
1, 

„la aceste momente solemne, 

;;i"gu~ Comitetul ~entral, partidul, 

intregul nostru popor că, tl in 

viitor, voi face totul pentru 

realizarea Programului partidului 

de făurire a societătii socialiste 

multilateral dezvoltate fi de 

lnalntare spre comunism, că nu 

voi precupeţi nici un efort pentru 

a asigura dezvoltarea tot mai 

sauternică a forţelor de productie, 

a patriei noastre socialiste, 

ridicarea continuă a bunăstării 

materiale ti spirituale a întregii 

naţiuni, intărirea fort ei materiale 

ti spirituale a ţării, a indepen

denţei şi suveranităţii României !11 
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„La multi ani", 
sănătate deplină şi putere de muncă, 
pentru inflorirea României socialiste I 

MULT STIMATE ŞI IUBITE TOVARĂŞE 

NICOLAE CEAUŞESCU, 

Cu alese gînduri, cu sentimente de profundă dra· 
goste şi preţuire, cu neţărmurită stimă şi recunoştinţă, 
alături de întregul nostru popor, in acest înalt moment 
aniversar, vă adresăm, în numele ziariştilor comu.nişti 
din România, al tuturor lucrătorilor din presă, cele mai 
calde felicitări şi respectuoase urări de sănătate şi 
feridre, ani mulţi şi luminoşi, in deplină putere de 
muncă, pentru a conduce partidul şi popotu•I nostru 
spre noi înfăptuiri pe drumul edificării socialismu·lui 
multilateral dezvoltat şi a comunismului in România. 

ln această luminoasă zi de sărbătoare, in ziua cind 
partidul, poporul vă sărbătoresc ca pe marele şi sttă· 
lucitul Erou al P·atriei Social·iste, cu prHejui împlinirii 
a 70 de ani de viaţă şi o peste 55 de ani de pil· 
duitoare activitate revoluţionară, îngăduiţi-ne, mul·t 
iubite şi stima.te tovarăşe Nicolae Ceauşescu să evo· 
căm luminosul Dumneavoastră exemplu de dăruire pa· 
t~iotîcă, abnegaţie şi pasiune revoluţionară, clarviz.iu· 
nea şi cutezanţa comunistă ce vă C·arocterizează, 
izvorînd din neţărmurita încredere în capacitatea crea· 
toare a poporului nostru, din identiiicarea profundă 
cu aspi~aţiile sale cele mai înalte, în an1i de neîn· 
treruptă şi îndelungată activitate revoluFonară pe care 
i-aţi dedicat triumfului tdealurilor socialiste, înălţării 
patriei pe cele mai înalte culmi de civilizaţie ~i pro· 
gres. Schimbările calitative c<1re au avut lloc in socie· 
tatea românească, ciJ deosebire în perioada inaugu· 
r·at& de istori'Cul Ccfngres al IX-iea al partidului, de 
cînd cu clarviziune Şi geniu politic conduceţi destinele 
patriei, abordarea îrftr-un spirit nou o problemelor stra· 
tegice ale edificării noii orinduirl poartă amprenta pU· 
ternicer Dumneavoastră personalităţi revoluţionare, gin· 
dirii prospective şi acţiunii Dumneavoastră cutezătoare. 
lntregul nostru popor asociază, de aceea, cu legitimă 
mindrie realizările acesto.r ani eroici de numele şi 
activitatea Dumneavgpstră neobosită, de militant revo· 
luţionar şi patriot inflăcărat, de preocuparea Dumnea· 
voastră consecventă pentru orientarea acţiunii întregii 
societăţi în direcţiile hotă.ritoare pentru o,sigurore.o 
progresului economic şi social ol ţării noGstre. 

Unitatea moroi-politică a intregului nostru popor în 
jurul partidului, al Dumneavoastră, mult stimate şi 
lub•ta tovarăşe secretar general, constituie chezăşia 
sigură a înaintării ne<Jbătute o patriei pe colea pro
gresului şi civilizaţiei socialiste. Ca luf;rători in presă, 
ca ziarişti comunişti ne facem o datorie de ono<ne 
din promovarea ideilor no~otoore, o spiritului realist, 

cutezător ol gindir.ii şi acţiunii Dumneavoastră revolu
ţionare, ocţionind prin cuvintul scris pe.ntru cunooş· 
tereo şi înţelegerea justă a politi-di partidului de către 
toţi oamenii muncii, pentru infăptu.irea ei neabătută. 

Prin întreagă Dumneavoastră activitate de militant 
revoluţionar, prin magistralo operă, pe care gîndirea 
politică, dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei şi pradicii 
construcţiei socialiste v-o datorează într-un înalt grad· 
Dumneavoastră aţi evidenţiat cu putere unitatea orga· 
nică dintre socia-lism şi pace, dintre obiectivele infăp· 
tuirii progresului m.ultilater·ol al patriei şi ale asigUrărH 
unui climat internaţional favorabil soluţionării proble· 
melor majore ale contemporaneităţii, in concordanţă 
cu voinţa şi i·nteresele popoarelor, cu participarea tu· 
turor statelor ~urnii. Acţiunile şi iniţiali-vele României 
socictliste, adivit<1teo Dumneavoastră susţinută, multi· 
laterală au fost şi sint orientate in mod consecvent 
spre asigurarea păcii şi inlăpluirea dezarmării, ofir· 
marea cu putere o dreptului inalienabil ol fiecărui 
popor de O·Ji alege şi stabili in mod liber calea 
dezvoltării sale, de o-şi decide singur destinele. 
Vă asigurăm, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae 

Ceauş·escu, că urmind luintnosul Dumneavoastră exem
plu, preţuind în cel moi înalt grad dăruirea fără sea· 
măn cu care, împreună cu tovarăşa Elena Ceau·şescu, 
acţionaţi pen:tru infă;>tuirea polWcii portidu'ui, pemru 
noile împliniri sociali-ste, ne vom indepli-ni cu cinste 
misiunea de nobilă răspundere ce ne revi.ne, muncind 
cu pasiune comunistă, revoluţion,ară pentru ca presa 
noastră - in spiritu.I preţioaselor Dumneavoastră orien· 
tări şi îndemnuri profund patrrotice - să contribuie 
tot mai activ la unirea şi mobilizarea energiilor crea· 
toare ale întregului popor în măreaţa operă de infăp· 
tuire a i-storicelor obiective ale Congresului ol XIII-iea 
şi Conferinţei Naţionale ale partidului. 

Cu cele mai alese sentimente de droge>ste şi recu· 
noştinţă permiteţi-ne, mult iubtte şi st•imote tovarăşe 
Nicolae Ceauşescu, să vă adres.ăm încă o dotă, într-o 
însufleţitoare unitate cu întregul nostru popor, urări 
de viaţă îndelungată, de sănătate şi putere de muncă, 
alături de mult stimata tovarăşă Eleno Ceauşescu, 
pentru o conduce poporul nostru pe colea împlinirii 
aspir·oţiilor sale de progres, prosperitate şi pace, pen· 
tru triumful couzei istorice o socialismului şi comu· 
nismului, pentru înflorirea continuă o scumpei şi eternei 
noastre potri'i - Republico Sodalistă România I 

Cu i.nalt devotamen1, cu aleasă preţuire, 
„La mulţi ani, iubit conducător I 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 
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la apiversarea zilei de naştere şi a peste 55 de aoi de activitate . . 
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·. patriot . inllăcărat, ctitot strălucit al României moderne, . 

lucrătorii din presă şi eclitufl: intr-o 'unitate · âepfină- de gind 

şi faptă revoluţion.ară-cu Întregul partid şi popor se angajează 
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: 
1 ,să slujească cu abnegaţie co~unistă, cu in·treaga lor putere„ . 
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de muncă, interesele poporului, prosperitatea, independenţa 
. 

şi suveranitatea ţării, cauza socialismului şi comunismului. 
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Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
şi al tării, dragostea, stima 

I 
nlreaga ţară a imi:>răcat 
în aceste zile de ianua
rie haină de sărbătoare. 
!ntreaga naţiune şi-a 
omagiat Marele Erou, 

marele ei fiu, tovarăşul NICOLAE 
CEAUŞESCU, conducătorul parti
dului şi statului nostru, la sârbă
torirea zilei sale de naştere -;;i a 
peste 55 de ani de activitate re
voluţionară i n slujba idealurilor de 
libertate, independenţă, pace ';li 
progres ale poporului român, ale 
edificădi României socialiste mo
derne. 

lntr-o impresionantă unitate de 
gind şi sim~ire, toţi cetă~enii pa
triei - muncitori, ţărani şi intelec

ttLali, tineri şi vîrstnici, bărbaţi şi 
femei - au dat expresie, prin în
flăcărate m esaje de dragoste ~1 re
cunoştinţă, prin :fapte de muncă 
pilduitoare, in adună1i !estive şi 
în sesiuni solemne, sentimentelor 
de profund devotament, preţui
rii lor neţărmurite pentru OMUL 
care şi-a dedicat inepuizabila sa 
energie revoluţionară, întreaga sa 
cc.pacitale de muncă şi creaţie vic
toriei socialismului pe mel~a&urile 
de legendă ale Mioriţei. A fost oma
giul fierbinte al unei ţări întregi 
adus OMULUI în care s-au conto
pit inallele virtuţi ale celor mai 
străluciţi bărbaţi ai neamului cu 
minunatele calităţi ale militantului 
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Sărbătoare 

de 
de unitate 

revoluţionar. Omagiul fierbinte al 
un€.i ţări întregi adus firesc unul 
m are OM pentru oameni, unut mare 
OM pentru istorie. 

26 IANUARIE - această zl ani
versară gravată cu litere de aut în 
istoria ţării - s-a constituit inl,r-o 
emoţionantă sărbătoare na~l.on3lă1 
într-o impresionantă manifestare a 
unităţii moral-politice a na\iunii 
româ ne in jurul partidului, al se
cretarului său general. Omagiin
du-şi marele conducător, tntl"egul 
nostru popor trăieşte conşLii r.ia 
apartenentei la o epocă de aur, o 
epocă zidită prin fapta şi gindirea 
personalităţi i de excepţie a tov3.
răşului Nicolae Ceauşescu, :.ilă.turi 
de ca.re şi-a adus şi îşi aduc.e o 
contribuţie de prestigiu tovar~a 
academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, miUtant de frunte al 
parlidului şi statului nostru, savant 
de largă recunoaştere internaţio
nală, eminent om p olitic, cai·e, cu 

de inimă şi cuget, 
aleasă preţuire şi 

in jurul partidului, 
remarcabilă competenţă, CLI devu
lament patriotic şi revolu~ion:i.:·, 
conduce amplul proces de infup
tuire a politicii partidului şi st.9-
lului în domeniile ştiinţei, in v:'iţă
mîntului şi culturii, contribuie in 
mod străluci t la elaborarea şi tt·3ns
punerea in viaţă a politicii interne 
şi externe a partidului şi s!9lului 
nostru. Omagiindu-şi fierbinte cou 
ducătorul, ctitor de istorie nouă, 
strateg vizionar şi înţelep t, î n!re
f, Ui nostru popor a dat expresie 
mjndriei legitime pentru modui l'Jil
dui.t<>r in care partidul işi indepli
ne:;.te misiunea istorică de cent, u 
-;•1tal al societăţii româneşti, '>Ull 
conducerea secretarului său gene
ra', pent ru abordarea, într-un s;>1-
rit nCl••ator, r evolu\ionar, a di rec
tiil ~r de dezvolta re a patriei, pen
tru înalta răspundere cu care a 
acţionat şi acţionează intru afir
marea plenară a intereselor supre
me ale poporului nostru de echitate 



conducătorul iubit al partidului 
şi recunoştinta întregii natiuni ! 

mărturii. 

profund 
vibrante, emoţionante, 

devotament, 
secretarului său general a 

şi dreptate socială şi naţională, de 
independenţă şi continuu progres. 

Cu totul semnificativă pentru 
crezu• de viată al marelui sărbă
torit. pentru modul său de ginclire 
~i acţiune este intîlnirea, în a1t:n.ul 
zilE:i aniversare, cu oamenii plaiu
ri tor natale, cu locuitorii comu~1ei 
Scorniceşti - şi omagierea m~m.:>
riei părinţilor. Aceasta a clemon
strat o dată .mai mult legătura in
destructibilă cu poporul din rin· 
durile căruia s-a ridicat şi pe car~ 
conducătorul nostru iubiL il n:pre
zintă în tot ce are mai demn "li 
mai de preţ. 

Deosebit de relevantă pentru căl
dura cu care poporul a 1inut să-şi 
cinstească Marele Erou este Expo
ziţia naţională omagială organizată 
cu prilejul să1·bătoririi tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu. Expoziţia pune 
în lumină eroica sa activitate re
voluţionară, patriotică, marile în
făptuiri din epoca inauguratâ de 

Congresul al IX-lea, contribuţia de 
excepţională însemnătate a secre
tarului general al partidului, pre
şedintele Republicii, la edificarea 
României socialiste moderne, la 
elaborarea şi înfăptuirea polUicii 
lnt.erne şi externe a partidului şi 

statului nostru, la dezvoltarea teo
riei şi practicii revoluţionare. 

Momentul cel mai inăl~ătol' al 
marii sărbători naţionale pr1iejuite 
de cea de a 70-a aniversare a zilti 
de naştere şi sărbătorirea a pe.;te 
55 de ani de activitate revoluţi.:mară 
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu 1-a 
reprezentat, desigur, Adunarea so
lemnă omagială, organizată 111 Ca
pitala ţăt•il de către Comitetul Cen
tral al partidului, Consiliul do; St&t, 
guvernul tării, Marea Adunare Nn
ţională şi Frontul Democraţiei şi 
Unită~ii Socialiste. De.sfăşurntâ în
tr-o ambianţă de înaltă vibraţie p1-
triotică, de puternică atmosferă 
emoţională, aceasta s-a inscrl5 ca 

un eveniment de n euitat, cu adinci 
semnificaţii, într-un suprem oma
giu adus de întreaga na\iune celui 
mai iubit iiu al său, a cărui vastă 
şi eroică activitate se regăseşte in 
toate măreţele înfăptuiri socialiste 
şi în cutezătoarele perspective co
muniste. 

Ca o înaltă expresie a senti
mentelm· de neţărmurită dragoste 
şi aleasă stimă, de recunoaştere a 
rolului decisiv al secretarului ge
neral al paxUdului in fâur;.rea 
României socialiste de astăzi, de 
aleasă consideraţie pentru întreaga 
sa activilale consacrată slujirii in
tereselor supreme ale poporului, 
fericirii sale, tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu i-au fost con:ferite Titlul 
de Onoare Suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România", Ordinul 
„Victoria Socialismului" şi i\:Icd~lb 
Jubiliară, conferite în acest c.adru 
prin Hotărîrea-Decret a Com\tetu
Jui Politic Executiv al C.C. al P C.R. 
şi Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Sînt in.>emnc 
care încununează o viaţă de mun
că şi de luptă, răsplătesc o muocă 
titanică, neobosită consacrată pro
păşirii neamului românesc. 
Nemărginita dragoste şi adinca 

preţuire a întregii noast1·e naţiuni 

şi-au găsit o puternică expres;e în 
Mesajul omagial de felicitare adrt."
sat tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
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„Se impune să dezvoltăm şi să îmbunătăţim continuu concepţia noastră 
revoluţionară despre lume şi viaţă, activitatea ideologică. Ceea ce am rea
lizat pină acum şi ceea ce cunoaştem astăzi constituie baza pentru o 
nouă cunoaştere şi o nouă dezvoltare a teoriei, a concepţiei despre lume şi 
viaţă ." 

de C.C. al P.C.R., Consiliul de Sbt 
al Republicii Socialiste România, 
l\larea Adunare Naţională ş1 Fron
tul Democraţiei şi Unităţii Socia
liste cu pl'ilejul marelui moment 
aniversar. Dind glas celor mai alese 
gindul'i şi simţăminte ale comu
niştilor, ale tutm·o1· ceL:i~~u.il'.h' pa
triei noastre, Mesajul srntea~ea.:u 
aporLul hotăritor al tovarflşul•Jt 
Nicolae Ceauşescu la elal.:iurarea 
strategiei de dezvolta1·e a ţă1·u, ll'J 
îmbogăţirea teoriei şi pra cticii re· 
voluţionare, la regindirea intregu
lui proces al construcţiei soc:alistE 
în lumina realităţilor româneşLi , :~ 
perfecţionarea organizării şi co~Clu
cerii tutw·or domeniilor vieţi: eco
nomice şi sociale, la crearea unu; 
larg şi cuprinzător sistem democra
tic, la afirmarea depU nă a perso
nali tă I ii omului în viaţa socic!tăţi i, 
la satisfacerea în cel mai inalt 
grad a cerinţelor sale materiale şi 
spirituale, la soluţionarea, in fapt, 
a tuturor problemelor pe c::ire !e 
ndică evoluţia ţării noasLre ia e:.a
pa actuală de .făurire a s~ielăţii 
!;Ocialiste multilateral dezvoltate. 

„Situindu-vă cu strălucire, prin 
întreaga dumneavoastră a.clivitatc 
- se arată in Mesaj - în rin!tul 
celor mai de seamă. fii şi patr.icfi 
ai ţării, intre marii eroi ai neamu
l ui nostru care au aşezat, cu dra
goste şi abnegaţie, faptele lor de 
muncă şi vitejie la temelia. vropl
şirii ţării, aţi inaugurat, mult sti
mate şi iubite tovarăşe Nicolae 
Ceauşescu, în istoria. patriei o pe
rioadă bogată de înfăptuiri fără 
egal în muUimilenara existenţă a 
poporului român. Reprezentind o 
etapă distinctă a revoluţiei şi con
struc~iei socialiste in ţara noastră, 
cei aproape 23 de ani care au tre
cut de ia Congresul a l IX-iea alcă
tuiesc strălucita „Epocă Nicolae 
Ceauşescu", timp excepţional de 
dens in înfăptuiri revoluţionare, in 
cursul căruia România a cunoscut 
cea mai puternică dezvoltare eco
nomică şi socială". 

In acelaşi timp, Mesajul dă o 
înaltă apreciere rolului decis1·.1 al 
gindirii şi acţiunLl tovară~ului 
Nicolae Ceauşescu pentru exti.n· 
derea neî.t1trernptă a relaţiilor 
Romi>.niei cu toate stat.el~. pentru 
sp~·irea continuă a participării ei 
active la viaţa internaticmaJă, la 
eforturile pentru soll!~ionarea con
Hructivă a probiemP.lor atit de 
complexe ale Iun.;! c::ir.temporane, 
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pentru infăptuire:i dezarmării şi 
înlăturarea primejdiei nucleare, pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al oame'1Uor la viaţă, !a pace, lu 
ex.isten\ă liberă şi demn:l. ..Tn tot 
ceea ce a făcui -:i face ftomi\nia pe 
arena, interna,!1Jn.\lJ. - se spu·w î11 
Mesaj - se regăsesc trăsăturile de
finUorU a le modului dumneavoastră 
de gindire şi de acţiune : cutezan\a 
şi caracterul novator al ideilor şi 
concepţiilor promovate, profundul 
umanism şi marea răspundere pen
tru destinele întregii umanităW·. 

Mesajul exprimă, de asemenea, 
dorinţa fierbinte a intregului nos
tru popor de a urma neabătut pil
duitorul exemplu de muncă şi luptă 
revoluţionară al secretarului general 
al partid ului, voinţa intt·egii noas
tre naţiuni de a acţiona astrt>l !ncit 
să asigure înfăptuirea exemplară a 
istoricelor holărî1i ale Congresul:.ii 
al XIII-iea şi ale Conkrinţei Na
ţionale, a prevederilor Programului 
partidului de fău_rire a societăţii 
socialiste multilateral dezvolt·ite şi 
de înaintare a României '>Pre co
munism. 

Magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului, 
preşedintele Republicii, t~var&şul 
Nicolae Ceauşescu, de la in2lta tri
bună a Adunării solemne omagiale 
conturează o amplă evo.:are a is
toriei poporului român, îndeosebi 
din anii de după infăp~uil'ea sta
tului naţional unitar şi pină în 
etapa devenirii noastre socialiste şi 
comuniste. Cuvîntarea s-a consti
Luit astfel intr-o profundă analiză, 
în spirilul materialismului c.lialec
tic şi ist.orie, a învăţămintelor dru
mului străbătut şi semnificaţiilor 
principalelor sale momenie, punînd, 
totodată, în evidenţă, cu neasemui
tă strălucire, coordonatele funda
mentale ale strategiei de dezvoltare 
economi.co-socială a ţări1 in viitor, 
potrivit cerinţelor pnoritare pe 
plan intern şi internaţional. Multe 
dlntre ideile care stau la temelia 
gindirii social-politice a secretarului 
general al partidului, de marc pro
funzime şi originalitate, se regă
sesc, în expresie sintetică, în acest 
strălucit document. 

Cuvintarea relevă cu putere ro
l ul partidului comunişiilor, partid 
în care poporul român a văzut şi 
vede continuatorul celor mai inaUe 
aspiraţii ale sale de libertate, inde
pendenţă, prosperitate şi fericire. 
„Ca unul din vechii activişti, on o 

îndelungată activitate in partidul 
nostru - su blinia t o v a r ă ş u l 
Nicolae Ceauşescu - pot sl declar 
lări nici o reţinere că partidul nos
tru a. indrepiăţit pe deplin incrc
derea 1101>0ruluJ, că a acţlonaL şi 
a făcut totul pentru inlilur:uea 
asuprlrU şi pentru dezvoltarea li
beră şi independentă a pairiei noas
tre". 

Sub conducerea comumşUlor a 
fost constituit. frontul popu!ar al 
luptei împotriva fascil.mulul şi 
războiului şi s-a înfăptuit revolu
ţia de eliberare socială ~i naţională, 
antifascistă şi antiimpel'laiistă, care 
a deschis o eră nouă în istoria ţării 
noastre. Poporul român a optat 
pent.i·u o orinduire noua, socialistâ, 
realizîndu-se, într-o perioadă scur
tâ, asemenea transformări revolu
ţionare care reprezintă mai multe 
etape istorice de dezvo1i.are, de la 
orinduirea burghezo-m~1erească la 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată pe care o <?d1~icăm în 
prezent. Dintr-o ţară agrară, cu o 
industrie slabă, România s-a trans
format într-un puternic stat in
dustrial-agrar, cu o industrie pu
ternică, organizată pe temelia celor· 
mai noi cuceriri ale ştiinţei şi teh
nicii, cu o agricultură socialistă în 
plină dezvoltare, un stat care se 
afirmă demn intre statel-:? lumii. Au 
fost relevate, în acest context, ma
rile realizări înfăptuite după Con
gresul al IX-lea al partidului, cînd, 
renunţîndu-se la dogme şi şabloa
ne, s-a deschis calea afirmării for
ţelor creatoare ale maselor, a spi
ritului novator şi revoluţionm· în 
toate domeniile. Pe drept cu\rînt 
poporul nostru a numit pe
rioada inaugurată atunci „EPOCA 
NICOLAE CEAUŞESCU". întreaga 
dezvoltare economico-socialâ a ţă
rii, tot ce s-a înfăptuit, cu popoDul 
şi pentru popor, poartă pecetea 
inconfundabilă a gindirii politico-e
conomice şi activităţii practice a 
celui ce ne conduce cu inţelepciune 
destinele, secretarul general al 
partidului, preşedintele H.epublicti, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Ne-am 
confruntat şi cu greutăţi, dar toate 
acestea au fost, în cele din urmă, 
biruite prin eforturile minunatei 
noastre clase muncitoare, ţărănimii 
şi intelectualităţii, prin munca uni
tă a tuturor fiilor patriei, fără deo
sebire de naţionalitate, a intregulul 
nostru popor care ullăptule'1te 
neabătut politica partidului, poll-



tică ce corespunde pe deplin inte
reselor vitale de bunăstare, de fe
ricire ale întregii naţiuni. 

Relevarea magistrală a menirii, 
a rolului poporului în făurirea con
ştientă a propriului său vii tor stră
bate, de altminteri, ca un fir roşu, 
în treaga cuvinlare a mar elui .nostru 
conducător. „ln anii de început a i 
construcţiei socialiste - arăta tova
răşul Nicolae Ceauşescu - au fost 
mulţi in străinătate eare se indoiau 
d e capacitatea poporului nostro ae 
a lichida într-un term en scurl îna
poier ea, dar, din păcate, an fost 
chia r şi în r indurile noastre unii 
care pr iveau cu o anumita neîncr e
dere în capacitatea creatoare a po
porului nostru. Viaţa i-a dezmJnţit 
pc toţi şi a demonstrat că acest 
popor, care de două milenii şi ju
mătate a trăit şi apărat aceste me
leaguri, a făurit, într-un i.i rop r e
cord, o ţară înaintată, modernă, rle
monstr ind forţa sa creatoare, ceea. 
cc constituie garanţia viitor ului lu
minos al patriei noastre!" 

Cu capacitatea sa de anali7.ă, 
stăpinind profund legile c.i1alecticil, 
tovarăşul Nicolae Ceauş~scu a pre
cizat şi delimitat ! unci111e parti
dului şi statului in raport cu di-

namica relaţiilor de produc~1c de la 
o etapă la alta, I undamcntînd, în 
noua etapă de dezvoltai·.:: a ţări i , 
statul democraţiei muncitoreşti-re
voluţionare. „Am pornit şi pornim 
de la faptul că socialism..il iJ con
struim cu poporul şi peniru popor 
- sublinia în legătură cu aceasta 
tovarăşul Nicolae Ceauşa;;cu - că 
dezvoltarea democraţiei muncito
reşti-revoluţionare, participarea ac
tivă a întregului p opor la fllurirca. 
conştientă a propriului s;lu vlitor, 
constituie factorul clccish · al făuri
rii social.ismului şi commusmului ". 
Conducătoru l partidului si statu

lui a conturat, totodată, li n1pede di
recţiile de dezvoltare a ţcir• i noab
tre în viitor. Accent uarea mereu 
mai puternică a laturilor cali~ath·e 
nle activi tăţii, în urma şi pe haza 
acumulărilor cantitalive din pe
rioadele anterioare, reprezintă în 
concepţia to v a r ă ş u i u 1 ~icolae 
Ceauşescu trăsătura de esenţă a 
înaintării econom ico-socia:e în ac
tuala etapă. O etapă în care Româ
nia trece spre un nou stadiu de 
tară socialistă multilateral dezvol
tată, o etapă în care factoni inten
sivi preiau rolul hotărîtor in pro
pulsarea progresului în toate do-

meniile, la baza inlregii activităţi 
fiind puse cele mai noi cucerrri ale 
ştiinţei şi tehnicii, ale cunoPşterii 
umane în genere. Chezaşul infăp
tulrU acestor obiective, al viitoru
lui nostru demn şi liber este parti
dul, secretarul său general, tova
răşul Nicolae Ceauşesc..i, es~e po
porul, s ingurul slăpin în ţara sa, 
care înţelege să facă totul pentru 
traducerea lor în viaţă. 

!n cuvinlarea rostită la Aduna
rea sole.mnă omagială, un loc cen
tral a fost acordat problcmeiui: 
războiului şi păcii, subliniindu-se 
necesitatea u nui nou mod de gîn
clire şi abordare a acestora, cnre s& 
aibă dt·ept urmare renuniarPi'\ cu 
desăvirşire la politica de inarmare, 
de asuprire a altor natiuni, la orice 
amestec în treburile i nlernP., recu
noscîndu-se dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber ;1 indepen
denl, potrivil propriei sale voinţe. 
Referindu-se „la unele jnc1.:puturi 
Pe calea dezarmării nucleare", to
varăşul Nicolae Ceauşescu consi
deră că este necesar sâ .fie inten
sificate eioritu·ile pentru rea1iZ<lrea 
de noi înţelegeri şi acordut·i simi
laL"e celui recent încheiat între 
U.R.S.S. şi S.U.A., înţelegeri :;oi a-
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Telegramă 

TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU 

ale epocii contemporane" (India), 
„Nicolae Ceauşescu, Dezarmarea, 
necesitate vitală a întregii omeniri" 
(Mexic), ,,lnitiative de pace ale 
României, ale preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu" (J aponia), „Preşedin
tele României, Nicolae Ceauşescu, 
Iniţiative în direcţia. soluţionăTli pe 
cale paşnică a conflictului arabo
israelian" (Kuweit), „Pre.5edintele 
României, Nicolae Ceauşescu. Emi
nentă contribuţie la definirea noei 
noi ordini economice internaţiona
le " (Tunisia), „Nicolae Ceau<;cscu. 
O politică externă independentă, de 
pace şi cooperare" (S.U.A.), 
,,Nicolae Ceauşes·cu. Dei:arma.rea, 
factor primordial al păcii şi se01tri
tăţii internaţionale" (Grecia). 
„Nicolae Ceauşescu. România, so
cialism, e o I a b o r a r e, p ace", 
„Ceauşescu - un nume pentru i:;-

Secretar gen eral al Partidului Comunist Român, 
Preşedintele Republicii Socialiste România 

M uli s timate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

Cu iprilejul celei de- a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naştere, Secretariatul general al Organizaţiei Internaţionale a Zia
riştilor vă adresează respectuos cele mai bune urări şi vă doreşte 
succese depline în activitat~a 1pe care o desfăşuraţi pentru propăşirea 
patriei dumneavoastră şi spre binel e mişcării muncitoreşti internaţio
na.le. Organizaţia Internaţională a Ziariştilor, r eunmd in rîndurile 
sale 250 OOO ide ziarişti de tPe toate .oontine.ntele, urmăreşte cu sim
patie şi profundă recunoştinţă efort urile permanente depuse de 
du.mnea.voastră în direcţia realizării păcii 'mondiale şi a umnl viitor 
mai bun a l întregii omeniri. 

De ziua aniversării dumneavoastră, vă exprimăm, împreună 
cu întreaga lume progresistă şi \de bună credinţă, profunda noastră 
consideraţie. 

SECRETARIATUL GENERAL AL O. I. Z. 

cordui-i care să ducă la reducerea 
arm elor nucleare str ategice, opri 
rea experienţelor n ucleare, r enun
ţarea la mi.litariizarea Cosmostilui, 
t recerea la reducerea armelor con
venţionale în Europa şi in intreat~a 
lume. Secretarul general al pari;
dului a atras d in n ou atent.ia asu
pra necesUăţii unei n oi ordini eco
n omice inter.naţionale, c.<l!"e c;ă con
ducă l a lichidarea subdczv01tării, 
in.'>taurarea unor relaţii intemei:lte 
pe egalitate şi echitate, car.e să 
a~igure progresul economic al ! ll
tll11cr statelor şi, în primul rinrl. ei 
ţărilor rămase în urmă din punct 
de vedere economic. „Să acţionăm 
pentru realizarea unor noi relaţii 
economice şi poliiice - arăta t ova
răşul Nicolae Ceauşescu - de prie
tenie şi colaborare între toate po
poarele, asigurind dezvoltarea e co
nomico-socială liberă a lieră..reJ na
ţiuni! Numai aşa se va asigura vi
itorul omenirii, se va impune 
dezarmarea, se v a asigura pacea I 
Numai aşa se vor a.firma o nouă 
gîndire şi un nou mod de acţiune 
in soluţionarea problemelor com
plexe internaţionale, care să as ig'1-
r e un viitor liber, independent, de 
bunăstare şi fericire tuturor naţiu
nilor lumii". 
Dorinţa fierbinte a ţării noastre 

de a-şi extinde neintrerup~ rela
ţiile cu toate sliatele, indiferent dP. 
odnduirea lor socială, pe baza noi
lor principii de relaţii, a .fost expri
mată de conducătorul partidulu i şi 
statului nostru şi în cuvintarea 
rosti tă cu ocazia primirii şef1kr 
misiunilor diplomatice acredi taţi la 
Bucureşti, care i- a u prezentat feli
citări la cea de a 70-a am versart> 
a zile! de naştere şi sărbătoririi a 
peste 55 de ani de activitate re
voluţionară : „ ... Activitatea interna
ţională a României socialis te, de 
pace şi colaborare co toate naţiu
nile lumii, fără deosebire cfo orin
duire socială, a dus la rt-alizarea 
unor largi relaţii cu statele de pe 
toate continentele, •.. princiviile pe 
car e le aşezăm la baza relaţiilor 
noastre cu toate ţările - de depli
nă egalitate, de r espect al suv era-
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nităţii şi independenţei na~ionale _ torie" şi „Socialismul preşedintelui 
au o audienţă tot mai larga şi con- Ceauşescu" (Italia), Couce1>ţia 
stituie astăzi singurele p rincipii pc preşedintelui Nicolae Ceauşescu 
baza cărora. se pot realiza. relaţii privind corelaţia dintre problemele 
trainice i ntre s&ate, de prietenie şi dezarmării şi dezvoltării" (Brazilia). 
colaborarP.". La acestea putem adăuga artico-

Sînt toate a ce5tea e:ir:presii grăi- lele elogioase - grăitoare murturii 
toare ale gîndirH şi acţiunii nova- ale aprecierii de care se bucui·ă 
toare ce caracterizează proeminen- peste hotare conducătorul partidu-
ta personalitate a to.ra răşului lui şi statului nostru - apărute în-
Nicolae Ceauşescu, apreda~ astăzi tr-un mare număr de publicaţii 
pe toate m eridianele lumii ca un străine. Ca şi manifestănle oma-
Erou al Păcli. Sîn t toale acestea giale din numeroase ţări, care au 
direcţii de acţiune ale ţăni n oastre pus cu pregn~nţă î n evidenţă trans-
pent:ru oprirea cursului primejdios formările ample ce au avut loc. in 
al evenimentelor spre război, s.pre societatea românească in ultimii 
catastrofă nucleară, pentru ed ifica- 23 de a ni, rolul determinant al 
rea un ei lumi a păcii şi col,aborării, secre~rului general.~ pru·tidului, 
rod al gîndirii şi activităţiL crea- p~eşedmtele Repu~licu, tovarăşu~ 
toare ale preşedintelui ţării _ a - ~1c.olae. Ceauşesc~ •. ~ elaborar~a ~! 
devăr·atul arhitect al politicii ex-•miaptmrea polit~cu de. c:,ontmua 
tem e româneşti. în răstimpul glorioslWd.~zvolta~e. econom1co-soc1~la a. ţă-
care a trecut de la Congresul al ru, de ridicare permanen ta a mve-
lX-lea. lutui de trai material şi spiritual al 

!naltul prestigiu inLerna~ional de popon~lui rom ân. V • 

care se bucură secretarul gener al Io ~1~:ul nenumar.atelor d~vez1 ale 
al partidului, preşedmtele Republi- pre~wrn d~ car~ ~e bucura pe~~o-
ci i, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, nali~tea ~1 a~tiv~tatea .c'?naucato-
person alitate de frunte a mişcării rulu1 p art1dulu1 ş! staţwut no~tru 
comuniste şi muncitoreşti interna- peste. hot~e .se msc«1e ccinfenr~a 
ţionale, pi·om otor ferm şi neobosit tovaraş.ulw N1~o~ae .c.:au~escu,yrm 
al păcii, înţelegerii şi colaborării Decret al P re.z1d 1ulm :::>ov1etulu1 Su: 
in tre naţiuni, şi-a aflat o nouă. şi p rei:i .,at :U.R.S.S., a „Or~~nulu1 
impresionantă confirmare in nu - Lem;n , .am p artea conduce-ru de 
meroasele mesaje de felicitat•e pri- par1:id ş1. de stat c,;h~slovace ~ 
mite din partea unor .:onducători Or.dmulw „i;.eul Alb • 1.ar a celei 
de partid şi şefi de state de p e toa- bulg,~re, Or dinul „Bulg-ar1a - 13 se-
te meridianele globului, in apariţia cole · 
in multe ţări ale lumii, inclusiv 'in La m area sărbătoare naţională 
aceste zile aniversare, a unor volu- de la 26 ianuarie au par li::.ipat, cu 
me din vasta sa operă teoreti.că sau entuziasm şi însufleţire, cu verbul 
consacrate vieţii şi operei sale. Să şi cu fapta lor, alături de întregul 
a mintim cîteva din acestea : volu - nostru popor, ziariştii, toţi lucră-
mul al V-lea din ciclul „Ceauşescu, torii din presa românească Adu-
Opere alese" (R. P . Chineză), cind inaltă cinstire marelui gind i-
„ Nicolae Ceauşescu, om de stat şi tor şi om politic Nicolae Ceauşescu, 
luptător pentru destinder a, deza·r - ne-am reînnoit legămintu1 sol emn 
mare şi pace'' (Marea Brit anie), de a înfăptui cu fermitate politica 
„Omagiu preşedintelui Republicii internă şi externă a j)artidul ui Ş,i 
Socialiste România Nicolae statului nostru, care se identifică 
Ceauşescu" (Israel), ,.Nicolae deplin cu nobila sa efigie, de a ne 
Ceauşescu - o viaţă cledicatii. idea- aduce o contribuţie tot mai mare 
Jurilor de dreptate soc.ială şi liber- la ridicarea necontemtă a scum pei 
tate ale poporului româ n·• şi noastre patrii pe cul mile cele m ai 
„Nicolae Ceauşescu. Pacea şi dezar - înalte a le civilizaţiei socialiste şi 
marea - imperative fundamentale comuniste. 



La 
. aniversarea tovarăsei ELENA CEAUSESCU 

ncspectuos omHQiu 
HI tuturor ziilriştilor 

MULT STIMATA TOVARĂŞA 
ELENA CEAUŞESCU, 

„ 

Tn acest moment sărbătoresc, prilejuit de aniversarea 
zilei dumneavoastră de naştere, cu cele mai a lese 
sentimente de stimă şi neţărmurită recunoştinţă, vă 
adresăm respectuos rugămintea să primiţi din partea 
ziariştilor din România, a tuturor lucrătorilor din presă, 
cele mai calde felicitări şi urări de sănătote, fericire 
şi viaţă îndelungată, alătur1i de cel moi iubit fiu al 
natiunii, de morele şi !Încercatul revoluţionar .şi con· 
ducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru continua 
propăşire a patriei socialiste, pentru prosperitatea şi 
ascensiunea ei, liberă şi demnă, in lume, pentru pro· 
gresul întregii umanităţi. 

La acea.stă aniversare scumpă Întregului nostru 
partid şi popor, îngăduiţi-ne, mult stimcrtă tovarăşă 
Elena Ceauşescu, să omagiem, cu admiraţie ~i mln· 
drie, proeminenta dumneavoastră personalitate de 
străl ucit om politic şi de stat, ilustru savant de amplă 
recunoaştere internaţională, vasta activitate pe care, 
cu pasiune revoluţionară şi inaltă competenţă, o desfă
şuraţi in elaborarea şi înfăptuireo politicii partidului 
şi ţării noastre. 

Sub eminenta dumneavoastră conducere, creaţia şti
inţifică românească, invăţămintul şi cultura din ţara 
noastră au cunoscut o înflorire fără precedent, adu· 
cindu·şi o contribuţie de cea mai inaltă vaJoare la 
soluţionarea problemelor complexe pe calea edificării 
societăţii socialiste multifoteral dezvoltate in România 
şi înaintării ferme spre comunism. Jn acela.şi timp -
prin excepţionala dumneavoa:st.ră operă, prin aportul 
dumneovoostră nemijlocit şi sub directa şi atenta 
dumneavoastră indrumore - creaţia ştiinţifică şi, in 
ansamblu, inteligenţo originală românească s-ou ofir· 
mat cu putere pe plan inter.noţional, contribuind la 
creşterea continuă o prestigiului României in conşti
inţa lumii. 

Ne exprimăm odinea recunoştinţă şi legitima min· 
drie pcrtriotică, alături de întreaga noţiune, pentru 
Înaltul prestigiu dobindit de remorcabilo dumneovoos· 
tră operă ştiinţifică - operă de pionierat in sfere 
dintre cele moi moderne ole cer-cetării ştiinţifice, care 
o deschis noi şi largi orizonturi cunoaşterii umane, 
intrind cu strălucire în patrimoniul cre-aţiei universale. 

Cu odincă emoţie şi deosebită bucurie, in aceste 
momente de înălţătoare vibraţie patriotică, ziorfştii 
comunişti din România, toţi lucrătorii din presă aduc, 
asemenea tuturor cetăţenilor patriei, un fi~inte 
omagiu prodigioasei activităţi ce o desfăşuraţi - co 
fondator şi preşedinte ol Comitetulu-i Naţional Român 
„Oamenii de ştiinţă şi pocea" - pentru întărirea uni· 
tăţii de •acţiune a oamenilor de .ştiinţă din fomea in· 
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treagă, in numele nobilului deziderat ca ştiinţa să se 
afle exclusiv in slujba progresului şi dezvoltării po· 
poarelor, o idealurilor de libertate, independenţă na· 
ţională, bună Înţelegere, cooperare şi pace ole 
omenirii. 

Puternic însufleţiţi de luminosul dumneavoastră 
exemplu de muncă şi de viaţă, mobilizaţi de indem· 
nurile dumneavoastră, de orientările cuprinse în cuvin· 
tareo rostită la Congresul educaţiei politice şi culturii 
socialiste, vă asigurăm, mult stimată tovarăşă Eleno 
Ceauşescu, că ziariştii comunişti, toţi lucrătorii din 
presă nu vor pre<upeţi nici un efort pentrii a CO'n· 
tribui ~ot moi mult la formarea conştiinţei socialiste, 
la educarea revoluţionară a maselor, Io afirmarea 
trăsăturilor omului nou, constructor conştient şi devotat 
ol socialismului şi comunismului. 

Animaţi de aceste ginduri şi sentimente, permite
ţi-ne, mult stimată tovarăşă Eleno Ceauşescu, să vă 
adresăm încă o dotă, din adincul inimii u'rări de sănă
tate şi fericire, de ani mulţi şi luminoşi, pentru dum· 
neovoostră, pentru mult iubitul şi stimatul nostru con· 
ducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, spre gloria şi 
măreţia patriei noastre scumpe - România socialistă. 

LA MULŢI ANI I 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 
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Simpozion on1agial organizat de Consiliul Iiaristilor , 

• 
SI Comitetul de partid Presă-Edituri : , 

OPERA ŞI PERSONALITATEA ISTORICĂ A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU. 
ACTIVITATEA DE PRESĂ ŞI EDITORIALĂ ÎN SLUJBA OEIVOLTĂRll 
CONŞTllNJEI SOCIALISTE ŞI ÎNTĂRIRII SPIRITULUI REVOLUJiONAR, 

A ÎNFĂPTUIRII POLITICII INTERNE ŞI EXTERNE A PARTIDULUI ŞI STATULUI NOSTRU 
-Joi, 21 ianuarie, a avut loc simpozionul omagial organizat de Con

siliul Zia.riştilor şi Comitetul de Partid Presă şi Edituri, cu tiUul „Opera 
şi personalitatea istorică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Activitatea de 
presă şi editorială în slujba dezvoltării conştiinţei socialiste şi întăririi 
spiritului revoluţionar, a înfăptuirii politicii interne şi externe a parti
dului si statului. nostru". 

Au participat cadre de conducere, ziarişti şi redactori din presa cen
trală şi edituri. 
LucrărHe simpozionului omagial 

au fost deschise de !tovarăşul 
Nicolae Dragoş, prim redactor-şef 
adjunct al zianillui „Scinteia", vice
preşedinte al Consiliului Ziariştilor, 
care a spus: 

întregul nostru parbid, întregul 
popor trăiesc, in aceste zhle ină'1ţă
toare, sărbătoreşti sentimente cu 
prilejul împlinirii a peste 55 de 
ani de eroică activitate revolu
ţionară. patriotică şi a aniversărH 
zilei de naştere a celui mai iubit 
fiu al naţiunii 'noastre. ctitorul 
României socialiste modern~ ma
rele erou al poporului român. erou 
al păcii, t o v a r ă ş U· l Nicolae 
Ceauşescu. O viaţă exemplairă. de 
abnegaţtle şi luptă dăruite cauzei 
pa1-tidului. poporului şi socialismu
lui. un destin de milHant demn de 
inaita glorie a celor mai viteji băr
baţi ai istoriei noastre. o activitate 
marcată de încrederea nestrămuta
tă în adevăn11.·1Je şi dreptU1·ile po
porului. de devotamentul faţă de 
cauza eroică a partidulu.i.. de s.lu
jirea cu înflăcă!l."are a idealurilor 
supreme de liberba.te şi independen
ţă, o prodigioasă activ:itate in n oi i 
ani ai ţării <pentru înfăptuirea unor 
istorice transformări revolu~onare, 
prinb··o prezentă dinamică şi res
ponsabilă în vntoarea evenimente
lor. ce .au dimensionat bio~1·afia 
impresionantă a celor auroaoe 4!l 
de ani care au trecut de la actul 
istoric ;ii asumări i unui nou dec;lin 
românesc. si. mai ales. o nobilă şi 
fără egal operă de ctitor. insoirat 
s i consecvent. al unei tări indreo
tată hotărit cu rata sore civnizatie 
şi · progres multiJal:eral. înllr-o epocă 
ce ooartă nu.mele glorios al mare
lui · său arhHeot fac din tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu un măreţ sim-
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bol pentru prezentul şi viitorul pa
triei. pentru nepieritoarea ei isto
rie, înscriindu-l adinc în conştiinţ.a 
noastră. a tuturor, iITT conştiinţa 
lumii de azi. 

Şi pentru noi, cei ce lucrăm in 
presă şi edituri, ca şi pentru întregul 
popor, sărbătoai:ea din ianuarie 
este gravată cu literele emoţie! şi 
respectului în inimi şi conştilnte. 
constituind un fericit prilej de a-1 
omagia pe secretarul general al 
partidului, preşedintele Republicii, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de a 
da expresie neţărmuritei 'Iloastre 
preţuiri şi recunoştinţe. Sub egida 
unor asemenea nobhle sentimente. 
a voinlei de a slu(ji exemplar paro
dul, de a-l urma cu nestrămutată 
abnegaţie pe marele său o~ducă
tor. Consiliul Ziarişillor din Romi
nia şi Comitetul de partid Pre
să şi Edituri organizează prezentul 
simpozion omagial, dedicîndu-1 ce
lui ce este certitudinea zilelor de 
azi ale patriei. chezaşul izbînzilor 
tot mai mărete ale zilelor ei de 
•nîi<ne. 
Redăm, în contin'IUJire, sinte=a 

expunerilo'I' la a.cest simpozion, în 
ordinea luărilor de cuvînt : 

!n referatul „Opera teoretică şi 
Jloutică a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu. izvor de inspil·aţie şi 
orientare a activităţii ideologico
educativc a mijloacelor de infcr
m are în masă", prezentat de tova
răşu~ Ion Mitran, redactor-şef al 
;darului „Sointeia". s-a arătat : 

Alături de întregul popor, oma
giind, la -cea de a 70-a aniversare 
a zilei de naşl:ere, ilustra persona
li tai.e a secretarului general al 
partidului. bogata sa activitate re
voluţionară desfăşurată cu strălu
cire c'le peste cinci decenii şi ju-

mătate, noi gazetarii, editJrii de 
carte. sintem cei care in mod 
direct, cu ina!ltă satisfacţie şi cu sen
timentul impliruril unei datorii de 
conştiinţă relevăm zi de zi adevă
rul că monumentala operă social
politică a tovarăşului Nk:>lae 
Ceauşescu Teprezintă o semnifica
tivă contribuţie originală la dezvol
tarea creatoare a tezaurului gin
dirii şi practicii revolutionare. 
Profundă analiză a proceselor so
ciale, aplicare ştiinţUică a adevă
rurilor generale la condiţiile tării, 
ale lumii de azi. expr~sie a unei 
eminente capacităţi de si nteză. de 
intuive şi anticipare. prodigioasa 
operă a conducătorului partidului 
şi statului nostru. cuprinsă edito
rial în ciclul „România pe drumul 
construirii societătii socialiste mul
t.ilateraJ dezvoltate", a ajuns în 
aceste zile la volumul 30. 

Caracterul jubiliar al acest1>i 
apatitii pune şi mai puiernic în 
lumină semnificaţia ideologică şi 
politică majoră a faptului că o ase
menea operă se împlineşte sub cea 
mai frumoasă întruchipare ce o 
nc>ate cunoaste gindirea social-po
litică : transformarea ei în călăuză 
a activităţii constructive a poporu
lui român. Gîndirea socială a epo
cii. ştii nţele oolitice contemporane 
consemnează la loc de cinste pres
tii:tioac;a conceptie ·r:e PoarUi mumele 
ilustrului său fondat.or : „DOCTRI
NA CEAUSESCU". 

Este astăzi un adevăr unanim 
aoreciat de poporul nostru, cu 
laricră audientă internaţională. că o
dată cu cel de-al !X-lea Congres 
al partidului. prin orientările sale, 
prin dimensiunea si implicaţiile 
obiectivelor precJJnizate. pri!p spiri
tul novator al gind~ii sodâl -politi 
ce. pe scurt prin alegerea t,ovară
şului Nicolae Ceauşescu în fru n tea 
partidului se deschideau noi ori
zonturi construcţiei socialiste în 
România. O gindire nouă inau~ura 
şi întemeia o epocă nouă. A'IJ. tre
cut de atunci peste două decenii. 
iar dim retrospectiva lor. a glor 
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pest.e 55 de ani de eroică activi
late revolu~ionară a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, istoria a ratifi
c:at Şi va păstra în analele ei in
semnătatea evenimentului politic 
din vara a nului 1965 ca pe un ve
ritabil izvor de forţă şi vitalitate 
a societăţii socialiste romăneşti. In 
lumina sa, a inestimabilei opere 
teoi"elice şi politice a secretanilui 
general al partidului, congresele şi 
l'Onferinţele natio,nale ulterioare -
între care se înscrie strălucit Te·· 
centul forum democratic al parti
dului - au stimulat consecvent 
spiritul înnoitor în toate domenWe, 
au dinamizat ene1,gia şi capacita
tea creatoare a natiunii. 
Ope-ă de a.utent.ică valoare şti

inţifică, gînda·e permanentă racor
dată la realităţi, expresie vie a so
cialismului ştiinţific aplicat în con
diţiile României, ale lumii contem
porane - crea~i<a teoretică şi so
cial-politică a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu. strălucit sintetizată în 
Programul partidului, îşi probenâ 
esenţa profund .revoluţionară orin 
cute?.anţă şi clan;ziune. prin jno
vare con:tilnuă în pas cu dialectica 
vieţîJ sociale. 

Gi:ndirea politică. opera t.eoretică 
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu îşi 
găsesc fericit întruchiparea în ..stra
tegia fertilă. dinamică a partidu
lui, care a asigurat trecerea la dez
v0lta.rea muiltilaterală a Romăniei 
socialiste. potrivit unor Ct'iterii şi 
valori stiintific şi umaoist-revolu
Uonar determinate. 

Operei secretarului general al 
partidului îi este proprie preocu
pa.rea pentru a aşeza î n centrul în
tregii activităţi de transformare .re
voluţionară a societăţH, - ca fac
tor esential - formarea omului 
n-:lu, cu o conştiinţă socialistă, -pa-

triotic.ă, cu un larg orizont de c1.1-
noaştere, t.'U atitudine .politică 
fel'mă şi convingei.i ideol.:>gic~ rtrai
nice, pe londu.l unei temeinice com
petenre profesionale. 

Călăuzită neabătut de opera şi 
gindirea secrelarului general al 
partidului. presa - ale cărei ca
dre de conducere iau beneficiat re
cent de o edificatoare şi l'Odnică 
întllnire cu to v air ă ş ul Nicolae 
Ceauşescu - întelege să înfăţişeze 
procesul revoluţionar în complexi
tatea sa, adică mereu mai bogat 
in conţinut şi forme de manifesta
re, practicînd, sub conducerea 
partidului, deschiderea analitică 
sp1·e realităti. evaluarea lor în dia
lectica devenirii şi invingel'ii di.fi
cultătilor, depăşirii neajunsurilor. 
tn unitatea. diversitate~ bogăţia şi 
funcţionalitatea lor, mijloacele de 
informare. generalizînd sistematic 
experienţa înaintată din t.oate do
meniile. îndoosebi din economie. se 
n!Iă în faţa preocupării de a-şi 
spnri caracterul analitic. spiritul 
critic. inclusiv în privinţa comba
terii jdeologiei adverse. a tezelor 
imticomttiTlismului. 

La aniversarea !mplinirii a şapte 
decenii de viată eroică şi a înde
lungatei activit.-"iţi revolu ţionare tu
multuoase. creatoare, a tovarăsului 
Nicolae Ceauşescu - a încheiat 
vot·bitornl expunerea sa - ce1 mai 
înalt omagiu pe care noi ziariştii , 

publk!.ştii îl aducem personalităţi i 

istorice, prodigioasei sale opere so
cial-politice îl constituie angaja
mentul partinic de a milila pentru 
cunoaşterea profundă şi aplicarea 
fermă a poli ticii şi lideologiei pa.rti
dului, a Programu-lui său consacrat 
propăşirii patriei, cauzei umaniste 
a păcii şi progresului social. 

„Presa - tribună a. democraUei 
socialiste; legătura eu viaţa. - iz
vo1·ul foriei educative" g fost su
bieclul refei.1atulu i expus de tova
răşa Maria Costache, redactor-şe[ 
al ziarului „România liberă": 
Dacă ne-.am propune să sinteti

zăm inlr-o Si!Ilgură trăsătură esen\.a 
spirl Lul ui revo]Juţionar . •comunist, 
cred că Pl'imul }U{!L'U Jia. ,care ar tre
bui să ne oprim este ~egătma puter
nică, de nezdruncinat, cu creaţia is
torică a clasei muncitoare, a celor 
mai largi m35e de oameni ai munci i, 
legătură pr-0fund di.alectică - spiri
tul revoluţionar emantnd din acţiu
nea Tevol·uţi<mară a mase.lor şi sli
mulind, dirijînd acest proces. In
treaga viaţă şi lu.plă revoluţionară a 
secrej.arului general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. ilus
trează această Jdee, constituindu-se 
într-un model strălucit de reflecta
re şi slujiTe ia -celor mai J.nalle .aspi
r.:iţ!i ale poporul'lli. Din an.ii cei mai 
tineri şi pină în cele aproape două 
decenii şi jumătate de cî·nd conduce 
destinele ţării, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu s-a aflat permanent în 
mijlocul maselor, a trăit viata lor, 
~e-.a JC.lesci!frat giuldurlle şi aspir.aţiile, 
1e-a mobiliZJait la •luptă pentru î·nain
tarea continuă pe drumul preface
rilor Tevoluţianare, ,pentru ca ţara, 
străbuna noastră patrie, să se .Î!11alţe 
tot mai sus, libe1·ă, i·ndependentă şi 
puternică. Construirea socialismu1lui 
cu poporul şi pentru popor este unul 
diJ!l conceptele .runcLamentale, elabo
rate şi .aplicate .cu consecvenţă de 
secretarUl general al partidului in 
procesul de i.nCăptuire a Programu
lui de făurire a societăţii soci<aliste 
mullilateral dezvol t3te şi in.aintare 
a României spre comunism. 

Ne stnt tulmor prezente fa me
mor ie vizitele de lucru în itoate ju-
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Simpozion omagial 
deţelle, în municipi i şi oraşe, ilfl s.ate 
şi pe şantiere, tn uzine, şcoli şi la
boratoare, peste tot unde oamenii 
muncesc şi creează. Di.alogu l per ma
nent cu ţara, cunooş-lerea directă 
a real i tăţilor, a o.amenH<>r - alătw·i 
de pronunţatiul simi al isloriei pe 
care se clădeşte înţelegerea prezen
tUlui şi proieabarea viitorului -
consLi tuie elemente def.init.or ii a l e 
gîndirii şi .acţiunii revoluţian.are 
ale tov.a:răşului Ni colae Ceauşescu, 
ale pairioti&rnului său inllă<:ăr.at, 
ale intregii sale strateg ii igeniale de 
transformare revoluţionară ia socie
tăţii. Este noul stil de muncă pe 
care secret.a:rul gener.a1 1~ jmpri.mat 
în vi.aiâ !PllTtidului. a t u turnr orga
nismelor sociale, in elaborarea şi 
înfăptuirea marilor decizii care s tau 
la haz.a măreţelor transformări ce 
le .trăim cu t01ii î·n epoca de iaur, 
Epoc.::i N ico1ae Ceauşescu. 

Spunem adesea că pentru p1·esă 
legătura cu realitatea nu este o re
flectare pasivă, ci o implicare con
ştientă, revoluţionară, o reflectare 
pentru transformarea revoluţionară, 
pentru progres. pentru dezvoltare. 
Aceasta înseamnă cunoaştere temei
nică, filtrare exigentă a faptelor. 
combativitate şi jntransigenţă, iar 
asemenea tt"ăsături nu se formează 
în Uniştea cabinetelor, nu se dobin
desc din cării, oricit ar fi ac~tea 
de bune, ci nwnai din contactul per
m anent cu realitatea, cu v.iaţa. Ga
zetarul comunist nu este un specia-
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tor de pe margine, care obse1·vă şi 
comentează, ca.re se mulţumeşte să 
transmită mai departe ceea ce înre
gistrează. El participă la tot ceea ce 
observă, trăieşte im,preună cu po
p ornl marlile p:rob'leme iale edi!C~cărli 
noii societăli. îşi aduce contributia 
specifică la această operă islorjcă. 
lmbinarea poziţiilor critice, a fer
mităţii şi exigentei revoluţionare, 
cu prezentarea vJe a exemplului 
pozitiv, cu generaliza-rea experien
ţei înaintate consHtuie calea prin 
care putem interveni acitv la buna 
intelegere a sarcinilor. la rezolva
rea lor corespunzătoare. 

Rolul nou al presei în societatea 
noastră se leagă organic de teza, 
subliniată in repetate rlndul"i de 
secretarul geneva.I al partidul.Ji. că 
sodalismuil şi democraţia sînt de 
nedespărţit, că perfecţionarea de
mocraţiei muncitoreşti, i·evoluţiona.re 
este o condiţie esentială pantru în
făptuirea socialismului cu poporul, 
pentru popor. o condiţie esenţială 
pe ntru făurirea unul om :nou, pro.fund 
an gajat in edificarea unei noi socie
tăt i. „România liberă·', ca organ al 
Frontului Democraţiei şi Unităţii 
Socialiste - cel mai larg organism 
demo~ratic. revolu{ionar. expresie a 
coeziuni i moral-politice a poporului, 
cadru de unire, sub conducerea 
Partidului Comunist Român a tu
turor fo1telo11 vii ale naţi~rtli -
consideră drept o înaltă indatorire 
a sa de a acţiona ca o tribună a 
democraţiei socialiste. ceea ce pre
supune legăttu\':I directă. 'Permanen
tă cu organismele de stat şi ob
şteşti care răspund de transpunerea 
în viată a diferitelor acte norma
tive. planuri şi prog-i-ame. dar şi de 
dezbaterea largă a acestora. cu par-

ticipareă amplă a specialiştilor, :l 
tutw'Or oamenilor mu.ncii. Co:n.side
xăm drept o obligaţie de înaltă 
cinste să tacem loc in paginile zia
rului opiniilor cititor ilor, ale celor 
care pe înitreg cuprinsul ţării. în 
toate colectivele de muncă, dau 
viaţă acestor planuri şi programe. 
Este drumul pe care ne cere 
să ne angajăm cu toate forţele 
noiastre secretarul gEmera:l .al .parti
dului, al cărui exemplu de pasiune 
şi creaţie revoluţionară, de trăire 
comunistă, de v~nică •Unereţe, con
stHuje pentru noi rtoţi, pentru în
tregul popor, un far călăuzitor, un 
puternic îndemn. 
Reprezintă pentru noi, gazetarii 

comun işti , a conti'll uat v<>rbi toarea, 
o nob'.<lă datorie oa şi ila această 
s.trălucită aniversare să ne expri
măm sentimentele de stimă .şi în.altă 
preţuire faţă de t.ov.m·ăşa Elena 
Ce!luşescu, militant de seamă al 
partidului şi statului, om de ştiinţă 
de reputaţie internaţiona1ă, oare 
aduce o contribuţie de ;mare î:n
semnătate tla elaborarea şi il:ranspu
nerea in viaţă a măreţelor progra
me de dezvolt.are economico-sodală 
.a ţăTil , la realizarn.a obiectivelor 
noii revoluţii Lehnico-ştiinţifice şi 
noii revoluţii agrare, la înflorirea 
ştiinţei, învăţămîntului şi culturii, 
a întregii vieţi spi rituale a po
porului. 

Cu prilejul zilei de naştere şi a 
peste cinci decenii şi jumăliate de 
eroică activitate revolutionară. co
lectivul ziarului 11România liberă" 
şi .a] •revistei „Magazin ", alături de 
lucrătorii din presă şi odată cu în
treaga ţară aduc un v1brant omagiu 
cinstind strălucitia person.alHiate a 
tovarăşului Nicoilae Ceauşescu, 



în11ăcărat patriot şi consecvent re
voluţionar, l-ru,p diin trupul poporu
lui, călit în rîindw·i!e erokei noastre 
diase munci t-0are, ale gloriosului 
nostru partid comunist, afiirmin
du-se cu putere ca un mare condu
că·tor de pavtid şi de stat, Erou lill
tre eroii neamului, strateg genial al 
edificărH soda!l.ismului şi comunis
mului în România, Erou al păcii. 

ln referatu1 „Contribuţia progra
melor de televiziune şi radio la 
cunoaşterea de către masele largi 
de oameni ai muncii a politicii in
terne şi externe a partidului şi sta
tului nostru, a operei tova;ă.şului 
Nicolae Ceauşescu". prezentat de 
tovarăşul Petre Constantin, director 
general al Radioteleviziunii !româ
ne. s-a spus : 

cindirea revolu\;ionară, jprecum Şi 
activitatea practică, creatoare, ale 
tovai·ăşului Nicolae Ceauşescu, l ar
ga sa viziune politică. profUJD.d no
vatoare au dinamizat intreaga dez
voltare soc.ială, constirtluindu-se. tn 
decursul anilor, in Pirogramul ·ideo
l ogic al rpartidului, in documente 
programatice care au călăuzit şi 

călăuzesc partidul, p<:>por.al, în de
plină unitate de voinţă şi acţiune, 
pe drumul victorios al socialismului 
şi comunismului. 

lnţ,elegind marile responsabilităţi 
pe care le avem în calLtate de acti
vişti pe frontul ideologic, al !pro
pagandei de parlid, am iniţial, la 
televiziune şi radio. cicluri de emi
siuni şi rubrici consacrare cunoaş
terii politicii interne şi externe a 
partidului şi statului nostru, relie
fării largilor deschideri spre IJlOU ce 
s-au produs un societatea româneas
că după Congresul al IX-lea, a 

contribuţiilor de maximă .însemnă
tate ale to vară ş u 1 u i Nicolae 
Ceauşescu la îmbogăţirea tezaurului 
gind1râi şi practicii revoluţion~re, La 
defin irea căilor de acţiune pentru 
edificarea noii stocietăţi în ia.ra 
noastră, ca si pentru soluţionarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane în îniteresul progresului şi 
păcii. Este relevată.. totodată, in 
programele pe care le realliăm, 
contributia remarcabilă a tovarăşei 
Elena Ceauşescu la elaborarea şi 
înfăptuirea politicii intetme şi ex
terne a partidului şi statului nos
tru, la dezvoltarea ştiinţei. învătă
mÎJDtului şi culturii. la creşterea 
presti~iului Româ niei în lume. 

In lumina documentelor Congre
sului al XIII-lea. a orientărilor cu
prinse în cuvîntarea rostită de 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu la 
Congresul al III-lea al Educatiei 
Politice şi Culturii Socialiste. ca şi 
în ma.~istralul Rapo1it prez..!ntat 1a 
Conferinţa Na\;ională, milităm pen
tru sporirea contribuţiei emisiuni
lor de televiaiune şi radio la mo
bilizarea colectivelor de oameni ai 
muncii în vederea realizării exem
plare a sarcinilor de plan. 

ln programele noastre sînt infă
tisaite, în mod constant. strălucitele 
contributii ale tovai"ăşului Nicolae 
Ceauşescu la definirea rolului 
partidului. drept ce.ntru. vital al 
naţiunii, la perfecţionarea şi !!:>n
du<."erea societătli ~omâneşl.i. a tu
turor laturilor vieţi.j eco:nomice şi 
sociale, a rolului şi dinamicii na
ţluni i, statului democraţiei mun
citoreşti-revoluţionare, aportul său 

original la făwirea conceptiei pri
vind formarea omului nou, la revo
luţionarea rolului învăţămintului şi 

.c;tiin!di. De asemenea, prezenUim 
analizele şi solutiile originale ale 
preşedintelui României vizînd :fău
rirea unei lumi mal bune şi ma'i 
drepte pe planeta noastră, promo
varea marilor ·valori ale umanis
mului. afi1·mru:ea plenară .a :1\iintei 
umane. · 

Din această perspectivă ac\,i-?năm, 
şi trebuie să facem acest lucru tot 
mai bine. ca aceste teze. idei. con
cep.te să călăuzească permanent 
r,îndirea şi acţiunea oamenilor. să 
se m;:iterializeze 'În a:ezultate supe
l'ioare în dezvoltarea ec:momico-so
cială s patriei , în îndeplinirea sar
cinilor în fiecare unitate. la fiecare 
loc de muncă. 

Raportare.--i la vfaţă, selectarea 
argumentelor care să ~umineze pu
ternic relaţia dintre opera teoretică 
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi 
viaţa socială constituie astfel una 
dintre preocupările noastre de bază. 
Ea vizează construcUa fiecărei emi
siuni în parte ş.i iace obie.ctul oo
liticii noastre de progriame. 

U'ln loc important în activitatea 
noastră îl ocupă explicarea contri
buţiiJor botăritoare ale tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu la fundamen
tarea ştiinţifică a po1iticii externe 
a României, reliefarea iniţiativelor 
de largă şi înaltă apreciere a ţărji 
n oastre pe .arena mondială. 

tn această prJvinţă, un rrol im-
portant revine emisiunilor pentru 
străinătate diluzaite de Radiotelevi
ziunea xomână. emisiuni ce însu
mează zilnic circa 30 de ore si sint 
d ifuzate in 13 limbi. !n prim pla
nul acestor programe se situează 
constant popularizarea peste hotare 
a marilor succese obtinule de po
porvJ român, sub conducerea parti-
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dului comunist, a Lovari.işu.lui 
Nicolae Ceauşescu, a poziţiilor şi 
iruţ1ativelor ţarii noastre in dome
niul rclaţiiJc.r ş1 vieţii internaţio
nale, a prodigioasei activităţi des
făşuraite de secretarul gen eral . ~! 
partidului, preşedintele Repubhcu 
pentru elaborarea şi infăpto.tlrea po
Ji tlcii interne şi exteme a parti
dulu i şi st::itului nostru. 

Jn lumina magistralului Raport 
prezentat ele to v ar ă ş u l Nicolae 
Ceauşesr.u -la Conferinţa Na(;iona~ă 
a parrtidului . . precum şi a sarcm1-
lor trasate de secretarul general al 
paritiduJui la întillJ'tirea cu cadrele 
de conducere din presă şi radio
televiziune, au fost iniţiate _o serie 
de măsuri pentru perfecţionarea 
activitătii noastre, pentru cre<>terea 
eficientei educative a emisiunilor in 
rindu.l comuniştilor. al tuturor oa
menilor m uncii, pentru adapt.trea 
activităţii noastre la cerinţele puse 
în prim-plan de dinamism•.11 vieţii 
politice şi economico-socia.le din 
t.ara noastră şi de fenomenele ce se 
produc pe plan mondial, sporind 
tot mai mult contributia programe
lor de televiziune şi radio la. ~u.
noaşterea şi infăpLui.rea polrtlc1! 
interne şi externe a pa::tidului ş1 
s tatului nostru. 

Av.lnd drept fa r călăuzitor gîndul 
şi fapta marelui nostru preş~te. 
tc:varăşul Nicolae Ceau.şescu. s1mb~
luJ unitir\.ii de nezdruncinat a parti
dului şi naţiunii. îi aducem ca su
prem omagiu conduc~torului iubJt. 
in acest moment amversar. hata
rîrea noastră fermă de a munci cu 
inilăcărar? revoluţionară. cu inăltă
tor patriot ism penb-u îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin. 

Patriotismul - puternic factor 
m~tor al construcţiei socialiste şi 
comuniste pe pămintul României" 
a fost subiect ul referatului expus 
de tovarăşul Dezideriu SziJ!l.gyi, re
dartor-şcf al zian1lui ,.Elore": 

T1·ăim ani decisivi ai istoriei pa
lriei. Epoca Nicolae Ceauşescu .a
daugă şinl'l·ui neîntrerupt al deve
nirii româneşti mgrcat:'l de ev.::ni
mente .care se i·nscriu în destinul 
ţării oa Unirea, Indepe11denta, U
nirea cea 1Mare, luptele şi jerlfele 
a două m ilenii pentru fiin\are, im
presionante înfăptuiri. Această epo
că glorioasă deschisă de Congresul 
al IX-lea, cind partidul p: in glasul 
şi fapta secret.arului său general 
s-a pmnun\.3t categoric împolriva 
dogmatismului şi şablonismului , în
seamnă 1venunţarea la povara idei
lor s impliste. a prejudecăţilor ide:J
logice, înseamnă propulsarea unui 
curent de gîndire realmente di.a
leclic, inspirat d in analiza rlguro.a-
să a re31ităţii, des::ăluşarea energii
lor creato.are ale Luturor oameni-
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dor muncii, Înseamnă cale liberă 
giondirii şi actiuni i revoluţionare. 
Toate acestea a u făcut ca în inima 
poporului să se întărească senti
mentul dragostei de ţară, patriotis
m t11l constiLuindu-se într-un puter
nic tactor propulsor al înseşi con
strucţiei socialismului. 

In preajma aniversării zilei de 
naştere şi a peste 55 de ani de 
eroică activitate patriotică, revolu
ţionară a secretarului general . al 
partidului, la numai 23 de ani de 
la începutul celei mai rodnice ere 
din istoria României, putem con
stata ou deplină satisfacţie că nu 
există colţ de ţară unde să nu fi 
fost înregistrat pulsul înnolrilar 
care au aşezat un nou spirit p0litic 
la temelia tuturor faptelor pentru 
ţară, pentru îmbogăţirea chipului 
ţării şi al conştiinţei oamenilor. 
Aceşti ani au dus la maieri::ili

zarea impresionantă a concepţiei 
secretarului general al partidului 
privind construcţia noii c;ocle•ăti, 
concepţie puternic ancorată in reali
tăţile româneşti, avînd ca dominan
tă teza efortului naţional propriu 
şi convingerea că numai mobiliza
rea tu turor energiilor poporului 
poate asigura progresuJ ţării. 

In această perioadă. care a în
semnat şi zămislirea presei conşti
l nţei curate, a adevărului, a patrio
tismului socialist. noi, ziariştii, am 
invăt.at că s rriind istoria clipei nu 
avem dreptul să uLtărn nici un mo
ment că din clliipele de istorie la 
care sintem martori şi pă-rtasi se 
nasc zi lele. a nii. secolele de istorie, 
se naşte Marea istorie a Patriei. 

Un aspect de o deosebită impor
tanţă al unităţii şi coeziunii între
gului nostru popor, a continuat 
vorbitorul, îl constituie asigurarea 
egalităţii depline în drepturi şi în
datoriri şi adîncirea relaţii.lor de 
unitate şi frăţie dintre toţi oamenii 
muncii fără deosebire de naj.iona
lilate. Acest lucru a determinat şi 
un nou conţinut al raportuiui de 
conştiinţă între toţi oamenii ţării. 

Tn acest sens, după cum se :\firmă 
pe drept cuvînt, nu există conşti i nţă 
socială, conştiinţă politică sau m o
rală, filozofică sau juridică rlifo
renţiată pe naţionalităţi, p atriotism 
diferenţiat pe naţionalitiW, dar 
există conştiinţa apartenenţei la 
pa tria unică - Republica Socialistă 
România. Faptul că n oua conştiinţă 
a tuturor cetăţenilor români deo
potrivă este reflectare a aceleiaşi 
realităţi socialiste unitare şi co
mune, care asigură condiţii egale de 
existenţă demnă, accesul larg şi 
liber la calificare, la îm·ăţătură, 
garantează, egal pentru toţi, dezvol
tarea mu!Ulaterală a personalităţii, 
duce la o apropiere tot mai vizibilă 
intre toţi fi ii patriei. 

P oporul, biruind or ice stavilă în 
mersul lui înainte, cu încredere 
neclintită în steaua sa comuuistă, 
conştient că în virtutea legilor vie
ţii viitorul aparţine binelui ş1 drep
tăţii, a fost, este şi va fi condus 

la victorii de Partidul · Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său 
general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Oamenii mindri şi demni ai aces
tei epoci, înnobilaţi de sentimentul 
patriotismului socialist, de cunoş
tinţe şi experienţă se simt chemaţi 
in larg, acolo unde îşi pot. des
făşura cu adevărat talentele. De la 
asemenea oameni a i acestui „timp 
m are " de ctitorie revoluţionară, în 
care se înfăptuiesc lucruri care ră
mîn, am învăţat noi, ziariştii , că 
vorbele, cuvintele trebuie să poarte 
respect faţă de spiritul prettmt ului, 
să fie pe potriva patr iei soc;al!ste, 
determ:l.nîndu- i frumuseţea şi ca
racterul cu identică :forţă d~ ates
tare a apartenenţei de România, 
precum ne atestă obî,rşia Carpa
ţii, Oltul, sau Putna, Tîr:;ovişte. 
Alba lulia,'sau canalul Dunâre-Ma
rea Neagră, Transfăgărăşanul. me
troul bucureştean, sau Eminescu, 
sau Tudor Vladimirescu, Iancu, 
Mircea şi Ştefan, Cuza şi Nicolae 
Ceauşescu. 

Mereu alături de conducăt:Jrul 
partidului şi statului nostru, tova
răşa academician doctor inginer 
Elena Ceauşescu, savant cu amplă 
recunoaştere pe toate meridiane!.o, 
exprimînd prin vorbă şi faptă, 
profundă gindire creatoare, o im
presionantă dăruire revoluţionară, 
îndrumă ştiinţa şi cultura româ
nească pe calea îmbogăţirii lor 
neîntrerupte, aceasta constituind o 
necesitate imperioasă continuă în 
lumea contemporană şi, în · aceMşi 
măsu1·ă, o îndatorire patriotică. 

Vorbind cu mîndrie patriotică 
despre anii glorioşi care au trecut 
de la Congresul al IX- iea, despre 
marile realizări ale României din 
această epocă, despre prest igiul şi 
contribuţia ţării noastre la soluţio
narea constructivă a marilor i:;ro
bleme ale contemporaneităţii , la 
înfăptuirea dezarmării, securităţii 
şi conlucrării egale intre naţiuni, 
la apărarea dreptului fundamental 
al oamenilor de pretutindeni 
dreptul la existenţă, la viaţă, la 
pace, - despre oricare dintre latu
rile vieţii societăţii noastre socia
liste, despre viaţa nouă a tuturor 
cetăţenilor patriei, subliniem tocma i 
marile calităţi ale conducătorului 
partidului şi statului nostru, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, cei mai 
demn şi cutezător exponent al înal
telor trăsături moral-politice ce de-
finesc un adevărat revoluţionar 

patriot, ferm, cu un stil de muncă 
înnoitor , cu nemăsurată încredere 
în oameni şi profund respect pen
tru ei, forţa individuală a persona
lităţii sale istor ice constituindu-se 
drept măsură a dragostei de ţară, 

a înaltului potenţial creativ, a con
secvenţei, a fermităţii în sentimen
tul binelui, a energiei inepuizabile, 
a judecăţii înţelepte şi limpezi a 
popornlul nostru. 



„Concepţia tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu cu privire l a. promova
rea valorilor cuUurii şi dezvoltarea 
conştiinţei sociaUste, pat:riotice'' a 
lu t tema referatului susţinut de 
Valeriu Râpeanu, di rec-1'.or al „Edi
turii Eminest·u·._ 

Subliniind că momentul aniversar 
este un binevenit prilej c.le a evi
denţia Jocul de mare cinste pe care 
:;;i-1 află în cultw-a prezentului nos
tru socialist opera prodigioasă a 
secret.arului general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, gindi
Lorul care a imbogăţit - intuind 
şi antioipind genial - teo1;a revo
luţiei şi a constructiei socialiste cu 
teze de o inestimabilă valoare prin
cipială şi practică. vorbitorul a ară
t at că această monumentală operă 
social-politică, parte a teuiurului <le 
gindlre şi practică revoluiionară, 
este cu,pri.nsă editorial in ciclul 
„România pe drumul construirii 
societătii socialiste multilateral dez
voltate", ciclu a.J:lat a:::um la cel 
de-al 30-Jea volum 

De asemenea, 1·eprez1 n t3. o cr•n
tri buţie de recunoscutil va loare şi 
originalibate, atit pe plan naţi1m:U 
cit şi in terna tivnaI, prestigioasa 
operă ştiintifică a tovară5ei acade
mician doctor inginer Ele na 
Ceauşescu, care s-a bucurai de apre
cieri elogioase din partea celor ma i 
lar~i ceroi.:.t:'i ştiinţifi ce. în tarft şi 
peste hobare. 

în continuare, vorbitorul s- a i•efE'
rit la affrmarea şi dezvoltarea li
teraturii noastre i n ultimele două 
decenii, sub semnul ':>enefic ::11 
înnoirilor din toate domeniiJe · vietii 
materiale şi spidtuale. 

Pentru cei ce urmăresc evolut ia 
fenomenu.lui cultural romimesc. din 
luna mai 1965. din mome..'ltul în 
care noul secretar general al Par
tidului Comunist Romiln. tovarăsul 
Nicolae Ceauşescu. s-a intîlni t p~i
ma oară cu reprezenta n\H inlelec
tua1ilor din ţara noastră. vom ob
serva că procesul ehberării gtndi
rîi noastre de dogmele care o an
chilozaseră .în formule standard. in 

repetarea unor clişee şi a unor for
mule cru·e nu aparţinea1J dl.ici st1·uc
f.urilor mentale ale poporului ro
m&n ~i nici perspectivelor int.elec:
t.ualc ce detenninaseră epocile de 
mare inf loril·e sphituaHi - nu' -pu
tea su ducă decit la ·re?. ul ta tele · pe 
care le avem acum. Fără •'indoială. 
e1iherarea de do~me nu se reaiizea
ză instantane u .şi nici nu ·se cnn
<'retizeazii imediat in opere. unul 
din motive fiind. după ooinia mea. 
rezistentn vădită ·sau in 'iinuată n 
c elor care credeau că detin mono
polul \ldevăruiiiJor absolute. Dar oe 
parcurc;ul acestor douăzeci şi dni 
cfo ani. în ciuda tuturnr factorilor 
moc\eratori care .au ~mărut şi mai 
::mar. a tu turor ezitărilor ol'ovenite 
rlin nestiintă sj uneo1·i clin rea
ered.intă. gîndirea romiine;:iscă ac
tual1'i--si:a definit ur,i profil din ~ 
în-Cf' mai clar. · mai net si mai 
djst-in~t .ţQJlturat. Mai. înt.'ii .·;pţill 
contribuţiile unor remarcabili gin-

ditori ai generaiiilor virstnice, ca
re , in perioada de pină in 1965. pur 
Şi simplu incetaseră să mai existe, 
accesul la operele lor. ca şi citarea 
numelui Jor fiind practic interzise 
- şi mă refer aici la Ant')n Dumi
lriu. Petru Comarnescu, Edgar Pa 
pu, C. Noica, N. Steinhardt. N. 
Mărgineanu. Exemplele pot f i fă

ră im.loială înmulţite. dacă ne gin
dim la istorici şi critici literari 
precum Şerban Cioculescu şi Vla
dimir Streinu, Liviu Rusu. istorici 
precum C. C. Giurescu. Gheorghe 
Zann<'. oameni de teatru ca Ion 
Zamfirescu şi alţii, care, prin con
tribui ii le lor in diferite domenii, 
au imbo_eăţit în acest răstimp aria 
culturii 1·omâneşti cu opere de pri
mă insemr.ătate. Operele lor tipă
rite după 1965 au deschis orizonturi 
pentru !n(.alegerea specificului cul
turii rom.ineşti. penlru situarea ei 
în conlE>xt universal, pentru eval ua
rea rat ională. probă a pr.tentialu
lui nostru creator. 

Dar cu deosebire imbucurător 
e;le faptul că în aceşti dvl1ăzeci şi 
doi de ani a apărut. s-a {(.rmal şi 
s-a afirmat un însemnat num.:1r de 
eseişti atît din generatia care. in 
anul dC' ruscruce. trecuse ::le virsta 
de trei?eci de ani cit Şi unii care 
abia se aflau pe băncile liceul·ui 
sau facultăţii. N-aş vrea să înşirni 
· ici nume. Cu alte prilejuri am t'e
marrat fap tul că şi cea mai Unără 
generc;tie ele critici nu se mărgineş
te numa i l a urmiidrea fenomenul ui 
cu1·ent. ci tinde către sinteze cul
turale. cJire i'mbrătişarea fenome
nului cul tw·al din perspective isto
rice generalizatoare. E una cl in 
realităţile cele mai sesizante aJe 
acestor douf1 decenii şi se cuvine 
s-o amintim aici cu acest p1 ilej a 
niversar. 

Un factor esen tiaJ. care a mar
C'li acest no11 climat. mai ales in 
an ii din lll'mă. a fost retipărirea a
celor ma1i g înditori car e pe diferi
te tăi-imuri au influenţat nu numai 
dezvoltarea culturii Mmăneşt1 ci şi 
a spiritului n ostru public. De la fi
losofi precum C. Rădulescu-Motru. 
P. P. Ne!!ulescu. l\Iircea Florian. 
Fetrc Andrei. la cei care au con
·tura.L o filosofie a ~toriei româ.neşti 
A. D. Xenopol. N. Iorga, Ghoor~he 
Brătianu. ale cuJ.lurii şi esteticii 
·11oash·e in diferite domenii a.Ie a
firmării ei. de la Tudor Vianu la 
Alice Voinescu. de la G. M . Can
t:icuzlno Ja Petru Comarnescu: :'>Ju
me sau 'icric1i care după 1965„'S-au 
l':>Stit public Şi s-au tipărit în acesli 
ani. 
Şi nu. in ultimul rind. un factor 

stimulativ l-a reprezen tat tipărirea 
acelor opere fundamentale ale gin
d'irii universale clasice şi contem
porane. După 19fl5. sistemul de 1·e
fe1·i.nt e. din acest ~unct de vc,clEtre. 
a fost cu t.oiul altul. radical al tUI. 
ca1:e nici cel puţin nu poate fi „ra
portat la sărăcia : sl un il •1ter.aJi~ţea 
d0gmatică a cee;i ce a r,ost în . . <'te
c~n ii le ~in}J,a.t:e_ Traduce\·ea in,.Jj111-
ba roman1:1 ~ capoooperelor filo.so-
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fiei din toate timpm;le. a operelor 
fundamentale ale ·istoriografiei u
n iversale. ale teoriei li wraturi i şi 
artei a avut de asemenea un rol 
<le o însemnătate hol.ărltoare in via
ta in telectuală a Romani.ei dl! astăzi. 

lndemnul pe care Secretarul gene-
1·a1 a l Pnrtidului Com..inist Roman 
1-:i. adresat în repetate runduri celor 
c1:• lu 1.:reoză pe tărlmul ideologiei. al 
criticii 5; istoriei lit.erare. şi a nwne 
cte a da dovadă de îndrăzneală. de 
spi1'i t creator. de a-şi pune? toate 
forttclP 'ii capacităţile in slujba fău
rir ii unei personalităţi multilaterale, 
t tcbu ie înţeles din perspectiva con
t inuării şi îmbogăţirii celor mai fer-
1 :ie direct ii de dezvoltat"! ale cultn
l'ii româneşti contem.porane. 

.. Cl?ncepţia. tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu privind rezolvare:~ pro
blemei natlonale. Presa în limbile 
naţionalităţilor conlocuJtoare. ex
presie elocventă a egalitătU în 
drepturi şi îndatoriri a tuturor fii
lor patriei comune", a fost tema 
prezentată de to\rarăşul Ernst Brei
tenstein, redactor-şef ol 7.iarnlui 
.. ~euf'r Weg", care a spus : 

O etapă calitativ nouă a fost 
inaugw·ată in cadrul procesului de 
rezolvare a problemei naţi.male la 
Congresul al IX-iea al P .C.R. sau, 
şi mai exact, din momentul in
credin\ării functiei suoreme în 
P artidul Comunist Româ n tovară
şului Nicolae Ceauşescu. Astfel, s-a 
trecut şi in acest domeniu, rlin 
iniţiativa şi sub conducerea perso
nală a tovarăşul u I Nicrilae 
Ceauşescu, la o amplă analiz<i cri
tică a ~ăii parcurse pină ln acea 
dată pe calea rezolvării atit de 
dificilei şi complexei probleme na
ţional e, anali7.ă, de pe urma căreia, 
a rezultat apoi o conceptie uni
tară, ştiintiCică. care, apli cată în 
practica politică, asigură şi garan
tează fi ecărui cetăţean romAn 
drepturi şi îndatoriri pe deplin e
~ale. Au fost totodată creale con
diţiile necesare păstrării 5i dez
voltăl'ii identităţii 1prop1·ii, pentru 
fiecare naţionalitate în part~. c-a o 
condjţie indispensabilă coezi un i.I ra
litn1iv superioare, devenită carac
lerislici1 raporturilor din cadrul 
IMl'ii familii a României socialiste. 

P opulatiei de naţionalitate ger
mană din tara noastră ii stau la 
ciispoziUe un s istem închegat de 
invătămiat î n Jimba maternă ger
mană de la tn'ădinită şi pină la 
ultima clasă c}e , liceu .. ansambluri 
teaLrale pt·ofesioniste de st.at l a T i
mişoara şi la Sibiu. în majoritatea 
marii.or editu.ri i:omâneşti funcţio
nează şi redactii şi se scot ciirţi în 
Jim.ba germană, în institu t1i ştiin
tiflce patronate de Academia 
Republ~cii Socialiste Român.ia sau 

·rl~ Academ ia · tie Ştiinţe Social-
';;Polltlce se cercetează şi se editc~ză 
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l ucri:i1·i pe leme nle islorie1, elno
graflei, d ia lectologiei a cestei popu
laţi i. Practic, toate aşezările dtn 
ţară unde trăiesc şi cetăţeni de 
naţionalitate germană dispun de 
formaţii de am atol'i prnpr ii cora le. 
de tea tru. dans uri _popula re etc. 

In aces t context - a conti-
nuat vorbitorul - vreau să r elev 
şi a cti vitatea care ne interesează in 
mod deosebit, a nume aceea a mij
loacelor de comunicare î n masă 
destin ate naţionalităţi lor care tră
jesc în ţara noastrf1. 

P entru nevoile unei popu l aţii n u 
p rea numeroase, cum este de exem
pl u cea gel'manu din Romă.ma, apar 
l a noi douii cotid iane („Neuer Weg '· 
şi „Neue Banater Zei tung''). dou~t 
săptăminale („Die Woche", 1a S1biu 
şi „K arpatenrundschau ", la Braşov). 
o revistă literară C„N eue L ileratur ", 
or gan <ii U niunii ScriHorilor •d i.1 
R.S.R.) pr<:!cum şi o publicaţie şti
inţifică („Forschungen .zur Volks
und Landesk unde"), care apare în 
editw·a tiliale i sibien e a Academ iei 
de Ştiinţe Social--Poli tice, şi tratea
ză în principal teme de isl:>rie. e t
n ografie şi filologie. 'Tot 'la Sibiu 
mai vede lumina tiparu1ui s i o 
publicaţie a bisericii evanghelice 
de corrfesiune augSburgică, ai cărei 
credincioşi sint în :marea lor ··ma
joritate saşi ·transilvimeni („KiTch
liche Blătter "). Postul de radio 
Bucureşti emi te şi el. zilnic, un 
program •în limba ·gennană. 

Aici ml se parc j ustific.:it să 'evi
denţiez ş i să exemplJfic şi o altu 
latură a a cestei -pr ese, !Jatură deose
bit de semniflcaU.vu petitru intteaga 

poliLică românească 'in problema 
nalrională pria ca1·actel'u,l ei m edit. 

Este ştiu L că in Bucw·cşli apa.r 
cinci coticli<me cu statut~ rte 71ia!' 
central. trei în limba rumănâ 
(„Scînteia", „România libera " şi 
„Scin te i a Li ne retul u i ·'), unul m 
maghiară („Elore") şi unul în ger
mană (..Neuer Weg"). Nu cuno<>c 
un all caz s imilar ca acel.a a l ::-.ia
rului menţionat. „ Neuer Weg"'. 
Populaţi i de or igine germanâ tră
iesc. după c um se ştie. in mul te 
alle ţăl'i e uropene. şi nu numai 
e ui·opene, ci şi in cele douii Ame
rici. în A(tica şi chiar şi -în A11S
tra lia. In unele din aceste 3tate 
numărul populaţiei de origin e ger

.mană întrece de cîte va orj pe cel 
al germanilor din Rom ania, da r nu
·m ai jn Re publica Socialistă Rl)
miinia, un ziar cum es le cel men-
1i<:>nal, care se adresează une i popu
la ti i re la tiv m ici ca numă.r şi a:vind, 
ca urma.re, şi un tiraj relativ mic, 
d ispune de s tatu tul unui organ de 
presă centrai. N u de mult, seore
;tarul general al partid ului nu.stru, 
to.varăşul Nicolae Ceauşescu, a a~uL 
o întilnil"e de l ucru cu conducerile 
p r incipa lelor organe de presă ciin 
Capi tală. Aici. in România. a -fost 
1n firea .lucrurilor, ca la a.:eastă 
intîlnire să fie de fată _şi repre
zentanţii ziarul ui „ Neuer •Weg". 

Unic este şi cazul oraşului T i
mişoara. unde ·apar , Clupă cum se 
ştie, patru ziare. ·fieoare in altă 
limbă : ,:Orapelul Toşu", .în limbu 

· română, „Szabad Sz6", in maghiară, 
.. Ban.at.c;ke Novine", 1n sî:tbă şi 
,.Neue Banater ,zeitunt~. în ger-

mană. După cum, de a emenea, nu 
cunosc alt caz. în a fara celui din 
România, unde o uniune a scr ii
torii• •r să editeze un organ a1 ei 
in limba şi in folosul cre3tiei li 
terare germane din \ara re.:>pe:'.:li,·ă. 
• Avem, deci. toa te moli\·ele su fo
ll)sim şi această înt.ilnire pemru a 
exprima, in numele colecli \'Ului zi
arului „Neuer Weg„. ul tuturor 
~azetarilor din redacţiile puL.>Ucu
ţLilor destinate naţionalită\ii con
locuitoare germane. tov:.m'i:;;ului 
Nicolae Ceauşescu întreaga 1or gra
titudine şi recunoşlinlă penlt·u mo
dul de rezol\'arn a proble:-nel na
ţionale in Romaniasocialislă. Uni:'ld 
glasul nostru cu cel al tut u1•11r lu
cr:Hl'ltilor presei t'omâne. udrc<;am 
conducătorulu1 partidului ;1 s lattJ
.lui cu ocuzi.:1 sârbălorli-ii zilei sale 
de n.a.şlere ş1 a pes-te '55 de •aDi de 
activit.ale revoluţionară toate urărJle 
de săn~itale. via\ă lungu şi f!'ncire. 

Referatul „Presa locală - oglin
da transformărilor profumle din 
viaţa fiecăru i judeţ. a loc.ilîtăţilor 
pa triei" a fost prezentat de LllVO
răşa A ure lia Bcrariu. redactor-şe[ 
al ziarul u1 „Dobrogea nou:& •·-Con-
tanţa. din care extragem : 
împreună cu to\i cetă\ enii patriei 

noastre, i nlr-o i ndestructibilă un i
tate în j urul partidul ui, a secreta
t"Ului său general. tovarăşul r..; icr>lne 
Ceauşescu, locuitori i străvechilor 
meleaguri dobrogene trăiesc plen<ir, 
ub semnul Elpocii de uur. pr:.iCuncle 
mutaţii revol uţionare, edificind 
grundioase monume n1c, dito:·ii care 
:::ii răminfi martore peste vreme, 
pentru viitori me. ale geniului cc>n
• lructiv ul poporului româ n. 

P un.ind in va loare genialu su ca
paciLate de cunoaştere a virtuţilor 
nuţiunH, iilustra sa forţă de mobi
lizare a oame nilor , de stimula re a 
in Fţiativelor şi gindiri i inaint.ale, 
o fe rind un st.rălucil exe.mpiu pcn;o
n al. tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
ne-u ifosl î ndemn şi călăuză in ri
dicarea ce lor mai grandioase mo
n umente socialis te : canalele Dună
re-'Marea Neagră şi Poarta Albă
Midja-Năvodari. Combinatul Pett·11-
chimic Midia. portul, cu şuntiercle 
sale navale şi flota cu sutele de 
va poare care strubat I urnea sub 
l-ricolor l'Omânesc, Centrala n uclea
ro-elecllrică de '1a Cerna vodfi, p lat-

,,.~~l'e·-m.arine, salba de n estemate 
ale l itoralului, un amplu şi e fic ient 
sistem de idgaţii, locali:tăţi . înflo
ri toare şi cite ultele. 

.Spre cuventtă recuno,şt.inţă Mare-
1 ui Bărbat al ţării, vil rog să-mi 
permiteţi su rememo-i:ez citeva u«le 
de iStorie contempor.ană. 

... La :m august 1944, imedia t ce 
L-rupele cromăne şi Jonnaţiunile ,Pa
t r.iotice au eliberat î ntregul teri
mriu al D<Sbrogei, apărea Ja eon
stanţ.a peciodicul "Cu1et liber". sub
inLitulUt _,,ziar patriotic şi coiidlan 
al Partidului Comunist Român". 
'Răsîoind Blele tingălbenite ale co
lec~lei ,ş i citim~, în .numărul .din 23 



rna·rtie ! 946, un an după istoricul 
act al reformei agrare, cu ocazia 
comemorării a 39 de ani de la răs
coala din 1907, că în satul dobro
gean Bărăganu a fost prezent to
varăşul Nicolae Ceauşescu, secreta
rul de atunci al regionalei Dobro
gea a P.C.R., cronicarul .darului 
„Cuget liber" consemna : „Tot ~
tul imbricase haină de sărbătoare, 
iar apariţia tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu a fos t un moment de 
mare insufleţlre in rindur ile locu
itorilor (.„) Nu le venea să creartă 
el în mijlocul lor vin oameni car e, 
fără să le cearl nimic, le -a u da t 
atît de mult, le-au dat ogorul care 
va rodi miine însutit, muncit de 
miinile vinjoase a le proprietar ilor 
lor fireşti". 

Vizionar cronicarul de :ilunoi, 
cald mesaj t ransmis nouă, ;darişti
lor de acum, pentru a consemna că 
visul a devenit realitate, că astăzi 

cooperatorii din satul dobro~ean, 
asemenea întregii ţărănimi romu.ne, 
înfăptuiesc noua revoluţie agrară. 
atingînd prin muncă producţii agri
cole nemaivisate vreodată. 
Evidenţiind participarea zial'lşti

lor de la „Dobrogea nouă" la toate 
marile ctitorii ale Epocii Nicolae 
Ceauşescu pe pă.mîntul dobrogean 
şi modul entu~iast în care ei au 
prezentat aceste istorice realizăl'i 
în artlcole, reportaje, însemnări şi 
fotogl'afii, vorbitoarea a spus : 

Au fost, toate acestea şi cite al
tele, temele majore ale ziarului 
nostru, reporterii de la „Dobrogea 
nouă", martori şi oronjcacl in
flăcăraţi , avind nemaipomenlla şan
să de a scrie despre realizările 
incandescente ale acestor meleaguri 
care au devenit în epoca noastră 
de dinamism fără precedent locul 
unde în fiecare zi se petrece ceva 
demn de consemnat. Subiectele re
portajelor noastre au devenit ast
fel excepţionale prin excepţionalul 
realizărilor noastre. 
Şansa de a scrie cronica fier

Qinte a acestui timp de împliniri, 
aici la tănn românesc de mare, 
inseamnă şansa de a scrie istorie ; 
şansă care ne onorează, impunin
du-ne prin dimensiu nile ei de ex
cepţie, permanen ta dorinţă de 
autodepăşire. 

Pentru toate acestea, din adincul 
inimilor, adresăm, cu dl"agoste şi 
recunoştinţă conducătorului iubit 
„La mul~i ani cu slnătate ! " 

Referatul „Creaţia cultural-artis
tică şi presa culturală - Iactori ai 
rormlrii omului nou. Festivalul 
nat.lonal „Cintarea Româ niei", -
expresie a noii vieţi spirituale a 
popornlui" a fost prezentat de to
varăşul Nicolae Dan Frnntelată, 
redactor-şef al revistei „Lucea.Că
r ui" care a relevat că atmosfera en
tuzic'istă cu care întregul popor în
timpină marea sărbătoare din ca
lendarul de inimă şi conştiin~ă. al 
naţi unii rom âne - aniversarea zi
lei de naştere şi a peste 55 de ani 
de eroică activitate ai secrelarului 

general al partidului n0stru, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, constituie 
pentru fiecare comunist, pentru fie
care cetăţean al patr iei, momentul 
de a se raporta cu luciditate, cu 
demnitate şi mindrie la o întreag,~ 
perioadă istorică, la un timp care 
a dat identitate deplină celor mai 
înalte idealuri ale poporului n0stru, 
epoca cea mai fertilă a istoriei ro
mâneşti pw·tind semnele demnită
ţii şi implinil'ii, Epoca Nicolae 
Ceauşescu. 

, Pentru orizontul culturii rom<\
neşti, epoca pe care o trăim - a con
tinuat vorbitorul - se constituie în
tr-o veritabilă renaştere spirituală, 
prin refacerea legăturilor co marne 
tradiţii; prin repunerea în cil~cl.'.
laţie a valorilor perene ale civi
lizaţiei noastre, prin stimularea 
înnoirilor permanente, a căutărilor 
fertile. Stau mărturie operele crea
te în aceşti ani, stă mărturie saltul 
înregistrat în receptarea artei de 
către marele public, nevoia sa or
ganică de carte bună, de ac;t artis
tic autentic. Comuniunea dintre 
creator şi oameni i cărora li se 
adresează a devenit un fapt impli
nit purtind semnificaţia une i con
strucţii de conştiintă. 

lncaclJ:area literaturii şi artei, a 
.rostw·i1or sale, a misiunii lor 
profund patriotice, educative in 
spaţiul unui concept revo!uţionar 
de marcată originalitate elaoorat 
de secretarul general al parlidului 
nostru - umanismul revolu\ionar 
- pune în lumină consecventa 
unor principii care (ac din artă, 
din literatură, instrumenle indis
pensabile în procesul de formare 
a omului nou. 
După ce a trecut în revistă pro

bleme ale culturii româneşti din 
ultimele decenii, auton.u 1·efe..--atului 
a continuat : 

Apel ul pe oare secretarul general 
al partidului inost:ru, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, îl făcea în urmă 
cu două decenii la cunoaşterea apro
fundată şi reconsiderarea marilor 
valori ale spirilualităţii 1.'-0mâneş.ti, 
La mtegrarea ii.or iir~că în an
sambliul organic .al culturii !române, 
apel l'eluat cu alitea alte prilejuri, a 
determinat o deschidere cu ur
mări extrem de· benefice pentru re
lieful valoric al culturii inoi, socia-
1iste. Reeditarea marilor clasici ai 
literaturii în ediţii monumentale -
în primul rînd Eminescu, a cărui 
ediţie integrală este în curs de fi
nal'izare. Călinescu, Rebreanu. Cu--.a
giale, B1aga, Arghezi , etc., - repu
nerea în circulaţie a operei lui Pâr
van, Iorga, Xenopol şi alţii repre
zintă tot aiitea .acte de justiţie isfo
rică, de recuperare ne<cesară a unor 
zone de spiritualitate care au îm
bogă1 it şi vor imbogăti inioldeauna 
cultura română. 

P.a:rte integrantă a .frontului JlOS
tru ideologic, presa cultmală şi-,a în
scris ca reper ma jor .aJI. ac li vităţii 
sale contribu(la .prin mijloace spe
cifke la educarea paldotică, revo
'1uţionară a maselor de oameni ai 
moocii, urmărind transpunerea ]n 
viaţă a orientărilor şi indicaţiilor 
de partid. 1acţionind penb·u îndepli 
nirea dezideratelor .rundamentale ale 
programului partidului în domeniul 
cullw·ii. In acest conte:-rt. legarea 
roslurilo1· illl !Jime ale creaţiei artis
tice de viaţa şi munca poporului, 
crearea unui fenomen de masă 
care să stimuleze înţelegerea actu
lui de cultură dar şi creativi:tatea 
însăşi, s-au concretiz.at prin declan
şarea, I.a ini\iativa <tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu a marelui Festival 
naţional al muncii şi creaţiei „Cin
~area Româ.niei", festival care a 
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Simpozion omagial 
reprezentat şi :reprezintă un spaţiu 
de !·eferinţă şi o măsură permanen
tă a implicăTii n oastre, a tuturor pu
blicaţiiilor literare, in procesul de 
formare a omului nou, constructor 
al prezentUlui şi viitorului Româ
niei. Este de observat că maree/ 
complexitate a fenomenului eu1tu
ral-f.ormaliv care este „Cintarea 
României", 1mpune de la an IJ..a an 
noi co~ valorice, de exigeniă, iar 
reflectarea sa itn paginile presei 
noastre trebuie să-şi iasurne firesc 
unghiuri proaspete de abordare, de 
stimulare efectivă a celor pentru 
care cullura, ct·eaţla au devenit m o
duri de a se exprima depun, de a 
Lrăi deplin. 

Beneficiind de Iundamentări teo
retice de excepţie, cultura Epocii 
Nicolae Ceauşescu se inscrie drept 
una dintre <:ele mai relevante cti
torii ale acestui 1.imp, legitlmindu
se prin opere de înaltă ţinută a rtis
tid şi de profundă angajare, ope
re care înlTegesc „fondul principal" 
ai .civilizaţiei româneşti. !Prin ele, 
prin întreaga ilor Jucra1·e pusă în 
slujba oamenilor, .a formării con
ştiinţei noi, socialiste, creat-orU pa
triei omagiază spitrilul untemeietor 
al acestui timp de frumuseţe şi 
demnitate românească, viaţ,a şjl 
opera bărbatului IPOlitk care con
duce cu străluc;re destinele po
porului şi ale ţării, secretarul ge
neral al partidului, preşedinte1e 

Repuhlirii. tovarăşu 1 Niculae 
Ceauşescu - a încheiat vorbi torul. 

„Polit.ica ext~rnă a României so
cialiste. Pr~tiglul şi personalitatea 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu pe 
arena internaţionaJă" a fost tema 
refer.atului expus de tovarăşul Ale
xandru Ionescu, director general al 
AGERPRES. 

In omagiul pe care intreaga na
ţi tme i'1 aduce h;v.arăşului Nicolae 
Ceauşescu cu prilejul aniversării în
delunga Lei sale activităţi ;revolu
ţionare şi a zilei de naştere se <re
flectă, desig·ur, şi înalta apreciere 
.f..aţă de Lot ce a fă.cut şi tace se
cret.arul gener.al al partidullui, pre
şedintele Republicii pentru asigu
rarea icondiţiilor i'lltern.aţiooale fa
vorabile desfăşurăril operei noastre 
de edificare a societăţii socialiste 
multilateral dezvO'ltate, condiţii care 
să permită şi celorlalte popoare 
să-şi împlinească aspiT.aţiile ~or de 
progres şi pace. Astfel, se defineşte 
- de Ja bun început - o dimen
siune fondamentală a operei teore
tice şi practice ia 1-0varăşului 

Nicolae Ceauşescu, operă receptată 
şi preţuită in lumea contemporană 

drept o contribuţie de primă în
semnătate la înţelegerea şi iinfluen
ţ.area - io direcţihle cele mai favo-
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rabile progresului şi păcii - a pro
ceselor şi fenom~nelor ce caracteri
zează, 1a scară planetară, acest fi
nal de secol şi de mileniu. 

Din momentul istoric cînd de la 
tribuna Congresului al IX-lea al 
partidului a prezentat magistralul 
său Raport - deschizător de epocă 
- şi pină în miezul fierbinte al 
actualităţii, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu a pus pregnant în lu
mină dialectica naţionalului şi in
ternaţionalului, particularului şi 
g,eneralului, independenţei şi inter
dependenţelor, ceea ce a asigurat 
coerenţa, consecvenţa şi unitatea 
deplină Î•ntre politica internă şi cea 
externă a României socialiste. De 
la formularea principiilor călăuzi
toare pină la poziţiile concrete, 
demersuriJe şi inţiţativele îndîep
tate spre soluţionarea problem~or 
majore ce confruntă omen•irea, ac
tivitatea pe plan internaţional a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu a 
constituit şi constituie expresia 
înaltă a slujirii intereselor vitale 
ale poporului nostru şi, în acelaşi 
timp, a intereselor vitale ale uma
nităţii. 

ln unitatea dintre gindiTe şi ac-
1iune - ambele aşezate pe temelia 
ştiinţei, a cunoaşterii şi descil\rării 
realiste a dinamicii realităţilor. in
terne şi internaţionale - reZ>idă 
capacitatea de convingere, rolul 
activ, revoluţionar - atit pnin 
subslanţa sa ideatică, cit şi prin 
mijloacele puse în mişcare - ale 
politicii externe româneşti. Pentru 
că, intir-o viziune realistă, ştiinţi
ri că, originală - proprJe concepţiei 
şi activităţii conducătorului parbi
dului şi statului nostru - sînt 
limpede definite atit stadiul actual 
5i persp<'ctivelc edificării socialiste 
a patriei, cit şi evoluţiile lumii con
temporane, sensul istoric al marilor 
evenimente ce au loc la s<bră 
mondială în aceşti ani fără pre
cedent. 

Vi.aţa a validat şi validează 
concepţia tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu privind procesele cardi
n.ale ale contemporaneităţii : rapor
tul de fol'tc pc plan mondial şi 
deza1·marea ca problemă ftmda
menta1ă a epocii noastre, contra
dicţiile epocii şi îndeosebi contra
dicţia dintre ţările bogate şl cele 
sărace, căile de depăşire a aces
teia, subdezvoltarea oa tactor de in
stabi1li<tate şi !IlOile forme de domi
naţie imperalistă, relaţia dintre na
ţional şi inteimaţional, dintre de
zarmare şi dezvoltare, dinbre inde
pendenţă şi interdependenţă, noul 
tiip de lD'lilate a mişcării comuniste 
şi muncitoreşti, a :for;elor progre
siste, democratice, antiil1'J)eri.8'Uste. 

Faptele, datele reali Lăţii confir
mă - prin argumente de netăgă
duiL -, a continuat vorbitorul, că 
preşedintele Nicolae Ceauşescu a 
analizat multilateral şi a formulat 
conceptele noului mod de gindiTe în-

aintea oamenilor politici din alte 
ţări. Doresc să subliniez, şi tn ace5t 
cadru, satisfacţia deosebită, a noas
tră, a tuturor celor ce •lucrăm in pre
să dea consemna amplul şi profundul 
ecou pe care 1-.au avut şi ii au in 
lume concepţiile şi iniţiativele to
varăşului Nicolae Ceauşescu, contri
butia sa de primă însemnătate la 
sensibilizarea opiniei publice, la 
clarificarea obiectivelor fund.amen
t.ale ale omenirii şi 1a mobilizarea 
conştiinţelor pentru indeplinirea .a
cestor obiective. Trebuie. autocritic, 
să recunoaştem că, de multe ori.! 
mijloacele de i nformare în masa 
nu reuşesc să retlecte cuprinzător 
şi convingător politica externă a 
României, importantele contribuţii 
ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
la cauza colaborării. progresului şi 
păcii. Să răspundem - şi cu acest 
prilej - printr-un angajament fără 
echivo:: indemnului ce ne-.a fost a
dresat de la tribuna recentei Con
{erinţe Naţionale a partidului de a 
~ua „o .atitudine mai fermă faţă de 
propaganda de peste hotare", ace:is
tă diabolică maşină de fabricat ură 
şi confuzie. a cărei ostilitate fată de 
socialism este îndreptată adeseori 
împotriva ţării noastr-e, împotriva 
cuceririlor irevoluţionare şi înfăp
tuirilor istorice ale poporului ro
mân. 
Să asigurăm conducere3 parti

dului că această sarcină o vom în
deplini cu mai mUJltă forţă, cu mai 
multă pricepere profesională, vom 
fi mai hotărî1i şi mai convingători 
în tot ceea ce scriem, m afirmarea 
valorilor socialiste ale politicii şi 
realităţilor noastre, ca şi în com
baterea şi demascarea rpolilicii cercu
rilor imperialiste, a oricăror încer
cări de dezinformare şi denigrare la 
.adresa ţării noastre. 

Sintem mindri ică trăim în aeeastă 
epocă, că sintem fiii ţării al cărei 
nume este asociat, pretutindeni in 
lume, de viaţa şi activit.alea to
varăşU!ui Nicolae Ceauşescu. Un 
sentiment de mindrie ce generează 
noi energii şi întăreşte răspunderea 
noastră, a fiecăruia şi a tuturor, în 
înfăptuirea politidi interne şi externe 
a partidului şi st.atului , politică la 
elaborarea şi aplicarea căreia rolul 
determinant revine celui ce întru
chipează - cu strălucire - tot ce 
are mai bun poporul român. ce
aui pe 'care, cu dragoste şi respect 
ii sărbătorim tn aceste zi1e, ii săr
bătoreşte întreaga no.astră naţiune, 

tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 

Referatul "Conducerea presei de 
către partid. lntărirea ,spiritului re
voluţionar al activităţii în presă" ia 

fost prezentat de tovarăşul Adrian 
Ionescu, secretarul Comitetului de 
partid Presă-Edi•turi. preşedintele 

Consiliului Ziariştilor. care a spus : 
Puternica iunitate a iintregii noas

tre naţiuni socialiste îşi găseşte, in 



\t 

aceste zile, o rwtJa, o memoriabilă 
.'.lfirmare p1·in omagiul fierbinte pe 
care t-0ţi fiii patri.ei ii aduc ilus
trului conducător ial partidului şi 
statului nostru, tov.ru:ăşul Ni<:o1ae · 
Ce3u.şescu, Ml sărbătorirea zilei de 
n.aştere şi a peste '55 de a ni de eroi
că activit.ate revoluţionară, pusă 
neabătut. cu exemplară dă.:ruire .Şi 
abnegaţie, Î·n slujba .aspir.aţiilor şi 
intereselor fu;ndameotale ale po
porului r omân, .a nobilei cauze oa 
socia.Usmului, progresului şi păcii in 
l ume. Avem privilegiul de a fi con
temporanii celei mai glorioase epoci 
din istoriia ţării, de ia fi martori şi 
pa:rlici+panţi direcţi J,a evenimentele 
care au schimbat ch ipU!l României 
în ultimii 23 de ani, in perioada 
oore a trecut de la Congresu\ al 
!X-lea al partidului. Imbogăţind 
geografia n,oastră materială şi spi
ri tuală cu efigii n emu1·itoare, dind 
un sens de inatltă valoare efortului 
creator al întregii naţi uni, ziariştii, 
toţi lucrătorii din presă, .alături de 
ceil3lţi oameni ai muncii, îşi tac o 
datorie de onoare şi de ce>nştiinţă 
din a exprima tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu cele ffia.i calde sentimen
te de dragoste şi preţuire, de stimă 
şi adîncă recunoştinţă. Ziariştii 
ţări i îşi exprimă profunda grati:tu
dine pentru gl'ija permanentă cu 
care secretarul general al _pa1·Udu
lui onorează meseria de gazetar co
munist, pentru rolul şi răspunderile 
deosebite conferite presei în siste
mul democraţiei noastre muncito
reşti-revoluţionare, pentru cadrul or
ganizatoric creat in vederea afir
mării unei publicistici liber.a, mili
tante, sub conducerea şi sub îndru
marea partidului. 

Folosim. acest pr i1lej pentru a ex
prima un cald omagi1u tova1·ăşei 
Elen a Ceauşescu, mHila n t de frunte 
al partidului şi statului, strălucit 
om de 5tiinţă, pentru inditcatiile şi 
îndem:nuri•le adresate presei, pentru 
conh"ibutia nemijlocită, de aleasă 
valoare„ la dezvoltarea ştiinţei, cul
t urii şi î•nvăţămîntului, la înflorirea 
tuturor domentilor de creaţie mate
rLa~ă şi SJ?irHuală di:n patria noastră. 

Ctitor strălucit a l R-omâniei mo
derne, al devenirii noastre socialiste, 
tov.arăşul Nicolae Ceauşescu a sta
tuat, •totodată, prin inestimabila sa 
operă teol'etică şi practică, .prin 
t.M.P. idei şi orientări clarvăzătoare, 
un concept nou, revoluţionar, de
mocratic şi umanist despre r olul şi 
alribuţihle presei noastre comtmiste, 
despre misiunea .politico-...profesio
naJă, civică şi morală a ziariştil-0r 
comunişti. . 

Principiu de bază al activi tătii 

presei comuniste, al lntăririi conti
n ue a rolului ei, conducerea de 
către partid este ti.nţeleasă într-un 
sems superio1·, e:mi·na·mente .politic, 
car-e implică creşterea responsabili
tăţii comuniştilor ce-şi desfăşoară 

acbivitatea în presă. 

Relevind importanta hotărtrii, cu 
profundă semnificaţie, de desfUn
t.are a cenzurii şi creşterea răspun
derii conducerilor .redacţiilor de ia 

veghea Ja promovarea tot mai iPU
terni.că a unei publicisl·ici militante, 
11evoluţionare, precum şi faptul c.'1 
funcţii şi responsabilităţi tot niai 
importante au fost conferite presei 
de seeretarul general al partidului, 
vorbito1·u1 a continuat : 

Ur mind <nea.bătu~ cuvinlul mobi
lizator a l partidului. ccncepţi.a no
vatoare a tovarăşului Nicol.ae 
Ceauşescu, presa moastră comunistă 
- leg3t.ar·ă a unor bogate tradiţii 
revoluţionare - a adus, de-.:. lungul 
a nilor, o contribuţie însemn.ală la 
edificarea noii e>rinduiri, Ja afir
marea idealurilor soci.aliste şi co
mooiste. A<:um, potrivH: noii etape 
de dezvoltare mu1ti1aterală ia p.:itriei, 
obiectivelor de calitate şi eficien~ă 
sporită ale Congresului al X III-iea, 
în f.aţa noasbră se afilă sarcini noi, 
de o deosebită responsabiHlale. Ală
turi de <:elelaJte com-ponente ale 
frontului politico- ideologic şi cul
tural-educativ, ipresa, radioul şi te
leviziunea, toate mijloa<:ele de in
form.are i·n ro.asă s:int chemate 
după cum s ublinia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu în Raportul prezentat la 
Conferinţa Naţională - să-şi per
fecţioneze adivitatea, să desfăşoare 
o acţiune permanentă pentru cu
no.aşte:rea, înţelegerea justă şi a
plicarea neabătută a p<>liticii parti
dului, pentru ridicarea conşt:Hnţei 
revo1uţionare a tutw·or oameni·lor 
muncii. 

Pentru a fi la inălţim~ sarcinilor 
încredinţate, noi, ziro·işlii, -trebuie să 
ne situăm permanent în primele 
nnduri ale fu'ontului nostru ideooo
gic , să ;ne punem toată energia şi 
talentul in slujba progresul·ui multi
lateral .al p.ait:riei, a politicii partidu
lui. A fi revoluţionar este o candjţie 
sine qua non pentru a Ii un ziarist 
comu.nJst, pentru a răspunde la 
înalte e<>te de eficienţă şi .calitate 
marhlcr comandamente ale actualei 
etape de dezvoltare a ţă·rii, ale P1·0-
gramului de făurire a societăţi i so
cialiste mullfl.ateral dezvoltate şi 
îinaiinLslre a României spre comu-
1nism. 

De aceea, modul cel mai potrivit 
de a -Omagia, alături de mtregul 
popor:, îndelungata şi rodnica a<:ti
vitate revoluţionară a tovacăşului 
Nicolae Ceauşescu, de a răspunde 
grij ii faţă .ele presă şi indruroării 

ei permanen te, H ccnstiituie anga
jamentul nostru solemn de a înfăp
tu i neabătut sarcinile şi indicaţiile 
primHe, de a !ace di!n publicaţiile 

noastre, din emisiunile de radio şi 

televiziune o tribună de 1uptă în 
slujba noului, .a s.piri tului revoluţia-

Simpozion omagial 
nar un factm tot mai +a~tiv in vas
ta ~peră de construeţie socialistă 
din patria noaslră ! 

* * tnt.r-o atmosferă de intensă vi-
braţie patriotică. praticipanţii la 
Simpozion au adresat tovară5ulu i 
N lCOLAE CEAUŞESCU. seci·eta1· 
g<mcral al Partid.ului Comunist 
R~Jl'llin. preşedintele RepubU;:ii 
Socialiste România. o telegramă în 
care se spune : 

Aleasa sărbătoare de inimă şi 
conştuniă a întregului nostru popor 
- aniversarea zilei Dumneavoas
tră de naştere şi a peste 55 de ani 
de eroică activltate revoluţionară 
neîntreruptă - constituie pentru 
toţi lucrătorii din presă şi edituri 
o fericită ocazie de a vă exprima, 
într-un gind cu ţara, cele mai 
inalte sentimente de preţuire, dra
goste şi devotament. Vi adresăm 
din ad.incul inimiJor, împreună cu 
întregul popor, urarea de ani multi, 
cu sănătate şi satisfacţii depline în 
nobila activitate ce o desfăşuraţi 
cu strălucită clarviziune şi profund 
pati·iotism ,pentru înflorirea multi
laterală a României Socialiste. 

Simpozionul s-a constituit într-o 
vie expresie a înaltei preţuiri şi 
neţărmuritei recunoştinţe a lucră
torilor din presă şi edituri faţă de 
rolul Dumneavoastră determinant 
în fundamentarea profund ştiinţi

fică a întregii politici a partidului 
şi statului nostl'u faţă de contri
buţia. decisivă ce vă revine în afir
marea României pe plan mondial. 

ln cadrul lucrărilor simpozionu
lui a fost reliefată, cu aleasă pre
ţuire, contribuţia remarcabilă a 
tovarăşei Elena Ceauşescu, militant 
de frunt~ al partidului şi statului, 
eminent savant de largă recunoaş
tere internaţională, 1a îndrumarea 
cu inaltă competenţă a presei şi 
editurilor, la îmbogăţirea fără pre
cedent a vieiu spirituale din ţara 
noastră, la elaborarea şi înfăptuirea 
planul"ilor şi programelor de · dez
voltare economică ş.i socială a pa
triei. 
Vă asigurăm, mult iubite şi sti

mate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 
de profundul nostru ataşament, de 
neţărmuritul devotament revolu
ţionar şi patriotic al tuturor lucră
torilor din presă şi edituri faţă de 
indepUnirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din istoricele docu
mente ale Congresului al Xlll-lea 
şi Conferinţei Naţionale ale parti
dului, angajindu-ne să acţionăm cu 
abnegaf ie, cu întreaga noastră pu
tere de muncă şi creatie, împreună 
cu toţi fiii patriei, pentru edificarea 
socialis1J1ului şi comunismului pe 
pămintul străbun al României. 

In fotografii : imagini din Expoziţia naţio'nală omagială consa.crată ani
versării zilei de na.ştere şi a peste 55 de ani de activitate revoluţionară. 

ale tovarăşuh.ii Nicolae Ceauşescu 

17 



„Forţa invincibilă a partidului constă în nivelul politic şi ideologic, in 
concepţia sa ştiinţifică, revo luţionară, în unitatea de nezdruncinat, dar şi în 
strinsa legătură a partidului cu poporul." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Hotăririle şi obiectivele 
Co·nf erinţei Naţionale a partidului 

pe agenda de lucru 
a fiecărei redacţii, a fiecărui ziarist 

Am păşit într-un An Nou. Un ·an hotăritor pentru 
înfăptuirea marilor obiective ale ·celui de-al optulea 
cincinal al devenirii noastre .socialiste. Un an in care 
şi ziariiş tilor, tuturor celor ce lucrează in presa co
munistă le revin sarcini deosebi te, de înaltă răspun
dere. ln aces1 sens, ideile şi orientări le de însemnă
tate cardinală pentru întreaga viaţă politică, econo
mică şi socială a ţării cuprinse in documentele Con-

ferinţei Naţionale a partidului, in Raportul tovarăşului 
Nicolae Ce-0uşescu, c.a şi în Mesajul de Anul Nou, au 
reprezentat pentru toate redacţiile ·prilejul redimen
sionării întregii ·activităţi publicistice. Tn pagini-le ce 
urmează ne-am propus să reflectăm citeva din preo
cupările unol"(I dintre aceste-01 în direcţia creşterii au
dienţei şi eficacităţii cuvintului scris, in ri ndul ma.selor 
de cititori. 

Dezbateri · profes~onale 
Participă: Nirolae ALmH ULESEI, redactor- şef al gazetei „Delta" - Tulcea. Lucian TltlŢĂ., 

redactor-şef al ziarului „lnainte·· - Dolj, VASAS Ferenc, redac:tor-şd al ziarul ui „Megyei Tu~or '' 
- Covasna, Marh1 STEIN. redactor-şef al ziarului „Neue Banater :leitung" -Timiş, şi Emil DA VlD, 
redactor-şef a l ziarului „ T ribuna Sibiului" . 

Combativitate 
sporită 

Între,gii noastre 

activităţi 

.Ln iace'Laşi timp, n u vom trece cu 
vederea nlci neajunsw'ille care se vor 
mai man1fesba i•n mu1noa şi activi-
1la1ea un-01· cdlective. 

Aş do.ri să sul:)ltirniez. încă de l>3 
început, că, avind .dvept călăiuză 
ideile, tezele şi OTientă1ile cuprinse 
în Raportul prezentat de tovarăşUll 

Ni'col.ae Ceauşescu la Confer.intm 
Niatională a partidului, cdlectivuJ 
n-0stru 1recLacţionaJ este hotă:rit să 
fa::ă, în acest an, din „ Delta" o 
gazeLă mai combativă, ancorată mai 
puternic in !Problematica po1:itieă , e
conomică şi socială a judeţului. A
cest deziderat îl vom ~·ealim, fireş
te. i mpl icindu-ne conlhnuu 1n rea
li Lă.ti!Le cotidiene, Iiind mereu pre
zenţi .acolo unde se în!ăptuiesc 
hotărJrrne partidullui, prezentînd î·n 
forme tpublhcis.tice atrăgătoare noul, 
experien(a pozitivă, eforturile co
muniştilor, 1Sle oamen.hlor muncii. 

Ştim, ne dăm bine s€<lma că nu 
este uşor ca itrlitr--0 gazetă săptă
miln.allă să oglin~eşt.i ou Iideil'i ha te 
muH.jţplele ~cte .a11e vieţii pQlit ice, 
economice şi socia.le a judeţului. 
Vrem să conferim insă noi dimen
siuni, noi valenţe cali'tiali ve muncii 
noostre. Vizăm, im primul a·înd, im
bunătăţh·ea conţinutului de idei al 
artiwlelm, 1promovtnd, în locul m a
terialelor „f.actdlogice'\ pe cele a 
n.alitice. Ochată cu Wăţişarea ex
perienţei bune, vom adapta o ati
tudhne mai fermă, critică :fiaţă de 
aspectelle negative. Dm- pentru rea
li2m'rea ia.cestor obiective este nevoie 
să ne perfecţionăm, îniawte de toa
te, 1Prqp:rlia 111oastiră adivi'talie. Iată 
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de ce ne-.am propus să acordăm o 
atenţie sporită 1creşt:erii competen
ţei f@.Zelarillo1·, sub aspect pdlitic, 
dar şi JProfesiona.l. Primele acţ1uni fu 
acest dom eniu au şi fost iniţiate. 

!ncă din tPrimele zile ale anulw sm 
trecut. la organizarea unor dez,b.ateri 
pe marginea documentelor Confe-
1inţei N.a\ionale a partidulUi, invi
tind in acest scop cadre imp!.icale 
nemijllooit .iln realiz,a.rea progr.ame
lor de dez,vdltare a judeţului. E&te 
doar o primă etapă dirntzr-.un ,pro
g11am mult mai am,pj u de ridiooirea 
pregătil'ii pol!itke şi prof.esjoTIGle a 
redla·ct-01rillor gazetei. Fiinckă es<te 
limpede că numai bin e pregătiţi. a
njmati de spirit revolu(iion ar, ei vor 
Li în măsură să ·tirafoz,e &n cunQŞtin
tă de eauză mm1l!le probleme politi
ce. eronom hce ,şi sociale a-le etapei 
actuaile. Tal.odată, .n.u uităm n.iici o 
cllipă că nu se poate face ziia1·istică 
din birou, ci .numai printr-o strinsă 
legăbură cu ll'ealitat.ea, cu terenul, ou 
oomenii, teu cai care lucrează în s!e
r.a producţiei materi.aile şi a vietu 
spi.ri~ua!e. Co.mbativitiatea ce trebuie 
să oaract.eriz,eze întreaga noostlră a"C
ti vitate este de necooceput fără o 
cunaa.şlere temeinică a realit.ăţik>r 
din oraşele şi satele tulcene. 

Disoutind în organiz,aţia de p.arlld, 
în colegi Uil de red•a-ctie probleme'le 
imbunătăprii gazel.ei, ne-am gindlt 
1a n-0i acţiuni de presă, la noi ru
brl1ci. Vrem să folosim mai d iversi
ficat şi genuriue publicisiMice, rmbo
gătiJlid, 1ot<X:liată, oal'\8cllertrl informa
tiv .rul fiecărui at'liool. De pjildă, im 
domeni1Uil ecoI)omic v.om acord.a o a
tentie s.po1·ită reflectării modui.ui 
cum a-cţio.nează 011ga.nizaţiile de 
pa1rbid, oolecLivele de muncă pentru 
in tăriirea ardlnli şi dis::iplinei, in
trodu<cerea pe scară largă a notilui in 
scopul creşterii efilcienţei întregii 
acttivităti. lm aceeaşi direcţie vor ii 
organizate .acţiuni de presă şi v<>r 
fi pub1ioo<te pagini speciale pe teme 
de cea mai mare actu.allitlale pentru 
e~cm-omia judeţUlui, pentru lnfăd>tiui
rea p1an urifor de dezvo1 bare ale a
ces.truia. 

Rezolvarea mu1t~p'le1or sarci!Illi ce 
ne revin în acest. iă.n - laltl hoiănîtor 
penbiu rea11i?m:'ea obje'CtivaJ.91· cin
cin.all.Ului - ne obligă să .acţi O'rlăm 

penitiru iintăi·irea r~p1mderîi tutu
r or ~ila'l'iştillor, a spiritului lar re
voo u Uonar în vederea tratării ou 
com;petentă, in mod ·convi.ngător, a 
probleme1or abordate, astfel in'Clt 
mesajUU ce se de~jă din 3!1.'licole1e 
noastre să aibă o audienţă largă 

la cit.Hori, Să contribuie ~tir-o mă
sură cit mai fn3il'e la mobillizarea 
oamenilar munc ii penbm înfă.pl:u:iirea 
Politicii 'J)artidtilui şi shatului 111.ost.ru. 

Nicolae AMIH)JLESEI 
redac-tor-şef a'l ~etei 

„DFJLTA " - T U!lcea 

De.zbateri pr'ofesionale 
... 

Problemele 
vietii interne „ 

de partid, 
abordate I 

-----sistematic J 
Finalul anului 1987 ~i debutul în 

1988 au însemnat pentru colectivul 
ziaru'!ui „tnainte" din Dolj o peri
oadă de febrile căutări a celor mai 
oportune modalităţi p ublicist ice 
de acţiune, de ti:ecere grabnică la 
materializarea unei bogate palete 
de măsuri concrete, în care se re
găseşte ceea ce am putea numi 
efortul de regindire şi redimensio
na1·e a întregii noastre activităţi. 
Era, este întrutotul firesc să se în
timple aşa dacă ţinem seama de 
suflul înnoitor adus de Conferinţa 
Naţională a partidului în viaţa po
litică şi economico-sodală a patri
ei noastre. 

Conştienţi de marne răspunderi 
ce n e revin, ca activişti de partid 
pe frontul ideologic, am acordat o 
atenţie apar te în ultima . perioadă 
perfecţionării necontenite a orga
nizării activităţii întregului colec
tiv redacţional, cu deosebire celei 
desfăşw-ată în compartimentul 
„Viaţă de pa t-tid, organizaţii de 
masă şi obşteşti". Am avut, se în
ţelege, în vedere criticile severe 
aduse de conducerea superioară de 
partid cu privire la unele tendinţe 
de automulţumire şi formalism , de 
tocire a spiritului de partid, a in
transigenţel şi vigilenţei revolu
ţionare. ce s-au resimţit în nivelul 
multor organizaţii de partid, de 
masă şi obşteşti, inclusiv la nivelul 
unor cadre cu muncă de Tăspunde
re din bfrouJ comitetului judeţean 
de partid. Tocmai de aceea, planu
rile periodice de muncă, precum 
şi programul acţiunilor publicis
tice pe 1988, le-am elaborat cu m a
xJmă exigenţă şi responsabilitate. 
Am urmărit racordarea profundă 

a acestora la sarcinile ce decurg 
din magistralul Raport. prezentat 
de secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la 
înaltul forum al comuniştilor ro
mâni, adoptat de Conierinţa Na
ţională a P.C.R. ca 'J)rogram de 
1muncă şi luptă al parlidului, al în
tregulul nosh·u popor. Printr-un 
control sistem atic exercitat la ni
velul conducerli redacţiei, dar, in 
primul dnd, de la acela al com
partimentului de profil din cadrul 
ziarului, am urmărit îndeplinirea 
riguroasă a tuturor obiectivelor în
scrise în aceste planuri, adaptarea, 
„clin mers", la sarcinile specifice 
perioadei, la exigenţele apărute pe 
parcurs. Am avu t grijă, .aşadar, ca 
aceste planuri să nu rămînă nici 
un moment simpl e instrumen te 
orientali ve, ci să fie valori.ficate 
cu adevărat ca pirghii mobile, sti
mulatoare pentru înfăptuirea sar
ciniJor revenite rubricii „Viaţă de 
partid. organi-za(.ii de masă si ob
şteşti" . Subliniem. în contex't. grija 
d~ .:i păstr'.l o permanentă legătură 
cu secţiile organizatorică şi de pro
pagandă ide la comitetul jude~ean 
de partid, cu consi1iul judeţean al 
sindicatelor, cu comitetrul judeţean 
U.T.C. Manifestăm, înainte de toa
te, o grijă sporită faţă de respecta
rea cadenţei de aparitie a rubrici
lor noastre : „ln munca de partid 
- stil dinamic, revoluţionar", „Re
zultat el e economice - criteriu f un
damental de apreciere a eficienţei 
muncii politice", „Focul continuu 
al activităţii de propagandă politi
co-ideologică", „Omul nou - pro
motor a l spiritului revoluţionar", 
dar şi faţă de calitatea pubHcisti
că a articolelor înscrise sub aceste 
generice. Un accent deosebit îl pu
nem de fiecare dată pe relevarea 
înaltei răspunderi a organizaţiilor 
de partid de .a se implica profund 
to soluţionarea tuturor probleme
lor revenite un.it.ăţilor fo care îşi 
desfăşoară activitatea. Amintim în 
acest sens cele două seriale de ar
ticole grupate s ub tit.lurile : ,,Bla
zonul de fiecare zi al comuniştilor 

- faptele e.xemplare, nu angaja
mente for ma le", respectiv, «Starea 
de necesitate„ a sat ului, acum : bă
tălia pentru stringerea r ecoltei". 

Desigur, inumfu•ul materialelor ce 
ar putea fi citate este mult mai 
mare. Concomitent cu articolele de 
analiză pe teme ale vieţii de par
tid, în lwnina documentelor Con
ferinţei Naţionale a partidului am 
publicat o suită de comentarii me
nite să sublinieze cu toată clarita
tea principalele direcţii de acţiune. 
Iată cîteva dintre ace.site.a : „ Coti
tură rad icală, grabnică în activita
tea. tuturor organ elor şi organizaţii
lor de partid, de masă şi obşteşti" ; 
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„Intensa activitate poiitico-organi
zatoriră - t~mei al r e2ulta;telor cit 
mai bune în producţie", „Spre noi 
şi tot mai mari infăptuirl socialiste 
in a cest au hotărilor dln actualul 
cincinal" s .a. S-a lansat, de aseme
nea, acţiunea de presă ; „Ce ac
ţiun:i politico-organizatorice aţi ini
ţiat pentru in.făptuitea exemplară 
a planului de 1>roducţie ? ", pdmul 
din tre aceste articole fiind scris de 
la lntrept·inderea de Confecţii din 
Craiova, cel de- al doilea de la ln
trepri nderea de Motoare Electrice 
din Filiaşi, iar următoarele de la 
unele din tre cele ma i importante 
unităţi ale industriei constructoare 
de maşini. Acţiw1ea de presă va fi 
continuată pe parcursul intregului 
trimeslru. Se cuvine să subliniem, 
in acest context, că prngramul ac
tiunilor publicistice .pe anul 1908 
cuprinde, în afara acţ.iunii de presă 
menţionate, a lte două ser iale ; 
„Sindicatele - catalizatori ai bă
tăliei revoluţionare pentru noi suc
cese în producţ.ie", „U.T.C. - trei 
ini~iale ale romantismului revolu
ţM>nar", in cadrul cărora vor fi a
bordate problemele spedCice ale 
activităţii organizaţiilor de sindicat 
şi de tineret, subordonate obiecti
vului m ajm· al mobilizării tu turor 
energiilor la înfăptufrea sarcinilor 
economico-sociale. P e de altă par
te, in actuala perioadă acordăm o 
alenţ.ie sporită reriectăsii m~ului 
cum se desrăşoară invăţămintul po
litico-ideologic, in special la sate. 
Concenli-îndu~ne eforturi le i.ntr-o 

serie dE' di reo\,ii prioritru:e, asigw·a
rea unui ridicat grad de combati
vitate al majorităţii artic-~le1or 
p~blicate. conceperea uno1· titluri 
şi materiale foarte expres ive, redu
cerea numărului de arlicole de di 
mensiuni prea mari şi prnmovarea 
maieria!elor de proporţjj restrinse, 
dar cu supratitluri şi titluri cit m ai 
semn ificative, urmărim, în acelaşi 
timp, cuprinderea geogl·afică pro
portirmalâ a tutUJ'Or lotalttăj.Hor şi 
unităţilor din judeţ. 

Conştienţi de marill'! responsabi
lităţi ce ne revin , ne vom evalua 
în permanenţă, în spirit cri tic şl 

autocritic, activitatea, străduindu

ne necontenit să aşezăm întreaga 
muncii sub semnul pedecţionării. 

Numai aşa vom putea răspunde 
cum se cuvine sarcinilor de o deo
sebi tă importanţă pe care le avem 
pentru activizarea t uturor pîrghii
lor politico-organ izat.orice, i deologi
ce şi educative, îri vederea mobili
zării susţinute a comuniştilor, a tu
turor oamenilor muncii la înfăptui

rea holădrilor Congresului al XI1I
lea şi ale Conferinţei Naţionale ale 
partidului. 
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Lucian TRIŢA 
redactor-şef ml ziarului 

„! N AINTE" - Dolj 

, Dezbateri profesionale 
• e 

Cronicari fideli 
ai dezvoltării 

armonioase 
a judeţului 

!n cl!i!pia fu1 care a.ceste Tîn-Ou1·i 
vor vede:i 1u.m1ITT.a tiparului, ce'le 
două cotidiane din judeţu l Covas
na se vor afilia în pnagu:J săirbă toni
rii .a două dec:rn.il de ex.istenţă. A 
pari\,iia ir>r im.elor numere ale ziaTe
ii.m· „Cuvînt.nl nou" şi „Mcgyci Tii
kor" reprezenta unu11 clin semm:C.e 
timpn.iriolm· noi. Era oli..pa primelor 
m.a;rj zidi~·i so.C:1!ll•iste din j•udeţu1 
CoV!asniS, oare, asemenea atit.oT alte 
zone .aile ţărrii, din OlLenia şi M -Oil
dova -;au din l\lf:ir-amureş, rămă
sese l•a periferiia indiustriallizării so
daliste. Cu puţină ·W>Sme in.aiirute 
se lre::use l.a masarea con lll'l·m·NoT 
prim ei clilll<tre modemele plia tforme 
imdustriiale din j ude~, cea de la Tg. 
Secuiesc, i11ăl.-ţ.ată la i ndiicaţha t.:>
varăşiuftui Nkoliae Ceauşescu, for
mul.artă cu prillejuJ primei ş.ale v:i
Zit'E! de lucru pe iaceste me1eag:uri, e
ven•:memi oare wi rărrune adînc în
ti;păirit in itnLma tuturO)f 1o::u.irtarillor 
iromfu1i şi secui de aJ.c:l. Nio\..lla pret
.formâ reiprezen'tia prim.a expresie pe 
plan d.oca\l a politicii de repartizare 
arm o.n i Cl'asă a f~rţelm de pTOd'U~ţie 
pe î·nLreguil tei.•itor iu a'l ţă!rii, politi
că defini tă la inn0::<taruJ Congres 
a1J IX-iea a:1 IP3rti<1ll!1ui, şi indlusă 
aJ.>Oi de gen~·Ul. ,politic al sec.retanlli1uri 
general all pa1'1idu1ui in stnategia 
complexă a făurirU societă(.i:i sccia-
1 is te ro UJl tii1alteoo1 dezv.cMa te in p.a
trk1 no."\Slră. 

Regimdi<rea în term enii rea1lită\.i.
l-0r româneşU a adevărurilor gene
r.aile ale sotialismulul ştiinţific .a 
imp1ioat şi rec-0nsidenarea r<>lUI]ui şj 
r ostw-iJlar acumulării. Si.ntetizund 
experienta construcţiei socialliste 
îin p.a.trlli noastiră, secr-etarllil gene-

ral al partidului arăta, pe drept 

ouvint, in magfalralul Raport pe 
care a-.a prezent.al la recentul forum 
a'l com1.11J1iş.tHor românJ că dacă n;; 
am fi optat atunci pentru o r.ată 
înialtă a acum·uiăirti, iln primii ani am 
fi pllitJ<i t consuma poate mar mult, 
dar în pxez-eint nJve11u~ de tr.a:i ar fi 
fost cu 25-30 la sută ll13i mic. A
sig;Ul'.a!l'ea rorel~ţiei optime d in tre 
fond-~ de consum şi cel de dezvol
baore .a ,permis a1acarea unot· insem
nia;t~ fonduri de itnvest,iţii, ou pre
cădere spre zonele m ai slab dez
vdl tate a!Je ţării. Cov.!l.sn.a se nu
mără priintre judeţele oare alll be
ITl'e1tit::îat din p'Jiln. de această po1itireă 
die cea mai awtentiocă esenţă Um.3-
nistă. Noii p1a1f.orme industritaue d in 
Tg. Seouiesc i~au urm31!. ce·le din 
muni:cilpiUI Sf. Gheorghe, !1111.orsu.na 
Blllză'll!l U!i şi din cele1a1 re oraşe ooe 
judeţ.u1·tti . tn anii pe care naţiunea 
n<Jtasb·ă ii numeşte, h1 senm de su
prem om::i.giu ad-us strălucituhui ar
h itect revoluţionar a!l inilloritoarei 
R.:imânii con temporane, Epoca 
Nicc~·ae Ceauşescu, ~udeţul Covas
na .a benefi.c1at de fonduri de inviss
tiţiJ oare se ci1frează J.a uri~ sumă 
de 25 mi<l:ii;wde lei. Pr!Î!Il m.ateril3ili
ii:i:rea lor s-au creat 46 OOO de n oi 
lOOlJll'i de muncă (J.a o popUJl<a\ie de 
230 OOO loouiwl'i). în p.rinel.p31 în 
.ram urile i:ndusti.'lilalle m odetme, care 
presupun o oaifl'fiicarre s®erioară, daT 
şi retribuţ ii pe măsură, cre"mdu-se 
teme<Jiill.e reale ec-0nomice aile ega
lităţii in drepturi asigw.\!ltă tuturor 
cetăţen iJ-01· pa.briei. S ...au înălţat pes
te 32.00ill de apartamente noi, re
z01Wl1du-6e pr.adk prob1lema locu-
i111ţelor . / 

Cotidianele din Sf. Gheorghe au 
fost contem poirianele a.cestor t r.ains
i<lll'măti 11adioaJe în via\la acestoo: 
m eleaguri, aa.ire şi..qiu văzut impli
n i l>e La sc:i,:i-.a imtustriei moderne VQ

o:a ţ.La de vnx1nide a meşteş.ugia1r1ilor 
de oclinioară. ln trai. ceea ce am 
sci'tis, din.cofo de t 1m1:a abordată şi 
expresiia publi<:isticii .f'OllQs.i tă, co
]'egi i m ei şi ICU mi·ne am consem:n.a•t 
de fap:t isto1ia ia-cestei cliipe, cea 
DU:li fert-Jllă, Ce3 mai fuiumGaSă din 
cîlte com,pun devem1:ea naţîunii 

noast.re soci.a!llste. Aş put~ spune 
ch ha1r că tineri pul:xliaişti .re-:)rutiaţi 
.a.cum două decenii de prim u!l re
daotor-ş~J: al ziarului „Megyei Tu
k6r ", un „ veteran " de vi-eo 30 şi 
ceva de ani, s-a.u m.alutil4'lat polit..i<: 
şi pr0tfesion .a11 pe măsură ce reflec
tau ne'c-0nhenilf.a creştere economi 
co-so-ci.ală a jude\ uJ. tti, oreiOtnind 
portret.ele otameniilo.r muncii i·omâlni 
şi s-eoui de aici, oare au ş.tiut să 
răspundă cu dăruire patrioti::3. a 
nLmaiţi de acaleaşi gînduri şi sim
ţămitnte, de neţărmurită recunoş

tiq1ţă f.ată de generoasa pol!itică a 
partidului, oare, în cliirijarea inve:>
tiţHlor, a asociat criteriilor de e· 



Dezbateri profesionale 
!idenţă eccmomică pe cele de natură 
socLa:lă. 
După cum se ştie, poli lien de re

parLizare arm:mioasă a forţelw de 
producţie pe tierit.ol'i ul tării a fost 
rea!irm3tă şi ..strălucit dezvoltată de 
tovarăc;ul Nico1ae Ce.a1uşesou ik:1 Con
!erinţia Naţicmală a partidului, leză 
cai·e şi-.:i găsit refilectarea şi în le
glle adoptate !ia sCi:rşitul anului tre
cut de f.oruriJe sup1·eme ale demJ
craţie1 noastre muncitorcşti-revo-
1 utlonia•re şi de Marea Adunare Na
t ională. P.utemic însufile(iti de m!
nunat~le perspective deschise de a
resle documente dezvoltării pat.c'.ei 
şi. in acest context. judeţului Co
v.ruma, oare V.l o:mtinua să iru·egls
treze .ritmut·i de cre~tere SUi~.io:>'l.l'e 
celor medii pe ţ:i ră, oamenii m-.:,
cii de aici acţionează cu d~..ruire 
pahriotică pentru indepllnire:i e
xem,pli!l!ră a p1anuLui pe acest an şi 
pe inll'~gul cincirutl. Se apreciază că 
judeţul Cov.asna, care a in::heil!lt bi
Lan~ul primhlor doi ani ai ci.n-.::ina
lu'lui cu o produ-cţiie industril!Mă su
plime.nbară i·n va:ioa:re de aproape o 
jumă·L::ite de mi11iia1id de lei, a început 
acest an mfil bine dec'i<l pe oricare 
din cei anteriori : îndeplinirea rit
mică a sar.oinilor în t :>a te ciomenli
le. într-un cl imat sănăt,os de mun
că, de ordine şi disci·i;;1Îl11ă, de uni
tatl! strînsă în jurul partidului. al 
s~cretaruJu1 său general. F.ste a~eas
ta expr~c;ia celui mai ales omagiu 
pe care comuniştii, toţi oame
nii muncii îl aduc celui mai iubit 
fiu al naţiunii. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, pentru întreaga. neobo
sita sa activitate consacrată .înllo
ri.rii tuturcn- localităţilor patriei, bu
năstării şi ferkirU poporului. to
varăşei academician doctor i.nginer 
Elena Ceauşescu, pentJ.'u prorlig:oos.!l 
sa activHart.e ştiinţifică şi po!liiică. 
tn ceea ce ne priveşt~ pe noi. colec
tivul reda<:tiel „Megyei Tukor" , .îm
părtăşind initru'botul aceste gindtrri şi 
simţăminte, ne ÎJl1deplinim o indat<>
rire de conşt.iiinţă re.!llecti.ndu-le in 
cele mai kumoase veşminte publi 
cistice, a:nim.a1i de dorin\la de a 
conLDibui cu mijloacele n ()3Stre spe
cifice la înfăptuiirea ex€mp1ară a 
cincinalului. a objectivelor ce ne 
revin din Programul partidului de 
făurire .a societătii socialiste multi
lateral dezvoltate in scumpa no:1s
trli patrie. Republica Socialistă 

România. 

V ASAS Ferencz 
reda.ci.or-şef aJ ziarullui 

,,MEGYEI TOKOR"-Cov.asoa 

Spirit revoluţionar, 

competenţă 

În tot ceea ce 
. 

scriem 

Cerinţele noii calităţi, supencmre, 
proprii etapei în care ne aflăm, 
imp.un schimbări esenţiale în toate 
domeniile, inclusiv în munca noas
tră de participare nemijlocită şi 
reflectare directă a saltului î na 
inte, a saltului spre nou . Activi
tatea de transformare revoluţionară 
a vieţii economico-sociale este strîns 
legată de transformări în mentali
tatea şi atitudinflc oamenilor, de 
o adevărată revoluţie în conştiinţa 
făuritorilor de bunuri mater iale. 
Muncă complexă şi de durată ca1e 
cere - aşa cum sublinia secretarul 
general al par_tidului nostru, tova
răşul Nicolae Ceauşescu - intensi
ficarea activităţii politico-educative. 

Obiectivele de ordin general sint 
bine cunoscute : n oi cote care se 
cer atinse în sfera activităţii eco
nomice, un curs ascendent al tu
turor parametrilor de progres. ci
vilizaţie şi bunăstare. Acestea tre
buie să se reflecte în felul de 
muncă şi de acţiune al tubl'Ora, 
1·ăspunderea - colectivă, dar ş1 in
dividuală - fiind inseparabilă de 
profilul moral şi profesional al oa
menilor muncii. Ziaristul dîspune, 
aşadar, de un l arg cimp de :icţm
ne, revenbn<:lu-i. însă, datoria nu doar 
de a ,culege datele, d de a le inter
preta, a releva semniC.icaţi ile lor. 
El este chemat să scrie despre re
alizări, dar şi despre neîmpliniri, 
conjuncturale sau de ordin subiec
tiv. Faptul pozitiv trebuie să de
vină exemplu şi chemare spre au
todepăşire, se cere oglindit, deci, 
convingător. Deziderate a căror în
făptuire impun un nou m:>d de 
tratare publicistică a problcruclor, 
o viziune nouă, un stil nou şi, e·,;;
deot, o mai mare măiestrie prole
sională, în care lupta cu inerţia, 
cu automu]tumirea sînL lnev1labile, 
cerind o argumentaţie sigură şi 
concluzii clare, fără echivocuri. Şi 

cum am pulea să realizăm aceste 
deziderate fără a trece în mod ho
tărît la ofensivă, fără a spoii ne
conte nit com b.at ivilatea ziarului ? 
Să reamintim directiile generale 

de acţiune in domeniul economic: 
asigurarea tuturor condiţiilor µ~n

lru îndeplinirea întocmai a pla
nurilor de producţie, în primul Lînd 
la producţia fizică, onorarea la ter
men şi la cote de calitate superi
oară a contt·aclelor cu partenerii 
străini. - deci exportul, incadral'ea 
riguroasă în consumurile materiale 
şi energelice stabilite, continua în
noire şi perfecţionare a produseh)r 
şi îmbunătăţirea calităţii lor. Aces
tea, se ştie, sînt transpuse în viaţă 
in mod diierit de către unităţile 
economice. Nouă, gazetarilor de la 
.,Neue Banale.r Zeitung" ne revine 
îndatorirea de a sesiza şi a analiza 
acest „mod direrit", de a îniă~işa 
succesele şi experienţa celor mai 
buni, de a dezvălui cauzele care 
au drămuit in alte unităţi efortu
rile de ridicare a stac.hetei, de a 
impulsiona st.răda:niile penlru l'e
alizarea nivelului atins de colec
tivele fruntaşe. Dar oare e pos11.>il 
ca ziacistul să-şi ducă misiunea la 
bun siirşit fără a se situa pe pr.>
zi ţii combative, fără a depăşi sta
diul descriptivist al faptelor şi al 
situaţiilor ? Oare e posibil ca zia
ristul să realizeze articole atrăgă
toare şi convingătoare fără a-şi 
împrospăta mijloacele de expresie, 
debarasîndu-se de vechile metode 
şi practici ? Evident că nu ! Dar 
cind el însuşi abandonează statu
lui de simplu observator şi înre
gistrator, intervenind cu sugestii, 
propunei·i şi concluzii bi ne funda
mentate, izvorile din cunoaşte1·aa 
in profunzime a tuturor factorilor 
care determină eficienţa procesului 
de produc(ie într-o unitate eco;io
mică, atunci ţelt.ll propus de ~a
zetar - mobilizarea forţelor Latente 
şi a resurselor interne spre ridi
carea randamentului în muncă -
va Ii cu siguranţă atins. Fără pro
pria strădanie de a fi eficient in 
fiecare zi, trebuie să fit convins 
că nu vei izbuti să declanşez.I e
nergiile creatoare ale al tor a. Esle 
lol o dovadă a combativităţii i.po
rite şi atunci cind gazetarul uepb
tează lacunele din domeniul o:-uin.i 
şi disciplinei, manifestările de lip:;ă 
de răspundere. Dar cum se p-.lale 
realiza o asemenea combativitate ? 
Răspunsul pare simplu, dar 1a o
ceastă stare de veghe revoluţionară 
penku tot ceea ce înfăptuim :istăzl 
nu se ajunge în nici un caz prin 
simpla dorinţă de a fi mai fe1m, 
mai in transigent. Procesul acesti!i 
devenfri este determinat de doi 
Iaclori esehţiali, aflaţi în slrlmă 
conexiune şi determinare : ridica
rea nivelului de pregătire polHico
ideologică şi a măiestriei profesio
nale. Ziaristul ar rămîne doar în 
s tadiul frumoaselor intenţii dacă 
talentul s-ar risipi în oglindirea 
aspectelor de suprafaţă, chiar dacă 
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rutinei, inerţiei, automulţumirii pe 
„frontul" mereu fierbinte al acli
vităţil productive; „Să. trăian şi 
să, muncim în chip comunist!" -
t'ubrică sub genericul căreia dez
batem o gamă largă de probleme 
vizînd stimularea participării oa
menilor muncii la organizar\!a şi 
conducerea vieţii sociale, creşterea 
responsabilităţii fiecăruia faţă de 
destinele socialismului şi comunis
mului în patria noastră ; „cama
tea muncii - calitatea vieţii noas
tre" - este cadrul publlcistic in 
care evidenţiem eforturile oameni
lor muncii penku materializarea 
exemplară a hotărîrilor Congresu
lui al XlII"lea şi ale Confe1.·iniei 
Na\ionale a partidului prin exer
citarea triplei lor calltăti - aceea 
de proprietari, 1producători şi be
neficiari ; „Democraţia muncit-0-
rească in aciiune : idei, opinti, ini
ţiative", rubrică care va consem
na dezvoltarea şi pet·fecţionarea 
cadrului Jarg al democraţiei mun
citoreşti-revolutionare, modul in 
oare aceasta stimulează spiritul de 
iniţiativă, amplifică energiile cre
atoare ale colectivelor de oameni 
al muncii. 

aceasta ar îmbrăca haina unei is
cusinţe profesionale de invidiat. 
Cele două componente - pregati
rea politico-ideologică şi pregătirea 
profesională - nu pot fi nici.odată 
despărţite. Numai împreună aces
tea oferă fundamentul solid nece
sar creşterii calităţii actului p;,i
blicistic, a cărui lrăsătut·ă de bază 
este şi rămine combativitatea re
voluţionară, angajarea deplină. pen
tru un viitor mai bun, mai !encit, 
pentru triumful socialismului ~1 co
munismului in România. 

Maria STEiN 
redactor-şef al ziarului 

„NEUE BANATER ZEITUNG '' 

Educarea patriotică 

oamenilor muncii 
• o sarcina 

mereu prioritară 

Din multitudinea sarcinilor pri
oritare pe care le-am desprins clin 
documentele Confer.inţei Naţiona
le a partidului, ml-am propus să 
mă opresc la una care priveşte 
direct eficien ta demersului g;azetă-
1."esc, sarcină complexă şi de înaltă 
răspundere, care sollcită cotidian 
profesionallsmul şi spiritul com
bativ, ofensiv al fiecărui ziarist. 
Au un vibrant ecou în con
ştiinţa noastră îndemnurile rosti
te de la înalta tl1ibună a Confe
rinţei Naţionale a partidului de 
către tovarăşul Nicolae Ceauşescu: 

„Educaţfa patriotică constituie o 
parte inseparabilă a dezvoltării 
conştiinţei socialiste, a. formării 
omului nou. Să sădim în con.ştiin
ţa oamenilor muncii, a tinereiului 
patriei noastre sentimentul mîn
driei de a fi cetăţeni ai R-0mâ.niei 
socialiste, de a fi participanţi ac
tivi Ia realizarea celei mai drepte 
societăţi din lume, de a fJ perma
nent Ia dat-0rie, de a servi, în 
orice împrejurări, poporul, patria, 
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independenţa şi suveranitatea 
României!" 

Secretarul general al partidului 
ne îndeamnă prin aceasta, în fond, 
să optăm pentru un patriotism 
exprimat prin fapte, prin muncă 
plină de abnegaţie, pusă generos 
în folosul obştii, în numele înhlţă
rii patriei socialiste. Pornind de la a
cest mare adevăr, am pus statornic 
coloanele ziarului „Tribuna Sibiu
lui " în slujba reflectării sentimen
tului patriotismului în cele mai 
divet·se ipostaze pe care le îmbra
cii el în viat.a cotidiană. Patriotis
mul fapt-ei, in opinia noastră, se 
exprimă astăzi, cel mai elocvent, 
în două planw·i : pe de o parte, 
afirmarea încrederii şi mind1·iei 
pentru marile ·realizări în!ăptuile 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului comunist, a genialului 
strateg al devenirii noastre socia
liste şi comuniste, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu ; iar pe de altă 
parte, participarea nemijlocită a 
celor ce muncesc, cu fapta, cu in
teligenţa creatoare, la tot ceea ce 
se făw·eşte - expresie a te1.ei 
făuririi socialismului cu poporul 
şi pent-ru popor. 

Acestor realităţi şi adevărw·i de 
căpătîi ale vieţii n oastre politice, 
economice şi spirituale ne străduim 
acum să le dăm expresie concretă 
prin citeva rubrici şi acţiuni de 
presă, altele aflindu-şi de t'nai 
multă vreme locul cuvenit in zia
rul n ostru. „Spiritul revoluţionar 

- spiritul faptei, al dăruirii pen
tru ţară" este una din aceste ru
brici care va grupa anchete, re
portaje, intenriuri, portrete, ilus
trind concret bătălia pentru pro
movarea noului, pentru elim in1rea 

Reânoiti-vă 

Mă opresc alei cu enwn2rarea 
rubricilor in cam ne- am propus 
să reflectăm, la temperatura inal
tă a cotidianului, ceea ce numeam 
mai înainte patriotismul !apteL 
Dar nu pot să nu subliniez că, 

pentru noi, gazetarii comuni5ti, a 
ne situa constant în miezul aces
tor fapte, care transfol."mă zi de zi, 
din temelii, ţara, în mijlocul aces
tor oameni cu vocaţia cl."eaţiei şi a 
construcţiei, înseamnă, în egală, 

măsură, a ne îndeplini o înaltă 

îndatorire patriotică. 

Emil DAVID 
redactor-şef a l ziarului 
„TRIBUNA SIBIULUI" 

Anchetă a:eaUzată. de 
Constantin TATU 

abonamentele 

la revista ziariştilor 
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Dezba terea despre eficienţa gazetărcasc;i, despre căile de realizare a acestei exi
genţe fundamentale a presei noastre - dezba tere care a debut at în numărul 11/1987 al 
r evis tei noastre cu opiniile exprimate de Dioni5ie Şincan, continuă acum cu punc
tele de vedere formulate de Timotei Ana .JURJICA, Gh. VERMAN şi Alex ŞTEFA
NESCU. Sint idei, opinii, concluzii desprinse din experienţă gazetărească nemijlocită, 
legate, desigur, de activjtatea desfăşurată într-o a nume redacţie, dar valabile nu pentru 
o singură i>ublicaţie sau tip de publicaţii. Sint gînduri despre presă expr imate de oa
meni de presă, propunindu-şi fix area u nor jaloa ne, posibile r epere într-o ruscuţie 
mai amplă, cc va continua în paginile revistei noastre şi in \'iitoarele ei nUllilere. 

Ancheta r~vistei 

. ... • y 

Eficienta: 
.) 

premisa, miza, sens 
e Fără anticiparea eficienţei, profesiunea. noastrii ar fi 

joc gratuit de-a cuvintele e Se intimplă, uneori, să . „ritmăm 
inc:mtaţii" lirice• in loc să facem 'gazetărie e Rostul nostru 
este acela de a influenţa, de a stimulo e intr-o acţiune de 
presă e necesar simţul dialectic al „următ~rului pas• e 
Esenţial este să determinăm un curent de opinie, adoptarea 
unor masuri concrete e Un ziarist „de seră• nu va accede 
niciodată ·la eficienţă 

Timotei Ana JURJICA 

- Se poate anticipa, se poate 
sconta p e eficienţa demersului ga
zeiuesc ? 

- Dar aceasta nu este o simplă 
posibilitate : este, dintotdeauna, ra
ţiunea de a li a creaţiei ziaristice. 
Fără anticiparea eUcienţei chiar 
profesiunea noastră nu ar fi declt 
creuzetul strălucitor al unui gra
luiL joc cU/de-a cuvintele. 

S-ar părea că un asemenea enunţ 
este tautologic. Cine, dintre noi, ci
teşte cu sporită atenţie presa so
cial-politică va observa că nu. De 
fapl, scriem, publicăm şi semnăm 
- adică ne asumăm nu numai pa
ternitatea, ci şi răspunderea impli
cită - prea multe texte care, din
colo de (uneori) frumuseţea propo-
ziţiilor şi frazelor, dau senzaţia u
nui vacuum. (Cite unul, ul tînd o 
001·mă deontologică elementară, 

semnează asemenea rebuturi cu 
pseudonime). Stilul trece în fata 
ideH ; mai mult : stilul înlocuieşte 

adesea ideea, sau, cum spunea un 
confrate cu privire la „ancheta" 

allui confrate despre starea precară 
a trenuri lor de călători : „credeam 
că voi citi ceva ce vrea să schimbe 
lucrurile, dar m-am trezit că rit
mez jncantaţil lh"ice !" Talentul, 
prin urmare - chiar primordial, 
cum privea chestiunea Dionisie 
Şincan, în interviul cap-de-serie al 
acestei dezbateri - este, fără îndo
ială, necesar dar nu suficient. 

Fi reşte, spaţiul de mişcare al de
mersului nostru pare, adesea, di 
fuz. Vizăm, nu de puţine ori, subi
ectivitatea umană. Or, cine poate 
controla - in ultimă instanţă -
conştiin~a. ? 

Pe de altă parte. rosLul nostru 
esle de a influenţa, de a stimula , 
nu de a manipula. Efectele unor 
operaţiuni de diversiune în spaţiul 
conştiinţei, desfăşurate într-o anu-
mlţă presă occidentală, de pildă, 

pot .ti repede decelate. Sensul ac
ţiunii noastre nu este insă unul 
modologic, ci axiologic. Sinl cu 
putinţă de constatat, operaţionali

zat.e ia conştiinţe, valorile pentru 
care milităm? 

- Cum so poate cîotări, concret, 
eficienţa unui articol sau serii de 
articole ? 

- 1n cazul articolelor pe iteme 
economice sau privind înfăptuirea 
planului, producţia, aspectele teh
nologice ş.a.m.d., adică al mate
riei ziaristice inspirată de sfera 
producţiei materiale, fiecare zia
rist are la îndemînă un „instru
menL" sigur cu care poate măsura 
valabilitatea intervenţiei gazetă
reşti : s-au produs schimbările pen
tru care a pledat I nu s-au produs 
aceste schimbări. Valabilitatea in
tervenţiei - şi deci realitatea 
schimbărilor - este determinată 
însă nu atit de receptivitatea orga
nismelor sau oamenilor „care răs
pund de„. ", cit de încărcătura de 
idei şi a 1·gu.mente a articolului dat. 
Cind spun idei şi ar gumente, în a
ceastă situaţie spun soluţii pracU
ce. Pentru că simpla analiză a unui 
set de neajunsuri - să zicem, care 
duc la nerespectarea graficului de 
execuţ:je a unui obiectiv industrial 
-, urmată de afirmaţia generală 
.,trebuie grabnic eliminate", nu a
duce nimic nou în cimpul conştiin
ţei organismelor I oam enilor res
pecli vi. 
După mulţi ani de gazetărie pot 

afirma că, în bună parte, neajun
surile şi chia1· cauzele Jor le sînt 
destul de clare celor în cauză. A
tunci de ce mai persistă ? - ar 
putea, pe bună dreptate, întreba ci
neva. Fiindcă, tot atît de adesea, 
lipseşte simţul dialectic al următo
rului pas care ar trebui făcut. Un 
gaz-elar econ omist nu-şi poate refu
za acest simt dialectic. Aceasta nu 
înseamnă că ziaristul trebuie să fie 
I poate Ii alol.ştiutor. Nu ! însă în 
documentarea articolului pe care 
se pregăteşte să-l scrie, el trebuie 
să aibă î n vedere faptul următor. 
El va scormoni în tezaurul de ex-
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perienţă şi de înţelepciune colecti
vă al locului I unităţii despre care 
va scrie pentru a extrage de acolo, 
tocmai valoarea pentru care mili
tează ; mîndria lui va fi cu atit 
mai mare cu cit, colaborind cu re
alitatea, cu interlocutorii săi, va 
contura în articol şi un program 
concret minimal de 1 ucru. Cite va 
soluţti operaţionale. Am avut bucu
ria să trimit spre cititori în „Fla
mura" asl(el de articole. Nu săp
tămlnă de săptămînă, din păcate ... 

- ln celeJalte zone tema\ir,c al~ 
publicisticii (in afara celei econo
mice) e·l'aluarea eficienţei are cri
terii la fel de precise ? 

- Ziarist.ul interesat de sfera so
cială ori de tematica morală ar putea 
obiecta că, mult prea adesea, . dacă 
nu-i lipseşte în domeniu criteriul 
eficienţei, oricum, măsura acesteia 
este mru greu de stabilit. „Bine, 
bine, - se obiectează cîleodată in 
şedin~ele noastre de programare 
-, dar putem schimba noi cev:a ?'· 
I ntrebare superfluă. Cu doi ani în 
urmă, în temeiul unor informa~ii 
pe care deja le verificasem, am 
formulal cerin~a unei lungi serii de 
anchete referi toare la situaţia des
tul de critică a fondului de locu
inţe din oraşele judeţului, şi în 
primul rind din Reşiţa : sute de a
partamente distruse de locatari, o 
evidenţă improvizată a situaţiei 
spatiului locati\'. ocupări abuzive 
de apartamente ş.a.m.d. Cineva 
dintre colaboratorii mei din redac
ţie s-a lăsal convins de necesitatea 
ca ziat'lll nostru să intervină în a
ceastă chestiune. După primele do
cumentări în teren, dramatismul 
problemei apărea chiar mai accen
tuat. Aşa am lansat, în „Flamura'·. 
seria : Un chiriaş ilicit în aparta
mentele statului : mentalitatea a
gresivă. Reacţiile celor ce răspun
deau de problemă nu au înlîrziat: 
erau de respingere globală a afir
maţiilor din ziar. Apoi, tema a tre
cut, din ziar şi de pe culoarele u
nor organisme şi instituţii locale, 
pe ordinea de zi a preocupării co
mitetelor de partid şi a consiliilor 
populare respective. Pe măsură ce 
ziarul relata aceste noi aspecte ale 
problemei, mereu mai fără mena
Jumente, numărul telefoanelor „de 
protest•• pe care le primeam des
creştea, in schi.mb simţeam cum 
ceva începe să se schimbe. Tema 
ziarului s-a transformat într-o pro
blemă de larg interes public - de 
allfel era, nesesizată ca atare. şi 
înainte, dar lipsea interesul celor 
în drept. Am pa1·ticipat la adunări 
cetăţeneşti în care, fireşte, s-a dis
cutat, dar mai ales au fost stabilite 
măsw·i concrete. Fireşte, rezolvarea 
deplină e o problemă de timp ; dar, 
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pentru redac(ie, semniCicatie are 
faptul că am determi~at un cw·ent 
de opinie şi că am constatat înce
putul unei schimbări în bine. V Jm 
urmări. fireşte, după un răstimp, 
prinlr-o altă serie de anchete, cit 
de profundă, de radicală este aceas
tă schimbare. 

Aş spune - pornind dt:: aici -
că anticiparea eficienţei demersului 
gazetăresc se cere precedată în 
mod necesar de coincidenţa dintre 
icleea ziaristică şi realitatea explo
rată. De aici 'încolo, putem discut;i 
despre compelenţa ziaristului, de>
pre pasiunea I sau despre lipsa de 
pas Iune cu care se conexează la 
viata din jw', despre eforlul de a 
cuceri noi leritorii ale cunoaşterii, 
despre spectrul informaţional pe 
care l-a achizi(ional de-a lungul 
periplului său profesional. despre 
bucuria I sau plic.>tiseala cu care îşi 
exercită meseria etc. Un ziarist de 
seră (cunosc cîţiva) nu va accede 
niciodată la eficientă. 

- Ideea de eficienţ,ă, necesitat ea 
eficienţei se leagă doa r de anu
mite tipuri de articol ? Sau, mai 
precis, problema se pune cu prio
ritate în anumite cazuri, ori defi
neşte orice demers gazetăres~ ? 

- Există înlr-adevă.r şi o altă 
latură a problemei 1a care putem 
reflecLa : eficienţa cărui demers 
ziaristic ? !ntrebare, cred, cu i·osl, 
dacă ne amintim repede că asociem 
adesea mecanic eficienţa doar r.riti
cii. Cred că „articolul pozitiv" -, 
portretul, reportajul, articolul „de 
expe1·ien\ă"' ş.a.m.d. - trebuie gin
dite toi într-o perspectivă teleolo
gică. A impune modele implică un 
grad de măiestrie chiar mru înalt 
decîL a supune oprobriului .>pin iei 
publice antimodele. Or, ,,scrisul 
frumos", blaza1·ea în sine, jocul 
metaforelor ca şi mimarea auten
licitătii, ca şi insuficienţa argu
m~telor pot limita, în asemenea 
situaţii, şi chiar anula eficienta. 
Unui ziarist preocupat ex clusiv de 
excesul de formă, îi prefer întot
deauna p e consLruclol'Ul talentat 
şi con'lpetent de articole care asi
gură maximum de comunicare, 
maximum de aiirmare, cu m::tXi· 
mam d<' simplit::tte, de ac:cesibili-
taLe. 

Cred că este esenţial ca, atunci 
cînd vorbim de eficienţa crea~iei 

ziaris tice, s-o privim ca pe un pa
riu fundamental al acj.junii noas
tre : premisă, miză, sens, al -
este exagerat oare ce spunem ? 
fiecărui rind pe care il semnăm în 
gazetă. 

lnformatia sevă hrănitoare , 

e Un bun criteriu de apreciere a unui text publicistic 
ar putea fi stabilirea cantităţii de informaţie • Ziariştiigchiar 
trebuie „să ştie tot" e Un gazetar nu po·Jte trece indiferent 
cu pri~irea peste viaţa ·care-l înconjoară • Tentaţia de a im-
roviza duce la afirmaţii hazardate, diminuind interesul citi

torului e Intre responsabilitatea mor:1lă a gazt:larului şi com
petenţa lui profe.sion~lă exista. o limpede relaţie de comple
mentaritate. · 

Alex ŞTEFANESCU 
- Cc ra port consideraţi că se 

poate s tabili in tre eficienţa actului 
gazetăresc şi cantitatea de inJ'or
maUe cuprinsă într-un articol, 
grupaj de articole, în tr-un ziar ? 

- Trebuie să ne amintim, în 
primul rind, că sensul originar, 
menirea principală a presei. este a
ceea de a transmite informaţie 
pentru un public foarte larg. Bine
inteles că această informaţie nu se 
transmite într-un mod neutru, ci 
constituie argumentele unei munci 
de educaţie a cititorului ; dai· fără 
această materie primă a publicis
tici I - informaţia - nici o pledoa
rie nu esle convingătoare. Discuţia 
pe care o propune ,,Presa noas
tră·· mi se pare cu atit mai intere
santă, mai binevenită, cu cit una 

dintre pt·oblemele asupra cărora 
pr_esa ar trebui să stăruie o consti
tuie locmai prezenţa insuficientă 
uneori, a informatiei. Dintr-o anu~ 
!11e. c~modilale a gazeta1·ului, poate, 
m11lmm nu o dată tendinţa de a 
Colos.I_ cuvinte mu!le, de a [ace ple
doaru patetice, de a elabora a1·gu
mentări complicate, pentru a mas
ca puţi~ă.tatea informaţiei, Upsa ei 
d~ prec.IZle. Cred că un bun crite
n1;1 .de. apreciere a unei creaţii pu
blic1si 1oe ar putea fi stabilil'ea can
lităiu de informaţie pe unitate de 
lexl şi_ nu ştiu dacă, pe mulţi din
tre noi, rezultatele unui asemenea 
test ne-ar favoriza. Pe cititor i·e
lor~ca_ gazet~rea,_scă pură nu-l poate 
amagi, el îşt da seama cu precizie 

dacă ziaristul are ceva de comuni-



cat sau nu. Pentru că, să nu ui
tăm, · informatia este substanţa cu 
adevărat hrănitoare, din punct d,e 
vedere spiriLual, într-un text pu
blicistic. 

- Documentarea rămine, deci, 
una. dintre laturile principale, dacă 
nu aceea esenţială, pentru activi
ta.tel!. gazetărească. 

- Indiscutabil. Există mitul că 
ziaristul este omul cel mai bine in
formal şi noi sînlem obligaţi, cred 
eu. să alimentăm acest mit; m ai 
precis, să-i dăm conţinut, să-l 
transformăm într-o realitate defi
nitorie prnfesîei noasb·e. La înce
putul muncii mele de ziarist pri
veam cu ironie pe acei oameni 
care îmi puneau tot felul de în
trebări, considerind - în mod naiv, 
îmi spuneam - că eu trebuie să 
ştiu lot. Aveam, de exemplu, vecini. 
care mă întrebau cum se poate 
ajunge în audienţă la primăria 
sectorului din care făceam parte 
sau unde se găsesc geamuri, care 
este traseul autobuzelor ş.am.d. 
Priveam ironic, deci. persoanele 
care mi se adresau ca unei enci
clopedii, dar cu timpul mi-am dal 
seama că ziariştii chiar trebuie să 
ştie tot, să aibă promptitudinea 
necesară de a răspunde oricărei 
întrebări. Sigur că nu putem fi 
profunzi in tot ceea ce ştim, sigur 
că nu putem stăpini toate dome
niile cunoaşterii, dar trebuie să fim 
informaţi, trebuie să fim la zi cu 
orice ar inLeresa, la un moment 
dal, societatea, opinia publică. Ca
litatea de oameni foal'te bine in
formaţi ne face să nu considerăm 
documentarea pentru un anume ar
licol o muncă de pionierat. In mod 
firesc, nu putem merge în nici un 
colţ al ţării, în nici o intreprinde
re, fără să ştim ceva înainte. Cred 
că documentarea pentru un anum e 
articol trebuie doar să adîncească, 
să precizeze, să nuanţeze, să îmbo
găţească cunoştinţe acumulate an
terior. !mi place să cred că dacă 
un ziarist şi un om cu altă profe
sie - oricare ar fi aceea - vizi
tează împreună, pentru prima da
lă, o uzină, să spunem, ziaristul va 
fi cel care va înţelege mai mult, 
maj pro(und, mai semnificativ re
alitatea ce li se înfăţişează. Şi asta 
nu pentru că ar avea o capacitate 
de înţelegere superioară ci pentru 
că porneşte de la o informare ante
rioară, pentru că ţine de aptitudi
nile sale profesionale dar şi de for
maţia sa facultatea de a se inte
resa de orice, de a deşp1·inde şi a 
cerceta temeinic orice informaţie 
ivită, chiar înlîmplător, chiar in
dependent de sarcinile sale gazetă
reşti dintr-un m oment sau altul. 
Ziaristul nu trebuie şi nu poate să 
t reacă indiferent cu privirea peste 
viaţa care-l înconjoară, rpeste ori
care dintre detaliile ei. Seriozitatea 
documentării nu se realizează, deci, 
doar printr-o conştiinciozitate de 
tip administrativ să stai mult 
timp pe teren şi să te ocupi doar 

Ancheta .revistei 
de Lema propusă. Ea presupune ca
li tăli anume, <> structură de ziarist. 
o educaţie intelectuală de ziarist. 
astfel incit să înţelegi in profun
zime, cu originalitate, in mod sem
nificaliv, cee~ ce vezi. Cu alte cu
vinte, să investighezi, nu să afli. 

- O informare la zi. o in1'01·ma
rc cuprinzind mai multe planuri, 
zDnc de activitate, oferă. cred, şi 
un alt avantaj : posibilitatea de a 
alege, dintre multiplele teme pe 
care le sugerează realitatea. pe a 
celea ce răspund mai exact. mai 
iuofuna, preocupărilor opillici pu
blice. 

- Un gazetar trebuie să şlie, fi
reşte, care este pulsul m~mentului. 

ce aşteaptă cititorii de la presă şi 
să răspundă exact acestor aştep
tări, aceslor int1·ebări. Şi, pentru 
câ vorbim desp!'e eficien\ă - e ne
cesar să ştii unde trebuie .,pus 
umărul'', cum poate ziarul spri
jini, cu mijloacele proprii gazetă
riei, efortul constructiv al oameni
lor muncii. 

Am stăruit pină a cum asupra 
ideii de informaţie privită cantita
tiv, dar nu trebuie să neglijăm 

nici aspectul, deosebit de imp:>r
tant, al calităţii. Promptitudinea 
pe care o presupune gazetăria se 
poate transforma !oai·te uşur în
tr-un revers al ei, ln suficienţă. in 
superficiali tale. Fiind familiarizat 
cu problemalica foarte mul tor do
menii, ziaristul poate crede, la un 
moment dat, că le cunoaşte foarte 
bine, in profunzime, cu poate emi
te judecăţi de valoare pe baza unor 
aproximaţii sau improvizatli. De 
alei se poale naşte o uşoară impre
cizie a informaţiei, păgubitoare e
fectului pe care iL slirneşte. trebuie 
să-l stirnească articolul asupra pu
blicului. Sini ziarişli care, din cau
za unor succese profesionale (jus
lificaLe, chiar), ajl.rng cu timpul la 
o încredere excesivă în capacitatea 
lor intelectuală şi nu se mai ocupă 
de asigw·area unei maxime preci
zii a informaţiei. Pentrn că ceea ce 
s-ar putea reproşa unora dintre ar
ticolele noastre este nu alîl sără
cla informaiiei, cit o anume impre
cizie a ei. Tenplnt.a de a aproxima, 
de a presupune, duce la afirmaţii 
hazardate. diminuind astfel intere
sul şi mai ales încrederea publicu
lui în seriozitatea gazetarului da r 
şi a publicaţiei. E de ajuns ca în 
două ziare să apară cifre, dale 
uşor difeiite refei·itor la aceeaşi 
realitate, pentru a ii puse la în
doială ambele afirmaţii. Documen
tarea superficială, lansarea unor 
iniormaţii insuficient verificate sau 
imp1·ecise au efecte ce nu trebuie 
nesocotite, pentru că se leagă de 
creditul ziarului în ochii cititori
lor. Or, efioienţa nu se poate naş
te decit din incrcdei·ea deplină. în-

lemeiată, in a utoritatea ziarului. în 
competenţa ziariştilor. E o autori
tate care se ciş!igă in timp, pentru 
a cărei menţinere, consolidare fie
care rind publicat poa le Ii impor
tant. Am să vă dau un exemplu. 
Am citit într-o revistă că eu, Alex 
Ştefănescu, am participat la o în
lilnire cu cititorii într-o anumită 
zi, la o anumită oră, într-un anu
mit contexl Eu nu luasem parte la 
manifestarea culturală respectivă, 
deşi figuram pc afiş (institutfa care 
mă invitase tipărise afişele înainte 
de a afla dacă pot sau nu să par
ticip). In!ormapa citită de mine în 
revistă fusese redactată, deci, doar 
c:onsultind afişul, fără pru·ticipareo. 
gazetarului la maniicstarea în 
cauză. Exemplul poate părea mi
nor, dru· or ice inexaclitate contri
buie la credibililolea sau lipsa de 
credibilitate a cuvintului tipărit. 
Şi un alt exempl u, care mă pri
veşte lot pe m ine, dru' in all fel. 
Eram în primii ani de gazetărie, 
l ucram la . Scinteia tineretului „ şi 
am fost într-o documentare î n ju
de\ ul Sălaj. Printre altele, am în
trebat cîW pomi au fosL plantaţi 
prin muncă patriotică de către ti
ne ri. Mi s-a dat o cifră, eu am în
registrat-o conşLiincios, am trans
mis-o telefonic, şUrea a apărut în 
ziar şi abia clupă aceea, di11lr-o 
s impla cur l'oz1 tate. am făcut un 
calcul şi am constaLal că dacă cifra 
ar n fos1 eiactă, pornii nu ar fi 
încăput î n mai multe judeţe nu 
într-unul. Calculul l-am făcut 

1

însă 
abia dupi1 ce apăruse ştirea, aşa 
incit s ingw·ul folos a fost expe
rien\a pe care am dobilldil-o eu 
ca ziarist. ' 

- V-aţi referit, pe bună drepta
te. la neteEitatea unei rigori deo
sebite privind e:\A~tilatea 3a.tcl1>r 
concrete, a cifrelor, de ex emplu. 
Cred că cerinţa cxa,ctităţii priveşte, 
însă, deopotrivă şi interprcial'ea, 
semnilicaiia t)e care o extragem din 
datele comunicate. 

- Observaţi'\ e f"artc bună pen
tru că ad•uce in discu\ie ceva mult 
m.ai im,pa r tan t : r igoi.1·ea inLerpretă
ri i. Suiicien(.3, s uperfid:a:IH.atea pot 
ta fed 1a nu numai pre ::izi:i cif.i-eb r ci, 
mai gr;av, substanţa .a::eslora. inţe
l esu.1 pe care~] ~3:-t-ă. Une:>ri eşti 
tentat să crezi că -ai pri~put totul 
d:n pi·ima oUpă. că e sufi~ient să a
p,:iri grăbi t într-o lo :!:!Utale, să ră
mîi .a.c:;;1o îin tre doiuă tren uri , ă te 
iniormezi rapid, în dreapta şi în 
stinga. cu ce se ocupă oamenii. ce 
se rea.Uzează pentn1 a Ii pede:t e
d.ficat asup.!'a unor reali tăţi c~mple
xe. E <> greşeai1ă, bineinjcles. A re
filecLa profund , c:u simţ ail resipoins.a
biJ i tăţi i. via l !l, probJemele, ocamenil 
ll"eprezin lă pentru ~zeLar mai mult 
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Ancheta ·revistei 
decit o obJi~tie profesiona~ă - este 
o exigenţă de ordin mor.al. 

$ i pemtr>u că m-am referit l.a di
mensi•unea monală ia profesiei no '.lS
tre, e lo:Ull să precizez că, după o
pinia mea, ea se leagă în mod dirnct 
de competenţă. Mai precis, se poa
te exprima, materializa, doar .pe te
meiul unei re.a1le competente. Mo
rali tatea ţine de o inţ,e)egere re3-
ponsabrlă <i faJPlelur şi din a::eastă 
sintagmă - j1nţelegere resp..,,ns:ib;lă 
- rezultă l impede, mi se p.are c~m
plementari Lalea î1n lre c:impet~\ă şi 
sim(ul moral. E necesat-, e indispe n
s.abill să te simţi răs<punză'l<>r d·e 
conseci!Tlţele actului gazelă.resie, alll
fel n•u se poa l:e -::on.cepe meni rea zi.a -
ristuJui în societale. Cunosclnd e
feduil pe care iil are i.n rindu1 ci
tiio1,ilor ouvin tul ti•pă.:rit, nu poţi ac-
1ion.a Ja inUmţ:ktre nid cînd alegi 
o temă. un subie::t, un erou de re
porta j, nici cind te decizi ias:upra u
nei [m,me de exprim11re, chiar as.u-

pra termenilor ulUizaţi. Acest s imi 
al resptmsabi•lităti i nu trebule, însă, 
să devină o f:rină pentru inov.aţie. 
pent•ru sponLanei t.ate:'I observaţiei, 
peint.ru căut.:nea unor drumuri ne
bă·ute ci , dimpot·rivă. •un îndemn 
s>pre privirea mereu pr.J.a~,pă lă asu
pra real ităţii, spre păslT:irea 1·er.:ep
tivilâtli la culoarea, la individuali
i.a.tel fapt.e'lm-, a o.am mifor, >S in
llm.plăr!llor existe-nţei o:>tidie'.'le. N;.i 
lreln1ie să u-rmăT!m neapărat; şi 
n'ici n~n .fi ,posibil, 03 fieoare arti
col. fieoaQ'e r~nd să ne ~pe deplin 
rep:ezenlativ pentuu realilale::i ob
servată în ansamblul ei. Rei:~·ezen-
1 aliv, edilic:ator ,pentru ceea ce se 
intimplă aici şi acum est.~ ~ican.111. 
presa in întregul ei. prin .ală tiun~ll'e".l 
de i maghni, de se::vem~e, de idei, de 
emoţii iaulen·li~e, prin surprindere:i 
a toi. ceea ce oonsl ibuie amprenb3 i
nimiltabi]ă a fi0:ăruj moment, .s fie
cărui loc. a vieţii. Ai ci şi .acum. 

I Responsabilitatea- temeiul eficienţei 
e Efidenfa noastră se . mS's.oai& ~in ~to( ce-e· implinire 

sau neimplinire în ~iaţa in.tregii ţări, a.i.fi~cp~i. ~~~~i~ e 
Ne preocupă în mod deosebit opropier~a · ife tele'spectator, 
de ascultătorul de rodio • E necesar un permcirient contad 
cu viaţ'l, cu oamenii, beneficiarii muncii noastre e M-am 
străduit intotdeauna să port diologuri, nu să le mimet 
Privită dintr-un singur unghi, orice imagine va fi săracă, 
neconvingătoare. 

Gheorghe V ERMAN 

- Cu.m s,ar materializa terme
nul „eficienţă" în activitatea gaze
tărească ? Care consideraţi că sint, 
în acest caz, criteriile de a preciere a 
eficienţei sau a ineficienţei? 

- Ored că lrebu.ie să pornim de 
J.a misiunile princip.ale pe Clall'e le 
are presa, .at.i t cea scrisă cit şi cea 
audiovizuală. Ne prqpunem să in
.l:ormăm, să formăm, să fiaicem, cu 
iailt.e ouvi1nte. educaţie pe mu!llii)le 
pJanul'i, să cc.ntr.ibuim la edHica°"ea 
unei noi oonşLiinţe. ln a.ceste con
diţii , eficient.a noastră se măsoară 
prin tol ce inseamnă progres, rea
liz:ire, succes în viata şi activii.alea 
o.amenilCJr munci i, clar şi prin stag
nărHe, prin neimpli.nll'ile oi:l!re mai 
există. Sî'n t. toate acestea ex'J)!l·esie 
a unei menta1ităti, a unei at.itudimi. 
or p1'incipall.a menill:e a presei î•n so
ciet.at.ea noostiră este tomnai conll·i
bu\ia acwvă, resp0l1sabiolă, eficien
tă, la creare3 unei noi ment.a1 ilăţi, 
unei 'Clti•budinJ C<111Sllructive, a.ng.a
jare. Ored că trebuie să ne simţim 
vjnov.aţi clacă a u:aim că m lir-o anu
me unitate treburile nu merg bine, 
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dacă UIIl judeţ nu şi -a indep1in.iJl 
sarcinile de plan. !nse3mnă că şi 
noi iam greşi l, că n-.am reuşiil să 
acţionăim î-n aşa fe!l în cit ceea ce e 
bun să fie prel u.al., oo~.a ce e rău 
să fie înl ăturat. Cred. deci, că prl n
ciip.3J.a oondi ~ ie pen•t.ru ca munca de 
presă să aibă eficienţă este ca zia
r istu•! să se simtă responsabil pen
t r u ceea ce se intimplă. în ţară1 pen
tiru cee:i ce se i.n ti'rnplă i<n eo:>ncnnie, 
în mag.azin uJ î.n care int.Tă, pe stra
da pe care circtilă, în blocul UJ11de 
loouieşte. ş..a.m.d. 

N~-.:i preocupat mul t. in ultima 
vreme, ideea de a .ajunge intr-ade
văr la lelespect.ator, La asmiUtăLorul 
de .radiio. de .a-tl face să ne caute La 
o anumită oră pe post, să ne urmă
rească. Ne-a p reOCUJPat, de aseme
nea, să-l vedem pe telespectator nu 
numai ca pe un be11eficiar, dar şi ca 
pe µn colaborator. E o idee la care 
ţ inem şi, în ceea ce mă priveşte, am 
extwimal-o n'U o d.ată in emisiuni, 
apelind La oon cursul nemijloci l al 
lelespect.atorilor. Emi5'iuniJe, cele 
mai reuşi te dill'ltre ele, nitei nu ne 

aparţin , de tapL, noi nu tacem de
cit să seleclăm dÎ!Tl n oia'll u'l de fap
te, de intimplăJri, din via1ia ccitidia
nă ceea oe ştim că in1ter~ează, ceea 
ce consUbule la un m::mient da1 o 
pi-ioritia!e pentru ec:mo mie. Adevă
raţii .au!Qri ai .acest.or liaple. î!Tltim
J'llăiri sint însă in ra.ia ecr.ainel<Ol' de 
tele,rii-or şi dacă I.a un moment dat 
ei .nu vor urmări emisillll1ea înseam
nă că seleeotia a fostt prost fă«Ută, 
că n-am sesizat esenţia1utl. că n-;am 
exprim3t c:i.nvingăt<Jr jdei·le. că n-am 
suirpri ns preooupări·le reale. 

- Şi care considcrati că. este so
luţia pentru r educerea „factorilor de 
r isc" ? 

- Tnd•iscw!•ab il. 1egăLur:i perma
nentă cu terenU'l. Ctll'.loaşterea pro
fuindă, excactă. nuw\,.ală .a vieţii oo
Lldiene in perm~men·tă mişcare. -e
volutle şi, deopotrivă, cunoaşterea 
cetui căn·ui".l ii adresăm mes::ajuJ ou
b1lcislic. Acest cont:ict dh·ect tre
buie. însă, să breacă n·e::o,l!.erat pe 
micul ecran. Fac acea.sotă preciz.are 
pentru că m i s-a iatJmola t. nu o 
dată ca interlocu1oril mei să-şi mo
ddfoice brus:: modu!! de ia vorbi, b.a 
si teme!le de diSrut!e, in momentul 
tn oare incepea filmarea. Unii mă 
şi asigu:na.u dl·niainle : „Lăsati că stiu 
eu cum să v:>rbesc Ia radio sl l>a 
televiziune ". Li se pa:re nenotiiJvit 
să se ex.prime fir~sc, apel[.nd 1a cu
v>i·nie'le de f·ie~&Te l'lÎ. A.soia în-seamnă 
că reporterul nu .a reusii să-i con
vinl!ă că ill'U caută o alif.udine cris
pa.tă, un .aer fesit.iv .cu O>Ti.ce p.re'. nu 
a :reuşit să Ia:ă o ediu~ţie a te1es
pectaloruluJ, •in acest sens. 

- Dacă In u e chiar v ina reporte
rilor că interlocutorii oonsided. că 
există o exprima.re „tip t.v." . .. 

- Teamă mi-e că acesta e ade
văru1, că muilte din emisiunile no.as
tre sint vinovate de iaceastă idee 
fa!lsă, d:ar foart.e rrăspmdită. 1n ceea 
ce mă priveşte. m-am străduit tot
dea•OO.!I să port dial~ri. :nu să ie 
mimez. nu am clat ni'Ciooată tniire
băr·i sorise inainie de interviu (ca 
să .n.u m;i i vorb.im de 1răspunsuu·i re
dacta'le în scris - de jnterl ocut.or 
saiu chiar de reporter). Sponlane i
t.ate'!I e foar!le imp'ol.'t.an·tă, mai iales 
in presa de 1-.adio şi televiziune. Ci
tirea unui texl orlcit de abiil ar fi 
mascat, se observă imediat şi ore
dibilit.atea scade bruse:. Si odată cu 
ea şi eficienţa emisiunii, forţa ei 
de c:mvi ngere. ReţineD!le ne care le 
manoi!estă mulţi dimtre inlel.'1ocutori 
se re(eră nu numai la limbaj>UJ. u
tilizat. dar şi la conţinutul d iscu
ţiei. „Cum să spun eu 1.a televizor 
că ba b iJb1lot'El-oa din comună n-.au 
mai venit de multă vreme cărti noi ? 
Oum să spun că am cerul o lucra
re de speai.aHitate la Cartea imn 
ooştă şi in loc de Sist-eme de iriga
Îie mi s-a u·imis Car tea sculerului? 
Cum să spun aşa ceva? La dum
nea,voastră nu merge ! " - stnt 1re-

Dia1oguri reallizate de 
Cristina, DUMIT RESCU 

(Continuare în pag. 48) 
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O zi în redaoţia 

gazetei 

Situat.ă in partea de jos a oraşului Slatina, car~ păstrează ceva 
din aerul patriar11al al vechil aşezări. sediul redacţiei gazetei 
„Oltul" se aliă într-o clădire care ar părea o casă obişnuită de 
locuit dacă n-ar trăda-o ,,firma" pe care este inscris numele 
publicaţiei. In'tcriorul este curat şi plăcut după recenta. renovare, 
la ale cărei retuşuri se mai lu~rea.ză încă, dispunerea incăperiJ,o.r 
funcţională, ceea. ce favorizează o atmosferă intimă şi caldă, la 
propriu şi la figurat. 

Am poposit în redactie, într-o joi, zi pe care o bănuiam mai 
puţin fierbinte, dat fiind că numărul 2 64'7, primul din anul ce 
abia a inceput, apăruse cu doui zile în llrmă. Gindeam că rit
mul unei redacţii de să.vtăminal este mult mal calm, m ai puţin 
ag~at decit la un cotidian, că voi avea, deci, răgazul să stau de 
vorbă cu colegil de aici pe-ndelet'e, să intru în atmosfera unei 
zJ.le de muncă redacţională obişnuită. Dar n-a fost să fie aşa 
adeverind incă o dată inţelepciunea unei cunoscute zicale p0pu~ 
la1·e desl!r~ f~ptul că nu-i totuna ceea ce socoteşti de· acasă cu ce-~a. 
ce găseşti m hrg„. 

Ritm de muncă alert, 

ca la un cotidian 
D1nitre cei 12 membn'i ai colecti

vu.l!Ji redacţional. o eclti~ă de trei 
rediact(llri şi secretia:run respcmsabi1 
de redacţie, Aurel Gagiu, se afdJa.u 
joi în t ipografie. unde se ~dra 
foaila vdlan·tă ,,Zootehn1a la. cotele 
exigentelor actuale". editată de zila
ru!l „Oltul" şi Di1recţila Agrk()}ă Jiu
deţe:ină, pen1bru a v:eni în sprîjimil 
spori,riti producţiei zootehnice a j·u
deţUlui, oare im aniuil 1987 nu iafoot 
realizată la cotele pl aniZicate. De 
alrtfe!l, a$a .oum aveam să afilu de la 
ConSbantin Dirnes'ou, re&otor de.ru
brkă La ,,iagrar", în foo.ita volantă 
preldoan1nă .arlric-0\lele critioe, 1 uitn,d 
atitudine inlltra!n&igentă faţă de ace
le uin:i tăţi rtmde s-lau ÎIJ'1Iegi5'tlrlat 
pierderi , în, ldc să se obţjnă bene
ficii, aşa cum s-<a sulilinÎlalt şi la 
C-0nferiin1a extr.aordi;n1a:ră ia Or.g.;ini
zaţiei Ju.de~ne Olt a P.C.R. des
făşurată la ~niceputull 1l unii decem
bnie 1987. 

In biroul redactorului.;şef, Em:i
lian Rouă, pe masa sa de !lucru se 
rinduie, unul cite unul. articolele 
pen tru nllilllărul de marti 12 iac'lUa-

rie. care .urmează să fie pi-edite în 
tipografie a doua zi. Pe măsură ce 
şi ae dactilogralfiiază (si.!n~uri)' re
da.atorji le aduc „1.a viză ", iar dlacă 
mai sint şi unele 'i,n tîrzieri Î1l ţ>l'e
d:are (oare în ce redacţie nu se în
tîrnll)!ă la fell ?) >11•u e nevoie de 
vcorbe şi mustrăa"i, fieciall'e ştie că 
pină 1a sfilrşitu1l zi'lei dosa.ru.l ou 
n'tlîlllă:t"Ul .următor trebuie să fi!S 
oormpllet, că nirmic nu mai poate l1i 
amîma't pe mii'De. Deşi numai ele 
trei ICllTl i ilil fnunotea acestui odlec.t1v, 
redactorul-şef Emilian Rouă îşi cu
n oa$te perf-e:ot oiamenli, le ştie µre
ferinţeile şi- domeniile în care pot 
da cel mai mare Mndament st aşa 
CU!l1l a.fi.rmla ili!eoaire dirntre calegii 
să:i, a!ttmosfora de l uc11u este stlmu-
1.atoiare, de coJia:boDare strînsă, de 
dep'liină c-Odegia]jJtaite şi p'l'ietenie, c1aT 
şi de discÎlplilllă recl;acţi0!1lallă, aşa 
oum e fill'esc să fie Îlnwe oameni 
oare af\J l!ucrait mtilit:ă v.reme îm.pire
U111ă şi se $tju bia:te. Fost corespon
dent Jall mairului „Sclntera." pentru 
Oit mu!IJţi aiDJi !Ila nind, adu.ail.ul re
dactor-şef cunoaşte bme nu numai 
f!eoa,re ooll.ţ_ ail judeţiului, ci şi oa
men ii cu care a venilf; î n con1!act 
de.- a lungul timpului. ceea ce, aşa 
eum îmi @unea, i -la fost de un :reta!l 
f.o1oo CÎIOd ia p,rell'llialt nmctia de oon
duicător a!l ~iaruJiui ldOail. 

Te!lefill!:in.e!le sună a:proape conti
JJiuu, nu apucăm să schimbăm oîlf:e-

v.a vcl!rbe şi jnterlJ.o~uLorUI meu e ne
voit să se .îmtrer·upă pentru a răs
puri.de mt.rebărU.or sau so1ieitări1.l'.or 
de tot feluil de Jia OO!âb0'.nato.r1 ai 
z.i.atrt.1!] u:i , de l ia. C. U .A.S. C ..... u.l de oare 
rbpunde, de Ja ciLH.orf ch iia;r, ca;re 
&e aclir~ză red.croţiei în di verse 
p1'~hleme de interes ganenal şi u
n eoiu ,petisoruall. T uturor le J;~Ulllde 
callm, cliar ferm şi decis, fă!ră vo;rbe 
de prisos. Obsel'V că. vorbind la te
lefon, p1~iveşte concentrat eele clteva 
'file sorise de m1lnă oare- j stiau ]n 
fia.ţă, pe oare mai taie cite un ou
v:îln t, mai aidiaugă ~tuii, mai scrie 
o :fir.ază, şterge d1n nou, .iiar î~
nă ceva ... 

O sarcină 

deosebit de onorantă 

.All'Ull1C o pirfuvire indiscretă şi pr i
cep că, de fapt, mai m11lt decît de 
orice al:tcev.a, în acesit mamen•t E
miitiiam Rouă este preoclJipat de pro
iectul de sumar ai! numărul!Ui fes
tiv ce urmează să apară - fericită 
cemci'denţă - chiar pe 26 i'81Tluatie, 
în m1ua aniven:sărjj zi'lei de niaştere 
ia tovarăşu1ui NtcolLaie Ceauşe.sou. Urp 
număr pe care, cum este şi mese, 
t,.;i.ţi cei din redal{:'ţie .i!l dOTesc cit 
mlai CU!p.l"Îll1Zătar, mai originall, mai 
e~resiv pentru a r~unde coman
damen teJloir un.ei publi<:a.ţii a ţÎIIlu
tuilui m oore, ou 70 de llllni în urmă, 
la Scorin.iiceŞ'tî, S'"\S născut cel ce avea 
să deviină ctiLot'Uil României sociia-
1.iste, fi,ul cel ma i iubit all iJn·tiregu
lui po;p<>T : „Sarcină deosebit de o
norantă dar care ne obligă la un 
efort ,de gindire gazetărească, crea
toare, 1Ia 'găsirea. unor forme de ex
presie cit .mai \dinamice şi in măsură 
să prezinte convingător şi sugestiv 
marile transformări ale judeţului 

nostru in lanli ,epocii care va ..rămine 
în istorie sub denumire..'.l.-simbol de 
EPOCA 1N1(lOLAE CEAUŞESCU", 

ne mărturiseşte IDmillia.n Rosuă, a
dău~d că, de :fiaiPt, s umartll1 aces
tuj număr l-a cxmcepuit mental de 
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mull şi î•n di v?rse f~wmul1a>, că .are 
de .acum nul multe f.'!'.:>ie:te. Din 
care t'1"ebuie ales cel m:ti bun, ast 
fel ca numărul acesla să ră.mînă 
mărturie peste timp a omag u lui 
gazetarllor ele la ziarul ,.Ol tiJ1", 
cronicari ai acesto't' ani de luminoa
se împliniri, ce au schimbat radical 
înfăHşarea judeţului Oit. judeţ ce 
poartă astă.zi însemnele d·we:li.rii 
Sl)Cialişle. <'!le unei puternice afir
mări economico-sociale si spiirîituale. 

O redacţie 

fără 
. . 

OICI o 1iaristă ... 

Cnki.r cbadi c :::nf.raţii de Jrâ „Oill·u·I ·' 
mă vor sus.pe:::t.a de subiedi·Vism, 
.absenta dÎ!l1 c:;<Iectivu~ reda~\fonal a 
ziaristcl:u· m-1a :llruq:ti,~. M-.am obJ.ş

n uit să le î.n Lîlnes:: i n torate red1a1c
ţi ile ziarelor ce:'! tna[e şi l o::ale pe 
c:aiJ"e le-.am vlizilaL. n.u a:::.areori ch'.b':l:r 
în funcţii de conduc.ere, muncind cot 
1a cot ou c-:)}egii lor, aides-eori in se<:
ţirle eeo:Ji:io.rnice s.::iu agiiare (::oosi<le
r.ate a fi ce'.le m':li g~ele) şi sf!m'1ă

turlile nor în pagÎ!l1itle de ziar a~esl!.i 
că nu au şi ni.ci nu .aspiTă ha ·un 
st.albu~ preferenţial. J..,!lim în1trebal pe 
c~legiii de 1a .,011t.~l" cum se ex
pll :ă .ai::eas tâ absenţă şi am aflat 
că este o simp!lă in~mpUar-e că nu 
au colege ziarislle. şi că. de fapt, 
singu,ra ziaristă din c;:ilecti.v, cu dQi 
ani in urmă, s-.a lma•nsferat clin mo
tive famlilk:ile în aJt judeţ. S ingUtr.a 
(emeie di!Il re::h::ţie, se::rebs·na-da::
tilograiă Elena Vedere, n u este deloc 
irntimictată de depHin.a mino:-it.ate i.n 
care se află, îşi vede stăpină pe 
sine de treburiJe sale zB1nioe. şi de 
d:·uă ori pe lună dă o mină de a 
jut,oo.· c:>l~ghl Dir de TE'dia-:::ţie făcînd 
c»rec!.ura numă
rului. S-a califi
cat la lo::ul de 
muncă, cum :;t; 
s pune. şi î.'ldepl1-
nest:e aceru;lă 

muncă. deloc u
şoară. ou simţ de 
răspundere şi cu 
dăruil'e. Aşa că, 
iată. şi Î[} redac
ţia „Ollul" exis
lă acea „t.uşe de 
culoare·• pe care 
o dă o pi-ezenţă 

feminină o.rh:ărui 

loc de muncă.. 
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Policalificarea, 

o necesitate 

şi un cÎşfio profesional 

C:i in cl!'ke c:>le::ti v redt'.3. :: '.i<:rn·s·l 
mic, fi-e()3Xe1pe Jîngă s.archnlle s3Jle, 
poLrivit se::t.i:illor în C3're işi desfă

.Ş>dară mUJn:)a, fia:ce . .a luru:i. cind este 
nevoie, de bo.ate, î'Il:epînd cu co
reot,:iira (iasigur.âlă prin rotaţie de 
două ori pe lună de ::Jte um redac
tor) şi su1·şind cu serviciUJ în ti
pografic şi activitatea propagandisti
că des-făşiuraLă de fie:.tire î•n 
C.U.A.S.C.-ul în oare este .S·:)redit..:it. 

Se.sra. în tipografie, d is>::u•l1ncl cu 
Aurel Gu.gi.u - secretaa:ut 1·esproisn
b i[ de redacţie, care peste puţin 
timp, în martie, v.a în'JiP1iini 20 de 
.ani de cinel I ucrează l•a „Oltul ", deci 
chiiar de l.a în fiin ~srea ai::estui z.i.ai· 
- am ia:filrat că i.n „ stlaitul maj{)lr", 
c:um ne-am obiŞilluit să numim se
cret.ari:altul de l·edacţie, e.ste singl.li1'Ul 
coman<l.amt şi. .. combat.ainl. Deşi i:n
dep'.l. m1_e.,„lie .ia;::eastă f'll!ll.cJie de numai 
3 aini, ,pînă aturu:::i IJ.u-::1·1nd în se:-ţb 
de pr-0b'.l.eme celă'ţeneşti, 0 intkăgit 
set·retariatul de tiedactie. care i se 
pare o muncă pasiona11tă. deşi la 
început nu i-a fost deloc uşur. Este 
de părere imă că formu1a ideaHă 
de secrelt:lr de red,actie cît J'0!3i e
ii-cienl, &'ii seci.·etlaruil-grafki.an. Un 
asemenea secretar ar p utea .asigur.a 
o paginaţie iiuncţion'Et.lă şi în a-celaşi 
tiil'l.p eclliHbr.ată şi armonio.a,să. 

Ceeg ce n-lam şfila1t Î'll.să de l.9 jn
terlC!C'UL01"Uil meu, care mi-a mărtu
risit. că nu s-.a pUJtu t rupe de sm-îs, 
continuî.nd să semneze a proape in 
fiec.,a:re niumă1· la l··ubric:t „Din viaţa 
.satului", a m afilat sin.gură citind 
citeva d in poeziiJle s:a:le publicate. 
De U1J1de se vede că rjgoiarea şi pre
cizia cu care ·Lrebuie să opereze 

permanent se::reharul d~ red.scţie 
po t foce C3Să bună uneoiri cu sensi
bili t.3.tea şi visarea .. . 

Pe \·e::he::i mea cuinoşLin.ţă, Si111 
Fi!lan l-a m regăsit acel.a:şi eni.uziast 
şi pasio.ruait de meserie ca şi im 
urmă cu 13-14 .ani ciind n e-.a.m cu
nosout. Şi-a păstnat nealter.ată de 
timpul ce .a treoul timere~ea spi1;-
1.uală şi este preo:;up~t. permanent 
de idee:.i că ex,pe.t"ienţ,a ua1 m eseri•'.i de 
zi·~l'i~t. care est~ un bW1 cişti~::it, 
nu trebuie să ducă 1a l'Uti•nă. Se 
numără 1Prtntt1e cei vochi în red•!IC
\ie <din 1973) şi , du,pă ce S-13 ooupgt 
peslie 10 ani de prol:il•eme de învă
lămînt si cultură. care i-au fost mai 
aprophllte. dat fiind I'ormaţi13 sa de 
flJolcg, iin u!llimi'i trei ani a p.re~ua.t 
problemle social-cetăţeneşti. Acurn 
i~ pasion.ează ace3t domeni·u v:9st, 
a:nchelele pubJkate la l·ubrieia „Su
punem judecăţii opiniei pcblice" o
ferbn.::i·u-i re:11le 9atistacţii prnfesiQ
niail.e. F.ace parte dim"t1re acel1a ce 
scriu m ai greu, trudind p:mtru fie
care frază, de-0.a.t·ece 1.a un săptămî
nal, s.pune, spgţi~ limitat te obfuigă 
să s-crii scuid şi dens. Se corusideră 
p1·in1U1l şi icel mai e.xi.gent judecăbor 
al prcpriilor sale materiaile şi, de 
aceea. pentru anul 1988, îşi doreşte 
cit 1113j multe airticole care să-i 
p~.acă Jui însuşi, in pL'imul rî1nd, pre
supuniind că <a·LU!l!Ci vor fi .apn~cr.lalte 
şi de citi teri. Şi îşi mai dweşte mai 
mulL timp liber pentiru lectură şi ailite 
preo-OWpă.'ri deconeotante. Deocam
d.ată sar"Ci.ni1le zi1nice sint i:nsă m uil
Le şi oum domeni,Ull esle foarte v.ast 
şi sdlti'ci·tant, timpul pen1n1 lectură 
rt'uni'lle pen'1.ru orele di1n noapte . . . 
„Dar ne considerăm cu toţii, ad.augă 
SiJn Fi'lon, încă tineri, media de 
vîrstă din redacţie !fiind 40 de ani, 

aşa că energ ie avem. şi cind ai e
nergie şi ,dorinţa fermă ,ie a face 
cit m~i multe, găseşti timp pentr u 
to:ite". 

Despre .necesJt.atea de a fi i·n mă

sură să scrii despre toate a.sp~otele 
de mt1111~ă şi vliaţă cu care te întil
neş.tl i•n documentarea pe teren şi 

nu numai despre domeni•ul pentru 
care eşti pregătit şi calificat, vor-



beşte cu multă convinge,·e şi Vfotor 
U1-s-u, redactor de rub1·ică la se:::ţi.a 
invăţămint şi cult.ui-ă : „Poate mai 
mult decU. 1la un .ziar central, la un 
ziar judeţealn ,fiecare r edactor tre
buie să tindă să !ie un ziarist ~m
plet. Iar 1condiţiile in ,care Lucrăm 
noi ne oferă ia.ceastă (l)OSibilitate. tn 
prim11l rind, p entru că .în redac•ie, 
fiind in .general cite lunul s ingur 
»entru un domeniu, trebuie să fim 
pregătiţi să ne înlocuim unul p e 
celălalt in .timpul 1concediilor de 
odihnă fiau ori de cite \Ori apa.re o 
situaţie deosebită ,care ,reclamă ab
senia pe b !Perioadă a unui redaci-Or. 
Rubrica celui 1&bsent ;trebuie să îie 
prezentă în \fiecare număr, cititorii 
nu (DOt fi lipsiţi de ceea ce ui inte
resează, Ide ll"Ubrica 1pe care s -au o
bişnuit s-o ,găsească i\n fiecare săp
tămină la locul ştiut". ln ceea ce 
priveşte mun::a de educaţie, oare 
face parte din sfera sa de act:.ivlta
Le, con:;Jrl~ră că este o S:lrcină pri 
oritară a sectiei de care răspund(.. 
Oltul. fiind un judeţ cu o ind~tstrie 
Lină'.ră, adivl •t.atea ou1LUI1rulă, invă\ă
mî:nt.ul 11rebuje să fie subsumate e
d u.c-a ţi'ei pen1u·u şi p'rin mun:ă, for
mă:rii omului n ::u, no-ţiune -:are poa
te i~şi din s.fe1:.a absl!r.aohU!l•uj deve
nind o reaJtit.ale concret.ă numai 
primtr-un efo11t ccmcent1-.at al tU'tu-

b leme'le agrare îi sini cunoscute tn
tr .... un fel „din inte11ior". ci pentr..i că 
profesia de ziarist, căreia i s-a co:i
s:iorat, presupune c.apa:il·a.tea cfe a 
te impUoa în tot ce înseamnă viat.a 
judeţului. A fost una dintre idei le 
de b.ază cu c::ire a părăsit bănc(•le 
ra~uilităţ i1i de ziaa:iiStică, î·n 1972, 1a 
a bsc•lvilre . Este (ie păre1·e că i u b.rioa 
S3 cea m ai cl1tilă - la c-:mcure:n\ă 
cu rubrica sr-·rlivă - .:.ste „Portre
t~ de fruntaşi", c.ee3 ce ii dă o mare 
sntisf'actfa profesională şi totodată 
sUmulenlUl de a o realiza la cote 
super.;·ciare de pr-Ofesic ru111ism, inoît 
aceste portrete-m odel să inoculeze 
cit1Miarilo r doriinţia de a se asemăna 
cil ma·i mUJlt cu ernii care şi-au vă
zut chi1pul în p..agina de zuar. 

„Seara, Uniu, 

În tipografie" 
Pe Constantin Di.mescu. ca şi pe 

M:'l.rin Nită, redactol' principal la 
sec\ la „ probleme cetăţeneşti· ' . nu 
i-am putut întllni decît seara în ti
pog ral'ie. unde împreună cu secreta
r:.:•! reEip:mşab:!J de redacţie aveau 
s.arci.n:a ca în seara a::eea să încheie 

tllille", Constantin Dîrnescu devine 
volub~1 şi pare că a uitat de oto
se::i.lă cind vorbeşte despre ad ivit.a
tea ~a. dPspre redacţie. despre „Ol
tul ". unde lucrează chiar de la pri
m ul număr. ,,Este o r espcnsabilitate 
foarte mare pentru întreaga redac
ţie, .pentru secţia de care răspund, 
să scriem despre /agricultura unui 
judeţ care a ,primit, primul, titlul de 
~Erou al Noii Revoluţii Agrare». 
Trebuie să dspundem cum se cuvi
ne narcinii de la ,contribui la gene
ralizarea experienţei înaintate a u
nor unităţi fruntaşe, dar şi de a in
terveni prompt, operativ şi eficient 
acolo unde mai sînt neajunsuri, a
colo unde încep să se m a.nile8ie 
tendinţe ide -automulţumire care, 
necurmate Ja .vreme, pot a.vea ur
mări păgubitoare". Gînd.ui-He snle 
de Vliitm · sin t legate, de al lfe.l. de 
rem~iere::t unor carenţe 1n ce;a ce 
piiveşte cuprindereEt ge-ogr.sfi::ă .a ju
detw1uL ~pl oare nu se poote resU
za d t?cit cu sprijinul întregului co
ler:tiv rediacţicmial , spUllle, i:recum 
şi in privLn\.a unei mai lsrgi cliveT
silică1·i temattice. A.ltfel spus, îşi do
reş•te i11 1968 o efideniţă •raa1lă a in
terve.,th2>i gazetă:reşti in dom e.niu1 de 
oare răspunde. 

Colegiul de redacţie al gazetei ,,Oltul" 

Ni:i pentr.u M arin Ni·tă. redactor 
principali J.a sectia prcb1em2 s:x:i.al
cetăţ€!11eşti, obcsell..Jia du_pă c.rele de 
.atenţie ooncenhm.lă. c:bl igi;.•brie pen
tru c:ireclur.a pIT. mei forme a f.oi i 
volante, nu ~e o piedică p3nh·u o 
discuţie deschisă, caJ.egi0ailă de.:,pre 
munoa sa. 

Emilian ROUA (redactor-şef). Nicolae DIACONU. Constantin DIRNESCU 
Aurel GAGIU (secretor responsabil de redocţk~). Traian GEORGESCU'. 

Afl'u iast.feD. că c!hle 450-500 .de 
scrisori pe ca;r.e re!daiCţia le prjmeş.te 
anual şi de care se ocupă in cadrul 
secţiei de 10 ani, sint nu numai 
sur.sie i.:>nor in te resan te s ubiecte ale 
unor a nchete so:iiale p2 care l e re
alizează. Ele si.nt in a~~şi tim1p şi 
un sensiibm seisme.graf a1 „prizei " 
zia:rului La cititori. Ceu ce nu ex
clud2 şi mutltă viieme j•rooită pent~·u 
rezol v.3~·ea unor si tlliaţî.i car e - dacă 
meoare şi-ar face cuveni•ta d.aitarie 
.Ila locl!il său de muncă - n-ar mai 
prHejui n~junsuriJe de care, pe 
drept cuvrnl, .se pling unii dintre 
cetăţeni. Disou~ia despre conţinutul 

ror Jlactorilm edu:;aţionali, in bre e.are 
presa îşi are un loc de Crunte. 

Şi Ion J ianu , redactor princip 3!l 
in sectia probleme social-cetăţe
neşti, este de păreu·e că nici un z'ia
rist nu se poate limirtm să scrie 
stri1Ct num::ii din domeniu!l său. D.acă 
a.cum conti!Iluă să s crie şi pentm 
rubrioo agrară, a:!e3.sla nu se expli
că numai prin Capt\Jll că a f~·t i:r:
şedjnte al unui C.U.A.S.C . şi pro-

foaia vola.-:1tă. S-p citească, să ii;:d 
oorecbu.ria, să vadă tot ce nu e:;te 
încă pus la punct, pină la venirea 
redactorului-şef. care avea să mal 
facă ultimele „·retuşuri" înainte t'a 
foai:-1 să intre la tipar, pentru ca a 
ci.oua zi să se afle in mîinile cit~to
n lor . Chiar obosit după o zi în Li
pografie. coocentr.at a supra fie<-ârui 
articol din paginile foii volante 
„Zoott-hnia Ja cotele exigentelor ac~ 

• ~e discută nun~ărul care a apărut, se dcfinir.i
veaza sumarul numarului următor, şedinţă operativă. 
1.a ca1:e participă de obicei întreaga redacţie, cu 
excepţia .celor care au fost obligaţi să f ie... în teren. 
(l?e 1.a s~inga ~ dreapta : Victo-r Ursu, redactor -prin
cipal. Filon Sm, Tedactor principal Emilian Rouă 
re~ctor-şef, Nicolae Diaconu reda~tor de ·rubrică'. 
~raian Geo;ge~cu, Tedactor de nLbrică, Marin Niţă, 
1 edactor principal, Aurel Gagiu secretaT responsabil 
ele redacţie, Gheo1·9he M orar u, redactor principa l) 
• • La „statul major" al Tedacţiei încep să se adune 
~eria~el~. N ic?lae Ciorei, fotoreporterul gazetei. 

L . ce şi ilustraţui • • • Seara, în tipografie,' se fac 
~eltunel~ „retuşuri." la foaia volantă „ Zootehnia la co

e exigenţelor actuale". 
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div1e:rs a!1 SOI'tÎSdniilor, .despre psiholo 
gia .cei1or ce scriu zi1at Ullui, de.spire 
satlIB!!iaicţi ille pe cane le oiieră w:i1ui 
zila!l:ist convilllgerea că oameruii se 
adiresea!lă rec:liaicţiei ou încredere şi 
că iacestei morederi L'rebuie să-.i răs
punZi ou COll1l[petenţă şi pnobitate 
profe.c;ioo.a.lă, iar mai fi oontjnuat 
prob.a.b:ill incl .inU11tă vreme. d.aică nu 
s-ar fi ivjt pe masa sa de lucru 
din ·tipografie pagjn.ille cu cocecturi 
1a c-0reot:1.1ita a111 le!l.»i.aa!l·ă. 

„Cine se mÎnjcşte 

cu tuş pe degete, 

nu se mai poate spăla ... " 

STu'llt vorbele pe oare le-.am reţinut 
penu11u exipr~].vi-tiatea 101· deosebită 

de la Gheorghe Mocaru. Jledact ou 
pri!ntt!pa!l ÎID secţia ptt:ic>bleme socia!l
cetăţane.şt.L .AbsQJ verut. al Ac aidemi iei 
de Ştiiinţe EcOd1.C\JllJ'.•oe, secţiia eco111<>
niie pdlillii·că, 1luct~e:iză în redacţia 
gazetei din 1971. II întreb ce în
seam11ă 1pemtir.u el gazetăria şi lini 
răspunde zîmbin d că, pentru a -1 :în
telege mai bine. imi va povest i un 
amănunt din biogr afia sa. In Hl75 
s-a b oUi-rît să renunţe l a mWJca în 
presă şi .a ,pteoat ·unlir-"o i111tre,p:till1ide
re i!ndustiriiailă. După numai do i ani 
s-a reîntors la ziar, deşi retribuţ!a 
sa ca redact.or era cu l OOO lei mai 
rru1că. N-a pumut. rezis ta însă dO'l'in
ţe.i de ia fi dun nou g;azeta.r , pen1l"U 
că „ cine se milnjeştie icu tuş pe de
getJe, nu se mai p o.aite s,păl:a. Ia1· 
cine încearcă, probalbhl că v.a păţi 
oa milne. Penlu:1u că deşi un zi.a1'1ist 
nu .a.re şi ,nu poate avea progi;am de 
8 <Yre, e!J fiimd 01bUgat prilD î1nsăşi 
raţiunea p rofesiei sale să-şi înde
plinească menJin•ea uneoni chiiar 24 de 
ore dÎl!l 24, nici o ialltă .acLivirtJate 
nu-ţi p0'3ite oferi satisfiaoţiUe zi1a -
r isticii ". • 

cDe Laipt, cu ~!:e cuvÎillte, c1e.sig.ur, 
fiecare dii'Il.tre cei cu cw·e am sLail 
de ''orbă diin redacţie au subil inJ.a! 
aceeaşi stiatornică i ubire p e n tru p 01·0 -

fesi.a de ziianist. Ni-oOlhe Di acollJU, 
oare se a!llă la zia1· ]n:::ă de l!a în
fiinţarea lui, ocu.pindu-se t :)t de 
atunci de rubrica „Viata de organi
zaţie'', este şi eiJ un impătimlt -::il 
pro tesiei , pe.nt!'U cm:e domeniul! de 
oat'!a răs;punde nu înseamnă şi &i·n
gurul de.spre oa·re sc r ie. Şi este a b
s 0!1u l normai! să fie aş.a, deoarece 
t oaite p1·01blemele d in sectoarele e
conomic, agrar. social-cultural pot 
şi trebuie aborda te pr in p1·isma 

-muncii p0Hbko- 01rgarniz.atmke. A":.o
lo uinde l ucnurrne nu m erg bine, 
este ev.ident că ml.W1lca p::illitică nu ia 
fost cO!l."eSp unză Loa re ceriin ţelor m o
b hl,i ză1'i i cal1.;<Cti:veilor d e c.ameni ai 
muncii la îndeplinirea indicatori-
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lidr de p1an. De aceea artiloolele salle 
si1rnt, a·ttl!Tlc:i cimd ~te cazul, cu o 
P'l·omun t.altă tentă 01'1i bi<că. Curroaşle 
bine j.udeţrua, benefi10i.ază de o i1D
fo11maire perm!llilen tă şi ~er.aitlivă 
din partea DoT1w·i!lnr de oon:dua.e:re de 
ila ,comlitetul jnideţeain de p.ait'<fiid, de 
la u :.r.c„ de la celelalte organiza.ţii 
de masă, şi se declcu:ă duşman n eîm
păcat a3 i~utim:ei, fiind de părere că 
menillă să lUipţi peniliru impurn~rea 
noULUJi , nu numai să so1iii desp1re a
ceasta. Şi ca un exem.pLu, l'Ubirim 
„Cronica evenimentelor politice", 
cal.ie a,~um este foarte bime .ap·re
ci1ată, d.a!l· oare a fost destuil de greu 
d,e imipus. 

Um. diooneniu greu, ,,.la ccmcursntă " 
cu cel agrar este sectorul ec:momlc, 
.a!l călrui şef d:e rub1;că este 'Tu:'ai.ain 
Gen•rgescu. Oitimd o oarecare na du
merfre î•n pri·vir ea roea d 1n,d a m a
filat că nu are o fonmaţie teh l'll:<:ă 
şi că a a bsG1vH Fiaou'ltatea de fi
loz::.tie, m-a ~sigur.alt că n u este n:i 
m k: m:ti fke.G'C să s m-ii dMpre in
d tllih:ie C!lînd ţi-i3li i!ruceput ar::tiv.it.a
tea ca mUIDciitoir cons1IDuict0ir îrr1 si
cL~1t-ru rgiie, deveni1nd apoi m:iistru, 
cTu1d ai Jucu·i!lil l.a combiJDatele side
rurgice d im Hunedol:;i,ra, Ga!Laţi, Cim
pfa1 T·ur7.!ii. SeC!reLar al orgainiuaţ i ei 
de b<ază a l'edla·ctiei , Tnaiian Gec.i·~
cu este o J1i re !-Oa.t'te energică şi me
reu îu nu.şc::n·e, ceea ce e n•:irma·J 
dacă a vem în vedere că, număr de 
număr„ realizează o ipagină înt.reagă. 
(pagina a 1-a) şi oîJte un artk::>l în 
pag ina întii. De ai::e:m, deşi are 
nost~giia ·rîtmul;ui de ccrt:i<lw n, to
tuşi .COl!l5!i.deră că n.u s arie şi n.u a
leargă Jlliai puţi·n. Deşi este de pă
r ere că ,a,pldicolele caTe i.mpărtăşes: 
e,'<,perientia poZlitbvă a u un a·oll deo
sebit în gener.all.i0a.rea aces•teia, a
cot-c;lă multă atenţie -anchetelor 
c1•iooe. fiirud de păre.re că iace:stea, 
alătw·i de informaţii, s.înt. de.)seblt 
de etliiciernle. 1m acest sens eooui-iile 
primîite de La intr~TÎ!l1diel"ile vi:za1e, 
opiJ1 i ile citHori1or sînt o dovadă a 
efi cacHă ţii iintei'venţi\Îllol· orit i!lce, kl 
obiedL, ceea ce este un pl'iJej de sa
tis tact ie profesliom;ală pe oore nu ar 
scbmmba-o cu nk'Î o ailta. Ascult.1n
du-1 cwn vorbeşte despre m:mca sa, 
îţi p(llţi uş-0ir d:a seama că aii în fuţă 
un a lt p asionai!: de p1~ofesie ca:re 
n.u şi -iar c:>noope r.a.ţiJUnea de a fii 
îin aflairo .acesiteia. 

Radiografia 

unei săptămÎni de lucru 

la un... săptămÎnal 

Redaa!;orii de lia „01ituil" îşi încep 
săptămîm.a în ti~r.af.ie, l un<i fiilDd 
pe n,llru ei zi·ua cea m.ci.i ,,fierbill1 te", 
cînd bot ce .au ad1Una t o săptăml:nă 

şi a!U rî:nduirt îm .fillle de nu111wscris, 
de-viln.e pagină tipăni•tă, dilil a căror 
ÎlllS'llmta.re se Îln tru,pează ziia;rn.il. 
M:arţi est e 15.iUJa de a.p!U.·-iţie, dar n1u 
şi cl,e reil.a:x.a1re pen !Jru că a:re loc şe
dlilnţa de ania:Jiză a număirulluJ apă
rut,•atfi1t d1iJn tPUJJict de vedere ail oom
tLn utltllU;i iematri<c: cit şi d Ln pWlctiul 
de vedere ial aspe~builillli gr..alli•:, chi:ar 
şi al calittâţii irn;primăr.ii. Io aceste 
analize - a,c;,a oU:m ari'mla Em.i!liiaai 
Rouă, red.<tctornl-şef .al gazetei -
un 1accont !deosebit se pune 1ma.i oa.
Ies ~e •Ceea 'ce nu G-a 11"ealizat la. ni
velul exigenielor, incepînd cu mo
dul Qe rabordare ,al 1Problemelor şi 
sfirşind •cu )titlurile materialelor. 
Fiecare ~!edactor ~şi exprimă pune· 
tul său de vedere, critic, dar mai a.
Ies a utocritic. iDisouţiile sint (totdea
una h.prinse, •:Jar şi ratunCi \Oind 15int 
contra.dictoril constituie un .ciştig 
pentru fiecare, .important .fiind să 
se releve ~n !Primul !l'înd ,nereuşitele, 
pent ru ca numărul următor să fie 
m ai ,bun, incepînd 1chiar cu llOodul 
de i1>rezentare, 1deoarece cititorul ia 
contact, ,:n primul ll'înd, cu aspectul 
exterior a l ziarului." 

Mi€l!lC'U1ri şi joâ surut z.i!le de teren, 
cind rediactorii se documentează 
pentru ca j"Oii, spre ora 12, să viJnă 
ou ceea ce au iadurnia.t şi sâ i•ncel!lpă 
dactiJ-0grai·ierea. .su·tio00Efi1CJ1r , astfel Î!l1-
olt spre sfkşirtuil zHei artiiea11~lle să 
!ie predaile condrucemii. V.i:neri, prac
t vc z!19J.'UJ este m chei.at, rămi.nfund 
d'Olair ~paţi.ille Fezerv.ate evenJmen
teh;ir de U'lrtillrnă Qră şi sipwtu1ui. 
SimbMă se î1niceff)e coa:e::tui.ia î.n ti
p-:i.griaifie, unde se d®hasează î1n1llre.a
~a ech~pă de servtidu. S-e mg,j pre
d::iiU ul timeîl.e ~llin:l, a1ra1reo.vl aît:e Ulll 
a1rt<i1coo Î!n'Lî.rzi!at di1t1 m :.iili·ve obi·ec
lii<ve. 

03m a&tfel ar a1răta o săP'tăm.ilnă 
de lu>C'ru „iidea'J.ă ", dla.r oa î;n ori.~ 
redacţie, vi.aţia ou riibmUil:.ille e:i, eve
n imente1e care .nu pot fi llobdefnliD.a 
pi1a1111Lfii>Oa1te striat, cauze obi>ecli ve şi 
uneori şi stib)ectii1ve imteirv.i!n Î!O des
făşu.r.airea not'm31lă a muruc'ii reda.c
ţi1001J9ile. 

Esen:ţ1all est.e îinsă că - aş.a cum 
arăiliau toţi membl.1ii ooJectiviu!l'Ui cit 
şi redactorll!l-şef - in redacţ i e dofn:
n~te spll1'i1t.U!l de echiiPă, de illltra.j u
tJ.:i.ria:re şi ecll egi1alli. Ila te, de resporu;a
biilii1lsite şi permanentă. a.spiiraţie 
pernltru oa număru;]. urmă·tor să fie 
m rui b1.1J11 declit cai ce a apă'rllli. P.res
tLgLuil ziialmn1ui se im.pune şi se men
ţ1ne prim prestU·giUtl pe oare f.ieca;re 
redtadto1r şi l-a cîşb1gat, Şi fiecare 
trebuie să se străduiască .permanent 
pentru a -l menţine şi a -1 s po.:i, p t'IÎn
tr~un perm!IJJlant efrort de au~
fecţ:i,anare şi autodepăşire, prin 
luptă neîmpăcată cu in ert1a şi 'l'U
tina, prin exigenţă profesi11nală. 

Sînt adevăl·w·i curtoscute bine de 
fiecare profesionist al cuvîntului 
scr is satJo !'Ostit. Rămine doar ca 
VO!'bele Să capete m er1:u c'l'CQperirea 
fa.pte:lor. A faptelor ziaristiee . 

Milena COMARNESOU 

' 
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Pe teme gazetăreşti 

P utem să trecem acum la e;,'lmi
narea c:iîton r.a tipuri de comunicare 
mai răspîndile. Exista comunicare 
lntrapersonală şi comunicare inter
personală. Prima ar fi comunicare~ 
cu tine însu~i. în forul interior. 
Celălalt caz este al dialogului. Se 
poat:E: vorbi apoi de comunicarea 
unilaterală şi comunicarea reci
procă. Cea dintii e nurnitâ. uneori, 
şi con11micare „de elitâ ". ln comu
nicarea interpersonală, sensal co
municări I e cînd î ntr-o diree\ie. 
c:înd in cea opusă. Cu alte cuvinte 
comunicarea e reciprocă. Citevjată 
comunicarea poale I i doar inW:-un 
s ingur sens. unilaterală. 1n cazur.ile 
în care esenţială e lransmiterea 
unul anumit volum de cunoştin~e 
şi indlcatîi de la emitătvr la recep
tor. Asl!el, înlll:-o măsură vaiiabilă, 
dar t.otdeauna predominantă, comu
nicarea î n învă\,ămlnt este unilate
t'"ală . At·mat.a oferă alle exemple 
ale acesl1.1.1 fel de comunicare (ori
cite corective i •se pot aduce îh 
a.numite cazuri): ordinele se pri
mesc şi se execută. „Cind stai de 
vtJrbă cu mine, să I.aci din gură ! " 
spunea. cu o formulă caricaturală 
dar ~locventă. un şeC militar de 
dinaiute de război. 

O altă diviziune împarte comuni
carea in cea prin mijloace naturale 
si cea mediată. Comnuicarea obiş
nuită se desfăşoară in limitele de 
spaUu şi timp pe care ni le pre
sc1·ie natura. Comunicarea medială 
foloseşte mijloacele iehnicP. siste
mele ,necorespunzătoare. unelte mai 
mult sau mal puţin ;perfecţionate, 
reuşind astfel să corecte?.P. natura 
Şi să 1.ransmltă tla distanţe lot mai 
mar.i ,în spaţiu şi timp. Aşa este 
comunicarea prin lextul scr is de 
mînă sau imprimat, prin telegraf, 
telefon. radio şi clliar prin ce1 mai 
simplu amplificator. 

La tipurile de comunicare de mai 
sus am mai putea adăuga comu
n icarea individuaJă şi cea colec
tivă. Comunical'ea este int.otdeauna 
individuală pentru d. fizic. comu
nică decliv .în totdeauna o persoană. 
Deosebirea apare însă cind e vorba 
de caracterul comunicării. Un me
saJ po.aie avea o semnificaţie strict 
personală sau poate fi un mesaj 
colectiv. în care se vorbeşte în nu
mele şl în Jnteresuil unei comuni
~ă~i. Comunicarea ar mai putea li 
considerată şi ca J>rivată sau pu-

I I 
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bJică. Unele comunicări individuale 
şi, mai ales colec\;ive, pol avea ote
oaatâ o valabilitate mai generală, 
intra deci în raza comunicătii pu
blice. care n e inte1·esează îndeo
sebi. 

In fine, există o comunicare care 
se adi·esează unu1 public prezent şi 
alt.a .:are e destinată unui public 
disper a t. 

Spre deosebl.re de comunicarea 
a:fresală u..'"luia sau mai multor re

ceptori prezenţi (intr-o convorbire, 
intr-o clasă de .ou.rs sau de teatru, 
la un miting), comunicarea pentru 
un public dispersat este, prin defi
niţi e, o comunicare desllinată unuj 
număr mare. nedeterminat. de re
ceptori. care primesc mesajul .inde
pendent unul de celălalt (sau în 
grupuri). 

Aceste cîteva tipuri de comuni
care nu au apărui slmult.a.n, ci s-au 
format si s-at1 dezvoltat de-a lungul 
unei evoluţii multimilenare. Pent.ru 
a ne face să .ne dâm seama mai 
bine de dimensitmile comunicării 
în pel'spectiva preistoriei şi isto
riei, cunoscutul cercetător american 
Willbur Schramm1 a avut ideea de 
a reprezenta evoluţia comunicării 

pe un cadran divizat nu în 12 ore. 
cum este cel al unui ceasornic, ci 
in 24 de ore. 

Pe acest „ceas" al comunicăl'll, 
unde ?4 de ore sint echiva
lente cu un milion de ani. mij
loacele cal'e permit transmiterea 
la distantă şi conservarea informa
ţiei se situea,ză în ultimele două mi
nut<' a.le cadranului. insuşi limbajul 
(vorbi t) constituindu-se pe la orele 
21 şi 38' I „Explozia inlormaţio
n<Jlă " contemporană. căreia nu-i 
sfnt rezervate decit ulti'rniJe se
cunde, nu este deci deci!; o picătură 
într-un ocean al tenebrtlor. 

E lesne de înţeles că între tipuri 
de comunicare cum sînt ce.le natu
rale - interpersoanală şi intraper
sonală - şi celelalte, deosebirea în 
ce priveşte nu numai vechimea lor. 
dar şi modul de existenţă, este. con
siderabilă. ln timp ce primele ex.
prună relaţii ale termenilor fun
damentali a.i oricărei comunicări -
emită tor. receptor etc. care. oricit ar 
fi de mare şi complexă evoluţia 

t. WllbW" Scbr.iunm", Wbat is a. Long 
Time ?w, ln Mass oommun1callon Re
vlend Year:book (SA'GE P.uJ;;Mcatior6, 
L981), p. Ul3 

cmeniuii, vor dmine JneJte.u ace
leaşJ - cele mediate, .legate de1oij
loacele comunlcărli, se află, sub 
inJluenta revolu(illor ştiintifico
tebnice, J n necontenită şi, in ul
timele decen ii, într-o extraordinara 
transformare şi perfec~ionare. 

Cum observă cercetătorul cana
dian Jean Cloutieri, apan~ia noi
lor tipuri de comunicare, odată cu 
perfecţionarea mediilor, nu poate 
LDlătura ,tipurile fundamentale, ci 
le \include, le COITIJ>liCă, le face să 
progreseze necontenit de la exte
riorizare la transpunere, amp1Hî
care, înregistirare sau, cu alte ~u
vinte, de la comunicarea interper
sonală la cea de elită. de masă şi 
indlv1dual:'i. tn viziunea lUi Clou
tier, cam ş1iinţi!ico-!ant.astică în 
acesl punct, inregistrarea (benzi, ca
sete) ar permite în ,„iilor alcătui
rea unor programe după placul ini
mii f1ecărufa. Evident. însă, şi 1n 
vilt.orul nedeterminat. mesajeleiolo
site de o persoană sau alta (în pre
zent, beneficiarii, pe glob sint încă 
destul de puţini) vor Ii cele elabo
rate de marile companii producă
toare şi de cei ce controlea.:ă şi 
actualele mijloace de coml!nîcare de 
masă. 

Cele citeva coordonate la care am 
apelat mai sus ne Pot ,îngădu i acum 
o caracterizare, curentă în J ucră
rile de specialitiale, a acestui capitol 
al comunicării care ne interesează 
îndeosebi, anume comunicaL·ea de 
masă. 

Comunicoi·ea de masă esie, în 
primul rînd, o comunicare mediată, 
utilizind un număr nedeterminat şi 
iin necontenită am,plificare şi per
fectionare de sisteme necorespw1-
zătoare. adJcă de mijloace tehnice 
capabile să diversifice şi să e.x
tindă comunicarea cu mult dincolo 
de limitele naturale, în spi:lţiu şi 
timp, ale sensibilităţii umane (e 
vorba, pînă acum, de simt:urile vă
zului şi auzului). 

Medierea. de acest Iel reprezintă 
o condi(ie necesară dar nu şi sufi
cientă a oncarei comunicări de 
masă. O comunicare rt.elefonică în
deplineşte şi ea această c.:i.ndi1 if', 
fără ca să fie o comunic::are de 
masă. Tot aşa ~mpillicarea unui 
mt!saj cu ajutorul tehnicii acustice 
sau electronice. într-o saJă de con
ferinte şi chiar la un miting în aer 
liber. cu toate că se poote adresa, 
unui mare număr de oameni, unor 
mase, nu îndeplineşte toate condi
ţiile unei comunicări de masă pro
priu-zise, cum vom vedea mai de
parte. 

O altă trăsătură a comunicării de 
masă o constituie unilateralitatea. 
Prin naiu!'a ei. comunicarea de 
masă exclude comunicări reciproce 
între emiţător şi i·eceptor. rărnînind 
posibilă. în raport cu gradul de 
functionare demoocatică a insLiti..;-

2. Jean Clout.ler. „La Communlcati
on audlo-scrlpt.o-vlsuelle ă l'beure d es 
sell-medla ou L ' Erc d'Emeree (iLes 
Presses ele l'U.niverslt~ de Montt~al, 
1973), p. Zl 
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PPl sau cu interesul, de un fel sau 
aJLul, pentru gusturile puo11cutw, 
organizarea reed-back-ulu: consla
iu1rile, scrisorile de la cLtitor-i. de 
la ascultătorii de rnruo şi de la 
LE:lespe:cta.tori, sc.ndajele de opinie. 
ln acest fel. comunicarea de masa 
a dat naştere cerceLarilot· sisLema
l ice şi perioruce ale opiniei re~ep
torilo:·. a determinat apariţia unor 
ramu1·i no i ale sociologiei (pruure 
care tehnicile de sondare ~·ap!da), 
mal intli 1n S. u.A. ş1 apoi, n1m 
mult sau mai puţin, in intre;.1ga 
lume. 

Comunicarea de masă are. evi
dent , caracter colectiv şi este. tut
odată. publică. Publicul comuni~
rii de masă. spre deo.,,ebire de alte 
Jeluri de comunicare llJ'lilatet-alâ (de 
pildă. in învăţămînt) este un pubhc 
anonim si distler a.l. 

Am văzui ca publicul disper„a. e 
cel în care recepLorii sint răspîn
di Li într-un spaLiu depăşind posi
bilită~ile de comunicar~ naturale .şi 
caxe nu au deci leg;Hurâ un.ul cu 
altul. Este Limpede că u n asemenea 
public. cu cit e mai Iar~. cu at.it 
e şi mai eterogen, că. eYident. co
municarea de masa nu poate să 
ignore (fără sfi sufere mari daune) 
nivelul intelectual medrn al pul>Ji
cuhLi. imensa diversitate de inte
rese. preocup.lri. format ii cu I turale 
~I de alt [CJ. tradiţii. gusturi. mode. 

pPntru a 1ine seama dl! cerin\e!e 
indlv:duale şi oentru a oCeri. pe cit 

posibil. producţii corospunzătoare. 
ctacă nu chiar gusturilor tuturor. 
măcar celor ale unui numfn· cîl 
m ai apropiat de majoritatea recep
torilor. 

!)ifereinţe dintre publicul disper
sa t c;i eel prezent sau de categor iile 
specializate. select.a te est.a determi
nantă în s lnbilirea trăc;ăturilor co
municării. Ceea ce conteazâ in u
ceaslă privinţă nu e numarul re
ceptorilor sau con\inutul mesajel'1r. 
oridl de mare ar fi, altminteri. 
însemnătatea acestor criterii. 

Spectacolul de teatru. concerlul 
au un public ptezenl. atras . .îin cea 
m~i m are parte. de un anume pro
gram. de anumiti inCerpreti. Intre 
componenţi i acestui public Şi co
municatori se realizează o legătw·ă 
subtilă. o .. almosCeră" greu de de
finit sau de descris şi care nu se 
reduc.? la a plauze sau Ja exclamaţii 
admfrative, dai· exercită o netăgă
duită inUueniă directă. l)".IZitivă sau 
negativă, atil asupra interp!·etilc,r, 
prezenţi şi ei în c;irnc $i o~se. 
~H !ii casupra publicului. Chiar dacă 
prin 1>ălile teatrelor sau de concert 
trec i n tr- un an. să ;:icem. zeci şi 
sute de mii de. specLalori. adică o 
masă de osmeni. aceştia rămîn o 
categorie de consumatori , în necon
tenită creştere. desigur. dar o cate

goric. destul ele conturată. 
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Ceea ce nu inseamnă că mesa
jele de acest fel nu pot ci rcula ca 
atare pe canalele televiziunii, de pil
dă, unde domină însă categode co
municarea de m as:1. ,Dimpotrivă. Nu
mai că, şi în acest caz, rămin o 
comu.iicare adresa tă unei categorii. 
Dacă işi pr9pun sâ uUJizeze po:;i
l.illltălile llii inl'.i rmita\ile) comuni
cârii de masă. trebuie să găsească. 
mijloacele corespunzal.oare pentru 
a se adapta lirnbajulu.i radJoulu.i sau 
al televiziunii şi a ajunge astfel, cu 
adevarat, la publicul de masă. 

Cinematograful. care e socotit o 
tehnică şi o artă a comunidril de 
masă, nu are de-a face oare !ii el. 
rn sallle de cinematograf, cu un 
public prezent? Da. Dar caracteruJ 
tuJ ind1.re:::t. ca şi posibilii.alea de a 
fi dii uzat simultan unui public dis
persat coane numeros, a~enuează 
sau chiar ~mulează tri1Săturl carac
lerlstice comunicării în cazul .),pec
Lacolului destinat• unui publlc pre
zent. lnrndirea cu limbajul televi
ziunii permite rumului să se adre
sne mult mai eficient publicului 
ac."f'sleia decit o poate face teatru.I 
pl'opriu-zis. Adaptai ea. în cnzuJ fil
mului. constă mai ales din folosirea 
(efectiva. nu s imulatli) a unor posi
bilităti specifice eare-i ingăduie 
varietatea în unitate, urmărirea u
nei acţiuni şi a unor eroi o pen
oadă mai îndellrngată. adică produ
Ct·rca unor filme seriale. 

:vra1 evidentă ni se pare deose
!:iirea aceasta in domeniul pro pa
gandei politice. La un mitin.g co
municarea se .adresează unul anu
m it public. alcătu iL din partizani si 
din posibili aderenti de moment ai 
unor idei sau actiuni sl. de ac•Ka. 
a utoritatea vorbitorilor , anume apli·· 
ludini or::itorice uneor i, atm •sfera 
încălzită" a sălii (starea de spirit 

a publicului prezent) pot juca un 
n>I hotâritor. 
Dacă ::isemenea mani festăti sint 

tran.,m is~ prin mijlo.acele comuni
cării dl' masă unui public disper
sat. fiec::ire receptor, văzînd lucru
rile mull mal independent sl cu un 
•JChi inevitabil mult mai critic, e
fl!ctele VOI' fi ŞÎ ele cilferite. de la 
comentarea favorabilă sau neCavo
n1bil<i. pînă la r espingerea tot.ală 
ş1 închiderea a paratului de r er.:?ptie. 

O;-atbria lui H~Uer sal.i Mussolini, 
c.:ire. aparent. avea pe vremuri e
fecte cutremurătoare asupra unor 
multiini alese şi pregătite de o 
re C!ie abilă. ne pare la cinema sau 
pe micul ecran (şi părea multora. 
chim· în acel Limp}, nu numai odi
oasă, ci pur şi simplu ridicol<i. 
Comunh;.~1·e::i de masă propriu

zis5. pe lingă trăsăturile la care 
ne-am rcCerjt la început: mediată. 
unihtt?rală. colectivă şi publică, se 

adresează deci intotdeau!'la unui 
public dispersat ~. Ea nu desfiinţea
ză însă a lte tipuri de comunicare 
(intre care, într-o privinţă sau alta, 
nici nu se pot şi nu trebuie tr.lsaLe 
grani\e de nelrecul) . Chiar pe 
propriile canale tehnice ale comu
nicării de masă, 1a rad io şi televi
ziune, de pildă, există teatru, con
cert, operă, fie că - aşa cum s-a 
aL·ătat - le infăiişează ca atare 
(cu unele retuşuri inevitabile, mai 
mult. sau mai puţin avantajoase) 
ceea ce le aduce în rîndul comu
nicării pe categorii, cum 1::1 de 
pildă - în alt domeniu - şcoa
la prin televiziune, fie c~ le 
adapt'ează categoric la posibilităţile 
limbajului propriu. ceea ce ajută la 
lărgirea publicului amator de mu
zică, de teatru din rîndurile mase
lor, mai greu de c ucerit. 

Mij!oact:le de comunicare de masă 
pot fi şi au şi fost grupate şi clasî
rit:a1e în multe feluri , u tile sistema
tizării. Revoluţia Lehnico-şliinţifică 

a .făcut însă acest~ despărţiri tot 
mai iel~tive.. De pildă, loote miJ
luAcele de comunicare de mas:i fo
losesc in prezent (unele. doar par
t ial) la înregistrarea mesajelor teh
nicile electronice. fie că este vorba 
de imprimate (ziar, revistă, alif>, 
cartea de mare 1iraj etc.) . .fie de 
Iilme de cinematograf. benzi de 
ma&n..:tofon sau casete video. discuri 
ş a. care. prin multiplicare. trans
portare pe diferite ctii. cfJnse:-vare 
în biblioteci. arhive, Iilmoteci, fo
noteci, discoled etc„ permit o di(u
,;are cu bătaie lungă in spatiu şi, 
de asemenea. dacă ne 1·eierim la 
operele de interes artistic sau do
cumentar. şi în timp. 
Pro~re.5ele tehnice în ce priveşte 

difITT.area la distanţă. simultană, a 
mesaiL1h 1i pent1-u un număr uriaş 
de receptori au adus pe prim plan 
mij loace de comunicam de masu 
ca radioul şi televiziunea. Ace~
tea. pe Ungă fa.plul că sînt purlă
loare de mesaje oroduse pe canalele 
de prima ca1egorie. furnizînd şi •!le 
nroduc( ii asemănăto01re - ceea ce, 
fireşte. :ir n11lFa deLermina grupa
rea lor laolaltii - au şi avanta jul 
specific, deosebi tor, de a putea trans
mite simult an , pe viu" sunetul şi 
lma~inea. 

Mai importantă decit trecerea in 
revistă a dileritelor clasiilcări ni se 
pare problema modului in care este 
abordată comunicarea de masă. a 
modelului folosit pentru studierea . 
acesteia. 

Modelul deveni t clasic este cel 
datorat regretatului Harold Lass
weU. Acesta a analizat factoru co
municării de masă pornind de la 
c·inci i.n trebări fu.ndamentale (ins.pi
rate sa11 nu de întrebările cores
punzătoara din retorica mcdie\'ală) : 
1) Cine transmite. 2) Ce. 3) Cu c~ 
m ijloace. 4) Cui. 5) Cu ce efect. 

3. Herberl Ma.lelzke. -Psychologle 
der Masser - Kammunlkat!on" (Verlag 
Hans Bredow-Instltut H amburg . 1963) , 
p. 32 



Ac&tor intrebă1·i de bază le co
respund, pe de o parte, următorii 
factori : I Emiţătorul; II Mesajul; 
lll Medium-ul; lV Receptorul; V 
Impactul iar, pe de altă parte: A. 
Analiza controlului. B . Analiza de 
continut, C. Analiza canalelor, D. 
Anali7:a receplorilor. E. Analiza e
fectelor". 

Desigur. pot fi ut.iltzate. şi alte 
modele în studierea unor .fenomene 
atît de c:>mplexe cum sînt comuni
carea şi comunicarea de. masă. 
Cercetătorul canadian Jean Clol!

tier critică modelul lui Las5•neJJ 
pentru caracterul lui unilateral (se
pararea emi~ătorului de receptor şi 
închiderea „ buclei" ptinb·-un fel de 
feed-back, ceea ce. de .allfel, nu nl 
se pare că-J !ace mai pu\jn potrivit 
pentru a exprima totuşi principa
J(.>le a1·Ucula~ii ale comunicării de 
masă) şi propune un alt model in 
care emit.ăLoruJ şi receptorul işi 
schimbă rolurile în mod alternativ 
(„Elmerec"). m odel mai apropial. 
după păre1·ea sa, de realitatea co
municării umane. Alături de aces
tea mai sînt ci tate: modelul mate
matic al lui Claude Shannon. (cuan
lificai·ea informa(jei şi măsui-area 
acesteia) ; modelul „cultural·' . folo
sit de socklJogi francezi ca Abraham 
Moles; modelul lui M<:Luhan. de fi 
losofie a culturii, bazat pe mijloa
cele de comunicare. 

ln cunoscu,ta lucrare editată de 
c„misia McBride. „ V•Y.:i multiple. 
o sini:;ură lume". sj.nf menţionate şi 
dezvoltările aduse de Elihu Katz 
Pnul Lazars!eJd modelului de <inspi~ 
ra1 ie psiho-sociologică. pornind de 
la schema lui H. Lasswell, ca şi a
bordările instituţionale ale proble
melor .comunicării:;. 

E uşor de observat că fiecare 
m0del teoretic particular. fiecare 
cure.'lt. sau tendintă parneşte de la 
una. din verigile precizate de scbe
rr.a lui Lasswell. punind un accent 
d~osebit asupra aceslui aspect. ~6>st
fel. sociologia americană a C·Jmu
n icări i de masă a luat o amploai·e 
deosebită. elaborînd şi ap!icînd cu 

succes tehnid ale sondării opiniei 
publice şi îndreptîndu-şi .-atenţia 
mai ales ac;upra a două comparti
mente: 1:1nali~a receptorilor şi ana
li7a efectelor, rndeosebi asupra ce
lei din urmă. 

O oreocupare tot mai vie. expli
c;:ibilă prin progresele ultrarapide 
:JJ„ tehnicilor telecomunicaţliJor este 
orienLată către capitolul ,.mediumu
rilor", canalelor comunicăJ·ii. de la 
studierea aspectelor de specialitate 
pină l;:i aceea a efecteJm· as..tpra 
PXercit-'irii prt>fesiunii şi a.st.:nra nu
blicultr i sau. într-un caz ma i puţin 
0~1işn11it. pînii l;:i Plaborarea unei 
filosofii a culturii în care mijloa
""le de comunica1·e ajun)! să devină 
foatorii determinanti ai aoaritiei s i 

4. Dupfl J'ean OJ>0uller. op clt, p. 80 
5. "Volx mulllples. un seul monde" 

(La Documcnt.a<tlon Frai;.alse. Ies 
Nouvelles E<ll tlons Mrtcalnes, UNES-:::0, 
1980) ' p. 354-357. 

Pe teme gazetăreşti 
schimbării unor epoci din istoria 
culturii şi a civUlzatiiloi:. cum -crede 
McLuhan. 
Fără să contestăm ciluşi de pu

ţin justeţea sau rodnicia unor m o
C1ele şi orientări parţiale. chiar şi 
într-o măsură a celor care au ajuns 
Ja teze unilaterale şi la exagerări, 
credem. dimpotrivă. că oot fi toaite 
necesore şi utile intr-1.lll studiu de 
am:amblu al comunicării. adică îm
părtăşim opinia celor care le con
sideră complementai·e. 

lntrucît cele cîteva date de mai 
sus ne interesează ms i ales în 
l egătt:ră cu cercetarea anumitor 
forme a le comunicării de masă, maj 
precis. ale ziaristicii. vom in..:e.-r~a 
să răspundem acum la intrP.barea 
pe care ne-am pus-o din ca.pul Ic.eu
lui : în ce constă specificul acestor 
activităp ? Ce se poale aştepta de 
la ele'? Care aT trebui să fie exi
genţele fată de acest vast şi dina
mic SPclor al vieţii publice? 

De netăgăduit. presa (înţelegind 

I:rin aceasta. repetăm, acliv!tăp.Je 
ziaristice imprimate, obişnuite, cele 
difuzaite prin radio şi televiziune 
sau prin allt; mijloace de comuni
care) se supune legilor comunicării, 
ale comunicării de masă. C::mcep
tele teoriej comunicării aduc şi în 
cercetarea presei mai multă rigoare. 
r.ar ele ne ingădu.ie doar studierea 
celor mai generale, a celor mai ab
stracte trăsături ale presei. a celor 
pe care le a re în comun cu alte 
forme de comunicare. Altminteri 
foarte diferite. 

Fără indoial ă, speci[icul presei 
e<;te prezent în fiecare din compar
timentele schemei lui Lasswell, a
plical.Jilă foarte bine şi aici. Dar nu 
e greu de observat că . in cazul nos
tru. atit intentiile emll.ătorului, cit 
şi exigenţele receptorului se intil
nesc in acelaşi !actor concret, în a
celaşi produs, pentru a cărui const i
Luire. transmitere. conservare si a-

similare (receptare) sînt concenh·ate 
e!orll.Ll"Lle tuturor celorla lli factori 
ai comunicăi·ii. Acest focar îl J;,e
prezil:1tă. ceea ce comunicăm, adică 
MESAJUL. 

Mesa jul - credem că se poate 
~tfirma cu certitudine - joacă un 
rnl cheie in în treaga viaţă a presei. 
este xezuJtaiLul tuturor ;:ictbi lăţilor 
ziaristice. Fără îndoială. nu e vorba 
ne un scop ln sine. existenta mesa
jului nu e in teligibilă fără sluclie1·ea 
activi tă ţii celor ce-l creează şi a 
celor ce-1 receptează. a efectelor a

supr.'.l publicului, fără cercetarC'a 
cana lelor de transmis ie şi ;:i codu
r ilor (a limb11jclor). Nu se poale 
"ubaprech imoortan ta acesto1· fac
lciri a i comunicării. inchJ5iv în do
meniul presei. în care c;-au intre
nrins nttmeroase si roitni r i> cerce
tări. Nu e mai puţin adevărat însă 

că .:otJ factorii comuni<:ăl·ii c•>nverg 
ş, se organ1?.ează intr-uo ansamblu 
sistematic tocmai în relalie cu mc.
sajul şi in Iunctie de acesta. 
Dacă aflăm cum e constituit me

sajul, avem la indemină el~mentele 
esentiale care ne t.rimiL nu numai 
la CINE şi CE se comunică, dar şi 
la modul în care sint folosite posi
bilită !ile canalului de comunicare, 
adlcă ~a limbaj. 

Ce este mesajul ? 
Teo1'ia comunicării. deşi nu i-a 

acordat mai puţ ină aLenUe. i-a con
sacrait, poate. un număr mai re
:>trîns de cercetări declt altor capi
tole ale ei. 
Soc.folo~ia culturii de masă şi, 

p1·intre reprezen LanU i ei de frunte, 
cunoscutul cercetător rnince1.: Abra
ham Mnles. s-au ocupat mai pe larg 
dl' me aj, cu alit mai mult cu cit 
încercau sa aplice teoria co1nuni
cârii. informatica la studiul c perei 
de ar.tă (muzică. plastică). 

lată cum defineşte mesajul A. 
Moles şi Claude Zeitrnann în ter
menii teoriei comunicării'" : „Mesa
jul. suporL fizic sau psihic aJ 
t ransmiterii se pre7.inlă.„ ca o sec
venţă de elemente scoase u;nlr-un 
repertoriu de semne de căLre em!
ţătol', care le combină dup5 an'u
mHe legi, inerente mesajului c!e 
1n1r_5mis receptorului. C-.:>munica
rea nu are loc decît alunei cind 
aceste elemente„. sint comune cu
ţiului emiţător-re:eptcr"ll. 
După modelul lui Claude Shan

non. autorii citati definesc infor
malia ca o mărime matematică : 
.,Măsura unei cantităti de m·1glna
litate pentru un receptor·'. „in.for
mattile", în "ensul curent în lim
ba~ul p resei de „şti ri " „ nouvelles·' . 
„ne\'•s" . . nolicias'' . fiind doar: „me
~aje care conţin o anumi1ă canti
tate de informaUe·· (~n celălalt 
se-ns. cel al informaticii - n .a.). 
AcPiaşi autori pr(:cizează că me

saje!r; reale sint aşezate intre doi 
pol i, şi anume: unul - mesajul 
l ipsit de orlgina lilate. pedect inte
ll~ibil: celălal t - mesajul total
mente imprevizibil. cu maximum ue 
('ri gln~JJ itale. dat· fără o structură 
j..,if>~nil. 

Ideea aceasLa a inleligibilităt ii. 
partea Tedundantă a mec;a!ului r e
prezentind un element fără de care 
nu e PoSibilă o comunicare inleli 
g!bilă oentru receptorul dat. ni se 
p.3re deosebit de import.antă şi v om 
reveni .asupra ei la locul potrivit. 

(Va urm a) 

Prof. univ. Nestor IGNAT 

6. A.braham Molcs et Claude Zelt-
mann, - La communlcalionv. în LA 
COMMUNlCATION (Les dlc\ionnalres du 
savolr moderne, Parts, D~noill, 1971), 
p. 114. 
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-----_ _ _____ ______________ Rubrlea 

•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
I niţiat5 in întimpinarea Coruerintei Naţionale 

a partidului, sub genericul „Ţării cit mai 
m ult cărbune !", începînd din 24 octombrie 

1987, acţiunea de presă comună a ziarelor „Steagul 
roşu" - Petroşani şi „Drapelul roşu" - Timi5 
işi propune realizarea unui dialog la distuntă 
despre calitatea şi folosirea utilajului m inier. Pe 
parcursu a mai multor numere, incepind din 24 
octombrje pină in 12 decembrie, iii cadrul acestei 
ac\i uni de presă a celor două redac~ii a u fost 
prezentate constatările făcute la faţa locului in 
subteran, în abatajele echipate cu comple.v.ele 
mecanizaLe de mare înălţime produse de con;;truc
torii de maşini din Timişoara, părerile şi apre
cierile celor care le minuiesc, le întreţin şi le 
repară, ale specialiştilor din producti2, ale con
ducerilor -.inită~ilor miniere, solicHările lor. pre
cum şi preocuparile cercetătorilor şi proiectanţilor 
din dom.::niu, aLît de la Petroşani cit şi ele la 
Timişoara. Semnatarii acestor diaJ.ogtu·i: Dorin 
Gheţa (Petroşani), Vartiade Ştefan şi George Bo
ieru ('.l'.ianişoara) au ttrmărit modul în care se rea
lizează colaborarea dintre mineri şi constructorii 
de maşini miniere, în vederea găsiri i celor mai 
eficienLe soluţii pentru îndep1inirea unui ţel unic: 
„Tot mai mult cărbune pentru ţară!", aşa cum 
este intitulată de altfel intervenţia ::u care se 
incheie această acţiune comună de presă. O ini
ţiativă publ:icisti;:ă s.:Uutară. ca1·e - prin problemele 
ridicate de beneficiar, prin cerinţele formulate de 
aceşLia faţă de proiectanţi şi constructori, clar şi 
prin evidenţierea necesităţH respectării tehnolo
giilor de lucru, a întreţinerii de către mineri a 
utilajelc r conform inormativelor - poate aduce o 
utilă contribuţie la soluţionarea unor probleme 

complexe de care depinde djrect indeplinirea sar
cinilor d(: plan ale combinatului minier din Va
lea Jiului. 

C ele două pagini care poartă genericul 
„România 1988" din „Tribuna României" (15 
ian. 1988) inserează un amplu reportaj inti-

tulat ,,ConstrncUe şi reconstruciie urbană", semnat 
de Pavel Pe1 Cil şi Mitică Panailescu, sugestiv în
tregit d1:= o ilustratie gindită a exemplifica prin 
imagini de netăgăduit expansi unea urbanistică 31"
monioasă şi echilibrată a tuturor localităţilor \arii. 
Remarcab4(ă în acest reportaj ni s-a părut toemui 
aptitudinea semnatarilor de a p1·ezenta cititorilor 
de peste hotare - cărora le este destinată pu
blicaţia - fără ostentaţie, o sinteză expresivă şi 
convingătoare a înnoirilor urbanistice di.n ult:
mele două decenii, care au schimbat faţa Ronii'1-
niei de azi. 

O 
binevenită dezbatere destinată tinerilor de 
azi care trebuie să devină nu numai buni 
specialişti intr-un domeniu sau altul ci, în 

::icelaşj timp. şi oameni cu o cultură generală pe 
care să ş1-o imbogăţească continuu, iniţiază ziarul 
„Soînteia tineretului" din 13 ianuarie. lnlitulată 
„ Oind, cum oe form~m cultura generală", .pagina 
real izată de Constantin Sorescu se citc;;;te cu real 
ir.ter~s, autorul ştiind şi reuşind să evite abil 
tendin~a unui didacticism supărător, care mai 
mult îndepărtează tinerii de la lecturi. decit să-i 
convingă. Convorbirile cu trei secretari ai unor 
mari organizaţii U.'1'.C. din Capitală, reunite sub 
un tiUu care rezumă ingenios ideile interlccuto
rilor : ,,rOultu1·a generală nu e numai o problemă 

Fără supărare ! ,,poellicillalte" ~cuvJnLul •apaai;ine tot 
auto1'1Jh.lli notei cit.alte), clarr mai ai.ar. 
A.ldJilCă., mai gazetălreş<te. 

" DE PRIM PRESA 

• Preţiozităţi clare şi ... 
preţiozităţi neclar~ 

„Contemporanul" Cl.S ian'Ual·ie) re
latEiază o vizită a unui grlU!P de 
S::t'ii tori î·n judeţul Teleorman. Di'll 
consemn.are aflăm că la plecairea 
din judeţ (perntr.u că despre drumuii 
de itn1.oopcere e vorba iln, primele 
rfuduri), oaspeţii au ;pr.imit în daT, 
si!ln'boffic, „o a~mă oi't Pa1thena te
zatroul1ui «Oloşca cu pui de iaur» şi 
o sticlă de vi'll r<>Şu, aPl-.oape rulro
ios ce dăs.a lll1llle pe reoiJpielllt", ast
fel Tu11cilt delegaţia ,,.a putut dlisouta 
ou pîiJn~a şi Y.iJn•ul spaţiiului său rn
ferenţiia1L de®re Zahia;rda Sllainou ". 
Cu roată pretitOZlitaltea exprimării, ne 
strecurăm pri•ntre „1recipientie" şi 
,,spaţili referen ţialJ.e"' şi 1 uc::ruriile 
si·nt, pmă acum (Tellativ) Clalre. Mai 
depame, insă, mărturisim >Că n<U prea 
ne mai descurcăm. Ce inseamnă, de 
p'fildă, afirmaţia : „Că<oi., 01U.Oum, aăd 
ÎJD Vtllaş;ca şi Teleorman'Ul. marilo1· 
scriirliori atmOOfera este mai degrabă 
de Desculţ decît de Moromeţii"? 
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ADUNATE ... 

Nu ne lămwreşte nici fraza urmă:toa
ire, pe care o iT®'rodu~. ~i, 
pentru ia nu Ii a:cuzati de aH-are 
wUJnch iată : „E ciudat că, semăinmd 

eXltraondiinair intre ele, satele de clm
pie pr-Odtl'C ciamenj .a4'ît de diferiţi, 
oontr.a.st31Jlţi chiiaa.-, dar acop~.iind Ln
trea~a constelaţie culturală". Uin a
bur de incertitudine prliute.şte şi pes
te .alte aserţitmi. De pilltdă : „Se ş!Jie 
dit de izbitor SU1I1ă prima pl'\QIPOziţie 
dim Desculţ. «Tudore, Tudoreee ! 
Deschide poanta ... !„ care, cu prima 
pagimă deschide poartla romanu!lllli. 
L3 exţ>Oz.iţi.a memorială poarta este 
insignifiantă şi rămine deschisă tot 
timpul (sm.), clădiirea e mgrijdită, 
chiiar 00chetă, deasebiiă oarecum 
de e&--e'le din jw·, cu aspect de oo
năcell (po-ate aşa a .vrut restaurato
rul. să n~ arate bordei:ut lui Datiie) ". 
Ol>Serw1ţia sugerează că poa;rtia 13!1' 

lrebu.i să stea inohdsă tşi să se des
chidă dda:r la roslliirea, de către Vfi

zibatori. a magicei farmule ? Deşi e 
vorba despre sc:riilbori, prefenam ica 

relatarea să file scrisă cu mai puţimă 

1' -I ' 

• Arta este atuncea cind ... 

In „Clopotul"-Botoşani (25 decem
brje) am citit o cronică die teatru 
diil'l care am putru·t a.fila, primtre a!J.
t~e : „Răm1me ca acbul de ioultUJră 
să se oo.n vertooscă şi în. acl amisbjic; 
pentru ~ lacqasta e o !menire ~en
ţială 1a !teatrului : să Iacă - artă 
(s.rn.) ". O descope:r.iJre im?artamită, e 
drept, oe meri ta să ili-e consemna-tă. 
Mlai depar1e afilăm că : „Lectiu.r'a 
texrtiuil'Ui dramarou:t·guiliui englez esrt:e 
exialC'tă, tr.ansputner.ea Ln scenă, de 
asemenea". Im gener.a1 (de :fiapt, in
tot.deaurna) oind in lir-o aroni<:ă dra
maitiică se vorbeşte despre „•lectulra 
tex.trul'll'.i", smtagma (banalizată, de 
.aJltîf.ell) se ref~ă La transpunerea sce
nică. lm conltexiru!l oi ta t, ce poo1le 
să ilnsemne? 

Despre piesa ,.Pygmal1ian" de Ber
il'lard Shaw, crontiecmuJ ~une: „Re
cepţiidnăm cu acuifat.e mesa}ull res
ponsabiil!ităţi.j omuiJJui f.aţă de semeni. 
Is001;ia ne 'diovedeşt.e, dim păcate, 
pre.a des şi preia grăi1tar, că eludian.'ea 
acestei re:sponsab:i!l1 tăţi ~ ia'V'U't. con
seJailn te tra.gke. Aşla işi ELi:za Doo
lJilltae, cr&ţi.a prdlies011ui1Ui Riggiins, 



.subiectivă _________________ _ _ ____ _ _ 

•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
1>articulară"'. cs~ul .. Tot ce ştii ... " , semnat de Cleo
patra Lorn1\ iu. int.erviul cu pror. dr. I:m Vladuţiu : 
,.ne 1a parinţi am învăţat să iubim lradi\ia (''1 

sumă de valori", tablel.<'l .,.'\ccentc", intitulată „ Dacii 
aş fi avut cu cinf' s5 stau de vorbă„." . la care şe 
adilugă inspi rata selecpe a u1\0L· „Ginduri"' .:!':!Spre 
cui tw·ă tNmulate de cîleva personali t~iµ :.ile c ul
lurii rnm~1neşU şi universale, incepind cu ~·[i hai 
Eminescu. G. Călinescu, Nicolae Iorg:l şi înche
ind cu Eoouard H erriot Ca cărui celebră bu tatl.i 
„Cultura es1e ceea ce rămîne după ce n.i uit-at 
tot ul" este una d in CC'le mal sugestive defini tii ale 
culturii) .:Licăluiesc o pagină care reuşeşte Sd tre
zească tn teresul şi curiozîta tea clli torilor. Argu
mentar ea inteligentă a necesilă\ii Io1măni unei 
temeinice culturi generale incă din anii tinereţi i 
este m en l ..il d e neconles ta L al acestei pagini - ctezta
lern care se consliluîe într-un ver ita bil indem n 
la o ner>sten i ~ă sete de cunoaştere. 

O 
modalitate gazetărească inspirată foloseşte 

I. But n.al"'.1. c~re l a rubdca „Ancheta R. L." 
a zi;rnu lu i ~.Român.ia liberă„ din 12 ianuarie 

îşi propune să demons treze - punind in a nlite;!â 
citeva exempie semiti!Lcative - nocivitatea so
cială ::i ati tudinii de pas ivitate faţă de a.5a-7.i sele 
lucruri „mărunte" din existenţa cotidiană . Intitu
lată „CUmat.Ul dăunător al autoliniştirii şi pas ivi
tăţii '\ a n.::heta reuşeşte să eviden\ieze valoarea 
ati t ucUnil responsabile şi a interesului !aţa de tot 
ce ne inconjoară (chiar dacă nu esle sarcină de 
serviciu). i n contrast flagrant cu nepăsarea. chiar 
iresponsai'>ili lalea de care m ai dau dovadU, uneori 
oameni ce nu-şi onorea7.ă nici măcaL' :munca pen-

lru c<.1 re sin t re!J:ibui\L în întregul său, anclle~a 
reprezintă un demers ga7etăl-e>c c.u reală efL
C'ienţă in pJan etlui::ati\· . 

U n ~ronunţal caracter critic rema t·curn în 
intervenţiile publica te de ziarul ,.Scmtch"" 
( 12 şi 13.01) privind modul cum este or-

gar.izal !li cum se de5fâşoaru in perioada de i::irnă 
im·ăµimintul ac;:r icol de masă in citeva unităti 
a~ricole. Sub ti tlul „Satul la orele învăţării m e
todelor uc obţinere a unor produciii agricole cit 
mai mari ". s inl relata te constatările re port-erilor 
şi core:.(Jrmdenţilor ziarului în cîteva judete ale 
ţării. Simpla c itare u Utlur ilor şi subtillurilor. clar 
formulate penh·u a exprima a titudinea reproba
tivă faţă de situaţiile intilnite, este de a lt!el ed i
ficatoare : „O sil'Uaţie din Dimbo,•iţa : (>reocui.>aiî 
de raportări fictive, nu mai au timp de eurc;uri" 
semna la <le Joi:i! P op ; „Cca mai importantă lec
ţie? Leclia practică" (Iosi f P op) ; ,,Fruntaşii în
vaţă, codaşii se... codesc" de Ni<:olae Băbăl:lu : 
„Dia «noutăţilcw de ultimă oră l a un ~ere d in 
judeţul Mw·eş , „ Reroltitrea POCumbului se race in 
coşuri, cind ajunge la maturitate._„„ de Gheorghe 
Giurgiu. fosoţite şi de fotografii , care sus{:n d 
zual relatările reporterilor, investigaime publi c11te 
în cele două numere ale zia ru!Ui au forţa d~ a 
convin~1:: nu numai pe cei direct vizaţi ci pe to~i 
cititorii de la sate de necesitatea de a .1co:-da 
învăţămîntuiui agricol de masă o atenţie sporll3, 
da t .fiind rolul său în creşterea productiei agricole 
- sarcină pt'iol'itară a fiecărei unităţi agrare tn 
anul 19<:13. 

OBSERVATOR 

Pără supărue ! 
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DE PRDI PRESA .A.DUllATB ..• 

t;răieştre d '-'Pii termiinai!:ea «ex.pe.Ilieo_ 
ţei ... o dramă care ne nelinişteşte• 

~.11.). Ce se wi intîmpLa cu ea '! Da.r 
ce s-a în!\Jm,plat cu milioan~e de 
oameni ti..neri ,pe ca re <alţi cîţivia oa
men·i şi-alll asumat respon.sab'.it!1tarlea 
de a -i transforma in «Supraoa meni,.. 
pentru a distruge popoair~? lată 
deoi sensul cel mai ad.Î'Ilc al piesei 
lui Shaw. MiltJul a:iilisti.c capătă iJn 
vremea mode1.11tă un sens 1II'agi c •·. 
D.a'că am ci•ti oomel'll1laliiul fălrâ a şlli 
la ce t.ex•t se Teferă, ne•am putea 
gi'Tld i 1~ o.nke titlu, numai l a „Pyg
ma:Lian ".inu. 

aduc un aport (s.n.) minimal in 
constituiTea expresiei artistice, în 
tentativa ca «0biectualitatea„ crea
ţiei să se regăsească în idee, ac
cen t u l căzînd pe sens ul major al 
invenţiei decorative". 

gui vieţi i. Slîn t producător.I de artă 
la care domină pnimele şau secun
dele, specii C<Jre se origiinează îin
tr-unele pentru a se îmPlm ·i prun cr 
pusele lor şi opere oa.re se nasc 
într-una di!Il cele două zodii. dara.u 
oa ::iseendent semnul celeiilalte. Ln 
ge<niere - ne aQălurăm co.nclluziei es
t'ejii!oi1a1n:Lllui romfj.n - ~pregMi't:ea o
perei se ali.mentea7.ă dii!\ JinQ.oiM iv.
var ail trăiirhlar ~ril şi al Cl..Gl.
tl.fFii..,. ". Oit de limpede sună fraza 
citată di.n 'Thldor Vi.ainu ! Este, de 
a:ltfe!l., oaro si'Ilgura frază pe oare nu 

e .Delilllitări atitudinale 

Şi, di·n nou, un citat dintr-o 
cr-0mca de al'.ltă. De această 

dată~ din ,.Făclla„-Cluj (3 decem
brie) : „o netă delim.itare ati
tudinală, din dorinţa de-a ocoli 
mooele clasice, impune un grup 
mare de creatori, în general mai 
tineri. Prezenţa umană rămine ele
mentul centmal al discursului, dar 
·ou este ooolit deme rsul ludic, ima
ginal'Ul, investigaţia metodică cu 
mijloace .c~asi*1iinţi.flce. Frumosul 
tradiji(),nal este eludat, mijloacele işi 

e Apeluri 
greu de recepţionat 

Un inlilăcă:rat, stăruitor, chiar se
·ver ai>01 lia cultiură adresează :cirea
·t.orl~or de artă ziarul ,,.Scinteia ti
neretului" (16 !t&n:uarie). Cirtârn : 
„Fr. G-undo'lî, pe ~ citează şi 

l'\ldor V.iiaaiu în &<iktica sa, .a dtjs
tiins în'tlre experientele oriKinare şi 

experie!.otele ctJILurale, Identitatea 
celor clin ,urmă eşt.e ~nteligibhlă .u
nanim. ~~ d.inl!îi sl!nt experienţe 

..aile sii,biooţiv..iltătiii ~icl.e - în mă
sura ..im- 0C1I:e {)O<fte :fii îmoh1puiltâ o 
,supieetiv:iltate ill afia.Ila eud<)lurii 

·care au l<llC .în C9.Pi.l~Le ~i ~ a~-

e ne-v.dle s--0 ciiteşti de ş.ase OO'!i oa 
s-o iln ~ 1(dar c;>ace .înţelegi e
x.acţ '! ) o c;Jiată! Idei11e yehicu!Jate de 
al'll;iqol s:ialit ,deume ,de reti!Il'Ut, aipe

~ pe eare-il lia-nseazŞ e •bttvenâ.t, 
da:r ne inl:rebăm daci). tinerii desti
Il~î ill reeepţi'Qilează eu uşuriin-

1~ d.at .J:ii:nd isW,~ dooJ;oNţ.h;preţioo 

în ·~re e for:rP:u'ltat. 
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Limbajul presei · 

Jocuri ortografice 
In ultimul timp, intilnim t ot mai 

des fenomenul lingvistic pe care 
l-am nwni „joc ort.ografic'·. para
fraziml bine cunoscuta sintagmă 
„joc de cuvjnte„. ln ce constă aşa
zisul joc? Cuvintele se despart în 
se<..-vente lingvistice, fie că acestea 
din urmă au stat la temelia for
mării vocabulelor în cauză, :fie că 
n-au nici o legătură cu compunerea 
sau deivai"ea lor cu int~tia accen
tuării unor sensw;. Actiunea este 
justificată în cazul derivării cu pre
fixe şi are un elect pozitiv căci 
ajută fa deosebjrea unor cuvinte 
formale pe această cale de omoni
mele lor mai cunoscute (îormatil cu 
acelaşi prefix). intrate în limbă cu 
alt s<·ns: RE-CREA. •a crea din 
nou' faţă de RECREA. 'a se odihni' 
(Vezi: DOOM '82. p. XXII). nDeri
vatele cu su!ixe se scriu, de regulă, 
intr-un cuvint. chiar în situaţia de
rlvat.elor de la cuvinte compuse sau 
de la grupuri de cuvinte: ANTON
PANESC. NEWYORKEZ. SUTA:.\11-
IST. TTRGMURE$AN. Sînt si cîreva 
excepţii: ]) se scr iu cu cratimă 
înalnt,ea sufixului derivatele de la 
cu.vinle compuse di·n abrevieri li
terare (T.T.B.-ist): 2) pot fi scrise 
cu cratimă înaintea sufixului deri
vatele de IP nume pl'Oprii strălne. 
!l căror finală prezintă deosebiri în
tre st'riere şi pronuntare (POE
ESC. ROUSSEAU-ISM. SHAKES
PEARE-IAN'', (DOOM '82. p. XXI). 
Scrierea cuvint.elor compuse şi a 
unor wupuri sin tactice sta.bile se 
!ace cu cratimă, atunci cind gradul 
de sudură intre elementele compo
n ente este mai scăzut, şi într-un 
singur cuvint cînd acesta este de
săV'i1-şit (REA-VOINŢA; BUNA
VOINTĂ). De asemenea. cind aso
cierea accepţiunilor iÎll cadrul ace
leiaşi vocabule, prin segmentarea 
şi citirea separată a lor. acolo unde 
este cu putinţă. folosindu-se rparan
teza rotundă. dă .naştere . calambu
rului. Se obţine o înv i.orare a ex
presiei~ ceea ce •nu este rău ub 
aspect stilistic. De pildă: 

„Revăzindu-i fUmul (este 
VOJ,"b~ de Accattone. regizor -
Pasolini s.n.), MOTTO
TOLt 'T' de un verset din „In
fernul " lui Dante, ai senzaţia 
răului absolut din revelarea 
Infernului Pllr si simplu. 
\.,Cinema". nr. 8 (293). august. 
191!7. p. 2 1). 

MOTO este substantiv neutru (un 
MOTOU. două MOTOURI) şi m
scamnă: 'fragment. cilnt pus la în
ceputul unei scrif.ri. al unui ca.uit.ol 
.etc'„ pentru n arăta. pe scurt ideea 
rundam€'n1ală. a. autorului - de la 

italianul mol.CO. Cuvintul s-a adap
tat şi se orlografiază cu un singur 
'~' conform pr!lncipiilor de scriere 
în limba română. A (SE) MOTO
TOLI esle verb şJ înseamnă: a (se) 
face mototol, a (se) s trînge ghem, 
a. (se) şifona, a (se) boii. 

AutoruJ a folosit o formă lexi
cală cu sens depreciativ A (SE) 
l\l!OTO'I'OLI - MOTOTOLIT. deri 
vînd-o t.ocmai de la MOTO, pen
tru a o pune în contrast cu ideea 
exprimată de acest c.uvînt.. semn 
că MOTOUL propriu-zis a fost con
trazis sau nerealizat în scenariu. 

Se mai poate obţine calamburul 
plecîndu-se de la o formă oarecare 
neologic~ căl:eia i se opune o îor
ma\je din cu.vinte româneşti cu 
. copul de a contrazice ideea exprl
mntă de cuvintul ia care se rapor
tează s:rn a uneia în legătură cu 
acesta. Iat i'i un exemplu de acest 
een : 

„Procuratura l-a obligat să 
coboare PEUGEOl'-ul in vale, 
nu (PE(U)-JOS. ci in acelaşi 

mijloc de transpol't cu car e 
J-a aclns în virf". (Ibidem. 
nr. 3 (288), 191!7, p. 6). 

Cineva a urcat î.n vîrful unui 
munte un automobil marca PEU
GEOT cu !ţindul de a coborî apoi 

cu ma~ina muntele. Procuratura 
însă l-a oblieat sli renunte la ideea 
sa. Plecînd de la marca aut.omobi1u
h 1i. autorul a ~sit în ~imba rom:i
nil un E!run de cuvinte carE> îm
preun:!. realizca7~~ fonematic dt mai 
n..,rooia t nronunt.area cl?n11mirii 
m1iine. na1· c::1re are tnl.odatii un 
iniAlPS contrariu ideii exnrim::1te în 
1Ptri'\i"1Jr:i c11 ohiectul c-1Pn11mit i:i 
mnrl11l r'lo ntilizarP. 11 ::l<'P"tuia. adi<;i"t 
PTo'fTn-.T()~. n 11 <'li /TI::t.4'inn. 

Vom analiza şi dteva cazU1;i în 
care separarea ocazională a cuvin
telor in secvenţe lingvistice creează 
confuzie sau. pur si simplu. nu 
sn1m<:? nimic. De pildă : 

„ [„ .] indivizii se impii.Desc 
EXTAT lC (a se lua cuvintul 
în accepţia sa elină, STRIC
TO SENSU. de ieşire din 
s ine)„. Iubita [.„T reprezintă 
un ideal eterat spre care tin
de [„.] Totu.'1i a.ce.'it ideal se 
împlineşt~ în ec-st.aza nup
ţialii r.-J Iubirea invocată f ... l 
este una de tip păgin 1.~J 
(„Familia. tnr. J 1 (167), noiem
brie. ]!)87. p. R). 

EXTAZ in limba română este 
substantiv neutru si îns~amnă „sta-
1·e emol ionalii. de exaltare". care se 
naş1f' din contemplarea aproftmdată 
a unor lucruri extraordinare sub 
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starea dominanta de admiraţie sau 
o stare .nen·oasă in care bolnavul 
are o idee fixă pul.eroică ş1 1tic1 un 
!el de seru.a~ii. Mai inseamnă. de 
aseme nea. "ad1niratie netă.vmw·J~ 
adorat1e" (pluralul - EXTAZE, dm 

francezul c.xtd.ZC, ci. gr. ccstasis -
WCJ.DLcl.r0

" ieşire clin sine" sub-
tlmază a~~r~ I t.ex~ului analizat. 1n 
greceşte STASIS înseamnă „reii;ne
re". „oprire" ş1 de la care francezii 
îl au pe -ST ASE, de unde şi in 
Jlrnba romanâ -STAZA. care este 
un element final de compunere sa
vantă însemnind njnce lare, oprire, 
stagnare·'). Dar ce i11seamnâ EX este 
greu de spus chiar de către un spe
cialist în domeniul Jimbii, maii ales 
că EC aparUne scriei;i cuvinb.llui 
în limba greacâ. far -STAZA scl'!e
rii acestuia în limba romană. Nu-i 
nici..., nici .. : ' . 

Jn al lă parte fo ti I n im : 
.. Iată (i)storia umti film". 
(.Cinema". nr. 8 (295). au
gust 1987, p. 21). 

Dac5. citim: Iată is to ria unui film 
putem intelege iată povestea. unui 
film. adică modul în care s-a rea
lizat sau chiar subiectul acestuia, 
vocabula în limba .romi'lnă a.vînd şi 
a;:cepiiunl cru·e se pot realiza în 
contextul dat. Dacă vom citi însă : 
Iată st.oria unui film. nu facem 
decît sâ ciuntim un cuvînt. căci 
autorul s-a gindi•t eventual 1a 
STORY, împrumutat recent din en
ţ!leză. clar care este substantiv de 
~enul neutru. avind la si.n~ular for
ma ,:le substantiv masculin: [„.J 
i1ropunind un alt STORY r ... ]; [ „.) 
STORY-UL devine ant1·ena.ut [.„1 
(Dupi1 DCR. 1982, p. 4!l7). Deci. 
putem c;pune: O ISTORTE sau UN 
STOP.Y şi sintem înţeleşi . altfel.„ 
Un alt exemplu: 

„ („ .1 A reuşit să alcătuiască 
un nou soi d e film problema
tic. Cumva. in prelungirea i
mediată a. furioşilor britanici. 
clar în alt context socio-cul
tural : nu prea ,.frumos" la 
prima vedere, punind accen
tu] Pc demi (s) ti!icarea s truc
turilor cotidianului. a tortei, 
lui „malefice" asupra condi
Uei omului d e rind. (Ibidem. 
nr. 7 (294). iulie. p. 21). 

DEMISTIFICARE este acţju.nea 
de a demis tifica şi rezulta.tul ei. 
Cuvint ul s-a foa·m at de la acest 
verb care înseamnă a înlătura e> 
MTSTIFICARE. eroare, minciună. 
Dacă citim însă numai ilemltifica
r e, nu se înte1e~e de unde s-a for
mat ace<>t cuvint. Probabil a vrut 
să se pună DEMTTTZARE. adică 
::ic~iunca d e A DEMITIZA şi r ezul
tatul ei, de a. înlătura. un MIT. o 
aureolă.. După cum observăm. voca
bula n11 arc în corpul ei fonetic 
secvenfa lingvistică FTCARE. Atunci 
de unde noua fonnii? 

As1o1dar. să facem distincti::i nece
snr:'\ intre complicarea inutilă a 
scrierii şi folosLrea cu pricepere a 
acesteia. 

Dorin N. URJTESCU 
Rodica UŢA~URITESCU 



Retorică ziaristici . 
X. Stilul publicistic (2) 

X.3. Sti lul i n formă rii În masă 

între stilurile funcţionale ale 
limbii, stilul publicislic deţine o 
poziţie specifică. Nici un alt stil al 
limbii nu realizează o atît de pro
nunţată interferenţă de particulari
tăţi proprii celorlalte stiluri func
ţionale. Nu vom mai insista asupra 
problemei eterngenităţii, care a 
constituit tocmai argument.ul-[o1·te 
al celor ce-au contestat legitimita
tea existenţei stilului publicistic. 

Eterogenitatea acestui stil - am 
mai afirmat-o şi in numărul t recut 
al revistei - esle reală. Ea decurge 
clin raptul că stilul publicistic (ca 
şi ziaristica, in ansamblu) nu repre
zintă doar o realitate strict lingvis
tică. Un rol deosebit îl au selecţia 
faptelor de ,·iaţă abordate, organi
zarea compoziţională a materialu
lui , procedee1e de prelucrare (teh
nico-redacţionale). lntr-atît de im
portanţe devin aceste aspecte sub 
raport politico-ideologic, dar şl sub 
raport psiho,logic, î ncît uneori or
ganizare<t lingvistică p1·opriu-21sa 
este adesea pierdută din vedere. 

Pe de altă parte, stilul pubUcis
tic - ca şi stilul administrativ, de 
exemplu - are întotdeauna în a
tentie destinatarul. Mal mult, spre 
deosebire de toate celelalte stiluri, 
publicul său este eterogen şi dis
pers, Interesat de foarte diferite do
menii ale cunoaşterii. De altfel, sfe
ra comunicării interpersonale a o
mului contemporan (care influen
ţează decisiv stilul publicistic) este 
neobişnuit de largă şi prin numă
rul interlocutorilor. şi prin conţi
nut, cuprinzind teme din ştiinţă, 

despre produc~ie. despre evenimen
tele din lume, despre activitatea 
socială etc. 

X.3.1. Limbajul. uzual public 

Dorinţa de a ri bine informat -
proprie omului contemporan - ne
cesită din partea presei să răspun
dă tut.uror nevoilor diurne amin
tite. Evident, însă, comunicarea in
terpersonală (ca şi m ijloacele de 
informare in masă) va folosi ele
mente lingvistice corespunzătoare 

domeniilor (deci srnurilo1·) aborda
te. Acestea capătă frecvenţă din ce 
in ce mai mare, se împletesc în
tr-un Clux stilistic va1iat, paqia1 •se 
neutralizează in acest flux şi for
mează o entitate stilistică nouă, 
care poate fi numită limbajul uzual 
public. Principiul său constructiv 

este tocmai combinarea elemente
lor d iferitelor stiluri, prin neutrali
zarea parţială a lf.>T şi, concomitent, 
prin păstrarea parţială a vechii nu
anţe s tilistice. 

Neutralizarea parţială se reali
zează prin obişnuinţa de a folosi 
zilnic (avind o mo~ivaţie comunic::i
livă) elemente stilistice diferite, „cli
luate u şi combinate fără să contras
teze. 
Păstrarea par\jală a nuanţei sti

listice iniţiale este legată de faptul 
C2'i fiecare din elementele amintite 
apare ca extras din sistemul pro
priu a1 stilului in care s-a format 
şi a primit trăsăturiJ.e principale. 

LimbajuJ uzual public se înscrie 
în sfera limbii literare comune -
cu unele devieri, însă - şi alcătu
ieşte fondul principal semineutral 
al s tilului pubUcistic. El este un 
imens teren de legătură intre limba 
sistemului informării in masă, pe de 
o parte, şi limba comunicării in
terpersonale, pe de a lta . Prima se 
manilestă, în mai mare măsură. in 
\·arianta scrisă, a doua ·- în va
nnnt.a orală. De aici decurw:i c~
raclerul livresc a l limbajului uzual 
public, care deţine lotodalf1 nu
meronse particulariulţi ale orali
tăţii. 

In acest mod au intrat in presă 
unită~i noţionale din limbajul şti
inţific, profesional (de exemplu : 
productivitatea muncii, a demara). 
Larga folosire a lor de către mij
loacele de informare în masă nu 
numai le neutralizează vechea nu
anţă sti lislică, ci adeseor i comunică 
o nuanţă stilistică nouă, devin ter
meni gazetăreşti. 

Pe de altă parte, multe unităţi 
lingvislice. născute şi dezvoltate în 
presă, ies din limitele acesteia. ca
pătă o mai largă întrebuinţare, se 
neulrnlizează, primesc o adaptare 
general Lingvistică. 

Aceste com plexe interacţiuni din 
interiorul limbii contemporane ne
cesită o explicare profundă. care 
nu formează obiectul studiului nos
tru. Ne-am oprit asupra lor doar 
pentru a sublinia particularităţile 
stilu1uJ publicistic, care sint depar
te de a fi doar de sorginte strict 
lingvistică. Vom lua doar un sin
gur exemplu. Astfel, pentru oricare 
cetăţean. ziarul. radioul. televiziu
nea constituie etalonul atenţiei pu
blice, al notorietăţii, al dreptăţii. 
,.A scrie la zia,r" este un fapt fi
resc, lără aceasta nu ar Ii o viaţă 
nS)rmală. Cind, în urmă cu cîţiva 
ani, după o existenţă bicentenară 
ziarul britanic „Times" a fost ne~ 
voit să-şi întrerupă temporar apa-

ritia, redac~ia a continuat să Iunc
tioneze doar cu o singură secţie -
ce:i de scrisori. Cititorii nu conce
peau să admită că nu mai putenu 
dialoga cu ziarul ! 

In România, ca şi în alle \ări so
cialiste, fenomenul este şi mai pro
nunţat, deoarece nu există ziare 
particulare. Fiecare ziar este un 
organ de presă al unei instituţii -
„Scinteia" este ot·ganul C.C. al 
P.C.R„ „R omânia l iberă„ sau „Fla
căra" sînt organe ale Frontului 
Democraţiei şi Unilăţii Socialiste. 
Autoritatea ziarului este spol'ită. în 
asemenea sit uaţil. şi de autorita
tea Institu\iei pe care o reprezintă. 

Şi din acest motiv. se con&L<ită 
în presâ o creştere a numă1·ului e
lementelor limbajului administra
tiv-oficial. Renectind imeresele şi 
cerinţele publicului şi îndeplinin
du-şi una din funcUile ssle social
politice, zial'ul publică regulat rela
tări despre cele mai importante ac
ţiuni polilice, administrative şi so
ciale (consfătuiri , plenare, şedinţe 
etc.). precum şi holăririle lor, reco
mandări juridice şi consultaţii de 
aceeaşi natură, relatări despre mă
surile luate în legătură cu semna
lările cititorilor, referiri statistice 
privind îndeplinirea planurilor etc. 
Toate acestea rac parte componen
tă din opera zinrisLlcă 1) şi deter
mină ca tet·minologia social-politică 
să pătrundă în sistemul llmbajului 
ziaristic - notă specifică pentru 
sti lul publicislic. 

Superioritatea acestui stil de-
cul'ge şi din îndatoririle social-po
litice ale mijloacelor de informare 
în masă. Deşi in Legea presei din 
Republica Socialistă România se 
precizează că „Opiniile exprimate 
în presă nu au caracter oficial. cu 
excepţia celor care emană de la 
organele sau persoanele anume îm
puternicite" (ad. 43), totuşi redac
ţiile poartă răspunderea (numai 
morală, uneori) pentru fieca1·e cu
vînt pe care il dau publicităţii. „Le
gea de fier" a Ciecărei redacţii cere 
ca ziaristul să verifice adevărul 
faptelor prezentate, al aprecierilor 
sale şi al concluziilor desprinse. In 
prezentarea informaţiei externe 
responsabilitatea este şi mai mare. 
De aici provin, de altfel, rigoarea, 
tonul echilibrat din presa noastră. 

Ceea ce nu înseamt'lă că acest 
fapt duce în mod necesar la scăde
rea nivelului stilistic al ziarului 
(emisiunilor de radio şi televiziu
ne), la o diminuare a importanţei 
măieslriei ziaristice. 
Dacă în unele sectoare ale ziaru

lui se manifestă o tendinţă spre 
standardizare (intre anumite limite) 
a limbii, în altele - creşte nece-

1
) Preclztlm, din nou, că ln presa 

apsr fre-cvent cuvlntărl, texte de legi, 
hotăr1rl (cs să râmlnem strict 1n s.re
ra cazu•!ul cltat). Ele nu sinl opere 
ziaristice, ci opere oratorice j.urldlce 
ştlln 111'.lce etic. ' ' 
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Retorieă·"';~ziaristici ·· · 
sitat.ea unei mai mari expresivităţi , 
unei folosiri adecvate a procedeelor 
retor icii ziaristice, astfel ca pe un 
spaţiu restrîns să se comunice rna
ximwn de informaţie şi de idei, cu 
maximum de eficienţă. 

X.3.2. Cum acţionează spe

cificul cana lu lui ? 

Ne-am oprit pină acum asupra 
limbajului ziarului, cel maJ vechi 
mij loc de inCorrnare în masă şi, 
totodată, cel mai răspîndit. Am ex
t ins concluziile şi ta alte canale de 
de informare în masă. în măsura 
în care pari.icu tari Lăţi le ziarului se 
manifestă şi dincolo de acest canal. 

ln această privinţă , opera ziaris
tică din r evis te este - sti listic -
foarte apropiată de aceea din ziar. 
Cu deosebi1·ea că, în revistă, ea nu 
mal este atîl de mult legată de 
condiţiile rigide ale dimensiunilor 
reduse. De asemenea, ope1·a este 
gîndită pentru o lectură mai temei
nică, uneori şi pentru un cititor 
mnl instruit. 

Jn emisiunile radiofonice. baza o 
constituie lot li mbajul ziarului, că
ru ia i se aplică specii'.icul variantei 
rad io. In elaborarea operei ziar is
tice radio[onice, textul adesea se 
scurtează, iar sinLaxa i se simplifi
că în raport de particularităţile re
ceptării audi tive şi în condiţiile 
unui contact indirect. Pentru as
cultătorul de radio este preferabilă, 
di n punct de vedere psihologic, 
„vocea a utol'ului ", posibilitalea co
municăL·ii cu autorul fără inte.rme
d iuJ crainjcului. Crainicul-.,auior„ 
are mai multe şanse de a stabiU o 
legătură comunicativă optimă cu 
ascultătorul, în condiţiile contacLu
l uJ ind irect. Limbajul de radio este 
o prelucrare colocvială aparte a po
tenţialului text din ziar. folosindu
se posibilităţile expresive ale sinta
xei şi intonaţiei. Astfel, de pildă. 
reportajul de z.iar sau eseul se 
transformă în radioreportaj, în sce
nariu radiofon ic, în care sinl ullli
zate ilustraţia muzicală, măjestria 
act.oricească ele. 

Emi iunea de televiziune nu ~şt~ 
numai „audibilă ". ci şi „vizi bilă ". 
In primul rînd, telespectatorul 11 
vede pe cel care îi vorbeşte. li ştie 
chipul. Dinlr-un anume puncl de 
vedere, aceasta înlesneşte recepta
rea limbajului, dar. in acelaşi limp. 
determină şi o aliă implicaţie : 
pentru telespectator este di(icil să 
stea „faţă-n faţă·· cu crainicul-in
terlocutor o vreme indel ungată, 
păstrindu-şi doar rolul de receptor 
pasiv, care-şi preia informaţia 
lingvistică. De aceea. potenţialul 
t ext din ziar se adaptează pentru 
televiziune reducindu-şi şi ma i 
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mult dimensi unile. î n comparaţie c11 
emisiunile radiofonice. In acelaşi 
scop, într-o teleinformaţie crainicul 
adeseori .,iese din ecran", iar o 
pa1·te însemnată a reprezentării 
lingvistice se înlocuieşte cu male-
1·ial documentar ilustrativ. AsUel, 
i'rl unele cazuri. imaginea se include 
oarecum în canavaua lingvistică a 
comunicării, transiormindu-se prac
tic originalul potenţial sau real din 
ziar. Alteorl, imaginea însoţeşte 
cumva textul, transferindu- i o ex
p1·esie complementară. Ca urmare, 
Lransformările lingvistice ale origi
nalului d in ziar sint mai mtci. Co
municarea unor ştiri. difuzarea 
unor comentarii sau mese rotunde 
sint cu aut mai receptate, cu cil nu 
se insistă pe aspectul a1·tistic a l 
exprimării, telespectatorlJ] preţuind 

şi t inindu-i trează atenţia tocmai 
spontaneitatea reală. 

X.4. U nitate în diversitate 

Paleta mijloacelor de informare 
în masă. ca şi a tematicii abordate 
şi accesibile publicului este foarte 
diversă. 

X.4.1 . Lumea astăzi 

Ceea ce uneşte această diversitate 
derivînd din însă.şi raţiunea de a 
fi a presei, poale Ci exprimată sin
tetic astfel: LUMEA ASTAZL Sin
tagma trebuie concretizată. 

Să precizăm, de la început, că 
nici un ciULOr nu citeşte toate zia
rele (rămînem la acest exemplu) 
şi nici măcar un singur ziar , cuvint 
cu cuvin t. El alege. Dar un cititor 
alege ceva, altul - altceva. Presa 
trebuie să asigure Uecăruia o ase
menea opţiune care să-i satisfacă 
interesele şi nevoile. O publicaţie, 
orlcît de specializată ar fi, înseam 
nă o fereastră deschisă spre 1 urne. 
De altfel, intre publicaţii s-a i nsti
tuit o oarecare „d iviziune a mun
cii·• în informare, care le determină 

profilul (de informare generală, de 
eul ~ură, de spot·t, de umor etc. ; 
departamentale - domen iul sani
tar, transporturi, învăţămint, co
merţ etc.) F'iecare va avea un as
pect lingvistic propr iu, o stilistică 
particulară, in raport de publicul 
căruia i se adresează. Limba î n 
care este scrisă revista „Flacăra" 
(destinată lecluril de srirşi t, de săp
tămină) va ii - din punct de ve
dere slilisti c - mai „uşoară", decît 
cea în care se scrie ziarul „Scîn
teia ", de exemplu. După cum unele 
.articole din gazela „Muncitorul sa
nlt.ar" sint greu de ciUt pentru ci
neva care nu are legături directe 
cu medicina. far exemplele pot con
tinua. 

Şi totuşi limba presei este uni
tară, deşi aspectul lingvis tic (lexi
cul) şi aspectul stilistic d in fiecare 
ziar au un caracter pai:ticuJar, dar 
care nu diminuează această unitate. 
Panicularită\ile limbii presei de

rivă - firesc - şi d in caracterul 
destinatarului. Ziarul a re de-a face 
cu un cititor de masă, eterogen. El 
trebuie să ajungă la acest cititor 
am p r in con~inut, cit şi stilistic. E
vident, depinde mult şi de nivelul 
competenţei cititorului . Acest nivel 
este o categorie d inamică: în pro
cesul lecturii permanente a ziaru
lui, cititorul .,creşle", sporeşte com
petenţa sa. Dar pent ru a trece din 
stadiul necompetenţei în cel a l 
competenţei , pe cititor trebuie să-l 
intereseze ceea ce citeşte. 

Problem a interesului a fost şi 
este actuală în ziar (ca şi în cazul 
celorlalte m ijloace de informare în 
masă. dar pentru simplificarea de
mersului nostru vom continua să 
rămînem la acest canal pentru 
exemplificări). Cum se poate capta 
in teresul cititor ului ? Cititorul sta
bileşte un prim contact cu opera 
ziaristică pr in litiu. De aici rezultă 
importanţa stilisticii titlul ui, ca un 
prim pas spre retorica titl ului. 

I n acelaşi sens, se poate aminti 
î nsemnătatea in troducerii car e, în 
raport de nivel ul gîndirii publicu
lui , trebuie să conţină întrebări
problemă, episoade introductive, 
metafore, comparaţii, perifraze 
etc. 2). 
Bineînţeles, de fiecare dată, zia

rul trebuie să tină seama că diferi 
tele categorii de cititori au d iferite 
obişnuinte şi gusturi :.tHistice. O 
asemenea concluzie determină abor
darea unor procedee stilisLice va
riate şi, corespunziHor, ::i unei va
rietăţi de genuri ziaristice. 

X.4.2 . Funcţi i le principale 

ale presei ş i sistemul de 

substi luri 

Poll'ivit Legii pvesei d in Repu
blica Socialistă R omânia, principa
lele funcţii social- politice ale presei 
sîn t : e prnpagandistică-educatlvă 

e informativă şi de formare a 
opiniei publice e organizatorică 

e tribună a confruntării de opi
nii, a dezbaterilor democrat ice e mijloc de manifestare a cri.
ticii şi al controlului de masă e recreativă 

Modalităţi le specifice de realizare 
a acestor funcţii dele1·mi nă nu nu
ma i con ţinuturi variate, ci şi parti -

Rubrică realizată de 
Consta ntin LUPU 

şi 
Mircea BAMZA 

(Continuare î n pag. 48) 
--,'),...-A_c_este......,....-procedee l~ vom detalia pe 
pa.rcursul studiului nostru. 



C 
ia .anume mi-a extras 
această 1n1iîmp1are dill'l 
„filmoteca" amintirilor 
şi roi-a proiectat-o, 
drntr-odată, pe ecranul 

memoTiei '? Greu d e răspuns. Cert 
es'te că, ipîmă deu.năz:i. înitiimpJ,are,'I 
respectivă a ră!mas undeva ascunsă 
cam vreo trei decenii... 

Eram pe atunci student în anul 
IV al Facultăţii de ziaristică. Eroil 
intîmplării pe care vreau s-o po
vestesc orau însă colegi.I mei ro.ai 
tineri cu un an. Trebuie să vă spun 
că studenţii acelui an se nimerise
ră a fi aproape toţi foarte buni, 
„De mult n-am mai avul un an ca 
acesta, în care parcă au fost aleşi 
unul şi unul", spuneau. despre ei, 
profesorii. Şi poate, tocmai pentru 
că erau în atenţia tuturor, întim
plarea a făcut atîta vîlvă la vre
mea ei. Mai inlîi a explodat un 
imens hohot de ris - declanşat de 
înşişi eroii înlîmplării - care apoi 
s-a extins în întreaga facultate. 
După ce dsetele s-au potolit, s-a 
stirnit o furtună de discuţii : înfre 
studenţii acelui an, intre ei şi co
legii din alţi ani, între învăţăcei şi 
profesori, intre cei din facultate şi 
cei ce lucrau în redacţiile din oraş; 
se discuta in seminarii şi în şedinţe, 
pe coridoarele facultăţii şi în ca
merele de la cămin. Discuţii aprin
se - pro şi contra - dar care s-au 
încheiat fără nicl o concluzie. Cum 
spunea cineva, „toată întimplarea 
asta e ca o fabulă. O :fabulă, a că
rei morală însă o poate trage, în 
felul său, oricine o ascultă ". 

Ca să se inteleagă despre ce a 
fost vorba, frebuie să ştiţi că în 
anul 111, în cadrul cursului general 
de „Teoria şi practica presei", era 
\) materie intitulată „Munca cu 
scrisorile citi tor ii or". 1 se da multă 
atenţie, pentru că îndeobşte redac
ţiile zta·relor primesc multe scrisori, 
iar tinărul ziarist trebuie să ştie 

să .facă faţă acestui „curier". Citi
torilor ce se adresează redacţiei să 
li se răspundă personal sau prin 
ziar ; scrisorile lor să fie trimise, 
spre sesizare şi rezolvare diversE!
lor instituţii ; să . constituie un 
punct de pornire pentru un repor-

O întîmplare 
ca o fabulă 

laj sau anchetă, iar altele să fle 
publicate ca atare. 

Cursul respectiv (lecţiile teoreti
ce şi seminarille) era ţinut de o zia
ristă cu multă experienţă, şefa sec
ţiei scrisori a unui ziar cunoscut. 
Pentru lucrările practice, care se 
discutau în orele de seminar, st.u
dentilOL' li se puneau la dispoziţie 
scrisori autentice, sosite la redac
ţii le unor ziare, care erau dactilo
grafiate şi multiplicate exact aşa 
cum erau primite de la autorii lor 
- cu eventualele greşeli de stil, 
cu omisiunile de gramatică sau de 
punctuaţie etc. 

lntr-o zi, la srîrşitul cursului. 
profesoara împărţi studenţilor o 
scrisoare şapirografiată ca deobicei 
şi le spuse : „Scrisoarea aceasta 
este semnată de un inginer, mi se 
pare interesantă şi nu e scrisă rău. 
Citiţi-o cu atenţie şi, dacă şi vouă 
Vi se pare interesantă, pregătiţi-o 
pentru tipar. Mi-o înapoiaţi săptă
m ina viitoare, iar la urmMorul se
minar o vom discuta". 

Studenţii, conştiincioşi, s~au apu
cat serios de l ucru. Toţi au găsit 
d tematica abordată prezintă in
teres (deci lextul poate fi publicat) , 
dar nici unul nu a fost întrutotul 
de acord cu modul cum a .fost tra
tată. Respectiv. fiecare a găsit gre
şeli de stil, de conceptie, de con
strucţie a materialului, chiar de 
gramatică şi de punctuaţie. Nici 
unul - dar nici măcar unul - nu 
a considerat că scrisoarea ar putea 
fi publicată ca atare. In consecinţă. 
exemplarul fiecăruia era „pictat" 
de l a prima pînă la ultima pagină. 

In sfirşlt, venira şi orele de se
minar. Profesoara ii ascultă pe 
studenţi, care discutară scrisoarea 
şi arătară de ce au intervenit în
tr-un loc sau în altul, apoi luă ea 
cuvînlul. „Trebuie să vă spun, le 
zise, că aceasta nu este o scrisoare 

ca oricare alta. Ea a constituit un 
test. Şi vreau, mai intîi, să vă cer 
scuze di v-am supus acestui test 
.fără a vă preveni şi a vă ce1·e con
simţămintul. Dar, iată despre ce 
este vo1·ba. Ştiţi, probabil, şi v oi 
că se discută uneori prin redacţi i, 
dacă şeCul secţiei, redactorul şef 
adjunct, mă rog, cel ce vizează un 
material a re sau nu dreptul să in
tervină în textul ziaristului. Şi în 
ce măsură ? Desigur, nu intră in 
discupe un mater ial neinspirat, gre
şit chiar. Despre altceva vorbim 
acum. Daca zece sau o sută de zia
rişti a r aborda aceeaşi temă, s-ar 
documenta :în acelaşi moment, în 
acelaşi loc, stind de vorbă cu 
exact aceiaşi oameni, ar vedea a
celeaşi lucruri, ei ar scrie zece sau 
o sută de reportaje total diferite 
intre ele. Aşa e normal, aşa e bine. 
Dacă toţi am scrie la fel - de 
unde diversificarea ? Numai că 
unor tovarăşi care vizează materia
lele li se pare că tot ce trece prin 
mina lor brebuie să fie exact aşa 
cum ar fi scris e i înşişi. Şi atunci 
încep să intervină în text, să mo
difice, să retra.nsc1;ie ... Nu pentru că 
ceva ar fi greşi t acolo, ci pentru 
că ei ar Ci scris altfel. E drept ? 
E bine ? Unii zic că acela care 
aprobă un material are calitatea 
să-l transforme aşa cum vrea el ~ 
alţii au o părere contrarie. Voi 
v-aţi comportat ca adepţii primei 
opinii. Nimic nu v-a plăcut, totul 
ati transformat, ca să ajungeţi la 
un text aşa cum, probabil, l-aţi fi 
scris voi... ŞI ca să vedeţi cit aţi 
greşit, trebuie să vă mai dezvălui 
un lucru : scrisoarea cu pricina era 
puţin ... trucată. In asta a şi constat 
t~stul . Eu am inventat semnătw·a. 
In rest, este, cuvînt cu cuvînt, un 
articol apărut acum citeva luni sub 
semnătura unui cunoscut scriitor, 
eseist, comentator, reporte1· - un 
publicist din care fiecare dintre voi 
şi-ar face un model. Este un ziarist 
pe care oricare dintre noi ar (i fe
ricit să-l poată egala" . Şi rosti nu
mele unuia dintre cei mai mari pu
blicişti ai secolului nostru. 

Dan LAZA RESCU 

Reînnoiţi-vă abonamentele 
la revista ziariştil~r 
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CITIM IN. PRESA NOASTRA DE A-CUM UN VEAC 
Gazeta Transil vaniei. Cu 

ora.da jubileului ~HU de cinci
zeci ,le ani scJate astâzi un 
număr special care conţine 
articole şi cugetări a mai 
multor scriitori însemnaţi ro
m5ni. (.,Răsboiul", 1 ianua
rie 1888). 

1838-1888. Gazeta Transil
v aniei implineşte cincizeci 
de ani de cind a leşit pentru 
prima dată ca o stea luci
toare pc orizontul întunecat 
al poporului român din Ar
deal ... 

Mare este criza prin care 
trecem, mari sînt piedicile ce 
se pun azi în calea cultivării 
şi •a emancipăi·ii noasil'e po
litico-na!Jonale. Dar dacă 
contrarii noşlri sint azi mai 
tari ca odinioară, şi noi sin
lem mai tari şi vom ridica 
şi da într-o parte toate pie
dicile fie oricît de mari , nu
mai să fim tari în credin!a 
noastră, tari în curajul nos
tru şi statornici în legăturile 
de frăţie dintre noi ! („Ga
zeta Transilvaniei ", 3 ianuo
rie 1880) 

îndreptarea ei..te titlul unui 
ziar opoziţionist apă.rut la 
Buzău. Noul nostru confrate 
spune alegătorilor : nici ab
senti une de la vot, nici frică, 
aceasta să fie lozinca alegă
torilor şi îndreptarea se va 
face de la sine. („Naţiunea", 
6 ianuarie 1888). 
Poş ta, valorosul ziar opo

zi tionist, oa începui. ieri să a
pară iarăşi la GalaU. ti urăm 
tot succesul dori I. („Râsbo
iul ", 3 ianuarie 1808). 

ln Botoşani a apărut un 
n ou ziar. Intransigentul, or
gan al partidului ·Iibei·al
conservator... A face ca pu-
terile stalului român să se 
mişte liber în marginile 
Conslitutiunii şi ca libertăţi
le publice să domnească pen
tru toti deopotrivă. în toală 
binefăcătoarea strălucire -
iată programul noului nos-
tru confrate căl'uia îi urăm 
viată lungă. („Naţiunea". 17 
ianuarie 1888). 

l'iluza Română. Deodată cu 
aniversarea a 50-a a Gazetei 
Transilvaniei a apărut foaia 
muzicală l\'luza Româuă, re
dactată de Iacob Mureşianu, 
pi-ofesor de muzică din Blaj. 

Aceasta însemnează că 
ne-a trebuit o muncă onestă 
şi serioasă de zeci de ani, 
pentru ca, pe lingă foi poli
tice şi literare,- bisericeşti şi 
şcolat'e. să avem şl o foaie 

muzicală de valoarea Muzei 
Române. 

Aparitiunea acestei foi mu
zicale e cu atit mai impor
tantă cu cit ea şi-a pus din 
capul locului c.a ţintă : con
servarea nepreţuitului tezaur 
al muzicii noastre naţionale 
şi prezentarea lui publicului 
străin, spre a-i admira Iru
muselile şi bogăţia 

Numărul prim al Muzei 
Româno cuprinde în adevăt' 
bucăU de muzică naţiona la, 
curat româneşti. nefalsifica
te. asa precum le cînlă «o
mâ.nul din inima A1·de::ilu
lui. dar întocmite şi aranja
te cu dib~cie artistică ... 

Nu putem decît să ne feU
cităm că a\•em o asemenea 
foaie mu7.icală care deja în 
primul număr ne prezintă 
adevărată artă muzicală. pe 
lingă frumuseţe şi bogăţie. 
(„Gazeta Transilvaniei ", 17 
ianuarie 1888) 

D. Emil Gali, fosl redac
tor la ,.lndcp cndance Rou
waine", întorC'indu-se în \ară 
cu permisiunea guvernului. 
V"\ fonda. se zice. un ziar ~u

vernarnental în 1imba fran
ceză, in locul foaiei Etoile 
Rouma inc, care' va înceta. 
(.,Răsboi ul „, 20 ianuarie 1888) 

ln scopul inliinţării unei 
t ipografii romane la Orăştie, 
în legătură cu edita.rea unei 
foi periodice, în ziua de 28 
ianuarie au fost convocali la 
o adunare. in localul Cassi
ne i române de acolo, români 
din Orăştie şi dimprejur spre 
a se pune in executare în
treprinderea. Jn hirlia de 
convocare sînl înscrişi d- nii 
Samuil Pop, Mihaiu, dr. Mi
hu, dr. Erdely, Hanoşiu, S. 
P . Barcianu. 

Le dorim deplină izbindâ. 
(„Gazeta Transilvaniei". 20 
ianuane 1888) 

A legerea d e la laşi. La o
rele 3 după amiază primim 
din Iaşi ştirea că d-ni i G. 
Panu şi Miltiade Ţoni au 
fost proclamaţi deputaţj in 
mijlocul unui entuziasm ne
mai pomenit. 

Victoria d-101· P an u şi Ţoni 
este cea mai cruntă lovitură 
ce se putea da regi mului 
brătienist, care, în anii din 
urmă ai agoniei sale a mau
gw·at era proceselor po:itlce. 

D. Panu, pentru un arlic0I 
violent în contra regelui, a 
fost osîndil de tribuna\Ple 
colectiviste la doi ani de în-

chisoare şi cinci mii lei 
amendă. 

D. Ţoni. pentru faptul că a 
iscălit un manifest al opozi
ţiunii unite, a fost dat in 
j udecata juriului profesoral. 

Ambii au fosl acum achi
ta!i de verdictul suveran al 
alegătorilor ieşeni. ( ,,Naţiu
nea". 26 ianuarie 1888) 

Linia Filiaşi-Cărbuneşti se 
va deschide luni, 4 ianuarie, 
pen tru traficul de călători, 
bagaje şi mărfui-1, cu·cuLind 
cite două lrenuri mixte pe 
7.i. („Râsboiul". l ianuarie 
1888) 

Viitorul tren expres al O
rientului, pe linia Paris-Vie
na- Constantinopol va face 
această cale in 70 de ore, şi 
nu în ll7 ca pină acum. !n 
26 de ore va face drumul de 
la Paris la Viena, în 14 ore 
de la Viena la Belgrad pe.>te 
Bruck, iar in 313 de ore va 
călători pe linia Belgrad -
Niş - Sofia - Constantino
pol. In tre Viena şi Pesta, 
apoi in ll'e Ţarigrad şi Salo
ni<: vor comunica zilnic tre
nuri poştale cu o iuţeală de 
35 km pe ceas. („Răsboi ul ", 
7 ianuarie lSOO) 

Gutenberg, sociel.atea ge
nerală de ajutor reciproc :l 

lucrătorilor tipografi clin 
Român ia, rn da simbătă 6 
februarie mare bal în Sala 
Băilor Eforiei, în folosul fon
dului societăţii sub patron a
ju l d-nei Socec. Sala va fi 
splendid decorală, iluminată 
electric. M uzica militară şi 
orchestra naţională vor exe
cuta cele mai plăcute piese 
şi <ir ii de dans. 
Ţinuta cuviincioasă ; pen

tru domni costumul negru 
este de rigoare cerul, pentru 
doamne şi domnişoare} toa
leta de bal sau costumul na
ţional. („NaUunea", 30 ia
nuarie 1888) 
PluguşoruJ tradiţional co

lindă şi urează : 
Vă urăm de-a gala, 
Bogăl ie cu lopata. 
A lui Noe viaţă lungă 
Strănepoţli să v-ajungă, 
Şi la urmă sănătate ! 
Iar la a nul cu urare 
Cind i.ar o să mal venim, 
Sănătoşi să vă găsim. 
Şi cu fete măt·itate, 
Norocite şi bogate. 
Nu-i aşa ilăcăi ! 
H~li ! Hăi! 
(,.Nat i unea ". 1 lanu arie 11388) 

Rubrică realizată de 
Rodica ŞERBANESClJ 



Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşd 

Presa " ...,., romaneasca 

în prin1ele rînduri ale luptei 

pentrt1 u11itate 

T REBUIAU SĂ POARTE UN 
NUME. 1n amurgul veacului 
al XVIII-lea. in luptă cu au-

torită~ile h absburgice, în Transil
vania apar cprimele încercărJ de in
fiinţare a unor ziare româneşti. 
Reluate cu insistenţă, strădaniile 
lui I. Molnar P11uariu, cunoscutul 
medic oftalmolog şi cărturar ilu
minist, se dovedesc il'lfructuoase. 
Dar în pdfida repetatelor eşecuri. 
încercările ardelenilor de a scoate 
un ziar continuă şi în zorii veacu
lui următor. !n anii 1020-1821, ei 
repurtează intiile izbîni>;i. Curînd. 
datori tă lui Ion IDliade Rădulescu 
şi Gheorghe Asachi vor lua flintă 
publicatii periodice şi în celelalte 
două ţări surori. Şi - cum bine 
spunea Marin Sorescu - int;rucit 
gazetele trebuiau să poarte un nu
me, pionierii. scrisului publicistic de 
la noL parcă ar fi fost înţeleşi, au 
optat pentn.i... 

R OMANIA, ROMAN, ROMA
NESC ••. Cuvinte soum-pe tu
turor celor ce nutreau un ideal, 

IDEALUi, UNITAŢO, transmis, ca 
o tartă de foc. din generatie in ge
neraţie. Pe hat·ta Europei apăreau, 
despărţite prin graniţe nedrepte, 
impuse de marile imperii, trei ţări: 
Transilvania. Moldova şi Muntenia. 
Deocamdată România exista în 'Con
ştii nţa celor care militau pentru in
făptuirea sa. Şi iată că - de la o 
\•reme - numele ei începe -să apară 
$i pe frontispiciul mu.ltora dintre 
întîile periodice apărute în vatra 
străbună a Miol'lÎitei... 

natională , 

Initr-o „lnştiinţare" tipărită în 
1817, Teodor Racoce, translator al 
guberniei Galitia. îşi Iace cunoscută 
intenţia de a edita o revistă pen.tru 
românii „ trăind subt osebit-c stăpi
nJri ", dar avind aceeaşi limbă, 
aceeaşi lege şi aceleaşi obi
ceiuri. Revista va apărea în 
1320, sub titlul „Chrestoma.ticul 
românesc" sau „ Adunarea a tot 
felul de istorii şi alte fipturi", 
scoase din autori de pe „osebite 
limbi pe anul 1820", fiind ceea ce 
1>e cl'>eamă î'n zilele noastre un 
almanah. 

Pa:suJ ul'mă t.or in punerea teme
liei pres:?i româneşti i l constituie 
„«BIBLIOTECA ROl\IANEASCA„, 
întocmită în 12 părti după numă
rul celor 12 luni, intiia oară tipă
rită pentru naţia românească" . Era 
o publicatie lu.nară, şi a apărut 
pentru intîia oară la Buda, în anul 
Ul21. Edi t..>rul. Zaharia Carcalechi, 
îşi propune să realizeze pentru oirt i
torii din Transilvania. Mun tenia si 
Moldova o publicaţie care să oon
tină articole de istorie na~ională şi 
universală. stiri politice (rlesore 
.. starea lumii"), informaţii d~ in
teres larg „ Nu am avut mai mare 
vrere în inima mea" - scria edi
torul - nici n-am aliat mai de 
lipsă de a fi. decit a putea sluji 
neamului meu cu t.ipărirea cărUlor 

1·omâneşti folositoare". 
Acec;tea repreziJntă doar un ince

put. Dar şi primele gazete r-0-mâ
neşti care vor dăinui şi vor face 

şcoală vor conţjne în titula.t .tra lor 
acelaşi adjectiv românesc. Evident, 
e..;te vorba de „CURIERUL ROMA
NESC". edilat de Ion Eliade Rădu-

/ lescu la Bucureşti, intre 182.D şi 
1859. cu. unele intermitente. şi „AL
BINA ROl\llANEASCA", edit.ală de 
Gheorghe Asachi la Iasi (l. 06. 
1829-1835; 1837-1850). Am rea
minti că şi suplimentul literar al 
.. Albinei...", apărut mai tir2i:.i. se 
intitula „ ALAUTA ROMANEAS
CA" . Aşadar, înt.r-o vreme cînd 
cenzura era deosebit de aprigă, in
l îH noştri z iarişti, care erau şi scri
itori. nu Pl1teau milita deschis pen
tru unitaLe na(ională. O îăcaau insă 
cu abilitate prin tiitlurile periodice
lor. pl'in publicarea de autori d in 
toate cele lirei ţări româneşti. prin 
inserarea unor articole şi in Co11naiii 
scrise despre romăili in spiritu.l ade
vărului istoric, articole şi i nformaţi i 
arărufe i.n ziar.ele progresiste din 
u':lele ţări europene. 

In acelai>i conte>.."t este semnifica
t iv si fap luJ că prima revistă de 
h:lori~ din Moldova. tipărită de 
Mihail Kogălniceanu in 1840 la 
Ia5i (seria a doua va apărea in 
1345). se va numi „ARHIV A 
ROMANEAS'CA" şi nu Arhiva ... 
moldoven~ască. 1n preajma unirii. 
la Iaşi se eclitează o nouă revistă 
de ic:toriP. i rntitulată su~estiv 
„R01'1ANIA" si subtitrată Foaie de 
storic română. Este prima publi
catie scoasă de B. P . Hasdeu. !n 
pagini lC' ei 1.inărul savant va mi1lita 
r.u consecvP.ntă pentru u nirea Prin
cioflf plnr Rom:'.ine. 

'T'nt .. ROlWANlA" s-a chemat şi 
primul nostru cotidian âoărut, în· 
cursul anului 1838 la Bucureşti. 
'"'h conducerea lui F. Aron şi G. 
Hill. 

Jn anul revoluţionar 184R. Ion 
Eliadc Rădulescu întrerupe aoaritlA 
.. Cuner11l ui românesc'' si edi teaz.ă 
„MON IT ORUL ROMAN ". oficios 
;il guvernului provizoriu. Da r cea 
m;ii înc:emnatli <1intre oublicatiile 
m f'lmenlului râmine. duoă oninia 
nr.;,ic:t,·ă . .. PRUNCUL 1lOMAN" . 
Di.,,t'l ar.,.st 1 itlu. redartorii re'ioon
sabili. C. A. Rosetti şi E. Winlerh al
dcr. voiau să sugereze do1•iinţa de 
libertate a unui popor tînăr. în 
plină formare. TendLnta spre uni
tate nat ională este afirmată des
chis încă din primul număr .,Către 

fratii noştri de Moldova" - se 
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Din traditiile progresiste 
ale presei româneşti 

.;pune într-o chemare - .„Uni~i-vă 
cu noi, fraţi de dincolo de Milcov, 
pesle undele lui vă intindem bra
tele, dorind cu înfocare a vă da 
sărutarea !răţiei şi a. UbertăUi. l\lun
tcanul şi moldoveanul sint l-0H ro
mâru, sint tra.(i. o singură natie; 
uniţi-vă cu noi, goniU pe tiranul 
(domnitorul Mihai C. Sl.urdza -
n.n.) a cărui nume va răminc o 
pată vecinică în istoria. tării, inăl
laU s tindardul libertăţii şi dobincli
ţi-vă sfintele drepturi. Să ne dăm 
mina. ca nişte fraU şi să ne ajutăm 
w1ii pc alţii. UniU vom fi tari ; 
uniţi vom s ta împotriva. oricăruia. 
vrăjmaş al Ubertălii noastre. Voi, 
fraU, a (.i făcut inceputuJ; dacă din 
nenorocire n-au putut izbuti nu e 
vina voastră ... ". Finalul este patei.ic: 
•. Vă dăm sărutare de frate; trăiască 
liberhitea ! trăiască România.!" 

Dar nici „ POPORUL SUVERAN" 
(19 iunie - 11 septembrie 1848) nu 
e~te cu nimic mai puţin românesc 
decit „ Pruncul româ n" , chiar dacă 
faptul ca atare nu transpare din 
titlu, Redactoru, N. Bălcescu. C. 
Bolliac. Gr. Alexandrescu. D. Bolin
tineanu. P . Teulesau şi Al. Zanne. 
aveau drept ţintă „unirea provinci
ilor române şi tot ce va putea duce 
România la fericb·e şi la mărire". 

D ACJA REDIVJV A. Cind nu 
se primea incuviintarea pen
tru i nLroducerea în tifllurile 

noilor publicat ii a 'Cuv.tn~lor 
România, român, românesc. înte
mt;!ietorii lor r ecurgeau la numele 
patriei comune a înaint.aşilor mol
doveni. munteni şi ardeleni. lnce
putul ii face Mih~il Kogălniceanu. 
cu „DACIA LITERARĂ" (ianuarie
iunie 1840). in fapt pi;:na •revistă 
literaL·ă i:n adevărat.ul sens al cuvin
tului. In .,Jntroduciiune·' . redactoru] 

42 

responsabil işi propunea drept „ tăi... 
realizarea dorîntei ca românii să 
aibă o limbă şi o literatură comună 
pentru toti ". să publice lucră!; „din 
orice parte a Daciei, cu comUţia ca 
ele să fie bune". Marcle patriot 
concepea ,.Dacia liLerară" ca pe „un 
r epertoriu general al literaturii ro
mâneşti, în carele. ca într-o og lin
dă, se vor vedea scriitori moldo
veni, munteni, ardeleni. bănăţeni, 

bucovineni, fieştecarelc cu ideile 
sitle, cu limba sa. cu tipul său" . 
Exemplul lui Kogălniceanu este 
urmat. de Nicolae Bălcescu şi Au
gust Treboniu L:iurian. care edi
tează la Bucureşti, în perioada iu
lie 1845 - iunie 1848 . . ,MAGAZIN 
ISTORIC PENTRU DACIA". re
vistă in \C!ll'e işi propuseseră să pu
blice .. letopiseţe au cronici Cf! trac
tC'ază istoria ambelor principate" 

P RF.SA EXILULUI. Dupii jn_ 
frîngerea revolutiei d·~ la 
18<!8, revolu~ionarii români a-

flaţi in exil îşi fac din periodicele 
pe ca:i·e le scot cu mar! eforturi. în
deosebi finMcia1·e. tot atJ.tea arme 
pol itice in lupta pentru unire. Idea
l ul iormiirli statului na!iona l uni
tar tran-;pare limpede d in titlul re
vi~Lei „ROMANJA VUTOARE". a
păru.tă ln Paris in 1850. !n paginile 

ei. Nicolae Bălcescu si-a oublicat 
nrnnifestul -oro~ram •. 1\Icr ul revo
lt1tiei în istoria românilor". în care 
exor ima cu clari.taite Cl'C7,Ul 1tnit3Lii 
romfinesli: „Vrem să fim o na~ie 
uouă. nutPrnicl s i liberă 11rin rlren
lul "i dntori:i. noastră. oentru b inele 
nns tru c;i a l celorlall~ nalii. căci 

vn;m f PricirP:J. noastră !li a\·e n1 o 
mis ie ? , imnlini in omrnirt>". B~\1-

C'"'""ll ~nrc>f'.i~ c11 cla•·•:i?.iunP c:I : 
.. RPvnl••fiA vi ifna.rr ""'"' q .,. ,..,,, .... : "'-"\~'"' 

măr1tlni a. voi ca românii să fie liberi, 

egali, proprie tari de pămint şi de 
capita l şi frati a.sociali la fapta u
nui progrc comun. Ea nu se va 
mărg"ini a cere libcrlalea dinlăun
tl'U, cnre este peste putintă. a do
bindi fiiră libertatea din ufară, li
berta tea. de ub domnirea străină, 
ci vn cerc unita te şi libertatea. na
ţiona lă. Deviza ci va fi DREP
TATE, FRAŢJE. UNITATE. Ea va 
fi o revoluHe naUonală". 

Tot la Paris. in 1851. ieşea de l>Ub 
teascuri nJUN ll\tEA R01\1ĂN Ă ", 
ca:-e-, în a111icolul intitulai. ,.Scopul 
nostru ·', formula cu multă claritate 
progr<tmul publlc.<i.t iei: 1. Război 
cr:lor aJ)ă.sători, solidaritate cu cei 
a1>\isati. 2. Indepcnclent::i. ş; unirea. 
tuturor româ nilor. 3. Organizarea. a
clcvărafci clemoeraUi'·. Redactată de 
tineri munteni şi moldoveni aJlati 
la studii în capii.ala Franlei. „ Juni
mea romi'lna" face apel la „jlmii 
<lemocraU din Transilvania. Buco
vina. şi Enna t" sa colab?reze pen
t!·u ca revista „ ă devină un ade
i:ărat organ al republicii romf1ni
lor ·•. Ctmvinşi fiind că „ fericirea. 
nf.'astră nu ' 'a veni niciodată de la 
ca.petele înc-oronate" şi .. aju lorul 
nostru nu va veni niciodată de la 
<;trăini" . redactorii. print.re care se 
număra şi Linărul Al. Odobescu. 
sustini:au: „La. noi csle toa tă pu
l<'rl'a. noi in5îne nu Vl)ro f i tari 
pină nu vom fi odată uniţi ". 

Pentru înfăpluirea unirii mai mi
litau. cu armele scrisului pubHcis
tic, C. A Rose1ili. C. Brătianu si C. 
Bol liac. prin 1nlermecliuJ paginilor 
revistei „REPUBLICA ROl'IANA ", 
tipărită initiaJ la Paris (1851), iar 
mai Un.iu la Bruxelles (1853). 

IA NUL 1858. Conven~ia de la 
Paris stabileşte statutul in
tern şi i nterna~ionaJ al .. Prin

eipatelor Unite ale lUoldovei şi 

1Ţării Românesti". viit.orul stat ur
~mlnd să se afle sub garanţia celor 
•-; puteri semnatare. Cu un an ni.ai 
inainte. Divanu.rile ad-hoc se pro-
nun{asero hotădt penLru unire. Li
bertatea presei, mai cu seamă î n 
Moldova. unde cenzura e ra mai în
găduitoare. permitea o mai l:lrgă 
propai:(andă pentru înfăptuirea idea
lului na(iona l de unitate. Revoluiio
narii pasrmlişti întorşi di·n exil în
fiintac;eră intre timo publicn~ii noi. 
prf'l!!resi~t~ . •. STEAUA DUNĂRJJ''. 
„ZIMBRUL". în Moldova. „ROl\IA
NUJ, •· (continuator cil . Prnncului 
român" de la 1848). ,.DTMBOVITA " 
Cr:u rnbric'l intitul~l:i expr~ .. PRIN
~IPATEU~ UNITE". su<>t inută de 
D. Flfllintine~nu). s i .. NATIONA
LUV'. ::;roc; -ie runoscutul mililant 
llnionio;t Vac:ilp Boerescu . 

Simptomatic pentru s tarea de spi
tit a presei v.remii este editorialul 
apărut la 31 decembrie 1857 în 
„Românul ·•. După ce face un scurt 
bilanţ al anului incheiat. autoru.I 
(după ioate probabi!Wiiile, C. A. 
Rosetti. redactorul resp01J1.Sabil) de
clanşcctză un lanl de înh·ebări l!'e
torice: „ Micul bila.ni ce făcurăm 



anului 1857 („.) nu oe autorizează 
oare a întreba. p e unii din compa
t riotii noştri de ce nu m ai au cr e
dinfă în viitorul patriei noas tre ? 
Oar e a.\·izorul anului 1858 este el 
mai posomorit, ce zicem! est~ el 
tot atît de neguros cit era a.I anu
lui tncut in ziua sosirii sale? Mai 
avem acum a rmii străine in fami
liile noastre, în tara noastră, cum 
aveam acum un an şi ca.re impie-
1.licau sosirea comisiei internaţio
nale? Mai avem a n e teme că ne 
\•or p!.me a. ne a lege pe ma.oda.tarii 
naţiei 'iubt umbra baionetelor, că 
nu n e va. fi iertat să-i alegem, sau 
că, chiar de vom izbuti a -i alege, 
m ajoritatea vor vota contr a unirei 
şi a celorlalte p onturi ce erau scrise 
în inimile româ nilor şi nu le puteau 
rnsti '! Jo scurt, mai avem a oe 
teme. ca în anul trecut că vom 
pie ri . fără ca Europa să. poat-ă au:d 
strigătul nostr u de durere, fără a. 
putea. cel vutin. să-i dăm testa 
mentul nostru, ca să ştie încai că 
aceste două nenorocite suror i pie
riră de dorul ce aveau de a se re
vedea, a se îmbrăţişa şi-a mai trăi 
îmr>reună subt ocrotirea unor legi 
pline de areptate si frăţie ca. ace
lea subt care trăiseră in pruncia 
lor subt sb:easin:\ lor părinteasc.ă. 
To:ite aceste piedici fură zdrobi.te. 
tnde aceste dorinf:i foră î mpl i
nite ... ". 

Voiru{a nestăvilită a publiciştilor 
\Temii de a milita cu 'PUter~ cu
vîntului tipărit în slu.jba unirii se 
poa te vedea şi din evoluţia unor 
periodice. „ Zim bTul ", bunăoară, de 
la 1 noiembrie 1858 ia titu1atura de 
„ZIMBRUL ŞI VULTURUL" (sim
boluri preluate din struna M c:>ldovei 
şi cea a Ţării Româneşti) . Aceasta 
fuzionează 1a 2 ianuru:i~ J 8n9 cu 
.• Steaua Dunăril" . dind ,publicului 
mold ovenesc un singur ziar. av1nd 
ca program înfăptururea Unirii. con
comit ent cu „îmbunătăţirea sorţii 

locuitorilor săteni" . intnduce;rea u
nei noi legi electorale. se:::ula rjzarea 
averi.lor mînăsti'reşti închinate Mun
telui Athos (20 la sută clin suprafaţa 
tărH), reforma sistem ul ui f iscal , o 
„ viitoare r evisie a Constituţiei " 

Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

ş.a. Din p erspectiva timpului tnos
tru se p oate bine o bserva că toate 
acestea erau tocmai principalele re
iorm e pe ca re avea să le realizeze 
viltorLil domn Afexandru Ioan Cum. 

In suplimentul l a numărul 107 al 
uStelei Dunării ", du1 31 decembrie 
1658, (ultimul ·număr înainrte de 
fuziunea cu „ Zimb11ul şj Vulturul") 
este adresat un apel patetic către 
Adunarea electivă a M,o,ldovei pen
tru a n u periclita, prin lipsă de 
uniW\te sau de. .fermitate. unil"ea. tn 
cele din urmă, autoruJ (recunoaştem 
stilul lui M. Kogălniceanu) îşi e."
prirnă .încrederea in reprezentanţii 
naţiei: „ Noi credem că Aduna rea 
electivă nu numai va. aclama, ca 
Divanul ad-hoc unirea P rincipate
lol· ci o va şi decreta şi o va pune 
in '1ucrare; acesta-i singurul mijloc 
de a ieşi cu onoare din poziţiunea 
in care n e-au aa.us dezbinării" can
didaturilor". 

24
1ANUARIE. Idealul de veacuiri 
a l românilor triumfă. Intreaga 
presă din P rincipatele Un1te 

şi Transilvani.a fatîmpină eveni
men tul cu entuziasm . Reporterii 
simţeau că .nu au cuvinte înd eajuns 
spre a glorifica măreţia a celei cli pe 
istorke. Sp1·e exemplificare vom 
s picui clteva r iind uri din c-0respon
denta dJn Bucureşti . .primită de ire
dacpa reUJDită a „Stelei Dunărli" .ş i 
a Zimbrului şi VulituruJ.u i" : ,,Iată. 
a treia :r.i şi poporul e tot io Pi
eioa.rel "Dumnezeule, ce popor e 
poporul r omân ! Cina se inspiră de 
vreo i dee, cînd are vreo bănuiai~, 
uită toat.e interesele private şi se 
conc;acră numai pentru t riumful 
cauzei comune". La vestea alegerii 
dom nitorului. pe [a '7 ore seara, 
.,Clopot.ele Capitalei incetl a suna 
(de la peste 130 de biserici - n.<11.) 
şi o dulce ploaie prevestitoar e de 
abundentă şi prosperitate începe a. 
curge. Poporul ( ... ), lără a se supilra 

de ploai e, aprinde tor~ele şi, cu 
muzica militară in mijloc, pw·ccde 
pe ulită. Toate casele publice şi 

1n iva.te se iluminează. Lăutari în 
toa te părţile. Oştirea. cu puştile 
de-a-umere. amestecată t>r intre 
popor, se bucura de ·fericirea gene
rală''. 

O lună după .unire. la 24 februa
rie 1859. presa românească reda en
tuziasmul cu care populaţia Capi
talei il intîmpiinase pe domnul ţării, 
venit cu trăsw-a de la I.a.şi. C1·oni
car ul „Natlonalului" se plinge că 
pana sa nu poat~ reda la adevăra
tele dimensiuni Einltuziasmu1 popo
rului care-şi văzuse visul cu och ii : 
„Numai a ceia ce a u văzut aceste 
Zceci ele m ii de oameni ce impie.a 
st-rada Mogoşoaia de la barieră pînă 
l a Mi t.ropolie şi m ai multe poşte 
înainte ae Bucureşti, a.cele fer estre 
s i acoperişuri de case garnisite de 
ll!me, acele stinda:rae s i decoraţji 
care impodobeau toat e casele. acele 
s tridri nebune de entuziasm si ve
selie. acele buch el"e ce curgea.u pc 
Priuţ , acele arcuri de triumf ce se 
zăreau din distanţă în distantă. in 
fine acea iluminaţie splendidă şi 
j!encrală precum nu a ma i văzut 
Capitala noastră. trebuie zic. să se 
li văzut toate acestea pentru ca să 
poată cineva. simti b i-ne toată mă-
1·im lla acestei sărbători" . 

IDr;i un fi·iumf ce încununa l upta 
c'llr.>)i rlu"i:\ ne uooornl nos•tni oen-
1-ru iTl'fj!întt1i·1·e(I unităt.ii n::itionale. 
î n r.;.<h11l l?f"TIP>'\'111 i:il m.iirii c;imnanii 
in~1 1D11rnl'\t<> nP i7.hînni'\ ?.iaric:ti; ai1 
~m it 1'i:?h"i111 lo.r rlP :li) rlP. ::ini rll'l<:R 
„ „li l n~rri 0 :i n;it~ nP 1·pf.,.i-inHS .iiN1l 
înf;inti>t·i; l'WÎJ11Plt)r nl"lll~ 1'\6 1'Î()nire 
rnrn'ir"'"'~; r'!P r1 11r::.t'l. Un rî'>7hf)i in 
c::i1·p n 11 ~11 r111r<> rî11~ rl<> c:inct~ <'i 
""llfl1·: rlP ('P.rn<>>1H\ o;i f'ln-vii nr.o i<'l 0 i. 
f::i t""mni rl„ $1""""'" nr.,.t11l ...:Sn ră
rni'no ~o nprr\?Sc;.111~~+ noc:to ' /P"lf", 

Reînnoiti•vă abonaftlentele 
la 
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Sesiunea. Prezidiului O.IZ 

de la Nicosia 
La Nicosia, a avut toc se

siunea Pre:tidiuLui Organiza
ţiei Internaţionale a Ziarişti
LoT (0.1.Z.). 

In cadrul sesiunii. Jii"i Kub
ka, secretar general al O.l.Z., 
a prezentat un raport p r ivind 
activ itatea organizaţiei după 
ceL de-al X-Lea Congres al 
O.T.Z., care s-a întrunit in 
1986 la Sofia. Intre altele, 'Ta
portoruL s-a. -referit la stadiul 
11egoci.erilor purtate cu orga
nizaţiile membre, cu organi
zaţii neguvernamentale, cu 
alte organizatii irt legătură cu 
roLul mass media în scopul 
sporirii încrederii între na
ţitLni, asu.pra sarcinilor zia
risticii din ţările în curs de 
dezvoltare, p recum şi asupra. 
·problemei protecţiei ziarişti
l or aflaţi în misiuni pericu
loase. 

Raport.ul a furnizat inf01"
maţii amănunţite despre se
minariile organizate .mb aus
piciile 0.1.Z„ despre ina:ugu
rarea. mwL nou centru Tegio
nai al 0.1.Z. in Mexic şi des
pre pregătiril.-e privind or 
ganiza.rea unor centre si
mi lare în Africa. şi. Asia, ca 
şi a un.or şcoti de presă la La
gos (Nigeria), în Por tugalia şi 
în Polonia. 

De asemenea - s-a preci
zat în -raport -. se a,f Lă în
tr-o etapă finală operaţiunile 
de introducere a unui sistem 
automatizat de informaţii al 
0 .1.Z. Acest sistem va fl pus 
la dispoziţi.a secretariatului ge
neral al 0.1.Z„ precum şi a 

organizaţiilor membre. Tot
odată, a fost subliniată im
portanţa infiinţărU Institutului 
lntemaţionaL de Ziaristicii 
(1.I.J.), a cărei bOJncă. de date 
va furniza în pers·pectivă in-
1 armaţii utiLe pe·ntru ·un larg 
cerc de interesaţi în probleme 
profesionale. 

La aceeaşi sesiune au fost 
prezentate rapoarte de cătTe 
preşedinţii consiliilor şi comi
siilor O.l.Z. : A. 1. Zubkov, in 
1iumele Lui V. G. Afanasiev, 
preşedintele Consiliului pentru 
studii şi documentare : E. 
H einrich. preşedin1-ele Consi
liului pentru formarea prof e
siona1ă; A. Palmer, preşedin
t eLe Comitetului pentru pace 
şi dezarma.re; Adrian Ionescu, 
preşedintele Comisiei pe1itru 
etică p rof esi.ona,Lâ; B. Traikov, 
preşedintele Ccmisiei pentru 
probleme sociale; G. Gatinot, 
preşedintele Comisiei pentru 
noile tehn.ologii. 

Prezidiul 0.1.Z. a hotărit 
admiterea ca membri a unor 
11.0i 01"ganizatii: Sindicalo Na
cional de Perioclist.as (Costa 
Rica) şi National Press Club 
of Nepal. Hotărirea va trebui 
confirmată de Comitetul exe
cutiv al 0 .1.Z. 

Au fost desemnaţi laureaţii 
premillor internaţionale de 
ziaristică pentru anul 1987 : 
Jean-Paul Kauffmann (F-ran-
ţ.a), Klemens Krzyzagorski 
(Polonia), Aquino de Bragan
~a şi Daniel Maquinasse (Mo
zambic). 

Congresul ziariştilor polo-nez~ 

CeL de-al doilea Congres a l 
Asocia.ţiei ziariştLior polonezi 
s-a desfăşurat la. Varşovia, la 
sfi.rşitul anului trecut. 

Congresul a adoptat pro
gramu! de activitate aL Aso
ciaţiei pe următoTii patru ani, 
a hotărEt modifi<:ărL în statu
tul organizaţiei şi a ales or
ganele cQnducătoaire. 

Madan Podkowinski, unul 

dÎl!itre veteranii zia·risti.cii polo
neze, a fost r eaLes preşedinte 
de onoa-re, iair Artur Howzan, 
redactor-şef al săptămînal-ului 
social-politic „ Prreglad Tygo
niowy ", a fost des'emnat ca 
n.ou preşedinte al Asociaţiei 
ziariştilor. 1n consi.Hul Asocia
ţiei au fost aleşi 76 de mem
bri. 

"Săptămina presei"in Costa Rica. 
TradiţiQna1a „Săptămină a 

presei", organizată in fiecare 
toamnă în Costa Rica, a fost 

dedicată, 1a ulttma sa ediţie, 
uneia din pTimel e ziariste din 
ţaTă, Carmen Corne;o Mendez. 

Intre alte manifestări orga
nizate în cadrul „Săptăminii 
presei", au fost inauguTarea 
centrnlut d.e informaţii al Co
legiultti ziariştilor cost-0.ricaini. o 
masă rotundă pe tema drep
tuhti La replică în Costa Rica. 
prewm şi festivi.tate:i atribui
rU premiului naţional de zia
ristică Lui Jorge Vargas Gene. 

Masă rotundă 

in Nepal 
Departamentul pentru infor 

maţii publice a,l Secretariatu
lui 0.N.U. a organizat în ca
pitala Nepalului., Kathmandu, 
o „masă rotundă" CtL partici
parea a 25 de ziarişti din ţări 
ale Asiei şi Europei. 

Dezbaterile s-au concentrat 
asupra problemelor colaboră

rii regionale în A sia ş! acti
vităţii Organizaţiei Naţiunilor 

Unite în sfera informaţiei. 
Printre cei care au L1.1at cu
vintuL au fost pr imul mi'nis
tra ol ţării-gazdă, ina!ţi func
ţiona-ri ai O.N.U. şi diplo
maţ·i din ţări euTopene şi asia
tice. 

Jocuri 

periculoase 
T·ransf orm.a:rea jocuriloT e

Lectro1Lice pe m.icut ecran în 
indeLetniciri de masă ale co
piii.or japonezi conduce I.a 
consecinţe periculoase. 

Potrivit datei.or unei cer ce
tări a profesor ului K adzuo 
Matsumoto, 50 la sută dintTe 
copiii care se preocupă de a
semen.ea jocuri manifestă e
vidente dereglări psihice -
devin puternic irascibili, nu-şi 
ascultă părinţii şi profesorii, 
adeseori cad într-o stare de 
completă apatie. O influenţă 

funestă asupra comportării are 
insăşi tematica jocurilo-r, în
tTe care pTedomină gangste
rismul şi războiul în spaţiul 

cosmk. 
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Protecţia mediului înco.nju
răto r a fost teni-a unui -s~mi
na.r internaţional organizat de 
Uniunea cehoslovacă a ziari.ş
tiLor la P.raga. Reprezentwnţi 
ai 1nijtoaceZor de informa<re 
în masă di.n Aust·ria, Bulga
ria, CehosZ.ovacia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Po"Lo
nia, România, Ungania şi 
U.R.S.S. au făcut upi schimb 
de experienţă asupra roLuJui 
p1·esei. tn campania pentru 
salvgardarea mediului încon
jurător . 

... 
Ingrijorare in 

J.n Marea Britanie, sînt sem
ne f OOtrte pronunţate că va 
apare o nouă ofensivă a sec
torului particm1.ar in domenwl 
mijloacelor de informare în 
masă audio-vizuale. 
După cum se ştie, exi-stă 

B1'itish Broadcasting Co1-pora
tion (BBC), societate publica 
de radio şi televiziune, fon
dată. în anu.1 1926, pe de o 
parte, iar pe de aLtă parte -
Independent Broadcasting Au
thority, îinfiinţatci. în 1954, care 
administrează. 15 compamii 
particulare, inclusiv Indepen
dent Television (lTV) şi Cha
nnel Four. 

Guvernu.L conservator bri
ta,nic, du.pa m-ai niulte con~ 
fLicte mmte cu. BBC, inteniio
n1U1ză să ·realizeze un p14n pe 
termen lung pentru pr-ivati
zarea totală. a mi;lo.a.celo·r au
dio-vizuale. Totuşi, tinînd cont 
de popularitatea de care se 
bucură BBC, în locul u.n-ili 
atac fTOrt'tal, guvernul a găsit 
cu cale să sliibea-scă, mai în
tîi, d~n pU'nct de vede-re fi
na:ndar această instituţie. Se 

S-a ajuns la. Utn CO'll-Sens în 
p1·iviinţa vntreprinderii unei 
acţiwni internaţionale concer
ta:te în domenii fundame?i.ta1e 
ale acestei prob/.e1flatiei 
protecţia rîu:ri.lor, lacurLl.or şi 

ocea.1ae1or, a atmosf eret, a pă
durilor etc. Josef Vesely, se
cretar general ·al Uniu.nit ce
hoslovace a ziariştilor, a su.b
litniat cu a.ceastă ocazie rolul 
specific al ziariştilor. care 
trebuie să comunice i ·nforma
ţiiLe necesare şi să se11sibili
zeze opinia publică. prin t11-
termedlul mass media. 

faţa privatizării 

aşteaptă, de asemenea, să. se 
va!lă cum v a evolua competi
ţiJ între BBC, ITV şi Clta1111U?L 
Four. Oricum, guvern1td a şi 
anunţat ca va restrtnge con
trolu! asupra programelor ra
dio-~el.evizate. 

A11.terior, a.cela.şi fenomen a 
început să se manifeste pe 
Fleet Street, în domeniul pre
sei scrise. De altfel. la CoJi
gresuL sindicatelor oritam.ice 
(TUC), desfăşurat recent La 
Bla.ckpoo1. reprezenta,nţii sin
dicatelo?· tipografilor şi-a:u. ex
p1·ima.t ingri;orwrea m faţa. 
privatizMii şi, totodată, a mo
nopolizării presei în Marea 
Britanie. Unui dintre delegaţii 
acestor sindicate a cer·ut con
gresului să afirme necesitatea 
existenţei unei p1·ese cu ade
vărat libere. Ca răspuns, 
Ca,ng-resui s-a pronunţat în 
favoarea elaborării unui sttL
diu care să. examineze sarcL
nite unei prese Ube-re, in clusiv 
restricţia în ce priveşte nu
mărul de ziare pe caTe poate 
să le detinii o persoaină. sa.tt 
o soctet.ate. 

Cele mai citite publica/ii italiene 
Cea mai citită. publi.caţie 

periodică. italiană este săptă
mîoolul informativ destinat 
prezentării emisiunilor de 
televiziune - „Sorissi e can
zoni TV" ( Surisuri şi cintece 
TV). Institutul de cercetări 
sociologice ISPI estimează că 
12 milioane de ita.lie-ni citesc 
cete trei milioa:ne de exem
plare ale publicaţiei, cît re
prezintă ti.rajut său săptă.
mina1.. 

Dtntre pubHcaţiile cu auto
ritate de tipul „News maga-

z:ine" - conţintnd ştiri din 
viaţa. social-politică şi cul11U
railii - cornpetiţ"ia este cîşti
gată de Tevi.sta „Panorama ", 
difuzată la 3 milioane 400 mii 
de cetă.ţe11-i. Acest tiraj depă
şeşte cu 600 mii d e exemp1Me 
pe cel al vechittiui adveTSCIJT 
- „Espresso". De altfel, ,,Pa
norama" se clasează pe pri
mul loc şi printre cete mai 
citite săptă.mînale. Pe locul iioi 
- „Espre.sso". tn a,celaşi clasa
ment, cea mai populară pu
blicaţie - „Sorissi e cam.zoni 

TV" - , despre care am mai 
amintit, ocupă abia pozifia a 
şasea. 

O C?'eştere importantă o f.n
registrează şi revis'teLe Lu.nare, 
cum este publicaţia de ştiinţă 
popu!.wrizată „Scienza 2000" 
(Ştiinţa anuLui 2000) ş'i publi
caţia pen:tru automobilişti 
„Quattro ru.oti" (Patru Toţi). 
Numărul cititoriLo·r acesteia 
din urmă se apropie d,e 7 mi
Uoane. 

Achizi fiont zre ... 
Grupul ori.tanic „Peai-son" 

a cumpărat capitalul societă
ţii care ed·iteazi 1JUbLtrajia 
economi.că franceză ,,Les 
Echos" - s-a anunţat 1a 
Paris. Astfel, griupuL francez 
„ va fi alipit im por ta.'U-lei rc
ţe Le de publicat'ii fino.ncia,re 
internaţiona.1.e „Financ:a1 Ti
mes". 

Grupul „Les Echos '· editea
ză, t1L afara ,zillll·u1ui econo
mic, o revistă m edicai.t.'î -
,„1Le Panorama du. Medicine" 
şi un săptăm'inal „La Revue 
du Patricien". 

Noua achiziţie făcu!ă de 
. „Pearson" consol:idează pre
zenţa stTăină îm. presa econo
mică franceză., la care paTtî
cl:pă, de asemenea, gruvui e
ditor al z iarului „The "\.Van 
Street Journal", ce are inte
rese intr-un alt cunoscut ziar 
fim.ainciar francez - „La r.rt
bune". 

Deces 

Sir Wi1liam Haley, fost cit.
rector al ziarului „ The Times" , 
a.1 agenţiei R1Zttter şi a-l BBC 
a deceda,t în vîrstă de 86 de 
ani. 

Hal.ey şl-a tnceptit cariera 
d·e ziarist de la vîrst.a de 18 
awi, în redacţia cotidUlln-ului 
„Moming N'ews" d'ht Jersey, 
oraşu.I swu natal. Intre 1939 şi 
1943, el a fost director gene
ral al agenţiei. ReU.ter, apoi al 
BBC - pinii în 1952. Un post 
similar a ocupat, pln.ă în anul 
1966, şi la „The T·imes" . ln 
v.Ltimut timp, W!Uiami Ha.Zel) 
era pTeşeclinte a.l societăţii 
„Times Newspa.pers" şi editor
şef La „Encyclopaedia. BTitan
nica." (1967-1969). 

Rubrică reali:i1ată de 
Constantin LUPU 
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:ll !n organ!7.a~ Co
m •liet!l!lui · SdJndioaitul'Ui 
Presă şi EditUJră Ci-a
lov.a, a .revistei ,,Ra
muri" şi a Asociaţiei 
Sorii Lorilior. 1a secţiia de 
.ar'lă a Com ple-X<u.l.ui mu
zead a.l judeţului Dolj 
a aVllJjt loc o m.an}fesla
re oonagii3Jlă dedica·tA 
sărbătoririi :zilei de naş
tere şi a P"""te 55 de 
ani de activitate revo
luţionară a tovarăşului 
Nicdlae Ceauşescu. 

• Filiala Consl:mta 
a Consiliului Ziariştilor 
a organizat, pe data de 
25 ianuarie, s impozionul 
omagial cu tema : 
„Personalitatea şi acti
vitatea. revoluţionata a 
s ecretarului general a l 
partidului reflectate în 
presa locală". Cu a-
celaşi prilej au avut 
loc vernisajul unei ex
poziţii de artă plastică 
contemporană 5i o ex
poziţie de carte soc!al
poliUcă. 

8 ln recent.a şedinţă 
a CenaolU!1ui de publli'
cistică al gazetei ,,Fla.
mura" - Oa1naş Seve
nî111, a de'ml'IJalt o 11ouă 
ruibrică : Cllasi•oi al jw:
n.al<ismu1ui. De această 
dată s-a vorbiit desipre 
m.a:re1e r eporter Egoo 
IDrwitn KisC'h. P rogra
mul întl.itJ.rn.iJrjii a cu,prins, 
de iasem:enea, o vJe 
dezbatere pe margi'l'lea 
unui reporbaj ser.iis de 
Radu Oidbotea, precum 
şi obişnuii.!l:a rubri!Că 
„Noutăţi jm :l<ilbră:rii ", 
refu.nitoa:re, desigur, iLa 
apari ţii suscepti1bi!le să 
trezească im•Leresul ga
zetarilor. 

• S-a înch eiat con
cursul de rE1p011taj, Jo
tognaf.ie şi poezie „Ju
deţul 'llim:iş m ereu în i
nima ţăa·ii ·', org.aniw.t 
de ziarul „Drapelul ro
şu" 'iin cinstea Canfe
rin ţel Nia ţjonale a ;painti
df\l!lui, a jidbileu11.uJ Re
publicii, oa un omagiu 
prillejruiit de aniveTsarea 
tov.airă.şulLui Nicdliae 
Cea1.1.şesau. JuriUl a a
caridalt urmă!Loarele pre
m:il : Tat&a!na Bădescu 
şi An:m.and Ba.'00 ban 
(ipent i:u reail.i~ea ex
pozi1iei de follografili 
.,Jllldeţul T.im:i.$ m ereu 
Îlll inima \;ă!l.'ii ") - pre-
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mi.ul special epo:rtaj 
- Ion Cădim.an (pre
miul 1), L u.cian Bureriu 
(iPrerniul 2), So:rin Tro
can (prem i u1 3) : poe
zi e - Alexandru J~be
leanu (premiul 1), Va
lentin 'Dudm (jpremhll! 
2) şi Co.nstanl:iin Tăna
se (rpremi1u1 3). 

• Au .fost aco.rdate 
pxemiille irevJ&tei ,,Săp

tămîna" pe an u.1 1987: 
DIDa Cocea (penlll'u rn
de.Jru.nga1ă .activ i bate des
făşur.;:nă în slujba t.ea
h.'uJ.uJ românesc), Eoo
tet'iina Op.roiu (pentru 

mireană", a :-b\i•;.1~ 
premiul special al : u
riului cu lucrar~., „Fa
gure". De asemenea, ta 
concursul ,,Expo-Aufo
mobil 1987", 01;gani7.~t 
de C.J .A.C. Maramureş, 
fa colaborare cu A.A.F. 
din R. S. Românls, ta
len~atul fotoreporle!· a 
dobindit premiul .• Au
tomobil '87", dipbma şi 
cupa pentru ceie llli.li 
bune fotografii dt! re
portaj. 

• De la roleguJ nos,tl'u 
Chivu A vram aflăm că 
în c.adrul programului 

PE SCURT 
de la noi 

d1·amaliurgie şi aotivil.a
tea desfă.şurală ÎIIl do 
meniul ci·nemmgratiei 
niaţion~e), V'ia:giil Câm
dea (penbru intre.aga o
-peră umanistă şi. act.ivi
llalea d~tisă 1n cadrul 
.AsQcia1ţiei , ,Româin ia"), 
M odest Moc.arilu 'peni.iru 
aicbtv1tatea literară şi e 
dibar.iia1ă), GabrieLa Ma
nole-Addc şi Gheorghe 
Aid:oc (1pen.t:J:'u iin treag;a 
act.i·vi·~lie - scull,ptw·ă), 
Allexand.J"U PaşC0illltl 
(jpenttiu opera CQmPo-
nisbi'Că) şi Arnca R;o
meci (memţiune penrlmu 
aotlivita t:ea publici&t.it:ă) . 

• La începutul lunii 
ianuarie, îo redacţia 
„Zori noi" - Suceava, 
printr-un meci de ba
raj a fos t J e'>emnat 
cîştigă:torul cor,cur.rnluj 
de de.zlegări de ş.:J h, 
dotat cu „ C1.1p3 ! ictru· 
lui Zori noi", u l : t i11 a 
V-a (1987). C .>nc.i.:rml, 
Ol'ganlzat de re·fac:1 ! a 
ziai·ului, cu s1 iiînu.l 
şahistului SUC!!V·~311 D :c!.: 
ter Kostel'n\..l•I?'• i::e i :1-
scrie înlre mz n ift>•:t ă
r ile „Daciad'i?i ' . 

• Pal'ticipînd l:l Sa
lonul de arta fot0g; it
fică .,Contra-lumină", 
organizal de A..·oc1?.\rn 
Artiştilor Fotegrari . 1!'1-
liala Banat, Martin 
Sarea, fotm'•Jpurter ul 
ziarului „Cronica. F.ăl-

de pregătire pro.fesi<>na
lă pe anul 19:88, co
Jeotîvul gazetei „lnaio
te·'-Brăil.a a efecliuat 
recen t o vizită de do
cumentare la Centrul 
Judeţean de P1:oiectaxe 
Brăila. Cu acest .pridej, 
redactoru a u purlat un 
di.ailog cu arhitecţii, a 
v&nd ca 1emă „Oraşul 
merge spre înălţÎJllli , 
cobonind spre Dunăre". 

Au fos t evildenţi,aite 
perspectivele dezvollă
l'i.i urban'istke ca muni
cipiului 5 n cin c:inal ul 
actual şi în perioada 
pînă în ainul 2000, el1e
m.sniele specillce a:Ie 
sistematizării falezei 
Dunări i , comunelor La-n
ca şi lnsurăţei. Acţi
uni .asemănMoare sint 
programate aa Intre
prinderea de 1tJtilaj greu 
„Progresul ", C.F .C.R., 
Ln t l'epri.nderea .A!grico
'lă de staL „Insu1a Mare 
a !Brăilei" şi al.tele. 

• La reuşi ba deull ială 
a' manifeS'tărilor cellei de 
a ;i.8-ia ediţ.iti a „Salonu
lui literar Dragoslo
veni ", desifăşw-ate re
can1t pe me!leagur.i!le 
VTan.o!!d, şi~ adl.IS ccm
tribu.tia şi gazeta „Mil
covul" . pt•in redactorii 
ei Fknin Musca!l<U. şi 
T.raia!n Oliteainu. D e a1t
mi1I1te:ri Î1Tl oadml!l 0001-
cun·stcliui de •IJiit;en:atură a:l 

Saila1m1ui, redia:cţia a a
cordat şi un premin.J 
spec.i>a!l. 

• Geo Bogz.a pu.bl!i1că 
Îlll Editura Qartea Ro
mânească vdluml1'1. „Jur
n.al de copilărie şi ado
lescenţă". Ln:tfillll~m î111 
pagiin ille sia!le notaţii i
nediite priv:imd pubiliioa
ţihle aV0111gavdiste din 
perioada Îillterobeliică. 

• O nouă premieră 
te&tnaJ.a .la televi z.i!lJII1e: 
,,Fata. care a deschis 
t-0ate ferestrele", sub 
samnăbu:ra ooleg<ul ui 
n.asliru Sori:n H o1baln, de 
l·!i „Inionn.a·ţia B UIOU
reşU ulhlii ''. şj î n .re~i.a liui 
Silviu J ia:ma.n. 

• VJd.or Băru:.i·ul~u 
şi Vda:gil Ludu sî.nţ au
tcrii lllllei .cărţi ined iit.e : 
„Sport şi artă'', apărută 
de cw·md în E<i-i1Ll.llna 
Spoo1-'.l'urism. 

• O nouă lucrare diin 
domen.illll î$toriei :PTesei 
!ramâ.neşLi : „Era. nouă", 
>31Păr'l.ilă la Ediituna E
miinesou, o masivă edi
ţie ori.hi.că i:ntdam.Ută de 
istorJ.cU!l Ion Airde.llea111JU, 
cuprÎlllz.m d itexlrele sade 
mai semni:fil1cative pu
blioate lD1 pag.Ln;ile ou
nosouilei reviste de ia.

cum cin:oi decenii. 

• Pul:Jllti cis1rul Lqn 
Ci1UJr clairu debutează în 
dt·ama:tll!l'gie cu piesa 
„Ne naştem o singură. 
dată", p,rezenbaltă m 1Pre
mle1·ă pe scena Tealtru
t!·ui Niaiţiona;I din Tu~ 
Mureş, Îlll r~iia lui Dan 
A!lecsandrescu. 

• De veghe pentru 
învingători este titlltJil 
rom~mllllui semnait de 
oolegull n.os1lDu Romu
lus Dliaccmesou de 10 re
viista .~muri ", pl'iimua 
VOO'Um dlÎlll llr-tllll a1c:J<U 
ded:iioait evcrcălii pairti
OÎJpărJi R omâmdei 1a pri
mtil război mondiial. 

. Oa1rtea a arpă.rut 1a E
ditura Militară. 

• Cosernnăm apa-
riţia 001uJ volum de 
proză scrur.tă pw:tiind 
semnăt'U!r<a CUlll.OSOU!~utl'lli 
r~01·te- Luci:an Za1rt i 
- ,}Curcubeul romanti
cilor", editat recent de 
Oartea Românească. 



• O conferin\u in
ternaţională cu pri\"ire 
ln rolul mass media va 
fi convocată anul a
cesw in Norvegia, ~ub 
egida Societă\ii norve
giene pentru pace. O 
reuniune pregătitoare a 
avut loc luna trecută la 
Oslo, cu participarea 
unor militnnţi pentru 
pace şi a unor lucră
tori din presă din 
S.U.A., U.R.S.S., Marea 
Brltnnle, R. F. Germa
nia, 'R. D. Germană şi 
ţările scandinave. 

• Intre Institutul In
ternaţion!li de Ziaristi
că (I.l.J.) şi Institutul 
iugoslav de ziaristică 
(în!iint~t în 1959) a fosl 
perreclat un acord de 
colaborare în domeniul 
documcnt.irii şi schim
bului de iniornuţii 
privind evoluţia mass 
media şi tendinţele pe 
plan mondial. 

• .,Tirez sur Contn
dora" (autori - ziariş
tii Stela Calloni şi Ra
fael Cribari) este titlul 
unei cărţi publicate la 
Montevideo. Cartea a 
cuză guvernul Statelor 
Uni1e de a se fi dedat 
la un gambit politic în 
America Centrală. In
troducerea este semna
tă de Adolfo Perez Es
qui vel, laureat al Pre
miului Nobel pe anul 
1!180. 

• Buletinul „Third 
World Network Fca.tu
rcs" 12.111987 a consa
crat o parte a sumaru
lui său studiului lui 
Shiraz Kassam - „Re
prezentarea dclormată a 
lumii o treia de către 
agentme de presă occi
dentale". P otrivit unei 
anchete a UNESCO rea
lizată în 29 de ţări. 2/3 
dln informa(.iile de pes
te hotare din presa lu
mii a Lreia, precum şi 
o parte însemnată a in
forma\illor presei din 
ţările dezvoltate au ca 
sursă 4 mari agenţii 
occidentale - AP, UPI, 
Reute1· şi AFP. 

• Televiziunea sovie
tică a prezentat Iilmul 
american „The Day Af
ter", consacrat conse
cinţelor unui evenlllal 
război nuclear. Pe de 
altă parte, la televiziu
nea americană a fost 
proiectat (ilmull sovie
tic „Scrisorile unui om 

mort", avind aceeaşi 
tem'.i majoră. 

• _'\ !ost inaugurată 
Agenţia de presă din 
Sierra Leone, la Free
town, capitala ţării. 
Fondurile necesare pro
curării echipamentelor 
agenţiei au fost furni
zate de UNESCO, prin 
Programul Internaţional 
pentru Dezvoltarea Co
municării (PIDC). 

• 1ncepînd din luna 
ianuarie 1988, la Bei
jing (R. P. Chineză) a
pare o nouă publicaţie 
specializată în proble
me de seismkitale. Re
vista a re palru pagini 

Berlin organizează un 
curs de şase luni pen
tru ziariştii de cotidia
ne şi săptămlnale, in
cepind de la jumătatea 
lunii ianuarie 1988. 
Cursul cuprinde pregă
tirea in domeniul foto
ziat:lsticii, în activitatea 
de laborator, în teoria 
şi practica tehnicilor de 
telecomunicaţii, în pro
bleme legale de ma
chetarea ziru·elor şi re
vistelor. 

• Casa de presă 
franceză ,,Hacheite" şi 
grupul ,,Filipacchi ", 
strîns legat de ,,Hachel
te", au ajuns Ja un a-

PE SCURT 
din toate lumea 
şi o periodicitate trilu
nară. 

• La ultima 1·euniu
ne a Comitetului exe
cutiv al Federaţiei In
ternationaJe a Ziarişti
lor (F.I.J.) a ros t adop
tat 1exlul actualizat al 
codului de onoare pen
tru ziariştii profesio
nişti. Codul a .fost dat 
publicităţii in patru 
limbi - engleză, fran
ceză. germană şi spa
niolă. 

• Cel de-al şaptelea 
Congres naţional al U
niunii Ziariştilor din 
Nicaragua (U.P.N.) va 
a\·ea loc la 1 martie 
1988. Cu această ocazie, 
va Ii ma.reală a zecea 
aniversare de la în!lin
tarea Uniunii. Pînă la 
congres preşedinta U
niunii este Lilly Soto, 
iar vicepreşed1nte 
Juan Molina. 

• Redacţia ziaru1ui 
comuniştilor paragua
yeoi - „Adelanle", care 
apare in condiţii de 
ilegalitate, a organizat 
publicarea celebruluj 
„Reportaj cu ştreangul 
de gil" de Julius Fu
cik. „Repot·tajul" a a
părut în limba gua1·ani, 
pe care o vorbeşte par
tea cea mai oprimată 
din populalia ţă1ii. 

• Institutul interna
ţional de ziaristică 
„Werner Lnmberz" din 

cord de cooperare cu 
casa i tali.ană de presă 
„Rizzoli Corriere della 
Sera." (R.S.C.). P otrivit 
acordului, R.S.C. va ob
tine 2 la sută din ac
punUe „Hachette", m 
schimbul aceleiaşi can
lităţi de acţiuni „Riz
zoli ". Cele două părţi 
vor asigw·a apariţia 

versiunii italiene a re
vistei „Elle''· 

• L.l.B„ slaţie de ra
dlodifuzi une din New 
York, este de un timp 
supraveghiată de po
liţJe. Emisiunile acestui 
post de radio au infă
µşat dHicultăţile popu
laţiei de culoare din 
13.U.A. 

• „National Un.ion of 
J ournauSts" (Malayezia) 
a obligat redacţia zia
rului „New Straits Ti
mes", proprietate a gu
vernului, să negocieze 
problemele legate de i
gienă şi asigw·area se
curltătii io conte.xtul 
folosirii noilor tehnolo
gii in presă. 

• tn organizarea U
niunii Ziariştilor Cuba
nezi (U.P.E.C.), la Ha
vana a avut loc un 
seminar privind rolul 
cercetării sociale în zia
ristică. Au participat 
ziarişti din 16 ţări ale 
Americii Latine şl re
giunii Caraibelor. 

• Sindicalul ziarişti
lor din Noua Zeelandă 
(cca. 1 OOO de membri) 
şi Sindicatul naţional al 
ziariştilor din India 
(cca. 3 OOO de membri) 
sînL noile membre ale 
Federaţiei Internaţiona
le a Ziariştilor (F.l.J.). 

• Uniunea inlerna
tională a ziariştilor şi a 
presei ele limbă fran
ceză (U.I..J.P.L.E.) a în
ceput. să publice un bu
letin informativ lunar 
intitulat „La Lettre". 
Publicaţia îşi propune 
să informeze cu regula
ritate despre activităţi
le Uniunii. ln primul 
său numă1', buletinul se 
referă, intre altele, şi 
la Presoteca de limbă 
franceză, înfiinţată ln 
anul 1975, care înregis
trează în arhivele sale 
ziare, reviste şi buleti
ne editate în limba 
franceză în 50 de ţări 
sau regiuni ale lumii. 

• Sindicatul ziarişti
lor norvegieni (N.J.) 
proiectează. organizarea 
la Frech'ikstad (Nor
vegia) a unei conferin
ţe internaţionale asu-
pra Pireptului de 
sutor la )>nceputul 
acestui an. Con-
ferinţa va avea loc sub 
auspiciile Institutului 
pentru ziarişti dinFre
drikstad, un institut 
pentru pregătirea "Per
manentă, care aparţine 
Sindicalului ziariştilor 
din Norvegia. 

• La Phenian (R.P.D. 
Coreeană) s-au ~esfăşu
rat lucrările celei de-a 
X-a plenare a Consiliu
l ui pentru p1·egătirea 
ziariştilor al O.I.Z. Ur
mătoarea plenară (a 
XI-a) va avea loc, în 
cursul acestui an, în 
ţuba. 

• Am mai anunţat 
că ,,Jnternational He-
rald Tribune", coliclla
ouJ american publicat 
în Europa occidentală, 
şi-a sărbătorit anul tre
cut centenarul existen
ţei sale. Cu acest prilej, 
între altele, a fost edi
tat şi diCuzat un supli
ment în culori de 160 de 
pagini. 
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(Continuare din pag. 26) 
plici pe care nu le inven1ez ecum, 
ca posibiile exemple, ci do.ar le ~·e
produc. Mă intreb de ce există o 
asemenea mental itate? De ce să nu 
spunem tot ce ne frămîlJllă? Nu nu
mai că rnu sîntem opriţi, dar s întem 
chiar îndemnaţi stăruitor s-o fucem. 
Vina ne aparţine nouă, gazetarilor, 
care de multe ori preferăm să oco
lim aspeetele spinoase, problemcle 
ce ni se par delicate. 

Po.imtlnd de la .acea.silă o.bserwaţie, 
acooidăm o deosebită .a1entie emisiu
nilor critice {deşi termenU!l mi se 
pare greşit ; n-.ar trebui să e.xiste e
misiuni critice şi emisiuni lauda•hi
ve, ci emisiuni pur şi simplu, în 
oare aspectele neg.a.tive şi aspectele 
poz.i•ti ve să se regăsească deopolJri
vă, aşa cum se regăsesc îin v;iia.ţă, în 
realitatea cotidiană). lntl·area pe post 
a acestor emi.si UfTli a .Prilej uit foar
te bune aprecieri din J}.arlea publi
cului. Deci, ială edlcfonţ.a noastră. 
P eoh'u că sînt ccmVii:ns că telespec
tatm·ii care ~ucrau i'n domenii a
propiate celui abordat într-o astfel 
de emisi1Uille - poate nu to1i, dar 
mullţi dintre •el - au fost 1·ealmen
te pn~ocupaţi de ce au văzut şi a 
d<rua zi şi-a;u cercetat propl\Îa ac
tivit.a1te să vadă dacă nu sint Yin 
pemloo!lru.l de a tace aceleaşi greşeili. 
Este un tOiştlg. şi JlU unul neimsem
nat. Adevărul e că dacă noi, ziar>iş
tii, evităm uneori adopt.area Uillei 
pozi,ţij ,c1; tice, o fuicem i·n mare mă
sură clintr-o anume com od; ta.te. E 
mai greu sii faci o emishme critid. 
responsabili<tatea e mai m~u·e, exi
genţele mai numeJ.ioose, tprotes'tel-e î•n 
cazul unor er>ori de documen bare 
muilt mai puternice. Nici un direc
tor genenan ae Direcţie judejieană .a
gnicolă n u se va supăra d.acă i se 
a•trjibuie U!Il procen•t mai maire, sau 
un merit ... nemeritat. darr dacă ai 
greşit, Ln nmus, cu o jumăbate, cu 
u:n si.fert de procen\t, nu te mai spală 
toate apele. 

Primul efect ai! emishmilor criti
ce a !ost, deci , intei:esul deosebit 
al telespectato1,Hor. Al d oJ<lea - şi 
c~·ed că şi ac~ta tot eficienţă !·n
seamnă - a constat în mumeroose 
discuţii , uneJe la tempenaturi f oar
te înalte, .cu factorii j mpJiicaţi. Ttre
buJe să precizez că protestele 
care IJ'Haru 'lliQSit - nru a.u cup1·ins 
nici o iJl.firmare a exacLHăţil fap
telor comunicate de no i ~ emisiu
ne . . Ceea ce e :foarte i0rnporbant. cred 
eu . .Argiumen.tele erau de .a~<tă l\adu
ră : „De ce <tocmai noi ? Toţi ceilalţi 
sint pe1:fecţi ? ". P.rotestul era pue
rl>l, pa.a.te, dar merilba atenţie pen
tru că dezvă!luie o men-taUt.ate gre
şită. Deci, un teren de acţiJUne pen
tru noi, pentru emisiunile urmă
t oare. 

- Aţi afirmat, şi practica gazetă
rească vă dă dreptate, că î ntr-o e
misiune critică, nu t rece neobser va
tă nici cea ma i măruntă greşeală 
a reporterului. O emisiune „pe po
zitiv", cum n e-am obişnuit să spu
n em, presupune mai puţină rigoare 
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clin c1>artea realiza torului ? 
- Răspunsul est.e nu, dacă o r.a

partăm la eficienţă - şi trebuie să 
o raportăm n:u penLnu că aoeastia e 
tema convorbirii noastre, ci pentru 
că ef.i!oien \ia este rostul acLi vităţLi 
pe oare o desfăşurăm. Şi cind lău
dăm - chiar dacă o facem ciu per
fectă 'i1ndreptătir.e - p utem comite 
greşeli, inabiHtăti profesionale. Fie 
că ne avinllăm în figuri de s tm, fu
r.3ţi de condei sau de microfon, şi 
ahi.aJ· dacă nu depăşim p:rea mUJl 
adevărul, reuşim să-!1 .îac'em nevero
simil. De=i nu facem n ici un ser
viciu nimănui. F ie că, dispuşi să 
\·edem numai ce e pozitiv, uităm 
să maii privim şi ce nu e - sau nu 
e i.ncă - de.săv:irşit. Ot1ice om, Oli
ce colectivit.ate au calit~ţi şi de
fo~te şi d.acă-'i pri'l'im dintr-un siin
gur ungh i, ima~i111ea v.a fi săra'Că. 
i•nexaclă, nu v.a convinge. Există şi 
pericolul - care nu trebu:i-e igno
na·I - de a pierde creditul im fuţia 
tele.51Pe-::.t.at101~ilor, bu,cru greu de re
m ediat dlupă ce s-.a produs. S olu
tia e una singură: să arătăm oa
mern·i vii, adevăraţi, nu tii'nţe . .akă
tu i·te 1pa:ncă pentru a deveni maite
rj.g}e clid.aclice : aş.a da, aşa nru. 
Siot fla1suri, oricil de bineintenţio
nate, şi nu Pot convinge. 
Legă bura cu via.ţ.a, .cu terenwl, illU 

se limitează la perioadele de do
cumentare. Avem .conta.ele dlirecte, 
statornice, ou foarte mulţi oameni, 
de profesii i diferi te, cu .respoosabi
ld lăţi diverse in procesUil productti'v 
- cunoaştem in gineri, ţărani, di
rect.o.ri, paznici ş.a.m.d. Aceste con
bae<le, i!nde pendente de ob1iga\iile de 
01rdjin pr,ofesiooal, ţialJnd de existen
ţia cobidi1ană, C!i v<ilă, a ori-cărui re
porter, îţi dau posibiHta1tea să cu
noşti î<ndeaproope oamenii, preoau
păTi le lor, problemele cu oe.are se 
c.onirun lă, înrtrebări.Je pe ca<re şi le 
Pl.liil. E bine, e necesar pentr.u un 
zia•rist să desprirndă <lllTl toate .aces
te d i.a.loguri posi1bile teme pentru 
em.i!!>iuni. să fie iin pel1manenţă re
ceptiv la sugesbtille pe OM"e viaţa 
I·nsăşi i Je -oferă. 

A ajou.n~e 1a oamen i, a face emi
siuni credibile, ef\iaiente, înseamnă. 
de asemenea, a fi :foarle bine d<>
cumentat şi 'Îlil priviinţ.a oriemtărifo,r, 
preocupărilor pr ioriitare dintr-un 
domeniu de aC::tiviLate anume. f.n
cepilnd au documentele pwtidului, 
ou programele ministerului, depar
tamentulu·i, cu P!anrurile concrete de 
pToducţ.ie ale fiecă~·~i unităţi. 

lncercînd să sin tetizez. cred că 
demersul pub~icisLic poate avea e
ficienţă <loar c1acă gazetaru.I înţe
lege că e responsiabiil, a'lături de 
toţi oamenii muncii, de ceea ce se 
întimpJă în fiecare secilor .produc
li v şi .această responsabilitate, an
ggj,are nemijilodtă s·e ex;primă în 
:fie~are dilfllre actele sa.le, presu
pune o pregătire temeinjcă, infor
m are pe11manentă, dat.oria de a fi 
mereu la zi, de a răspunde tJutu
ror apelurilor actualităţii, ale 
vieţii 

(Continuare d in p ag. 38) 

cularilăţi s ti listice corespunzătoare. 

Printr-o sistematizare a acestora, 
stilul publicistic - acuzat de ete
rogenitate - se subdivide în sub
stiluri, fiecare fiind omogen în 
structura sa. 

' Inainte de a incepe, din numărul 
viitor al revistei, o caracterizare a 
substilurilor publicistice, propunem 
o prezentare globală a lor, împreu
nă cu genurile ziaristice pe care le 
presupun. 

STILUL PUBLICISTIC 

n Substil!.IJ INFOR MATTV OFI

CIAL 

e ştiri oficiale interne şi externe 

e comunicate de presă 

e documentare 

II) Substilul INFORMATIV UTI-

LITAR 

e i nformaţie utilitară diversă 

{şLlri, note, interviuri, reporta
je, relatări econom ice, cultu
rale, ştiinţifice etc.). 

e faptul divers 

e mica şi marea publicitate 

III) Substilul INTERPRETATIV 0--
FICIAL 

e editoriale 

e comen tarii 

e articole de analiză 

IV) SubsLilul I NTERPRETATIV 

PERSONALIZAT 

• repor taje 

• cronici 

• eseuri 

• dezbateri {intervi.uri, anchete, 
confel'inţe de presă) 

V) Substilul I NTERPRETATIV SA

TIRIC --1 

e pamflet 

e foileton 

e caricatură 

e notă critică 
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dcz,ro ltării conştiinţei socialiste şi întăririi spiritului 
revoluţionar, a înfăptuirii politicii rnter'ne şi externe 
a partidului şi s Latului nostru" (Sim,pozion omagial 
organizat de Consi'l iul Zîia.TL~tHor şi Comi:tet u l de 
p-.J rtid Presă-Edit·uri ). 

DEZBATE RI PROF ESIONALE 

Holărir.i<le şi obie...~tivele ~nfe:rimţei N.aţion.a1e l!l pm,ti
du.lui pe agenda de lucru a fiecărei redacţ;ii, a fie
cărui ziarist (planuri, acţiuni, proiecte gazetăreşti) 
(Participă : Ni-colae Amlhulesei, „Delta "-Tulce a ; Lu
cian T1iţă, „lnain te "-Dolj ; Vasas Ferenc, „Megyei 
Tilkor "-Covasna ; l\l!aiia Slein, „Neue Banater Zei
tung"-Timiş; Emil David, „Tribun a S ibiului ") 

A NCHE'l'A REVlSTEI 

Cum recunoaşte.ro., cum evaluăm, cum realizăm efi
c:enţ.'.l demersulu i ga'l.e L5:re;c (R~l.Spund lia în1:rebărJ 
Timotei Ana Jurjica - „Flacăra "-Reşiţa ; Alex Şte
fănescu - „Magazin ", Gh eor gh e Verm an - Radio
telleviz~lllnea Română) 

O ZI IN .REDACŢIA GA ZETEI .. • 
Prestigjul ziarului se obţine Ş.i se păstrează prin pro
fes ionalism (Milena Com a rnescu) 

PE TEl\'IE GAZETAREŞTI 

Trăsă :u ri s.peci.fke .a.Je o.perei zi.cn·isli·ce (2) (Pmf. uinjv. 
Nestor Ignat) 
O intimplare ca o fa.bulă (Dan Lăzăre.o;cu) 

RUBRICA S UBIECTIVA 

Am văzut e Ne- a plăcut e Vă semnalăm 
FARA SUP A RARE ! 
De prin presă adunate ... 

LIMBAJUL PRESEI 
J ocuri ortografice (Dorin N. Uritescu şi Rodica Uţă 
Ul'it.escu) 

RETORICA ZIARISTICA 

S t ilul publicistic (2) (Rubrică realizată de Constantin 
Lup u şi M!rcea Ham7a) 

Citim în presa noastră de acum 1111 veac (Rubrică 
realizată de Rodica Şerbănescu) 

BIBLIOTECA PROF ESIONALA 

„ Diiction*l'n1l et im ologi>c de term eni ş 1ii;n ţi fki (Pre
zenta1·e ele DoriJTl N. Uritesou) 

DIN TRADIŢULE PROGRESISTE ALE PRESEI 
ROMANEŞTI 

Presa rom.:i nească în primele rinduri ale l uptei pen
L1·u w1itate naţională (Vasile Moldovan) 

Panoramic e~'iern (Rubridl realizată de Constanrtln 
Lupu) 

Pe scurt lle la noi ; Pe scurt din toată lumea 



INTREPRINDEREA MECANICA FINA -
Bucureşti execută in cadrul programului său 
de fabr icaţie, următoarele familii de · produse : 

• Aparate ş i instrumente de măsură şi con· 
trol dimensional 

• Aparate şi mecanisme de orologerie in
dustria16 

• Aparate pentru controlu l mărimilor ter
motehnice 

• -Elem~nte de automatizare pentru regla-
rea presiunilor şi temperaturilor 

• Scule, portscule, dispozitive şi matriţe 

• Produse d in carburi metalice sinterizate 

• Scule diamantate 

• Pile şi raşpele 

ln imagine: 

1. Tahometru portabil 

2. Ceas· programator CPA-ZZ-2 
3. Control de debite cu roţi ovale 

PRODUCATOR : INTREPRINDEREA MECA· 
NICA FINA - Bucureşti, str. Popo Lazăr nr. 
9- 19, tel. 35 .00 00, .telex : J1 Ş83 



La 
rişti I 
cursur 
ganizat 
de către 

Edituri, . 

,· 

Redactori de la ziarul „Unirea"-Alba, 
in documentare, pe şantierele de con

st.rucţii ale judeţului 
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l n spiril ul t:crinţclor , al sarcinilor subfotia tc de 
to,·a ră5ul Nicolae Cc.iu~tscu, angajare pulcrnicil. 
unanimă tlentru înfăptuirea exemplară a prog1·am elor 
lfo dt•zToltarc economico-socială u ţării 

Db ;wlivita tca Asocia~illor profcs iooalc ;ole C<msi
Uului Z.i:lriştilor 

e Teme şi idei p rioritare penlru 
t!:,;rarieni 

ANCHETA REVISTEI 

;dariştii 

Cum n:"cunoaşlem, cum evaluăm, cum l'ealizăm efi
cien \a demers ul ui gazetăresc '! (II) Parlicipu la an
che:il : Ioan Erhan, Ion Paranici, Ti tu C.:onsl~intin) 

O ZI JN REDACŢIA ZlA.llULUI „UNIREA "-ALBA 

V'n ziar de aceeaşi virstă cu judeţul (Cri.5Lina Du
m ilre!'.cuJ 

BIHUOTECA PROFESIONALA 

e „D1c(ionar ul etimologic de termen: ştiin( ifi ci ·'. 
9 ,,Probleme ale exi>l'imării corecte ·· {l ' rezen
tări de Dorin N. Uritescu) 

PE TEME PROFESIONALE 

Trăsături ::;p<!c:ifice ale operei ziaristice (:l) (proL 
univ. Nestor I i;nc1I) 

RETORICA ZIARIS'l 'lCA 

XI. Subslilu l informativ oficial {l) (Rubrică realizată 
de ConstantJn Lupu şi Mircea Hamza) 

Lll\lBA.JUL PRES.El 

Crtograficrea unc r n eologisme (Dori n N. Uri tescu, 
R odica vtă-Urilescu) 

Il.lJBIUCA SUBIECTIVA 

Am \'i1zul. Ne-a plăcut. Vi't semnalăm. 

FAUA SUPARARE ! 

D ;;: prin presă aclunale.„ 

GAZE'.rAIU DESPRE GAZF.l'ARIF. 

E~igen Jebeleanu : „Comanda socială eo;tc pentru 
mine u nevoie permanentă" (Constan lln D2rie) 
Cl tim în presa noast.ră de acum un vea.::. (Rubricii 
r<?alizată de Rodica Şerbănescu) 
Adevi'lrul fotografic (Milena Comarnescu) {.F(JtogrnCii: 
Mihai A lexe) 

DIN T RADl'fHLE PROGRESISTE ALE PUESEI 
ltOI\'IANI::ŞTI 

15u de ani d e la apariţia „Gazetei T ransilvanie i " 
(D.r . Rod!ca Şerbănescu) 

FIŞE PENTRU UN DICŢIONAR AL OAMENILOR 
D E PRESA 

Cons~anlin Bacalbaşa - proeminentă personalitate a 
7.;aristicii române.şti (Constantin Tatu) 

DOCUMENTAJt INTERNAŢIONAL 
Cotîdiainul japonez Asa,hi Shimbun 

Panol'.unic extern {Rub1·ică realizată de Coni>tantin 
Lupu) 

P ;;: scurt de la noi e Pe scw·t din toată lumea 



„Trebuie să înţelegem bine că activitatea - politico-educativă, de for
mare a omului nou, cu o înaltă conştiinţă revoluţionară, constituie un fac
tor de importanţă deosebită in noul stadiu de dezvoltare . a societăţii 
noastre'', NICOLAE CEAUŞESCU 

in lumina cerinţelor, a sarcinilor subliniate ' ' 

de · tovarăşul · Nicolae · Ceauşescu 

Angajare puternică, unanimă 
pentru ih'făPtuirea exempl~r~·~· · 
~, pr~gramelor de dezvoltare. 

economico-socială ·a ţării 
t. L una Lebruarie - cea 
„ de a doua lună a anu-
• lui 1988, an hotărîtor 

pentru înfăptuirea ce-
lui de-al 8-lea cinc.inal 

- .ş-a concretizat pr:lnir-o amplă 
şî intensa activ.1tate în toate seotoa
r ~e pentru realizarea in cele mai 
bune condJt iuni a sarcinilor de 
plan, oamenH muncii. toţi cetăţenii 
patriei fiind p e dephn conştienţi 
că de contribuţia lor efectivă. de 
i:ezuJLatele concrete ale fiecărui co
l~tiv depinde, pină la urmă. <iniăp
tuJTea exemplară a istoricelor ho
Wlriri ale Congresului al XUI-lea 
Si Conferin tei Naţionale a.le parti
dului , a măreţului program de dez
voltare economico-socială. a ţării. 
P L·esa centrală, depantarnentală şi 
locală. rad ioteleviziunea au susţinut 

in plin aceste eforturi, consaclin
:iu-le pagini. respectiv emisiuni. 
rnlregi. rubrici şi actiuni de presă 
€lficien tc. Un spa Uu larg a fost con
~craL. de asemenea, public.ării mo
b1llzatoa.relot· chemăt'i la întrecere 
socialistă adresate de consilii pon u
lare jurletene. municiprue. orăse
nesti Si comunale. de c.ătre intre
l'lrll'\C)eri s i unităti economlce d in 
t~:i.te c;ectoarele. în soiritul hotărî
r il r. ConferintP.i NationaJe s:t o::i r ti 
dullll. oent:ru depăi:irea oh"·\ 111"i ln r. 
Pentru ridicarea în tregii activită ti 
economice la un nivel s uperior de 
C~itate şi eficientă. Problematica 
ec9no~că a devenit - aşadar 
PrÎQ,rllară şi, fapt îmbucurător. de 

bun augu1:, nu numai sub raport 
cantitativ. ci şi calitativ. 

1n această atmosferă de av.îr.t 
general, in zilele de 4 şi 5 februarie 
a avut Joc plenara Cons iliului Na
ţional a l Oamenilor Muncii - lar
gă reuniune a demociaţiei noastr-e 
muncitoreşti-revo1uţio.nare., adcd
rat congres al proprieiariJor şi pro
ducătorilor, al cadrelor de bază din 
întreaga <.'<lonomie. Dind o unanimă 
a preciere con t.ri butiei decisive a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la 
crearea unui asemenea cadru larg 
democratic de conducere a econo
mie i na \ion:ale, participaint ii la dez
ba t:eri au adus un pro.fu.nd omagiu 
activi lâWi sale neol>osite, creatoare 
pcml ru făurirea sistemului democra
~iei. munci·toreşti-revoluţionare, sis
tem unic in fe lul său, pentru. ela
borarea u nei coJJcept!i ştiintilice, 
globale şi unitare privind dezvolta
rea intensivă şi modernizarea- con
liinuă a industriei. a tuturor ramu
rilor economiei natlonale, pentru. 
realizarea pe această bază a unei 
noi calităti a muncii şi vieţii între
gului nostru p0por. 

ln încheierea lucrăriloc importan
iului forum democratic. •tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. secretarul gene
ral al pariiduluL a rostit o amplă 
şi magistrală cuvintare. care. .fă
cînd o anal iză complexă şi profun
dă a reall lăţi lor noastre social-eco
nom ice. defineşte clar obiectivele şi 
d irectiile de acţiurne, căile de valo
rificare sup~rioară , a potenţialului 
economic, a tuturor capacităţilor 

matedale şi umane a:le ţării. Cu
vintarea s-a consllitult - prin pro
blematica abordată, prin orientările 
noi. fundamentale privind dezvolta
rea curenta si in perspectivă a e
conomiei noastre naţionale. pentru 
aLulllB,rea tot mai puternică a sis
tt?mului democratic de conducere 
eccnomică, pentru int.ărirea necon
teni til a au toconducer.ii muncitoreşti 
- într-un cuprinzăotor program de 
actiune pentru activitatea tuturor 
m·ganelor de conducere colectivă, 
pentru I.oale cadrele de bază din 
ecunomle, dar şi pentru noi, gaze
tarii, reprezentind, prin bogătia sa 
de idei. .un nesc-oat izvor de imspira -
1 ie, de teme şi subiecte ale atitor 
şi. a titor materiale şi acţiuni de pre- ' 
să. 

ldt:ea dominantă a cuvînt."lrii de 
aleasă factu!'ă teoretică ·şi practică 
rostită de 1X>varăşul Nicolae 
Ceauşescu la ,plenara Consiliului 
National al Oamenilor Muncii este 
că planul pe acest an reflectă ·ca
pacitatea prospectivă a partidului 
nos h'U, exJstîncl toate cond.iţUJ.e 
penhru îndepllniirea sa la ;>arametri 
de înaltă eficienţă şi rent.abilitate 
şi, în conformitate cu cele stabilite 
de Conferinţa Nat10nală a partidu
lui. în măsură să . se încheie cu cea 
mai bună producUe din cei lre i a ni 
ai actualului cincinal, Realizările 
din cea de. a doua jumătaite a anu
lui precedent - cind sporul de 
producUe pe ansamblu a f ost de 11 
la sută - atestă că acest lucru .e.Ste 
pe deplin posibil. Este nevoje, fi-

• • 

• 

• 

I 

·. 

•I 

• 
L 

I 
•• 



• 
„Nu se poate concepe infăptuirea socialismului şi comunismului fără 

a aşeza la baza intregii activităţi cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi teh
nicii in toate domeniile, ale cunoaşterii umane in general 1• 

·-
..I 

reşte, de eforturi suplimentare de 
gmdu·e, de valorificare mai bună a 
lllteiigenţei tehnice, de mal multă 
irtl~iat1vă, de mai mult spirit gos
pooărcsc, de ordine şi d.iscipll.nă, 
~x.igenţa şi autoeX"igenţă. 

O al tă idee ce străbate de la un 
capăt la ai.tul excepţionalul docu
ment programatic - astăzi pe ma
sa de lucru a tuturor ziariştilor -
are in vedere perfecţionarea condu
cerii tu~uror sec&oar~or. a tuturor 
uniti.ilor economice. Aceasta în
seamnă, înainte de toate, ca orga
nele de decizie t:eononucă să asi
gure realizarea prevederilor de 
plan in mod ritmic, zi de zi, lună 
de lună. Bl.neinţeles, n u orice fel 
de realizare, nu o goană ineficientă 
după producţie-marfă cu odce 
pr~t. prin itot soiul de deplasări ale 
producţiei dintr-o întreprindere în 
alta, dintr-o secţie in alta, ci rea
lizarea producţiei fizice, cu Precide
re a producUel de export. P erfec
ţionarea conducem inseamnă, de 
asemenea. intensificarea pemrumen
tă a eforturilor pentru realizarea, 
la nivelul oerin•elor, a producţiei 
de materti prime din ţari, a căirbu,
nelui. petrolului, energiei electrice 
şi a tuturor celorlalte materiale. 
Procedează cit se poate de bine a
cele publicaţii, care, apăriind în ju
deţe cu pondere ridicată in energe
tica ţării. dispun de rubrici specia
le sau întreprind în acest sens ac
ţiuni gazetăreşti eficiente. 
Fără îndoială, perfecţionarea con

ducerii economice - domeniu in 
care aportul presei trebuie să spo
rească necontenit - înseamnă a ne 
îndrepta atenua şi in alte direcţii : 
reducerea consumurilor energetice 
şi materiale, aplicarea cu fermitate 
a princlpiUor au&ogestiunil şi auio
tJnanţlrll, promovarea mai puterni
că a vrogresulul tehnlco-ştiintllic 
in toate sectoarele. Si mai ilnseam
nă o schimbare radicală a modului 
de a privi şi acţiona pentru înfăp
tuirea programelor de modernizare 
şi organizare ftiintWcă a produc
ţiei, de dollare, mecanizare şi aut.o
matizare a unor procese de pro
ducţie, programe a căror elaborare 
a cerut o mare cheltuială <ie inte
J igenţă, infăptulrea lor asigul'!ind o 
creştere mai puternică a productivi
tăW muncii în toate sectoarele. 

Din nou, secretarul general al 
parliduJui 111ostru a acordat o aten
\ie deosebită realizării productiei 
de export şi exportului, creşterii ac
tivităţii de cooperare şi specializare 
in producţie. Prio.ritate de bază a 
oricărei economii moderne, expor
tul reprezintă unul dintre mijloace-
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NICOLAE CEAUŞESCU 

le cele mai eficiente de valorificare 
a muncii sociale şi criteriul de bază 
in asigurarea ritmurilor de dezvol
tare. Ponderea de 17-18 la sută a 
exportului românesc in totalul va
loric al prod.uoţiei noastre indus
ti·iale este redusă comparativ cu 
condi~iile şi posibilită tile reale e
xistente, cu materihle prime şi mate-
rialele dm import de care avem ne
voie pentru înfăptu·irea programelor 
de dezvolta re economică a ţă1·ii. 
Este o problemă a cărei înţelegere 
justă are o mare însemnătate şi, de 
aceea, presa va trebui să o explice 
cu mai multă Pel'Severentă. mai 
convingător. 
Şi de data aceasta tovarăşul 

Ni:::olae Ceauşescu a ţinut să subli
nieze cu toată claritatea că rolul 
hotăritor in întreaga activitate e
conomică îi au oamenli. De aici şi 
preocuparea deosebi tă ce se iJTV>une 
a .fi acordată ridicării nivel.ului de 
pregătire profesională a cadrelor de 
conducere, de sus şi pină jos, a ce-
lorlalţi oameni ai muncii. ca şi 
creşterii conştiinţei lor revoluţiona
re, pentru ca Iiecare. la locul său 
de muncă. să se remarce in cel m ai 
înalt grad prin profesiona lism, inte
ligentă. spirit novat.or şi de acţiu
ne. Conducătorul partidului şi po
porului nostru reaminteşte - adre
sîndu-se. evident. şi ziariştilor 
că ,,activitatea politico-educativi. de 
formare a omului nou. cu o inaUă 
t'onştlinţi revoluţionară, constituie 
un factor de importanţă deosebit~ 
in noul s tadiu de dezvoltare a so
cidiW noastre". 

ln magistrala expunere rostită in 
cadrul plenarei Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, tovarăşul · 
Nicolae Ceauşescu a abordat în mod 
ştiinţilic, cu înaltă principialitate, 
şi unde probleme majore ale vie
th politice internaţionale. S-a afir
mat şi cu acest pr iJ.ej, cu o deose
bită forţă, caracterul realist. con
structiv al politicii partidului şi 
staţul.ui nostru. voinţa noastră d e 
pace. colaborare şi prietenie cu toa
te popoarele, legătura orga.nlcă, in
disolubilă dmtre politica internă şi 
externă a României socialiste. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat din nou fermitatea cu ca
re ţara noastră a acţionat. acţio
nează şi va acţiona întotdeauna 
pentru respectarea în toate impre
jurărUe a principiilor deplinei e
gaHtătI in drepturi. respectului in
dependen~ei şi suveranităţii naţio
nale. neamestecului in treburile in
terne Şi avantajului reciproc. ca 
bază sigură a unor relaţii noi, de
mocratice intre toate naţiunile lumii. 

Cea de a doua jumătate a lunii 
februarie a fost marcată de un alt 
evE:niment de însemnătate deosebi
tă pentru înfăptuirea planului şi 
programelor de dezvoltare econo
mica pe acest an : plenara lărg·ifi 
a Consiliului Naţional a l Agricul
tu1·i1. Industriei Alimentare, Silvi
cuHurii şi Gospodăririi Apelor. 
Convocat din Iniţiativa tovarăşulu i 
Nicolae Ceauşescu. acest important 
forum democratic şi-a d~ăşurnt 
lucrarile în zilele de 17-19 februa
rie. analizind rezu11.alele obţjnute 
în înfăptuirea planului şi progra
melor din agricultură pe anul 1987 
şi măsunile ce trebuie întreprinse 
pentru îndeplinirea în cele mai bu
ne condiţiuni a indicato1ilor de 
plan pe 1988. în aşa fel incît acest 
nn să fie ~isiv pentru înfăptuirea 
hotărirHor Congresului al XIII-iea 
a l partidulu.i în acest domeniu. 

Cu acest prilej, într-o im-
presionantă solemnitate care s-a 
de.s!Aşurat la 19 februarie, în pre
zenta tuturor parti.cipantilor Ja 
plenara lărgită. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general al 
partiuului, preşedintele Republici i, 
a inmlnat inalitul titlu de „Erou 
al Noii RevoluUi Agrare '· judetului 
OH. pentru a doua oară, Sectorului 
agricdl Ilfov - municipiul Bucu
reşti, precum şi unui număr _de 
U8 unHâţi agricole socialiste - m
treprinderii de stat, cooperative agri
cole de producţie. S.M.A. - . pentru 
rezu11atele deosebite obţinute în in
fâptuirea politicii partidului şi sta
tului de făurire a unei agricu.lturi 
in tensive., moderne, de inaltă pro
ductivitate şi pentru realizarea în 
anul trecut a unor recolte mari pe 
intinse suprafeţe de teren. în con
cordanţă cu cerinţele noii revolutii 
agrare. Conferirea înaltei distincţii 
repi·e.llntă o nouă şi grăitoare măr
lurie a pre\.Ulrii deosebite pe care 
conducerea pamidului şi statului, 
personal t o v a r ă ş u 1 Nicolae 
Ceauşescu, o acordă muncii pline 
de dăruire şi abnegaUe revoluţio
nară a oamenilor muncii din agri
cultură pentru obţinerea unor re
colte cil mai bogate, pentru inde
pllnirea cu succes a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-iea 
şi Conferinţa Naţională ale partidu
lui privind dezvoltarea generală a 
patriei noaslrc în noua etapă, în 
care a~riculturii ii revine. după cum 
se cunoaşte. un rol de o d'!<>sebită 
importanţă. 

Jn inchclerea lucrărilor plenarei 
lărgi te a Consiliului Naţional al 
Agrici.1lturii. Industriei Alimentare, 



,. 

„Să facem astfel incit să asigurăm folosirea in cele mai bune condiţii a 
capacităţilor de producţie, a forţei creatoare a ,!uturor oam,~.nilor m.uncii, a 
întregii no.:astre naţiuoi, î'n veder' a înfăptuirii neabătute a programelor şi 
sarcinilor pe care le avem pentru acest av, pentru întreg.uJ cincinal0

• 

Silvicullurii şi Gospodăririi Apelor, 
tovarăşul Nicol1:1e Ceauşescu, • a 
roslit o amplă şi importantă cuv.1.0-
tare. in cadrul d\reia, pe baza re
zultate101· şi a exper..ienţei din anii 
trecuţi , a formtlllat limpede căile 
concrete, direc~ill<: de acţiune me
nite să facă din anul 1988 un an 
holăritor in înfăptuirea noii revo
luţii agrare, un an al celor mai 
mari proiductii dobindite pipă acum 
în agricultură. producţii caire să se 
ridice la nivelul marelui potenţial 
de care dispune această ramură de 
bază a economiei noastre naţionale. 
Este cu adevărat un obiectiv cute
zator. dar pe deplin realizabil, a
gricul tlbra româmească dispunind în 
acest sens de condiţiile favorabile 
necesa1-e. 

„Pe ansamblu, în toate sectoare
le - sublinia tovarăşul Nicolae 
C1::auşescu - avem tot ce este ne
cc&ru· pentru realizarea planlilui Şi 
programelor pe acest an. Dispunem 
tle o bună bază tehnico-materială. 
.Pondul (unciar pe care ii a.vem _, 
bine gospodărit şi lucrat - ne asi
gură. realizarea producţiilor prevă
zute. Mai presus de toate dispunem 
de o minunată ţărănime coperatis
lii, de minunau oameni ai mtJncii 
l'n ag1·icultură, car e au d.emonstrat 
că. I>Ot si ştiu să desfăşoare în bu
ne condi$ii lucrările agricole şi să 
asigure ridicarea agricultutii noas
tre la. un nivel tot mai înalt de 
dezvoUare". 

Agricul1tui·a reprezintă un tot u 
ni tai·, in care fiecare factor se a
:Jă într-o strînsă inte1·dependentă 
cu ceilalţi şi, ca atare. toţi se cer 
valnriucati superior, toate progra
rnele pe sectoare şi subnamuct de 
activitate se cer realizate exemplar. 
Sub acest aspect este d'.!ecesar~ mai 
ales schimbarea conceptieî c.u pri
vfre la folosirea păm.intului - arăta 
secretarul general· al partidulu.i -
intelegîndu-se limpede că numai 
utilizarea integrală Şi raţionali a 
fondului funciar poate asigura în
făptuirea tuturor obiediv..elor di.n 
agricultură. Desigur. şi în conti
nuare .rămine priorHară exploata
rea intensivă şi eficienta a celor 
.Peste 10 milioooe hectare ~ren a 
rabu. care se cultivă cu cereale, 
Plante tehnrce şi legume. O aitenţie 
ina; mare trebuie daltă. însă, cu.Jti
Văn i şi amenajării celor 4,5 mili
oane hectare cu păşuni şi fineţe, 
Pen l r u ca acestea să reprezinte cu 
adevărat cea mai importantă şi va
loroasc"1 sursă de furaje pentru ani-

male. Se cer folosite cu mai multă 
eficientă şi cele 3,5 mili.oane hecta
re de pădure destinate păşunării 

animalelor. Foarte importantă. în 
acelaşi conte.xt, este şi prevederea 
de plan ca pe o sup.rafaţă de cel 
puţin 2,5 milioane hectare să se 
realizeze în acest an doua culturi. 
Iată tot atitea probleme <:are tre
buie să-şj găsească într-o mai ma
re măsură locul în pagimle presei 
noastre, combătindUrse Ierm atitu
dinile acelora care se preocupă doar 
de însămintări şi de strînsul recol
tei, şi nu de va.lori!ica1iea întregului 
potenţial prnductiv al pămîintului, 
al tuturor resurselor de ca.·e dispun 
unităţile agricole. 

ln acelaşi timp. secretarul ge
neral al partiduJ,ui a subliniai in 
cuvîntarea sa - care, prin p'roble
matica complexă abordată, se con
stituie Lntr-un program concret, 
mooilizaLor de actiu.oe pentru toţi 
oameni i muncii de la sate - şi 
neccsila.tea creşterii răspunderii 
pentru dezvoltarea zootehniei, sec
tor în care se mentin î,r1că serioa
se neajuru;uri. ln acest sens s-a in
dicat să se stabilească pl'Ograme pe 
fiecare unitate agricolă de stat şi 
cooperatmtă.. in fiecare comună şi 
gospodărie din zonele necooperati
vizate. in gospQdăriile cooperatori
lor, p entvu a exista astfel garanţia 
t ealiză<rii in intregime a efedivelor 
Sttabillte pentru acest a n. Numai 
în COllldiţ,iile infăptuLrii exemplare 
a acestor programe se vor putea 
asigura. în perspectivă, buna apro
v1z1onru·e a popu!laţiel, materille 
prime de care avem nevoie în in
dustrie. 

Se :Î·ntelege că sarcinile at)t de 
complexe ce rev.ln agricult!.lrii im
pt.t.-i o imbw1ătă$ire radicală a sti
Jului de con<lucere, in -toate sectoa
rele, ia:I toate unităţile. Nu întim
plător. tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
a iin.sistat din nou asul)ra acestei 
!aiuri. Real.htatea atestă convingător 
că între calitatea conducerii şi re
zultatele obţinu.te există o legătu
ră in LTinsecă. Eşalonul de frunte at1 
agriculturii noastre i1 formează itoc
rnai acele umtăţi la conducerea 
cărona se află oameni competenţi, 
bw1J specialişti, care muncesc cu. 
hărnicie. dovedesc Îl11 tot ceea ce 
Iac răspundere. dăruire şi abnegaţie. 
Evi.dent. este de datoria ziariştilor 
agrarieni să infăţişeze. mai 
sugestiv laptele. metodele <le mun
că ale unor asemenea oameni. să 
popularizeze m ai larg aotivilatca 
acelor organe de conducel'e colecti-

NICOLAE CEAUŞESCU 

vă ce au acumulat o experienţă po
L.l.tivă valoroasă in soluiionarea di
feritelor probleme. După cum este 
de datoria lor să combată cu mai 
multă vigoare bm:ocratismul şi for
malismul din activitatea unor un'i 
tăţJ a~ricole. să ia o atitudine mai 
hotărită faţă de cei lipsiţi de spi
rit gospodăresc. de responsabiliita:te 
ill'l indeplinil'ea atr.hbuţiilor ce le 
revin. 
To.varăşul Nicolae Ceauşescu a 

cerut cu tărie ca în consiliile de 
conducere şi in fruntea unităţilor 
agricole să lie aleşi şJ promovaţi 
oameni legaţi de producţie, de in
teresele obşteşti, oameni care pot 
să asigure redresarea activităţii e
conomice din uni tăU1e respective. 
Este o activitate de mare răspun
dere in care presa, îndeosebi cea 
locală, poate să-şi spună mai hotă
dt cuvlntuL Ca de altminteri şi 
în direc~ia imbu~1ătăţirii muncii 
politico-educative pe care o desfă
şoru·ă organele şi organizaţiile de 
partid din agdcuJ·tură. a ridicării 
conştiinţei revoluţionare a ţărăni
mU, :;.pec'ial:iştilor. a t ut uror celor 
ce luc1~ază la sate. 

In prezent. însufleţiţi de orientă
rile şi i ndicaţille mobilizatoare ale 
conducătorului partidului şi po
porului nostru, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, oamenii muncii de la sa
te sînt puternic angajaţi îin execu
tarea lucrărilor agricole de pfimă
vairă. Ei sîn t hotăriţj să reatlizeze 
mai devreme şi in condi"t,ii optime 
insămînţările, celelalte lucrări, con
Vl.Jl.Şi că in acest fel vor pune ba
zele unor producţii agricole şpoiite, 
în fapt a celur mal bune produc.ţii 
agricole din istoria României - o
btectivul fundamental al nou re
\'Oluţii a.grare. 
Aşadar. llJlna februarie - •Jună m 

care se implinesc douâ decenii de 
la reorganizarea teritorial-adminis
trativă a ţârii - se înscrie cu un 
bilanţ rodnic m deveni:rea socialis
tă şi comunistă a paitriei noastre. 
Programele de acţiune, indicaţiile 
şi orientările trasate de conducăto
rul partidului şi poporulUi nostru, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. repre
zintă o nouă călăuză, un îndrumar 
de mare preţ în acti~itatea consa
crată infăpiuLrii neabătute a istori
celor hotă1iri ale Congresului al 
XIIT~lea şi ConCerintei Naţionale 
ale partidului. ridicării necontenite 
a patriei noastre pe noi eulmi de 
civilizalie. progres ş'i bunăstare. în
tăririi independenţei şi şuver.ani
tăH i ei naţionale. 

3 
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Din activitatea tboc-iafiilor profesionale ale Consiliului · Ziariştilor 

e Asociaţia ziariştilor pe probleme de agricultură 

idei' prioritare ...I .... f 
I I Teme • 

ŞI 

pentru ziariştii • • agraraen1 
"Programe, măsuri 7i a<'ţiuni 

penir u înfăptuirea marilor obie<'
tive ce revin agriculturii din do
cumentele Conferiniei Naţionale a 
partidului" a fost tema ~nlilnirii 
- organizată de Asociaţia ziarişti
lor pe probleme de agricuitură din 
cadrul Consiliului Ziariştuor, luni 
8 februarie in sala U.N.C.A.P. -
cu Lovarăşii Vasile Bărbu:escu. se
cretar al C.C. al P .C.R., Gheorghe 
David, ministrul. agricultutti, Tra
ian GiL"ba, preşedintele Uniunii 
Naţionale a Cooperativelor Agricole 
de producţie. Nicolae Şle!an, ad
junct. al ministrului indastriei ali
mentare, Constantin Ionescu, vice
preşedinte al Consiliului Naţional 
al Apelor şi Ion Milescu, ~e!ul se:·
vici :11 ui tehnic din Mrn·sterul Sil
viculturii. Au participat membrii 
asoc:ia(iel, redaclot·i şefi '1i „1 e <'3-
dre cUn presa cent.rală ş1 locală, de 
la ,\ ge!·pres şi Radiotehw1z:un·?. 

faliln'rea a fost deschl"u :ie Ni
colDe Dragoş, prim reclactor-şcl 
r.c5 .• unct al ziarului „Scînte1a'', 1-

c~preşNiinle al Consiliu!Ul Z'ar:ş
l1lor. A luat cuvintul to·;IU'ăşul 
•:asile Eă1·bulescu, secretar al C.C. 
al P .C.R.. care a făcut o amp::'i 
expune:re cu privire la principalele 
ob.ect1ve în domeniul agn~ulturii, 
pentru înfăptuirea noii r~1oluţi i 
agrere, desp1·e preocupările nctuale 
ale lucrălorilo1· din aceasLă ramură 
de bază a economiei naţionale, in
sislind asupra sarcinilor care stau 
în faţa acestora în pregătirea şi 
desfăşurarea apropiatei campanii 
agricole de prjmăvară, eGApa hotă
rîtoare în realizarea unor produc
ţii record în acest an. 

In continuare, vorbitorul a răs
puns întrebărilor formulate de zia
rişti din presa cent.rală 11 locală. 

In partea a doua a in•i'!ni1ii, 
reprezenianţU Consiliului Naţional 
al Agricul turii, lndustriai i\.limen
tare, Silvicultu1·ii şi GospodărMi 
Apelor au prezentat problemele 
principale din sectoarele n::spec
live de activitate şi au ;-aspuns la 
întrebările ce le-au fost adresate 
ele către ziarişti. 

Prin amplele expuneri ;>:ezentate 
de i nvitaţi, ca şi prin răspunsurile 
la întrebările adresate de numeros! 
gazetari, intilnirea s-a constibit 
mtr-o veritabilă sursă de in!or
•nare despre problemele anare l:i 
('lr cimea zilei în prag de Je3c'iider:: 
a campaniei agricole de p1m1li.\•a1··1. 
st•gerind tem·~ şi idei priorltare 
ca1·e urmează a fi renectate în 
coloanele publicaţiilot', i n progra
mele de radio şi televizlunE. 

e Asociaţia ziariştilor şi scriitorilor de turism 

ln Lima 11oie111.b1·ie, Asociaţia ziariştilor şi scriitorilor de turi.sm n 
organizat o masă. rotur.d.â c-u tema România în cartea de reportaj ~1 _<le 
turiEID, despre care am relatat în nr. 1~ a l rev~tei_ noastre. Cu ;>n~3ul 
intilni1ii a fost aclrcsat un apel gazeta rtlor, scnitonlor de a-şi expnma, 
prin intermediul .. l'rcsci noastre", punctele de vedere. pe ma:ginca. ~est~i 
teme - 'L"1lorif ica1·en fa pagini de carte '!' :eportajului de t_tm.sm, ~n1trtu1:e 
edificatoare pe'11tru viitor, despre Romama contemporana. Publicăm, m 
acest număr, opinia EXP'rimată de scriitorul Eugen Mihăescu. 

Pe traiectul 
Există o stare de profundă bucurie 

(şi satisfacţie, de bună seamă) pe 
care o trăiesc şi retrăiesc. adesea, 
nu putini dintre cei care c<i o oca
zie sau aita fac un drum prin ţară. 
Oameni tineri sau maturi revin din 
drumul lor uimiţi ca de o 1nare 
descoperire - descoperirea pro
priei Lor ţări, a atitor şi atitor f ru-
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mu.seti ce se af Lă chiar Lingă ei, 
la îndemtnă pentru a le bucura 
ochiul şi spiritul intr-1.tn vibrant (şi 
emoţicniant) proces de cunoaştere. 
Vedem şi revedem ţara şi, ori d e 
cite ori trecem printr-un. loc, orictt 
1-a.m cunoaşte, t-0t ni se dezvăluie 
cu. cite oeva. nou. Ceva care într-un 
anumit moment intră brusc în re-

zonanţă cu inima noastră, cu su
fletul nostru. Un cltimisra anume 
11e ţine frăţia cu aceste locuri şi 
anumite lungimi de unde ale l u
minii ne inundă. ochii. Chip limpe
de de ţară. Chip pe care 11e stră
duim a-l privi şi rememora. A-l 
reconstrui, a-1 umaniza cu însăşi 
fiinţa. noastră. Cu munca noastră. 
în cuprinsul căreia St af Lei şi scri
suL. Să. scrii de.spre oameni Şt locuri 
din ţară, despre popasuri şi chipuri, 
deSpre drumwri şi cer, despre pă
dure şi oraş, despre minunate in
tîmp1ă.ri cu oameni de minune, de 
basm (şi care ştiu ba.sme, paremii 
şi ghicitori - coboritori dinlr-o 11i
mitoare spiritualitate) este de-:icu
ma. o tradiţie ce cată perfl!cţiunea 
cu cele mai limpezi argumente. Nu 
cred să existe scriitor care ~ă nu„. 
„nu ştiu alţii cum si.nt, dar eu, 
cina mă. gindesc la locul 11.aşterii 
mele, la casa părintească din Hu
muieşti ( .. .) parcă-mi saltă şi acum 
inima de bucurie !" S-a. constituit 
in Literatura română o geografie 
afectivă de excepţie. O geograf ie 
LiterMă, patria făcin.d parte a.in cea 
dintii zestre de sentimente a litera
tu·rii noastre, a culturii 1t00.stre. 
Nicicînd., cred, n.u v a fi !1uleajwn.s 
Şi de piitrunzdtor cit am bcris des
pre chipul ţării într-un timp al ei 
sau altul. Caleidoscopică lmagine ce 
plămădeşte sentimente, ce reconJnr
tează, ce nu oboseşte niciodată pe 
cel ce încearcă a o surprinde prin 
seri.sul său. A fost şi va. rămine 
pentru totdeauna un tnusm - scrii 
bi.n~ despre ceea ce cunoşti ce l mai 
bine. Tocmai de aceea vorb2a1n mai 
tnainte de o geografie afectivă. 
Ca.re, iată., s-ar putea constitui din 
alătura.rea. a ceea ce are fo dreptul 
inimii fiecare dintre cei ce încearcă. 
şi acum. ln robusta tradiţie a Lite
raturii romane - a scrie despre 
locul natal. rara CO'pilăriei. ţara 
adolescenţei. rară de ţări ale copi
lii riei şi adolescentei ce so? inter
sectează spiritual în acel mcandes
cent punct aflat pe traiectut nemu
ririi - dragostea de ţară. . .Mutarea 
chipului ţdrii în p erimetrul scrisu.
Lut şi interpretarea sa din punctul 
de ved er e a.i Uteraturii, ·mereu sin
cronic cu devenirea oamen,Lor şi 
locurilor în timp, in. istorie, este, 
totodată, o i11attă. datorie moral.ă ce 
insenirnează, ce lum,inează, ce hră
neşte arta literară. Cele im7JLinite 
Pînă acum in Limba romanei o de
monstrează cu pri.sosinţă, ca forţa 
unui izvor inepuizabil ce curge 
dintr-o realitate care ne este atît 
de aproape, de tulburăfoare, de răs
colitoare în emoţii înalte. Patria şi, 
dimpreună cu ea, o geo;;mfie lite
rară ce trebuie mereu con ~uiuatii. 
mereu detaliată. şi sintetizată artis
tic pînă-ntr-a.colo incit s-ar putea 
spera a-i a;unge măreţia 'jl inepui
zabila frumuseţe. 

Eugen MlBAESCU 
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în acest număr: dezbaterea noastră despre eficienţă cuprinde opiniile 
exprimate de Ioan ERHAN (publicist comentator la ziarul 11Scînteia"), Ion PARA
NICI (redactor-şef al ziarului „Zori noi" - Suceava) şi Titu CONSTANTIN (şef 

de secţie la gazeta „Agricultura socialistă") 

Ancheta revistei 

Principala condiţie - competenţa 
e Există o eficienţă colectivă - a ziarului - şi o 

eficienţă individuală - a ziaristului e Productivitatea1 ran· 
' damentul gazetamlui sint aspecte ce nu trebuie neglijate e 
Eficienţa e condiţionată de cunoaşterea temeinică a unui 
anumit domeniu e O temă trebuie să se potrivească re· 
porterului ce o abordează e Credibilit:llea se bizuie pe ca
pacitatea de a argumenta 

Ioan ERHAN 
- Cînd se aşază la masa de lu

cru - şi chiar înainte, cind se fi
xează asupra. unei teme şi începe 
documentarea. - gazcta1·ul a re în 
vedere eficienţa demersului său? 

- Cînd te apuci de un lucru, 
1.J·ebu.ie să ştii întotdecluna de ce o 
faci . Altfel, e ca şi cum ai căra 
apă intr~un butoi fără fund. Nu poţi 
să începi o muncă în van, fără 
a-li propune un obiediv şi este în 
afara oricărei îndoieli că pentru 
gazetar a scr]e e sinonim cu dorin
ţa de a rezolva c-ev.a, de a CC'nslrui, 
de a demola dacă a fost râu inlQc
":i t ş.a.m.d. Cit efort depui ca !':ă 
a;ungi la scoptil propu.; ? Aceasta 
este o altă problemă şi irebuie ju
decată clin pW1ot da vedere al 
ProfesionalJsmulul fiecărui ~azetax. 
Pul.e~ spune că exis~~ o eficienţă 
sociala - cea pe cari? o vizează 
ziarul şi se realizea·f.ii prin inter
mediul activiităţLl rie.:;inti ~azelar 
-:- şi o eficienţă indi vldm1lă - care 
tine de profesionalismul, pricepe
rea, energia, dibăcia unui ziarist 
sau a altuia de a ajunge mai repede, 
pe căi directe sau mai ocoli te a-
colo unde şi-a propLtS. ' 

- Eficienţa muncii unui anume 
gazetar poate fi evalu~tit exa.ct, ra
JlOrtind-o la calitatea articole lor pe 
care le semnează ? Se poat:e pune 

semnuI egalităţii intre aceşti doi 
termeni ? 

- Lucrw·iJe nu sint am de sim
ple. Un ~arist poate fi foarte bun, 
în sensul că îşi alege bine subie:c
tele, le rezolvă, găseşte unghiuri1e 
cele mai interesante de abordare, 
sorie c<>lorat şi convin~~it.or. Citin
du-l în pagina de ziar, poţi afirma 
deci, că este un gawta: excelent'. 
Şi poate şi este, înti:-tm anume 
sens : mai precis - vă.wi din afa
ră. Penh·u că, din punct de vedere 
redacţional, el poate l'idica reale 
probleme în activitatea curentă. E
laborările anevoioase, îndelungi 
chiar cele conducind la realizare~ 
unui articol de calit:lte, înseamnă, 
de fapt, ineficienţă . .Astfel de si
tuatu creează 1ot felul ele comoli
caţii - fac să se piardă promptitu
dinea, momentul prbp!ce în abor
darea unei teme, pun ;r,inru1 in c1·1-
ză de timp. De asemene1 stabilesc 
un raport neconvenabil, incorect in
tre ziarJstul in cauză şi colegii lui. 
Mă refer la producLivitale, randa
ment s.i la remunerarea muncii -
aspede ce nu trebuie neglijale. Te 
întrebi uneori cit o costă pe redac
ţie un articol scris de gaze~ar1Jl X, 
Y sau Z. Vei observa că di[cren
tele sînl adesea notabile. 

- Consideraţi că. eficienta unui 
ziar se poate asimila sumei efi
cienţei tuturor redactorilor ? 

- Acesta ar fi cazul ideal "i a
tunci ziarele ar fi extrao1·dina;e. In 
realitate - şi îmi permit să fiu 
foarte sincer - fieca!·e redact.Ie are 
cam :;, 4. gazetari foarte eficienţi 
ceea ce, în ochii oilitorilor, conferă 
caracterul de eficienţă al ziarului. 

- Aminteaţi, la în ceputul con
vorbiril noastre, că in momentul 
in care un gazetar se asază la masa 
de lucru el trebuie să · ştje, neapă
rat, ce obiectiv i,şi p ropune sli a
tingă. Care sînt însă căile, mijloa
cele de a rea.liza în cefo ma i bune 
condiţii scopul propus ? 

- Căile sini. numeroase, dar eea 
mal importantă condi ţie - con
diţie, nu pw· şi simplu cale ! -
o constituie cunoaşterea perfec
tă a domen1ului î.n care ope
rează. Şi nu mă reler la cu
noştinţe de ordin general, ci la 
stăpinirea inclusiv a detaliilor. a 
nuanţelor. Iată de .:e nu cred d i 
există vreun ziarist competent în 
toate domeniile sau chiar în toate 
ramurJle unui anume domeniu. Un 
c?rnentator sportiv, de pildă. poate 
!1 o autoritate în materie de fot
bal, de volei, de atletism ş.a.m.cl. 
?ar nu. şi în fotbal, şi in volei, şi 
1n alleL1sm ... Eficienta nu poate fi 
despărtită de profesionalism. de o 
pregătire extrem de solidă intr-un 
domeniu anume. Mai muJt. ori de 
cite ori doresti să a bordez: un sec
tor de activ.itate, orkit ti-ar f:i a
cesta de familim-, e necesară e o
bli,flatorie o predocumentare temei 
nică. Voi da uo e.xemµlu : eu mă 
pricep la probleme]e cconQmice şi 
totuşi, p1·opuoindu-mi la un mo
ment dat să scriu de;;pr~ modul în 
care se utilizează, in industl'ia noas
tră, maşinile de tricotat româneşt..i 
şi de import. ce performante obţin 
i'n raport cu datele cuprinse în fişa 
lehnică, am studiat cu mare aten
lie, înainte de a merge în documen
Lare, tipurile de maşi-n.i despre care 
urma să scriu. Am constatat, ast-
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cred că acest atribut, această exi
genţă a scr isului ga'ZeL'i.resc n ebuie 
s-o îns criem, de asemenea, prinh'c 
condiţiile eficienţei. 

fel, că lucruriJe erau mull mai 
complicale decH aş u bănt1i l, că 
sistemele erau di!ei;·te, pl'esupuntnd 
condiţ,ii de exploat.al'e difot·ite şi 
ele. Această predocumen:,a1·e mi-a 
fost foal'Le utilă în discu ţiile pur
tate la intreprindere, unde specia
liştii erau lenta.Iii - con!ind pe 
nepriceperea mea - să expedieze 
problemele, să evite punctele ne
vralgice. Şi puncte nevralgice erau 
des~ule. Iart.ă de ce, cons!rler că pri
ma condiţie a eficienţei €,ste cu
noaşterea temeinică, pină la cel 
mai mărunt delialiu, a domeniului 
pe care-l abordezi. Şi este nevoie 
de stăpînirea tuturor detaliil'lr pen
tru că nu ştii niciodată ce pi5le ţ; 
se desch id, ce probleme se vor li 
dica in cm-sul documentăJ:ii, a ma
rii aventuri care este <.>rice inves
t.igatie gazetărească. At unci cînd ar
ticol.ele noasbre sureră de manie
rism, de şabloane cred. că vina ll'e
buie căutată şi in neputinţa zia
ristului de a pătrunde în interiorul 
unei probleme, nu a pluti uoar pe 
deasupra ei. 

- 1n ce măsură eficir.nţa se lea
gă şi de selecţ ia tematicii., de op
iiunea ziaristului pentru un subiect 
sau altul, intr-un momcnL ::au al
tul? 

- Sigur că dacă actionezl acolo 
unde nu e nevoie, ef-0rtul e inutil. 
Deci - ine.filcient. Şi ace:-i.~tA ca
paclf,ate a reporterului eu o leg, 
însă, tot de competenta lui , de spe
cializare. Altfel, e ca şi cum ai in
tra intr-Q magazie ou minuni ale 
tehnicii electronice şi ai fi pus 
să-ţi alegi orice piesă dar, în lipsa 
pricepe1·ii, ai lua la inlimplarc lu
cruri depăşite sau banale. 

O altă problemă, în aceea.->i or
dine de idei : exis!.ă inr ii !{aze l:ui 
- din păcate, spun eu - care aş
teaptă să Ii se dea teme. E o men
tali tale pe care nu o înţeleg şi o 
consider păgubitoare. O temn nu 
kebuie să Lie doar bună, in!ete::;an
tă, în sine, ci să se pol.riveasca re
po1·terului care o rea11 7.rază. 0 1·icil 
de promijător ar Ci punctul de por
nire. dacă ideea nu ·J simii, dacă 
nu-ţi apar(iine, poti 1esnc ra ta. Se 
mai intîmplă în practica vieţii re
dac\ionale, şi altceva : tem'l pro
pusă de autor să nu g·~'>ea:;ru re
ceptivitate la cond.ic..ire::i ~ecţ iel. 
Din păcate. multi dinLTP. ga;.el"lrli 
cu munci de răspundel'e nu m:ii a u 
răgazul să meargă pe teren şi a
cest. lU1..ru se simle. Se in timplâ şi 
alt.fel far aceasba este sit.uatia idea
lă. La .. Scînteia" există un ase
menea responsabil de qcctor -:are 
!ace teren aproape cit un reporter. 
El este in măsură să ap!"ecicze cu 
maximă exactitate opor luni•: 1lea, 
actualitatea unei teme ~i deopotri
vă să propună ziariştiloi: din sec
lia pe care o conduce subiecte de 
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cel mai acut interes. Ba , maj rnuJL: 
este în m~ură să le .:i.lraga a tenLia 
asupra eventualelor capcane. piste 
false sau asupra unghiurilor ce se 
cer lwninate cu precăde\·e. Sint ins~ 
şi al(i responsabili de sector , care 
nu merg cu anii inf-•-o intreprin
dere. tn aceste situaţh sint meren
te conflictele cu repoL·terii, ceea ce 
duce. ineviLabil, la :;•.:&deri in pla
nul eficienţei arLicolelor. De alrJel, 
consecin~ele sînt mai eomplexe 
pen:ru că şi gazetarul la L'indul o:ău , 
deV'ine mai pu\in exJgcnt cu pro
pria muncă, şUe că „merJ e la si
gur" cu articole con\ren~ionale, care 
nu ridică probleme. preferă să nu 
se bală pentru fiecare arf icol, pen
tru 1.iecare adevăr rosL1t. 

- Competenţa într-un domeniu 
este, cred, condiţia n eci-sar :i dar nu 
suficientă a eficienţei actului pu
blicis tic. Un articol semnat de un 
specialis t in domeniul dat va fi 
perfect documentat, desigur , dar în 
mod obişnuit nu va ave:a pu!iirea de 
şoc, forţa de convingere pe care o 
poa t-e a\îea o creaţie gazetăreascii. 
pe aceeaşi temă. 

- Aici intervine o altă proble
mă, ce ţine de speomcilalea mun
cii în presă. Este vorba de lalent 
- sau, să-i spunem, înclinaţie -
pentru această activitate. E o in
clinaţie care se ampli::.ică pe par
curs, prin profesionalizare, se con
solidează, se şlefuieşte, dar care 
indiscutabil, trebuie să exi">te cind 
hotărăşti să te dedici gazetăriei. 
Cunoaştem toţi, din practică, destu
le cazuni de spec.ialişti excelenţi in
lr-un domeniu sau altul, dar care 
nu au reuşit să file g.uetari buni. 
Nu aveau această vooaţiP. şi , de a
ceea, al"Licolele lor nu convingeau 
pe nimeni, nu aveau credibililate, 
cu toate că afirmaţiile ~rau exacle. 

- Aţi amintit de crt>-dibilit:ite şi 

A crea o largă 

- CredibiliLalea se bi:rnie, sini. 
convins, pe capacitatea de a argu
menta, de a nu rămine nJciodat& 
la simpla afirmare a unor adevă
ruri. Este vorba de gă'iin~a, d&r şi 
de înlănţuirea arg.imentelor, de 
construcţia a.rt.icolului dar şi .ie 
construcţia frazei, de ullli?.area u
nui limbaj accesibil 1<:11r nu banal, 
de un stil atrăgător dar 11u ;irea 
împodobit. Şi mai sini multe. multe 
alte condi\ii ale credtoi!1tă(ii ; deci, 
implicit. ale e:ficienţ~. 

- ln general, asociem itleea de 
eficienţă articolului cr itic. Nu este 
o abordare s implificatc:uc? 

- Eficienta este, poate. mai u
şor, mai rapid de cvm~:>.Lat în ca
zul articolelor „pe nega1iv", dai· 
problema se pune chia r cu mai 
mullă seriozitate, cre:i eu, în arti
colele de evidenţiere a unei expe
rienţe pozitive. Măcar pentm fap
tul că sînt mai mulii oame.ni care 
trebuie să înveţe, să 5e perfecţio
neze în activitatea 10.-. dec.îl cei 
care trebuie combătu~. Exemple ne 
oferă - 11umeroase, din fericire -
consul Larea presei. 

'frebuie să avem !n vedere, de 
asemenea - sau poale in primul 
rind - o e!icienţă ~'31".? se consta
tă în timp, pe un plan mai larg 
deci! siTntPla remedlere a unei si
tua~ii necorespunzătoare. Mă re[er 
la efortul constant, permanent -
fundamental, aş spune - al presei 
pentru edificarea unei noi conşli
i nte, pentru crearea şi consolidarea 
unor mentalităţi, atitudini avansa
te. Este eficienta cu bălaie lungă 
care vizează un proces con-;u·uctiv 
de durată. Aceste modelări de pro
cese în peL·spectivă ţin, însă, obli
galoriu. de continuHatea efortului 
în direcţia dorilă. Contmuita' e gre
fată pe talent, pe pLicep~re, i:e 
strădania de a descoperi mereu noi 
unghluri şi noi argumer.te. 

• de idei m1scare 
.) 

e Prima şansă a reuşitei este investigarea temeinică a 
realităţii e O proastă documentare echivaleată cu eşuarea 
misiunii gatetăreşti e Eficienta este un deziderat care, ono
rat, legitimează sensul şi valoarea creaţiei gazetăreşti e 
Cine nu se intreabă la ce slujeşte ceea ce a scris, acela nu-şi 
ia profesia in serios e Receptivitatea la demersul nostru 
publici5tic este to.t,~pera noastră. t. ,, . 

• . ' .. 
- Care consideraţi că :;int le

mei urile eficienţei demcrsuhti ga
zetăresc? 

- Premisele eficien~ei r rcatiei 
publicistice sint mullii.p!e, două 
însă detaşîndu-se în chip deosebii : 
a) ziaristul să ştie ce vrea şi cum 

să pledeze in favoarea convin~eri
lor sale (ceea ce ţine ele compelen-
lă şi vocutie, de arta scrisului) ; 
b) cel sau cej cărora li se adre
sează demersul său să Iie receptivi 
(situaţie nu totdeauna depinzînd de 



calitatea. de mesajul operei gaze
tăreşti). 

Prima dintre ele presupune F.lă.: 
pinirea şi Intelegerea proolemat1c11 
propus: spr~ abordare - . ;ir._eas:a 
·nsemnind ş1 acumularea t.;ne1 ex
~rienţe. o ~emeinică ~nfotm:ire, cu 
anticipaţie m domeruu -, docu
ment.aJea fără lacune - .şi :'.'.ireş te, 
~d prejudecăţi - ·în t-eren . .A
c;e)lsta clnd zcme.1e ele jnt eres sîn, t 
~le ale actiVi.tăţil conc.i:ete, ind1: 
'erenl de s(era de p1:eo~opătJ. 1 

ţînd materlalu1 pub]dcist.ic. vrea să: 
e numească a:rti.co,1, î'Jlter vil1 -Oez

b<ttere etc. Se poate, '1lO.rma1. scrie 
de ortunde. Cnm se p~a te u rmmd 
tpti ca unei ou.prindel'i teci ţ.oria:Je 
neapărat fără om.ite.rj serie dintr-o 
tocalltate sau uni:ba:te î n 1)a1·e re
dâptot'Ul o~ ~:i pop osit· de mu.1 t 
Nimic rău :î·n aceasta. E ·te tns::i 
cu. ţotul ail~ceva ci.nd optiunea ţ>en
frn o anumită colecti\t:l.tate de 
munca, penfmu. o anumită ide~ se. 
illfemeiază pe c.niterJi _e ţln de: 

pOr tuntta.te, de oeceslttale, .Fie aă 
se, are în vedere ena.c:Li·cartla -itnor 
n~ajunsuri. e.t'ddaJ:ea c.1.uzclo\· lor, 
fle că se doJ:eşte ca -. binele adică 
ex;perien~ p6~it:.ivă să . ealizez.e 
Lranslaţia spt·t} mai bine. 
~ Care sînt oo.nsQ,c.ln \ele un ei 

aocumentă.ri defec:tuoase_ 'I 
- Deplasarea .î..o teren .Ja 'Voîa 

ihLîmplării ş~ - p:1ai_ ales in ase
menea condiţii - pailida our,îpz\tate 
de. a afla, de a investiga ~om~ ale 
muncii care au .nev..oie d~ spii-Hul 
de observaţie penetrnnt :al zi'lri -
ll.JJUi. echivalează cu e$uai>ea unei 
1Jsiuni ptofesi<male sau, în, cE:t 

tnal bun caz, cu ireaJ1iz.are.a 1:ir.u1 
~:llateL'ial debusolat, ·fiil.'ă n~rv. -tă1:li 
_ţcou, ~al'e :nu ajut'ă la nlmic· şi pe 
mmern„ 

Cu alte cuvin te, orice demers pu
blicistic trebuie să se a.fle din stmt 
sub semnul u1.iil ităţ:ii, al preocupă
rii pentru stabU Lrea judicioasă a 
locului documentării (conducerea 
redacţiei poate facili.ta. aces t lucru) 
şi a formulei publicistice edecvate. 
Aceasta ar fi o prima şansă a 
reuşitei. Dar atit, o şansă. Fiindcă 
urmează ceea ce de fapt este esen
ţial penu·u a declanşa eficienţa : 
strădania, pciceperea de a <1sigura 
scrisului gazetăresc pULere de con
vingere. Iată, deci, că am ajuns 
la valoarea argumentări i , la fap
lele, datele, opimiile ele„ reţinute 
de carnetul şi memoria .:wrislulul. 
Acestea din urmă da<:ă :;int 1·ele
va0Le pentru c~ ce se pledează 
şi folosile într-o Cl·eatie publicis
Lică bine gindită, pot sluJi intenţia 
gazetarului de a înriuri m~rsul 
adivităpi, atitudini, menl,alitnteu şi 
sentimentele unor oamem. Ce se 
in timplă însă d.nd redactorul , în 
loc să vadă ceea ce unii ~-0n(lucă
tori din unităţile în care &-a docu
mentat nu izbutesc să observe, su
P~ne atenţiei realilăţi. s1 Luaţii bine 
ştiute de intenl.ocu t'lri , de colecti
vul care trebuie să fie ,:mnc'p<iJul 
bc.neuciar al mat erialului publi-
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cistic ? Evident, descr·iere3. semna
larea publică a unor stări de lu
cruri (de factură negativii, de pildă), 
slnt,, am zice, incom ode pantt'U loţi 
cei din unitatea vizată şi, mai ales 
pentlt.ţ ;f'.aclorti de conducere, pu
t.Jnd deci. genern o l'eacţie cu efect e 
pozitive. Nu o .nmctie de apăra::e 
fată de critică sau U.n exet·ci ţiu 
de rezistenţă, cum se i',ntirrlplă 
uneori, v ina aparpnînd şi gaze
tarului. 

- Eficienţa vizea.ză doa.1· re,zol 
·varea, unor, situaţij conci:e\.e ? 
~ Cîştigul în planul eficienţei 

esţe neinăoi:os mal ma re dacă .J>,tin 
ef<;irtul, propdu de ,investigare, J;>rin 
dfaJog (nu num.ai cu speci,ali.şf;j, <CU 
cadre avind anum'ite Tespons.a,bi
Uiăţi), I?Otnindu-se de }a 9 .realitate 
bme ştlută - ce constJhiie şl m o
t ivu) prezenţei .gazetarului in res

_pecti'.va coJectiv:it~te de muncă -
şe descifrează cauze sub:iedi t1el se 
incearcâ găsi!rea de solu.f;:ia., se. re
comandă .su~iede de ·meditaţie,. !Se 
sbi.mu.'teaza ape~enta PeD'liru, cu.raj 
Şi ,succes, nellffipăcarea cu ana-O:to
nismele. Aş zi<ee că, chla.t· în pro
cesul docu~mentări.i ziaristul a:re 
dator.ia tSă pledeze argum entat pen
t ru cauza demersului său p r0fesio
na1 să-i ·lase pe cei cu care a 
d1scul-at: conviinşi de temein icia. pă
rerHor şi c-onduziitlor sale ~m io.nd, 
nu are ni.mic de ascuns), astfel 
incit să devanse'ze debutu.i. eficien,
Jeît apariţia în ziar a arlicoluJui 
anchetei etc., Venind - (lentru co
lectivuJ.. 'Vizat - aoar c\.I, . .pou tăţi. 
de nuantă, cu puncte de vedere 
formulate exact, în expresie publi
cistică de aleasă ţinută. 

Sper să nu se creadă că mi-am 
propus să ofer lecţii. Şi ruoi că, 
in con textul dezbaterJi mediate de 
revista „Presa noastră", propun 
noutăţi. Sînt doar gindun ce ţin 
de o anumită experienţă. A mea 
şi a colegilor de muncă. Ginduri 
declanşate şi de reuşite, şi de insa-

' I I direct, 

tisfacţii, dar mai ales de convin
gerea că eficienţa este un dezide
t•at care, onorat, leţitimaază sensul 
şi Wlloa.rea creaţiei ZÎIID'.istice. 

Cine nu se întreabă ş:i. nu vrea 
să v.adă dacă ceea 'Ce :Pi.tb;Ucă ajuta 
la ce.ţra~ acela nu-$~ ia· me5eri:l i n 
serios, '.Pcin cele af!irm a.i:e ~teni.or. 
am. avut tn vedere. s.itua~i i ·de tţn 
a nµm it t ip, abordarea an.aJ itică a 
unor realităţi conor-ete. Dar gaze
tătle însea.in.n'ă ş-î artil.col teoretic 
reportaj, eseu, .fo'iăet-on ~i „ alte.1~. 
Ef'icienţ;a Jor brebuie evaluata. p l·,i
vită - aT fi <poate inexaut.,. să spu
nem comenslll'ată - ,pe un pl an 
m ai larg, vi'lt'1iuţi.le mili.bante aJe 
acest'Ona font.i:fildîn<l .sau mofil..l'.icînd 
concepte, oiientind preocupări si 
i ni ţiative, pr omovilnd va~o.:i" sodale 
şi mor ale şi - de ce .n u .., - ca 
ş{ în cazul alt·or genuri pub]jds
tice; eul tiv.î>nd respeotul pen't.ru a~ 
devă:i.·1 -pentru ~ru!lloS', pel).tnt limba 
ir-0mână. 

Tot aiicl a~ zice că e"fil.cle.n,ţa t re
buie pusă în ·r·eliaţie nu nuinai cu 
fi.ecare creaţîe Z-iariistkă fo parte, 
ci şj cu ceea ce n e-am. obişnuit să 
numi m acţiuni de presă. Acestea 
- e.'<:i;>erienţa 'J?I'oprie :ne-a dove
dit-o - cînd sî.nt sus,ţinute r tgu
ros~ dec'l'anşează preocu1iări. PQzlt L
ve, 'o anumită: mi.şoal"e de idei in 
î n treg sistemul v.izat, der;i şi in 
UiD.ităti ca re nu :tiaC' pină la ul"mă 
obiectul docaroen.tării zi,ă.rist.ului. 

- Vă .rog să. -vă reterrt i şi la 
cea de-a douae condiţie a, eficienţei, 
amintită de du.mneavoasiră - re
ceptivitatea cititorului. 

- Despre cealaltă premisa a efi
cienţei, pe care o formutam la în
ceput, am predzat citeva idei Ele 
voiau să spună că receptiVi.iatea la 
demersul nostru publicistic, este, in 
cea m ai mare măsură, tot o~era 
noastră privită pe o perivadă mai 
lungă de timp ; că eficienţa este 
ref.texul v.allorii creaţiei publicisti
ce. I 

real cu cititorul 
• Dară pri111ele rinduri nu sînt interesante, ciliton1I nr 

părăst.-şte ; ca şi atunci c10d numai primele rînduri sint 
interesante e Mai importantă mi se pare profilaxia decit 
combaterea mal :1diei e Eficienţă înseamnă şi revelarea di
mensiunilor exacte ale unor fapte cunoscute e Divcrsc~c 
formE- ale eficienţei pleacă de la diversele forme ale mesa
jului • Dacă un cuvânt pus strimb ar ţipa .•• 

• 
- Cum se transcrie, in condi'ii~e 

muncii gazetăreşti, termenul „efi
cienţă ''? 

- $1 i n presă, ca pretutindeni, 
a U eficient inseamnă tot a .fi util, 

a fi de folos cuiva. Această utili
tate nu este întotdeauna strict con
cretă - deşi adesea este - ci are 
zone de acţiune mai ample. impli
catii diverse. Eficienţa specifică ga-
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zetăde1 este condHionată. în primul 
rind. de alegerea temei abordate. 
Urmează seri-0zitatea, chiar mcticu
lozil.alea documentării si. nu în ul
timă instantă. modu.I în care e va
lorificat acest material. Nu în ulti
mă inSiLantă pentru că, după păre
rea mea . .. punerea în cuvînt" este 
întotdeauna hotăritoare pentru a
tingerea eficienţei. 

Un repor-taj. un eseu. o notă. un 
com entar iu polit~. pină şi un . ca
reu de cuvinte incrucişate işi pol 
afirma eficient.a in măsura in care 
se adresează direct cititorului. în 
care propun un continut viu, con
cret, iără a devia în abstr~cl. Se 
afirmă adesea - şi nu !ără tP.mei 
- că dacă un articol nu-si c.îştigă 
citi torul după primele 4-5 Tîndur:i, 
1-a plertlut de!initiv. Ce te faci în
să dacă acele ciLeva rinduli sint 
singurele interesante ? l'{li se pare 
obligaLoriu să men\,ii pe tot par
cursul a r ticolului aceeaşi tensiune, 
aceeaşi .con centrare de idei şi ace
eaşi ex.presivi>tate a stilului redac
tării. astfel incit să-l ciştigi pe ci
tit.or. să-i stinneşti interesul. curio
zitatea. Şi. nu ln u1Limul rind, să 
răspunzi direct zonelor lUi de in 
teres, de curiozi ta.te sau preocupare. 

- A te ad1·esa. direct cititorului, 
cum spuneau , a. răspunde interesu 
lui şi preocupărilor sale, înseamnă 
implicit a cunoaşte cH mai bine a
cest cititor. E posibil ? •Oum devine 
posibil ? 

- Este. în orice caz. foarte gr2u, 
ceea ce numim cit.Ltor fiind. de 
fapt. o masă exu·em de eterogenă, 
inglobînd v1rste si structuri socio
profesio.,ale. niveluri de pregătire 
si de înţelegere exLrem de diverse. 
Eu am scris despre medici şi ingi
neri, ciobani şi jngrij1tori de ani
male : şi am scris, totodată pentru 
aceste categorii şj mult.e altele. 

Revenind la întrebarea dumn~a
voaslră : iţi cunoşti cititorul mai 
cu seamă alunei cind articolul estP 
foarte angajat intr-o problemă. Şi 
r.u mă refer la lrăsăLura de[initorie, 
în general. presei 111oaske - o;iceea 
de a fi angajată in marea proble
matică a vieţii. Cind scrii despr0 

colectivul de oameni ai muncii d 0 

la o anume unitate dP oroductie ii 
a1 în minte - chiar fără sii-ti oro
oui - pe aceia cu care ai stat de 
vnrbă. oe carE' i-aJ cunoscut în tim
nul docnmentării. Dacă scrii. însă. 
de<;pre luna dirti1 la s<ite. să zi
cem. f~ adrec;e7i unor calP"Orii e"
trem de ];;ire:i di> r-ititnri. tn acec;fp 
cazuri. <'rFd că ai în rată rtouă m"'ri 
- si ::;ninOR""' - căi : prima pc:f P 

.<i,~f'Pl<I no ;:i, tine !<eRml'I rle puterea 
nP .lnf Pl<>t!"''"e l'I l10Ui l"jtitl')~ r1o ni
vel mi ilo<'ilt i<i. C'f'S> dP a ;i..,w>. de 
" tP „f.rlltin; "~ ~n:>lll :i„„,.,.,.t~ n111•·rP 
de înţelegere astfel incit dialogul să 
fie constructiv. intr-un sens mai 

8 

serios al cuvîntulUi. E locul să a
mintim atei că menirea presei i>ste 
de a informa opinia publică dar şi 
de a o forma. Este vorba despre 
e!icienţa şi î ntr-un caz şi in altul, 
dar problema comportă a l te as:pec
te. 

- De&pre aceste aspecte diferite 
vă. propun să , ·or bim : despre efi
cienţa. imedia tă şi de durată. defini
bHă conc1·et sau implicită, despre 
eficienia legată de o problema şi 
un lcc sau cu o largă. arie de refe-
1in1ă. . 

- Sint multe elementele care 
converg la realizarea acestei eCici
t>nţe ample, diversificate ca mod de 
manifestare. Incepind cu orientarea 
generala a organului de presă, cu 
platforrma pe care se situează, avînd 
în vedere marile temallci oe care 
şi le propm1e si modul cum le a
bordează. Este importantă atinge
rea unor obiective imediate, concre
te - remedierea unor neajunsuri, 
de pildă - dar e o greşeală să li
mităm eforturile pentru atingerea 
eficientei la acest prim nivel. A 
Vlindeca o boală declar.ală deja, e 
necesar. desigur, dar imPortantă mi 
se pare profilaxia. activitatea în
delungată şi complexă de for tifica
re. de combatere a i:mbolnăvir:ii. 

Voi da un exemplu : am primi t 
la redactie. la .. Agric.ult.ura socia
listă". scrisor i in care cititorii măr
turiseau că au urmărit cu mare in
teres articolele c-0ntra misticismu
lui publicate în almanah. Motivul 
interesului specific stirni1L de aces
te articole era acela că şi în comu
na corespandenţ.Ho.r noşLri îşi făcu

seră apariţia unele grupări, unele 
secte r~ligioase care stinjeneau bu
nul mers al Lucrurilor. Probabil, 
cititorul nu ar fi scris. din proprie 
i niţiativă. desp1'e aceste în timp lii ri, 
dar ci I ind auticolele noastre înţele
sese că problema e mal dăunătoa
re decît 1 se părea. că a re conse
cinţe grave. care in primul mo
ment Pot să lreacă neobservate. ŞJ 
in exemplul meu e vorba. sigur. 
tnt; rlesr)re Pficientă : ne aceac:;tă da
tă in sens ul conşbientizăt'ii cititoru
lui. al revelării dimensiunilor exac
te 11le unor fapte cunoscute. 
Vă propun atentiei încă o pro

blemă, legaf.ă de această dală de o 
atitudine. o ment.aJlLate proprie zia-
1·işt!lor. ll1l practica vietii redacţio
nale. un articol tern. căruia mei 
autorul nu-i acorda vreo semnifi
caHe - dar care e necesar (O p;·in 
temă. pentru a .,bifa" o oroblemă 
etr - un articol neizbulit. deci. sP. 
numeşte „articol de serviciu". 
Termenul mă ne.mult-urneşte nu nu
mai pentru realitatea pe care o 

· desemnează. dar şi pentru că pre
supune ~deea că .. a iace un servi
ciu". „a sluji la ceva" sînt atribu
te ale articolelor lipsite de har ga-

zdăresc. ln mod f1.resc. fiecare pa
gmă. fiecare rînd ar trebui să fie 
„de serviciu". Adică să scrvca.sci . 

- AH amintit despr e scrisori ş,i 
mă gindesc că u n ziar poate avea 
incr ed inia rca că este cu adevărat 
ulii şi după numărul de scrisori j)e 
care il primeşte. 

- Pentru o redacţie, coresPon
den(.a este o su1·să extraordinară de 
rnCormare, de testare a preocupări
lor cetăţenilor şi totodată de cu
noaştere a efectelor propriei munci. 
Oricîl fler ar avea gazetarul, nu 
poate desropeli cu atita exaclit;;ite 
şi acuit.ale pulsul momentului. lo
cului. aşa cum le descoperă în scri
wri. Foarte puţini oameni scriu de 
dragul de a scrie fără să a.ibă ceva 
imPortanl de comunica;t. Sinl şi din
tre aceştia. dar nu prea multi. Pen
tru a se aşeza în faţa co]jj de hi1·tie 
- mai ales săteanul cal"e nu-şi gă
seşte răgaz intr-un an şi jumătate 
să-i trimită bă.Jalului care Iace ar
mata. cite\ a l"induri - omul tre
buie să aibă. e!ectiv, o problemă, 
un necaz sau un eveniment demn 
de semnalat. Chiar cind poziţia ex
µnmată nu se dovedeşte întemeiată 
lucruriJe nu Ll"ebuie trecl.lle cu ve
derea pentru că dezvăluie fapte, 
aspecte de viată. elemente ale rea
Jlf.ă\ji. Ven!icarea unei scrisori este, 
cel mai adesea, o intreprindere a 
nevoioasă. angaJind într-un fel sau 
în allul U!l1 mare număr de per
soane. factori de răspunde1·e pe 
plan local. Eiicien t.a articolelor năs
cute in urma unei scrisori este deo
~ebit:i (sigur că efectul depinde şi 
de calitatea al"licolului) pentru că 
cititor ii se simt implicati în mod 
direct :i.n solu~ionarea problemelor. 
De multe ori. Iadorii locali se su
pără : .,de ce e.:a nevoie să fie 
alertat ziaruJ. nu puteam rezolva şi 
alU:el ? ·• Sigur că Cl$a trebuia să se 
intimple dar intervenţia ziarului 
este utilă nu numai ful acel mo
menl, in acea. chestiune ci şi ca un 
(;:iclor real de impulsionare. de im
bunăiliHire a acLivitătli curente. 
Tiămine ca o sarcină a redacttei 
urmărirea, în timp. a e!icienţei ca
re. într-un moment anume. s-a ma
nifestat limpede. Nici a.cesta nu e 
un lucru simplu·. dar stăruiJ11ţa este 
neapărat necesară. 

- AU subliniat de m ai m ulte 
ori importanţa. p e care o ar e reali
zar ea efectivă a articolului, redac
t.3res. lui fără de care n ici tema. n ici 
soliditatea documentă rii nu-s i a.tin~ 
ohi„ctivele. G<ire s int princin~ t"l" 
atribute ale, să-i spunem, scrisului 
eficient ? 

- Diversele forme ale eficientei 
pleacă. desigur. de la diversele for
me ale mesajului gazetăresc. Sînt 
cerinte legate de un gen S'IU de 
altul. asa cum sint si J?enuri oro
prii unei leme sau alteia. Alit de 

Di=ilogu·ri realizate de 
Cris tina DU i\UTRF.SCU 

(cQnthiuare în pag. 12) 



. un • ziar de • aceeas1 , vÎrstă 
----

-~~.·~, 

o zi în redaeţia f~ 
ziarului ! 

Luna aceasta mai precis La 18 februar.ie 1988, s-au împLi1tit două 
accenii. de ci11d ui' Alba Iulw,, capitala judeţului înfiin.ţat atu:nci'. în urm~ 
reorganizării ad ,m ·nistrativ- teritoriaLe a ţărtt, zece reda~t~n _ai ~i~rulut 

vrumuL socialismului·' din Deva veneau in oraşul U nini sa tn,i~nieze 
~n nou ziar. Numele publicaţiei ce avea să apară de-acum i11.ai11te in 
A lba-Iulia nici 1iu trebuia să fie căutat, el se impunea de la :.ine -
Unirea·•. Exi.~tase şi pînă atunci în ora~ o publicaţie raion.ală, „Steaua 

~oşie", dar din muUe puncte de vedere m~nca trebuia. i~eput<i aproape 
de l!J. ze ro, aşa după cum şi via1a economică a noului 3udeţ pornea de 
ta foarte pi1ţin. Or!lşul. ţinutul care ani ş~ ~i trăi.ser~ în umbTl't tr~_cu
tului trebuiau so tprii;ea..~că acum cu hotanre, cu pncepere 5pre 1.'>ntOT 

şi sarcinile ziarului în acest dorit dar deloc simplu proces de qdif'icare 
e1au, desigur, ci.intre cele mai însemnate. 

Tinerii... veterani 

ai redacţiei 

„A fost o perioadă grea, ne po
vesteşte Sebastian Truţă, n·ediador
şef al z.iarului, din ianul 1980, pe 
atunci unul dintre gazetarii sosiţi 
de la Deva cu însărcinarea - şi 
dorinţa entuziastă - de a face un 
nou ziar, organ al comitetului ju
deţean Alba al P.C.R„ în care să 
se regăsească problemele numeroa
se, diversificate cu care se con
fruntau oamenii muncii de pe acele 
meleagur i. A fos t o perioadă grea 
dar deosebit de frumoasă, plină de 
dinamism, generoasă, bogată în sa
tisfacţii. Eram îngrămădiţi in două 
cămăruţe., nu aveam de nici unele, 
alergam prin tot judeţul în docu
mentare, scriam, făceam corectură, 
administraţie, difuzare şi, m ai cu 
seamă, ne preocupam de comple
tarea colectivului, de înch egarea 
unei echipe". 
S-~u pei'indat atunci prin redac

ţie, în doar citiva ani, mai mulţi 
oameni decît efectivul total. Unii 
dintre cei ce veniseră de la Deva 
au plecat şi ei, în alte munci , alţii 
a;i rămas şi astăzi se cheamă că 
stnt veteranii iiarulul. Veterani 
line1·i, mai puţin tineri, dar... ve
terani cu toţil . Cu toţii, adică trei : 
~ebastian Truţă, Gheol"ghe Jurcă, 
1 edactorul-şef adjw1ct şi Aurel 
Oargă, şef de secţie. Intre veterani 
se .numără, însă, şi Marian Tran
daru·, care a fost redactor-şef, apoi 
redactor-şef adjunct şi care azi e 
pensionar, Ileana Terek, fotorepor
ter talentat, activ. extrem de util 
Ziarului, la pensie acum da1· le-

gală î n continuare de colectiv (lu
cru pentru care repo11erul poate 
depune mărturie, deoarece a avut 
plăcerea să o intîlnească pe 1 leana 
Terek în una din frecventele sale 
vizite la redacţie). Tot printre ve
terani ar putea fi inclus şi Au
gustin Presec-an, sosit în redacţie 
de la numărul 6 al ziarului, acum 
şef de secţie. 

„Indiferent cit au rămas in re
dac•ie, pr imii membri ai colecti
vului a u avut un rol insemnat, au 
făcut par te dintr-un nucleu în ju
r ul căruia s-a inchegat echipa de 
azi " - ne .spune Seb.3s lian Truţă. 
Mulţi dintre gazetarii de la ,,Uni
rea „ aici s-au şi format profesio
nal, aici s-au specializat, aici şi-au 
descoperit şi şi-au cultivat însuş i 
rile pentru o latură a ziaristicii 
sau alta, pentru o anume zonă 
temat!că, un gen, modalităţi speci
fice de expresie. Au învăţat unii 
de la alţii şi învaţă în continuare, 
dezvoltindu-se profesional odată cu 
ziarul, străduindu-se să menţină şi 

ziarul în raport viu, dinamlc. cu 
realitatea în permanentă evoluţie 
a judeţului. 

A fi alături ,-

a lucra Împreună 

Poate pentru că au început mun
ca la ziar doar cîţiva oam en i, umăr 
la umăr şi condei la condei, poate 
pentru că aşa concep, în general, 
activitatea de presă, gazetarii de 
la „ Unirea " consideră că trăsătura 
distinctivă - sau nu neapărat dis
tinctivă, dar definitorie - a colec
tivului lor este obişnuinţa de a 

1 „ 

cu 'judeţul· 

lucra împreună, de a se sfătui în 
orice problemă, de a fi alătwi„. la 
b i.ne şi la rău cum se spune (e 
drept că nu despre gazetari se 
spune, dar li se potriveşte şi lor). 
La şedinţe participă toată lumea, 
nu nU!ll3i şefii de compartimente, 
proiectele le fac cu toţii, aşa după 
cum cu toţiJ judecă ce s-a făcut 
bine, ce s-a făcut rău. Se mai 
contrazic, se mai pun de acord, 
cine a greşit nu este scutit de 
vorbele „bine simţite" ce i se cu
vin, dar nici nu „stă la colţ" la 
infinit. „li săpunim zdravăn şi 
gata", ne spune redactorul-şef, nu 
păstrăm ranchiune, nu amintim 
mereu omulu.1 ce n-a fost bine. De 
aceea, afi rmă colegii de la Alba 
Iulia, climatul de muncă e foarte 
bun, deşi condiţiile pe care le oferă 
partl-culari tăţile geografic'8 ale ju
deţului creează destule dificultăţi 
.activităţii de presă. 1n Alb.a sint 
330•0 păduri, 380 0 zonă colinară şi 
şes nimloa toată, doar pe albiile 
riurilor. Transp'Ortul intre diferitele 
sate, comune, localităţi n u e foarte 
s implu, cu atit m ai mult cu cit 
pentru multe din aceste zone nu 
există cale ferată. Preocuparea de 
a avea permanent în vedere o ju
dicioasă cuprindere a întregului 
judeţ constituie, de aceea, una 
dintre problemele importante ale 
redacţiei. 

Problemele nu au lipsit, de alt
fel, în cele două decenii de exis
l.en ţă a ziarului, confundindu-se cu 
problemele cu care s-a confruntat 
în această perioadă judeţul. Mulţi 
ani, Alba trăise doar în umbra 
ist:>-iei. Situat la periferia fostei 
regiuni Hunedoara, a rămas weme 
destul de îndelungată nebăgat în 
seamă. Transformarea în judeţ, e-

. c!ificarea unei vieţi economice, in
vicrarea activităţii sociale, politice, 
culturale au creat noi exigenţe, 
au deschis noi orizonturi tematice 
şi pentru ziar. Una dintre preocu
pările care au existat şi există în 
permanenţă este cristalizarea unei 
personalităţi bine definite a zia
rului, reflectind personalitatea ju
deţului, îmbinarea de tradiţie şi 
noutate, efortul de a se opera 
transformări, de a evolua fără a 
se pierde valorile existente, o ex
perienţă preţioasă, prezentă în cele 
mai multe domenii. Z·h!ll'UI se stră
duieşte, deci, n u numai să aibă o 
tematică djstlnctă de tematica ge
nerală a presei, a publicaţiilor lo
cale, dar şi o fizionomie proprie 
din punct de vedere strict profe
sional, al înfăţişării publicistice a 
acestei problematici. Tocmai de 
aceea, gazetarii consideră necesară 

'9 



l. Una. din.tre obiş-nuitele „opera
ti ve" ale redacţiei. 2. L:i secn>
tariat se defi11itivează macheta nu
mărului la zi. 3. La corectură 

Lidia Stînan şi Clara Popa 
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o împrospătare periodică a con
ţinutului şi modalităţilor de expre
sie t!rle irUbri-cflor. o r.acondare .aten
tă la actualitate, la ritmurile noi 
de activitate, de gindire, de dez
voltare spirituală. Un rol impor
tant în păstrarea mobilităţii, a 
receptivităţii la nou, la schimbare, 
îl are tocmai climatul de muncă 
despre care am pomenil. despre 
care colegii de la Alba Iulia au 
vorbit cu justiCicată insistenţă. Fără 
un schimb deschis - şi permanent 
- de opin ii, fără obişnuinţa de a-ţi 
exprima limpede orice punct de 
vedere, chiar critic - ori nuii ales 
critic - e greu să lupţi cu anchi
loza, cu clişeele, cu comodităţile şi 
inerţia care ameninţă orice profe
sie dar în cazul gazetăi-iei devin 
de-a dreptul dizolvante. 

La păstrarea unul climat de 
muncă fertil contribuie, desigur, 
toţi membri i colectivului redacţio
nal. Lui Gheorghe Jw·că, de pildă, 
colegii îi recunosc merite însemnate 
in aspectul îngrijit al articolelor. 
al ziarului, din punct de vedere al 
corect.itudlnîi şi prospeţimii limbii 
române. Spiritul său echilibrat, so
lid işi spune cuvintul şi în alcă
tuirea sumarelor şi deopotrivă in 
consecvenţa cu care sint urmărite 
anumite probleme, în conceperea 
şi menţinerea unor acţiuni de pre
să importante, de durată. Om al 
acestor meleaguri (e moţ din Abrud, 
spune el cu discretă mîndtie), ca 
şi redactorul-şef, e adinc implicat 
sufleteşte în viaţa, în creşterea pe 
multiple planuri a Albei. Scrie, de 
aceea, cu mare bucw·ie despre oa
meni, despre problemele lor sufle
teşti, sllrăduindu-se să ajute, să 
sprijine, să se implice cu iiecare 
rînd în existenţa cotidiană. L-am 
întrebat, în discuţia pe care am 
avut-o la o oră de seară, în tipo
grafie, ce mulţumiri şi ce nemul-
ţumiri a adunat în cei 20 de ani 
de ctnd este gazetar la „Unirea". 
„Multe mulţumiri, legate toate de 
efectul unui articol, de sentimen-

tul că ziarul a fost util intr-un a
nume moment. unui anume om saq 
colectiv, că a sprijinit o cauzl 
dreaptă, că a pus umărul atunci 
cinil era. şi acolo unde era nevoie". 
„Dar nemulţumiri ·? ·· ,.Nu lipsese 
nici ele, dar le-am lăsat ascunse 
intr-un cotlon. Poate se vor ivi 
odată, intr-o carte. Poate nu ·•. „Am 
a uzil de la colegii dumneavoastrl 
că î n redacţie sintep un factor de 
echilibru, un -.factor» de calm „ 
Mi-a răspuns ca şi cum păstrare~ 
unei dispoziţii egale 24 de ore clin 
24 ar fi calitatea cea mai lesne de 
inlîln.i t la gazetari: „Aşa se lucrea
ză mai bine decit in tensiune. 
ce să strigi, să creezi 11anică? M 
bine faci in linişte ce ai de făcut". 

Tot două decenii de activitat 
(fără 6 zile, respectiv 6 numere ! 
are şi Augustin Presecan in redac
lia ziarului „Unirea'-. Despre acest 
răstimp de viaţă a cotidianului 
vorbeşte asimilîndu-1 unui proces 
continuu de identificare cu viaţa 
judeţului. cu problematica sa spe
cifică, cu destine, personalităţi in
limplări. succese, neîmpliniri. 'zia
rul i se pare, azi, mai echillbrat, 
cuprinzind mai bine cl:lferit.ele do
menii dar şi zone geografice. De
sigur. prnblemele sînt acum mai 
bine cunoscute, oamenii la !el re
dacţia însăşi s-a maturizat ' s-a 
consolidat odată cu venire~ unor 
noi cadre. La „Unirea", Augustin 
Presecan a scris cam de toate (in
clusiv proză şi poezie) deşi, psiho
log de Cormaţie, a intrat Ja ziar 1n 
secţia probleme sociale. Din 1978 
face şi secretariat de redac\ie, sec
tor care nu este trăim, de altfel, 
activită\U nici unui redactor, după 
un obicei (bun, a dovedil practi
ca) al redacţiei. „Unirea " a reali
zat multe lucruri bune claJ· ro.ai 
ai e încă datorii la cititor în pri
\'i n ţa creşterii combativităţii, a uti
lizării criticii ca act de intervenţie 
nemijlocită, eficientă în remedierea 
unor lipsuri. Paleta de genuri pu
bllcislice, consideră, ar Lrebui îm
bogăţită, readucind în pagini foi
letonul şi masa rotundă, de e
xempl u. 

Neces.itatea diversificării genuri
lor, îmbogăţlrii mijloacelor de ex
presie gazetărească au rost aspecte 
ale muncli de 1Presă .ce a u revenit 
adesea în discuţiile purtate în re
dacţia ziarului din Alba Iulia. Pen
tru păstrarea tinereţii pt·ofesionale, 
a notei de prospeţime a ziarului, 
pentru evitarea unul stil arid 
funcţionăresc-administrativ de re~ 
c:Lact.are, există pnadica de a nu 
utiliza anume ziarişti numai şi nu
mai pentru un domeniu tematic. 
Sigur că există o împărţire pe 
s<::cţii. sigur că oamenii au o in
struire de S!X'cialitate (ori s-au 
f1;>rmat într-~ anume direc\ie) dar 
c:ind e nevoie scriu orice şi de 
oriunde. Se luptă în acest fel -
şi în iacest Cel - conlna ruUnei a 
plictiselii gazelru.·ului oare atr~ge 
ine\ritabil plictiseala cititorului, deci 



lipsa de audi.enţă, de eficienţă a 
z:îarului. • 
Experienţa permanenta in nu-

rneroose arii tematice s-ta dovediit. 
de pildă, de<>sebit ~e utilă Pei:iti;,u 
redactor ii de la „Viaţa: de partid ~ 
rubl'ică ce pare amemnţată, mai 
m uli decit al tele, de pericolul unui 
sili arid - Ioan Bîscă, Gheorghe 
Ciul şi Ioan Maier. După cum n e 
explica redactorul de rubrică, 
Gheorghe Ciul, avantajul acestui 
s ti l de muncă nu se referă doar 
la infă(işarea articolelor ci şi la 
posibi lită~i mult mai largi de do
cume ntare, la o necesară, perma.-
11 ent.ă l ărgire a ariei de preocupă1·i 
Cărările bătute se evită. deci, nu 
numni în privinţa modului de abor
dare a unor teme dar şi în alege
rea lem elor inseşi. De un re.!ll 
spr ij in 'le s1nt, 'de -asemenea . .docu
mentările colective iniţiate, la care 
parUoi pă întreaga redacţie, indi fe
rent de domeniul în care lucrează 
fiecare d inti·e gazetari. S-au orga
nizat, după astfel de documentări, 

concursuri i1.1terne pentru cel mai 
bun repor laj şi re.zulta't.ele favora
bile ale iniţiativei se recunosc cu 
uşur:Ontă in ziar. Aviam bajele po
licaJWcării, aJe efortului con tinuu 
de perfecţionare profesională, de 
lă rgil·e a posibilităţilor de expresie 
au fos t de asemenea amintite în 
cursul dialogului cu Gheorghe Ciul. 
Colegul nostru a exp1imat opinia 
(susţinută şi de alţi gazetari, din 
diverse redacţii) că unul din ele
mentele foarte importante ale a
cestui proces de perfecţionare 'îl 
consWuie schimbur ile de experien
\ă şi vizitele de documenare or
gani7,ale, pe plan naţional, de Con
sul ul Ziariştilor. 

Despre necesitatea unor acţiuni 

organizate pe plan naţional am 

discutat şi cu Maria Lucia Mun
teanu, redactor la secţia culturală, 
alături de Dorin a Sângereanu. Co
lega noastră propunea discuţiei un 
aspect deloc negli jabil al act.ivi· 
tăţii redactorului de cultură din 
presa locală : posibilitatea, destul 
de redusă în unele cazuri, de a 
cunoaşte viiaţa iarlisliJcă a ţărrH , nu 
numai a unui judeţ, cunoaştere 
absol·u t necesară pentru desfăşura
rea curentă a activităţii, pentru 
const.ituLrea unui sistem de crite
rii, de raportări. Absenţa sau in
consistenţa acestei documentări, ca
racterul ei accidental nu sistem atic 
prezintă serioase riscuri de pier-

dere a „ochiului cri tic", a obiecti
vităţii, riscul provincializării, în 
ultimă instanţă. A fi la curent cu 
realitatea judeţului despre care 
scr ii este o obligaţie firească, dar 
a :Li la curent numai cu aeeastă 
real itate nu e o chezăşie a lucru
lui bine făout. Maifa Lucia Mun
teanu propunea ca această proble
mă să fie supusă atenţiei Consi
liului Ziaiiştilor, singurul în mă
sură să o soluţioneze p11in schim
buni de ex·perienţă (şi pentru ga
zetarii de cultură), prin organi
zarea unor vJzionări şi audiţii m ai 
ales penlru gaze~ru.i i din oraşe cu 
mai pu(ine inslituţU culturale. 

Colegiul de redacfie al ziarului „Unirea11 

Sebastian TRUJA (redactor-şef), Gheorghe JURCĂ (reda::tor-şef ad
junct). Gelu BOGDAN, Gheorqhe CIUL, Aurel OARGA, Augustin PRE
SECAN, Maria Lucia MUNTEANU. 

Secţia. industrie a ziarului „Uni
rea ·•, din care fac parte Nicolae 
Ediţolu şi Ilie Matieş se confruntă 
cu probleme asemănătoare celor 
de la viaţ;a de partid, în sensul 
e10.rburH01· constante î n direcţia 
.. umanizării" rubi,icii, a păstrării 
unui ton a propiat, accesibil, chiar 
atunci dnd fondul problemelor 
t.rallate poate indemna spre tehni
cism. Cei doi redactori sînt cadre 
selecţ ionate de redacţie dint•re mun
citorii (am.îndoi au lum·at la Cugir) 
cu apliitudiÎ!lli pentru munca de 
presă. Recomandaţi pentru invăţă
rnîntul superior ziai·istic. ei au re
venit după absolvire la Alba Iulia 
şi experu.enţa nemijlooHă în acti
vitatea produc~ivă se dovedeşte 
acum extrem. de utilă. Cun.osc oa
menii, cunosc problemele, unită~ile, 
ştiu ce să lntrebe, şti.u mai cu 
seamă cind H s-a răspuns efect.iv 
sau s-a încercat o eschivă. Şi. de
sigur, şi interlocutorii ii cunosc. 
aşa incit incet'cărHe de a evit a răs
punsui·i la întrebările incomode sint 
destul de n·are. 

O echipă bună, cu „Corţe com
plementare", alcătuieşte şi • .socia
lu.I " , adică Mariana Ionaş. Con
s t.an tin D eleanu şi Horea Sandu. 
Cel mai vechi în secţie, Constantin 
Deleanu are o mare receptivitate 

pen tru problemele „de suflet" şi 
se ocupă, de aceea, cu multă efi
cien~ă de act.iviiatea cu scrisorile 
pe.i'l lTu a căror soluţionare stăruie 
toldeauna a~il cît e necesar, cu se
riozitate, Iără să dezarmeze, reu
şind să descopere în fJ.ecare mesaj 
primit 6«.l reda·c\..ie. pe 'Omua care 1-<a 
expediat , o probJemă de viaţă au
tentică. Cel mai meticulos i n do
cumentare, Horea Sandu are o ade
vărată bibliotecă mobilă cu fişe, 
note, date. Este enciclopedia vie -
şi din fericire, extrem de îndatot'i
toare - a redacţiei şi blneînţeles 
că redacţia nu ezită să apeleze La 
el. In scris, este un adept al ge
nului scurt, căruia nu-i Upse<>c 
însă niciodată sarea şi piperul. Mai 
de curind a venit în sectie Şi ir 
redacţie MarJana Ionaş, absolventă 
de f1lologie şi drept. Intrarea în 
muncă s-a făcut, conJ'orm vechii 
dar deloc perimatei tradiţii, prin 
luci·ul la corectură. Colegii o con
sideră o „achiziţie " şi argumen
tează prin modul de redactare sim
plu, firesc, convingător, prin cali
tăţi impor tan te la un gazetar cum 
sîn t prompliludbnea, m obilitatea, 
posibilitatea de a aborda tonuri şi 

registre clifeuite, pe măsura temei 
pe care o tratează. 

Fotoreporterul 
ziarului, Em iL 

Pojar 

Astăzi, responsa
bil de numc'iT este 

Gheorghe Ciul 
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S-ar mai fi cuvenit scris ... 
Despre redacţia ziarului „Unj-

rea", despre gazeta1,ii care muncesc 
aici se pot spune foarte multe dar 
constatăm, cum se intîmplă adesea 
la această rubrică pe care ne-am 
dori -'O mai ,;de su.Ilel " decît allele, 
că exact despre suflet n u mai avem 
spaţiul necesar să vorbim., grăbin
du-ne - sigur, nu e nimic nefiresc 
în asta - să reţinem opinii despre 
activitatea cotidiană, despre preo
cupări profesjonale, probleme, pro
iecte... Desigw·, tot profesionale. 
Dacă am avea spaţiul şi răgazul 

de a zăbovi si asupra unor impre
sii mai „civile" din timpul vizitei 
noastre, s-ar cuveni scris despre 
dragostea şi priceperea cu care co
legii noştri de la „Unirea'· şi-au 
creat un cadru de muncă prielnic, 
cu birouri in care te simţi ca aca
să (asta poate pentru că de obicei 
stal mai mult decît acasă, ceea ce 
nu numai la Alba Iulia se inlîm
plă) : despre relaţiile foarte calde 
dinLre ei, deloc expansive ca mod 
de manHestare dar, se simte, te
meinice, bazate pe preţuire reci
procă (s-or mai certa, s-or m ai îm
păoa, ia.ş3 ,ca peste tol,dar partea a 
doua, cu împâc::ituJ, se observă) ; 
despre „sentimenLul locului", cum 
nume::i Coarte simplu dar sugestiv 
unul dintre inlerlocu wri, acel gînd 
permanent că se află pe locuri de 
profundă rezonanţă istm·ică, locuri 
de pelerinaj penlrn orice român -
Alba Iulia, Blaj. Cimpeni - ş i că 

prezentul, viitorul u·ebuie să păs

treze, să îmbogăţească această zes
tre ; şi s-ar mai cuveni scris des
pre marea şansă de a pune teme
liile unui ziar, de a-1 croi cu res
ponsabblitate, cu grijă, cu entu
ziasm. cu dorinţa de a porni „cu 
dreptul", şansă despre care mi-au 
vorbit cu emoţie „veteranii" re
dacţiei; despre străduinţa fiecăl·uia 

din Lre gazetari de a scrie nu nu
mai „de meserie", cum spunea E
minescu, dar şi de suflet - pentru 
ziar, pentru suplimentul cuJtw·al 
pe care-l editează, pentru o viitoa
re carte, pentru o virtuală carte ; 
s-ar mai cuveni scris, poate. şi 

despre colabor area veche pe care 
redac\ia o are cu revista noastră, 

despre nume pe care le cunoşteam 
di111 semnătur.a art.icolel•or primite, 
despre voci pe care le ştiam de la 
telefon şi care, iată, acum au şi un 
ch ip. Chip de colegi, de gazde ospi
tailiere, şi - înckăzne.;,:: să spun 
- chip de prieteni. 

Cr istina D UMITRESCU 
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Ancheta revistei 
(cont i nuare din pag. 8) 

multe sint punctele de atins incit 
articolele deasupra cărora se a
prinde flăcăruia albastră (ce indi
că, după legendă, o comoară) nu a
pai· chiar in liecare pagină de ziar. 
Dacă ar fi să t·estringem proble

ma la citeva chestiuni botâritoarc, 
a1unge1n la principalele irăsălur1 
ale gazetarului bun : cultură com
plexă. pregătire solidă politică Şi 
prdesionala. o viziune largă asupra 
lumii şi, neapărat. talent literar. 
Ceea ce nu 1nseamnâ preferin~a 

pentru literaludzarea gatetăriei. 
Mă gindesc la cunoaşterea sensului 
şi a forţei cuvîntului. la capacitatea 
lui de emo\,.ionare şi de convingere. 
Cuvintele sln t riinte vii nu obiet•le, 
au o viată a lor, o se\·ă, un puls 
pe care trebuie s& le simţi, să nu 
le contrazici. lmi amintesc de o 
glumă a lui Fănuş Neagu, care se 
inlreoa ce s-ar intimpla dacă toate 
virgulele dintr-un articol (erau 
foarte multe) ar cere autorului de 
mincare. Mă întreb şi eu ce s-ar 
întimpla dacă fie--..are cuvint pus 
skimb. prost. iolosit. fiecar.! vorbă 

ce nu-şi află locul firesc - sau 
semnif1C<:t:l.iV - ar începe să \ipe. 
Din pftcate ele tac. hirtia rabdă şi 
aL1mci cititorul aruncă ziarul. t n 
acest caz nu se poate \'Orbi desigur, 
de e.Ocienţă. E o greşeală - sau o 
comoditate din partea noastră - sa 
lt!găm calitatea arlicoiului, forţa lui 
de inlluenţ.are. numai de tema tra
tată. 
Poţi să scrii despre cum creşte 

firul de iarbă şi să dai de gindi t 
(pentru că fiecare dintre cititori a 
vă7.ul buruieni aparent fragile care 
sparg asfaltul. macină ziduri), aşa 
cum poţi ataca o problemă funda
mentală fără a avea \·reun ecou. 
Care dintre articole va fi eficient ? 
Avind o orier.lare, o tematică bine 
gindite da1· lipsind foL·ma - adică 
forţa - de expr imare ratăm mesa
JU·I. e!icenta lui. Tema. datele. in 
r01maţiile u·ec, toate, prin conştiin
ţa autorului ; se întruchipează, toa
te. pnn p1·icepetea lui. Mi se pa
re impor l.anl sâ nu ujtăm un lucru: 
1101 nu sîntem slujitori ai condeiu
lui ci condeiul trebuie să ne r,Ju
}ească pe n oi ; deci ideile. princi
piile, năzuinţele ce ne amm:l. 

A er'UL tare al înă1ţi,milo'r (Foto : M I HAI ALEXE) 



Pe teme · gazetăreşti 

Trăsături 
• 

ale operei 
Dacă teoreticieni i comunicării la 

care n e-am referi t au căutat un mo
del general pentru st Udierea tutu
ror mesajelor cultul'.ale (ceea ce -
intr-<:i măsură - poa te fi de fo
los şi în cercetarea speciliculu i fie
cărui [el de mesaj în parte) sîn t 
unii care ajimg să id entifice mesa
jul cu un a lt La.clor a l 'Comunică
rii, lre::l1nd cu vederea contururile 
lui prQprii. Ast.fel, MoLuhan, după 
cum se şti e, a fansat formula. de
venită celebră, .. The message is the 
medium "„ 

lde'nlificare.a mesajului cu „me
dJwn "-ul, cu canalul, est.e menilâ 
să s ublin ieze. să pună în valosre. 
idee„. scumpă lui Mc.Luhan, că e
sen\i :ilă in comunicare este însăşi 

influen '.a [ormativă a cana lulu i de 
tr.ai:ismisie. De pildă. tipa:i·u1 sau te
le\·izi unea .au determinat un cmu
mit m-:>d de a gindi. de a re:ictiona , 
de " actiona şi. ca atare, şi apari
ţia unor epoci, a unor .. gatax_i i" -
cum le numeşle McLuhan - a lui 
Gut.enberg şi a lui Marcooi. Dai· a 
ceste constatări. demne de interes 
şi cu un simbure de adevăr, ch iaT 
,clq.câ in ter pretarea teoreti.că , cum se 
intînwrn cu m ulte din specurliaţii'le 
de acest I ei\ , fOL~ează oarecum lu
crurile pentru ca ele să m lre . rrui:i 
\)ine in cadrul teoriei, nu Jn
lă'tu ră nicidecum mesajul oa ele
menţ specifi c al comunidrii şi nici 
trăsălurlle propri i d iferi telor fe
lut'l de mesaje. 

Cum vo m vedea mai' pe 1.arg cîfid 
11e vom opr i asupr,a 1·e1aţiei dintre 
tt\$aj ş i linfuaj , dana)ul o,(eră u:n 
Cîm;ţ propr iu de formar e .al u nor 
og r l im baje, joacă deci un rol im
portant în concreUzarea me3<sjelor, 
i~· .ideile lui MtclLun~n au, prin tre 
a;wie, şi meritul de a ti atra~ alen
lt a .în m!>d deoseb i l (şi de a . fi a

p us observaţii şi suges~ii fecun de) 
n~ numai asupra necesităţii stu
dierii particula1·i tă l i lo r canaiel or, 
~:nr şi asupra rolul ui lor llotăritot 
lll akătuirea însuşi a mesaJulu i. 

f u -alte cuV'i'Ilte, i'l'l Jocu'l form ulei 
lu1 M~Luhan : 

M(esaj) - m (edlum) 
propunem o aJua : 
M (esaj) > m (edium) 

.Mesaju], î nlr-un fel , inClude me
rnmul." int:01•poreaz.i canalu l. A

cesta este tocmai cel care oferă 

specifice 
ziaristice (3) 

c:Jm unioatori lor . în m unca lor de 
creaţie. posibilitatea ;:oncretizării 
mes ajului. Cil despre recep tor i, .a
ce~tia sinl interesaţi de modul în 
c:ire le .apare mesajul, manife;tind, 
de cele mai m ulte ori. ' o totală in
d iferenţă f,g ţâ de .aspe::te le tehnice 
şi de influenţele oculte a le unui 
i ip sau altul de canal de com un i
care. Canal~1 l, in contes•t.9bil. joacă un 
mare rdl , dar el aiu-şi exercită a 
cest r-01 dec.îl. prin şi în măsur.a în 
care se f'lce simţi t i n m esaj. 

De altfel, pe unul si a<:elaşi C'il-
1rnl, pot ci.rcu'.La şi circu'lă efectiv 
m f'.saje foarte diferite ca structură. 
C!iiar şi fără să posede o pregăti
Te teoretică, n ici un receptor nu va 
confunda lotuşi o emisiune ziaris
tică cu o piesă de tea tru sau un 
con-cert bt-.a.nsm is la leleviz-iune, nu 
v.a crede că vers m·ile. ocaziona.le sau 
nu, d intr-un ziar. reprezinlă ce~a 
ce am numit mesa jul presE-i sau că 
paginile de reclamă Cin unele ziare, 
ocu pînd cel mai mar e procen t d i n 
întreaga supTaLaţă disponibi1ă a 
fiecărui număr) ar fi totuna cu 
zia1·ismca propriu-zisă. 

lin aceLaşi Limpt cu to'il te deose
biri'le de l imbaj, există totuşi un 
mesaj ziarisLic. fie că e d ifuzat în 
pres.a imprimată. h radio , I.a te le
vizi une sau pe a1te căii, după cum 
şi teat rul , muzi.ca sau li teratWia, fo
losi nd canale d iferite, nu-şi pot 
pierde b:ăsătuTile lor c9racteristi 
ce. 

Opera ziaristică 
Mesaju1 trebuie s tudi at n u nu

mru ca o şe<:V.enţă de semne din
lr-u·n 1·ep·eTLori u dat, nu n umai o'il 
purtător a l unu i conţinu t, al unor 
da te, idei şi sentimente, pe un .anu
mit caua1 (cu toată impor!lanţ-9, u
ne01-i, decisivă, a aoest.or iaspecte) 
ci şi ca o structură specifică. o 
structură centrală a comunicării. 

Fără îndoi.ală, cercelă.r i'.le in ~
ceastă direc\ie si<nt cu m ll'lt m3i 
pu\ ine decit cele - ca să dăm 
exemplul cel ma.i grăitor - consa
c.11.ttle prod uctiillor a rtist1ice. Au I-Ost 
situdi~te de mul.tă vreme şi pe 
larg nu numai dile rilele ram ur i ale 
artei, ci şi opera de artă, în gene
ral, trăsăturile ei specifice, fte că e 

vor b.3 de liieJ·atură, de a r te·!e plas
tice, de mu~că. tea tru , cin e1113. A
semenea cer.cetări (cu toată diver
sitatea inter.pretărilor ex îs ten te in 
estetică) .ne pot da suges-tii pentru 
cunoaşterea mal exactă şi a speci
ficului mesaj ll'!Ui ziaristic. 
Fără să ex cludem al~e me-

tode de cereehare a acestui mesaj, 
ci. dimpotrivă, socotind că imbi
n ;3re.a 101· judicioasă asigură o exa
m tn:ire a fenomenului şi a esenţei 
lui mai fidelă, ne propuaem 
mai departe un examen co~rativ 
al mesajului presei s.au ziaristi,c, 
punindu-1 alături de un şir de acti
vităţi , p roduse, l ucrări , mai mult 
sau mai puţin asemănăloa:re, pen
tru a - l pu tea a!1a!liza şi pentru a -i 
distinge prof ilul, contururBe deo
sebitoare. 
Căutăm deci să vedem, mai de 

a proape, ce relaţii în treţine mesa
jul presei cu o se11ie de fiactor i ex
teriori, ce r a port.uri se pot descif ra 
in i1nte1•i-0rul lu i, cu ailte cuvinte, 
cum e alcătui t, pentru a putea ast
fel să aflăm, pr in asemănări şi deo
seb lxl de comportam~t cu alte ti
puri de opere şi produse, ce este, 
in defi11illiv, a cest mesaj. 

Nu o dată am auzit pârerea că 
presa, zLaristi.ca a r fi un fel de re
gistnalură pentru faptele curenle. de 
m ult e ori ilipsite de însemnătate. 
Sau, dacă e vorba de latura ei de 
come:n llare, că m· fi un soi de 1i
ter.atw·ă sau eseistkă de uz mal 
I.arg, deci oarecum degradată. Cit 
despre inceroar ea de a aborda ÎJl1 
presă aspectul şti in tifle al unor pro
bleme, i se aruncă în grabă ep'i:te
tu l peiorativ de „vulgarizare". Şi 
dacă ar .:f\i greu de contestat că pro
za literară a avu.t de ciştigat di n 
conflaciul cu ziarisHda (5n ce pri 
veşte pătt:Ull1derea rea'l ită.ţili , stilu l 
dir ect, con cetlltr.area, să spunem) sau 
că litera tura, in mo mentele ei de 
căut.are a unej mai ma:r'i autenti
ci taţi , s-'a a,pr opiat (rea să nu spu
n em imi tat) ge m3,nie.na presei, n u 
e mai puţin adevă.Ta t că, în vocabu 
larul criti<Cid l itenare, termenu1 de 
„scris jw·nalistic" este u tilizat a
deseori pentru a etic heta o p:·o
d uc'.ie redactată d in goana peni tei, 
fără a:protundare, fără alllt.entică 
pulere de creaUe. 
Bine11n ţeles, mesajul zi.a risti:c a re 

l.n eviLabil asemănări şi cu 1literatu
r.a, şi cu isto:r i:a, apelează la cunoş
tinţe d ln domeniul ş.tiintelor soci-ale, 
şi ale natturii , de w eme ce-şi pro
pune. lin genere, să ofere public u
lui o informaţie cl't mai largă, uni
versală chia r , şi să com enteze eve
:ntmen tele şi p.t'O'bJ-emele esenţhale, 
naţion.a!le şi i·n lern.aţion:aJe, in lu-

. m ina actualilăţi i , a evo1uţiei lor . 
Tot a Li.t de adevărat este că presa 

poate să folosească un eor i mijloace 
.lite.i·.are de proaslă ca1Hrate, poate 
să coboare şb.i i n ta pe treapta sim
plismului vu'.lga rizator sau poa:e să 
denalw·e :te i nformaţia. Dar aceasta 
se i11 timplă tot aşa cum se face, in 
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Pe teme gazetă~eşti 
aiara presei, şi literatură slabă, şi 
istorie rnistilicaloare şi nu se da
toreşte posibili lăţi lor şi li mi telor 
proprii ale m esajului ziai:U.t!c. 

Pentru a vedea care sint aceste 
posibilităţi şi limite. ne propunem 
deci, mai intii, să comparăm me
sajul presei tocmai cu produsele 
unor ac li vită ţi de îndelungEită tra
di\ie şi care ocupă u11 loc holăTîtor 
în cultura umanităţii, cum sint li
teratura şi art:l, ştiin jla, filosofia. 

Deoarece rela\iile mesajului cu co
mumoatontl şi cu canalul U'l'l de e
laborarea mesajului, de geneza lui. 
Jocul lor e la cercetarea dedicată 
relaţtifor interne, struci.urii mesa
juJu1. Asbfel, înain te de a vedea 
cum e a1cătuit mesajuil, să exami
năm cîtev.a aspecte a.le relaţiei Me
saj-Public (M-P) şi ale relaţiei 
Mesaj - Realitate (M-'R). 

Relaţia 

Mesaj - Public 
Creaţiile cultw'<l]e capătă a numile 

sh·uaturi, i.a:r ca mesiaje, anumite fi
.n.atităţi, i·ndEUJemdente adesea de in
tenţiile creatorilor, ca şi de a mes
t ecul cu alte tLpuri de creaţi i sau 
de împrumutarea unor forme e..xte
rioare eterogene. 

A>CeSte struclu1·i şi fi'n<l1ită\i, care 
se cbarilică şi se precizează de-a 
lungul istoriei cu1 turH. adesea sub 
forffi.3 ciocni rii tmor teze opuse, 
s-iau canslitult corespunzător anu
m.itor posi bilităţi fundament.9\e ale 
omului de a asimila realii.alea în
cQ'njurălaare, de a-şi ialcătui o im11-
gline a l umii, de a comuni-ca cuse
menii. Ne reieiim aki. desigur, la 
artă şi liler.alw:ă. la ştlimţă. la fi
losofile şi, de ce nu. I.a ziaristică, 
I.a mesaju l presei, imtr-o penioadă 
muJit: mai Urzie. 

Pentru un exiamen cit de sumar 
aJ relaţiei M-'P ni se pare că pTi
muJ lucru pe care ar trebui să-l 
avem în vedere este tocmai &::eas
tă Ci.!nailHate obiectivă, sta·uclurală 
am spune. oare condiţionează in
treaga .activitate de crea\ie cuJtu
naiă. 

O operă liiter.ară sau artistică este 
incăroată de prejudecăţile. aprehen
siunile, inclinaţiile de clasă. de grup. 
per.,;onale, ale creatorului şi nici 
n-ar putea să Cie altrel ; purifica
rea exlTemă s-a dovedit steriliza
toare, cum s-.a intl:mplat cu une1e 
pîLipiiri 1irzi i aile curentelor m:ide.r
nis le, cu condiţia ca întreagă aceas
tă magmă extraesiteli<:ă să nu 
smulgă apera din cadrul artei. 

Dar opera rămÎllle, durează. în 
măsura în care ea există dLn capu] 
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locului ca operă de artă, indiferent 
de intenţii le, bune sau t·eJe u!e ce
lui ce-a făcut-o. în pofida a ceea 
ce .a vrut sau n-a vrut să t-nsnsrnită 
cuiva. Cu alte cuvinte, în măsw-.a 
în care a reuşit să se inalte pe 
planu.1 artei şi să nu rămină doar 
un conglomenait de date şi tendinţe 
de tot feiul. 

.. J.Liad.a" şi „O::iiseea ". „Divln::i Co
medie·•, ,.Război şi p.:;tce", „Come
dia umrună „ .. .In căul:lrea tlmpulu: 
pierdut·· ne imeresează ş1 ne in
cintă mereu, cu toate că, oa
menilo r de astăzi, mitoiogfa anti
că greacă. rnlniile .ş i răfu.ielile poli
tice ale lui Dante, urrumitarismul 
creştin şi teo1iile fi.loso:Cice ale lui 
To1sloi, ura şi Huziitle Jui Ba:lzac, 
maladiile lui Marcel Proust le spun 
prea puţin sau, rn ari-ce caz, le spun 
altceva deci't a u crezut aceşti crea
ori la vremea lor. 

Nu ne propunem evident să f'.:1-
cem aici estetică, teoria artei sau 
a ştiinţei şi referi•rne noastre !ia 
aceste domenii nu au alt s:::op de
cît să scoată in evidenţă, uneori 
pri!n con:trast, situaţiia re.a:Jă a me
sajului presei. 

Immanuel Kant, unul c!in fon
dato1ii esteticii, esle cel ca1·e a a
rătat că, in cazul! operei de artă, 
avem de-a face cu o .,Zweckmassig
keit ohne Zweck", cu o finalil.ate 
fără scop1• Iar marele poel şi filo
sof român, Lucian Bla~ nume.a o
pena de artă tm cosmoid, ,,un fel 
de Jume ap.airte"2

• 11<:leea aipare, în
tr-o formă sau a lta, la mulţi alţi 
gin.dilori. Ea tinsă n u poate şi nu 
trebuie i<lenlifi.oală cu f'OiJ·mulia ,,artă 
pentru artă". Litenatu.ra, arta, au 
fost şi vor fi întotdeauna ameste
cate in frăm.intările veacului, pen
vru că ar.bi.ştii - .spre binele airlei 
- nu se pol s itua niciodată în .ata
ra societăţii. RolUl educativ ai! ar
lei este imens, âncomensura bil, cu o 
siingură condiţie : să fie vorba cu 
adevărat de opere de artă ! 

Lucrările care îşi prol>un şi ur
măi·esc deci , in mdd deliberat, să 
obţirnă un anume rezultat pr.aclic, 
chiar dacă exterior împrumută, fie 
ş1 cu Lalent, ap.a.TenţeJe artei, (de 
pildă, romanu.I „Ce-i de făcu t." al 
crHicului Cernişevski e - de [apt 
- o lucrare de pedagogie) nu se 
bucu!'ă de p1·ero~tivele artei şi, ca 
atare. exercită o inrîuri.re de a1lă 
na!UTU. 

Ce .se inlîmplă însă in do meniul 
adivită1ii şliinti liice? Şi aici omul 

1 „'Frumuse\e:i esle forma tinaUtll.ţli 
u u u1 obier1, in.t.ru-oi~ o percepem f4ră 
reprezel\.l.are:11 unui scop". Vezi : Im
manuel Kant. Crltica tacullliµJ de Ju
decare, Ed. Şl.llnţl.flcă şi Eneiclope.:Ucă, 
B~ureştl, .W32, p. 173. 

l Lucian Bl.a.ga, A!l'IA şi valoare, 
Bucureşti', l932, p. 173. 

de ştiinţă poate să fie propulsat 
de diferHe int.arese. d:ll" ştHnt~ c:i 
aLare, produsele ei, des::-0peririle 
şliin\it:ice şi exprim:uea lor în lu
crări. in opere ştun\ifice nu ti.!n 
şi JlU trebuie să \j111ă seama de'Ci t 
de criteriile ceL·cetării teorelice, de 
consislen\a logică. de :1.rgumente 
şi de veriLIC<J1·ea rigu11oosă, unde şi 
c.înd e posibiilă. p1in experienţă. O
rientarea spre rezolvarea unor pro
bleme .ale praclticii a fost de multe 
o;ri stimul.aitivă penh-u şl:iimţă, cu 
condi'.i.a să n u lezeze cercetări·le a 
parent Cără nici o legătură cu prac
Lica. Teoria relativită\.ii şi logica 
maternal ică sînt exemple edi.fica
toare de descoperiri fără însem
nătate practică, la prima vedere, 
dar care, apoi, ajung să furnizeze 
concepte şi instrumen te şt.illtiiCice 
indispensabile pentru apllca\ii de 
natură să revoluţioneze l •m.ea con
temporană : energia alomir:n, cal
culatoarele electronice etc. 
Ace~aşi situaţie, în liinii mari, o 

înhilnim şi Î!l'l filosofie. Ca şi în 
artă, ca şi to ştiinţă, şi in filoso
fie opena. forma în care se concre
tizează creaţia. des<:operirea, el;a
bor.are.a unui W el tansch<luung au 
căpătat (în principiu) acea detaşare 
de inle.rese1e curente, de lol ceea 
ce poate dăuna teoriei incit. toc
mai pentru că şi atu:n~i ctnd se 
înalţă pe acesl plan de considerare 
obiectivă a lucrurilor aju;1g să do
bindească, mai tîrziu, o pulere 
reală de transformare n t cali~ăţii . 

Care e situa\ ia, în aceasta vli
vinţă a mesajului presei ·! Zin-
1'tistic:i şi produsul ei, mesajul pre
sei, aşa cum ne putem da sealll3 
din contactul cotidia!ll cu tot felu1 
de publioa\ii şi emisiuni, nu-şi gă
se.5te finalitatea in exercitarea pro
priei sale funcţii p:rin ,akăluirea u
nei imagLni .analoage a universului. 
cum se i:ntÎII\I>lă cu alte aclivi1f.ă:ţi 
creatoare, ci ne oferă, ca să spunem 
aşa, nişte ,,insLan tanee" nl •~ lumti, 
care-şi propun să ne orienteze 
acum şi aici, urmăresc deci un scop 
practic re1aliv -apropiat, uneori 
cl1 iar imecUat. cu a!lte cuViinte net 
u tilitar. Nu se poate contesta in
Duen\a mai îndepărtată a mesa
jului p1·esei, ca rezultiat al aC'Umu
lru'i i unor e[eicle repetate. Spre de
osebi re de alte opere culturale, i n 
care infiluen\a educativă. efectul 
practic sln t produsul ridicării prea
Labile a publ icului la receptarea o
perei ca atare, în cazul m esajului 
presei nu poate fi iinsă vorba de 
o inrîurin·e reală, de dw·ată. decit 
dacă mesajele au rost eficiente de 
fiecare dată în parte, cu prilejul re
ceptării fiecărui n umăr de ziar, a 
fiecărei emisiuni, adică în actu.ali 
bate, 1nlrubît acest tip de mesaj tre-
buie să actioneze direct, 
caracter practic, utili bal·. 

Cum sînt :receptate de 
'cYlic mesajele cUltu:rale 
ne-am referă t ? 

avînd un 

căire pu
la care 



Modul de receptare al .]Liin\ei (ca 
si al filosofiei) este lega t de ;nsuşi
~ea unul cod de specialitate (înţe
Iegind prin aceastia nu numai lim
bajele corespunzătoare, ci şi Cl c.nn
mită Yiziune teoretică. şi o merndo
logie adecvată în proces1J.1 descC'
peririi şi veri!Jcă.rii adevă1'ului) . 1n 
c~1zul operei literare şi art istice 
lucrurile sînt complicale de vechi 
prejudecă ţi. 

Nu puţini sinl cei care-şi imagi
nează că receptează o operă de arlă 
pentru că se dovedesc m.l.i mult sau 
mai puţin inleresa\;i de unElle as
pecte exler!oa:re sau parţiale (con
side1·ate separat, izolat) ale acesteia 
Este cunoscută înclinaţia :uneo;·i, 
chiar pasiunea) publicului larg pen
h·u anecdotic, pent:ru subied.eie pal
pilanLe, melodramatice, cunozitatea 
penl1·u vfatia inllmă a unor perso
nalităţi... Mi s-a întimplat sâ întîl
nesc oameni care, mă:l•tur.is1ndu-şi 
cu candoare totala insensib.ili·l'ate 
fată de muzică şi de plastică, erau 
Lotu.şi conv:inşi că se p1·lee'p la lite
r.atură pentru că se credeau în sta
re să f.adi .an.ail;iza soci•ologică a u
nui r omain, iJar poezia o a preciau 
după oopacitatea ei de a exprima 
cu ,,claritate" idei şi sen timente 
nobile, umane, mobilizatoare. 

Repulsia a.cest.or 1nti1rmi din naş
tel'e s.au, ,pur şi simplu oameni 1ip
slţi de educ.aţi-a estetică (şi numă
rul 1or e m.ali mare deoît se crede, 
chiar în tări cu î.ndelung;ate l.Nldi
ţii cu1tu1-.a le şi de i!nvăţănîi.nt. ade
seori llocmai şcoala .fiind aceea care 
dă o insuni1cieniă sau chiar greşită 
pregăti.re în această privinţă) creşte 
propmiional cu gnadul de abstra
gere al operei de a1'tă de la date!Je 
şi o..bieeiut!ile v:ietii _practice. C\ll'etl.,

te , MuzJaa ,gi.:eă, 11-~ „,j;nwă", cea de 
ca_!!lerâ, indeo.se.bi· sî:JTt y1'intre ce1e. 
i:nşl 'PUtin rece,ptate de publicul ce,1 
m'ai larg. 

t.a. ctu·ei1'f$r mo'd~rnisite. m:ă: ~ 
Odega 'f Gasset .h1 ,La d~hnma
~1 !~c.ion de! anf;e"il deoaree.e aruhcă 
~este bo.rd ex:fu:aesteticuJ 1 .devJhe 
inev.i.~bil, de.i;tei;eceptat pentru ma
se we oare îns~c alllfan ill. spaniol. l e 
igen .LJil,că aici CU' cei o<md@lliati,, 
di'!l ~-1.1.n DlQt:iV SiăU. alit:u1

1 
Ja ÎtrlSell -

ib;iJ.i;fiaj;e a.dist.lcă iab~'l:rlă). 
Opera, Hte.r.a.ră, O.pei:.11 de iaJ.'tă nu 

P t fi recepllate cu adevfu.\atf; âecit 
Pnin tn~;ermedhll ~ţe'l;jicuJ:u1. $oai.e 
C:elef:a1te E!lemsnte com;ponen le a1e 
<fr>Ell.·ei. de ă'l·tă se -Orgm~ă ~i aa
~a'fâ sens în luniin.:t şi în carllt'1il 
V~l~r eştettce . 

Pe teme gazetăreşti 
Nu e cazul să intrăm aici î·n de

Cirnire:i. acestor termeni, oare .au că
pălllat mu:lte şi d•iferite aocepţii in 
istoria esteticii. Ceea ce ne intere
sează este existentiâ Indiscutabilă 
a acestor valori şi faptul că ele 
sini. condi(iile obli~to.nii a1e re
ceptării operei de artă. 

De asemenea, opera ştiinţifkă 
nu e primită corespu1niltor de
cît de cei care au a j 1ms la 
înţelegerea naturii ex.pliooţiei leo
retJ.ce (ve.rifioabitle uneori prin pr.ac
lică), la valorile teoretice. AlL(el, 
ştiinţ;a ar putea fi confundată cu 
un reţetar de tehnkî utilitare. 

Marea bogăţie spirituall, bucu
rlile superioare pe care le aduc 
oame11l!or a11ta , şLiinţa, lllosofia pot 
fi cucerite - oiteodată cerind 

asaltw·i repebate printr-o 
pregătire serioasă preallabi.lă, nu
mită cultură., educaţie es'Letică şi 

ştiinţifică (azi, oferi·te parţial de 
învăţămîntul public) menite să tre
zească şi să dezvol te apLi1U:tli'nMe 
psntru rece.pl.area acestor valQri. 

Pentru a obţine un succes efe
m~r. nici un .atrList aulenliic nu t.Te
buie să facă v.reo concesie tnfirnni
tăţilor (pasagere) ale receptării pu
blice, nu se cuvine să se abată de 
1a modul său origi!Ilal de a recrea 
lumea esletk. Cu alît mai puţin, 

un om de ştiimţă sau un filosof 
autentic nu. se oa.de să cons.imtă la 
v.reun ocdl flată de exigenţele ade
vărUJl ui, să pună valorile ubillitare, 

RELAŢIA DINTRE MESAJUL PRESEI ŞI PUBLIC 
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or_icl\ de ~rnro'lmă ·qai;~ mai presus 
de cele teQretLce. 
'M~jul tp:t,eseJ. 'este menit să rea

l:l~e o 011: mai lm.,gă difuzare in 
maşe. ~ oo:P filn\.lit:un ul J.ui, bineînţeles. 
iăra ă~g1;adiarea v;a'J..01·i1or al căver 
pw-tăilor este, 1n acest S-C-OJ> e ne
ţesa:r ă, m!o.b ili ZlB'l.'ea t u tum.r po.si b ili -
tăţiJJ.Qr o;l;:en1te de an.te doroell'tii. p1' in
b:e ca'l'e. la loc de fl'unt e, iii teratu
r.a, ai: ta · ş tii1J1~ gîndi:i;ea ffl osouoeă, 
pentru a in.lesni dit mai m.l:i'lţ p1;o
cesul de recepliare . . Ai,ci mijloacele 
u ·te11®W.·ii, ru.·tei, ştiinţei , au o altă 
tu11cţie decte :în opetetle literare, de 
an.~tă, ştilinţ.i.diiice, unde $-3U ivi t şi 

s.- a.u f"Qrmat ; ele ca,pă'fă""lacum un 
ca.t-iader p.i:.actk , siini!, s'l1'bol'dO'nalte 
unor ţe,J.mj - de nalură ţiubli,c.is

tică„ ,am spu~1e, - wtruci"t v'izeazâ 

11 
l 

' 
.. 

~I ' 
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difuzarea conţinutultui mesaju~ui 
presei .i.n ,eonştjjnya pub.lka. .. 

.„scop'Ul urm ari t .în ttausmit(!lrea 
mesajulu i este i'Tlţelegerea acesfuu~ 
cu. cel m ai mic efort dfo. p a.dea 
receptonlih.tl. ~i asigi.u·a:c&.1 unui 
maximum ele ia.teoocţillni asupra 
l uL." 1• 

Cu caracter orlenbali'7 _şi n a-
maj ,i.n cazu_1. apariţiei Uillt.ui ~ 2u
bl)fc.istk, deai nu pentru tmf'te tipu
r ile de mesaj e, p reciza:re.a a caasLâ ini 
se pal~ e.x•a.ctă. ·'relul publlcisti.c 
nu se :reduce doar la ,a 6e face 
inţeJ.es de public, ci. insl:'fMlnă şj 

• Al>Jlah.am M-01es e l< Cla,1.Jd e Zd:1:Jnabn 
t.a comm.u.n,l'.(:la.tfop, i~ LA OO:M:M:tl'.NJ:
CA'lllON (iLeS d!l.cllfonnc'tlres i:t:u. sa.vo:lr 
m-0derne, P,a!rls1 Den'Olil, 19'71, p . }!\l. 
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Pe teme gazetăreşti 
a-l convinge, a-l cişLiga, a-1 anima, 
ceea ce e ceva mai diih:il ~i nu 
se poate măsura matematic cu 
precizie. 

l!nfiluenţ:a mesajului .presei şi va
loarea lui speci.iiică~ se poa.~e spune 
că mt expresia gna.duJui în care 
toate val<>rile şi too.te regulile co
municării eficiente au fost folosite 
cu succes pentru ca mesaju] presei 
să Iie asimHiat de un publk dt mal 
larg, ceea ce imse:imnă UTl efort 
cit mai redus clin pa11tea putiliicu
lui (efortul celui ce comunică, dim
potrivă, trebuie să ne .foarte mare 
şi concentrat), in Cuncţie de unita
tea de timp pe care o impUTie frec
venta apariţiei .acestor mesaje. 

Luarea în consideraţie a simplei 
prQportianaJită1;i stabiUte iailre u
şurin ta .receptării şi atingerea sc-0-
pu1 ui mesajului presei poate împin
ge (şi o şi Ila.ce, destul de des) spre 
rolosirea un<>r mijQoace Lacile (sen
zat ionalul în informaţie. sofistica 
în argumentare, flatarea prostului 
gust etc.) de natw·ă să desoa.lifice, 
i:n cele din U[llllă, mesajul presei, 
în ciuda unor succese de mom ent. 

Cu rezultate pozitive a fost cer
cetată prima treaiptă a receptării, a
ceea a lizibilităţili siau aocesi·bilităţii, 

privind mai ales Jimba scrisă şi 

vorbită a presei. Cercetătorii ame
ricani, francezi • şi alţii au ajuns 
astfel să ştabilească .formule ale 
!izibiilităţil, in care se ţine seama 
(in m edie) de numă:ru1 de cuvinte 
d i;nla:-o frază, de numărul de silabe 
dil?l Ciecru:e cuvint, de numărul neo
lo~ismelor şi al cuvintelor lungi, 
dificile, de Ire::venta IolosirU mo
dwui indicativ l.a verbe, de referi-

5 V-ei;! : Trăsături specifice nle pre
sei şi ro11maren omului n ou, Acad~m1a 
„Şt.c!an Gh.eorgltlu", 1979, „Introduce
rea Valorilor publicistice.„ ca mod d e 
a apl"ec!a adapta.rea şJ ertoleoţa m!J 
loacetor ln vehicularea „vaJor11or
scop„ e~·ie de nat>Urll sll aju.re la o e
va:uare mel nuanţată a presei- ~p. 14) 
„Crede'll cil istaria presei ar pu.lea 
deplloŞI astfel, şi mal muli ca pinii în 
prezent, !az;a fnreglstrărll p\Jl>llcaţitlor 
şi enunţării ld-ellor lor polillce. dacă 
a.-r prlvJ ac~1vltatea de presă din un
ghiul Specl!!~ opere! zlarlsttce, al va
Iod! publtcfstlce lntruch!pat!I tn epo
cii de o publicaţie sau un ziarist. ceea 
ce ar ln'esn! de altfel, şi conturarea 
mal claTll o specl!lculul na\lonat şf pe 
acest fArfm al crea\lel." ('l>. 115). 

n. Vezi : Rudolf F.lescll, How to Wrlle, 
Speak and Thlnk more effectlvely 
New York, Ha.rper and Row. 11>60) : 
Robert Gunnl.ng. The Technlq ue of 
Clear Wrlttlng (New York. MC(;rew 
HUI Book company, 1971) : Rr.anc;ols 
Rlchaudeau, La Lislblllte (Ed<lt.lons 
C.A.L.). 
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riUe IJa persoane, care, „umiarnizea
za" textul etc. 

Ziaristica a contribuit la retrezi
rea interesului penliru arta comu
nicării e!iciente. Dat.ind .încă din 
antichitate (Aristotel este autorul 
unei celebre .. Retorici" ) aceas1a a 
cunoscut perioade îndelungate de 
consacrare în literatură c;i şcoală. a 
Cost resp~n'lă de Jiteratul'a modernă 
(„Prends reloquence et tords lui 
~on cou „ srria Verlaine) şi cun·laşte 

in z!Jele noastl'e un reviriment vi
guros. al.it in cercetar~a teoretică 

a literaturii, cît şi .în aplicaţiile 

practice in domeniul ziaristicii) 7• 

Am vrea doar să subliniem faptul 
că nici formulele lizibilită ţii , oJci 
retorica ziaristicii inu pot oferi ni
mănui vreo reţetă universal valabi
lă a exprimării cu claritate, e<>ncis, 
accesibil. convingător. captivant 
etc., prin intermediul me-;ajului 
presei. dar pot .fără îndoială. să-i 

ft:!rească pe ziariştii talentaţi, infor
maţi, cuJti, cu o bună legătură cu 
i·ealitatea şi cu publicul. să evite 
anumite g reseli. să descopere (dato
rită în'lă. în primul rinei. capaci
tătii lor creatoare) cele mai bune 
solutJi în comunicarea prin presăl!. 

Flro.f. univ. Nest-Or IGNAT 

(Va wrma) 

1. Vezi : Valery l>J.Sa.rek. Retoryk a 
Dzlennlkarsska G(:rakow tS75). 

8. La noi, am:lntlm valaroasa cane. 
de m~ interes. a sclillorulul reseJstu
lul. crlUculuJ de artă, omul'l.lil de ştlln
lll şi. nu ln mal mică mâ~·u.t'ă, ll'UbU
clstu Lllll) \Ion Biberi'. Ari.a de a scrie şi 
de a vorbi 1n public., cu o pretat.A de 
Se rban Cioculescu. Editur i! enciclop e
dică romA.nll. Sucu,reştJ 1972. 

Mentlonăm ş1 lucrările aparule de 
eurind : Constantin Lupui : ApUc.area 
tehnicii conţinutului ta s tudler eai efici
enţei oresel ; Analiza llzlblJ ltăţU, ln 
vol. Sem:n1fioaţla docru.mente.J.or socia
le. Editura Sllinţ11.icll şl enclclooedicll. 
Bucureşti, 1985 ; rubrica. realizată d e 
C. l..iupu si Mlrcea H.amzq, sub HtliUI 
Re'.orlcA ziaristicii tn numerele din 
1987 a.te reV'f.sllel r'Presa noastră" şi con
tJn.uatll tn 1988. Nu putem treee ald I.a 
un examen mal atent al acestor dJn 
urmă cootirlilutll. aliate tn desfăşurare. 
dar Cl'edem cA ele se aşează printre 
primele încercări su.sţtnute de a face 
asemen ea anii c:aii!!o la stud !ere.a 1'.en o
men ului publioi'>tl c românesc. Et!o--tul 
lor, ca sJ al altor Iuarărl (dl!' ex. Vic
tor Botez : rniorma11e. cunoaştere, ac
(lune <EdU.ura poUUcl, 1982). ComunJ
care sl vnloare ln presă (Editura A
cademiei R.S.R. 1987\ care s-3u oprit 
asuor.11 acel10rosl probleme. de a di
ve:rsl!lca cercetarea. de a prelua sl Cle 
a duce Tmli deparre cercetarea soecl
flcu Lui prese!. al OJ>CNli ziarlstJce, de 
a folosi analiza comparată s o .. contri
l>uJe - ni· se pare - ta coofl.rmarea 
ln con.Unuare a va:torld eurtst.1.ce a 
acestor ccmcepte ln teoria presei. 

DiCţiOilitrUI 

etimOIOQÎ( 
de termeni 
ştiinliiici 

Apărut în Editura Ştiinţi
fică şi Enciclopedică - au
tor : NicoJae Andrei - , dÎl(.,-ţio
narill! este o I u'ora:re utl.l ă 
ziariştilor întrucit aceasta con

tribuie nu numai la preciza
rea şi unificarea terminologiei 
ştiinti!ice şi tehnice romi1-
neşti, dar şi la însuşirea lo
gică a acesteiia. 
Dicţionarul înregistrează a

proximativ 14 OOO de neolo
gisme (substantive şi adjec
tive). indicînd elementele de 
compunere savantă . 

Conţinutul enciclopedic aJ 
operei lexicografice in discu
ţie este dat de multimea do
menU lor de mare actualitate 
cărora aparţin t:ermenii inre
gistrati: anatomie, agronomie, 
biologie, botanică. climatolo
g-ic, citologie , biochimic, etno
grafie. embriolo,lrie. genetică, 
chirurgie, paleontologie, ta
xonomie. (Aflăm astfel. ca să 
ne oprim doar la ultima de
numire a domeniilor abor
date. că TAXONOMIE vine 
de la TAXO-. „ordine. aran
jare·• - grecescul ta..Yis, cos, 
., ordine" şi care a dat 1n fran
ceză TAXO-, de unde în 
limba română ii avem ca e-
lemenrt: tle compunere savantă, 

iar -NOMIE, ,.regulă. princi
p iu. conducere. distrib11\ie" 
- grecescul NOMOS. ..lege. 
nonnă ". care a dat in fran
ceză -NOMIE. de unde ~-omâ
nec;cul -NOMTE. Deci. TAXO
NOMIE înseamnă stiintă a 
le~i lor de clasificare a orga
nic;melor vii). 

In privinţa ortografierii t:
nor tenneni cu graiii nefixate 
rlefinitiv lnt.r-un domeniu sti
intific sau al<l.ul. autorul do
VP.deste stăp'nirea nrincipiilcr 
de scriere în limba română 
J;i care se ad;iuită un J;imţ de
săvirşit al limbii. De ex : 
an<lrocor, corologie, acr<>
bionle ... 

Tin1nd cont de confruntarea 
frecventă a ziariştilor cu rea
litatea în care stiinta este lot 
mai strins le!lată de produc
tie. dar J;i de nivelul aclual 
de scolarizare. care impune o 
foarte bună •infonnaţie în 
toate domPniile de acrjvLtate. 
recomandăm lucrarea ca ne 
un instrument indispensabil. 
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XI. Substilul informativ oficial (1) 

Faptul, factologia constituie baza 
materJalului ziaristic, iar funcţia 
de bazi:i a ziarului. a întregii prese 
este funcţia informativă. După cum 
am mai subliniat, această functie 
ac1if1nează concomitent cu funcţia 
formativă (mai exact, este vorba 
de două aspecte ale aceleiaşi func
tii) şi în toate seci.oarele ziaristice. 
Ceea ce diferă de la un sector 
(gen) la altul este ponderea care 
se acordă aspectului informativ, pe 
de o parte, şi celui formativ (in
terpretativ), pe de altă parte. Re
marca este valabilă în ceea ce 
priveşte con \inutul strict. pentru că 
- am mai subliniat fenomenul -
funcţia aceasta, sub ambele sale 
aspecte (inform ativ sau formativ). 
se realizează şi prin procedee ex
tralingvistice (selec\ia faptelor, pre
zentarea grafică etc.). 

Ziarul (ca şi celela1 te mijloace 
de informare în masă - radioul. 
televJziunea) se afl ă sub influenţa 
mai multor factori conlluenţi : 

a) abundenţa materiailului Jnfor
matlv şi lim itele Jmpuse de for
malul ziarului (sau timpul de emi
·Sie) : 

b) imperativul operativităţii şi 
necesitatea verididlă\ii ; 

c) necesi I.a te a obiectivi tă~ii şi ne
cesitatea sluj it'ii comandamentului 
social) ; 

d) orienbarea propagandistică. 
Aceşli factor i determină. în ul

timă instantă, şi criteriile selecţiei, 
dar şi cele ale prelucrării lingvis
tice şi ale prezentării stilistice a 
materialului informativ în coloa
nele ziarului. 
Corespunzător acţiunii (actm,ilor 

aminti\i, este necesară citeodată o 
mai mare pondere acordată aspec
tului informativ. Aceasta determi
nă apa1·i~i a genurilor informat ive 
(despre care vo m el iscuta separal) 
Şi a subsWw·iior inC01·mative. 

Unul din subslilurile informative 
foarte des întîln'it este s ubstilul in
formativ OUCial, Cal•e presupune O 
comunicare stricl oficială a infor
maţiei sau o comunicare a i nfor
maţiei oficiale. 

Xl.1 Condiţionarea 
funcţic nală 

?rice informaţie din presă tre
~uie să fie veridică şi obiectivă. 
.. ce?sta este o lege de bază a 
:~.at"is.ticii. Dar informaţia ziai·istică 
~1.e . insoţită adesea de exprimarea 

t>Prn1ei, a aprecierilor autorului. Cu 
alte cuvinte, in acest caz, se in-

troduce un anwnit moment su
biectiv. 
Informaţia o~iclală, însă, elimi

nă în mod manifest un asemenea 
moment subiectiv, mai ales pentru 
că plusul de veridicitate şi de o
biectivitate este dat de responsa
bilitatea deosebită a organelor de 
la care emană. Este şi motivul 
pentru care informaţia oficială nu 
are un autor individual. ci se 
transmi te - de exemplu, în R om a
nia - î n numele Age1·pres. 

Pentr u in \elegerea condiţionării 
funeţiona:~ a subslilului ln(Onn,
tiv oficial este necesară cunoaş
terea caracterului deosebit al in
formaţiei oficiale de natură facto
logică. E a uneşte elemente con
tradict01ii, cum sîn t faptul şi lo
gica. P e de o parte, faptul este 
întotdeauna concret, iar pe de altă 
parte logica necesită generalizări , 
abstractiizări, delimitări ale esen~ei 
în cadrul fenomenulu i. Din acest 
punct de vedere, informaţia fac
tologică oficiaJă preia faptul cu o 
deviere max·imă faţă de latura 
concret-senzorială a perceperii sale. 
Ea constată doar faptul î n sine, 
independent de percepţ ia lui sen
zorială de către in formal-Or (preci 
zăm, din nou, că latura subiectivă 
este lăsată pe seam a selecţiei Jap
tul ui, a prezentări i lui grafice 
etc. !) 

De a1c1 decurg caracteristicile 
substilului in formativ oficial : 

e Iol<>sirea mijloacelor lingvisti
ce în forme str ict nominative ; 

e eliminarea formelor concret -
plastlice. emoţionale, subiectiv-
ap1·eciative şi expresive . 

Acest ti p de informaţie nu are 
nimic comun cu sfera comunicării 
uzuale, în care limbajul colocvial 
folosit este legat de concreteţea 
perceperii subiective a realităţii. 
Cu atîl mai puţin s-ar justiiica o 
apropiere de li teraLura beletristică, 
în oare, într-adevăr, domină facto
l ogia, dar din domeniul ficţiunii, in 
plus acesteia d in urmă fii ndu-i spe
cifică o concreb.lzare expresivă, bo
gată în imagini. 

Xl.2 Caracteristicile 
limbajului 

Limbajul oficial informativ ope
rează frecvent cu const.rucţii no
m inale, realizate şi prezentate după 
procedeul concretizării logice coe
rente, prelungită pînă la no\iunea 
izolată. 
Să luăm citeva exemple (acestea 

şi următoarele sîn t exi:rase din zia
rul „Scînteia ") : 

BERLIN, 5 - Erich Bo
necker, secretar general a l 
C.C. al P.S.U.G„ preşedintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, l-a primit pe Otto 
Lambsdort, membru al Pre
zidiuluj Partidului Liber-De
mocrat din R. F. Germania, 
aflat la Berlin. 

La Nicosia s-au anunţat o
ficia l candidaturile penlru a
legerile pre:ziidenţiaJe de la 
14 februarie. Pe lista ofioia
Jă figurează actualul pre
şedinte, Spyros Kyprianou, 
care candidează pentru cel 
de-al treile:i ma ndaL conse
cutiv, din partea Partidului 
Democratic, liderul Partidu
lui Socialist din Cipru 
(EDEK}, Vassos L~issarides, 

Ghiorghios Vassiliou. care 
este suslinut de Partidul 
Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (AKEL) şi 
Glafkos Cleridcs. din partea 
Adunării Democratice. 

* 
BELGRAD, 4 Budimir 
Loncear a fost desemnat 
secretar federal pentru afa
cerile externe aJ lugoslaviei, 
anunţă agenţia Taniug. El ii 
succede în ace3Stă funcţie 
lui Raif Dizdarevici. care a 
fost a les in Prezidiul R.S.F. 
Iugoslavia. 

După cum se observă din exem
plele citate, subsl>iJul inCormativ o
ficiaJ operează în mod obişnuit cu 
s intagme de tip polinomic, cu o 
struciw·ă logică în Janţ. O aseme
nea strudură cuprinde. în unele 
siLua\ii, pină la 40 de cuvin t.e. A
celuiaşi subsUI ii este caracte1;sti
că şJ includerea în structurile sale 
a numelor proprii, care deschid 
sau înch id lanţul logic. 

tn componenţa sintagmelor folo
siLe în substuul inCormaUv oficial 
intră adeseori şl construc(ii parti
cipiale, care concretizează ·logic :no
ţiunea ş i , ca urm a re, nu mai con
s·tituie un element complementar, 
ci un ul ;necesar în stn·uct ur.a se
mantică. 

SpecW-c penlru substilu'I inlor-
mativ ofilcial este şi prezentarea 
denumirii complete, preluată ofi
cial, m ai ales a organizaţiilor re
prezentative, a instituţiilor, a 
persoanelor oficiale. Procedeul este 
legat de necesitatea unei exprimări 
absolut exacte, conform eticii, a 
protocolului oficial. ln acest fel, se 
justifică caracterul deosebit de 
acLiv pe care îl au apoziţiile com-
puse, pe lingă numele proprii. De 
obicei, apozlţiile nu se izolează, 

cu e.xcepţia cazw·i!or cind primesc 
semnificaţii logico-predicative. De 

17 
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colaborare şi asistentă mu
tuală dintre România şi 
Uniunea ovietică, la Novgo
rod s-a desfăşurat o aduna
re restivă. 

altfel, numele propriu, fără apozi
ţie logică, nu este acceptat în 
limbajul oficial informativ deşi in 
alte subti.iUuri procedeul este rrec
vent în denumirea persoanelor 
unanim cu.noscu1e, a instituţiilor Cde 
exemplu : .. Scintcia·-. „Comturisl ··• 
Fidel C!aStr-0). 

în limbajul informativ oficial 
sint folosite, de regulă, s intagmele 
evenimenţial noţionale. Să exem
plificăm : 

HARARE, 4 - tn cadi-ul Zi
lelor culturii româneşti, inau
gurale în oraşul Kadoma din 
Republica Zimbabwe, in să
lile Galeriilor de artă din 
localitate a fost deschisă ex
poziţia documentară de f oto
grafii „Imagini d in Româ 
ni a. contemporană". 

* LIBREVILLE, 4 - !n capi-
tala Gabonului s-au încheiat 
lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comitetului ad-hoc 
al Organizaţiei Unităţii A
fricane (0.U.A.) în proble
ma relaţiilor dintre Ma1·ea 
JamahirJe Auabă Libiană 
Populară Socialistă şi Clad. 

Relaţiile reoiproce dintre state 
favorizează contacte în diferite do
menii, sub diferite [orme, Loate fi
ind exprimate în anumite !lloţiuni 
sau sintagme noţionale, caracteris
tice pentru substilul informativ o
ficial. Urmărind ser.ia de sintagme 
polinomice din exemplele date, pol 
fi uşor depistate evenimentele pe 
care le numesc noţiunile. Afirma
ţia este valabilă şi pentru alte e
xemple: 

Tovarăşii Ion rnncă. prim 
vice-prim-ministru al guver
nului, şi Ştefan Andrei , vice
prim-min:istru, au primit, 
succesiv, în cursul zilei de 
luni, clelcgaţia firmei italiene 
Ansaldo, condusă de Clav.a
rino G ioballa, preşedintele 
firmei. Au fost abordate pro
bleme referitoa re l a. pos ibi
lităţile de lărgire a relaţiilor 
de colaborare şi cooperare 
dintre intreprinderi româ
neşti şi firma italiană. 

Sintagmele subliniate reprezintă 

comprimarea uneia sau mai mul
tor aserţiuni desp1·e unul sau mai 
multe evenimente. Să retranscriem 
exemplul: 
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Nu demult, în România a 
sosit delegaţia firmei italie
ne Ansaldo, condusă de pre
şedintele său. Jn timpul vi
zitei, delegaţia italiană a 
rost primită de către prim 
\rice-prim-ministrul I. D. şi 

de căLl'e vice-pdm-ministrul 
Ş. A. S-au purtat discuţii 
privind colaborarea şi coope
rarea dintre iot1·ep.rinderi 
româneşti şi firma italiană. 

Tn acest fel, sintagma noţională 
PQli nomică consLituie t·ezultatul 
comprimării informaţiei despre un 
eveniment. 

Ln sfirşit. sinLagma Iiaclolo-
gico-noiională poate fi inclusă în 
componenţa unei expL·imări mai 
extinse, ca de pildă : 

MOSCOVA. 4 - ln cadrul 
manifestărilor organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul cel ei de-a 
40-a. aniversări a semnării 
primului Tratat de prietenie, 

Xl.3 Particu larităţi le 

structurii sintactice 

ln majoritatea textelor informa
llv- oriciale, ba~ conţinutului î l 
cons Li Lu ie fa.1>tul- evenimeot. Acesi.a 
se intîlneşte, mai ales, in pl'i'ma 
frază, fraza ini~ială, a comurticării 
şi, desigur, în comunicări compuse 
dintr-o singură .fll"ază. Este vorba 
de o structură sintactică. standard, 
neschimbată în general, care dis
pune doar de cîteva variante par
ticulare. 

De bază este structura de conţi
nut evenimenţială, care îşi distri
buie componentele în corelaţii con
centrice : 

NUCLEUL 
(evenimentul) cc (s- a întimplal) 

Oiolul I 
complement.ar cind <s-a întimplat), unde (s-a întîmplat) 

Ciolul II 
complementar 

in legătură cu ce (s-a inlîmplat), cu ce 
(mai rar : cum s-a întimpiat) 

Oh:lul III sw·sa de informare 

Ciclurile pot fi prezentate com
plet sau Incomplet. Specificul fra
zei evenimenţial-informative constă 

in faptul ci aspectul seman.Uico-ac
tual domină pe cel formal-grama
tical. De exemplu : 

In legătură cu ce ? La invitat.ia guvernului sovietic 
Ce se va intimpla ? ministrul afacerilor externe al R. P . Polone, 

Marian Orzechowslci, va face o vizită ofi
cială de prietenie în Uniunea Sovietică 

Cind ? în următoarele zile 
Sursa de informare anunţă agenţia TASS 

* * Unde ? La Beijing 
Ce s-a întîmplat? s-a desfăşw·at intilnirea dintre Hu Qili, 

membru aJ Comitetului Permanent al Bi
roulu:i Politic a l C.C. al P . C. Chinez, şi 
Naim Ashab, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Palestinian, conducătorul 
unei delegaţii a acesLui parLid care a efec
t ual o vizită în ChJna 

Cînd ? simbătă 

Sursa de informar" relevă agen~ia China Nouă 
~~...,,V.. 

Elementele amintite denumesc 
actualitatea în sistemul substilului 
oficial informativ. Cu cit aspectul 
abs!t·act-factologic exclude transmi
terea unor semnificaţii nuanţate. 

in aceeaşi măsură aceste elemente 
informaţionale se exprimă prin 
mijloace lingvistice standard. 

Caracterul standardizat atit al 
structurii fr.a~ei, oa şi al substruc
turilor interne reprezintă un feno
men explicabil din punct de ve
dere funcţional şi obiectiv. ln li-

mitele acestui substil se realizează 
o neutralizare internă atît a struc
Lurii sintactice de bază, cît şi a 
compQnentelor ei. Toluşi, dacă a
ceastă structură sau unele din 
componentele sale semnificative (în 
legătură cu„., la invitaţia„„ după 
cum comunică .... potrivit cu„. ele.) 
se manifestă într-un context 
lingvistic neadecvat şi se .folosesc 
contr-a1· regulilor unei motivări 
funcţionale nemijlocite, ele se re
cepteai~ă ca mărci aJe limbajuluj 



olicial informativ, cu consecinţele 
ce decurg de aici (ca lacună sti 
listică sau mijloc de stilizare co
mică) . 

Retorică ziaristică 
Primatul frazării actual-Cactolo

glce Cată de cea formal-gramatica
lă este resimtiL mai ales in unele 
upw·i ale nucleului Crazei. Astfel, 
în unul din ultimele exemple date, 
nucleul s-ar eviden~ia slab potrivit 
frazării ll'adiţionale formal-grama
ticale : ministrul... (cine ? - su
biectul), va face o vizită (ce se va 
intimpla ? - predicatul), afacer:ilor 
e.xterne al R. P. P olone (al cui '? -
a t.ribut), oficloală d'e !Prietenie (ce 

foi ? - atribul) . O asemenea fra
zare n u ar exprima raportw·ile de 
sens ale actualităţii. Cuvîntul mi
nistru este, însă, strins legal de cu
vintele va face o vizită. Acesta 
este fapt ul, deci nucleul in forma
tici. 

După cum se vede din al doilea 
exemplu, predicatul gramatical 
joacă rolul unul cuvînt de legă
tură înLre subiectul Iaclologic şi 
predicatul factologic. 

ln inf.ormalia ziaristică se dls
ting două tipuri de c;truct.mi : 
cine face ce şi {unde/clnd) s-a in
ti mplat ce. Dintre ele, ultima este 
caracteristică pent ru i nformaţia o
ficială. în acest caz, subiedul real 
al acţiunii este de obicei trecut pe 
planul al doilea, iar pe prim plan 
apare evenimentul şi obiectul lui. 
Sl tua(iia se prezintă astfel şi pen-

Frazarea logică şi cea factologi
că pot, uneori, coincide. Ca, de 
pildă : 

Grupa subiectului : Marack Goulding, secretar general adjunct 
al ONU pentru probleme politice speciale„. 

Grupa predicatului : va întreprinde un nou turneu de informare 
în Orientul Mijlociu. 

tru că, în cele mal mul te eveni
mente social-politice, subiectul real 
al acţiunii este multiplu şi nedeCi
nil, de aceea Iiind diCicil de de
terminat. 

Dar trăsătura specifică a subsli
lului oficial informativ este, însă, 

tocmai lipsa de coincidenţă a ce
lor două frazări, primatul nind de 
partea frazări~ factologice. 

Intr-o asemenea structurii, fap
tul- eveniment constituie, de obicei, 
pred icatul factologic al comunică
rii şi este postpus Caţă de subiectuJ 
factologic (condiţiile, atmosfern în 
care se petrece fapt ul) : 

Este şi motivul pentru care sub
stilului informativ oficial îi este 
specifică tendinţa de folosi re a con
strucţiilor pasive (a rost efectuată, 
a fost semnal) şi a prezentării no
minale a evenimentului (începerea 
convorbirilor oficiaJ e), ceea ce duce 
la activizarea subsLanLlvelo r ver
bale. 

Subiectul 
factologic 
Predicatul 
factologic 
Subiecţul 
Cactologic 
Predicatul 
factologic 

Am primit 

Intreprindere deose
bi t de dificilă rtar nu 
mai puţin at.răgătoare 

Şi plină de inedit, rea
lizarea unul almanah 

La invita~ia guvernului sovietic 

ministrul ... va Iace o vizită.„ 

La Beijing 

s-a desfăşut·ai intilnirea dlnt.re.„ 

la redactie 
~ 

destinat ceio:- mai m lci 
cititori, şoimii patriei. 
impune celoi:- ce-l con
cep şi ii pun în pa~im\ 
un efort de fantezie 
creatoare pentru găsi
rea acelor m ij loace pu
bhlcistlce care s~ cao
teze in teresul celor r.e 
ia·u, poate, pentru in
t.îia oară contm:~ul cu 
o tipăritură. Ceea ce 
realizatoni ediţiei '88 a 
Almanah ului „Şoimii 
patriei " au reuşit pe 
deplin. 

lncepînd cu primP.le 
paginl II12nile !·ii vor
bească cît mai expresiv 
copiilor despre concep
ţj a parLldului. a secrP
ta.rul ui gene!·al, tovară-

şul Nicolae Ceau.5escu, 
potrivit câreia „copiii 
reprezintă ·1iitorul na
ţiunii", sau despre rolul 

organizaţiei ,.Şoimii pa
triei" nă<;cu tă cu 
mai bine de un dece
niu în o.11·m.:i - conti
nuind :u un reportaj 
gîndit să înfăţişeze .,O 
nouă Român:e pi torc'L ... -
că ·•, sum cli'Ul almana
h ului inscri·~ r:.ibrici 
ca : „Atelierul fante
ziei -«Şoimii patriei-+", 
,,Pagini de aur din li
teratura romană ·' ,,Chi
puri de .:::ipil în arta 
plastică ,·omânP.ască ', o 
ruhrkă de sfaturi me: 
ni te să obi~nuiască co
piii din cea mni frage
dă vîrstă cu " .~ompor
tare civ1liza~ă ş.a. De
sigur că dintr- un al
manah desti:iat acestei 
categorii de vîrsrn nu 
puteau lipsi po\·eştiJe şi 

legendele care ne-au in
cintat tuturct· copilă-
ria, de la „Dra~oş Vo
dă şi zimbrul·• pină la 
„Fata babei şi fa ta mo
şului ". 

Rubrică realizată de 
Constan tin LUPU şi 

Mircea. HAMZA 

Dacă din acest sumar 
mul t mai bogat şi di
vers n-am putut enu
mera decit citeva tit
luri şi rubric:, trebuie 
subliniat cu deosebire 
faptul că ceea ce se 
impune în primul rînd 
la lectură, atit ci
Ulot·ului nevît'sl nic dar 
chiar şi celui ma
tur, este realizarea gra
fică de excepţie, pre
ponderenţa i lustra ţiei 
color fiind un mij
loc de a se adresa 
în primul rind ochiu
lui, cum este şi firesc 
la cititorii de această 
vtrstă. Cu.lori le sin t în 
genere past.elale, odih
ni toare, desenele su
gestive şi pline de har, 
Iar adeseori şi de 
umor, totul concu··ind 
la realizar~a unei ade-
vărate „căi ti de po
veşti " care nu poate 
lipsi din nici o casă 

locuită di:! copilărie. 
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Limbajul presei 
Ortografierea 
Neologismele sînt tratate dife

renţiat din punctul de vedere al 
ortografiei, deoarece prnvementa 
lor din idiomuri dilerite, cu sis
teme de scnere specifice. impune 
o transpunere a lor 1n Jimba ro
mănă într-o formă adecvată. 

Unul dintre principiile ce regle-
. mente:lză ortografierea lor este a

cela al individualizării graface priP 
litere care nu apar in corpul fo
netic al cuvintelor nuşterute (K, 
Q, w, X, Y). Al Lul ar fi ace.la al 
scrierii cu litere duble atunci dnd 
acestea au o valoare fonetică apar
te (troTTeur, sm, •trăpaş'). La tel 
se procedează cînd trebuie păstra· 
tă legătw·a cu numele prQpm de 
la care derivă unele substauUve 
comune, deşi în acest caz literele 
duble nu au valoare I .... ncticn 
(waTT.„). Scrierea neelimologfră 
cu o literă unică, se I:.tce cînd 
în limba originară cuvîntuJ pre
zenta o literă dublă, dar tără va
loare fonetică (cnsâ - 'casierie. 
masă - 'mărime caracteristică u
nui corp' (Flora Şuteu, Dllicultă(ile 
ortografiei limbii româ ne, Edi1ur3 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1%6, 
pp. 164-170). 

Tratarea difet·enţiată a neolo:;is
melor in scriere mai ţine cont tle 
vechimea în limba română ş1 d~ 
cil'culaţi~ lor. De aceea conside
răm de cuviinţă să analilăm cile
va cazuri ;>articulru·e întîlnile ir 
presa noa~lră, incercind sâ des
prindem principiile ce au stat J;l 
baz.a unei grafii sau a alteia. şi 
care nu ne sînt prezentale expU
ci t în lexicoanele noastre şi nici 
în alte lucrări de specialitate. 

Un prim exemplu : 
,,Azi, d in gloria wcstului 
ci·escător de cirezi fciră nu
măr. a rămas la Fort vV01 th, 
saloon-ul bravilor cow-boy~ 
de altădată". 

!n acest text intilnim patru cu· 
viate a căror scriere se cere ex
pLicată : westului, Fort Worth. sa
loon-ul şi cow-boys. In ce priveşte 
prima grafie, wcstnlui, esle vorba 
de nume.le punctelor cardinale. 
scrisă cu iniţială majusculă, dnd 
sint folosite ca toponime, adică a· 
Lunci cînd desemneoză zone ~~o

grafice, nu poziiii Hrrutate sau di
recţii, cerinţă nerespectată. dupâ 
cum se obsen·ă. Apoi, folosirea lui 
w, nu se jusliucă, inlrucit VEST 
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unor neologisme 
vine de la germanul WEST, iar 
nu din engleza americană. Cit des· 
pre eventuala distincţie ce s-a v:·ut 
a Ii făcută intre VEST cu senst;J 
de OCCIDENT şi VESTUL aşa-zis 
sălbatic. nu era cazu.I. căci deter
minarea „crnscător de cirezi făi:ă 
număr" i nd lviduaJimi suficient. zona 
ge_,grafică amintită. 

Cuvîntul SALOON-UL, cu rorma 
dală este bine scris, pentru câ o
pune pe SALON, imprumutaL din 
franceză cu sens pozitiv (camcr{i 
frumos mobilaLă în care se pri
mesc m usaiiL'i ; sală publică in care 
se organizează baluri, reuruunJ 
etc) lui SALOON. cuvînt recent 
împrumutat din engleza americ.a
nă, cu sens negaliv : cîrciumâ. Fi
ind un împrumut încă neadaptat 
(nu este regulă generală), auto;-u] 
foloseşte cratima penti·u a separa 
articolul hotăt;t postpus şi a sco:i
te. astfel , în relief, încă o dată, in
dividualitatea vocabulei în discu
\ie. ceea ce este bine. 

Denumirea oraşului Forl 
Worth - esle corect scrisă, con
form regulei câ numele proprii 
străine din ţările ce folosesc J.lia
bcLul laLin se notează cu ortogra
fia limbilor respecLive. 

Cit priveşte cuvînlul cow-bo;ţs, 
el este substan tiv comun invaria
bil ('păzitor, călare, de vaci dm 
America de Nord·), de aceea -s <a 
marcă a plural ului în limba origi
nară nu are va loare morC0Iog1că in 
Jimba română, fiind alaşal inutil. 

Alt exemplu : 
„Şi avem n evoie de :icc!.1 
Costineşti nu pentru că el 
poate însemna pentru uni; 
prilej de eozerie ioteledu;.
list-solară (!), 1·ende- vous ci
nematog1·atic şi marin .lnual 
sau bon-ton sezonier-esth•ul 
a l lumii cineaste [ ... ] ". 

Aici avem de a face cu un fran
ţuzism. Dacă e să-l scriem româ
neşte. atunci il ortografiem după 
cum îl auzim : RANDEVU, 1a1 
dacă e să-i păstrăm forma ;mg:
nnră ii scriem RENDEZ-\IOUS, ir. 
nici un caz aşa cum apare în tex
tul ex1ras, căci ar dovedi o lacună 
de informaţie. De asemenea v.:>m 
scrie BONTON (cuvint folosit ra;·, 
adesea ironic) al cărui sens este : 
·atitudine, ansamblu de reguli O!:! 

cvmportare impuse de societacea 
a~a-zis înaltă', pentru ca aş:t se 

scrie ş1 rn Jimba franceză, C.:e unde 
l-am imprumulttt : BONTOX. i<..r 
nu bon-ton. lnlră în disc•1\ 1e şi 
semul inedit cam depărtat Je cel 
original'. 

!n aceeaşi situaţie mai întil
nim: 
„Cu asemenea zestre ~cne~i
cll cine s-ar ma i îndoi de 
succes ? ln nici un caz el, 
confecţioneurul unor ~it ua~li 
„ca-n filme " [ ... ] ". 

Vocabula subliniată de noi a 
fost împrumutată din limoa fran
ceză, odal'ă cu ailte cuvinle din 
aceeaşi familie, sub forma COl'li
FECŢTONER, de la CONFECTION
NEUR. Trebuie să ne hotărim : ori 
ii scriem ca în franceză, ori îl or
lngrafiem adecvaL rostirii româ
neşti, ca regulă generală. 

încă un exemplu : 

„Dar l ucrurile mergeau pinii 
a<:olo că, dacă unul d in ci işi 
cumpăra o cravată. bleu-marin 
cu dungi roşii, celălalt râs
colea toate dughenele 1>ină 
cind găsea una cu dungi 
bleu-marin [ ... ] ". 

Regula scrierii cuvintelor compu
s2 impune grafia cu cratima : AL
BASTRU-INCIDS, atunci .:md se 
recunosc elementele componente 
ale formaUei. Autorul, porntnd de 
la aceasta, desparte compusul, 
scriind b leu-marin, deşi in limba 
franceză nu are această grafie, ci : 
BLEU (A LA) MARINE. 

LAlTl\IOTIV vine d in limba J"Cl'
mană unde se scrie în tr-un singur 
cuvint. Şi în franceză la foi : 
LEITMOTIV. Despărţit-ea cu cra
timă - aşa cum se procedează în 
unele gazete - nu este ju:.ti.ficată 
etimologic, nici n u aduce un plus 
de claritate, căci primul element 
nu este înţeles de vorbitoru llm Lii 
române, numai dacă nu se iace 
cumva legătul'a cu LEIT (întocmai, 
asemănător, la fel, identic/), a că
rui pronuntare este, de fapt, dife
rită. Totuşi, fie înt1·-o 5atiră, fie 
inLr-un text umoristic, pentru a 
scoate în relief incultw·a persona
jelol', se poate proceda şi astrel. 
D ar·, ţinem să subliniem, n um.li în 
situaţii în care i nlen~ia caracleri
zâ1·ii negative este evidentă. :\u C3 

î n textul următor : .,Leit mohve 
sint ceasornicele care ve:;hcază 

pori ne [ ... ] ", unde s-au obţinui 

două cu\·inte independente din 
punct de vedere lexical şi grama
tical ale limbii i·omâne, dar care 
astrei asociate înseamnă cu totul 
altceva. Dacă nu este vorba, bine
inteles, de o regretabilă eroa1·e de 
corectură ... 

Dorin N. UR ITESCU 
Rodica UŢA-URITE5CU 
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Primul volum de ptLolkii;ticci al 
Lui Euge·n Jebeleanu cu titlttl 
simbolic ,.Din veacul XX·', a !.!pă
rut în 1956 şi înmănuncll~ază. o sui
tei de articole - negri!;it repu:
zentative, dar destul de rmţine la 
număr - publicate de scriitor in 
perioada 1931- 1956. După un sfert 
de veac - da, mai pncts în 1981 
- poetul scotea un al J.oi.lea volum 
de publicistică in care, sub titlnL 
. ,Deasupra zilei" reun2a. nlte :-irca 
n sută de articole (evocări meda
lioane, portrete. apărute b~ marea 
Lor majoritate, între 1957- !980;. Şi 
asta dintr-o activitate gazetărească 
nu doar întinsă în timp, cit mai 
ales foarte fecundă în cele ma· 
variate genuri: de la rece~zia de 
carte la interviul literar şi de la 
reportajul social la comenial'iul· tle 
acut eveniment polttic. Să fie oare 
această reţinere a scriitorulv.i fată 
de pagtnile încredinţate tiparuh1i 
de presă expresia. U7Lei Zn<.!oieli ~n 
alît ?e controversata di.sctttie pe 
margmea perenităţii scris1dui illr
nalistic? Credem că nu. Şi titlul 
volimiul1Li nuzi recent tipării. „Dea
supra zilei". - ca să nu mai vo~·
P!m ~ conţinutul lui captivant la 
i.ectura - vine pa:rcă :;fi. .rngel'e::e, 
să demonstreze chiar, înci·e!Icrea sa 
cd atunci cînd. un articol de :::ia1 
sau de revistă .spune ceva lli mai 
ales î1~ ~c;:uvinte alese. e1 • rdieşfe, 
Poate tra1. ca orice SCTtl!I°'! Literară 
c1!. mult deasupra zilei in care a 
Vazut prim-0. oară lumina. tiparului. 

~"!-Of77t Jebeleanu a ileb<J.tat pu
bhct~ttc cu versuri. în 19.':P. la .. Via
ta literară" a lui I. Fa!e1·wn. Si 
Poezia a rămas, eviden~ . cea ma~ a
Proa:pe de sufl.etul sliu,. Sti/1 uri. rle 
Odinei senti:mente, :l.e tulburător 
mesa.· 'J umanist, ca acelea din volu-
mele ce i-au. urcat op<mt poetică 
Pe cele mai înalte cti!mi, precum 
„~nimi sub săbii", .. Czc::i re nu se 
uită", „Cîntece mipotri .;rt Morţii". 
„Elegie pentru f lo:ll'e!l secera.tă" 

Gazetari despre gazetă,ri ~ 

Eug en 

„Comnndd socidlfi este pentru mine 
o nevoie permilnentfi" 

sait „R~niba.l" dezvăluie. cu in pe 
d rept temei co.nsidera rriticuL Ov . 
S. Croltm.ăLnlcea.nu, „trna din cele 
1lMi treze conştiinţe alP epocii 
noastre'·, dublată de .,o eoai rle 
trează co1oştiinţă poetică'. De 1m;le 
izvorăşte această identit'.lte între 
conştiinţa morală, civice.. a poetu
lui şi trmispunerea ac:?ateia pe pla
nul creaţiei sale poetice - şi, de.ii
gur. nu numai poetice - 1ie-o măr
ttJ;riseşte Eugen J ebe!t!anu h:~usi . 
într-u.n interviu pe care-l aro1·da 
ziari.stutui. Mihai Pope$c~' pentru 
.. Gazeta literară", in 1954. „Viata 
ade\•ărală - spun.ea ;:;ri~torvl ~i 
implicit omul de condzi. care fa a
cea perioadă făcea parte din co1e
gi.uL redacţional a.I revi~tei co-ndu.•c 
de Zaharia. Stancu - vinta odîncă. 
dramatică. eroică. plină de bucurii 
şi nu lipsită n.ici de grcut~l i . nu se 
pretează instantanee.lor folograUce. 
Cei care merg la ţară. chiar p en
tnJ cîteva luni. dar caic în clina 
plecării habar n-au '.:lVUt ele r<.?ali
tăţile d~ acolo, nu se pot întoarce 
cu sacul prea p]jn, Nu ii!ai e n"'
voie să-ţi spun că orice pas făcut 

de un scriitor în înlîmoinarea \'ie
ţii nu-i poate fi decît de ~ol0s. Da1· 
să nu ne închipuim că. odată cu de
plasarea de clleva zile r-ou ~ăpfă
mini la Călugă.reni să ::ic<-•m. po('
tul vînător o să se în toarc5 .ieap:'.i
rat la Bucureşti cu Mihni Viteazu 
viu, călare pe armăsar··. „Cred că 
n-aş putea realiza nimic bun -
răspu.ndea Eugen Je'b2lcanu I.a. o 
altă întreba.re a reporlt!> .t.hti, iăr
gind sfera discuţiei - rlnc~1 n-nr "· 
xi ta comanda socială. CQmanda so-
cială este pentru mine I) nevoie 
permanentă. Unui poet legat. de po
por comanda socială i-o du conşti
inţa lui militantă. Un a~·tist ade
vărat face totdeauna corp comun 
cu poporul său. El este totdeauna 
aproape de lupta tuturor popoare
lor penku viaţă, pent.ru libcrt.a•e". 

Sub acest co-mandam.erit, in spi-

rituL a.cestei împletiri organice in
tre viaţa a,utentic trăită, i1ia/,<L ade
vărată, cu greutăţile şi uucurme ei, 
Şi vocaţia scriitoriceas..:t'f stă, tre
buie aşezată şi crea.ţi.a publicistică 
a lui Eugen Jebeleanu. 

Cind în 1929. la vir:;ta c:!e numai. 
18 ani scotea la Braşov revisw. -
din păcate de efemeră exisien.t' -
„Pe drumuri noui ", in. articotul
program din primul număr, t ină1·ul 
poet-gazeta.r nota: „Pe drnmuri 
noui" va fi o revistă a ideilor 1?m i
namente estetice, un or~an în care 
vom lupta pentru biruinta frumo
sului în artă. Va Ci o tribunii a for
ţelor noui. dornice de via\rl. entu
ziaste ! A\'ind ca exemplu pc ma
rele n<>sW:u Tudor Arg;iezi - acest 
«Bayard sans peur et sa.ns repro
che„ al Uterelor române~ti - ci\-
1uia, cu acest p1i lej, ~iaem să-i a
ducem afectuoase scuze pentru fap
lul că i-am imprum~tat formatul 
ziaiului său - cu <oU!lf:tele p l ine 
de soare şi de lumină, pornim. cu 
noui şi multe speranţe, pe pîrtii 
neumblate, pe drumuri noui". 

Nu mult după acest entu:ria~•t im
bold la .,lupta pentru oiruinta fru
mosu lui'', Eugen Jebeleanu pornea 
de astă dată nu singur ci i.n to~ 
vărăşia lui Alexandru S~hia. la 1.1.n 
alt drwm, ce a·vea să ;,c 1nateriali
ze~e _ i n realiz.area, incepînd.. din 
primavara lui 1931, !L unei bogate 
rubrici de note şi însemndri cli n 
lu.mea Werelor de la noi. si de pes
te hotare. apărută mult ! vreme în 
coloanele ziarului .. Rampa", sub 
titlul ,,Mişcarea literară·•. Citim în 
„precuvi.ntu.l" ce anunţa pornirea 
rubricii : „O rereastră deschisă larg 
sp.re skadă şi un salooa~ literar in
tim. lată i'ndoita concepţie pe care 
clădim cronica aceasta ce vu urma, 
de acum înainte, zilnic, aici, în co
loanele «Rampei". Bucuria noastră 
cea mare ar Ii să ptim:m pe fie
care cititor în salonaşt<l unde se 
poate afla un lucru nou uin fauna 
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Gazetari despre gazetări 
literelor şi după oarecare comeraj 
să-l invităm la fereasld ... Comerai 
şi cafenea.. salon şi stradâ literară, 
iată primul material de car~ tre
buie să tină seama u;1 CL"tlnicar. Şi 
de la fereaslra noastră inl.imă deci, 
cititorul va prinde ves~a Iugal'ii, 
"'a înţelege jocul plăt.!ut a l unei 
carţi, va vedea t.raglsmul omului 
scriitor - care injectal de mirajul 
.:uo;tei se zbate chinuit <le bruWita
tea \rieţii - plin de acth"Hate, cu 
suiletul me1·eu de copil. Noi vom 
prezent.a cititorUor noştri, dezinte
resaţi, sinceri şi clal'i, adevărul vie
tii de artă, cu creaţiile 5i creatorii 
ei. Se subînţelege însă o rezervă. 
asupra că.reia insistăm c:u modestie. 
Intre materialul brnt şi fraza des
tinată gazetei se pet1·ec oarecarl 
procese intime, după unii creatoa
re, după alţii nivelatoare. Fie că 
procesul de la zvon pîn'i la notiţa 
pe care o citiţi dvs. va fi nin.?lutor 
sau creator, el se va str5.dui s5 dea 
o structură personală, un sens, poa
te o raţiune celor ce se vor pu
blica. Intru cil ne va sta in mă
sură, vom îmbrăca nouta:ea in hai
na numită impropriu stil şi mai 
frumos ritm" . Şi cîte teme. cite s1i
biecte din tumea. cărtilor. a edit11-
1'ilor, a presei vremii, n-au VPnit 
să alimenteze coloanele acestei ru
brici. vii, interesante. :iiractive, -
rod al unei admira.bile colaborări 
între cei doi scriitori .5i publicişti I 
lntr-una din primele ln.sem11ări. pe 
marginea actualităţii din domeniul 
presei, comentindu-se proliferarea 
excesivă a pubLicaţ-iilor literare. pu
tem citi această tristă constatare : 
„lntr-o vreme cînd viata socială se 
re.sin"ite dureros, clin cauza uneia 
din cele mai grave 5i persistente 
crize economice, s-ar părea că nu 
mai are nici o raţiune plaga pă
guboasă a revislutelor efemere. Spi
ritul omenesc pare că s-a construit 
pe contradicţii. Numai a-sa ~e poa
te explica apariţia consu1r.nt~ sau 
plănuită a unor revis1.e nciui.. ." 
lnşiruirea cîtorva noi Lmuri de 1JU
blicatu se ref eră. în aJevci-r. la apa
rifii ce n-au putut să supravieţu
i.ască decit clteva numt?re şi ace1ea 
cu mari. sacrificii d.in pa.rtcu iniţia
torilor tar. 

Un an mai tirziu, numele lui Jtt
beleanu se impunea. cititorilor 
„Românlei literare". C' teDa inscm
nări din „Jurnalul" lui LivilL Re
breanu ne aduc unele amămLll!<' a
muzante dar pe undeva şi destul 
de triste privind colaborarea poet:.-
lui la revista marelui romancier. 
„Jebeleanu a fost luat ca ajutor 

pulea'". Pe data de 2 februarie 1932, 
Rebrea1iu consemnead în jurnalul 
sâu : ,.La -11/2 in 1ib1-.iri:i -.Cartea 
Românească„ cu Blazian Sahia, 
Baltazar, Jebeleanu. apoi' Frumu
şeanu.„ Sus e comitet de dfrec\ie 
şi nu slau. La ateliere cu Jebelea
nu văd corecturile impnmatelor. 
Iau acasă un probai'. Jebeleanu rnâ 
asigură că toţi băieţii vor fi 
prompţi Ja scris" . Pentru ca µ!ltru 
zHe mai. tîrzi.u, 1a 6 februarie 1932. 
romancierul să noteze 'P? u11 ton. 
vddind. satisfacţia ducerii. la capăt a 
pregătirilor pentru a.pantia i·evistei 
sa.Le : ,,Seara intilnlren redacţiei 
«R. L .», Iată : Camil Petrescu şi 
Baltaz.ar. Sebastian, Bla7.i;rn, J1n
clrei Tudol', Jebeleanu, Neagu {ca
ricaturistul n.n.), Eugel\ Ionescu. 
Gulianu, I. Cantacuzino - 12 a
postoli, cu mine (tn fapi înşiruirea 
vizează doar 1l persoane n.n.). Am 
făcut primul număr". Acest prim 
numii'!' ieşea din tipar pe data de 
20 februarie 1932. Se.cret:xrul de TP

dacţie a.vea şi ei toate motivele de 
satisfacţie. Nu doar pentrlL că-i mo
bHizase pe colaboratori sâ-şi dea 
prompt materiaLel.e, dar şt pentru 
că el însuşi. găsea în pa.giniLe re
vistei. o găzdufre ce-t c:La posibtii
tatea să-şi continue nestingherit 
preocupările din atît de largul do
meniu al vieţii cuitur.:zt-a.rtistice. Şi. 
pentru că ochiul gazetarului. si al 
secretarului ele redacţie mai. ales ur
mărea ou justificat interes în
treaga presă litera.r-artisticd. Eu
gen Jebeleanu deschitiea în coloa-
11eLe „României. literare" una din 
cele m.ai subsl.aiftţiate i;L atra.ctii;e 
rubrici: „Revista rev"i.$t€1or", pe care 
o semna cu pseu.d.onlmul. Je romt!. 
Uneori p-rin ample comentarii. alte
ori prin numai cîteva fine obser
vaţii critice, publicistul împărtăşea 
săptămină de săptăm~n;,i cititorilor 
păreri.Le sale privind oresn. cultura
lă a epocii. Astfel. ilt primul nu.măr 
a/ revistei „Romaniei literare". el 
depliRgea orientarea tot mat nccen
tuată spre autohtonism e.ccesiv ::i 
ortodoxism impusă „Gindfrii " în
deosebi de unul dintre conducătorii 
acesteia. Nich.if or Crainic. ,.Pără!->i

lă - observa cronicarul - de cele 
mai sprintene condeie car~ ii ani
mau altă dată paginile (şi e deslul 
să amintim doar de d-nil G. Că

linescu şi Petre Mal."Cu Balş (Petre 
Pa,ndrea n.n.). revista d-lui Nkhi
for Crainic ajunge în al doispre
zecelea an mai astma~ică decît ori
cind, p~ o hirLie de toată :-;tima s.i 

de secretar de revistă - - notează consideraţia". Referlnd',L-SE, în ca.
Rebreanu la 31 ianua.riP. 1932, a- dru.l aceleaşi. rubrici, !a u.n număr 
dăuginid, cu evidentă pcfrere de rău: abia apărut din „Contimporanul", 
„îi voi da ce voi putea şi cind voi cronicarul Jerome nota in schimb 
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cu satisfacţie : „Revis•.a acea.sta -
al cărui prin număr. tipărit în 1922, 
a însemnat o r-evol:.iţ1onare u for
melor literare de pin.l alunei -
continuă să apară graţie -:îvnei ce
lor trei pioni : Ion Vinea, Marcel 
Iancu, Jacques Costin. t) seamă din 
vechii şi admirabilii lL1pi de rnări 
ale frumosului, la care s-au alătu
rat ciţiva electroni de •inereasca şi 
demnă ţinută, aduc întotdeauna 
(vrem să spunem în fiecare num~rJ 
pagini care işi legitimea;~ za~ul şi 
cerneala". Cronicaru/ a.vea, citeva 
rîndu ri mai jos, cuvinte de laudă şi 
pentPU o altâ revistă cc-şi. „legiti
ma" apariţia, „Vremea·': „.Este m
tr~devăr unică persev"renta in 
dragostea pentru frumu.sF-ţea cuv:n
tului scris d·~ care dau dcwadă d-nil 
Donescu (e vorba de fraţii Donescu. 
directorii periodicului 11 n.). Să ti
păreşti săptămînal (:?i f!'J nevero
similă regularitate) o revistu nesu!'
tinută de nici un clan. e5te o teme
ritate şi este o izbindă. D. Alexan
dru Sahia, redactorul pRglnilor li-
terare. are meritul de u alcătui din 
şapte în şapte zile . .:::>loane frumoa
se cu colaborări alese". Printre co
laboratorii cu remarcabi!e contri
buţii. autorul cronicii ii 111enţi.ona. 
pe Pompiliu Constantinescu, .,cri
tic literar cu o ponda!·e a scrlsuhJi 
care impune şi cu o conştiinţ;) si
gură în stabilirea valon lor", pe 
Şerban, Cioculescu, pe l\llir.~ua Da
mUuii ş.a. 

Dar ochiul atent 1J.L pubhcistuZui 
nu scăpa. niciodată d.i.n veder~ nici. 
apariţia unor noi revist·~. analizind 
de fieca re dată. nu numai <>Umarul 
şi lista colaboratorilor, dar mai a.Les 
orientarea Lor ideologica ,1>rogram4-
tică, pe care a.cestea işt propuneau 
s-o promoveze. 

„In fata primului număr dint.i;-o 
revistă - mărturisea Jebeleanu la 
apariţia periodicul.ui „Freamătul 
vremii". din c.a.re în ult~mă instan
ţă n-au ieşit decit douii mtmt!re. in 
martie şi aprilie 1932 - am anit 
intotdeauna o spaimă cu în faţa 
unei telegrame neaşteptat.? şi cu 
menţiunea «UrgenV.. Sl recunoaş
tem că tlUul - se pare - voit rc)
manHc şi de publicaţie provinceala 
al acestei reviste ne ,a derutal u.n 
moment. Dai· citeva nume ne-au re
ţinut apoi atenţia. D. Stanciu Slo
ian, care - probabil - este con
ducătorul «Freamătullli Vl·emii„. 
înseamnă cîteva rînduti de vădită 
bărbălie, de bune intenţii şi încear
că schiţarea unui program. Căutind 
o orientare, d -sa crede că o poate 
afla p1in iubire şi altruism ! (subli
nierea. autorului n.n.). Aceasta însă 
nu eslie decît o soluţie r-01nantioa· 
să şi teologală (pe care nu o a\'em 
deloc în stima noastră) "1 care -
cel mult - poate ::luce l~ un 
Krishnamw·tism det.establl. (referire 
la Krishnamurli, gînditor indfan. 
cal'e preconiza înţelegerea şi iubirea 
dintre oameni de pe poziţii pan-



teiste (n.n_) Am ii incinta~i dacă 
dl. Stanciu Stoian, car<! are 
un aplaudabil en tuziasm, ne-ar 
servi un dacă vreti 
program mai precis. pe c:ire sln
tem siguri că-l posedă". i ar la a
pariţia. in martie 1932, a p rimu1ui 
n,umălr din 1revi~ta dem-0craticd cfa 
Hteratunl. critică. şi a,rtu <i l ui Za,-
114ria S'fJ(JJncy, ~,Azi.'', puli1ici-stu~ 
,,României 1it1n·a,re" cm7'ţ\~ţai : .;Ti 
părită în condiţi.i grai'lce. :U-umoase 
cel puţin tot â:tlt de fl:umoa:>1~ !:a. 
cele excesiv aduJafe!Q:· -<GJnd i rea.„ 
·şi «V iata rom~n~a.;c.Î..•>, re\'is.t~ 
„Azi,.. nu trebuie să caute c;ţ l;s. in~ 
tocul µe acestea (bITTirînii ~i' rl'\orţiJ 
tt·ebuie lăsaf.i să doa1:m'<l) . . el e n~
c6ar ca şL pe 1.dTboţ s · p âstr e;;e .în 
pagini o sustinu'lă ;Ii·i ~OCl'&.pe. 
nefolos(Ltoare ~ e Clrepţ ·- în :i i â ţă 
dar obl.i&a.tor ie- :în at::tt<>„J!ei:;ll linei 
publicaţii de ar.tă". JJint-1·e coLabo
T-at01'i. .Tebe!e.anu poţem:i.za.. CtL· M'i.1r
aea Eliade. ln acelaşi ·f411np C.'ro
nicaru.Z .a1vşct. Ctlvi.nte de 1.a;tt~ă pen
tru M i1!<(l.il Sebast.iâin. „c.ate :in'S'eam
nă ri'ndwi f9âr te il;l~et.~r1i<e (1~-.ure 
«Docum.-ent, critica s i nctUa.lita.te-» 

E interesa~it qe n.Qrat' ci.I. Pttbii 
ci.sL'UL n.u se m 11,i(wrp,ea,. sd..-aiial'izeze 
doar periodicele di~ Capi~111 ci, şt 
TJe âcel.ea ce.-ş-i jă.teav., apar~~a, cu 
neîipsUe .greutăţi. fi.1umciror1?, î.'!1. di -
11erse ontşe )ale tări:i. {1ţcfo.~.iv c.e.Le 
aie 'lîl~1rw1·Uă.ţîtor •1uiţj,ona:11> dţ11. 
Transtloom.ia _ Crcnioantl.. Je1·mne 
consacra astfelJ tntr--un ·n4umă1r a,t 
revistei. o t11;tr~agă mbYicii. dezba
t ·eri.i cl:torva appeete. aUţ, ')'.lre.~ei cu~
turale di11. 7Jrovi?icie. Despre re~ 
vistele p rovinciale VJ:~tu să .onbi 1n 
astăzi« - işi i noep a!L el J{t?IJi.i;fa 
„evl.stelor" di?r,. ,19 mMti f! iJ.9-J2 -at. 
„Romcimiei 1ite·r-airerc. Ş~ c.ontiinua : 
.,Ci·ed<eam c;ă au dispărut. NU. est 
1'1.devăriat:. "Ele oon.tinuă !;ă -şl r>eroe
foeze spefa ş.i ·.r~sa:r în. atitt?a ju
aet~ cîte. are tat'a. Şi d~ . se- fo-
"rii.Plii s~ nu apară, la i.:nte.t valele :fi

:-<ate t>e copertă şi sii traglt ~·hi.ul.uJ 
Cieealculat - e d1·ept ) pr~ pu.\j-

1.or abonaţi 'n1.1 este de vină r:ic.i 
ntuziasmul c·onducătoo IQ~ - {Kît.

deaun a susţinui: - şi _;nicj'. de,zerfă
,a-a aolaboratorci.ibt. cj - p\tr si ~ihi-· 
·Pfu -~ane?1ia :fondurilo-i:o Să 11e. a
dt;i~m. a.mm.te de efloresce:rt{.t;l .-PU
olicaţiilor J?L'-OVlnci.ale de ll.Cl,ln1 ~l'ei, 
Pa'Lru ani. 1}lpaTniteie de ~ Ta'Sl. 
9.luj. Craiova, Bra5_ov nu_ 1nai . pd~ 
~udeau. cu impnmare.a d1~ Jrn:i 1'oi şi 

ite, La Ci;ai~wa ~ ce'!.. Ju tl,n -
se crease şi o te.no1T1enală /?Coală ele. 
P<je!l şf pt:ozafori cu. an tn1o~i:e re
gibhalistă şi cu ccl'tîcă,.. Dind ca. 
c~emple de apa:riţii dvn c'etatea ba
nifor revi.sfie Ie. ),H.a171Jl.iri" •. F1antu
r "' şi ,,Radica,Z1t. senwia-ta.rul ru'!ni
cti "C0111tinua: „Şi dacă prJme1e dQuă 
intindeau lecto:i:uJui - de -prţlfeiin
tă ~ chillmul'i mu lil.ico1on~ şi on1ri 
semanătoriste, nu este n~ai µuţin 
ad~va1·at că la a treia revistă din 
cele citate se af;i:r:rnau un cu~·aj şi 

Gazetari despre gazetărie 
oarecum un cr-ez de purism estetic, 
sub care au debutat cîţi·,r,1 tineri 
sc.rjjtoti. astăzi cu o ch·culaţie 
p t·oba a pume.lui, Avanga,rd,iştU 1>0r
h e.au. mai ales djn pr9viuciH. (Ne 
aducem amJnte de .revista de ex.tre .... 
mă ~Cîn?,ă ~,Clopotul ", ~»~ <;1părea
nu ri:de~. la S breha 1a ~ d·e., actua
lul -<•Unu». tîtva J;im p slabillti l a 
DorohOi.. :r,a Braşov Î!).'.ilhea.i 're~ 
vJs!â «Pe drrumuci 1101,1ilr'', 11:1 Iaşi 
publicaţia «XX», la Cîmpj na, 
«U.vm\1z,._;; <;roat e ace~e 'l:evisle (a.
fai:ă de. «U.nu•>-) si11it aslîai dispă
cute. Şi Ja rfiecare . din ac~t.e p ier-· 
d~ri. am a:vut o tris.~W. ca pe:ntru 
o PJ:timăv,ai;ă :m~că ol,:i CC\! p en tru o 
\t.Oa»e. ~e:?tru că. o re'1iS'tţi. p~o\·in.
Ctală. oncd; de pL'OaStă, tQ a1Jmen
teaţ5 nădejdi tinere şi tot. are doî
trej cWitot'i" . 
Căltre m .i.;j locuî aecenhtlui :v at ru, 

am.ii mari.lor co1rfruntiiri '!nite. apit
riitor~i âemooraţiei şi pro_povc'Lciui
tori.! i.de.o1og i'ilor de .!)r i.atitctf !.! _ta s
ei.sta. ,n gă.sesc p e ga_zet01rul Etigen 
J eoeleorrou ptt tC7'tbiC 'ctnga,jat p e b.4 -
ri.oodele stîngî.i. Preocupitrile fnn 
sfera cuI t UhlÎ'i -în ge:iieraJ fi. CU'bi:n
tului tipciTit în specl.a.ţ 'l'lu-4 plfră
sesc. DM ·acestoJ<a Li se -<1dâu.aă1 t o t 
mai;. pregnant

1 
-privirea. Zucidă, a.ten

tă, a c9ndeiell'u lu i -s-pr~ "m icile. si 
Tna.7'-il-e p'1'ob1em.-e 00.re fră111.în~ tu
'1nea inte1ecttuală. ca şi - sem 'POa te 
m ai a.ies - cea m11vM:itnrf?{lscâ, tti 
contextul penaolu11ui fa!lcist. cc se 

·p,rojila sum b·m la ori,tont, 
N wrnel,e Lui apar~ f 1'.,,eq.uent in. 

ziarele „Adevărul 11 şi .'.Di111I!1eaţ-0 ~., 
·1mde 1111.crn. ca. · ed.actor. i'a lt i1t !!'e
-i;i.ste de orfentare 'ne:tc d errto<;-i•a.tici'1'. 
pi:ecum ,Cuvi.n'tul li.ber ·' (it.năe <L

sti~Jirt~t.. 511-tr e ~.ltele. o ,.Cr?:ni c:W 
"m'tnonta.'l"a~). „Fţeporter" , .. Stuiciâ 1 

ş.a. Priitt- re.po,ţtaje, foile~va:ne pvli
tiiţe., pa'lnfLete; vers.uri şi. Chiar t-rq~ 
cWceri il;i/IJ, opereJe '11. ttOt scriţl;m'~. 
p,rogresiş'ti din aîte ~ri, Je"be1ea:nu,.. 
~~i1 11i.c1m.i.fest<L, oda tă; cu. di,~pret.ui 
fa:tă, de 01ice 'a.ot '))o·in, ca1·e se -'i1J
că,ka: de.m1ii'tatea, ~ma.w.i;. pr..M·ea ~a 
aversiune fată, de cei cc. coc1iefa'!» 
cu „Dtcta;tori.i. ăict.a'tl).rile" - rv11 
°îşi i'litil,u,La; im aTUcoi di1t .. Cuvîv
tuL ) l.ber" . !Ji;L aondaim/tlR Te 6tfatţ/e'-
1Tea, Libertă.fl.i presei, ei demas('.a.,.~trt
r Ue de 1ueTtJtri tnste. neăre'Pte. dim, 
soc-ietatea imrpărţ!;tă pe clas:~. e1 sa 
a·na -aiaiur.'i,. de ceL ce-şi.- ce11eau 
d·rep tut 14: mată. şi Uz 1.iberf.a.i.e Uz 
OiJlii nceia tru.Lb.uri, 1.a lupte~ di nt r'" 
cei ce mlîm,uioo conăe'tul sincer si 
Cei ..ce dispreţu.iau; aă.e:uă1·a.t..ele i:a-
1ori ale cutt1wrii. •avea. set se refeTr' 
J<!?belea1i1L_, ~u.pă e'libera.re-a tării. î11~ 
Lr-o serie de ·articole _şi 1{1edalioan i>. 
ce evocau figuri 'Cum.inoasf1 .a.ie Ii
'fe,,-el-Or şi :pu.bHcisticii i·omâneşti. 

'Precwm. N. D. Cocea. Aw.:.candru. Sa.-
1iia, Ga'l:a Galaction, Bugfo Lovi-
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nescu., Camil Petrescu. Miron Radu 
Para.schi.vescu, G. Ba.co'Vi.a. Geo 
J3o.qza., Ion Vinea., P er-pessiciats. Gh 
Dinu.. ş.a. .f 
Cită::ni- afot r -un a1-ttcm deS'p're 

.-4.Ie:ta."ltd-1'1.t Sa11Jj.a, apci:ru. în f94,7 r 

1,lntr-0 y.rem~ c.înd 'hit1'€t}smul era 
J floare„ li ul ţărailiUlui âe; la. M · -
năsHrea avea 'U1.oajuL ~ă '\iO't'hetU;
că, staplh pe a~nen~e, · ole(i:hn~ 
ct~ la c@p1inul .stude.nplpr ;i,U:!iveni 
despne v:al.Qlfile demm;.11a,ţie1 de µi 
11Qi. ş~ de 12retuiinCl.Ei_n1' : d~~ 
Mm:x, des.pri:~ Eugtils: df!S)?.nl B~
cescu. Acuro ştia .c~ ·eJ:>uie. ~ stia 
ce trebuie. -sa 'Vrea. ScrH14.t 'Pufer
Q.Îq, ŞU!11P'cin.zind in Ull'{eiel~ we.as~ 
pedel~ aspre.lor drame a le ' ]eţ\J, 
din uzine şi de a ţal~ Sahi:a ~ 
;f11-.e modestă, 'P..11ea g:ty4~r a:ngaJat ~i:i
cr~di.oţele sa:Je, :pentru a J)ui,ea~ ii 
atins de. .• rasufle.tul ac~tei muze a 
.fdvq'J.ităţii cate eşte V$li;La-t~. a 
""'D imine.ata,..,. (unde. "111'.'I !o!;t colegi 
nedespărţiţi ca Şi mai ll'Urinţe la 
<iEampa») Alexancl:t'U Sab:i -a 
oima L"it. niciodată să Qe cap ci! an , 
EL mt i.tttnărea -âplal]..zele ţîtifiol.1-~ 
101'. ci sei:vea, o s1ngu1· c.a.ui'ă,.,; ta -
za nor odului. El nu scria tlecît ra._ 
:recu:i d te un arti ol pe lâ'rgiuea 
litei:at urii, da:r îngrtiea cu pas;iune. 
.ruh tlca -«.Vieţi'" m.umritor~'i;î b. 

ln 1966. Jebelellili~ scria ăespP u,ti. 
alt contr-aie, m 1'1.t iruLr.:i:gtt, Qh ... 
Dinu : ·•Argţn.t viu-t ... " ast:fEl 'i 
spusese Saşa Pană. Gh JJinu, S e
_phan, Ro!l,_ Ghiţă.. :.ri:~i p.'Qela 've,., 
un stogur om. u,n :sinJ~nr S.<:4ii: l4 
Fob:IJ.ula cla icâ, utlliz~ J!e ~para
p.11. ~~c:itiV' al stafelor; «Urm~ ~ 
'pitinde.tt S'i areştali J„ ~ fi. l,1.1 c~~ 
-acesta, vpnă. -nIJITDăl'1ţi , ru;indeţ'i · 
arestaţi argin~ul ~u. „. eu· n®ufi11-
i$, Gheo1-g11e Dţnu ai j,o i :i~~ 'P,e 
dncl 'Sao conc;aroitei1 t. l!bhu: i 1'e
dactor de reviste dfn.al".u.h1rd$. ~~-· 
ei;eţa:c c\e redacţie ~:i st";c:.l'e'lw.; Q.e 
u niune de nari:ştl ... <>m _ in~f să. 
asculte (I să Tnţe!leagă nî lni.µtj:Je: eâ
m enilor -şi să incestce .s!i le ind~
~. tovarăş de. nă@jQ.e.. ~- niefl.Qda "' 
ltps!f qle- u.mQr în vi:em r !5;111 
poet: din C<J.J;> J>_foă-n pic,l(>(l.l'e in '1:Qa
lie impreJm;ările. tnti•'-i;t' 1l!lnc. Gle )i
i.:ei~<tri în ca:i:e nu ;puţini. euau .tana-
1.ieii contemplă-uii proprtului or om
b ilic. Gheol;·.gb e D lm.1 . S~Pb.a:Q ltq1l, 
G~ită nu ayeau timp să oficieze 
un asemenea rit. Şi dacă. at tfavut. 
toi nu i-al' ·.:fi lăsaf:', inima. Lo-.ai- fi 
fost sil.~ . '.Erau multe. afte . .Jucru:i.:i 
ele f~:c-u t; : să-ţi cîştigL e~enţa pe.n
Îltu ~ putea supravfoP,1l .nu ntitnui 
1:u1 el, inai ales, ceea ce se a.-i'la în
lăuntrul inimii '1Jal~ ('Idee:l), 'Să .tatl 
.rep()rlaje poezii, munca în şi în. 
afa.ra tipogi:afiei., să te păzeşti de 

Constan ln DARI E 
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Instantanee 

I 
nutginile surprinse de 
obiectivul ;i,parat zilui fo
to1·eporterui1il Mihai A
lexe - chlctr dacii de 
cel2 mai inuite ori a-

pa1· în publicaţii sub :;emnătura co
lecti:vi „foto Agerpres" - dezvă
l uie cehLi care le p1·iveşte. cu a ten
t ie, o not.:i proprie, incon.funciabtlă. 
foi· d-aci. predilect ia sa pentr u i.1i-
stan1,...1.ne1L esr.e vzdită, toi atit de 
evidentă este şi preocupureu foto
reporteru.lut de a surprinde din 
realitat e acele secvenţe 1Le -i:iaţă cn 

o lVi.ume sernnifioo t i z, ca1·c ~d co
munice celui ce le p1·i1.'c.~te o idee 
clară, fărci echivoc. Crtea cc presu
pune, în primul r înd, ca[Y.LCitatea 
de a disceTne esenţialul, im ochi de 
fin obscn xr.to r, sesibiliiate şi, nu tn 
u1timu1. r'înd, ckwul je a.-ţi păstra 

ne.alterate de trecerea timpuhti -
care deseori predi.spune la bLazare 
şi ru.tin'.i - prospeţime.a şi curiozi
tatea. 
Dacă este adevărat că o folografie 

nereuşită o 1'ecunoşti. imecliat căci 

privirea îţi alunecă degra.bă peste ea, 
tot atit de adevărat este că of otogra
fie bună te invită s-o cercetezi, să 
intirzii a.supra detaliiLor care alcâ
tuiesc întregtLl pentr'l;L a descope1i 
ideea pe cwre cel afk~t in spatele 
obiectivuhti fotogra.fic 11.. vrut .~ă o 
exprime. Aceste v orbe citite ci.nava 

mi~:iu revenit 
maginikt din 
fotorepo rte ruLut 
chisă cu oite 
holul Agentiet 
.,Agerpres". 

Format la 
la Agerpres -
ce mai bogat4 
i1nagini - Mt 
tor l-0. toate 
ul.tim.e le t rei 
1Jeiiculă secv 
te, oda.tă cu 
ta.bilie docum. 
Ioasel.e transf 
deosebi din 
istoricu.lui 
pa1'tidului. 

F'otografiHe 
tura au f<>st 
Şi a u participai 
poziţii şi sa 
I nterpressphoto, 
La oe! de al 
naţional de 1 
„F1·eie We1.t'' -
mit premiul al 

Este desigu~ 
tivi'tate atit de 
citeva imagvni 
zcnt.a cit mai 
propriu creaţte 

ter. Da.că ne-a 
gi.nilor pe care: 
turat - Lăsim4 
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sugestivă pagmă-sjnleză inst:rează ziarul 
,.Scinteia" din 21 febtuarie. cu prilejul im
pLinirii a dooă dec-:mii de Ja reorgan~zarea 

leri t.ori.al-admi njstrati vă. Inli tu lată „Lo ::alităţile 
patriei - sub semnul profundelor prefaceri înnoi
toare, elocvente CĂ']>resii ale poU\.icli partidului de 
asigurare a unor condilii toi mai bune de muncă 
~i ,;ali iuh"cgului popor·•, pagina concepută a fi 
imagi11e si,r.oplicti. inC~Hiş~a7ă vasta ope1 ă în do
memul construcllei de locuin te. specUicind că în 
perioada 1966-1987 au fosl construite civ1!a 3.2 
milioane: locuinte. Este de ase.menea pus i n eviden-
1ă şi faptul că simematizarea consliluie cadrul fa
,·orabil şi stimulator al urbanizării, cifrele furn;-
7.ate fiind se-mnificative pentru eviden\ieraa vastu
lui program de dezvoltare, modernizare şi sistema
tizare a localilătilor rurale şi urbane. Remarcabilă 
este grafica paginii. care reuşeşte să· imbine în 
mod inspirat ilustraţiile cu Lextele, aslfel incit să 
capteze initeresul cititoru~ui. Iacilitindu-i accesul la 
cunoaşterea unor cifre edificatoare pentru ceea ce 
denumim „profundele preface1i înnoitoare". 

O pagină menită S"d p1L"lă în evidentă - la cei 
20 de ani de la reorgru~izarea teritorial-ad
min islrativă a tării - semniiicatia unor pro-

funde .înnoiri care au avut loc in toate judetele 
tării, este cea consacrată de ziarul „România li
beră" din 22 februarie judeţului Covasna Sub ge
nerJcul „Ani de rnă,re~e înfăptuiri in Epoca Nicolae 
Ceauşescu. pagina iintitulată J ude(ul Covasna. Ex
p resie grăitoare a egalită.~jj depline a tuturor fiilor 
patriei reuşeşte să ilustreze prin argumente 

Pără supărare ! 
.., 
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grăitoare privind ritmurile industriei, ale agl'icul
Lurii, ritmurile creşterii continue a calităţii vieţii, 
precum şi cele ale viitorului - „saltul spre pros
peritate. spre prngrcs. care e.;te. de fapt. un salt al 
demn.iltătii ciştigat prin grija partidului şi statului 
nostru, prin cutezanţa minţii şi forţa bratelor celor 
231 OOO covăsneni. români, m aghiari şi ::le alte na-
1ional!lâţi. care trâiesc laolaltă mu;ncesc infrătiU 
şi se bucură deopotrivă de roadele eforturi.lor lor". 
Pagina il ustrată cu fotografii care probeaz;i afir
maţille reporterului (D. Bujdolu) constituie o ple
doarie convimiătoare pentru felul in care partidul 
nostru inCăptuieşle politica natională de deplină 
egalitate în drepturi intre toţi oamenii 
fă1•ă deosebire de na\,.ionalitate. 

A. 
vînd un supraLiUu definitoriu pentru ideea 
de bază a acestei intervenţi i gazetăreşti : 

• „Pdn-0ipalul educator- munca". ;:onvr1rbirna 
semnată de Monica Zvirjinschi cu Eroul Muncii 
SociaHste. Ioan Josu. preşP.dinl:ele Cooperativei A
gricole de P roduc(lie Topolovăţu Mare. judeţul Ti
miş apărută în ziarul „Scinteia tineretului". din 16 
februarie, poartă ca titlu una din replicile inter
locutorului : ,,Dacă n-ai o răspundere morală, de 
cc să ocupi postul? " O convorbire deosabit de in
leresanlă prin calilatea răspunsurilor (chiar dacă 

întrebările n-au fost totdeauna prea fericit formu
late) care reuşesc să contureze portretul unui om 
pe:itru care meseria de agricultor. mai mult decît 
o pi'Ofesie, esle o pasiune căreia i-a incJ1jnat în
treaga viaţă. 

• Plaiurile urmelor 
şi gramati ra 

In rubrica „Vitralii" dia ~,Scin
teia tineretului" (19 februarie) se 
relatează despre o lansare de carte 
într-o comună a judeţului Vrancea. 
Probabil penllru că e vorba despre 
un volum de versuri , texl:1..1l abun
dă în „plete colilii " şi „ninsori de 
bucw·ie", „seară de tain ica iarnă" 
şi „riu de cliamante şleCuite··, „au
reola poeziei de suflet"' 5i m ulte 
al te vorbe cu efect de petardă. Cu 
poezia o ducem bine, deci. cu grn
matica &tăm mai rău. Cităm : „Ce 
poate spera cineva, venit tocm a i 
din Capitală, să se intimplc i ntr-o 
seară, pusă sub semnul senin a l 
poeziei, chiar şi într-o seară de 
pe plaiurile Mioriţei şi ale urmelor 
(s.n.) alitor poeţi ai neamului, ce 
şi-au petrecut cindv.a ..imbrele pe 
aceste melea&ruri ?" Ne pe>rmi!:em 
să întrebăm : cu cine se acordă 

foarte bine „plaiurile urmelor"„. Şi. 
mai departe : „Desigur, ci s-au 
ma i organizat şi se vor mai orga
niza numeroase lansări de volume 
şi de întilnfri cu aulorii rle poe
zie". Deci : „lansări de vol:.ime şi 
de intilniri" ! 

angajării in momente .::itice al t? 
existenţei , un model de compor
tament etic. Privită in ansamulu, 
proza lui Tudo1·eJ Oance3 clin noua 
sa carte se înfăţ..işează ca o struc
tură liniară, in care evenimentul 
şi forţa de coeziune a oamenilor 
s int mal presus de orice eonvcuţie". 
„Prin izul ci dunărean, această 
scriere de cadru zonal, adaugă încă 
un accent prozei de inspiraţie da
nubiană, înscri.indu-se fericit ală
turi de alte creaiii ' care au luat 
«tem peratura» acestor locuri, ine
puizabile sw·se de creaP:? pentru 
autorul aten t. credincios stilului 
simplu şi mesaju1ui direcL. convin
gător" (sublinierile ne 1i>attin). 
Sincer vorbind, nu lnt.elegem nici 
frazele şi nici măcar dacă cc!e m ai 
multe dintre observa\ii sint „de 
bine„ sau „de rău ". 

„ale" (subl iniat de noi in citat) ? 
Dacă se acordă cu plaiunlc, sună 
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• Bornele promptitudinii... 

Cităm dintr-o cronică :iterară 
aparută in „ lnainte" - Br .Jila (9 
februarie) : „Oraşul, aClai ln peri
col de a fi «paralizat» d<! erectele 
stihiilor, işi salvează însă ritmul 
muncii datorită angajării tuturor 
locuitorilor săi la reaşeza;:ea lu
crurilor, uzina de al umUlă şi re
teaua electr.ică fiind principalele 
borne ale promptiiudinjj organiza
torice, ce canalizează efor!.uri1e e
roilor revelatori prin conduita u
mană. Ideea comandantu[ui mari-
tim Alexandru Iordache de a ali 
menta oraşul cu electricitate de Ia 
generatoarele navelor, constituie, în 
acordul autorului, un exemplu al 

• Cine tutelează t111irajL1l 

Am citit î n „Steagul roşn" 
Bacău (6 februarie) o ::ronica de 
artă plastică cli n care spicuim : „El 
inaugurează noul spaţiu al Gale
riilor de Artă din Oneşti, cu cele 
mai recente izbutiri cromatice şi 

pot spune - cu aceeaşi neobc-sită 
aplecare spre med i taţie - că toate 
dorurile se sim t cel m ai bine la 
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lJe altfel, fapt. mai puţin obişnuit penlrn presa 
noastră, convorbirea a fost pre1uată şi de revista 
.,Flacăra•· care adăugindu-i supratillul .,Un inter
viu interesant nu doar pentl"l.l tineri·• o publică în 
numnrul său din 19 februariP.. 

Pentru cei care nu au avut şansa să-l cunoască 
pe Ioan Josu şi mai ales nu au vizitat C.A.P . To
polC>văţu Mar~. multe din răspunsurile a.::-:stnia ar 
putea să le pară emialice. simplă îngemănare de 
vorbe meşteşugit alese pentru a epata. Meritul re
porterului constă in insistenţa cu care îşi deter
mină i:iterlvculorul să-şi motiveze afirmaţiile, con
!er indu-le acoperirea faptelor. grăitoare prin ele 
însele. 

I. nit.itulat inspiral (ca o replică la fraza deve
nită aproape un mol to .. Dacă dragoste nu e, 
uimic m1 e ... " din romanul .,Cel mai iubit d in-

tre p~1minteni " de Marin T'n:da), cursivul „Dacă dra
goste e„." semnat de Alex $lefănescu. publicat în 
revisU\ „l\'lagazin" din 20 februarie este - dincolo 
rle u:i omagiu adus unui cunoscut oftalmolog, dr. 
Aurel Rosin - o convingătoare pledoarie pentru 
d1·agosl<?a fată de profesiune. care în cazul medi
cului trebuie să fie dublată de dragostea pentru 
pacien~i. de dorinţa de a le inocula încredere, de 
a vindeca deci nu numai „rănile" fizice ci şi 

traumele psihice provocate de o boală sau alta. 
Dar poate că, op1indu-şi aici însemnările, la a 
ceastă .,terapie supremă pe -care o poate aplica 
un medic unui pacient, adică unui om''. autorul 
n-ar fi reuşit decit să ne convingă de calităţile 
deosebite a le unui medic şi de necesita tea illsu-

şirii, de către cit mai mul\i d inlre colegii săi de 
breaslă. a terapiei de care vorbea mai sus. Dar 
acesta a fost numai punctul de porni:-e pentru 
o meditaţie mult mai adincă şi cu o bătaie mult 
mai lungă, o meditaUe despre nevoia - devenită 
din ce în ce mai aculă in aceaslă epocă dominată 
de cucerfri ştiinţifice uimitoare - de dragoste, de 
tandreţe, pe care in egală măsură tr-ebuie să ştim 
r.ă le dăm pentru ca. la rindul nostru. să le putem 
primi. 

O 
rubrică nouă lansează. incepînd c u numărul 
din 31 ianuarie, ziarul „Dobrogea nouă". 
Intitulată Reporter pe pla tforma Centralei 

nuc;lcaro-eleetr ice de la Cerna.vodă, rubrica îşi 
p1·opune să insereze reportaje despre constructo
l'li marii cetăţi de lumină, despre faptele lor 
de muncă. 

In reportajul care deschide rubrica nou lansată, 
intitulat Notaţii din j urnalul mecanicului Doru 
Tănase, Lucian Cristea reuşeşte să găsească o m o
dalitate mai putiri tocită de prea deasa întrebuin· 
tare, de a vorbi la persoana I. adică aceea a erou
lui său , ceea ce conferă scrierii o notă de prospe
tjme şi inedit. Ideea ~ care reporterul urmăreş
te să o pună in ev identă. pot:.rivjt căreia „prin 
muncă totul este posibil ". avare astfel mai con
vingătoare, indkcală de semnificatia unei mărturii 
de suflet, de credirn1ă nestrămutată în puterea fie-
căruia de a se a utoinstrui, de a-şi căli vointa. de 
a fi tc;tdeauna gata să muncească acolo unde tiara 
are mai multă nevoie. 

OBSERVATOR 
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ele acasă. ln deplină maluritate a 
argumentării plastice, autorul îşi 
asumă receptiv rezonanţa dlalogu
lui afectiv cu publicul atent la 
faptele generoase de creatie. cu 
mina trecută prin izvorul purifica
tor al poeziei, fiindu-şi un mode l 
~etodic de exigenţe şi virtuţi în 
mlerpretarea materiei j i pentru 
~~rmanenta lumirui ". ; „Compozi
ţiile florale, pastelurile, i.ccvenţelc 
rustice ne apar în diversitatea de
c·isivă a singularizării , ::a rr.otive 
reflectate dens într-o oglindă ma
gica dincolo de care se află, atent, 
'>chiul celui oare tutelează mirajul. 
Cadrele. realizate cu o ~astă su
ficicn t oxigenată, asigW'ă in durată 
rcspiratia ideilor de referin~il su
gerind regenerarea mabe;·iei·'. · ~u:i 
U->••1 să fii critic de arlă ! Dar p.:ir
c.'!i şi mai greu e să fii .:ititor de 
-:ronici.„ 

(care nu înseamnă „de ~u::ru") sau 
„fort.uit" (care e altceva :ieclt „for
ţat"). Un exemplu din „1;·1:i.căra" 
· (5 februarie) extras dintr-un articol 
foarte bun, de altfel : „Concursul 
cosaşilor h arghiteni este, poate, cea 
mai lucrativă (s.n.), amafoare şi 
pasionantă olimpiadă a bărbăţiei 
din întreaga lume". Sincer vorbind, 
avem o rezervă şi asupra !ui „cea 
mai... amatoare" gîndind că ama
tor ori eşti oii n u ! 

8 Mirifice ... 

Paginile dedicate de „Oltul" -

• S tatornicie... gazetărească 

E ciudat cil de persistente sint 
in paginile presei unele eteri de 
limbă combătute totuşi .idesea şi 
.-u înfocare.„ lol în pagmilc presei. 
Ne gihdim la cuvinte ca „lucrativ" 

8 Şaradă 

Din revista „Luceafărul" (20 fe
bruarie) aflăm că : „La î&1ceputul 
a.:estei luni, revista noastră a or
ganizat o deplasare în judeţul Ba
câu. la invitaţia „Cenacluiu1 Arte
lor" al casei de cultură din locaJi
tate, prilej cu care (.„)" (s.a ) . 

Cum în judeţul Bacă..i există 

mai mult de o localitate, era pre
ferabil să n u ni se ofere şarade, ci 
informaţii. 

. Slatina (5 ianuarie) sărbăCo.ririi re
velionulUi în mai multe localităţi 
ale judeţului, cu.prind :; articole. 
Cinci ziarişti, deci, nu :,i- au tăcut 
revelionul in familie, ci la datorie. 
Bine era, însă - tocmai pentr u a 
nu newcotl acest efort - ca toate 
materialele să fie văzute la sfirşit 
de un singur redactor, ca •.r. nu 
citim într-un articol : „l\lfrifica 
sărbătoare a Anulai Nou a fost 
întimpinată de oamenii muncii din 
Caracal cu exuberanţa. şi cutuzias
mul specific momentului" şi în 
altele : „Cu exuberanţa suc-0ilici1 
unor asemenea clipe au ;ntimpinat 
Anul Nou ( ... )" sau „La Staţia de 
salvare au fost prezenţi i ?l 3.Cea 

mirifică noapte („.) " (sublinierile 
noastre). Sigur că nu e grnv. E. 
însă, păcat de munca 5azetai·iJor . 

3ItEF 
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„PROBLEME 
ALE EXPRIMĂRII CORECTE" 

Noua lucrare pe care Mioa
.ra A vriam, -0unoscuta cxege
lă a !enomenu1ui l i :igvis~.c 
!l:omâinesc, a publ;cat -.o de 
c urînd : „Probleme ale ext>ri
mării corecte" (Edit.ura Aca
demiei Republicii SoL"i.aliste 
România) c-0.11.tioe m.:ii mult 
de <:ît arăkt t11ilul u'.:estda. 
Vrem să spunem c:l il1 pa
ginile d1rtii sin~ ab-Ordate şi 
subie::ie -care pnve.>c estetica 
Jimbii - cea:i ce e:ole <:it se 
poote de indie.at cinct vorbim 
de expr!m.area ide•lor şi a 
se, tJ men telor no::isti·e. De 
bună seamă, în primul rind 
Interesează corect.itullinl:!2 for 
melor verbale - c..u·e. atunci 
cînd ele tin seam.'.l şi de in
fă\,.işal'ea lor mtr-un stil în
grijit sub raponLul apaniru 
Iul de neeu(()'t1;ili, de repetiţii 
nerecomanclabi1le, d~ peiiC'J1ul 
preţiozităţii, c~şLigă mt:it in 
.acoeslibiLit.ate. I.n felul ~cest.a, 
con\inuLul însuşi reţine a
tenţia - scopul o.>rnunic.'l'rii 
fiind acela de a te face în
ţeles într-un mod nu numaj 
cit mai coreot, dar şi eîi mal 
pUkuL. 
Aşadar, din a.cest pund ce 

vedere, prin temele ciisoul.ate. 
<:al'Lea se înscrtie în acţiunea 
de cultivare a limbii, 1ua1ă 
în aooepţia sa p1enar5 - ac
ţiune intreprinsă, deopotrivă, 
pen t.Iiu respectarea. normelor 
gramaticale şi pentru ceea 
ce niumjm. de obkei. iinuta 
stilistică a e.X;prjmă.I,ii. 

EnuntaTea însăşi o titluri
lor pe care le oontin sectiu
nille lucră.r· ii atestă a!.'ia lar-

gă a preocupăr.Llor autoare:. 
De pildă, in capitolul Proble
me generale, sînt trai<lt~ as
pe.cle ce pt'.ives.:: u1lit-:lka 
Jimbii noastre nationate, Um
bajul şi educaţia ; in <'el ur
mă1or, Ortoepie şi orl.ogratie, 
se vorbeşle despl'e acc~utua.
r ca unor ioume verbale. ca 
şi despre m.:ii multe aspecte 
coni1·oversalc ale no<melor 
ortografice ale limbii r omâ
ne ; in al treilea capil<>l. des
tinat gramat.icLl, sin-; abo1·da
te aspecte sem nlfic:it,ive de 
ordin morfologic ş s.;nt.actic. 
Cale!.alte pnll•u eap:t-olc sint 
destin:ite unor pr-0bleme :re
iel'it.oare La punchlalic, voca
bular, formarea cuvintelor şi 
frazoologk. 

Prin urmare probleme1e 
tr.atate în lucrare sulL d int.re 
cele mai v.a~iiate şi mai in
teresante, expunerea lor fi
ind de natură să pună La in
demîna 1ed.oTului. odată C"tt 
un bogat rnateriial specifk şi 
o temeinică cnientare. Aşa 
după oum se menţionează în 
Cuvint înainte, textele ("are 
alcătuiesc sumarul lucrării au 
Ios.t publicale de autoare în 
mai mulle periodice de spe
<:iâli"ta"le. ceea ce nu le scade 
însă -cu nim1c din import:\nţa 
pe oare ele o prezintă. Intre 
altele şi penlru faptul că 
sint an.ali.z.ale prmcipiile de 
bază ale soL"ieLii ) i vorbirii 
româneşti. multe dintre oaba
terile semnalate în ~uprinsul 
lor - aşa cum au .fosl iden
tifiicate in di(e11He publicaţii 

- putind (i obs~:·v„te şi mai 
recent. 
Atenţia autoarei se concen

trează cu deosebim asupra 
acelor tipuri de erori care işi 
fu.~ apari~ia. de regulă, in 
une!e dinLre textele stilului 
publicistic - am nu.-nil re
petiţiile şi pleonasmele, .:i
cestea din urmă p1ovenind 
fie din nea-ten.ţie. fia din ne
.cunoaşterea sensuiu: .;.mumi
i.or e1emente de 100'.lbular. 
Pasaje1e pe oare le clt.e.3ză 
aul-0aTea că1·tii penl.:-u a ilus
tra observ.atrne sale sînt. de 
o bicei, ediliio9Loare. Spun ele 
obicei fuindcă p::>t fi inliJnHe 
printlre aceste exemple si u 
nele mai puţin convinga
tog,re . 
Bunăoară, cind vine vorba 

de folosirea ooncomit.entă în 
0cee:işi propoziţie a conjunc
ţiilor cu v.a'loare identid dar 
şi însă, este considerat greşit 
şi urmălo1·w enunţ : .. clar, cu 
toate asigurările preşedinte 
lui consiliwu i a~ricol l'egio
n.a.l, se neglijează unele lu
crări aş.a-zise mărunte. caTe 
influenţează, însă asupra ca
lităţii ". Nou ni se p:ire gre
şită oonstTuc\ i,a .amin tită. 
deoare::e initiiul clar iace PHl'
te <'li'Tl prima propoziţie. ]e-
1?iml1u-se de verbul s e n egli
jează, iat· <:el de-.al cloHe'.l 
insă stă in rela~ie cu verbul 
,.inilluen\,ează ". 

Sint îndreplăt.i tc si l')bser
vaţiile aut.oa·rei cu orivire la 
frecvenţ.'1 p1eocrnsmulul în 
textele cu caracter publicis
tk. 

Cit priveşte r epetitiile ne
recom.anda'bile ele, se ştie, 

dinlinuează ţinuta slilisliocă 

- chiar şi a acelo~· e~:punm:i 

roiiise corect. din punct de 
vedere propniu-zis gramatical. 

Dorin N. URIT~SCU 

Reînnoiţi-vă abonmnentele 
la revista ziariftilor 



Din 
ale 

traditiile progresiste 
presei româneşti • j 

• 

150 de • ani 

de la apariţia 

" 
GAZETEI TRANSILVANIEI" 

Gazeta Transilvaniei '', cea mai 
" ţ• longevivă publicaţie di:i genera 1::1 

ei - căci a apărut din martie 1838 
pină în 1945 - a avut parte şi 

de cele mai multe jubilee, cu răsu
net între contemporani, la care se 
adaugă şi celebrările poste1·ităţii. 
Ne aflăm acum in pra;ul implinirii 
unui secol şi jumătate de cînd, în 
Braşov, la 12 marti.P. 1838 ieşea 
primul număr al Gazetei, un nou 
prjlej de a scruta trecutul, decan
tind valorile, de a medii.a asupra 
mesajului acestei foi. 
Aşa cum :UgUi·1le man.Jor bărbati 

de stat ai trecutului reprezintă mo
dele pentru viitorime, tot astfel 
p1·esa are propria ei galerie cle 
onoare, cu gazete şi gazet:u-i, întru
chipări ale tradiţiei. In aceas~ă ga
lerie, la loc de mare cinste se află 
„Gazeta Transilvamei" ~i sluji
torii ei. 
Reprezentativă prin spirit, multă 

vreme singUJJ.ară prin dura.tă, ~en
tenarnl ei, în 1938, a fost consi
derat de con temporani drept cen
tenar a l întregii prese romaneşti, 
iar data aleasă pentru sărbălorh'e 
- 1 decembrie - ::.;mbolul Marii 
Uniri. De atunci, alte gazete au 
devenit centenare, semn al viabi
lităţii programului lor, ştaCeta a 
tt'ecut în alite miini, fără a umbri, 
însă, meri te.le „Gazetei Transilva
niei« care a rămas !ntrucbiparea 
inceputurilor zianisticli politice a 
românilor de peste munţi dar şi a 
constanţei pilduitoare in lupta pen
tru crezurile tuturor românilor. 
Imp.rejurări vitrege, intet·ec;e mes

chine au făcut ca uneori să !ie 
abătută de J.a rostw·ile e i, dar de 
fiecare dată şi-a regăsit drumul, 
acela pe care i l-au deschis Bari
ţiu .şi Mureşienii. 

In şedinţa de la ::o ma1 19311 a 
Academiei Române, N. Iorga îşi 
începea astfel discursul său despre 
„Sensul Gazetei Transilvaniei", 
Prilejuit de celebrarea centenaru
lui acestei pub1icaţli : „Nu toate 

z;arele înfăţişează in adevăr \' lata 
socie&ăţii în care apar : sint unele 
mai presus de nivelul ci, altele-i 
sînt inferioare ; atâtea se află ală
turi. Dar sînt şi de acelea care cu 
vremea trec de la forma obiectivă 
indiferentă, de simplă informatic 
sau de interes comerci:il, ventru ca 
în clipele lisate libere de supra
vegherea oficială, de cenzuri... !'ă 
ajungă a reprezenta viaţ.1 moral.ă 
e:. unei societăţi şi lnteresefo esen
ţiale a le unei naţii (s n) „. 

Este cazul „Gazetei '1'1·::m.-;lJva
niei „, preciza e.J, fără a recu11oaşte 
ace.la.şi merit foilor mai vech; ale 
lui Ioan Ellade Rădulescu şi Gheor
ghe Asachi. 
Dacă această public.aţie a ajuns 

în scwtă vreme de la .fondarea ~i 
„Gura românilor", cum o botezase 
August Treboniu Lauri:m, explica
ţia fenomenului trebuie căutată în 
imprejurările naşterii sale. 

Ziare româneşti apăiiuseră şi 
înainte de cel al lui G. Bariliu, 
fără însă - cum ap recia istoricul 
ziaristicii ardelene, I. Lupaş - a 
lăsa w·me lumiinoase şi durabile. 
După încercările n eizbu tite din ul
timul deceniu al secolU.:.ui al XV1IJ
Jea ale lui I . Pluaru Molnar şi cele 
mai norocoase ale i ui Zaharia Car
oalechi, cu a sa „Biblioteca Româ
nească", scoasă în 1829, incepea să 
apm-ă, la Bra.ş-0v, in t.po~raiia lui 
I. GOtt, care avea privilegiul pu
blicaţiilor periodice, şi pe cheltu
iala negustorului şi i11dustriaşulu1 
Radu Orghidan, „Foaia Duminicii", 
redactiată de Ioan Barac. traducă
tor la primăria :si!sească. Cum 
proza ei incoloră şi dulceagu „im
pestriţiată ici colo cu cite un arti
colaş mai de actualitate ori mai 
de interes şi cu p~ezioa1·e - cît 
de şubrede şi acestea - ieşite din 
pana lui Ba.rac" nu a g;isit trecere 
şi ameninţa să aducă paguM se 
încercă apariţia unei foi politice. 

Pentru redactarea ei a fost invi
tat George Bariţiu, pe atunci tînăr 

profesor. AsUel, în ·1a.ra lui 1837 
ies două numere din „Fo~ia de 
săptămină.", suspendată apoi in 
lipsa auto11izaţiei de la guvern. 
După sistarea ei, tipograful Gott 
cere încuviin~are ;:>enL!'U o publi
caţie politică românească. I-a fost 
acordaLă abia după noua luni cu 
condiţia să ti'imită dL'l fiecare nu
măr un exemplar cancelariei au
lice şi să respecte regulile cenzurii. 

Intre t imp, după ro „Foaia Du
minicii" apusese, din ianuarie 1838 
începuse să apară „Foaia literară" 
pentru oare n.u era nevoie de auto
rizaţie. Peste o jum:itate de an şi 
aceasta a fost înlocuită cu „Foaie 
pentru minte, inimă şi literaturii „, 
ce va dăinui pînă în IU65. 

„Gazeta de Transilva.nia", care 
îşi va schimba după revoluti~. din 
decembl'ie 1849, numele kl „Gazeta 
Transilvaniei", a apă~·ut !>Ub re
dactarea lui G. BarJţiu ia 12 m ar
tie 1838 şi va continua, cu unele 
scurte întreruperi, pmă în 1945. 
Această fuaie s-a învrednicii de 

a Iace „începuturile politicirii " ro
mâniJQr de sub stăpinirea habsbur
gică, despre trebuin11a căreia po
menea translatorul din Lemberg, 
Teodor Racoce, încă dm 1:ll 7 '."o în
şti inţarea la „Novele sau Gazete 
româneşti". 

„Scopul ei - arăta I. Lupaş în 
1916, era trezirea poporului la viaţă 
naţionalii, iar mJjloa!:ele prin care 
avea să se apropie de aces t scop, 
erau gra lul românesc, rispindireâ 
gust.ului de cetire şi t.lczvoJtarea Jn
teresului pentru toate chestiunile 
politice româneşti ·. 

Cum pub1icul cititor nu era încă 
format, existînd doar ja mod po
tenţial, GeoTge Barl\iu, asemenea 
lui Eliade şi Asachi, înalntemer
gătorii lui de peste munţi, ţinea să 
lămu1·ească pe conaţionalii săj, în 
redacţionalul din primul număr, a
supra însemnătăţii ga;:etelor in ge
neral şi mai vîrtos :1 gazetelo:- în 
limba lor. 
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Din traditiile progresiste 
ale presei române,ti 

„Lăţirea ştiinielor 'ji .i cunoştin
ţelor, împărtăşirea ideilor la toate 
clasele de oameni·• ·- atrâge:i el 
atenţia - repr~int;i o cerinţă a 
tuturor naţiunilor iar mijloaeele la 
acest.e sint cărţile, JitcraLura, scrie
rile periodice lăţite şi propovăanite 
la toţi". 

Pentru a se emanciiPa, românii au 
mare trebuinţă de toate aceste3, ş_i 
mai cu seamă să „dea zbor neim
piedicat" limbii şi 11Leratul'U lor, 
căci „ o Jimbă străi11ă, o maşteră 
oricare, rău ne va nrâni ". De aceea, 
sct·ia Bariţiu, „nu cred să fie mulţi 
dintre români care să zică : tocma 
novele politiceşti po~ să citesc cu 
mult mai bine î n limbi str:J.ine -
oh, nu ; căci fieşLec~-:-e ~tie cum 
că acele nu sîn t scnse în interesul 
şi amăsut·at trebuinţzlor românu
lui. Fieştecare trage fo!os la oala 
sa : vorba românească. Un străin 

nu scrie în limba romfinească, cu 
atîta mai puţin în duhul românesc; 
un străin de-ar (i înţeleptul înţe
lepţilor, cosmopolitul cosmopoliţi

lor, nu cw1oaşte scăderile noastre. 
nu le s imte pe acele prin urmare 
nu ştie prescrie mijloacele cjută
t oare". 

Or, tocmai o foaie \)Olitică in 
llmba română şi în duh românesc, 
scrisă în interesul şi amăsnrat tre
buinţelor românului va fi „Gaimta 
Transilvaniei", care in cuprinsuJ 
aceluiaşi articol lansa., cea clintii, 
chemarea „deşteaptă-t.e şi tu, ro
mâne!''. 

La succesul ei au mai concurat 
Jocul, momentul apariţiet şi oa-
menii. 

Intnudt acelaşi spL:it însufleţea 
pe inno.i·torJi din acest ora; de gra
niţă şi pe cei din pi."incipatele au
tonome, legăturile s-au stabilit cu
rind, devenind strînse şi trainice. 
S-a ajuns chiar l a „strecmarea po
ULidi moldo-valahe in areastă foa
ie", autoxiităţile habc;uurgice inchi
zînd ochii din cauza rivalităţii cu 
Rusia. Pînă la Unirea din 1859, 
cînd existenţa libertăţilor publice 
făcea să scadă n::!voia de spri jinul 
foii din Braşov, numărul abonat ~l .1r 
de peste munţi , din :liver'>~ cate
gorii sociale, a fost impNtant. 
Incă din primul an. George Ba

ri ţiu se adresează în două rin<luri 
lui loan Eliade Rădulescu, cerin
du-i informaţii în leg1U11ră cu li
tc:-atura şi trebw·ile poiitice. Acesta 
este începutul legăt·.n·ilor cu cei 
mai de seamă scri itori din princi
pate care vor deveni ~i colabor:ilori 
ai fohlor din Braşov. 

Momentul apariţiei era cum nu 
se poate mai potriv:t. Ziua cea 
mare a prefacerilor se apropia şi, 
în acele timpuri de intense frămîn
tări sociale şi naţionaie ce .::uprin· 
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seseră Europa, român!i aveau ne
voie mai mult ca oricînd de o 
călăuză. 

Cel ce le-a imp1;mat foilor din 
Braşov fiz,ionomia lor exempl.u·ă a 
fost George Bariţi u, la care lipsa 
de expeiiienţă a tinereţii -- avea 
doru· 26 de ani cînd şi-a asumat 
redactarea - a fost compensat~ cu 
prisosinţă de calităţile intelectuale 
şi sufleteşti, de devotamentul şi 

credinţa nemărginltâ faţ'.i de nea 
mul său. 

Educaţia polilică a public~lui ci
titor o face Ba.ritiu în nvxl gradat. 

Cum dez.idera.tele !unclamen:ale 
nu puteau fi agitale d intr-o dată 
şi pe faţă, gazeta a cupi'ins i11iţial 
în exclusivitate ştiri, provenite din 
Transilvania şi Ungat'i:.:t, din prin
cipate şi din lumea mare. Pe de 
altă parte. tonul nu putea li decit 
moderat, întrucit c~nzi;ra severă, 
adevărată sabie a lui DamocJes ce 
putea să curme oricind viaţa aces
tor foi, obliga la prudenţi\. 

Djn anul ur·mălor însă, Dariţiu 
încearcă să-şi obişnuiască cititorii 
şi cu cite un articol ele fond, numit 
pe atunci articol începător, pentru 
ca dilfl 11J44 să promi tă că v:.i da 
adeseorJ „discursuii, dizertaţii, 1i<:'z
baterl mai lunguşoare, mal vil·tos 
politice", :întrucît ':l venit timpul ca 
românii să se ridice deasupr:.i „tre
bilor cele tirişe ale vie~ii de toate 
zilele" ş i să-şi agerească puterile 
minţii. Menirea jurnal':!!o1·, :şi dă~
călea el, destul de caus~i~ de a lLfel, 
publicul, nu este, cum cred unii, 
să dea lucruri „ca 3â te ţii de foale 
cind le cit~ti ", ci unP.1'3 . .mai co 
măduvă", dătătoare d<; vreo învă
ţătură folositoare, deschiz.1.toare de 
mulţi ochi sufleteşti ... ''. 

Asupra acestui subiect, redacto
rul răspunzător va mai reveni şi 
in a nii următori, :Ja de pildă in 
1847, cind in nr. 51 al Gazetei scria : 
„ln privinţa aleger.ii arth:olilo1·, noi 
nu avem timp de ;ihnn e şi de pe
treeanJi multe ; naila de tntirzle, 
trebuie să alergăm··. 

Combaterea privilegiilor, pl'Opa 
garea, chiar pe căi mai ocolite, a 
ideilor celor noi d2 dreptate, li
bertate şi egalitate care subminau 
rinduieille statornicite, i-au alTas 
lui Baniţiu î nvinuirea de tulbură
tor al ordinei publice şi chiar de 
adept al comunismului. 
Dacă Gazeta era menită ne,·oilor 

politice nici suplim.-?n tul său. Foaia 
pentru ' minte, inimă şi Uteratură, 
cu tot caracterul literai:-, nu era 
străin de acestea. Mai mult, unele 
articole care nu puteau apărea C!i n 
·cauza controlului sever în pu!>lica
ţia politică ce l e corespundea ca 
~rom, se strecurau în paginile ce1ei 

literare, intre materialele de istorie 
şi filologie. . 

De altfel, pen tru n vreme ~n care 
se făcea politică mai ales prm l·ul· 
tură delimitarea domeniil'>r devine 
nu ~umai anevoioasă ci chiar, în
tr-o anumită măsură, superfluă. 
Evocarea istoriei, a pi!du1toarelor 
fapte ale marilor bărbaţi din tre
cut pnin articolele lu! Bariti~1 sau 
cele reproduse din publi~a ţiilP. de 
peste munţi, „Curierul Românesc.", 
„Albina Româneas<:ă" şi „Da(·1a 
literară„, făcea parte dintr-o edu
caţie poliitică in spirit naţional cu 
bălaie lungă. , 
După cum, însemnate implicatit 

p olibice avea şi oiitrtUa pentru 
drepturile limbii române. ln războ
iul limbi.lor , prin Coile lui Barl\ iu 
difet'iţi t•omâni t.rans1lvă.neni, mun
teni şi moldoveni , au fâcuc front 
comun pentru limba română unJcă, 
pentru imbogăţire:i şi cultivarea ei, 
împotriva iniluenţelo1· străine şi a 
curentelor ostile. 

Cind, în 1848. „furtuna mîntuirii" 
a venit i-a găsit pe l") m:"mi pregă
tiţi să-Şi „croiască 3ltii soru·tă". La 
deşteptarea naţiunii Coile clin Bra
şov au avut o mentorie contribuţie. 

„Ce s-ar fi ales de acest popor 
- se întreba însuşi G. Baritiu din 
perspectiva timpului, rn 1885, în 
foişoara numărul 36 a „Observa
torul uj " - da.că a nul 1818 nu l-ar 
fi apucat (pe român n.11.) nici mă
car cu acele inceputw·i uşoare de 
educaţie politlcă, nici cu atîta sen
timent de libertate, cit s-a putut 
infiltra în spirite sub tutora.tul cen
zorilor, prin acele lloui\ foi perio
dice şi prin ce a mai urmat ală
turea cu acelea ? " 
lntr-adevăr, „Gazeta de Transil

vania" şi „Foaia pentru minte, 
inimă şi literatură" 3U făcut tot 
ce le-a stat i n putinţă pent:·u ca 
„ziua cercării să nu- i afle pe Ro
mâni, fără oleiul în lampă, rătă
cind pe cîmpuri". (,,Foa_ia penh'u 
minte, inimă şi literatură nr. 10, 
184.8). 

In vîlloarea revoluţiei, Gazeta, 
căreia i se alătura~e. clin 1847, p u
blicaţia din Blaj a lui Timotei Ci
pariu, „Organul luminării ·', deve
nit apoi „Organul na~ional", a ser
vit drept tribună penlru r~vendi
cările mmânhlor ,emanciparea poli
tică cu t•ep1·ezentare proporţională, 
r~cunoaş.terea limb.li lor ca limbă 
ofiicială, abolirea iooâgiei şi desu
inţarea privilegiilor, libartăţ, demo
cratice, învăţămint romc\ne;;c de 
toate gradele. 

P entru a-şi îndeplini noile înda
toriri, Bariţiu va fi nevoit să re
nunţe temporar la conducerea Ga
zelei. incredinţ.ală vech iului i:ău 
colaborator, redactorul Andrei Mu
reşanu, autorul ver,;w·llor- chein:ire 
„Deşteaptă-te, româ ne !" 

In cmsul ti:agic al e·1enim entelo1· 
ce a u urmat încorpodirii 7 ra nsil
vaniei la Ungaria, i"l1potr iva voin
ţei români lo.r, după inta 1rea arma
tei lui Bem în Bra'i~>V, publica\in 
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este nevoită să-şi încP-teze apariţia. 
Ş i-o va relua, cu m uri Jirtcultăt1 , 
pentru două luni, l:l întoarcerea 
lui Bariţiu din amar.l lui pribe!{1e, 
în cursul căreia răcuse cunoştln\ă 
cu închisoarea din Cernău\i. Au
tor iza(fa. aco1·dată in decembrie 
1849 i-a fost retrasă la 25 fnbrua:rie 
anul următor din ::auză că redac
t.orul răspunzător a refuzai sfi sis
teze publicarea în Foaie a tradu
cerii din germană a raportului lui 
Avram lancu. 

La 9 septembrie 1850, foile lui 
Bariţiu reapar fără el, întrucît nu 
acceptase să-şi renege opiniile în 
legătură cu revoluţia, în plus cu 
pajur.a imprimată în 'runte, semn 
al biruinţei stăpink:i auslricce. 
Autorizaţia fusese obţinută de la 
guvernator, de această dală, de că
tre Iacob Mureşianu. 

Atit el cit şi fiul său dr. Aurel 
Mw·eşianu, care a preluat răspun

derea din 1877, vor continua cu 
fermitate, curaj şi inţelepciune o
pera întemeietorului. 

Cu toate persecuţri ie, care se 
înteţesc mai ales in epo~a dualis
mului austro-un.gar, G«7.eta îşi ui·

mează drumul său Je luptă pentru 
drepturile soaiale şi nati0nale ale 
românilor llransilvâneni, pentru 
idealul unităţii şi independP..nţei 
tutw·or românilor, aminLind rnereu 
cilitoL·ilor chemarea Marii Adunări 
de la Blaj din 18-18 „Noi vrem să 
ne unim cu ţara !". 

„Trecutul său de la. 18:~s şi pină 
astăzi, scria Iacob Mureşianu în 
redacţionalul clin 9 decembrie 1875 
- este programa sa. i\1.odif icarc se 
poate taee numai i o metodă, în 
tactică, în timp, nieiodală io scop·'. 

George Barîţiu lnsuşi ii va ră· 
mine în conltilJlua:re cel mai st:itor
nic şi preţios colab•)i"'akir. cu toate 
că noi şi grele obligatu 11 vor so
licita din plin. Pentru apelul 
„Spre folosul românilor răniţi", pu
bli cat în nr. 38 din 1877 al Ga
zetei, a fost trimis în judecat.a ală
tui·i de Iacob Mureşianu, învinuit 
de asemenea penw:u art:colele ele 
solidarÎltate şi sprijinire a luptei 
I>ent~u independenţa P.omf.lniei, ca
uza mhregii natiuni. 
Dacă unirea cu T:tra era ţelul 

final al strădaniilor sale obiecti
Vul imediat il constituia 'apărarea 
drepturuJor românilor în condiţiile 
agravării asuprroii .13ţionale, după 
anexarea Tuansilvani~i la Ungaria . 
. La 30 octombrie 1868, în paginiie 

e~ , a fost publicat integrai. l 'ror.un
~amenbul de la Blaj, p„·otes t ener
g'.? adresat opinriei pu'..ili<..o.e împo
~r 1va pactU!lui dualist încheiat în 
ui·.~ă cu un an, a răp1rh autono
m1.e1 şi a dreptur1Lor consacrate 
Prin legile Dietei de la Sibiu. 
Penfmu aceast.a Iacob !Vi:w·eşian 1 fi 
fost trimis în judecoiă împreună 
cu autorii sub învinuirea de „crima 
conturbă.t•ii publice··. 

Pirocesele din 1868 şi 1877 au 
f~st doar două verigi cEn lanţul 
fară surşit al persecuţiilor p1·in 

Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşd 

cru·e regimul austro- wrgar a încet·
cat, fără izbindă, sâ reduca la 
tăcere „Gazeta Transilvaniei ". 

Chiar în urmă cu un secol, la 
21 mart.ie 1888, în laţa cui·ţii cu 
juri din Cluj s-a judecat procesul 
inlental redact.o1'lllui Ştefan Bo
bancu pentru articolul din numă
rul 176 din 1887 şi lu i Aurel Mu
reşianu ca redaotoi· !"â.<,pw1âiir11· !ii 
autor al articolului apărut in nr. 
179 din acelaşi an. 

Ce adevărnri supărnto11re cu-
prindeau arl!icolele Incriminat? ? 
„Naţiunile nemaghla=e - sr.risese 

Ştefan Bobancu - muncesc zi şi 
noapte, îndură cbinuri şi sutm·inţe, 

se zbuciumă şi asudă, 1lucîml lip
suri şi lupiind cu nenumărate nfta·· 
junsuri pentru ca cei de la putere 
să trăiască splendid". 

La l'Îndul său, Aurel Mureşianu 
făcuse constatarea că guvern1l1 Co
loman Tisza urmăreşte să sugrumi': 
vocea românului ardc!ean şj să-l 

t ransforme într-un „ilot politic". 
împiewcindu-1 să ;nai irluasca ca 
român in această ţară". " 

Acesl proces prezintă o i.1semnă
tale politică deosebită - se rema1·
oa într-un studiu din volumul 
omagial publicat la 130 de ani de 
la întemeierea Gazetei - deoarece 
în cursul dezbaterilor Aurel !.\fo
reşianu a condamnat ino;rtltnţla 
translatorului, cerind pentru prima 
dată ca membrii jurlului să fie 
cunoscători ai limbii rom.3-ne, ·1şa 
cum va proceda mai tirziu şi Va
sile Lucaciu în procesul Memo
tl"andumului. Pentru a nu se isca 
vilvă în ju1"Ul acestei probleme re · 
dactorul răspunzător a fost achitat 
în timp ce Bobancu, declarat vi~ 
novat, a fost condamnat la plata 
unei amenzi de 50 .florini şi la 4 
l uni şi jumătate închisoare de stat. 

In paralel cu rezistenţa curajo1:1-
să la încercările de intimidare şi 
la şicanele autorJtăţilor, redactorii 
n u şi-.au precupeţit forţele pentru 
a spor i răsunetul foii prin îmbu
nătăţi.ri succesive. 

Astfel, cu îndreptăţită mindrie, 
la 4 apl'ilie 1884, cititorii erau în
ştHnţaţi că „Gazeta Transilvaniei 
precum aeum 50 de ani a fost 
primul organ d e publfoita~ român, 
tot asemenea şl astăzi e primul or
gan cotidlan român ce apare 
dincoace de Carpaţi ". Se mai 
adaugă mărirea formatului, ceea 
ce îngăduie îmbogăţirea conţi
nutului, sporirea ti<rajului şi, din 
1887, o tipografie prop1·ie. Jn 
locul „Foii pentru minte, iru
mă şi literatură", care incetase 
de peste două decenii, apa.re din 
1889 un nou supliment literar inli
tul.at „Foaie de Dumin!c:i" în a-

m1ntirea îndepărtaLelor începuttu·i. 
'11.reptat, însă, pe frontul presei 

româneşti din Transilvania îşi fă
cuseră apariţia alte ziare luptătoa
re : „Tr;buna ", ,,Drapl)t:..rl ", „Româ
nul ", de o factură nouă, cm·e o în
treceau în cutezantă şi hotărire. 
Declanşarea primului război 

mondial, în 1914, atrage după sine 
un regim mai sever al cenzu:·ii. 
Redactorii trebuiau <;ă scrie, după 
expresia atil de sugest iv.1 a unui 
autor, în faţa ochilol' i.:u codul pe
nal iar în spat.e cu jandarmul. 

Gazeta, ca organ a l Pa1·tidului 
Naţianal Român, propagă linia ofi
cială a acestu1a, evoluincl ue la 
poziţia de cucerire a J.repl nrilo!· î11 
cadru.I statului austro-ungar la pro
paganda făţişă pentru unirea cu 
România. 
. Vetenanei presei din T ransilvania 
1-a fost da t să .fie şi cel dintîi ziar 
apărut în liber·tate. O libertate de 
scurtă dw·ată - după 1rtrarea, in 
august 1916, a arma tei '3 II-a ro
mane în Braşov şi inst:ilarea ad
ministraţiei naţionale - curmată 
in mod dureros. 

La numai o lună, dupa ce îm
brăcase s t.rai de sărbăLoare, trico
lorul , penlru a saluta zorii unirii 
îndelung aşteptate, o lună în care 
a publicat, fără a mai fi amenin
ţată de foarfecele cenzurii , ar:ticole 
despre ineviJ;abila dezmem')rare a 
„?ăhrîne.i clădiri·• austro-ungare, 
~,mteme1a~ pe nedreptate şi cîrmu-
1tă pe principiul «divide et impe
ra»" şi despre România de mîine 
reîntregită, a W'Dlat retragerea ro~ 
mânilor şi ocuparea Braşovului de 
către armatele germane. 

Gazeta încape pe mî10ile unor 
adversari a i uniJ·ii, simbr iasi ai 
guvernului Tisza. Numerele apărute 
~fopă .10 octombl'ie 1916 pfnă in 
1anuame 1019 ii poartă doar nu
n:ie1e, . dar sînt nu nwnai străine, 
c1 chiar opuse spiritului ei. Ade
văl'ata .,Gazeta 'Dransilvaniei ". con
secventă tel•ului său, a continust 
să apară pe teritoriul Rusiei t:nde 
d~ altfel, se ~a şi redact~rnl c!i'. 
V.icLor Branişte, ca publicaiie a 
cel ul de al doilea corp dP. volun
tru:i r?m.âni, constituit :Hn ~oşti 
pr1zoruen de război din armata 
austro-ungară. Apărută la 13 au
gust 1~18 ~a Celiabinsk, cu punte 
de legabura între prizonier!i răs
pîndiţi în toată Siberia, va reapare 
la Ircuţsk, unde corpul se sLrămu
tase în vederea reorgani?.iiril. Aici 
a~~ doar 6 numere, în lipsa a!tor 
tnJJloace, şapirografiate sau scrise 
cu mina şi apoi citite cu glas t.are 
în toate companiile. 

In sfirşit, în w·ma Jeme1·sm·i1or 
făcute de către Consiliul Naţional 
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Din 
aije 

traditiile progresiste 
„ 

pr~sea româneşti 

Român, propt·ielatea asupra gazelei 
este redobîndită, aceasta redeve
nind, la 1 ianuarie 1911). organ al 
Partidului Naţional Roman. prt:>
cum şi al Consiliului Dirigent. Pin.J 
atunci, pentru a .face publici t.'lte 
luptei pentru unire, Sfatul naţiona l 

din Ţara Birsei ediiase ,.Glasul 
A rdealului" a cărui de\·izs <'ra 
unirea tuturor românilo.- într-un 
singm· stal. 

Unirea fiind infăptuită, 

principal al Gaz~tei devine 
lidarea statului naţional 

.român. 

scopui 
conso
uni r :ir 

Din 1922, insă, „lrislele lupte tle 
partid au sLrecur:il Ye ninul 1or", 
cum spunea !icolae lol'ga, şi 111 
coloa.riele celui mai ,·echt :>ia1· ni 
ţării, cu o tradiţie unică. Parthlul 
Naţional Român, se ang:!jru.~ :n 
lupta pentru pute re, fol..:>sinâu-1 in 
scopuri polilicianisle, împotriva aî
tor parlide, în loc să-l pună in 
serviciul cauzei generale. Dupi.i 
1933. în condiliile 1·up~Th ciintre 
partidul matcă în frunte cu 1. Ma
niu şi Crac(junea lui Al. Vaida Voe
vod, Gazeta devine va1distă. 

.. Meritul pent.ru tot ce s-a intre
prins ca centenara GazetA de Tran
silvanfa, iniţiată, înfiinţatil şi con
dusă personal de George Bariţiu. 

care a imprimat. pentru toa~ vre
murj}e principiile călăuz.itoare, tre· 
cută apoi vredn icilor :\lureşieni, 

Jacob şi Aurel, să fie scoasu din 

politica de partid spre a fi pusă 
în slujba neamului - su;Jlinia Ion 
Colan, fostul ei redactor respon
sabil - acest merii este, integral, 
al Astrei Braşov". 

Ca organ al Ast rei, cum ::i apărut 
pint:i Ia s!i1rşi t, la 1 ianuarie 1945, 
nu mai apar~ine unei coter11 poli
tice. nici măcat unei provincii, ci 
inLregii ţări. 

Obieclivul ei major n devenit 
anulare:i urmărilor Dlct.atul ui hitJe
rist de la Viena, chestiune tabu 
penb'u presă, în conditiile in care 
tn1pele germane practic ocupaseră 
ţru·a. Aceasta devine insăşi raţi u
nea existentei Gazete i, int.r-nt.ît, în
cit, dacu ar ii 1·espectat p:·t:-tentiilc 
cenzurii apariţia ei nu şi-:ir mai 
fi aflat r:istul. 
Urmărind să pună c3pi'it atitu

dinii ei incomode şi să folosească 

presLigiul GazeLei în i>erviciul re
gimului. Ministerul Prnpagandei 
i-a oferit o subveniie pentru re
luarea aparipei cotidie11e. Zadar
nic, veterana presei rom,'.me nu s-a 
lăsat cumpărată. 

Refuzînd să înlocuiascft textele 
cenzurate cu altele, redactfa aco
perea spa\iul rezervat cu clişee, 

intre care cel mai adesea apăreatt 

chipurile lui Mihai Viten.zu sau 
Avram Iancu. Uneori Sf: salva ş i 

titlul arUcolului. După aceeaşi sur
să auto1·izată, Ion Colan, folosită şi 

pentru celelalte informaţi i refe?-.-

toarc la activitatea de dupn primul 
război mondial , numărul unor ase
menea clişee se ridică 1a 116. La 
acestea se adaugă :irlicolelc care, 
deşi cenzw·ale, au apârnt int<•gral 
sau parţial pe răspunderea perso
nală a redactorului. 

Atacurile vin şi de peste ~ranită. 
L a 9 iulie 1943, „Pes~e; I.loyd" 
acuză publicaţia din Braşov de ne
respectarea „arm.isli ( i ului presei" 
stabilit de Mihai Antonescu. 

In război cu cenzura, „Gazeta 
Transilvaniei", oredlncioasă intere
selor st1pert·:w:-e ale neamului, şi-a 

trăit ultimii ani pe măsura nnbilei 
sale tradiţii, lăsind în :irmă-i o 
luminoasă aminliire. 

Epoca ei cea mai glorioasii râ· 
mine însă, fără îndoială, aceea a 
începuburi!O'r, cind a pus piatro de 
temelie la educareo poli!.idi şi :u
\ională prin presă a 1„>mântlor. 

Acum, la împlinirea unu! s11col 
şi jumătate de la primul suu nu
măr, cuvintele lui Mlh;iil Ko~ăl

niceanu. - el însuşi vech. colabo
rator al Gazetei - trimise în scri
soarea de felicitare pri!e.1u'l•i Jc 
jubileul de 50 de ani, îşi păstreoză 

neatinsă valabilitatea : „Dreptul nu 
piere niciodată, mai ales cînd cl 
are apărători ca voi . curajoşii Ui 
ai Carpaţilor, care în m1jloct1l µer
secuituniloT. al restriştilor, ::iţi ştiut 

a sus(inea pe valoroas.i Gazetă a 
Transilvaruei ce a1 Cost şi esi.e nu 
numai marea voastră înainte-luptă
toare, dar înseşi analel<? admirabi
lelor \•oastr·e acte penlru susţinerea 

şi dezvoltarea naţionalităţii ro
mâne„. ". 

Dr. Rodica. ŞERBA~ESCU 

Reînnoiţi-vă abona1nentele 

la revista ziariştilor 
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Fişe pentru un dleţionar 

al oamenilor de presă 

CONSTANTIN· BA1CAtBAŞA 
persona.litate proe:rninentă 
a ziaristicii românesti -

„Dacii n-ai un ideal, n11 te fă zia
rist ! ... Crede întotdeauna în ceva 
iubeşte intotdeauna ceva ... Şi, mai 
presus de toate, crede în onoare şi 
iu~eşte-ţi ţara ".1 Era indemnul pa
tetic ce-~ _adresa _tinen.Ior aspiranţi 
la gazetane un ziarist !.eptuagenar 
care, cu o jumăt.ate tle veac mai 
înainte, se consacrase, trup şi su
flet, acestei nobile profe.-;ii. Era în
demnul unui om de presă ce domi
nase autoritar în peisajul ziaristicii 
româneşti cîteva decenii la rînd al 
unui gazetar „cult, de talent ~i co;,_
ba.tiv" 2 : CONSTANTIN BACAL
BAŞA. 

S-a născut in Bucureşti, la 21 au
gust 1856, fiind fratele mai 1nare 
~ :'11tor doi ziarişti romăni de pres
t1_g1_u _: Anton şi Ion Bacalbaşa. Co
P!l~na şi-a petrecut-o la Brăila 
f~ctndu-şi aici şi studiile gimna~ 
z1ale.~ Liceul l-a terminat însă la 
~ol~giul „Sfintul Sava", manifestind 
~ne~ de pe băncile acestuia vădite 
mclm~ţii scriitoriceşti. Din ml1nile 
~al~ ş1 ale altor colegi de clasă au 
1eş1t_ ui: „ziar" poligraiiat şi o co
medie m versuri.~ Inscriinclu-se la 
Fac~lt:1-t:ea de Drept din Bucureşti, 
a P~~·as1t-o după numai doi ani de 
s~ud11, optînd definitiv pentru pre
s~, _c~i: îl atrăses:? cu o forţă ire
z1stib!Ia şi căreia ii va rămine fi
~el intreaga sa viaţă. Debutează 
1~ 1879 la „Telegraful r'mtcin" s un 
ZJar din Capitală ce .S.:! făcuse' cu
nos~ut pentru atitudinea sa cate
gonc ~tidinastică, situindu-se pe 
acelea.51 pozi tii cu „Romil1t!ll" lui 
C, A. R?setu.u Aici puoUr.ă p1imelE 
sale . at•tJcole, afirmîndu-se ca un 
cronicar de taJent izu un viitor 
stră.Juci t. ' 
tu~em~nea multor tineri intelec
. 1 din vremea sa, care doreau 
~i~car _o altă lume, mai bună şi mai 

teap_ta. Const.antin Bacalb;:işa se 
futuzi~mează de idealurile socia-

mulu1. Clasa muncitoare din 

~~ - Galiga . AlmanahuJ - Dicţionar al 
p. e~~l din România, Bucureşti, 1926, 

111~ Almauahu,t zl·arelor Adevărul şi Dl-
3 nea~ BUCU,~tl 11136. p. 296. 

gei!;.u~an Prcd '!Scu , Enclclopedla cu
• ea. Bucureşti. 1940. p. 64. 

llllnAhnanabul ziarelor AdevArul şi Di
'· ~~~a, Bucure.şti, 1936, p. 296. 
• 1 em, p . :!96. 

rare. lia.nglu. Dteţiona.r al presei Ute
F.:ncic! româneşti, Editura Şlllnţtncâ şl 

OpedicA, Bucureşti, 1987, p. 333. 

România nu-şi avea incă partidul ei 
politic - va mai trece un deceniu 
pină şi-l va crea - , dar la Bucu
reşti, laşi şi în alte oraşe existau 
cercuri socialiste. EI se alătură ce
lui din capitala ţării, participîncJ la 
activit.atea acestuia „cu tot focul 
tinereţii sale şi cu realul său talent 
de ( ... ) scriitor şi bun VO'Tbitor."1 
Dintr-o scrisoare a lui C. Dobro
geanu-Gherea rezultă ..:ă tinărul re
voluţionar ar fi fost secretaiul re
vistei „România viitoare", apărută 
în 1880, dar studiul ei nu atestă 
participarea sa şi nici el nu va 
spune nimic despre aceasta în con
fesiunlle lui ulterioare.f.. Oricum, 
însă, men~ionarea sa in scrisoare 
arată aprecierea de care se bucura 
din partea lui Gherea. Îl vom in
tîlni, in schimb, împreună cu un 
alt tinăr gazetar socialist, Emil 
Frunzescu, la adunările generale 
ale studenţilor de la Galati şi Tul
cea. După o relata.re ap:'irută ln 
presa vremii. Const.antin Bacalbaşa 
le-a vorbit tinerilor cu multă in
flăcărare despre „o Dade viitoare 
a poporului muncitor, o Dacie în 
care să nu mai fie omui despuiat 
!ieom".9 Iardupăoaltă relatare, el 

1 G. Ca!dg;a, Alma.nah'lll-Dlcţ:ionar al 
presei din Romllnla, SUCiLTeştl, 1.926, 
p . 126. 

s Presa muncltoreascA şi socJall.stA 
din RomAnJa, Editura Polltlcâ, 1964. 
voi. I. p. 62. 

I Ibidem, p. 2.15. 

„a ridicat u.n toast plin ele foc pP.n
t-ru muncitorul romă n. bi.ci.uind cu 
fineţă pe farnienţii şi eJJploatatorit 
de astăzi". in 

Spiritul combativ al lui Constan
tin Bacalbaşa se relevă însă in a
devărata lui măsură in paginile pre
sei muncitoreşti. Astfel, în primă
vara lui 1883 i se încrecllntează 
sarcina de .redactor pnncipal :ii re
vistei „Emanciparea" , editată de 
Cercul socialist din BucureştL din 
care vor apărea, din motive finan
ciare. doar şapte numere, între 
15 april ie şi 15 august ale aceluiaşi 
an. 11 Editorialul primului ei nu
măr, ,,Cine sintem ", în rapt mani
festu l-program al revistei şi al miş
cării socialiste, este scris de Con
stan tin Bacalbaşa, carc-t semnează 
cu pseudonimul Ba.con. ln c11prinsul 
editorialului un loc impoi-tant <.' ra 
consacrat problemei ţtirăneşt.i : 
„Dacă cazna lui Tantal, care mu

rea de sete deşi stătea băgat in 
apă pînă la bărbie, este o poveste 
mitologică, cazna ţăranuli.i "Tomân 
este un adevăr netăgăduit ; t'Tăind 
i.ntr-un grinar umplut cu 'TOdut 
muncii lui, e1. nu se poate atinge 
de piinea care-i este atit de tre
butncioa.să fiindcă estz PROPRIE
TATEA ALTUIA". în consecinţă 
socialiştii se angajau să lupte „pen
tTu a scoate pe popor din mizerie 
şi din ignoranţă". Pe o poziţii:! îna
intată se situa autorul 5i în prn
blema naţională : „Sir1,t~m romdni 
şi patrioţi pină la rnargi11im aceea 
care este încă necunoscută şovinis
mutui ", subliniind că ;;~cialiştii vor 
cere „necurmat ca drepturile omu
lui, ca şi drepturile ·n,~ammilor să 
fi<? recunoscute şi puse la adăpostul 
lovirilor vrăjmăşeşti ... I'zntru Lumi
narea, dar şi pentru drepturile po
porului român vom lupta" . 
Demnă de menţionat este şi pr..."0-

cuparea ce o mani!e5tau Const.antin 
Bacalbaşa şi tovarăşii săi ce idei 
pe.ntr~ calit.atea cuvinlului tipărit, 
af1rmindu-se în acelaşi articol că 
revista ,.va ocoli fraza nefolositoare 
şi care n-ar adăuga nimic inţelesu
lui" _12 

Cu to tul remarcabilă a fost acti
vitatea sa publicistică la ziarul 
„Dreptu.ril.e omului", editat în cursul 
anului 1885 tot de către Cerc.ul so
cialist din Bucureşti, ca o continua
re a revistei cu acelaşi titlu apă
rută anterior. Constantin Bacalb.<tşa 
tratează în -paginile ;:ict;Stuia pro
bleme teoretice ale socialismului 
ştiinţific ca, de pildă, raPQrtul d in
tre forţele de producµ~ şi relaţiile 
de producţie, caracteristicile st.atu
lui capitalist. dovedind. in chip ui
mitor pentru vîrsta şi expe1ienl:l 
lui. o competenţă în materie nu 
mai mică decît. să zicem Coni;tan
tin Miile, celălalt colabZ,rator de 
vază şi membru al comitetului de re
dacţie al ziarului. Din ac6t punct 

tQ RomA.nia. 13 septembrie 1884. 
11 lstorla României tn date, EdJtura 

Enciclopedică RomAnA, Bucu·reşl!, 1971. 
p . 248· 

i i Emanciparea, 15117 aprilie 1883. 
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dicţionar 
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presa 

de vedere se poate cita art icolul 
„Cum stăm u . în care autorul dez
văluia convingător întreaga ipo
c1·izie ce se ascundea in spatele for
mei de guvernămi.nt constituţionale. 
Se vorbeşte - spunea el - de li
bertate, egalitate, frălie, se volează 
legi, dar omul din popm· • rilmîne 
sărac, i ncull, fără şcoli. 1~ la I' în ar
ticolul „Socialismut şi pol:W.ca", 
după ce înfăţişa foarte exact at'ia 
de răspindil'e a ideilor socialismu
lui în Europa timpului s5u. Eacal
başa sublinia că „nu există om 
cult astăz.i şi cinstit în aceiaşi timp 
care să nu recunoască c;t fle rlrepte 
sint revendicările sociali-?li1,or şi cît 
sînt de întemeia.te pe ştiinţă„.'' Şi 
conchidea prof-etic : „Socialisriml 
bate La uşă" . 1" 

Constantin Bacalba'i<t se arăta d~ 
o rară vehemenţă mai ales .in a
tacur:ile sale antidinastice. c\.l lti vind 
incă d in această vreme 'i<ll'ja Yiru
lentă, dar fără a recurge la diatri
be, insulte şi jignhi. Este edilica
tor în această privinţă articolul tu 
titlul „ 10 Mai", în care demască 
cu vigoare „îmbogăţiţii unei nopţi 
norocoase", „trîntorii şi tm.fmibaţi.i", 
care-l sărbătoresc cu sude şi trim
bite pe Carol I, in timp ce „clm
piile gem sub povara mizeriei", 
„plugarii îşi iau lume.a î11 cap, spe
Tiaţi de biruri şi de sci.rfici.e". „ca
licimea oraşelor ltnceu~te şi cade 
pe pavelete stradelor, sfirşită de 
1iemîncare ".15 

Cu o lună mai tirziu, în articolul 
,.'ţăranii mor de foame ", Constan
tin Bacalbaşa arăta şi calea lichi
dării nedreptelor rîndweli : 
„Ţăranii mor de foame? Ei bine, 

ce mai aştea,ptă? N-au pline ? gre
şeală : o vor găsi.-o i.n hambarele 
bogaţilor! N-au dreptul s-o ia d e 
acolo ? greşeală : dreptul de a. se 
folosi de u.n produs nu-l are ăecît 
producătorul! N-au putei·1u1.? gre
şeală : unească-se, hotă1·a.~că-se, şi 
vor face minu11i, căci pămintul este 
aL lor şi rodul pămîniului este al 
lOT".16 

Curînd, însă, ConstanfL11 Bacal
başa, personalitate contradictorie. 
lipsit de convingei.i marxiste fer
me, fapt în parte explicabil, pără
sea rîndurile mişcăLii socialiste, 
care nu se constituise incă intr-un 
partid propliu, de sine stătător. li 
preceda astfel cu un decenju pe 
generoşii" sfîrşitului de veac dar 

~pre deosebire de ei, nu \'a ~lcr~ 
după posturi înalte, 11u va deveni 
„ministeriabil". Va continua să prac
tice fără întrerupere IT'~suria de 

11 Dre pturile omului, 14/26 mart.le 1885. 

I' Ibidem, 16-17/28- 29 septembrie 1885. 
15 Ibidem, .lll/23 mai 1885. 
„ Ibidem. 10/22 ~un re ~85. 

gazetar. siluindu-se nu o dată in 
apărarea celor mulţi şi ;isupriţi. 
Părăsindu-şi tovar.işii de itleaiuri 

socialiste, Constantin Buc;i lba5a se 
va alătura „radicalilor · lui George 
Panu, devenind redacto.- al ziarului 
.. Lupt.a", pe care . de a1tre l., îl va şi 
conduce o vr.eme. El caută ~ă-şi 
justifice gastu l susţin!nd inir-un 
articol că intre radicali 5i socialişti 
existau, chipurile, deosebiri numai 
de etichetă. 1n studiul .. Socialismul 
şi radicalismul", apărut în revista 
„ContempOTanut", i se d~monstra 
insr1 1imp-ede, argumentat, de pe 
poziţii!~ înaintate ale c:asei mun
citoare, că luase o hotă1·i re greşită, 
exprintlndu-se speranţa că . . ,oamenii 
de valoarea. unui Constantin &cal
başa, o-ri a altor sociaUşLi <'·are s-au. 
îmbarcat ori se vor îmbarca JJe co
rabia TadicaUsmului vor veni ta 
socialism" .17 

In pagirule ziarului „Lupta ", 
Constantin Bacalbaşa nu va re
nunţa să critice rindu1el!le vremii, 
să dezvăluie fărădelegi şi ned1·ep
tăţi, făcind-o, fireşte, de pe poziţii 
bu1·ghezo-democratice. Ţinta predi
lectă a şarjelor lui usturătoare con
tinuă a fi monarhia, .folosindu~se 
în acest scop, şi nu iără succes, 
de arma satirei. Editeazl şi o 
revistă umoristică. dîndu-i tin titlu 
bizar : ,,Ghiţă Berbecul". De unde 
se inspirase ? lnainte <.le a-şi îm
prumuta numele unei publicaţii, Ghi
ţă berb-ecul fusese un berbec în ade
vărat'l.ll sens al cuvîntuJui. Se plim
ba nestinghe1·i t pe Calea Victoriei, 
fiind un obiect de distracţie al stu
denţilor universităţii bucu.reşteue. 
Se pare că revista ce ir.1ortalizase 
paşnicul pa.trup-ed era foar1e citită. 
In paginile ei, Constantin Bacal
başa, folosindu-se de pseudonimele 
Bacon sau T~dă.ră, persifla năra
vu1i. ticuri regale, patimi. firir.d. 
in genere, ceea ce Barbu I.ă.'.~treanu 
numea „o liteTat1iră de znfri~tm·i şi 
urzicări". Apăreau însă şi ar~icole de 
substanţă ca, spre exemplu. cele 
ce demascau fără menajamente 
represiunile întreprinse de autori
tăţile burghezo-moşiere:;;ii. sub oblă 
duirea monarhiei de Hohenzollern, 
împoLLiva răscoalelor ~ărăneşti de 
fa 1888.18 

Constantin Bacalbasa a fo~t ceea 
ce noi numim un ziarist complet, 
afirmindu-se pe multiple planuri, 
dar rămînînd totuşi un as al edi
toria lului. Verbul său, chiar dacă 
n-a mai avut forţa ini ţială. a con
tinuat să impresioneze. să incite 
opinia publică. să stirne:iscă temeri 
în rîndul adversru.ilor. A S<'ris la 
foarte multe ziare, ;:otidiime şi pe-

" Coniem_poraoul , nr. 1111888. p. 5~7-559. 
u Din li&.eratura anUmonarllică, 

E.S.P.L.A„ Bucu.reştt, 1956, p. 46-s·i. 

Liodice, a inten::::ia~ ~i condus c\
teva public~ţii. caro?, .,însufleţite de 
stilul său vioi. de logica strîn~ă. de 
umorul sănătos. de claritntea, ex
punerii, atitea calităţi caracteristice 
marilor ziarişti, au făcut epocă" HI. 
li intîlnim semnătura. fie sub nu
mele lui real, fie sub pseudonim, 
la „Epoca", „Na tion:ilul'· . . Genera
ţia viitoare", iar din 1895 pină în 
1925, la „AdevăTU/"20, fiind cîţiva ani 
şi directorul L·evistei „Adevărul 
ilustrat". Va mai colabora la „ Di
mineata", ,,Săptămîfl'l,(I C.F.H.:', „Cele 
tret Crişuri" (Oradea), far in ulti
mii săi ani de viată la ,.Univt?l"sul". 
(A muL"it în 1935). Mu lţi directori 
de ziru.-e şi reviste Uneau &ă-1 aibă 
printre colaboratorii lor. 

Cum spuneam mai lnarnle. Con
stantin Bacalbaşa a lntcmeiat şi 
condus multe publicaţii. unele cu 
o existenţă mai lungă, altele mai 
mică. dar toate cu faimă în epocă. 
Astfel, între 1893 şi 1097 <. editat 
ziarnl .. rara", între 1900 şi 1907, 
cu mici întl'eruperi, „Patriotul", 
care a avut şi un supliment pt:n
trn copii : .,Micul patriot". !ntre 
1912 şi 1914 a fost re<lactor-şef al 
cotidianului „Conservatorul", iar 
după aceea, timp de doi ani, direc
torul ziarului „Steagul". Fireşte. a 
cestea n-au fost ziare independente, 
ci:\,iar dacă Bacalbaşa pretindea 
acest lucru. Cu scurgerea ani
lor, şi „incoruptibilul Bacon" 
s-a lăsat prins în mr.?jele politicia
nismului burghez. Dar, chiar 'ii in 
aceste împrejurări, în cronicile sale 
el de-..:văluie adevăruri crude, fapte 
incredibile. indiferent dacă el arun
că pricinile lor în spatele uneia 
sau alteia dinke grupările politice 
ale epocii. Iată cum se înfăţişa, in 
optica lui, R omânia incepul"Ului de 
veac 20 

. .Tnăuntru disoluţie morală. duş
mănia partidelor dusă pimi la cru
zime. lupte politice sfîşietnai·e da't' 
lipsite de idei. ruina economică, fa
limentul sub toate farmzle"~. 

Constantin Bacalbaşa şi-a încer
cat puterile şi in alte dom e-nii. Con
ferind teatrului ţeluri mvrnlizatoa
re, el a scris comedia satirică ,,Pe
tecul. Lui Berechet", care, după a
precierea contem:porn111lor, a fost 
reprezentată cu mul t succes. De 
frumoase aprecieri s-a bucurat şi • 
1·evist.a umo1istică „Pardon", scrisă 
in colaborare cu Ion şi Anton Ba-
calbaşa. care s-a jucat pe o scenă 

bucureşteană şi în p1incipalcle ora
şe din p1«>vincie. I-au apărut şi 

cîteva lucră.ti : „Chestia ctrc:iuma
rilor" şi „Reforma. lmpozitel?r", 

Conslamin TATU 

(continuare : rt pag. 48) 

I.li AlmaDAbuJ ziarelor Adevărul şl Dl
mineaţa. BucureşU, 1936. p . 297. 

20 G. Callga. Almanabul-Dlc~onar a l 
pre>icl tlln Româ nia, Buc'l.meşt!, 1926, 
p. J2'l. 

21 P ,a,triotul, 5/17 mat! 1000. 



-. 

C171M ÎN PRESA NOASTBA I>E ACUM UN VEAC 
Viitorul e numele unui zia r 

hebdomadar apărut in Tir
govişte. El îşi propune a apă
ra interesele judeţului, a SUS-< 
tine binele şi a combate tăul 
ori de unde ar veni. l i urăm 
vin\u ~ungă. („Războiul ·, 2-3. 
[ebruarie 1868) 

* Maceclonla.. Revisla româ-
nilor din P eninsula balcani
că. în tară l a noi, în Rom â-
11in liberă, mac.edtm~i au 
o societate ; şi. acum au şi o 
guzeUL · 

Primul număr a l aceslela 
a apărut acum cităva vreme 
şi poartă iit1u1 pe care l-am 
dat aces~ui mic artic{)laş. 

Scopul zim·ului )llacedone
nilor de aici e destul de 
lămurit expus grin de viza ce 
şi -a lual : Fiat lux şi prin ur
mătoarele rînduri e extra-
gem din pt·ecuvînlarea comi
lelului ce a înliiniat revista 
1\iacedonia : 
- .,A lucra pentr u afumarea 
m1ţion alilătii române din 
Peninsula balcanică şi pen
tru respectarea dreptw-ilor 
slr11moş~bi. tcl.e b pai-te, iară 
pe de alta a dezgropa trecu
tu l literat' al acestei naţiona
Jită~i precum şi a cult iva cu 
stăruinţă dialectul ce vorbeş
te : fată .in scurt, indoila ţin~ 
ttl ce ut·mărim." („Gazet-a 
Transilvaniei "1 6 februarie 
118!18). 

* Procesele de presă a le „Ga-
zetei Transilvaniei". La 2 
ma1iie va avea loc judecarea 
finală înaintea curţii cu ju
ra\i din Cluj a proceselor de 
presă intentate Gazetei Tran
silvaniei. Sînt acuzaţi de a 
gitaţiune î n c99tra st.atului 
d-nii Aurel Mw·eşianu, ca 
redact.or răspunzător şi ca 
autol' a l a rLi<:ollllu i publicat 
în fru nlen numă1·ulul 179 l?i 
Ştefan Bobancu, redactor la 
Gazeta. Transilvaniei ca au
tor al ar llcolului publicat în 
nr. 176 din luna august tre
cut. („Românul ", 16 februa
rie 1888) . 

* Academia română. Incuno-
şliin(are. De mai mulţi ani 
Academia română ist dă ne
încet.ale silinţe pentru a 
sll'înge cit. se poate de multe 
documente de tol Jelui, care 
ar putea fi de folos pentru 
studierea ist.oriei naţiunii. 
Numai prin studiul docuruen
telor se poate l umina şi în
Lelege trecutul n eamul ui nos
lt'u. 

Colectiile strlnse pină acum 

de Academie cuprind peste 
10 mi i documente de deose
bite felwi : hrisoave, cărţi 
domneşti, du-t1 de judecată 
şi de hotărnicii, anaiorale, 
zapise. foi de zestre şi altele. 

Academ ia face a pel la toţi 
acela care posedă c;Iocumenle 
vechi şi care ar binevoi a 
contribui la îmbogăţi re-~ co
lecţiilor sa le. („Gazeta T.ran
si Lvaniei ", 9 .februarie 1888). 

* La Ateneul român se ţine 
azi pri ma conferintă. D. C. 
Esa.rcu pronunţă discursul de 
deschidere ~i d. Odobescu 
vorbeşle despre ediUci!le cu 
dom circular. ( .• Naţi unea", l'5 
;februarie I 868). · 

* La Jnstit'utul bacter iologic 
clin Bucureşti d. dr. 'Babeş ;:i 

început o serie de experJenţe 
relative la vi rusul rabic. Vi
m&ul a fost 1 ual de la cîine
le care .a muşcat pe d-ra 
Şendrea. Extierientele :;e fac 
cu iepur i şi cî ini. (..Româ
nul ", 2 februarie 1 688) 

* Românii munteni Cl\'lo(j). 
Sub acesţ t itlu s-a pus sub 
tipar în tloog ·aiia d-lui Gr. 
Luis din Bucureşti o lucrare 
foarte imporlanlă etnogt·afi
că a d-lor Teofil Frîncu şi 
George Candrea. Opul e ilus
tra ţ c,:u zece fotografii origi
n ale care reprezintă figuri s i 
costume munteneşti şi e de 
peste 24 coale de tipar for· 
mat nr. 6 i n B. 

'* Congresul didactic. Al 5-lea 
Congres al corpului didactic;: 
din tară se va întruni ln 
Bucureşti în zilele de 18, 1lJ 
i-i 20 aprilie curent. Se .•a 
di~cuta pro~ramele invătă
mînlului primar u rban şi 
rural. („Răsboiul ", 3 februa
rie 1868) 

* Ce s-a făcut cu Stanley ? 
Din Bruxelles se rapc>rtează 
cu data de 20 februa:de: Gu
vernul din Congo a trimis o 
mare expe<'l iţiune ca să cau
t«:\ pe Slanley şi pe cei 800 
de însoţitori ai săi care au 
dispărut în interiorul Africii. 
{„Gazeta Transilvaniei", 14 
februarie 1868) 

* Anno XIX. Numero 56)4 
- aceasta stă scris în frun
tea nt . de Anul nou al zia
rului „La Prensa" din Bue
nos Aires ce apare în 24 pa
gini de cite 7 coloane şi are 
un format mai mare decit 
„Times". Acest număr de 

Anul n ou se vede e calcu-
lat să facă efect şi conţine o 
privire ret~·ospectivă politi-
co-şliin\iiică şi stal isiiică asu
pra anului 1887 ş i anume 16 
pagini ce conţin peste 1 mi
lion 11 tere. 

O notlţă din .fruntea Cro
nicei face cui1o~cut că tirajul 
ace ~ui număr este de 25 m ii 
exemplare, că T imes n'ici o
d~tă n-a publiq.at peste 20 pa
,gitii şi este cu cÎţiv~ cenli-
metri mai mic decît La 
Prensa. Afară d-asta acest 
număr are o cbartă a poşle
Jio1·, 1teilegra,felOII' şi căilor :fe
raLe ale Republicii argen1ine, 
cu o tabelă de distanţe. 

lmpă,rţirea repede a numă
t•ului de Anul Nou au făcut-o 
30 de căruţe ce pornesc Ja 
4 ore dimineaţa. („Răsboiul ", 
1 februarie 181.18) 

*' .Pantofi dăruiţi. Diderot, 
cunuscutul scriitor franc~ ~ ci 

c:- pătai de h o protect 'J ·e. 
c. i;e.reche de r-antou roşii 
frumoşi. Cind îl puse in pi
cioare el iş'i zise : „Asta nu 
prea e în regulă ca picioa-
rele să fle.. mai b i!'le acoperite 
declt capul". De aceea el işi ' 
cumpără o şapcă de cati fea. 
Atunct filozoful găsi o nm.1ă 
dezarmonie. Irr~răcămin'l.tea 
nu se p otrivea cu ceea ;;~ 
avea în picioare şi pe cap !)i 
deci t rebuia să-şi cumpere 
un J1alat nou. Filozoful ui îi 
plăcea cum era dichisit. dar 
masa de scris cu pie1ea- i 
neagră şi unsuroasă îi mur
dărea halatul cel fl:umos. 

.Deci hotărî să-şi cumpere 
ciltii masiL 

D iderol îşi zise : „N:t mer
ge bine: toate datoresc c?.lr
tilor mele şi deci ar ti ne-
6rcp1 ca eu. să fi u mai bine 
i~b. ăcat decit ele". Pri.'! 
ur'11are trimise clupă uo IC· 
f:~10r ele oă1·ţi, care sa·l im
brnc€. cărţile cum se C'lde în 
ma rochin elegant. 

D:ir acum eleg :rn~c: lor 
forma un contrast ;,:>rea mare 
cu scindurile pe c·~rc erau 
înşiru i te, şi deci trebuia sa·-~i 
c.umpere raituri lusLrui re. 

>fu era încă de,;iai. Mo~ 
!'>i"e.e celelalte nu erau in 
armonie cl.i infl.iumusetări le 
e!e~ttJate. In fine, perechea 
ue pantofi a costat pe D!d.~
:·o~ peste 2000 de franC1, fop:l 
rum povestea însuşi rmnd. 
(„Răsboiul ", 5 februarie 18i3u). 

Rubrică realizată de 
Rodica ŞERBANESCU 
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Panoramic extern 

Conferinta de la Limassol „ 

La sf îrşituL emului trecut. 
în oraşul cipriot Lirr.assi)l, a 
atntt loc cea de-a treui con
ferinţă a. organizaiiilor de ra· 
d.iodifuzi.une din lările neaL1-
ni.ate, ccmvocată clupă o pa.u
ză de 7 ani. Potrivtt aaeniiei 
Ta11iug, la aceasta c?njen~·tă 
au participat reprezenLan~i 
din peste 40 de ţări nealm1a
te, mişcări de eliberare, :Jrva
n iz-0.ţii i1tternaţionale, precum 
Şi ai Pool-ului aaen;iilor de 
presă din ţările nealiniate. 

Orientarea de ba.za c"nată 
in dezvoltarea pe Hai aepa.-r-
1 e a rad.iodifuziu11ibr riin ţă
rtle nealiniate pe pri.nc.tpiile 
bizuiŢii pe forţe pr>P"li t.L a.le 
colaborării bilaterale cu O'T-

ganizaţiile regionale ~i inter
naţionale. îndeoseui 1.J. Pool
ul agenţiilor de presă din ţă
rii~ nealiniate. 

S-a amintit că, dm turw 
augu,st a anului trecut. a.u fost 
realiw te trei emiswni de ra
dio şi un magazin TV, 1'! care 
au participat India, Cipru, 
Mali, Angola, Cuba. l•. gosia
via şi alte ţări nealiniate. A 
început şi realizarea unei co
producţii pentru un seriat TV 
în 6 episoade, sub oeiiericul 
„Lupta pentru n.>ua 01dine 
internatională în clomcmul iw.
formaţiei" , tm proiect la a 
cărui f inanţaTe participă şi 

UNESCO 

Sistem african de informaţii 
La Adis Abeba, c.:avitala 

Republicii Populare Democra
te Etiopia, a avut Loc, 1a 1u
măLatea Lunii ianuarie a..c., 
o conf erintă. a miniştrilor in
formaţiilor dint-r-o serie dP. 
ţări africane. 

ln deschiderea coiiferi.nţei. 
a Luat cuvîntut pre$edintelc 
tării-gazdă, Men;Jistu Haile 
Mariam, care a insistat asu
pra necesităţii in.slauTării u
nei, 7Wi ordini internaţionale 

ln domeniul inf urmaţi ei. 
Intervenind în cadrul reu

niunii, sec retarul general a.l 
Organizatiei Unităţii Africa
ne, lde Ouma.rou, a a.rătat că. 
Prin metode specifice, mijloa
cele de informare in ma.să 
din Africa. trebuie să susţină 
eforturile proprii de dezi;ol
tare intreprinse de guuenicle 
ţărilor africane. 
Conferinţa a a.Captat dt~va 

documente in care se subh· 
niază necesitatea clibe•·ării 

mass media africane de sub 
dominaţia mijloacelor de ir.
fC'Tîna're în masă occtde1ituLe. 
Pentru a contracara efet:tele 
negative ale propagaindei c;c
cidentale, Africa trebuie sa-~i 
ct·eeze u1i sistem propriu de 
informaţii, ca.-re sa ref Lecte 
lupta pentru eli.mmarea poli
ticii de apartheid din Re;m
blica Sud-Africaiiă, dezvolta
rea cooperării economice in
ter-<ifrica11~ m direcţia Zichi
tlării poverii datoriei e~te1 ne, 
consolidării unită.ţii africaM. 
I n a.celea.şi documente, s-au 
formulat propuneri privir.c.l 
perfecţionarea activttăţii A
genţiei panafricane de presă 
PAN A, care Te uneşte 43 <le 
agenţii naţionale de µresă. 

Ministrul informaţiilor al 
Nigeriei, Tony Momoh, a. fos t 
ales preşedinte aL Conferinţ.:!1 

miniştrilor a/Ticani ai info!' 
maţiilor 

Ziar neobişnuit 
Cel mai neobişnuit „ziar·• 

din R.F.G. este scr-is de mtnă, 
fotocopiat şi „fără damicihu 
stabil". După cum relatează 

„Siiddcutschc Zeittmg". acest 
ziar se numeşte „Berber
Briefe" (Epistolele berberilor), 
este redactat pe stradă. J)en
tru. şi de către per soanele 
fă-ră adăpost („berberi" i.11 
Limbaj popular). ' 

Redactorul set. Hans Klun
kelfuss. a fost el insuşi lipsit 
de adăpost tim:p de ovt u.ni. 

situa.He din care a ie.~it. dE. 
curlnd. Gazeta „se autofman 
ţeazau prin contributli ;,ene· 
vol.e al.e -redactorilor ci ş-i îşi 
propuiie să atragă atenţu a 
supra stării în care se găsesc 
mii de cetăteni .,;est-germani 
lipsiţi de adăpost. 

!n ceea. ce priveşte orien
tarea politică a acestei publi
caţii, atrage atenţia ~eea Cf! 

se mscrie pe fronUspiciu1 său: 
„Nu sîntem de stîm.ga, nu sîntem 

de dreapta, sintem pe st-radă„." 

Arestati „ 

fără explicaţii 
1n Africa. de Su.d, doi 

membri ai Asnciaţieî m1m-
l'itoritor negri di;i ·ma.ss 
med·ia (MW AS.tl). Vince1•t 
M[undisi şi Maropodi Mapa
kanya.ne, care lucrează JJen
tru compania de r1diodifuzm
ne sud-africană (SABC), au 
fost arestaţi încă. din Loam
na trecută şi sînt Jeţhmţi. 
fără nici un fel de expli~ţii. 
ltăspunsu-rile la protestek 1·e
petate ale organiwţiilor ~ln

dicale ale ziariştilor, a::lrcw.· 
te premierului P. W. 8?t/ia 
se lasă mereu aşteptate. 

Oe pe acelaşi continen•, d\11 
Republica Centra/ricana. U1' 

alt caz. Este vorba U.es!)r2 
Thomas Koazo. de la A· 
gen~ia centra/ricană de pre:.â 
( ACAP), care a fost a Testat 
incă d'in25 octombrie 1986 din 
cauză cd a trimis o ştire că· 
t re PANA pri.vind SOSL'Tl.!:t 

neprevăzută 1a Bangui a ex
î1npă ratutui Bokassa şi .i.rcs. 
rarea acestuia, două zile mat 
tirzLu. Fapta a fost interpre
tată ca „atentat la securi.ta
tea internă a stat.ului'' iaT 
ziaristul a fost condam;iat la 
trei ani de închisoare de C.!· 
t re un tribunal spe.:ia I, nbia 
la un an după .::e f uscse re
linut. 

Trei ziaristi „ 

sud-coreeni 
eliberati 

" 
Trei ziarişti din Coreea de 

Sud au fost eliberaţi dui in· 
chisoa.re. Numai că cei trei 
ziarişti sud-coreeni fuszse:i: 
arestaţi incă din decembrie 
1986, pentru a fi d!vuli,1qt 
„secrete d îplomatice" , şi după 

u.n lung proces s-a con.str•~at 

că nu există nici o probă !m
potrh:a lor. 

Ce se întîmplase : &hin 
Ring-bum, Kim Ju-un ~i 

Kim Tae-hong au fost reţi

nuţi deoarece publicaserii. i 11 

„Mal", o publica.ţie a Co11.<:.i
liului Mişcării pentru o tire
să democratică tm~le m jo1-



111-0ţii cu privire la c.cr..?Ur<L 
si otLtocenzura în medu:. „ud.
coreene. 

Reuniune 
la Viena 

Reuniunea sindicatelor zi11-
riştilor din 23 de ţări etLrlY,>e
ne, care a avut loc la \Tiena 
la sfirişitul anului treci..t 
(30 octombrie - 1 noiemorieJ 
a examinat impa.ctu1 Actului 
fl.nal de la Helsinki asuµra 
ziaristicii. Reuni.unea s-a ~n
cheiat prin adoptarea U1iui a
cord şi a unei deci.araţii tll
mise tuturor statelor T2pre
ze11ta te d e reuniunea ele la 
Viena. Declaraţia ce-re tu~u.
ror sW.teLor europene sa !a 
măsuri urgente şi practi..:e 
pentru a pune capăt oricare! 
discrtmi1Ui.ri a ziariştilor. 

Reuniune!I s-a aflat su'.> 
patronajul Organizaţiei Inter
na ţ ionale a Ziariştilor (0.1 .Z.) 
şi a Federaţiei lntemattona te 
a. Ziariştilor (F.I.J.J. 

Dispută 

111 ultimul timp, patru scip
tămina.Le fra.nceze dintre cel" 
m:J i. cunoscute - „Le Nouv:?l 
Observaleur", .,L'Evenement 
du }eudi" .. ,Le P oint" şi „L'C:.x
prcss" poartă o luptă. acer~;,i 
pentru a-$i asigura mai muL~t 
cititori. 

Anii 1986-1987 au însem
nat pentru aceste reui.ste o 
perioa.:Ui fa-i:orabilă: vinza rae 
globale. I.a. Paris. au sporit c 1i 
11 la. sută. Numai ci doar 
primele doua publicaţii ti~r1~e 
mai. înainte au înregistrat o 
r:reştere rea.lă, i n timp cc 
-.Le Point" - s pun st.atlsli
cilc - s-2 v indut cu 14 1,a 
suta mai puţin, iar „L'Ex
press" cu 9 la. sută. 

Cu toate acestea, revislll 
„L'E.rpress" continuă su fi<
cea mai citiUi, în special dtJ
torită numărului mare de a„ 
bonamente conLTactale tn 
strainătate (din tirajul total 
de 550.000 d e exempllrţ. , 
150.000 sînt distri butte pt>stc 
orantţele Franţei). Din a.cest 
punct de vedere, „L'f.xprc ss u 
este urmată de „Le Nouvc1 
Observate-ur'· 
Situaţia di~ propria ~ară 

nu lasă indiferentă reda.:~ia 
lui „ L'Express" . Este şi mo
tivul pentru care a. fost ,an 
sa tă o amplă. campamie a.e a 
tragere a unor 11oi categorii 
d.e c ititori francezi. 

Rubrică reaLizatâ de 
Con tautin LUl'U 

Documentar internaţional 

C1otidianul • 
Japon-e z 

„Asahi Shimbun" 
l'.x tra~em din report ajul „Extratereştri? Nu, ziarişti la Tokio ", 

c:iteva impresu despre cot idianul japonez „Asahi Shimbuo", publi
cate ln s[rpli'rm'inalul francez „ Le 'flgaro Magazine". 

Din 1879, ziarul japonez „Asahi 
Shimbun „ domneşte peste viaţa 
politică şi intelectuală a Japoniei. 
Cu un tiraj de 12,5 mili?ane exem
plare, este cel mai mare ziar din 
lumea capitalistă. „Asahi" a luat 
naştere odată cu era Me iji : în mo
mentul în care Japonia feudal a 
debarcă în lumea industrială, pri
mul său cotidian cumpără prima 
rotativă, care este frnnţuzeascii şi 
care se numeşte Marinoni. După 
m ai puţin de un secol, „Asahi ·•, 
tratînd la egalitate cu I.D.!\!I. ş: 
Nippon Electronic, revoluţionează 
edila1·ea şi punerea în pagin.:i cu 
ajutorul calculatoarelor : de la tra
tarea textului pină la încărcarea in 
camioane, totul este informa1.izat. 
Hezultatul : ca tiraj în timp ţi în 
spaţiu. difuzarea ziarului de la ră
s:.iritul soarelui bale toate recordu
rile : 98 la sută abonaţi ! 

Atmosfera din redaciie nu are 
nimic comun cu cea din sălile re
dacţionale europene. Nu seamănă 
cu „Le Figaro", dar nici cu „Le 
Monde" sau cu L 'Humanile " cu 
nimic cunoscut ci~ pe meridi~nele 
noastre. Este un oraş, o staţie or
bi tală, o fortăreaţă, un laborator, 
un vis de informatician ; chfar şi 
cei 3 OOO de redacLori. îmbrăcaţi, 
de altfel, în costume-uniformi sint 
conectaţi, urmăriţi minut cu mi
nut şi milimetru cu milimetru şi 
mul\umip de a 'fi trat:iţi astfel. 
Entuziaşti. Cu insigna „ Asahi ·• ţe 
n 'verul hainei, toţi, pentru a do
vedi zi şi noapte că ~nimg ior 
bate la unison. Regulamentul per
mi te să se lucreze în cămaşă. Este 
reglementar să nu ieşi <li.o birou 
decit dotat cu un bip-bip : este de 
importanţă crucială să fii în con
tact cu ceilalţi redactori în orice 
clipă. 

Vizita în redacţie ne oferă un 
nou şoc : ziarul „Asahi" este scris 
cu mina„. Pentru că 1850 de ideo
grame, două alfabete, num:;u pentru 
limba japoneză, apoi alfabet ul la
tin, plus cifrele înseamnă prea mult 
pentru nişte maşini de scris · dar, 
în final. calculatoarele preiau tex
tele şi le prelucrează. Ziaristul stă 
pe scaun, fabrică articolul ~ bandă 
:-a Chaplin în „Timpuri noi'· m.inu.s 
febrilitatea, plus priceperea.. Trei 
mii de spedalişti conştiincioşi ide n
tifi caţi prin insigna lor (titlul 7.ia
rului, numele ziaristului şi numă-

rul matricol) fabrică in flux con
tinuu, in ritmul de trei ori opt care 
ignoră diferenţa dintre zi şi r::oap
te, cele 11 ediţii ale cotidianului. 
La ora 14,30, o profesoară de edu
caţie fizică începe să fac:i tllrul 
sălilor : în fiecare salâ. timp de 15 

minute. toată lumea face elongaţii 

musculare în sunetele muzicii. 
Redactorii nu ies, de altfel, 

din imobilul enorm. De ce ;r:n ie5i? 
ne lămw·esc ei. Avem un -;alon de 
coafură care este veşnic plin ; un 
eroilor care coase pentru toţi bine
cunoscutul costum bleumarin ; un 
magazin unde se vinde orice, de la 
creioane pînă la articole de băcă
nie : ceai verde, oferit în continuu 
'.ie către ospătăriţe. Sînlem rupţ i de 
restul lumii? Deloc : există vizilele 
cu ghid care parcurg fără încetare 
coridoarele noastre şi care le arată 
t•1ristilor cit de transparenta este 
întreprinderea noastră„. Noi trăim 
aici. Aici dorm im. 300 de cuş.ate 
sini. la dispoziţia redactorilor din 
turele de sarcini. Nu plecăm de 
asei, sau, dacă o facem, dw·ează 
alit de puţin, nouă zile de c1mcediu 
pe an î n una dln cele 15 staţiuni 
care aparţin ziarului. Murim aici, 
cînd viine momentul, iar cheltu
ielile de inmormîntare sini. ~upor
tate de „Asahi ", dacă sînt€:m un 
cadru de conducere. Ne naştem 
aici '! Nu chiar, dar sîntem admişi 
pe bază de examen, duoă termi · 
narea studiilor superioare. Din 3000 
de candidaţi, numai 30 sint admişi 
anual. Actualul preşedinte t1 l con
cernului „Asahi ", Toichll'e Hi tot
wyanagi a început cariera la şliri 
generale acum 40 de ani, înainte 
de a lucra 30 de ani la sacţia de 
politică, din care zece în ::omit<:.-tul 
reclac\ional - ultima treaptă :na
intea directoratului pe care urma 
:.u-l aibă la 59 ani...". 

Hltotsuyanagi nu posedă bunuri 
materiale. ci o Corţă mol'a1a deo
sebită. El întruchipează ziarul „A
sahi ". Nimeni nu discută acest 
fapt. Cei 25 de editorialişti care 
urcă în fiecare zi la ultimul etaj 
pentru a-i asculta indicaţiile pro
pagă, prin cele 25 de servicii, gîn-
direa-sursă, impulsul unic. Cei 3000 
ele redactori nu au maşini de scris: 
ei sînt, toţi, o maşină de scris co
losală şi unică. 
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• La tncepuLul lunii 
februarie, Filiala inter
judeţeană Constanţa a 
Consiliului Ziariş Li lor 
a organizat o vizito."l de 
informare şi documen
Lare la Cenll'als nu
clearo-electrică Cer:ia
vodă. Astfel. zia1·işti 
din redacţiile .,Dobro
gea. nouă'· - Constan
ta, „Delta" - Tulcea. 
„l nainte„ - Brăil:t, rţ
visLa „Tomis '', precum 
şi corespondenţU pre
sei cenLrale din Con
stnnjia, s-au afilat în 
mijlocul constructorilor 
urjaşului obiectiv de 
interes na\ional. ~u 
prilejul vizitei de do
cumentare a avut Joc 
o .inlîlnire la care au 
participat : V'ileri1..1 P o
pa. ministrn adjunc• al 
energiei electrice, Ni
colae Butoi, primarul 
oraşului Cernavodă, di
rectori ai înL,·eprinde
rilor de pe platforma 
de la Cernav.:ida, se
cretari ai organizaţiilor 

de partid ~i U 'f.C .. 
precum şi 11ţi iactori 
de răspundere din a
cesLe intreprinderi. 

• Rod al acestc.i vi
zite de docu.11entare la 
Cenlit:ala nuckaro-elec
trică Cernavodă, edi(ia 
specială în patru pa
gi ni a ziarului „Dobro
gea nouă" din 12 fe
bru.arie - conc<?pulă şi 
realizată cu sprijinul 
tuturor membrllo1· fili
alei interjudeţene lare 
au pariticipat la aceas
tă acPune - a reuşit 
să in făt işeze t.:Hitorilor 
porbrete de fruntaşi, 
aspecte din actiVitalea 
politică şi cullw·al-edu
cativă ce se desrăşoară 
pe această uriaşă plat
formă industnală, con
ti-ibuind aslfel la gene
ralizarea experienţei 
înaintate. 

• La sfirşilul lunii 
februarie, absolve'ltilor 

, primului cu1·s de iniţie
re în probleme de se
cretariat de redacţie, 

organizat sub egida 
Sindicatului Pi'esă-Edi
turi, li s-au înmînat, de 
călire preşedmlele sin
dlcaluluj, Petre Popa, 
secretar al Consiliului 
Ziariştilor. certific:.itele 
de a bsolvire. Ceea ce 
nu înseamnă că absol-

38 

venţii au încheiat pre
gătirea în problemeie 
de secretanaL. El ur
mează, în continu.n-e, 
uh curs de perfec~io
na1·e profesională, cu 
durata de un an. 

• In cadrul ac\iuni
lor complexe inltiate, 
în perioada dm urmă, 
de revista „Teatrul", a 
Iosi reactivat, (după o 
pauză de mai mulţi 

ani) cenaclul de dra-
malul'gie. 
implicării 

presei de 

.expresie ;:i 

du·eclc a 
speciali ta te 

organizată sub egida 
Federaţiei rom:ine de 
Şah. Ca şi în ediţiile 
anterioare. concursul se 
va desfăşura în două 
etape, prima Ciind cu 
ca:l'acter eliminatoriu. 
I 

• „Cind cerul se 
schimbă." este titlul 
sugestiv al unul volum 
de versuri apar~i nind 
scriitorului şi publicis
tului Traian Coşavei. 
apărut recent !a Edi
tura Emineseu. 

g A apărut, recent, 
primul numă: al pu-

.. 

·, PE SCURT 
de la noi 

în evoluţia fe11011knului 
artistic actual. 

• La încei)ulul lunii 
februarie, redaqia l'e
vistei „Luce:ifâ1·ul" a 
realizat, în judt!\ lll Ba
cău, la invitaţw „Ce
naclului Artelor", o se
rie de manifestări cul
tu1iale cuprinzînd ir.til
nki literare precum~ şi 
o v·i~tă de 1ocumen
ta.re 1a Comomatul de 
hlrtie Letea. 

• Criticul l!lerar A
lex Ştefăne<>o::u - pe 
care avem bucuria să-l 
numărăm prmfa·e cola
borntorii apropiall ai 
revjstei - este din nou 
prezent în actuali~al~H 
editorială, ca autor al 
volumului de portrete 
Ct'iliice „Prim plan", 

• Tudorel Oancea, 
redactorul şef al ziaru-
1 ui „Vin~a noua'· 
Galati, esle autorul u
nui nou roman, apărut 

la Edilul'a J .iriimea, 
i nLilulat ,,A.rşi(a zăpe
zilor''. ~teptind ur
mătorul roman, h a
dresăm călduro!lse fe
liei lări. 

• Ziarul „Delia" a
nunţă deschiderea celei 
de a VIII-a cdi\.ii a 
competiţiei repubiicane 
la şah „Troft!ul zi:irn
lui Delta", o::ompctitie 

blical iei suden\esl i „E
vrika „. editată de Cen
trul unive1·siu.i.· Bucu
reşt i cu scopul. mJrtu
risi t de realizalo"i. de 
a edit.a o revistă con
sacrată „pt!rfonn'lnţei 

pr-0fesionale şi creali
vitătii ştiinţi(i;:e„ a stu
dentilor şi c:idri?! )!' di
daot ice din Capitală. 
Prin ţinuta su ştiinţi

fică dar şi publlcisLică., 
Evrika" se adrese::iză 

·~nui ceTC mull mai larg 
de citit.ori. La acest în
ceput de drum, urăm 
noii publicat1i studen
ţeşti viaţă lunga şj un 
public cititor în conti
nuă creştere ! 

• Publicistul Radu 
Vaida. aproape trt!i de
cenii secretar responsa
bil de redactie la revis
ta ,.Pentru patrie", s-a 
afirmat şi continuă să 
se afirme 5i în litera
tura beletrislică. Recent 
i-a apărut in Editura 
Cartea Românea">că ro
m.anul CeTcul deschis. 

• Ziaristul şi scrii
torul Vasile Preda, re
daclor la revista „Via
ta militară'-. este auto
rul unui nou roman : 
Acest. trecul a fost 
eîn dva vi itor (Edil:1ra 
m 11 itară). 

B Sub egida Socie
tăţii de Ştiint~ Filolo
gice, Filiala Braşt>v, a 

apă.rut, în p>:emleră ab
solută la noi în \.ai:ă, 
Dic~ionarul :le pnrso
naje literare. Este alcă
tuit de un colecli v de 
pro(esori de limba ro
mână din jucleiul Bra
şov, unii dintre ei n ume 
cunoscule m presa li
terară, avindu-! ca „re
dactor responsabil · cu 
aparitia lucra1·ii pe co
legul nostru Ion ltu 
din redacţia ;evisliei 
„Astra". 

B Noi căr\ i de re
portaj şi iruemnări de 
călătorie io 'Edi~ura 
Spori-Turism : Omnl ~i 
soarele, de i\'L r. Pas
cu, şi Zări pentru toa te 
ve'.lcurile, de Vasile 
Topana şi Gheorghe 
David. dar ~l în Edl
tm·::i Eminescu. Lumini 
sub streşini ele brazi. 
de George Băiculescu. 

!! La concursul de 
c1·eaţie l iterată pentru 
profesionişti th n cadrul 
el.apei republica1le a 
Festivalului N:lţÎ.lilal 

„Cint.area Rom:'.'mici '· 
au fost premiate şi cre
aţiile litera.re ale unor 
scriitori bine cuno. ::uţi 

şi ca publicişti de pres
tigiu : „Drumeţi in ca
lea lupilor", 1onia:i de 
Nicolae Dragoş fii l\U
h ai Stoian, „DamLul şi 

pădurea ", u.~ Pch·e 
Ghelmez, „Confru1tări 
uterare", de George 
Ivaşcu, „Viaia lui Titu 
Maiorescu", de Z. Or
nca, „Ultim:l tenLaiie", 
de Pia.ton Pa.nlău. ,.ln
termedia.rii ". roman de 
Nicolae Ţie, ,,f'o,?me·1

• 

de A. 1. Zălucscu ş.a. 

B De curind au fost 
acordate premiile Uni
unii ScriHor'iJor penlru 
area~ie literara pe anul 
1985. La genul .. publi
cistică şi reportaj" au 
!osl premiaţi lta.clu E
nescu, pentru volumul 
.,Ab urbe =:ondita", şi 
Marin Sorescn, penli-u 
volumul „Uşor cu pia
nul pe scări". 

III Adresăm felicil.:iri 
revistelor timişorene 
,.01:izont" şi .,Kni.jcvni 
Jivot" pentru disUnc
ţi Ue primite cu prilejul 
încheierii actualei ediţii 
a Festivalului Naţional 
„Cintarea Rmnâniei ··. 



• Sean McBride, c11-
noscut om polH1c H -

landez, laureat a l P re
miului Nobel pentru 
pace, a încetat din via.
ţă la Dublin, la virsta 
de 84 de ani. E l a d~
ţinut preşedinţia Co
misiei internaţionale 
pentru studi ul proble
melor comunicării a 
UNESCO. Reanun ~1m 
că, î n 1980, a fost pu
blica~, sub egida aces
tei comisii, rapo;.-tul 
„Mai multe VOCI, o 
singură lume. Comuni
care şi societate, :n c
zent şi villor", tradus 
şi în limba română. 

• Agen(ia de pn~să 
fnler PresS .Se1 VlCe 
CIPSl, cu sediul la 
Roma, a adoptat sua
h eli ca una din ltmb1-
le ei oficiale de lu.:ru. 
Suaheli este una din 
cele mal răspmdile 
Umbi din Africa, lund 
vorbită de circa GO mi
lioane de persoane din 
estul şi cent.rol coall
nentul ui (limbă naţio
nală şi oficială in Tan
zania, Kenya şi Zair, 
dar vorbită şi in :Soma
lia, Zambia, Malawi şi 
Mozambic). In afara de 
lPS, suaheli este fo
losită ca limbă de lu
cru de pos~wi. Je l„l
dio din U.R.S.S„ R. P . 
Chineză, S.U.A„ Marea 
Britanie, India ;u Ni
geria. 

• Sint la modă în 
S.U.A. „cărţile pe ban„ 
dă magnetică", .pentru 
a Ci ascultate ..pe ar 
cursul unei călătorti 

m a i îndelungate cu au
toturismul. Autonubi
liş!i i pot de pe acum 
să opteze .în tre cele 
12 OOO de titluri de bc
letrislică (E. Heming
way, L. Tolstoi, ;3pr 

nard Shaw, Th. Mann, 
W. Fa;uJkner etc.) . 

• La sfîrşitul lun:i 
martie va apare::i prl
rnui numă~· al săptiimî

nalului „Eho Plan~ii '' 
(Ecoul PlaneLei), publl
caţle a Age n ţie l 
T.A.S.S. şi a Uruunii 
Ziarişlilor din U.lt.S.S. 

t 

I 
r 

Profil ul revist..e~ 11 con
stit.uie problemele a.c:
tuale ale vieţli i nlei na
ţionale . I~entru prima 
oară în U.R.S.S., rev:s
ta l\Ta fi editată m îr.
treg ime electronic. ' l'ex · 
tele vor fî primi Le in 
redactie ele la .;ou.~s
pondenţii T .A.S.::>. din 
slrăinălate pe .;crar. 
display, apoi se vot 
transmite unui s istem 
de computere care rea
lizează paginaţia. Pe 
Ungă problematica po-
litică vor fi m.se1·ntc 
ştiri din viaţa :.:i::i:.llă 

şi culturală din atle 
1ări. precum şi dh1 do-

• 

P.ress ", care îşi p r )pu
ne să publice „cele 
mai. de seamă h.:crărî 
ale oamenilor de ?tiin
ţă marxişti. inc.l ... sw 
din ţări socialiste ·'. Re
dactor-şef al revistei 
este Erwin 1\iat kd, 
profesor de f1z1că la 
UniversiLatea dl!! l\J.i
nnesola, iar clin eole
giul de red::ic~ie fac 
parte oameni de ţ.tiin
ţă şi cercetălo1 i clin 
S .U.A. în domen:'l:l şll

inţelor sociale. 

• Televiziunea tri-
dimensională, Iărft uti
lizarea unor e::.rane 
speciale, a de\'C.t it o 

PE SCURT 
din toate lume~ 
m eniile ştii ntei şi spor
tulu i pe aren:.i mo•1· 
dială. 

m S pecial Brou.ilcdst 
Service (S.B.S.) dm 
Australia. care se a· 
dresează m ai al.:s !nl-
noriiăţilor etnic~, se 
difuzează în -1\l de 
limbi (avind subul&·:\rl 
ln limba eub;Clil) . 
S .B.S. lmporiă prog;·a
me din Italia, Greda, 
Suedia, U.R.S.S., :?olo
ni a, Iugoslavia, S paPJ a 
ş.a. Să precizăm ca <!O 
la sută din poputa~i~ 
ţări i este de on~ine 
bri1anidi, 1·~i.iul prove
nind din alte ţ~ri t.uro
pene. A.B.C. One 
nqul nume al lui S.B.S. 
are 600 de salariaţi. 

• P rimul ::t:lr de 
cartier î n Polonia a 
început să apară la 
Varşovia. Se numeşte 
„P asmo" şi se adLec;ea
ză locul torilor noilor 
car tiere, dîndu-Ie i:i
formaţH in teresan te 
despre capii.ala ţăr\i, 
despre manifestăril e 
cu lturale, precum şi 
sfatu1·i p1·actice'. 

• ln S.U.A. apare o 
not1ă revistă t r lrnes
tri a1ă - „Natu r a , so
ciet atea şi gîndh''1a. ", ~ · 
rutată de compania 
,,Marxlsl Edacatiomll 

~;... 

realitate datorita in
ventatorului non.egian 
Arnvid Zakaria»l>en. 
Imaginile lridimen,;io
nale sint clare, r.uelc 
şi în color. Pînă m pre
zent, cele mai a vansa
te cercetări în do.maniu 
aparţineau japonezilor, 
dar imaginile obţ1111Jlt1 
de ei se bazau p~ fo· 
losirea unor ecran~ 
speciale. 

• Un iunea Ziarişti
Jot B ulgari a atr ibuit 
premiile sak pent ru a
.ou l 1987. Ma;::?le PL"e.
mtu , Gheorg t.i K:h:· 
kov" a .i:o3t ac-orcbt 
(post-modem) t ui Si
meon Prav·:canov, iJ<!O · 
t11u iotn·eaga sa activi
tate. Au mai l:o<it in
minate p::emii pentru 
publicistică, p entr u n ·
portaj , pentru informa
ţie actuală, pentru ini
ţiafi vă ziaris~lcă şi ac
tivit'ite red:lqională 
organizatorică 01igina
lă, pentru fo toziarist!
că, pentru programe de 
radio, precum şi ore
rniul de creaţie „Con
deiul de a ur". 

• 12 OOO de zian5ti 
prn!esionişti cuprmdP 
Uniun ea Ziariştifor d n 
R.S.F . IugosiaYia. Cifra 
a fost amintită in cu
vintul introd uctiv roc;-

tit ae preşedintele 
n iunLl Slavko Fras, 1a 
congresul orgamz.aţi i, 
desfăşw·at la Liubfi3'na. 

• 70 la sută dintre 
salariaţi, în special 
ziarişti - inclusiv 15 
operatori TV - au r.e
misional de la Canalul 
francez de televiz:une 
TF-1, începînd de la 
1 ocl<>m brie lrecu t. />. -
ceasta înseamnă un 
sfert din t.oLalul per:.o
na l ului . Cei în cauză 
au declarat că demisio
nează din cauza că 
TF-1 a fost prl'7att.l al 
şi , prin urmat·e, meto
dele de l ucru au s :.ile
rit o considerabilă 
schimba.re. mai aies fa· 
cîndu-se serioase con· 
cesii prostului ~u.;t. 

li Sint zece ani de 
cind s a :,iu.s in discu
ţie conc..!pl•t1 lll:l nou1 
ordine 1n•li!rttnţional!i i:-t 
domeniul informaţiei. 
Şi, toluşi. r·oli-ivlt c;la
tistic1lor publiC::!te Je 
0.1.Z., mai sin l încă I:? 
ţări in cun de c.lezvol
tare cart nu dispun dt 
u11 s istem naţional de 
televiziune; in 40 de 
ţări, mai puţin de !J0 '0 
din populaţie au posi
bilit.atea de a c1h ur: 
ziar; in 00 de ţâri, ji.
mătate clin populaţi~ 
nu are r::idiorecepLoare. 

• O mas~ ri>tuncHi 
int.ernaţională a zi~.ş
tilor jn problemele pă· 
cii şi coopeJ;ării rn Eu
ropa a avut loc la Var
şovia. Masa rotunda a 
fost organizată de Oa.sa 
de presă „Epoka '. hn
preună cu „K u;: 1 "' r 
Polski1', cu ocazia ce1oî 
de a 50-a anivei;să1·i '.1 

Partidului Democrat şi 
a celei de a 30-a ani
versăti de la înfiinţarea 
organului său âe presă. 

• în ţă1·i!e ar abe, 
sin t doar 35 de exem
plare de periodice ln 
1000 de locuitori. ~a
diouJ. este mijlocul de 
comunicare <in masă cel 
m ai raspindit ro ; e
gi une : 200 de raclJOl e
ceptoare l a 1000 de lo
cuitori. Nun1ărul ele te
levizoare este -rcla~tv 
ridicat - 64 la 1000 de 
locuitori, dar jum'.i.aLe 
din programe :;!nt de 
origine c;trăinci. 
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Centrala Industriei Bumbacului - Bucureşti 

pe coordonatele dezvoltării continue 

CAUT ATE, NUMAI PRODUSE DE CAUT ATE, 
POTRIVIT CERINTELOR _, 

PARTENERILOR INTERNI ŞI EXTERNI 
Centrala Industriei Bumbacului-Buctireşti, a:;eme"tea 

l 1ituror c~lorlalt e centrale din ţară, reprezintă o unitate de 
bază în d csf u fUTarea şi conducerea activităţii economico
sociale, ocupînd tin loc de fnmte în ramura indust·rtei 
u~oare, care, se ştie, în ultimele două decenii a cunoscnt o 
amplă deztiollo,re. Această centrală a luat fiinţă cu aproape 
18 ,ani în urmii, la 1 iulie 1971, cuprinzînd iniţial 30 de 
întreprinderi, apai 55, datorită ritmului rapid de creştere 
a ind.u:..triei rumeneşti. Sporirea numărului de unităţi, dar 
mai ales dispe1 sarea Zor pe cuprinsul întregii ţări, făceau 
dificilă conducerea şi coordonarea eficientă a în fregii acli
v~ăţi. tehrâ.eo-cconomice a întreprinderilor. De aceea, în 
1985, s-a l;oiărit crrgan.izarea a trei centra~ cu acelaşi pmjil, 
in loc de u?ut, C 1.B. Bucureşti răminînd c1i 25 întreprinderi. 
Evident, cele de lCL Bucureşti, toate unităţi reprezentative 
ale economiei nna..c::tre naţionale, şi cele de la Piteşt.i, Buzău, 
Olteniţa, G'i.ttrgiu, Calafat, Slobozia, Slatina, Alexandria, 
Rimnicu Vile-ca şi din aite localităţi. Ce produse zzs pe ;;or
ţilr: acestor intreprinderi ? Asistăm an de an Za o tot mai 
largă dii;ersif kare a producţiei. De bază continuă u fi, însă, 
firele din buml>ac şi tip bumbac, firele de vigonie, ţesătu
rile de uumbac şi bumbac în amestec cu fibre chi1nice şi 
sintetice destinate confecţionării bunuri.Lor de larg consum 
şi de ariicule tehnice pentru nevoile economiei ş.a. 

1lclivitatea Centralei Industriei Bumbacitlui din B'l.Lcu
reşti este cx~rrni de complexă, ţinînd seama îndeosebi de 
japtul c6., începînd din acest an, pe baza orientărilor şi indi
caţiilor secreiantlui general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, acca~ta puartă răspunderea directă pentr:.i. întoc
mirea planufan şi realizarea lui. Despre preocupări.Le actuale 
ale cenimiei ne-au relatat tovarăşii : ing. Georgeta IONICA, 
directorul general al centralei, ing. Aurica CIOBANU, direc
tor tehnic, Gheorghe DUMITRAŞCU, economist, director 
comercial, ing. Ma1·in RADULESCU, director pLan-produc
ţiiz, Ioana BURLAN, economist, contabil-şef, ing. L1viu 
CALIN, şc>fu / serviciului tehnic, ing. Costache FETCU, şeful 
C.T.C., Mihai MlNDRU. economist, şeful servicml1ii efi
cienţâ-·JJrcţuri. ing. Ion HALALAU, şeful secţiei cercetare, 
Gheorghe MARINESCU, economist, şeful O.P.M. şi Voicu 
PI;TCU. şeful serviciului financiar-contabilitate. 

lng. Georgeta ION ICĂ 

Centrala 
la ora 

noastră 

bilantului , 
Anul 1987, anul .iîn care a ,n săr

bat.orit aniversarea a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii, a r epre
zentat şi <pentru noi , oamenii 
muncii din întreprinderile Centra
lei Industriei BumbacuJui - Bu.cu
reşli, un an bogat în împliniri 
Acţionjndu-se pentru aplicarea in
dicaţiilor şi sarciniJor stabilite de 
conducerea de partid şi de stat. 
mobilmţi de îndemnurile secreta
ru I u1 general al ,partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, ,privind reali
zarea producţiei planilicate şi, lin 
primul rind, a producţiei fizice, 
promovarea factorilor intensivi şi 
calitativi de creştere a eficientei e
conomice, s-a manifestat o preocu
pare crescînda pentru îmbunătăţi
rea structurii producţiei prin re
proiectarea şi asimilarea de noi 
articole de ţesături, reducerea con
sumurilor s pecifice, sporirea gra
dului de valorificare a produselor 
Ja export. Au fost initensilficale mă
surile pentru realizarea programu-
1 ui de ridicare a nivelului t~hnic şi 
calitativ al produselor. precum şi in 
vederea aplicării cu mai multă efi
cienţă a rezultatelor cercetării. S-a 
acordat o atenţie spori tă şi îindepli
nit•Ji programelor de perfecţ ionare 
a organizărti şi mod~rnizare a pro
ceselor de producţie. Orga11ele de 
conducere colecth·ă din centrală şi 
întreprinderi au actionaL cu mai 
multă răspundere penh·u asigura
rea ritmică a aprovizionării tehni
co-materiale. acordînd prioritate 
celei ctest!,nate producţiei de export . 

Un sprijin permai:lent a primit 
centrala noastră din partea condu
cerii Ministerului Industriei Uşoare, 



cMe, pe baza analiz'e:i ac;Uvităt'iL 
ne-a i nd icait m ti.su.i:il,e- ce treb ui.e 
Jvate pent m eliminarea ,n eaj unsu.
rilor, penfu:u rezoNarea .numei·oase
J<ir problem e-, cUL care n e-am c'1n'
i runlat i n C.'W:Sal a nul u i. 

Ca u · nare, co.leotivele de oameni 
ai munci-i «lin io.:1.repdinderUe n oas
tre au obtinut o seamâ de succese 
in îndeplinirea -planului producţiei 
fizice şi valorice la parametri r i-
dica~i de calitat.e. corespunzător 
exigentelor mereu sporite ale par
tenP.rilor interni şi externi. Astfel, 
produc\ia de ţesături de bumbac şj 
tip bumbac realizată anul trecut a 
fnst de pesle 342 m.ilioane metri 
pătraii. Rezultate !În genere bune 
~-au obţinut la p roductia de fire 
cie bum bac şi t ip bumbac. confecţii 
te:-.."tile, vată pentru u z m edicinal. ată 
de cusut şi pen tru lucru manual. 
Cele maJ mari depăşiri s au rPalin1t 
Ja vată medicinală (101,50',,), confec
ţii textile (104.,6%). produs-e pre
lucrate din materiale plastice ş.a. 

Şi fiindcă rezultat-ele nu s-au si
tuat peste lot la acel aşi nivel. îmi 
(ac. cred, o datorie de onoare de 
a aminti aici că succesele icele mai 
mari le-au obţinut colectivele de 
muncitori şi specialişti de la In
t:-eorinderea Textilă Dacia (Bucu
reşti) tnt?-eprinderea de Vată Bui
t~a. tntrenrinderea Textilă Buzău 
tntrepl'.inderea Textilă P1testi. pre~ 
C"um şi cele de la fi laturile din 
Slobozia, Drăgăneşti-Olt şi Urhli. 

lnlreptinderile noastre au CllDOS

cuL an de an o putennk:ă dezvO'ltare. 
Dacă în prim ul deceniu după con
stitu irea centralei, dezvoltarea şi 
modern izarea indwstriei bumbacului 
a vizat în p rimul rlnd dezvolta.rea 
exte:nsi"lţă a ·rcapacţtăţi'loJ de p ro
cfuctie în filaturi, tesăt6d i şi fW 
·aje, J)J:in dofarea. u ech,iJpamente 

oderne, cinclnailuJ 1981-1985 <l 
~arcat Sncepu fiul _per;,,ioad'ei ~ecedi 

de la dezvdl,iarea eA'>f'e:nsivă l a J)to· 
ducfia i!Tltensivă, cu tpafe a;tributele 
acestei.a, Se- xemarcă în pi:im'Ql r .înd 
clQlarea noilor c.a,pacH:ă,ţi î tn'lpcul
rP~ maşi•nflor şi utiTaJel::>r cu grad 
de. uzură' tehn1~. avansa~ nu. util-a
ie modern e, cţe m a10e p roâucttvital;e, 
l n•:apui:ul a >fost :fă-cut .J.n i>erioac1a 
a nt oi: 1981-1~8 , 'Otid au fo~t in
t r'ncluse n o1 tipu"'t'i de utilaje (maşioJ 
de ţesut făJ;ă _Şuveică. maşinb de f i 
~ak cu capă~ ll_ber .. utilaje a~tt;>m:i-tel 
· a:v celea.şi t1ptn-1 de. maşH:i t. ms a 
t'tl oel.'fonnante tehnice. su.~erioare : 
~t'Qe. <laminoare. maşini de. m~ţ 
cu Jbe1e . 
. P roces.ul de modernizare şi dez
~ l l{lre tehnică ra intreorin'derj lot, 

119astr:- cu.noaste un av,int; s-i mai 
t\?rn1c în perioada cin cinal ului 

act1~aJ. Au fos t fatensif1ca:te pr·eo
«>1~ ru~ile oentru: ~plicareş măsurilor 
m evaz1.1te 1n uro~ramele de -per.fee
~·~ RrP a nl'l!~p;7,ă:rij l'l modern i7..a-
ea 1)r"1.)ceseio·r âe p roduc( ie. Ace.as-

' a ~ m;., . V 

1 .
1 

y VJ« ca e.fect reaşezai;~ st.tuc-
l1ut~1 or. d~ 'PtoduC't.~e 1"0Q"Etanizarea 

xu.rilo.r tehm;:il oglce. ampla~area 

•. 

-Uno~· utilaje noi reutilal'ea 'Qnot 
sectii şi- moderni~ea utilafelo:c e
xisl:enle-. i:n dotare,, Ja ca:re al.;1 pu
tea ada~a în.noi.dle menite să con
tribu ie ) a i:educexea consumurileir 
materiale si, creştex~a g i:adtila.l de 
valorllicare a m aJeriiJor prune. 
A.slJe.l, Ja I. 'I\ J?i teşii s -au .t h trC>
dus tehnologii g pi de ·lli:nişaj - pen
tru t.esături cu efecte de spălare şi 
tuşeu de<.>sebit. la I. T. Slatina, pen
tru vopşire concomitentă cu apre
tare neşifonabilă în nuantc deschi
se. la al te în treprl nder i. pen lru rea
lizarea de suporturi Lip bumbac pe
liculizate et.c De asemenea. s-au 
realizat modernizări de utilaje l a 
Filatura Românească de Bumbac 
(F.R.B.) , la filaturile de la Slobo
zia şi OHe11iţa. ca şi scoaterea au
tumată a cănilor la laminoarele 
Unirea L.B .. automatizarea climati
zării la Întreprinderea de Aţă Rim
nicu V ilcea etc. 

lng. Aurica C!OBANU 
... 

li 
li 

~ e. te. n,µ -~ renuntav .nfot la 
oezvoHarea e.,~tensJvă. c:u. lall~. c.<u
vh:tte. la; ·.r~ali'4B.~ea 'aEi no1 c:apacî.
Lătt .Pa ipÎldâ, 7l lllna1 m ;cursul, .a
nului treQUi!i s-au !,la:( fu e.\."'.pfOatat'e 

.o, capa~.!.&ie. Q.e t~âifu:J la 1n:b;~ 
'l,)rlntlere~ de.J'.nduş:trialiuu·e Bw:n
bt\culUi d lu Buqur'eŞ(Li {T.1'13. . ,o 
~.lta dei a.tă la R.îmni·ctt. "V:iJ<:ea. 'alta 
de vigonie la 1nlreprinderea Tex
ti lă Aurora ş.a. Valotic s-a reaJi
zat u n \'Olum de investitu de 321 
milioane lei. dintre care d.:Jtările 
pentru inloculri de ul.tlaje. comple
tări şi eliminal·ea locurilor inguc;te 
s-au cifrat la 246 mili-0nne le i. 
constructiile montaj la aproape '16 
milioane lei. Toate acestea au con
trib u it la extinderea productiel şi 
la crearea de noi locuri de mur.că, 
ceea ce este în deplir.ă conc.)rdanţă 
cu hotărîrile Congresului al XlII
lea şi Conferinţei Nationale ale 
partidului. 

lnnoirea şi diversificarea producţiei 

obiectivul nostru permanent 
înnoirea şi diversificarea produc

t iei reprezJntă unul dintre obiecti
vele cele mal importante ale eco
nomiei noastre na\ionale. Si Cen
trala Ind ustriei Bumbacului-Bucu
reşl.i se incadrează. fireşte, in e
iorturile ce se întreprind în acest 
dcmeniu, obligindu-ne la aceasta şi 
solicitările pieţii interne şi externe. 
Datoută acestor eforturi s-au asigu
rat sp0.ru.i;1 importante la te.săi.urile 
late si extrafat pentru_ J,enjerie d~. 
'.DSL . precw:n şi la, şiţoane. tesături 
·mp" irn<ti:6!. d vai:~. {e$ătl.u:i; <ipen
tl\I e,am,ăsi ş~ bluze 'l·eali:7..ate. din 

!i re Line din poliester şi amestiec 
cu bumbac. tesăLu.ri pentru imper
meabile. catifea uni şi imprimată. 
Dacă in anul 1970. din cele 460 
mili'>ane melri pătraţi tesătuti rea
l'zate pe inlreg sectorul. 80 la sută 
avE?au f inisaje traditionale şi nu
rnai o.7 l a sută fin isaje superioart!, 
în prezent mai mult de 70 la sută 
dm producţia cen tralei noastre se 
.real izerură- cu un graf;] di;, pr~ucm
re u,petiow:ă J"n fin isaje. ~xe con
f:erf Pl!.QPl"letM~ caliltaf;iv ,a!i!Qs bl~e 
.$_Qrtimerif;eîox . .Au Q :conti:ac~„. r e-
dfut1 . rn ~ ne.ş.ltpnah'le. attilate . . 
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l ustruite, scămoşate. creponate, cu 
efect de şifof'.are. tratate hidrofob, 
tratate antimurdărire etc. 

Despre diversiiicarea ~amei sor
l1menlnle a tesătu1·ilor vorbeşte e
locvent !aotul că în cincinalul pre
<:cdent au ·fost introduse în fabrica
lie l::i-! 3 articole nou create sau 
modernizate. 8550 desene. modele, 
conlextu1i şi aproape 30 OOO pozitii 
colo1istice. 

Anul trecut specialiştii noşlri au 
creat nllmai penlru piat.a externă 
246 articole noi şi 4821 po~itii CO· 
JQrisi.ice. Au fost create şi introduse 
in fabricaţie tesături din ure de 
eft:cl, tesillurî cu conUnut r idicat 
de materiale refolosibile. ~esături 
cu fire filamenlare texturate. ca ~i 
tesăluri pentru costume în struc
turi complexe. finisate superior. De 
nc:emenea a fost reproiectat şi mo
rlerniza~ sortimentul de \esăluri teh
nice în diverse ramuri ale econo
mici nalionale. 

Mo"\Prnizarea a conlribuil î n mod 
nemiilC1C'!t la cre,terea procludiei 
si orociuclivitătii muncii. De oildă. 
nroduclia rle tesăluri din bumbac 
si tip bumbac a sporit. in perioada 
1071-1987 cu aproape 65 la sută. 
'3molificindu-se ~ama de articole şi 
so•·timente cu desi.iliatîi diferite. 
atit nent111 niaţa internă, cit şi 
pentru export. 

Concomitent cu dolarea un ităţi lor 
"" ma<;ini. utilaie si instalalii mo
derne cu un randament mult su
l""'t'ior <'<"l'"' inloc11lle ori rămase 
riin ,..,erio~ri„le a nlerio,:ire. <:-a lre
('11i, la ~t>lirarea lehnol()~i!lor mo
deme de fil;:ire s i tesere oroorii 
noilor maşini instalate. la aplicarea 
de tehnologii noi penlru creşterea 

gradul11i de înnobilare a ţesăLurilor, 
cum ar fi pat.marea, neşifonabili

zarea. şmirgheluirea. aplicarea de 
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di.ferite tratamente. Aporlul defin i
toriu al noilor tehnologii se rcgă
~~te în capacitatea indush·iei bum
bacului de a realiza produse din 
n.11 materii prime. din fibrele ch i
mice. Datele din ultimii an i sint 
semniiicalive: dacă in 1935 ponde
rea bumbacului ln totalul matei;ei 
pri me consumate era de l7.5 la sută. 
iar cea a fibrelor chimict de 42.5 la 
suW. astăzi bumbacul detlne · 50,5 
la sulă, iar fibrele chimice ~9,5 la su
Ft. Intre altele s-au realizat noi sor
timente de fire de mare fineţe, desli
n1le tesăturllor de tip VO.!l'l, d;;unasc. 
perc,11. iau fost .stabi.Jite măsurile 
tehnologice ce se im.pune3u pentru 
reduce1·ea defectelor intervenite în 
ope.r.ajîile uJlerioare Ulărîi (bobina
re, pre;:'lxaţia. ţe.sătoriei. ţesut). De 
.:?semenea. s....a u .periec\ i<lnat teh:no-
1 oglile de vopsin·e a firelor pe bo
bine şi suluri de urze31ă cu efecte 
notabile in ce pnveşte caJilale3 
praduselor. Toate .aceste J"ealizăTi, 
c.::ire .au dus şi J.::i .siporirea prQduc-
ti viLăţii mun::ii, si:nl ro:lul con-ere! 
'.li eforturilor colectivului de ingi
neri şi lehnii-cieni dln centrală şi 

întreprinderile saJe, dar şi al cola-

barării lor slrinse cu Institulu1 de 
Cercetări Textile Cf.C.T.). 
M-.aş put.e3 referi şi ~a alte re

zult.gte poziti1ve. d:ir irebuie să re
cunoaştem că. analizîndu-tw activi
tatea în spiritul recentei cuvîn
lări :a se::rel3rului general .al parti
dului la plen.ar.:i. Consiliului Naţio
nal al O:imenil>or Muncii, ;3cesle r e• 
zl.lllJta.Le m·ebuiau să fie mult m ai 
bune. Fiindcă avem de3lule rămi
neri in <Urmă, m 3i ales in ce pri
v~te fo1osirea ou eficienţă .a m o
dernei baze tehnke cu care a fost 
dotal sectorul n cslru in ultimele 
două decenli . 

1n sinteză, iam putea spune că 
dezvolharea productiei şi a plic!lre.a 
mai largă a tehn :>lugMJor m oderne 
p1·ecum ş i crearea de art.ioe-0le no· 
imbunătă1.ite iehrnic .şi 'ca•litla"t.iv, 
regăse3C ân caps'C.lt.atea industri 
bumbacului de a saLisf.ace în mod 
cvresipwizător - caniit.ali v şi cali
Lat.iv - ceriniele economi.ei ;naţio
nale de 1Produse textille penti·u toate 
destin.aţii1le, ou p.riorit,ate pentru in
dush·ia de confec\ii şi tricotaje, pre
cum şi tpentru export. în volum 
s porit şi strud uri di.versificate de 
produse. 

G heorghe DUM ITRAŞCU, economist 

Publicitatea - cerinţă a comerţului 
Cenlm'lei noastre. ca de iallm·n

lerl tuturo1· centralelor, jj revine 
sarcina de .a investiga, st.abili şi 
pune in miş~e cele mai adecvate 
mijloace şi melode spre .a i•ni<>rma 
cl ie ntela poten~ială cu cele m ai noi 
reallzărj şi ia demonstra capacitatea 
de a răspunde prompt şi J.a nivel 
competitiv pe plan mondial iulw·or 
neces.itătUor şi exigenţelor. De a 
ceea sintem înlr--0 ,.pe11Il1anentă cău-

l.;ire .a ce.Im mai polrivile forme de 
prezenl<ire şi rndamă comercială a 
modelelor noastre, participăm activ 
la expoziţii na\ionale şi lîrguri i n
tern.aţiom.ale. Pe scurt. ne stră'd'Uim 
să lr.ansformăm dlientela 1potenţială 
j,ntr-o clientelă reală. ln această 
pr.ivinţă, un sprijin imporbant nEK! 
ci.ai - şi sperăm că ne va dia în 
continuRre - presa. Noi putem 01·i
cind să or~nizăm pe:nl.ru ziarişti 
vizite şi intilniri de lucru - cum 
am tn.:li făcut-o - , spre a-i infor
ma, .a-i ţine I.a curent cu noutăţile 
din domeniu·! nostru. Sinle m con
vinşi că asemene.a conlucr.are este 
nu numai in in teresul nostru. ci şi 
al benericL:tnlor interni şi exlen1i. 

De alt.fel, in ..:iten\ia centr.Mei se 
află i.n pemianenţă µreocuparea de 
a - l cuno.aşte pe beneCiciari, de a 
realiza frumosul şi utilul pe c:aTe-1 
do1·esc. Munc:i nogstră este colecti
vă, d:ir şi ~tTict individuală. Fie
care vi:ne cu idei şi proiecte, pro
pune t~me. însă le tr.ate;iză in lr-un 
m :::d personal ce ~ine de compelen\:a 
şi ex.pe1ienţ._q lui profesională. Dacă 
vom îmb.i.n.a armvnios roadele colec
tive .ale muncii cu stiilul person.al de 
i·ezolv.are a problemelor. c-u stă:ru
int.a expresă şi autentică de a o-
glindi in produsele noastre spiritul 
contemporaneităţii, LnsuşiriJe speci
fice poporului nostru înseamnă că 

am găsit cu siguranţă calea cea 
tn3 i potri,vită spre sai'isfacexea tre
buinţelor oamenilor. 



Ioano BURLAN, economist 

Autogestiunea şi autofinanţarea 

la nivelul exigenţelor actuale 
ce, determinarea corectă p r in bilan
ţurile contabile a rezultatelor eco
nomico-financiat·e, integl"ltate<i pa-
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trimoniului prin e[ectuarea la timp 
şi în bune condipuni a i1wenla!"ie-
1ilor. Contabilii şeU din l11lreprin
d::!ri vor asigura o ordine şi disci
plină desăvirşite în utillzar~a mij-
loacelor materiaJe şi băneşti. vor 
acţiona cu hotărfre peo lru evitarea 
oricăror cheltuieli nele:;:a le !'au 
neefid~nle. vor organiza şi executa 
controlul financiar pre\·t?n tiv în 
conformitate cu preYederile legii. 

Jn recenta cuvintal'e rostită de la 
tribuna plencu:ei Consiliului Naţio

nal al Oamenilor Muncii. tovat-ăşul 

Nicolae Ceauşescu, secretarul ge
neral al pal'lidului, referindu-se la 
necesitatea creşterii rolulu i centra
lelor ca unităţi de bază :n desfăşu
rarea şi conducerea activităţii eco
nomico-sociale, sublinia : 

Anul 1988 - an hotăritor 

„Fiecare centrală - !unc~ionînd 

pe principiile autocond uccrii şi au
togestiunii - trebuie să .iibă buge
tul 1>ropriu de venituri şi •!heltuieli, 
de finanţare a întregii a<itivităţi. Jo 
cadrul centralei, fiecare intreprin
dere dispune şi trebuie să aibă pla
nul său de producţie, !mgctul pro
priu şi să func~ioneze pc bază de 
autoconducere şi autofinanţare„. 

Aşadar, întărirea autogestiunii e
conomico-financiare, bugetul de ve
nituri şi cheltuieli constituie pentru 
fiecare colectiv de conducere din 
intreprinderile noastre un p e rma
nent mijloc de acţiune spre obţi

nerea a m aximum de i;.ficienţă, 

reducerea substanţială a cheltuieli
lor de producţie, creşterea produc
tiei nele. a beneficiilor, a rentabi
lilăţjj în general. tntr~uJ. pe!!sonal 
ele speciaJita-te d i,n,. cen 'all aparli!· 
ţu I :fi"nan ci ai:7 c~m tab il al a ce;; tei.a 
v(),1 ac(ionG, direct 'în in rep1"i.nd,eti, 
1>e11tru lncadrai:ea cu st-:t_cteţe i'n ·• 
~rmeJe de stoc şi norrna lh le li~ 

nanciaue aprobate prin bugeleJ,e de 
v~nitui;i şi che:l:tuje1i. Obiective "? 

Lichid,ârea şi preventrea ~cblllzli-

rilor de tn)jl6aca d.1;cul.a11Jli!- redu

cerea Volunwlul de m„,.41te ~i a 

Plă\il~r n ei;,ambur~alle l~ sc&denţe, 
ere" et·ea conliuu~ a lrez-ei de 

ro:aţiâ a inij loace lor cU;cu~ante ac

celefa:rea :ritlmllu i deccQn~~ritcr.· şi 
asiguJJar~ în l>~rmanentd a t·nui 
0 C:h i1 i.bru. Îl'.l tre 'n.Cl:l$ăî:i şt plă:ţL 
Economişti i cl in eentrală, 'mpre.Cmă 
cu cej din unltăiile ub~t:cl nate, 

\<~1' ~ijţllra în pennanenJii. p dn e

Vidcn fâ cont.abilă, exac.l-Jtatea con

semnăd i i'rl contui·Ue ::ontabile a 

activfhi\âi de pwducţie Şi ecxm~mi-

,.. 

tn Înfăptuirea obiectivelor cincinalului 
Du,pă cum se cun0i3_Şlc, indusLrl<!i, 

intrea~a :noastră ecicmomie naţională 
.a păşit înlr-o eta:pă nouă, cea a 
dezvoltării iintens:Lve. Una dintre o
rientăr1le ipri111.t:Lpale rate acluaJ.uJ.ui 
cilllcinaJ o reprezintă modernlz.a.re3 
mijloacelor d e muncă şi a structurii 
p:ro:duc~iei. Jntro:ducerea şi aplfoare3 
largă a telmoJ.ogillor m oderne, aceas
ta în scapU!l creşteiii inivelu1ui teh
n ic şi calitativ .a1J produselor. 

1n acest .am-piu şi complex pro
gram se J'Tlsctie şi secto1·ul de pre
lu~l\!ll·e a bumbacului, al ilreillea .an 
al dn-cina~1ului calităţii şi eficienyei 
oonstiluind, prb1 prlsma nivelului 
incJi.catorilor de pl.a:n ce UTme.ază 
să-i îndeplinim, o etapă hotăritoo.re 
şi pentru Î!nfreprindeiile noastl"e. Va 

trebui să realizăm creşteri im_por
tan te. atîL ane volumului de ,produc
ţie, cli şi iaqe ativelului tehnic şi 
caULativ al <produselor. De iaHmin
ter!i, pentru tr,a;rus,punerea ff n pr.ac
tiică a pol'iLici~ parti•dului, 0 orientă
rilor deosebit de preţioase aJe 
tovarăşuhri Nicolae Ceauşes::u pri
vi!fld sporirea. competitivi1tâţii pro
du:;elor ·româ<neşti -şi .a pr<xiuciiei 
pentru ex'port, consiliile oam enilor 
muncii, aLîtr il.a 111ivelul centr21Jei, 
cit şi a.I întreprinderilor de profil. 
au 19n0Ji2'B!t critic acele ].situri ale 
acti'Vilă!ţii 1proouctive ce asigw·ă pre
misele neces.:1xe rea.l'lzărl-i unor pro
duse de calitate superioară. st'.lbi
Und pe a!.:easlă bad cele mw de 
seamă acţiuni ce se vor desfăşura 

-. 
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in 1988. Se va urmări, desigur, creş
terea în ri lllll inalt ia producţiei, a c
cen lluare::i dezvoltă:tii intensive, efor
turille fiind concentrate !în direcţb 
modernizării şi 1.mbunătăţirii st ruc
turii productie.f, rkii<:ării nivelului 
teh:nilc şi c.a1it.ativ oJ p."Oduselo r , 
sporirii productivităţii mun~i şi 
renlabflităţii în toate intreprin':le.ri
le. A~eslea sint stril::t >eondi\!<>nale 
de fo losire.:i ie-0mplelă a c:ip:icită\l]OT 
de p1·-0ducţie, de ,rea'liz:irea integr:i lă 
a produc-Uei fizice la ta.:ite so1·ti
mentele conhiadate şi , i,n primL:Jl 
tind, 19 producţiei de exp::n·t. Pro
duc,ţi.a mar.ră industri9.lă e.>le pb
nificată •Ila n ivelul de 11.900 milic.'.l
ne Lei. mai mare cu H.8 la ~ulă 
f.ată de rea!liză:rMe d in 1987, sporul 
lrebu:nd să se ~·egjijzeze un prin::iŢ)a] 
pe seama creşterii productivită
ţii muncii şi. în proportie de 
cir ca 30 hi sulă. pe seam3 imbu
nătăţirii struclu1ii sortimentalle a 
produ elor. La rindul ei. crealizare:i 
produ ctiei fizice. mai an.are de-:.-it în 
1987 la fire t<o bumbac cu 8.761 
tone, iar J.<l ţesături cu 67,5 miUoane 
metri pătra\i, este oondi\ionată de 
incă.rcare:i completă a capai:ită-ţill.-0r 
de produc(ie existente şi de utili
:z.:irea lor la randamente superioare. 
Astfel, 'indilCii i1t1tensivi 1planifi:cati 
la m.~ini1e de Iilat şi maşinile de 
tesut trebuie să crească cu ciirca 
22 la sută, iar cei extensivi cu 6,6, 
1·esp!!ctiv cu 8,9 la sută. Fireşte. va 
trebui oa în filecare intreprindere 
să se as!gw·e o funcţicma1·e cores
punză tonrc 0 utilajelor, respect.area 
strictă a tehnologiilor, i ntreţinerea 

„„ 

exempLară a maşinifior, Qare să eon
du::ă 1a o creştere de ce1 puţin 
10-15 11 sută a randamentelor de 
lu~ru. V.om Oua măsuri :pentru .asi
gur.are:. continuităţii în a pr-0vizio 
l1'.l1"8!1 <:u rn:iteri1 şi :rn-aLeriale, im
bunătă\ire3 dolăTjj cu aocesori1 t ex
l'.le, precum şi pent.ru o pr-0filare, 
spe:::Gli:z.3re şi un p1'0gr.am judicios 
de cooper:ire intre unităţi. 

O pondere importantă in .ansam
blul preocupărllar cenlr.3.lei şi a le 
i·n tre;prin deri lo r s2~e i n vedere.-:i 
cre5terii cali lă.tli p1-odU5elor L3bri
cate, a pr-0centel 01r de funcţion.aLi
tate a aeesto.r.a, o ocupă perfecţio
niarea procese!oT de p ~·:>d•u:iie pen
tru iasimilarea unor 111cn tehn ologii. 
Spre exemplu, in iafa.na cel<>r .:rră
Lale pină acum, .am prevăzut să 
realizăm opbimirza:rea lehnologiil<>'f' 
de pregătire .'.!.ţesăturilor in vederea 
unei descleieri corespunzătoare şi 
asigurarea prop1ietătilor ce condl
ţionează calitatea p1•oceselor de v~
si1·e, dmpri mare, .a,prel :rre. Vrem, de 
asemene:i. să optimizăm iprocesele 
tehnologice de fierbere şi albire a 
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ţesăturilor de b t,;m ':..:i.c şi p bum
bac in vederea protejării proprietă
ţilor fibrei şi re:luceriJ pierderilor 
de s~ructură. 

In l<l3te intrepr"..nderile ce ;reali
zează pr-0du-cţie de.•!:!111.aotă IDl."J)Ol'tull!i 
(diil'ect şi prim c(>n[ecţii). p1·oouet1e 
care cuprinde te;3:uri cu grad spo.. 
l·it de d ifi::ulllate tehnică şi com
p lexita te, se vor org'.l n1za zone sau 
ateliere de iabri ::atie speci.ală, asl
gurindu-se a.st.fel c'>ndiţii ipent.ru o 
prrJduc\ ie de 1nivel c<?'lilat:v i·ir.Hica.t 
O serie de măsuri. de;tul de 01 

ro.ase, se ref-eră 13 iperrectl.ania"lllilm 
pregătl!J.·ii profesio'l.:ile 13. personal 
lui muncLtor, la 0rg:miMrea ca ntr: 
!ului pe faze de hb'!.·.icaţie şi p 
gătirea temej ni:ă a cantrolnril 
dotarea icu apar.alură necesară 
control .a fa.hric3ţiei şi calilătii 
duselor. Vom face deci lot ce 
pinde de noi ca pr9dusele într 
prinderilor noastre să se distin 
prin oalitnte3 lor superioară, şi io. 
ce priveşte valcrarea de întrebuin
ţare, Iiabililatea. confortul, atra<:U· 
vjtiatea, bun ul gust. 

Competitivitatea este asi1gurată numai de 
nivelul tehnic şi calitativ ridicat al produselor 

Modernizarea nu este un s e-op in 
sine. Ea ne aj•ulă să diversiCicăm 
.:ontinuu producţia, să obţinem o 

gumă moii largă de produse, indeo· 
sebi pent.ru pJ.aţa externă şi. ceea 
ce urmărim cu perseverenţă, 
sporim conii:iuu n ivelul tehniic şi 
calitativ ol produselor. Gradul de 
diversificare a colecţiilor oferite de 
centrală se reflectă şi în eap~ul că, 
în 1987, au fost realizate peste 50 
mii metri pătraţi ţesături-voiajor, 
in 1347 desene şi pozi ţii coloristice. 
respectiv circa 38 me!.rl pătraţi de 
poziţie coloristică. ColecU\·eJe de 
creatori, ingineri şi colorişti din 
intreprinderile noastre rea!izeazi 
anual peste o sută de articole 
n :ii, d in care jumăLate înlocui 
arlicoleJe depăşite. Şi tot .anual 
re.alize:ază un m1wre '!lumi:k: de dese 
şi poziţii c1Jllor islice 1pentru ţesăll 
din 1bumb~:: şi tiip ibum.bac cu dif 
r lte destin1tii : 1enjerie de ~t, că 
măşi şi bluze din fil'e Cine şi med· 
ţesături pentru rochi i din fire pi~ 
tănate ş i medii. tesături penLl''U 
tume. imperme:abile, prosoape, fi'<>-' 
t:r, b.n t:Ste. catifea. ţesături tip Sibir 
şi pătuL·i, precum şi un mare rnumăr 
de smtimente d e ţesături uWizate 
in scopuri tehnice. Proiectarea şl 
moderniz.:rre:i. sortimentelor de ţe
sătu1i pentru .anul 1008 este struc
turată, in funcţie de desbnaţia lor. 
pe nivele de greul.ale şi fi<neţea 
fireloL Se proiectează ţesături cu 
fi.re unice. în locul fii-e!or răsucite, 
penu·u articole de îmbrăcăminte ex
terio1ră, .nre mixte - ruate şi fi
lamernbare - penliTu ţesăt.urri de că
măşi, 1]j!uze, 1·och.ii, Custe. Dlversifi-



c.are.1 sortim~n h:llă se obtine şi pri.n 
real il'.ia rea de >contex tur.i urzea.Jă, C'U 

efecte de ·\esere, 'Care V1a.lori.fică mai 
bine d:>t.':!Tea tehni<:ă a lintre;prinde
rilcir (maşini de ţesut cu natie.re, 
m:i.şini de ţesut J.aquard ebc.). T ot
odată, d·iversificarea sorllimentală 
este şi un efect al [promovării .noiJor 
desene .şi poziii i color ist.i<:e. acestea 
venind in tnifimp~rea tendimţelor 
de modă, a tit cra plata ân ternă, cil 
şi la piaţa ex ternă. Anul t.cecut au 
rost introduse în Cabrioatie 179 ar
ucole noi, 1297 contextW'i şi 4244 
poziţ ii colorjstice, potrivit ce.rinţe1or 
beneficiarilor , tend inţelor modei. 
Valoarea produselor noi şi repro
iectate, inroduse în fabricaţie anul 
trecut a reprezenta t aproape 40 la 
sulă, faţă de35 la sută i n anul 1986. 

Rod al activităţii de <:rea\ie şi 
cercel.are . .al .a<pUcării ra,pide in pro
ducţie a rezultatelor ia.cesteia, pro
dusele p e o:irc le oferi m se ca.rac
teriza3ză p.ri n n :>ut.a te şi o te.ndinţâ 

a :::entu::i tă de creştere a gradului 
lor de prelu!:!''.lre şi CinilSa.re. P r o
gresele obţinute în prcducţia ţesătu
rilor d in bumbac, ca şi a ţesăturilor 
din fire in iame.;tecuri i ntime de fi 
bre, m odernizarea continuă a teh
nologiil<.rr tle prelu::r~u·e .a materillo r 
prime n.:itw·ale şi chimit:e şi, mai 
ales. a tehnologiilor de .fin iszj, con
feră produselor c.:l'Jiacleristlci s u pe
r ic>J re, •:lJ„it esteti-ce, cit şi de pur t..a1·e 
şi confort. Creşterea pe de o 1parte 
a ofertei de iesălur.i fine într-o 
gsm5 opt:mă de J ăţi·m.i, ăru- pe de 
al tă p:irtc divcrsHi c:.:!ireo produ~ţiei 
de ţe·aturi rolo !le în COTifecţi!le 
pentru imbrăcămi.n te, deschid moi 
per3pe::tive exţ>0rlului de iPTodUSe 
te·, ~ile cu un gr.ad tot m3.l îna11 de 
prelucrare. De altfel, cele m 'li d :'ll•:t
mice creştei'i le marchează len jer ia 
de Pnl şi colelal te prod use textile de 
uz ca•mic, ca şi CJrticolele din ţesă
t:iri pentru imbră{:ăminte : cămăşi 
ş1 lenJerie de corp. irochii. bluze, 
c -stume impe:me:i.bile şi aJte arti
c~le. Este de mentio n.at, în ace.sit 
context. e!orLul colecliivului de crea
pe, condus de in g. Ant .:m Proca, 
indeosebi .al 1„v3răşelor Rod ica Bă
km, inginer pr-0ie::lant. şi Mairja 
Lecltinţian, a rhitect conductor care 
realizează modele noi pen t1~u 

1

oJje:n
te1a poienţÎ>8il ă, precum şi LehnologU 
avansate pentru Linis.ar ea su,penioa
ră Q ţesăturilor. 

Activitatea de m oder.ni.2lllre a pro
duc\iei; de areşlere a par.ametrilo r 
de 'C.l.lit.a.te, funcţionalitate şi esteti 
că ~ 'Produselor se desfăşoară, în e
sen\a, pe baza programului pt ivind 
îmbunătăţi1·ea n ivelulu i tehn :c şi 
calitiativ .al produselor în ind ustria 
bumbacului, o programului de mo
derniz!tte a firelor şi ţ esături.lor in 
Perioa.d1 l986- 199t\ precum şi a 
Pl'Ogramelor anuale de proied1are a 
noi lo.:r produse. Obiectivele priinci 
Pale ale a cestor progirame sînt <ii-

recţion.ate s pre creşterea finetei 
medii a fi:relo:r, utiJlzarea materiilor 
prim1! n<>i rea:Uz.ate in ţară, ex tial 
derea lelm~ogi lilor de m iar e il'lecon 
venţiooal ă, a•educerea cons umurilor 
specifice <de materii pr im e, m :il ales 
in \J)looucţia de ţesMuri tbp bumbac, 
diversifiearea sorlime.n liai1ă a 11relor 
de bumbac prln r eaLiza.r .ea de noi 
tipuri de amestecu.ii şi n oi efecte, 
creşterea gnad ului de v.alarifirca:re e 
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ţe.săturidor, precum şi d iversiiilca.rea 
sortimen tailă în fu.net ie de cerilrntele 
benellliciadlor. Inb·eaga acLiviiaîe de 
înnoi re şi moderni~re a produc
tiei , de creştere a calilă\ii fiecărui 
pr-0d us este s ubol'donatii cu pre<:ă
dere cerinţelor de spor iTe .a ccmpe
titi;v;ită.ţii şi de !Pl'OnlOVare La export 
a p roduselor de COil'Cepţie roma
neasd, în CQ!ltextu11 obţlnei;i unei 
efidenţe ecQnom ke maxime. 

Calitatea - obiectiv mereu prioritar 
lmbunătăţi rea cali tăţ ii produse

lor, ca şi asigurarea în procesul de 
fabrica ţi e a cerinte1or de caJitate 
prevăzute con stituie pentr u toa te 
colectivele de muncă d m i n treprin
derile noastre una din dire.;ţhle 
prior itare de acţiune. Obiectivul 
central în producţia firelor de bum
bac ii reprezintă creşterea fineţei 
Ci relor şi dlversi(i carea sor timente
lor de fire ex trafine. Real izarea a 
cestui indica tor cunoaşte o evoluţie 
ascendentă. Pentru a-l ridica pe o 
t~·eaptă şi mai înal tă vom con ti
n ua să modernizăm tr:muri le de 
laminat ia ut ilaje (lamin•)are, 
Ila iere, maşini de f iletat) . con-
comiten t cu utilJzarea uncir com
ponente tehnologice de mai 
bună calitate, precum şi cu folosi
rea unor tehnologii perfectionale 
de curăţiire de impurităţi şi de 
dublă cardare a amestecului fi hros, 
de extindere a procesului de cură
ţire elecb'Onică a firelor fi ne. Tot
odată, în producţia de fire va creş
te mai puternic ponderea firelor 
unice, destina te producţiei de ţesă
turi şi t.ricoLaje, car e să înlocuiască 
fir ele pieptănate cu fi re răsucite. 
Producţia de ţesături e:;t.? supusă 

unei atenţii deosebite în vedeL·en 
imbunătăţiri i n ivelului ele carnate 
Măsurile elaborate vize:i.z[1, ca un 
obiectiv major, reducei·ea, diferen
ţiat, pe grupe de articole şi des li
naţi i de utilizare finală, a masei 
\e.săLurHor în condi\iile creşterii 
parametrilor lor de funcţionali ta te. 
Vom uti liza . fisele fi ne şi Ioarle 
fine d in diverse ameste.::uri de fi
bră pentru realizarea de produse 
noi : ţe.sătw·i pentrn căm5şi - blu
ze, rochii imprimate, costume -
îmbrăcăminte exterioară. Greutatea 
medie a ţesăturilor se va situa in 
jurul nivelulu i de 137,0 ;{mp, fa\ă 
de circa 143,4 g mp in ~nul trecul, 
ceea ce va asigura utilizarea supe
rioară a materiilor prime, c1·eşlerea 
gradului lor de valoriCioare. Şi, 
pentru a conchide asu pra acestei 
probleme, aş vrea să s ubl iniez că, 
in r amw·a noastră, îmbunătăţirea 
parametr ilor calitativi - tehnici .ş i 
economici - porneşte de 1a mate
ria primă şi semifabricate, fire şi 

suţ><>rlul de ţesătură, pină la p ro
dusul final (ţesătw·a finită). care 
condiţionează n ivelul calllativ al 
confecţiei î n care este i ncorţ>Orată. 
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Mihai MîNDRU, economist 

Actiuni „ 

pentru 
ferme 
reducerea consumurilor specifice 

in structură fire cu conpnut ridi
cat de m ateriale texlile L·erotosibile 
pentru destinaţii adecvate. ţesături 
flauşate vopsite în fir p.?nt..-u pija
male şi capoate, snu ;n bucată, 
pentru cămăşi de iarnă, precum şi 
ţesătud imprimate pentru rochii de 
casă. Vom promova cu fermitate în 
producţie sortimente.le de ţesăturt 
care se încadrează în limitele de 
greutate planificate pe met.rul pl
trat !inii. echilibrînd astfel .r.truc. 
tura acestora incit să pul.cm să ne 
încadrăm în normele de conswn 
stabilite. Şi. fireşte, vom adopta ŞI 

O problemă foarte actu31ă în în
treaga noasLră economie este aceea 
a consumurilor materiale. c!e ener
gie electrică ş1 de c'lmbuslibili. 
Anul trecut, dar ş1 mai înainte, in 
intrepr;nderile noastre .s-:i acţ io.1al 
hotăriL pentn1 reducerea consumu
rilor specifice. De pildă, în vederea 
rolo~irii superioare a mJ1eriilor 
prim", am urmărit dlve1sificnrea 
structurii producţiei prin introdu
ce:-ca în fabricaţie a u1101· tipuri 
de fibre chimice şi sintetice exis
tente în ţară, precum 5i a mate
rialelor textile rcfolosib1\e pt'C>\'enite 
din procesele tehnologice. concomi
tent cu reducerea consumului de 
bumbac pe seamo creşterii celui de 
fibre chimice şi sini.etice. tn legli
tur[1 cu ace t din Ul'mă aspect, aş 

releva faptul că pondere•t bumb::i
cului in totalul masei n:;,ro:ise pen
tru fire a fost anul trecut de 
49,6 la sută. neincadrin<lu-ne in 
normele de consum slab iii te peni ru 
producţia de ţesături. Sintem 
pe deplin conştienţi de neajunsu
ri le existente in acest domeniu şi 

ne propunem să acţionăm cu mai 
multă energie pentru incadrarea 
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strictă in normele de consum. ln
cl usiv in cele de energic electrică 
şi de combustibili. iar aceasta in 
conditille îndeplinirii ritmice. la 
toti indicatorii, a prevederilor de 
plan pe :mul in curs, cu precădere 
a producţiei de export. 

Ce vom întreprinde pe.1tru atin
gerea acestui obiectiv ·? Vom asi
gura într-o mai mare m~1sură de-
cit pină acum proiectar~a unor ţe
sături cu conlextw·l care să aibă 

lng. Ion HALĂLĂU 

alle măsul'i, în primul rind de in 
tărire a disciplinei financiare, 
să asigure ca toate intrepl'inderi 
noas tre să intre in normai în 
priveşte respectarea norn1ell)r 
consum 

Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică, 
şi introducerea progresului tehnic, 
factori decisivi În realizarea planului 
Aşa cum s-a mai arăl<•t. prin 

inte1·medjul acti vită\ii de cercewre 
ştiinţifică s-au realizat o:,h~::t1ve 

menite să conlribuie la Iviosirea 
judicioasă ş1 valorificarea si.:perioa-

ră a materiHor prime din ţară, re
ducerea consumurilor de ma~ril 
prime deficl Lare, materiale şi ener
gie. spoi;rea gradului Je valoriCi
care a resurselor secundart:, ridi
carea nivelului tehnic şi calitativ al 
produselor în vederea satisiacerii 
cel:inţelo1· benet:,iciarilor interru şi 
extern1, a cr~terii producliv.ităţil 
muncii şi reduce:i;i impo turilor. 

Anul t.recut, planul de cerceJare 
şt.îinţifică, dezvoltare tehnologi\!ă şi 
de fotroducere a progresulJi tetînic 
a cuprims un număr de 35 teme, 
32 tlind finalizate, di n tre care 20 
prin forte p roprii. 8 prin in t i'lute 
a le M.I.U. şi 4 prin jnstritute a e 111-
l ()I' :ministere. 

ln cQntexlul ~re.inii <le înlocibife 
a bwnbacului superior şi ;neaiu I 
cu bumbac mediu n la articole teh
nfce, datori tă e.xpel'iment.ărilo1· e
fectuate atit în industria bumbacu· 
lui cit şi la beneficiari, se aprecia
ză că, încă de la începutul :;i.cestui 
an, se vor pu tea .înlocui uirca J. 750 
tone bumbac superior ş1 500 tone 
bumbac mediu cu articole din bum
bac mediu Il. Prin ac~Le înloc' 1iri 
se asigură o reducere a ef-Orlului 
\'alutar de circa 2 500 d•)ian pe an. 
De asemenea, a fost înlocuit: bum
bacul mediu I cu bumo<lC rf\ediu ll. 
la firele din bumbac 100 ta ~t~ şi 
în ameste.c 50150 şi 67/33 r1i5r'"" p'B'
liesterice, fără a afecta asp ct~I 
exterior al ţesăturilor obţinute. · b
cole.le ţesute din aceste fire ·naa
drindu-se în s tanda rde.le de calita
te. Ar.ia potenţială de aplicare n 



ncestei lucrări pentru cenkală este 
de circa 3 OOO to/an, ceea c~ penni
te o reducere a efortului valutar 
cu ci rca 1 100 mii dolar i1Wl. 

Jn ce priveşte progresul tehnic, 
au fost asimilate 16 p1·oduse noi şi 
au fost aplicate sau extinse 15 teh
nologii noi. Pe baza aplicării în 
produc~ie a obiectivelor ce ni le-am 
propus în acest domeniu, se esti
mează obţinerea de efecte economi
ce concretizate astfel : spor de pro
ductle - 48,2 milioane lei, spor de 
beneficii - 27.1 milioane lei. redu
cerea consumului de combustibili -
174 tec şi de energie ~lectrică -
325 Mwh, evita.rea importului 
R,87 mi lloane lei, creşterea expor
tului - 190.G milioane lei. 

Activitatea de proiectare a pro
duselor a fost axată pe diversifica
rea sortimentului de ţesături pen
tru diferite destinaţii şi asimilarea 
de noi urllcole, care să conciucă la 
valorificarea mai bună a mate ·mor 
p1·ime. Au fost realizate articole cu 
finisaje superioare, noi sortimente 
cu bumbac mediu II, :nit p:!Illru 
export, cil şi pentru piata internă, 

articole tehnice şi cu destinaţie spe
cială. care a u înlocuit sortimentele 
cu bumbac superior şi inec.liu I. Au 
fost, de asemenea, create noi arti
cole (12 sortimente din clasa „su
perior") , cu conţinut de materiale 
textile refolosibile, oferite benefi
ciari lor la contractări ş.a. S-a ex
tins preocuparea pentru reali7.area 
de sortimente din clasele superioa
re de calitate, Iiind creat un număr 
de 18 noi articole la .:!asa extra 
şi 29 articole la clasa lux 

Un accent deosebit a Cost pus pe 
realizarea de colecţii corespunză
toare pentru export direct -,i prin 
confecţii, precum şi 1nnt.-u fo11dul 

Pieţii. Colecţiile prezentate 1a con
tractări pentru fondul pieţli au asi
gu1·at contracta.rea fondului de 
marfă alit pe sortimente cit şi pe 
cla.>e de calitate. 

Pentru export, colecţiile au fost 
destinate contractării fondului de 
marfă pe relaţia U.R.S.S. (anii 1988 
şi 1989), pe relaţia Devize Conver
tibile şi CAER pentru sezonul pri
măvară-vară 1988 şl toamnă-iarnă 
1988/ 1989. ln acelaşi timp, s-au creat 
foarte multe sortimente şi poziţii 
coloristice noi la solicităr:le directe 
ale beneficiarilor externi (Incom, 
Eaciba. Sleilmann Coniero Tri
ton etc.), precum ş

1

i peste H 
1

000 co
lecţii pentru acţiuni de vizionare 
de către întreprinderile de comerţ 
exterior şi marii benefic;aii ex
letTti. 

Cercelarea ştiinţifică va trebui să 
acţioneze însă mai energic pentru 
menţin-erea şi consolidarea presti
giului dobindil de indust1ia bum
bacului din ţara noaslrâ pe multe 
meridiane ale globului. A v.-:m obli
gaţia de a ţine pasul cu te11dinţele 
de modă, atil sub aspectul conte x
turii şi al coloritului, cit 5i al fini
sajului. ceea ce nu se ;>0a te fr..ce 
decît prin inLensHicarea activităţii 
de cercetare şi creaţie. D~ aceea ne 
vom strădui să stimulăm mai pu-
ternic creaţia tehnico-ştiiniifică, să 

o legăm mai strins de PJ'Oducţie, 

urgentind aplicarea rezult.aleloi; cer
cetărilor, intrarea în fc1l>ricaţ1e a 
noilor sortimente. In ~ce1aşl <·<>n
text, vom continua specializa.rea şi 

profilarea întreprinderilor, in sco-

puJ adaptării ilexibile a pro<lucţiei 
la cerinţele pieţei. vom extinde ti
pizarea suporlului de ţesături cru
de, astfel ca diversHica;-~:;, sorti
mentală să se realizeze prin aplica
rea de finisaje superioare. De ase
menea, se va extinde apiicarna de 
tehnologii pentru finlsare!l supe
rioară cu efecte speciale de suprn
[aţă (şmirgheluire, peliculizare, ca
landrare, satinare). Vrem ca activi 
tatea de cerceUire tehnico-ştiin\ifică, 
de creaţie să contribuie ) l ma! mult 
ca pină acum la lărgirea pieţei de 
desfacet~. interne şi ext~1·nc. la ex
tinderea produselor noastre în cit 
mai multe ţări, mai ales în acelea 
unde s int căutate produse de cali
tate superioară, inclusiv prcxhse de 
lux 

Di.n aisc.ttiile cu directorul general al Centralei Industriei. Bttm
bacullti-nucu;cşti, cu a!ţ'i factori de răspundere din centraLtr, am 
in /eles cii. auui 1983 a debutat în condiţii. favorobtle. Pe baza f un
damentării cor~.~pun::ătoore a planului pe anuL 1988, in toate în
tl't>?>rinderîle s-au stabilit măsuri concrete, cu sprijinul centralei 
şi al minisleruLui, pt"ntru soluţionarea problemelor şi reaLizarea uir
ci.nilor stal.;ili te. M-am convins de aceasta vi.zitind lntrzpriruler~a 
Dacia. o intreµrinrlere fruntaşă pe centrală. cu mare p1mdere in 
producţia de export, produsele de a ici fiind apreciate pe uiulte 
rr. eridiame ale globului. Practic, in toate contilientele se trimit 
ţesături tip bumbac- pentru lenjerie, confecţii lenjerie-pat, cunf ecţi'i 
ţesnruri p<..'71lru cămăşi, rochii ş.a. Fiindcă „Dacia" este cita mai 
mare unitate din centrală specializată î1~ export. Fărti îndoială, 
prei.tigiuZ de c.a.re se bucură aceasta se datoreşte înainte de toate 
l<ar11icuLui său c?lectiv de conducere : ing. Elena Pop, .:iirectorul 
i11tr epri11der?i. tng. Viorel Burada, director tehnic, economisL Dănuţ 
Luca, directul' comercial, economist Viorel Pricope, co,nt.a.bi!-şef. Şi se 
mai datoreşte muncii pline de abnegaţie a tuturor speciaLislilur şi 
1mmciloritor ue aici. 

Supuse dezbaterii adunărilor generale ale oamenlior mvn
ciL din f1c·cal' i! fn(reprindere, activitatea desfăşuraUi şi mă
!:urile 'P< nh-u realizarea planului. pe acest an au evicianţiat Te
zerv e importante, car<?, puse în 'l>aloare, pot asigura 001i11erea de 
1·czuLtate tot maL bune. Măsurile adoptate sint în măsură să c011 -
tribuie la îmlnmcitloţirea a.ctivităfii în toate domeniile, La asigurarea 
condiţiilor ma:eriale s. la temeinica organizare a muncii m scopul 
desfăşurării corespur.::ăioare a producţiei şi obţinerii d:: rezultate 
:;upc-rfoare. JnLreguL ţeT!'ona/ aL centralei l!Ste hotărît să d e!l iJlaţă 
cu fennitate sa1·cinilor, orientărilor şi indicaţiilor trasate de tot:a
răşuL Nicolae Cca11.5escu, secreta.rut general al partidultii, ill -vederea 
i11depli11irll in condiţii de înaltă. Cl!litate şi eficientă a preredr:rilor 
planului 71c anul J9Fi8. Vor fi înfăptuite exemplar măsurile wei:ă
zute în p rogrameli; de perfecţionare a organizării şi modcrnizăl'ii 
proceseior de 7Jrnd11cţ1c, a siStemuLui de finanţare şi creriltare a 
activităţilor economice. precum şi celor stabilite prin ·normatiliele 
~::onomico-f iuancia1·e. 

Consili-uL oam.enilo;· muncii al centralei apreciază. că l .>!J fe in
treprinderile dispun d e dotarea tehnică şi forţa de muncă 11ecesare 
pentru. realizarea inlcy„ală a planului pe 1988. Aşa cum s„a 'relevat, 

insă, la recenta adunare a reprezentanrHor oamenilor muncii, tre
bulr să. se acţioneze mai puternic pentru întărirea ordinii şi di:;
ciplinei, să se dot·edccscii mai multă operativitate'. răspundere 1114-

xim.ă in rezol~rea problemelor. aşa incit sarcinile de producţie să 
fie îndeplinite exempLa1', ritmic şi la un nivel calitativ 3t'perior. 
în fieca1·e :;ectie, au lier şi loc de mtLncă. 

Şi pc,mru Că ne aflăm in preatma zilei de 8 Mar:1e, ci;nvinşi 

că sîntem în asentimentul cititorilor r evistei „Presa noastT<i " . ne 
mgă.duiT11 să acl1·esăm harnicelor specialiste şi muncitoare din intre
prinderii~ centralei cele mai bune şi trumotLSe urări de :;d nătcite şi 

fe1icire, de succese tot mai mari în înfăptuirea sa,rcLrniior J.e plan. 

Elena SOIMU 
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(continua.re din pag. 23) 

cei a căror meserie s~ nume·;te 
<•urmări~i. prindeţi, ure:;lcqi•·. ;:ă 
mergi 'in contra curentulu i, clnd era 
cu mult mai uşor să foei plu1a. cu 
mult mai uşor să te la.•i dus co
mod. la vale"'. 

Iar in 1971. într-o ta.bletii de pu
ţine fraze, Eugen Jeb.?Lea1ut .conht
ra memorabH figu ra mar~tu~ pam
fl~tar N. D. Cocea - ,.Nicooni al 
Lttmii " cum semna un201·i.: „Ern 
mai mult mărunt de ..>tat Niroară 
al Lumii şi depozilul :;ău de dina
mită trebuia .să-l cauţi nu i11 
pumni. ci in ochii ex traordinar de 
mob ili şi sub uluil()3.J.'P.a b-Ollă :l 
frunţii. La «Facla" înainte ci:? pri
mul război mondial, la -.<Victoria» 
după cel de al doilea (ziar ;n a ci
TJLi. redcicţ'i.e a lucrat Jebeleanu fa 
primii. ani de după 23 August, n.n.) 
- N. D. Cocea era cel m!li t înfi r, 
neastffitpăru l şi arma cu r:epetiţi<! 
a spi1iiului. Se s pune di istm·ia se 
face de oam:mii politici ·;i se scrie 
d e oamenii condeiului. Nicol\ră al 
Lumii (împreună cu GaJact ion şi 
Tudor Arghezi). a demor.sl rat ră, 
nu o dată. ea poate i1 l :.'lcu tă 5i de 
1·~prezentantii spirilului". 

Tn evocârile de nwri. figuh ale 
ziaristicii româneşti. prPCUM. cele 
mai. sus citate. ca, de altfr• i. în ori
care din. articolele aşternute de-a 
htnguz anilor i?ţ presă. sui.1 impresi.a 
fa1Jtului ele viaţă coti6.ian. pana de 
gazetar a lui Eugen Jebeieanu poar
tă pecetea unei f orte d'! c!>nvingere 
Pe cit de pătrumză.toare, pe atîta de 
dm·abilă în memoria c i.tttomlui. 

(conti,nuare din pag. 34) 

ambele din do meniul economic, 
„Capital.a sub ocupaţia di!şmanu
Lui'' ş.a. Interesantă sub raport do
cument.ai· este şi prefaţa pe care o 
semnează pentru „Istoria presei 
româneşti" a luf Nicolae lo l'ga. 
Dar cartea sa de referinţă, 
ţi nind cu totul de gaietârle, rămi-
ne, fără indoială, ,.Bucureştii ae 
altădată" . O vastă cronică a prin
cipalelor evenimente, ş1 nu numai 
Poli tice, din Bucureştiul anilor 
1873-191·1, din care nu lipsesc nici 
portretele unor oameni ai epocii 
sale. O cronică redactată în ultima 
parte a vieţii lu i, dar ziai.istul a 
răsfoit. e'vident, şi paginile îngăl

benite de vrem~ ale numeroaselor 
publicatii la care a lucrat snu pe 
care le· a editat personal. 
Fără îndoială, este grt?u să epui

zezi in spaţiul unui articol de re
vistă activitatea. unui ziarist omni
prezent mai bine de o jum:itat.e de 
\'eac in paginile presei româneşti. 

Dar n-am putea să mcheiern mai 
bine rîndtui le de faţă iără a evoca 
şi strădaniile sale neob-'Site Pf",n lru 
crearea şi întări.rea breslei ziariş ti

lor intr-o vreme cind cei m ai mulţi 

dintr~ ei se aflau 1a discreţia unor 
patro ni avizi de profituri şi glorie. 
A fost unul dintre fonci.1toiii „So
cietăţi..i presei" şi ai Sindicatului 

Ziariştilor Români, aflindu-se, între 
1913 şi 1924, în fruntea acestuia din 
urmă. Intr-o epocă ln caxe clasele 
exploatal:oa:t·e, dominante înăbuşeau 
libertăţi le democratice, ei. s-a ridi
cat hotăr.it în apărat·ea libertăţii 
presei, combătînd încercă1ile de. gt„ 
t uire a acesteia. cenzura impusă de 
guvernele burgheze sub cele mat 
diverse pretexte. Apărînd dreptul 
presei la „moralizarea vieţii pubU 
ce", Constantin Bacalbaşa a ţinu 

să sublinjeze însă întotdeauna 
marea responsabilitate a ziari;;tul 
faţă de cuvintul tipărit : 
„Niciodată ziariştii .:on5tie 11ţi n 

1m cerut impunitatea - :,punea 
de la t.1ibuna unuia dintre congr 
sele ziarişti lor. - Lipsa de răspu,nd 

r e nu poate fi cerută şi nu poate 
primită. Orice om treou.te să aib 
îndatoriri, ziari.stu,l - t DC11U1i fiind
Că acţiunea lui este foarte intinstl 
şi. a re puterea de a înriuri şi a 
preface conştiinţele - trebuie s4 
ştie că mai este ceva şi mai. ta.,.e 
deasupra lui : controLui dinamicei 
sociale ... " I ru· mai departe : „Ziariş

t·ii care abuzează de Libertate sînt 
buni tovarăşi ai celor care o rcs
tring".'1!! Sînt adevăruri p eeene; \"a
labilitatea lor nu se va sterge ni
ciodată. 

"' c. "Baca!l)aşa, Raportiul. asupra 11-
bertătll p.resel, Bucureşti. f .a.. p. JO. 
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Două decenii de la reorganizarea 
teritorial-administrativă a fării 

CTITORII ALE ,,EPOCII 
NICOLAE CEAUŞESCU'' 

Rm. Vilcea 

E fectuată la iniţfotiva şi 
sub conducerea direc-

1 ~ tă a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general ol 
partidului, ctitorul marilor prefa
ceri din perioada istorică inaugu
rată de Congresul al IX-iea al 
p,artidului, reorganizarea teritorial
administtlativă a României, înfăp
tuită in anul 1968, aniversează 
două decenii de profunctă confir
m 'lre a acestui act de referinţă 
istorică pentru deivoltarea echili
bmtii, armonioasă a tuturor 10-
nelor patriei, îndeosebi a acelora 
slab dezvoltate. Dacă pe ansam
blul ţării producţia industrială este 
acum de peste 5 ori mai mare 
foţă de 1968, în judeţul Sălaj, de 
pildă, este de 18 ori mai mare, 
în judeţul Bistriţa-Năsăud de 15 
ori, Olt şi Vaslui de 11 ori ş.a.m.d. 

Printre morile realizări obţinute 
cu prilejul reorganizării teritorial
administrative se numără şi înfiin
ţarea, acum 20 de cni, d~ noi 
cotidiane, g.nete şi reviste locale. 
Cu acest prilej publicăm, în revista 
noastră, însemnări ole unor re
dactori de la ziare şi gazete în
fiinţate cu două decenii în urmă . 
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Vizita tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, I I 

', .~ împreună cu tovarăşa ELENA CEAUŞESCU, 

1. 
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„ 
1n fări Africii ale 

Un nou şi strălucit itinerar Cll .păcn;; 
Prieteniei şi cooperării internaţionale: ·v oca.ţia de pace a fost 

îotot.deauna propl'ie po· 
poiiulu.i romitn. Dai· 
niciodată na nu s- a 
manifestat cu atîta pu-

tere, aLit de activ ca în anii care 
au Lrecut de la Cangresui a l. IX-lea 
al part.ldu1ui. şi pe oal'e ~1.l mîndrie 
legiUmă îi numim ,,l!:POCA 
NICOLAE CEAUŞESCU". O nouă 
şi s brăluc:ită mărturie a ac?stei vo
cap i, urmind isto11icelor itJ.nerare in 
ţf1ri situate pe toate co nUinentele 
lumii, o repreZ'intă recentul itinerar 
de prietenie şi colaborare al pre
şedfalelui Nicolae Ceauşescu, împre
ună cu tovarăşa Elena Ceauşt::scu, 
intr-o sede de ţări ale Africii -
Republica Ghana, Republ ica Libe
i·ia, RepubUca Guineea şi Republica 
Islamică Mauritania. 

Prima etapă a noului iif.mera~ de 
pace, inţe1egere şi colaborare a l 
preşedintelui Iijcolae Ceauşescu, im
preună cu tovarăşa Elena Ceauşt!Scu, 
în unele ţări din Afmi:ca a consti
tui t-o vizita oficială de vdetenie 
efectuată în Republica Ghana, la 
invitaţia preşedintelui. Cons-l!Juluj 
:~aPonal Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana, Jen·y J ohn Raw
lings. Distinşi~ soli ai pop orului ro
mâ n au fost intîmpinaţi încă din 
primele clipe ale sosi1râi lor pe pă
mintul ghanez ou alese sen!:imente 
d~ stimă şi preţ,"Uit:e, locui iori i ora
şului Accra rezervînd· ioaltibr oas
peţi româ ni o primire deosebit de 
c~rd ială. Vizita de acum, un u ind 
ce;1~i din 1977, a as igurat conti 
nuarea d1alogului f er1:iil di ntre cele 
do.ia ţâri a flat.e la marn d:sta!lţă 
ttna de allta din punct d'? veder~ 

geografic, dar foarte api·opiat.:? ca 
mod de înţelegere şi. abordm·~ a 
p;·oolemelor intemaţionaie. ! n a~e;;t 

Stns, preşedintele Nicola~ Ceauşescu 
arăta : ,,ln convorbirile pe care 
le-am avut în a.cest-e zile, am ajuns 
împreună la concluzia ci\ e.'\: ist.ă 
mar.i 1>osibilităţi de dezvoltăi·e în 
continuare a colaborării reciproc 
avantajoase româno-ghaneze cores-

punzător aspiraţiilor de dezvoltare 
independentă, de progres, de bună
stare, de pace şi in•elegere inh·e 
popoare". lin acelaşi spirit, Jerry 
John Rawlings ţinea să i·emarce : 
„Vizita dumneavoastră ne orer:\ 
prilejul de a discuta nu numai pro
bleme de interes comun, ci şi să 
consolidăm relaţiile noastre. Ghana 
preţuieşte l'el.aţille strinse cu Romi
nia şi noi vom face totul pentru 
ca acestea să devină şi mai pu
ternice". 

Noul dt~log româno-ghanez la 
nivel îna.ltt s~a soJrla:t cu o se1ie 
de înţelegem importante ea.re şi-au 
găsit ttefilectarea î'n Comunicatul 
comun dat publ1iaităţii L-a i!l1cheierea 
conv:orb i·riilor ofil:ciale. Ţi11indu-se 
seama de pl"Jonităţtle programelor 
de dezvoltare economica a celor 
două ţărd, s-<a convenit să s·e ac
ţioneze pentnu creşterea scl1imburl
lo r oome11ci.ale şi dezvoltarea coope
rării econ:0tnke iln diverse dom enii 
ale industriei, ca m1nenitlu1, petro
lul, î n a11Jt'iculwră, precum şi în 
au te seatoare de interes <l'OOipr-Oc. De 
asemen.$, ·se vQJ: i1ntensi.fi·OO Jegă
trurille drlin tre guve.t\lle1e român şi 
ghiam.ez, oons1.Jl!Jtă:t'lhle perOOdhce pe 
lini:a JU'iirlli5terelor de e~er1oe, sch im · 
bur i şi contacte ale organizaţiilor 
sor.:ia!J'lste şi obşteşti di'll celJe două 
ţăni. 

A doua ebapă a vizitei efectuate 
de tovarăşul Ndcolae Ceauşescu, îm
preună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, 
pe contiinentUJ. afrioan a reprezen
tat-o vizita în Republi<:a · Liberia, 
la invitaţia preşed1nte'llW Samuel 
Kanyon Doe. Aceasta a dcbu':.at prin 
primi01:ea entw>ias,tă făcută de cetă-
ţenii capjt;tlei Monrovia, ;.mde şe

fu.Lu i statiuhE nostmu i s-:i înmînat 
„cheia oraşului ", şi a continuat în 
aceeaşi a:tmosfa·ă msufleti to are, 
s:'u-bălorească. O semni:fiicaţie apar
te a av.ut ceremonia decernării til· 
l utui de doctor honoris oa:usa al 
Universităţii Liberia tovarăşului 

Niroo1ae Ceauşescu şi tiova~·ăşei 

Blena Ceauşescu, Ca!'e a relevat 

s'l:ră11UCilt.a afPrernere de care se 
bucw·ă o operă te'OretiLcă de maire 
va1oa1re în tezau11Uil gî1nd:i:r,Ii înaih
tate, o operă consacrată pro::novării 
nobilelor idealuri al.e păcH, ·priete
me1, pro~resului şi independenţei 

t ulur-0r naţiunirlor huni i. 
Noua vizită a conducătorilor noş

tri în. R~ub.l;ţoa Libeda - prima 
s-a desfăşu118t în 1974 - a dat noi 
şi a:mp1e dimensi uni colabo.rărH 
prieteneşti dintre cele dauă ţări. 
„Noua noastră vizită în frumoasa 
dumneavoastră ţară - al·ăta p re
şedlntele Nicolae Ceauşescu - con
stituie o expr esie a cursu.lui pozi
tiv al relaţiilor de prietenie şl 
colabora.ie di.ntre România şi Libe
ria, o ilustrare a dorin~ei comune 
de a le da noi dimensiuni, spre 
binele şi prosperitatea popoarelor 
noastre, .în folosul cauzei păcii ş~ 
înţelegerii internaţionale". La rîn
dul să,u, preşedintele Samuel 
Kanyon Doe sublinia : „Am căzut 
de acord să acţionăm penim reali
zarea .unei mai strinse colaborări 
bilaterale în domeniile eoonomic, 
tehnic, ştiinţific, cultural şi al în
văţămintului, precum şi pe linia 
promovării păcii, înţelegerii şi co
operării internaţionale intre toate 
naţiunile''. 

Expresie sintetică a rezultatelor 
di.afogu1u1 la mvel în ialt româno
liberian, Comunicatul comun relevă 
hotărîrea celor două ţări. de a a c
ţiona pen1!ru creşterea şi diversi-
ficarea schimbunilor comerciale şi 

dezvolrtarea cooperăl'ii eron:)mice in 
domenHle agriculturui, pescuitului şi 
i ndustl'iei alirnenta:re, mîillelor şi 

geologiei, silv;lotiltutii şi industria
lizări.i lemnului, transpm·turilor, 
construcţHLor de d!iiUiIDuri şi căi 

fer ate, coostriuctiilOJ: nava1e, formă

r ii cadrelor, precum şi in alte .şec

toare de :interes comun. S-:i semnat., 
cu acest prhlej, PL1:otocolul pr ivind 
punerea in apl iom:e a Acorduiui 
pe termen lung din ootomhrie 1980 
de dezvoltare a cooperănii econo-
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rruce şi tehnice şi a schimburiior 
comerciale. · 

Ca un moment de mare însem
nătate în or<mica relaţiilor externe 
ale ţării .noasllre s-a înscris şi vizita 
efectuat-ă de către preşedintele 
Nicolae Ceauşescu, împreună cu 
tovarăşa Elena Ceauşescu in Re pu
blica Guineea, loa Jnvitaţ1a gener~lru-
1ui La!nsiaala ~. preşed.iinteile C-0-
miteliului M!Llitlar de Redresare Na
ţională, preşedintele repubJioii. Cal
da ospitalJ tate, stima şi considera
ţia cu care îna!lţii soli ai României 
soalaliste au fost înconjuraţi şi în 
această ţară atestă, o dată mai 
mult, prestigiul şi pre~u1re3. de care 
se bucW'ă pe pămintul Af!L'icii, ca 
şi pretutindeni îin lume, România 
socialistă, activ.itatea prodigioasă. R 
preşedilnteLui Nico'lae Ceauşescu, 
consacrată cauzei nobhle a luptei 
popoare lor pentnu dezvolllare liberă 
şi independentă. 

Străluoilla Viizită a conducătorilor 
ţării noastre la Oonalm:y a dat noi 
or..izonturu conlucrării prieteneşti 
român o-guineeze. Sint elocvente în 
această pnivinţă apJ:eaierile tovară
şului Nicolae Ceauşescu : „Am con
vingerea că vizita şi convorbirile, 
înţelegerile la care vom ajunge vor 
deschide noi I.Perspective colaborării 
dintre ţările şi popoarele noastre. 
în interesULI reciproc a.I progresnlULI 
economic şi social, al intăririi 
independenţei". I.n acelaşi context, 
gener.alul Lansana Conte subLinia : 
„Pl'ietenia. dintre România şi Gui
neea depăşeşte contingenţclt! poli
tice şi culturale ale ţărilor noastre. 
Ea se bazează pe voinl-a comună 
de a-şi asigura viitorul în cadrul 
DDUi sistem de legături inaUcrablle 
de cooperare frăţească". 

Noul dia1og la n ivel înalt româ
no-guineez - pn.imul a avut loc în 
1974 - s...,a încheiat cu înţelegeri 

importante, reflectate in Comunica
tul comun dat publitci•tăţil la s.fJ'1'ŞWull 
oonlVl()roonlor ofioi3ile. AstfeJ, 
s -a conveniJt să se acţianeze în 
vederea creşterii mai intense a 
schimburiilor comerciale 51 adînoiri i 
cooperării economice in doll}eniLle 
in:clwlmie, .m:tne!.oc, gedlo-giei, tnans
par<turilor, agnioultunii, silvicultw'! i 
şi industriailiizălnii lemnulw, pesow
tll!lui, sănătăţii, culltlunii, precum şi 
în alte secto.are p1:1.ivind dezvoltarea 
în r00nbirnuaire a cooperckii economi
ce şi tehnice şi a schimburilor co
meroi:ale î,ntre cele două ţări. 

Ultima etapă a strălucitului iti
nerair de pa.ce şi prietenie all sc&ILor 
poporului român in ţărUe africane 
a reprezen tat-o vizita în Republica 
Islamică Mauritania a tovară•,mlui 
Nicolae Ceauşescu, împreună cu 
tovarăşa Elena Ceauşescu, la invi
taţi.a col<lI'leliui!IU.i Maaouya OUlt Socr 
Ahmed Taya, preşedintele Comite
tului Mitlitar de Salvare Naţională, 
şef al statului. Şi aceastâ vizită s-a 
desfăşurat într-o atmos.fer:i de prie
tenie şi înţelegere reciprocă, inalţU 
oaspeţi rom âni bucurindu-se pre
tutindeni de o primire deosebită. 

~a cu.th se sublmiază şi în Comu
nlcatul comun. prin rezultatele sale 
rodnice, dialogul la nivel înalt de la 
Noakschott s-a însarus 1..a o nouă 
şi importC!lltă contnibu.ţie la dez
voltarea şi întărirea relaţiilor de 
prietenie şi colaborare d;jntre Româ
nia şi Mawiitan.ia, la promovarea 
cauzei păcii, colaborării şi progre
sului tuturor popoan.-elor. S -a dat o 
înaltă apreciere colaborării rodnice 
statorruci1te în.tre cele două ţări în 
domelllÎu.i pescuitwui ~eanic şi s-a 
hotădt să se acţioneze pentru ex
tinderea şi diversificarea in viitor 
a conluorănii în acest domeniu. De 
asemenea, s-a convenit să se acţio
neze pentn·u creşterea schimbw·ilor 
comerciale şi d~altarea cooperării 
economice în ctomeniile indust!"iei, 
mlnerJtl1111ui, agrnolllturii, conskuc
ţiilor, transpovturilor şi telecomu
riicaţiilor, precum şi m alte sec
toare de i'nteres rec.i1P110,c. Pe timpul 
v;jziitei au Jlosl sernnalte un Aiide
Mem-O:ire pr.ivrund dezv()lltairea în 
c<mtinuare a coqperăriii. econom'ilc:e 
şi tehn!Î!Ce iŞi i:nitie:rlsiti!dea sch&mbu
nmor ~eroi.aile şi Acordiul im Lre 
guveun lll Repub'1iiei.i Sociall:iste 
Româlnăa şi guvemul Repul)JitC!i Is-
1,a:mix:e MauniltanJJa pri·v!ind prom.<>
V'area şi gair,ainta!rea rec:ia>rocă a im
vesLiţiiJ,or. 

In legătură cu re.zultal.cle rodnice 
ale di.alogului româno-m.aurit.anian, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, răs
punzînd rugăminţii adresate de re
prezentanţi ai presei, ru·ăta : „Am 
avut convorbiri foarte bune cu pre
şedintele Mauritaniei şi am a.j_uns 
la in~elegeri foarte bune. Am ajuns 
la concluzia comună de a. dezvolta 
mai puternic relaţiile ClCODOmice, 
tehnico-ştiinţ,ilice şi culturale din
tre cele două ţări. Sperăm că. iuţe
legerlle la care am ajuns vor des
chide perspective mari acestei 
colaborări reciproc avantajoase". 

Dl.liPă. cum era şi fl;resc, conv0110ilriile 
la nivel inatt de la Accra, Monrovia, 
Conalm·y şi Nouakchott au prălejuit 
largi schimbul'i de opi;nii în legă
tură cu aspecte actuale ale situaţiei 
internaţionale. S-.a relevaL cu satis
facţie s.imhlitudinea punctelor de 
vedere asupra pr.iJncipaielor proble
me cu care se .con.Wuntă astăzi ome
rurea. A fost relev:ată îngrijorarea 
profundă faţă de continilQi'ea cw·sei 
ina:rmăr.JJor şi consecinţele acesteia 
asupra dezvoltării, subliniindu-se 
că problema fundamentală a epocii 
noast.re o constituie trecerea hotă
nîtă 1a de21armare, în pmroul rînd 
la dezarmare nucleară. Sa1utindu-se 
i:.nche.ierea 'TuJatatuJuj dirnltrt? U.R.S.S. 
şi S.U.A. priVind eliminarea rache
telor cu rază medie şi mai scurtă 
de acţ~une, s-a subliruaL in mod 
unanim necesitatea întreprinderii în 
continuare a unor a<:ţi.u.·u hotărite 
în direcţia realizării de noi pro
g'l.·ese pe oalea dezarmărrui, a lichi
dă.I.iii armelor nucleare şi chimice, 
reducerii substanţiale a armelor 
clasice a efectivelor şi cheltuielilor 
milita;e. 1n acest context, conducă-

torii statelor afuioane vizitate au 
dat o înallă apreciere iniţiativei 
preşed~ntelui Nicolae CeatL5escu, 
aprobată în unanimitate de po'J):>rul 
nostru, priViind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor şi 
cheltuielilor militare aie ~ărli 
n-Oa.Stre. 

ln oad11ul schimburil.or de opinii 
asupra situaţiei intel'maţionale ac
tuale o atenţie deoseb1lă a fost 
acordată situaţiei din Afrtioo. S-a 
reafu!rmat şi de data aceasta soli
dacibatea militantă cu mişcările de 
elibeiiare din slldul COntil!llentului, 
spr.ijinul faţă de lupta dreaptă a 
poporului. namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., unicul său reprezentan 
legitim, pentru :illld~endenţă naţi 
nală, condamn.indiu-se totodată p 
Htica de aipart:heid şi disctiimi!lla 
i~asiială, acţiunile agresive ale a uto 
rităţilor l'asiste de la Pretoria 
Fireşte, au fost examlaate multe 

alte probleme ale situaţiei interna
ţionale actuale, inclusiv ce.le privi·nd 
lichidarea subdezvoltării şi reali
zarea unei noi ordini economice in
tem.aţionale, evidenţiindu-se identi
tatea sau marea apropiere a punc
telor de vedere expl.'imale. 

Noll!l itinerar de pace îl colabo
rare al tovarăşului Niicolae 
Ceauşescu, impreună cu tovarăşa 
Elena Ceauşescu, pe pămîntul con
t·inentului a.finican, înţelegerile con
verti te s-au bucurat de un larg ecou 
în opinia publică intemaţfonală. 
Agenţii de presă, posbun de radio 
şi teleViiziune, ziare şi ::eviste din 
diverse ţări au ev.idenţlnt semnifi
caţia acestuia atit în cadrul rapor
turJlor de colaborare bilaterală, ca 
expresie a voi1nţel comun~ de a 
extinde şi aprofunda ace:->te rapor
turi, cit şi pe planul vieţii interna
ţionaile, drept contribuţie activă la 
cauza păcii şi a destinder~J, la so
luţionarea marilor probleme cu care 
se confuuntă î·n prezent omentrea. 

VJ21itele oficiale de prietenie 
efectuate de tovacăşul mcolae 
Ceauşescu, împreună cu tovarăş 
Elena Ceauşescu, în Ghana, Libenia, 
Guineea şi Mamitania, convorbirile 
ou conducătorii lor - eveaimente 
de o însemnătate deosebită în cr0-
nica relaţiilor României cu acesl 
ţări, menite să confere noi dimen
siuni cooperărJi pe mul tiple ,planuri 
- au fost lWIIlărite cu viu interes 
de către opinia publică din ţara 
noastră. Prin telegrame şi scrisori 
adresate secretarului general 
partidului, preşedinte.le .aepublicti, 
comuniştii , oamenii muncii, toţi 
cetăţenii pabriei au dat o înaltl 
a;preioiere r-Odnice'lor cti.alogw:i l4l 
nivel înalt, le-au aprol>at pe de
plin, conS:iderindu-1e un nou şi 

valoros aport la dezvoltaren colabo
rării multilaterale, în interesul re
ciproc al cauzei genera.ie a păcll, 
progresului şi dezvoltării indepen 
demite a t-uturor ,PQpoarelor Ju.mll. 
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„Repartizarea raţională a forţelor de producţie pe intreg terito
riul ţării şi dezvoltarea lor în ritm susţinut au dus la reducerea accentuată a 
decalajului dintre judeţe, la omogenizarea dezvoltării lor economice la 
ridicarea gradului de civilizaţie al tuturor localităţilor, transformarea arm~ni· 
~as~ ~ ~ntregii .structuri sociale, asigurarea deplinei egalităţi în muncă 
ş1 viaţa, tn exercitarea reală a drepturilor şi îndatoririlor şi afirmarea perso
nalităţii tuturor cetăţenilor ţării". 

NICOLAE CEAUŞESCU . 

anul li ., 

I I 
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Reîmpărţireo odministrotiv-teritoriolă o ţării, evenl
mt'.'nt cu ample, rodnice consecinţe de ordin social
economic pentru evoluţia societăţi i româneşti in ulti· 
melc două decenii, bază trainică a multora dintre 
succesele înregistrate, pe diverse planuri de activitate, 
in această perioadă, se identifică, pentru presa noas· 
tră, pentru multe din publicaţi i le judeţene, cu mo
men:ul se mnificativ a l debutului, ol inscrierii pe di-

această şansă profesională deosebită, mărturisesc: 
hsemnările pe care le publicăm în paginile ce .ir· 
mează, evocări semnate de : Ma rin LEOVEANU, re
dactor-şef al gazetei „Teleormanul", Conston~in 8A-

recţii de acţiune publicistică in strinsă corelaţie cu 
di1ecţiile de otjiune materială şi spirituală a le unei 
zone sou a lta <i României socialiste. S-au înfiinţat atunci 
publicaţii noi ce continuau tradiţii existente sau erau 

chemate să creeze o tradiţie. Pentru un gazetar, a fi 
participant direct la făurirea unui ziar, a fi coautor al 

1. 11umărului 1, anul I" este, neîndoielnic, o şansă 

deo~ebită, o experienţă ce nu poate fi uitată. Despre 

LEAl'.U, recacior principal la „Gazeta Gorjului•, Cor
nelius POPA, secretar de redacţie la ziarul „Cuvmtol 
nou" - Covosno, Hecser ZOL TAN, şef de secţie la 
Liarul „Hargita•, Ioa n BARBU, secretar responsabil 
de redacţie al gazetei „Orizont" - Vilcea, Troian 
OLTEANU, şef de rubrică la gazeta 11Mil:ovul" -
Vrancea, Aurel PĂUŞAN, redactor de rubrică la go· 
~eta „Năzuinţa" - Sălaj, Titus ZAGREANV, redactor 
principa l la gazeta 11E<:out• - Bistriţa-Năsăud ~· 

Nicolae NICOLAE, secretar responsabil de redacţie 

;,I gazetei „Vioţa Buzăului•. 

I I 

O fereastră deschisă 

către popor şi ţară 

S-au .împlinit douăzeci de ani d~ 
la reorganizarea 'Leritordal-adminis- · 
trat ivâ a ţării, act de mare impor
t~ţă care, prin asigurareJl unor 
ri tmuri neînregistrate încă în isto
r ia noastră, a condus la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor pa
triei. Atunci a apărut. printre cele
lalte judeţe, şi Teleormanul şi, 

1>da tă cu el, şj z iiai· uit care îi poru~iă 
numele Simţind insemnătatea m o
n:cntului şi vrlnd să fie. c•J inima 
ş.1 cu spir itul său de remarcabil 
gazetar. alătu1i de ziantl care avea 
Să consemneze si nou,a '.is torie a 
oamenilor de pe l wi.ga şi ingusra 
Vale a Călmăţuiului , Zaharia Stancu 

Ancheta revistei 
sClia în primul nwnăl'. din 2L fe
bruari e 1968: „Urez spor la munc~ 
succes şi fericire ttu turor conjude
ţenilor mei şi-i urez succes deplin 
şi acestui tînăr ziar care poartă ca 
titlu numele vechi şi drag nouă, al 
j urleţul ui, „ Teleorman ul''. 

De la pramele sale ap:ttitii • . , Te
leorman ul" continuă pe o nouă 
1reaptă bogata tradiţie 1:1 publicis
ti<:il ti?leormănene . . pevenind cronica 
vie a ma11ilor prefaceri revoluţio
,nare crure au .avu<t loc pe aceste 
me1eaguri. Fidel \PUI'tătot• al ouvin
tului partidului în m ase. el e con
tribuit Ia dinamizarea energii1:>r, la 
mobilizarea oameni lor munc1ii pen
tru înfăptuirea sarcinilor de plan. 
a măretului program de ejificare 
socialistă şi comunistă a patriei. 

Tot ce s-a înăltat în aceşti ani 
de glorioase înfăptui ri iş1 află 
dreapta re.Oectare în pagin.ille zia
rului care, din 1968 pină astăzi, 
conturează dimensiunile unui urdaş 
efur.t oonSIIDuotJi;v, domina t de în.alte 
sentimente paitrioUce. de abnegaiie 
şi eroism, de mcredere, dragoste 
şi recunoştinţă faţă de partid, faţă 
de cti torul Româ!l1ie i i111cidenne de 
azi - tovarăşu l Nicolae Ceauşescu. 

In tot acest pr oces care avea sa. 
schimbe fundamental infăţişai·ea 
judeţului. ziarul este pretutindeni 
prezent. cu promptitudine şi iI'es
ponsabil i ta te. El adună meticulos 
şi sistematic toa:te faptele de muncă 
şi de creaţie. aşezindu-le sub ori
zontul aceloraşi ganeroase asi;liraţj.i 
Şi a l aceloraşi temelnice împliniri, 
realizînd astfel, la ruivelul ~'indului 
atotcuprinzător. al 'Conştllin tei. ima
g inea de ansamblu a unui străvechi 
meleag al g1iulu i care străbate, 
odată cu ţara, spaţiul mn.amk, ire
voluţionar al unei per.ioaîde de î n
florire fără precedent in istoria 
noastră. Jn fiecare moment a!l evo
lutiei j udet ului. r:ubdcile şi initia
·ti ve!le sale îmbrăţlişe.ază toate do 
meniile de act ivitate. cu problema
t ica lor d~ stringentă aotuaLLtate, 
de la industrie şi agricultură la 
acţiunile culturale, de la preocupă
rile de larg interes cetătenesc pînă 
la viata spot'tivă a judetuJui. 
Alături de clrilpul nou al Teleor

manului. îşi află reflectarea. în co
loanele sale. chipul nou al omu.lui 
acestui colt de ţară, ieşit din nemiş
carea vech ilo r tipare către largul 
orizont al revoluţiei în stiiintă s i 
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Ancheta revistei 
tehnică, în ginclire; conşti.~t de 
iscusinţa min:th şi a ' bratelor sale. 

redmc făurit~1· de istorie nouă. 
Prt:n relev.ar-ea faI?teJ.o.r cte munci\ 
de :fiecâre Zi din td:omeniul oreafjei 
materia11.e şi s_pir.i;tual.e, ziarul a 
creât iaI·gi .ferestre di.tre 'tară, 
legîrid eforttu·ile teleoi:m~nenilor de 
cele ale i n:treg·uluil po;pbr, aşezîn
drr 1~ · şµb semnul aceloraşi ilnfilte 
aspiraţii c:ătre ;pi;ogres şi bttnăslare,, 
~tre .libert.aţg ş~ demnitate. 

Prin tot Ciea ce a Jă&,_.ut.. ~-111. 
ştrăda,nille s8.le. 7.iarul a, ~nltx.·1butro 
şi conb:ibuie J.la mtel~ge~ }~stâ a 
po1iti,c.ii pal'tidului. la d inanlizare.a 
enw:giilor creatoare, cu oon~tiinţa 
aă îs.l aduce astJ:el ;pa:ntea a de 
con:trlbutie ,);a formm.-ea otntlitît nou. 
la tn.florirea j µdef.u!lJ.1d, l a [J;lă1ţarea 
Şl ru•eapta cinstt!Jre a patclei. noastre. 

La douăz.eci de ani a:e la apari t.ie, 
el este Şi rlimîne aceeaşi t ribUlll! 
a ,înţeleptei politici ra -partidului şi 
sta:Lulitli nbstru , a. sen:timen.llelot de 
înalt 'J)atTiotisro, a voin.tei de fermă 
angajare in eclli!i·oarea soci001Smu
iUi şl comunismului în ace.astă ~ră 
mindră ~. l ibetă - Rqmânia. 

( 
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,l\:larin LEOV EANU 

. „ 
.profil distinct, 

inconfundabil, 

• expresie 

a realităţilor 
. 

noi 

socialiste 

Apărn,t cu două decenii î.::l urmii, 
cind. din iniţiativa tovarăşului 
Nkolae Ceauşescu, a a\7 Ut loc re
organizarea tecitorial-admimi.slrativă 
a ţărli, „Gazeta Gorjului", aseme
,nt>a tu1uror celorlalte publicat.ii 
j udetene. a inlesni.t cititorilor săi 
cunoaşterea Şi înte1egerea politicii 
partidului şi st.atului nostru, oferin
du-le imagini semnilicative din 
tum ulil u~ act i•virt.a te soc-i:31J-e.:ono
m ic:ă a celor ce trăiesc şi muncesc 
pe aceste străvechi m~leagu.ri ro.mă
neşti. Cronicari iai unor spectacu
loase prefaceri înnoitoare, de un 
dinamism fără precedent. rod al 

.4 

unei inteligente politici economice, 
de repartizare ra:ţianslă a forţelor 
de producp e ·pe ID!tregul teJ:ltor;iu 
al ţăl;ii. de dez oltare am'.lOţţloasă 
a tutui-or zoMfor şi loCalităţUor 
'Pab:·iei, redactorii , cci'\'abo.ratoJ.'ii Şi 
corespondenţii Ziiaruilui nostru au 
consemnat. cu pasiune şi talent, iz
bînzile cele ma;! de seşmă ale fău
'1'itodlo1· de bunuti roat et1iale "Şi 
spirituale gorjeni. 

tmr amintesc, ncu fără nostalgie. 
n1omentele în care lll!l-'irl.dea .coli':t,1.1.r 
p e mach~}:ă lp['.imt!J, lllLltilăr .al $
rului. eum nu se oonstJ.tutse:·mcă 
un colectiv i·eda.,cti<>)lal. p.oopniu. 
sarcina reali2itti!i. gazetei în 12 
pag.ini a. ,fost increc:li11t.ată. pentru 
început, unor publicişti de presti
giu - în.ţr~ care Vasile Ba:rac. Pe
tr:e Popa Vasile Cojocaru. Ma:niin 
Co~dă - din presa _centrală . Ei 
au :fost totodată şi ment.orJj oş.tri, 
a i celor veniţi p.rinbre prlmi!i hi .r~
dac:ţie, avînd grijă să ID..e stiQJ,uleze 
disponibil.Liătile gazetăx:est.L 

An! w..vna..t, a~ "3'llli den.şi, ou 
remarcabll,e 5:mpliin.iri în g.eofafia 
ec.On.o;m.rcă şJ spirituală a G.>.rjultii, 
a nr în care judeţul de la 'poalel.e 
'?arlngultll, ia beneficiat de în.sem
nate fonduri de inv~~tij, .a.jnngîrnd 
ă ocupe în. prezent primul loc ,pe 

ţară in -Oomenlu[ m;bl~tului .şi 
locuri frmttase in {Pt'!O'du,ct;ia de e
n e-.r.gie electncă şi ertct:mtia: ti,ţelu
lui. Prin slujitOl.:ti săi, zfar,ul jude
ţ~ s-a linp'.Ucalt ~ 'înt'l:-ehga. ·riaţă 
politico-economrcă şi social-cullu
rnlă a Gorjului . reilectînd cu obiec
tivitate nu numai succesele. ci şi 
iPerUa, rutina. birocratismul. alle 
manifestări negative ccare irînează 
mersul nosh-u înainte. 

De-a lungul celor 20 de ani de 
npanitie, „Gazeta Gorjului " şi-a 
conturat un prohl distinct. incon
[undabiJ. cum de neconfundat sînL 
reali tătile din care .îşi culeg subiec
tale gazetia1·ii gorjen~. Ln judetml 
l!al'e i-a dat lări i pe Tudor VJudi
mireseu , peAl'ghezi şi pe Brâncuşi 
s-au înăltal. în ultimu 23 de ani. 
numeroase ctdlorii ale unui timp 
eroic : două mari termocenkale. o 
salbă de hidrocent rale în cadrul 
s istemului Cerna-Motru-Tismana, 
mine şi cariere. schele petroliere. 
platforme industriale etc. într-un 
pPrpetuu dialog cu Coloana infini
tului. a:::este ct!forli soda!liste. apă
rute pe harta industrială a judetu
~u1 în epoca de aur a \ărU. „EPOCA 
NICOLAE CEAUŞESCU", apartin 
domeniilor prioril.al'e ale economiei 
miţi'Ona'le . „Gazet.9 Gorjulul",entu-
ziaslul său colectiv redacţion:::il îşi 

fac un tillu de onoare din a r ::!Ilecta 
zUnic munca o1roenilor care aclio
nează cu abnegaţie comuni tă. re
voluţionar$! penb•u a da tării cit 

„ .. 
mai n1ult cărbune. mâi .mu1!a en"et·
gie ·e1ectrică. mai nt 1J 'fifei, 'alte 
vail.ori materiale şi sPi ·ltu::ile: 

Constantin RALE U 

Cu sentirnentul 

respectului 

pentru viaţa 

şi munca 

oamenilor 

Jffrtia Ziaru:ltli d~n faţa mea este 
.marcată de patina tim1mlUi. Şi 
parcă şi foşnetul ei este. altul. ii\U 
este o impresie, emoţia mă mar
cb.ea2ă. p;ro.tund. Nu-ill'll :POt stăţflni 
Utn l:IŞ'O.r tu;em,ur ;Bl de.getelot: .Şi 
este ipoate firesc, m caseta zfiu·tr'Jui 
pe oare 'îl ţin în faţă scrie : sim
bălă 24: :febru.mi.i.e 19~8. Antll! I, 
m·. 1,„ . 

„Co:vîot ul oou" nr. 1„ . S..iau scfirs 
d'e at unci 20 de .ani. ,Jrrfă\tşăn:i cu 
emo~;e cititorului această. pi;~â 
în.cercare a redacţiei noaslu:e ... " 
scriau abunci, la înc.-eput de drum, 
ei, cei care, cu entuziasmul tinere
tu, deschideau pe meleaglJlli covăs
nene un nou drum. Ei. redactorii 
ziarului „CuvinLul nou'\ colegii lor 
de la - la Iel de nou înfiinţaiul-
111\iegyci Tiikor". 

Au trecut de attmci 20 de a:ni. 
Tinerii publicişti recrutaţi în urmă 
cu două decenii au crescut şi s-au 
format odată cu judeţul, odată cu 
omn enii acest.or locuri. Dintre cei 
de alunei au mai rămas puţini. Au 
venit alţii. „Puştii " - le puteau 
spune deja. S-au schimbal şi ge
neraţiile. Unii au venit, alţii au 
plecat. Numai el, ziarul, a rămas. 
A rămaS în inima noastră, a celor 
de atunci, a celor de acum ... AC11111. 
in zi de februa rie, cind răsfoiesc 
„ Nr. l ", jos, în tipografie, prinde 
fiiniă nr. 5 OOO. Numărul 5 OOO al 
ziarului „Cuv1ntul nou ". Număr ro• 
tund, fericită coincidenţă a ce1or 
20 de ani de muncă. Unii dintre 
noi îşi mai aduc .aminte cum a foc:t 
s<:os nr. l. Parcă a fost ieri... Cine 
o fi dal ,,bunul" atunci ? Cine ii 
dă acum ? Cu mintea, cu suDeiul 
11 dăm cu toţii... 

rar dumneata, citilorule. răsfoind 
ziarul pe care noi, slujitorii con~ 
deiului, prieten ii noştri, tipografii, 
l-am plărnădil pentru dumneata, să 
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ştii că respecl!ul .fa~a. de citi tori„ 
respectul faţă de <Jn1.S1unea noas~·ă 
ne-a însoţit in fiecare zi şi în fie
care noapte de muncă din şirul 
celor 5 OOO in ca1re mintea şi sufle
tul nostrn au căutat noi cărări spre 
dumneata, citltorule ... 

ra r acum, la ceas de bilanţ, pu
tem spune că tot ce am făcut î n 
aceşli 20 de an.i, noi cei de acum. 
ei cei de atunci. am făcut pentru 
~ogătia şi înţelepciunea sufilebului 
şi m'inţi'i, cu 'Simţul dreptăţii, al 
adevărului celor scrise, cu simţă
minlul deplinulul şi sincerului .res
pect faţă de viaţa şi munca oame
pilor acestu i j u9eţ. 

., Cornelius POPA 

Oglindă I! I 

a n1arilor pr·ef a ceri 

social.-economice J 

în prncesul n ovator inaugw·at de 
Congresul al lX-lea al partidului -
cind marele forum a h eo1nunişthlor 
a ales în frunLea partidului pe cel 
mai iubit fiu al poporului, pe t.ova
ră.şul Nicolae · Ceauşescu - un mo
ment de profunde semnificaţii şi 
implicaţii a marcat reorganizarea 
teritorîal-adminsbrotivă a ţării, e
veniment sărbătorit de intregul 
popor în aceste zile. Cei douăzed 
de ani care au trecut de atunci, ani 
glorioşi cll··cumscrişi e pocii de aw· 
a l.ăti i , ,,Epoca. Nicolae Ceauşescu", 
au imprim at tuturor zonelor pa
trie.i, inalusiv judeţului Harghita 
- străvech i meleag românesc în 
trecut mult rămas în urmă din 
PUnct de vedere econom ic - un 
ri tm de <lezv-0lbare napid şi a rmo
nios. Apariţia, tn februarie .J961l, a 

rimelor numere ale celor două 
C-Otidiene judeţene : „In.formaHa 
'l~rghitci" .şi „ Harglfa", moo.-ca unuJ 
dmLre semnele marnlor pre faceri. 
Mari prefaceri visate de secole, care 
?U devenit realităţile de azj ale 
)udeţului nostrn. Efectele benefice 
ale înfiinţării judeţelor se reflectă 
nu numai în valoriricarea deplină 
a bogatelor resurse de care dispu
n~m. ci ~i ln asigurarea condiţillor 
egaJe de muncă şi \'ia~ă tuturor ce-
ăţenilor, fără deos~bi re de naţio
~l}ta_te. „RcaU7.area deplinei egali
'ah rn dre11turi insea.mnă - aşa 
cum a sublin iat tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu la plenara Consiliului 
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Ancheta revistei 
Naţiona l al Oamenilor .Muncii -
crearea condi~iilor ca toţi cetăţenii 
~ă.rU, 1~ndiferent cine le-au J'ost pă
rin~ii, să aibă dreptul la munoă.. la 
invăţ.ă.tură. la a firmarea 11>ersooali
tăţii umane, să. poată lucra in orice 
domeniu în •care se 1Pregă.tcsc, Îl) 
care au wptitudini lş·i să-şi aducă 
contribuiia, cu întreaga lor capaci
ta.ie, Ja <dezvoltarea. generaJă a ţării ". 

Viaţa de fiecare zi de pe melea-' 
gul'ile harghitene aduce i n acest 
sens argumente dintre cele mai 
semnificative, şi noi, slujitorii con
deiului . in cei douăzeci de ani de 
la fn:fiin\area 7Jarelor locale. achi
lindu-ne cu vesponsabilitate comu
nistă de nobila misiune a presei 
sooiaJiste, am reLlecllat marLle pre
faced social-economice. modul de 
traducere în viaţă a preţloaselo; in
dicaţii şi orienU'u·i ale secretarului 
general al partidului, tov:arăşul 
~icolae Ceauşescu, ale cărui vizite 
ele lucru în judeţul nostru au con
sbibuit evenim ente definitorii pe 
calea îniciptuirii politicii de repar
ti1,are judicioasă, echilibralc1 a for
ţelor de producţie. Fiecare nouă 
unitate economică şi socială, noile 
edlficil ale invăţămîntului şi cul
turii ale ocrotirli sănătăţii şi co
merţ~lui. condiţiile minunate crea:te 
în vederea afirmări i omului nou, 
construclor al societăţii socialiste, 
sint grăitoare Îl! privinţa înaintării 
judeţului Harghii\.a pe calea civil'i
zaţiei socialiste. Am putut, şi putem 
zi de zi consemna cu deplină satis
racţie că datorită p oliticii p rofund 
şliinţ'ifice a partidului nostru de re
zo lvare a problemei naţionale, as
tăzi jude\ul arghita este. organic 
şi activ angrenat în marele circuit 
<11 vaJorilor mate1iale şi spirituale 
ale patr iei no astre. ~ 

ln uima unui însemnat volum de 
investiţii - de peste 32 mmaroe 
de lei, de la înfiintarea judeţelcn·
ne prez~tăm, acum la începutul 
celui de-al treilea an al actualului 
clncinaJ, cu o. economie modernă. 
bine înzest1-ată, pe fondul căreia oa
menlii mume.ii actioinîtnd. cu dla1n şi 
abnegaţie, au obţinut în ul timii ani 
rezuJtaLe din ce în ce mai frumoa
se . Jude tul nostru dispU111e azi de 
fonduri J!ix·e în valoare de peste 
27 miliarde de lei, materializate -
p1intre altele în moderne unităţi 
!11J.:Justriiaile . ca, de exem.dLu. îwb·e
prindet'ea de t1:actoar~ din Miercu
rea Ciuc, !ntreprinderea de mati-ite 
si piese de schimb din fontă de la 
Odorhe iu-Secuiesc. lntreprinderea 
de Oţeluri s peciale, de la Cristuru
Secuiesc. 1nirep1;naerea Mecanică 
de la Ghoorgheni, Combinatul de 
EXJţlloot.arE> si P.re\u.crarea Lenmulu·i 
de la Toplit.'.l. întreprinde rea minie-
ră de la Bălan şi altele. Este tot
odată semnificativ :faptul că pro-

ducţia industrială este astăzi de 
peste 50 de ori maj mare decît cea 
realizată în anul 1950 şi de a OţÎ 
mai mare decî t cea realizată 1n 
anul 1968. De alifel, ritmul mediu 
anual de dezvoltare a producţjei in
dustriaJe a fost supelior celu i pe 
ţară, ajungînd la 11 la sută. Muta
ţii calitative semnmcative s -au 
înregistrat şi în structura industriei, 
în dezvoltarea agriculturii şi a ce
lorlalte ramuri .economice. Iar pe 
fondul dezvoltării economice J mpe
tuoase s- a r idicat continuu bună
s tarea oamenilor munci i. In acest 
sens ne re.fer im doai· la fuptul că 
au fost construi te peste 46 mii apăl·
tamente, volumul desfaceriloc de 
mărfuri a crescut de peste 3,5 ori, 
a unităţilor de -prestări oe servicii 
de peste 10 ori, iar numărul patu
rilor spiifaliceşti de aproape 8 ori. 

Fiind mereu prezenţi 'in villoarea 
evenimentelor, i n mijlocul oameni
lor muncii, noi, colectivul redac\:iei 
„Hargita" considerăm o datorie de 
onoare ca, p r in demersul nostru 
pubUcistic, să contribuim ~a în:,făp
tuirea sarcinilor ce s tau in faţa ju,. 
deţului, a obiectivelor ce .ne r evin 
din documentele Congresului al 
Xlll-lea şi ale Confednţel Naţio
nale a partidului. 

BECSER Zoltan 

Co'loană fără sfirşit 

1-
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a deveni,rii noastre 

Am în fată primul număr al ga
zete i vîlcene „ Orizont" care aipărea 
la 20 fel:xrua11iie 1968. Cu. douăzeci 
de ani in urmă, ci111d a ieşi dm 
1X>1:a<IJvă, mi s-a pă:m.tt - ţill1 min
te - ceva milt.. la com arnia dlipei 
şi .siub 1rigal'il$j dlilpei. Atcµro, 1'ed
tindu-l am impresJa că filec"1re rind 
aft sau' ainun(;a revoluţionarea unei 
lumî. Am QlJUmă:r.stt. aproa1pc o sută 
de verbe şi ;iooutinxnti f<il1:>sille la 
t:im.l)u1 vili:Lar ; dacă Je luăm şi le 
anaclizăm putem ·o;bserV'la .că it:ot ceea 
ce a fost atu.noi dezi'Clernt, proiect, 
$eron'tă, vl5tatre s-ia ~a.ia:nisfm1mat a<>
tăzi în reaH tt:rt.e, iar tn mul te ca
ziun-J ch iiar în f-0anite m u:1 te. ~eaLi
t.a1~ a tnitrecut OU'ice ilnichi!pudr e. 

Mi-lam:l111itesc, a.u fost ~păxeri 11ro 
şi con iTa dacă e 1pdtlrJivi;t să im
prunărn pe !p11inna pagtnă a celui 
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Ancheta revistei :-·· „ 
runitîi arumălr al gaz-e't:ei noasLre 
Coloan.a. făd. stirşit dl.n .an.s.amblu'I 
mo.nume:M:a1 de la Tirgu-J~·.i. Cei 
oare s-aiu dedl.a.r.aiL împotnivă sus
tineaiu că acest ltu.cnu ar fi un drepl 
n umai .a:! zi:aliulul diin Gorj ; cei 
care de fapl lansaseră ideea n.u 
veni•L ou -argumen'lull 13&.ntiăr..ii sem
nificaţiei unei capodqpere untver
sale. 

Timpul a demonstlml că n-am 
greşit alegînd drept shmbol ~l unei 
gaze.Le ICe pornea la dlium vel'ti'ollli
talea, anb<>rele 1Îl!1:firăti•t ou timpul 
iil'l(inil\.. De aH.fell. Coloana s-a do
ved'.'L, ;pe ipalJC'ursul anilor, e.xpresi.a. 
devenhr.i'i acest.ul milnunat j.i.:deţ din 
inima ţării în oare ;pu:lsâ v:a\a un()J· 
străvechi a.şezănl. VocatiLle lor, 
hrănindu-se din rytor iJ ce 1e-.:i le
girt.imat, •au spcr·:t i:t and care au 
urmat cum nu ne~"lm l\i putut jan.a
gina atunoi C":nd diota:m -celei mai 
b!nere rete d:'n .red:u:ţie, nesina Şc.i:
bănesou (ored .că avea v.r~ 17 e.ru) 
pri mele 1J1o:astre repontaje. A<U sPO
rLt asemenea cerounilar de cqpac 
care marchează virst:ele vegetale. 
Pe:nbnu că ~i Coloana 111u puLe.a fi 
altceva în vizi'unea absbract-geome
trid a cmt.:iotorillor naş.lâ-i declt un 
arbore fa1lruiic sub fol'l'na unei inşi-
1iu!i:ni 1pe'rJ'edte de iromburi nesfirş1te. 
Fiecare virstă Q a'dăuga<t aşezăt'L6<:!î 
vilceal'e (şi inu numai acestora) o i
nedJită strălucire, imprimind exis
tenţei oomeniUar sig!liuJ ei disiC!nct : 
idealuri noi, aspiraţii n oi, viziuni 
n'()i. 

l:nstanlru'\eull d.e iel'i a trecut in 
album. Sini 201 sînlt J 5 ani de
atU!llt)i. Im Mun.ţii Loltruil;ul se dă
dea băităa;iia - emu verni ţl laici coo
st.Tiuol'Clri dim itoaite păr ţilie tm'm 
pen.hnu a se aşeza temelit!l.e celei 
nl!lll. mairi hi1ch10eeni~rue de .pe riu
nille :Lnteiioiarre dm România, cea 
mai rimpunătool.·e dm toţi Carpaţii. 
Pen1ltm miille salle de oiti1torl, xi.arul 
„OriZQ'J1t" era Siingura 11son<lă" spre 
un!ilversu 1 real, dar neounos.c'ut al 
lum.:i străvechi. oa<re în!CE!l)use să se 
schdmbe a<.."'Olo, pe Loi!iml. Drumwl 
spre V<>ilneasa, unde se afla st.attlll 
majm- -al !l'narre!Juâ şanitier, dura mai 
bine de ·cfunti ore, de.şi nu e:na:u de
cit vreo 80 de kilometri de mer s. 
Ajungeai acdlo a,p.rq§pe epuiv.iatt f!
zi~ d:a.r cu o po:f\Lă iin~rească d~ a 
afla CIL mad mul le veşti din bătă
i ia ce se da .pentru ia transfocma in 
lumi111ă un riu bă1tdn şi săl1b.aitilc ; 
alei;g;ai ore in şir de .pe un şantier 
pe 1a.Mrul : ~ lia castell·ull de echiU
bru lia cent:1'ală, de J,3 ha;r.aj la a 
ducţiiunea pa•Jinei!Pală, <ie la oonduc
t.a fur\mă ila debuşare „. Prtn aru i 
'70, drt.1ITl'Ult'i1le mele re.PO'l"teniiceşt.i 
pe vastru!J şantier m:druenerge11i.c al 
Lotr'U!lU!i s...au întretăiat 1ou ce1e ale 
multora veniţi să smulgă cu su
fletuJ. la gură ~ţiaLUl d:iin marele 

·~ . ; ... 

speotacol al il10u'.l.rui, dili1!ja:t de om. 
Ac:)!o, 1a iOOJ1!fluenţa diilll.;ht--e dlEl}ta
ruJ izvoaa:alo:r şi cer, unde emul 
da naştere unor il!ao1.1111i-oglill'.lZÎ in 
c.a5cadă., C01JliPun1rl.d o suiiă de ce
l.Uf1i a.şezate în trepte iirrtsre Vj<lra, 
M3La:la şi Brădişar, a-odlo, în aumea 
aceeJ ŞO:ll.'!llt:.ă p.l".im iÎlndrăzneală, am
ploare şi i'!leclit ham cunoscut, mi
naţi de acelaşi incarligibH frison 
gazetăresc, pe mai marH profesori 
în alle 501iisulu:i : I11e Pur.oaxru, Pa.ul 
Anghcil., l o'l H cire!l, Const.anitllm Mo
n 1·u, lc n Arnd.reiţă, George Ţămea, 
pe 1re:J;et.aţii Pe:;re Dragu şi N'ioolae 
P·:i!!"..sau-Bogd ăneş.bi •.. 

Ce a rezll'ltat den acel graruli~ 
spectacol căruia i-.am .,roLografiet ·• 
fiasc-:naţia în oolaanele g.azetei 
„Orizont" mai bilne de un deceniu 
şi jumăt!ate ·~ A rezuli.ai energie, 
un impre._qo.r.i!lJ1lt !llux sdJ:a:r lrimis 
peste ta.ră, şi a Te:iJU1L3,t, i;n acelaşi 
Lirmp, un ncru peisnj, .un no u cadru 
de vha.tă, o modifica.Te substa•nitha1ă 
a geogti.alfiei UOCUII1ilor. Ii i111v:Hrm pe 
aiimbcni la o călătanie pr~:n aceas.ă 
nouă geografile. Nu J>utem fi a1)'U
zati că sin•lem lipsiţi de modestie, 
ci.ar un astfel de tl\lr, însoţit de re
ci liirea pagitnli.lor de repatitaj din 
cdlecţia aicellor ani a zll&IUliui vil 
cean iţi ciwumsode ou ,predizie n.u 
numa,i Jloua ge:>-~:ilie a loourlior, 
ci lin.suşi !a:bloun is.tOII':-: al devenb:j.j 
lor, cu toată t:rep'.rla\ i.a a cestuia 
prlJn ani, 72'.!le ~i ceasuri. 

Din „le::\ iine ·• despre gazetărie .:ile 
ace'lor ani de in1cepuiL, condeieru 
tine.ni - şi inu num<&i ti!ner:i - a u 
aMUJ~ de invă4Jari,. Este oo adevh pe 
caire şi astă2ti\ după două d~enii1L 
cei caJtie a m rez,ista;t 1Pe ,;baricadele" 
ouvi.!"J'.rJllou:i H păslIDează vj1u, ca pe 
llll1 si.g;JLflu de suflet t:recrut µniin Io
oull miSltrutltor 0il un ai am urne ssnsi- ~ 
bt\.!o,Lăţi . 

Aflaţi pel'Illa'fle:n t din m:e z.ul bătă
liei pentru 1perJeoţi~ a:-elaţiilor 
e~onomiic-0-<S-O!Ciiadt?, d®unirul zi de 
zi 53.'\J să@tărnfină de să(pl.ămină măr-
11ur.:ie des,p;re d!imensiurnle noei pe 
ocr:-e de i1111reg.istma jiu'de~u l :îin epooa 
de&chisă de Con©re&ull a l IX-lea al 
pal'!ndru!Juâ, aJnli4 s-au sou.rs pe ne 
obstFV.ar.e , fiecare gazetar pr:ilnzind 
i·n <ruticle .fi:iln ţei salle rnai:<:a timpu -
hl'i nou care se năşte3. 

Ziatt"u\l ~ pnimi.<t lliJTWrenita t impu
Ji:.ti ace>1ta şi o dată cu el şi oome
nLi săli . Dacă îin tpnimul său număr 
av~ 11:.a linsemn Coloana. fără sfir
şit a lluJ Brâmo~i, de-a Jun.gu,1 a 
cest•e1r :airti ool'Oalnele 2lÎJalrll.lluă nos
tru ,puse - imagtsbi<: voOl'bi.nti -
ca,p la caip .au fost ele 1nse1e o a
devărată icdl-oană CCl4re a a:ămas des
chisă şi care are inol"..isbată pe ea 
simbdliurile dezvOlităinill noastre so
oiialliste. 

Ioan BARBO 

Învăţind „din mers" 
I I 

ne-am perfecţionat 

continuu 

41,ilqiVDll 
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Au trecut. oare douăzeci.de ani? 
Dacă umbli cu creionul. răspun
sul este clar : da, au trecut. două
ze:)i de ani. Era în 1968, în februa
rie, cind am veniL la Focşani pen
tru a iace parte din „echipa •· de 
ga?etari ai noului ,.l\tilcov". tn e
xistenta localităţii mai fuseseră în
registrate citeva publicaţii cu acest 
nume ; comparaţia .se dovedea sli
mulalivă din start„. O mînă de ga
zetari din presa centrală, cîtiva inşi 
care mai deschiseseră uşile unor 
publicaţli (chiar dacă nu intraseră 
în schemele stabile) şi alţii care nu 
şliau de unde începe şi unde se 
termină un jurnal. La apelul de 
dimineată (fiindcă trebuia să fie şi 
un conh·ol, nu?) cu toţii ne pre
zentam lista de „visuri " ... Alergam 
de la .un capăt la celălalt al jude
ţului, nu simteam ce-i oboseala. 
terminam un articol şi găseam de 
fleca.re dată o pagină albă p.regă
lilă pentru !lucru. După cilva timp, 
ziarele au devenit instituţii cu 
„firmă " : s-au terminat de con
sLrui l tipografiile, au apărut birou
ri le cu destinaţie clară, am mai ab
solvit .cite, un~ curs de pregătife 
posLun.i.ve:rs1Lara, am dat. examene 
de atestare, a venit şi „Legea p:i;e
sei " şi. aşa am aj1uns Ia majorat... 
Con~idei· că aparitia ;presei j ucte
~ene in contextu I reorganizării, ~d
m i nistra tiv-teritoriale a ocepre
zen.tat una din âdeile c~le 
mal strălucite ale noii etJ..pe 
de muncă. Momentul, iniUat şi 
condus cu dwninoasă clai·vi?liune de 
genialul nostru conducător, tova
răşul Ndoolae Ceauşescu, se consy
tuia drept profund ino vator. In
văţind din mers, lucrătorii din pţe
sa judeţeană şi-au ,ridicat nivel ul 
de pregătire politică şi profes:io
naJă, .reuşind să onoreze deplin~
gajarnen tul fat.ă de part.id : de-a_ fi 
purtătorii de cuvi.nt ai acestuia, de 
a mobiliza colectivele la realizai:ea 
obiectivelor istorice ale cons~·uc
ţiei socialiste, de a milita pen'\iru 
promovarea spiti liuluJ 1·evoiuţio.rţar, 
de a o.feri cHitorilor posib!Ji~tea 
de a se jmplica direct în ~
bi ul problemelru· societăţii noasfire. 
Un economist ar fi tentat să spu
nă : in douăzeci de ani „MilcovUi" 
a edilaL zed de suplimente, su <ie 
foi volante şi pliante, a pat r-0nat 
nenumăr~Le manifestăt·i culturalce• 



ducative, de la simpozioane de pre
să la concw·sw·i de creaţie - , a 
promovat cadre, a contribuit la 
direc\ional'ea unor sectoare, la 
popularizarea experienţei înaintate 
etc. Sigur, avem şi nenumărate 
neimplinil'i, nereuşite care lungesc 
orele şi nopţile noastre. Cred că ele 
ne ajută să ne păstrăm tineri, gala 
să abordăm 01•îce bătălie m plan 
jw:naListic. Dacă întrebarea redac
ţiei are şi o notă subiectivă, a
tunci, trebuie să mărturisesc că în 
douăzeci de ani am reuşit să iu
besc şi să învăţ această frumoasă 
profesiune oare m-a ajutat să pu
blic cîteva căi:~! şi să devin mem
bru al Uril!inlÎtii Scniit'Oriîlo.r. Nu 
\.Teau să şli1u de este mult 
sau puţirn... Oriiioum, dacă am 
aduna bucuriile şi satisfacţiile citi
lorilor noştri, prin ceea ce a oferit 
presa judeţeană în aceşti douăzeci 
ele ani, cred că am avea un foarte 
frumos subiect de meditaţie„. 

Revin la 1ntrebarea ini\ială : dacă 
au trecut, cu adevărat. douăzeci de 
ani„. atunci, ,.la mulţi ani !" 

. Traian OLTEAN"U, 

Simbol 

al cutezanţei· 

. . 
spre noi urcuşura 

şi împliniri 

- uin z „ 

Februarie 1968.„ O veste de ulti
mă oră : 1·einfiinţarea judeţului Să
laj. Odată cu această opţiune se 
deschidea o largă iereastră spre 
devenirea acestor meleaguri aflate 
la periferul de regiuni. Entuziasm 
de nedescris. ln Zalău, urbea de 
sub Meseş, devenită peste noapte 
„cap!Lală" de judeţ, s-a încins Hora 
Unirii. S-au pri.ns in ea şi oamenii 
loculul şi noii veniţi. Pdnlre a
ceştia din urmă - un om plăpînd, 
cu ochi strălucitori , în aparenţă ti-
mid. Sub braţul său - un dosar
Plic, pe a cărui copertă era scris 
cu majuscule „Năzuinţa". Era 
aveam să aflu cileva ore mai tirziu, 
cind a venit să mă „recruteze" în 
echipa ziariştilor să\ăjeni - regre
tatul Ioan Bota. primul redactor
şe( al gazelei şi „naşul" ei, cum îi 
plăcea să spună, 

Ancheta revistei 
Mă număr, aşadar, printre zia

riştii sălăjeni oare au avut privi
legiul să semneze chiar din p1imul 
număr al „Năzuinţei" datat 
23 februarie J.968. Am pornit la 
drum - ce frumos drum! - plini 
de entuziasm, plini de romantism 
revolutionar, h otăr.îţi să ne indep'lj
nim ou cinste nobil·a misiune ce 
ne-a fost lncredintată de partid. 
Şi chiar i1n prima pagirnă a:111 pi·i

mul număr al ,,Năzuinţei", în 
„Ouvint ci1iitol'ilor", afi1·mam : „Nă
zuinţa" se aliniază slujirii cu de
votament neclintit cauzei partidu
lui. poporului şi patriei şi vede în 
aceasta suprema raţiune a existen
ţei şi activităţii sale. Ea va urmări 
să fie un focar puternic de aduc
ţiune a tuluror virtuţilor creatoare 
din Sălaj în frontul viguros al de
săvîrş.irii cons truc\ iei soaialismului ". 

Şi noi, gazetarii, şi cititorii noş
lri am văzut chiar de la început 
in „Năzuinţa" nu doar o gazetă, ci 
un simbol - un simbol al cutezan
ţei spre noi urcuşuri şi împliniri. 
.,Năzuinjla" - oglindă fidelă a nă
zuinţelor n oastre l „Năzuinţa·' -
cronică vie a unei epoci de o ex
traordinară măreţie revoluţionară l 
„Năzuinţa" a căutat să fie, în 

toţi 'cei peste 20 de ani de exjs
tenţă, în pas cu viaţa Dar nicio
dată nu a uitat că a Ii în pas cu 
viaţa înseamnă a Ii periecti bilă de 
la o zi la alta. Nu am inventat in 
aceşti ani nici fapte, nici eroi. Nu 
a !ost nevoie. Nu a fost nevoie să 
inventăm nici noul ! Pentru că 
noul ne-a intrat in casă prin toate 
ferestrele. A fost nevoie doar să-l 
slujim şi să-l respectăm. 

Eroii noştri au fost şi sînt crea
t'Jl'li noului Sălaj . Cei care au sta
lornicil în beton şi fier prima uni
tate industrială de interes republi
can şi mai apoi tinerele şi vi
guroasele platforme industriale din 
Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou ş i 
Cehu Silvaniei ; cei care au înăl
ţat primul b'loc şi mai apoi intrea
ga salbă de consl.rucţii din centrele 
m·bane şi rw·ale ; cei care au croit 
inOl!lle g.allerii de sub deailu'l."tle Săll..a
jului pentru a da ţării cit mai mult 
cărbune ; cei care s-au încăpăţinat 
să demonstreze că şi o primă gene
raţie de muncitori este în stare să 
proiecteze şi să meşterească pro
duse competitive pe orice piaţă a 
globului ; cei care au ostenit zile
lumină penku a demonstra că în 
Sălaj pot [i alinse obiectivele noii 
revolutii agrare, cu alte cuvinte.toţi 
cei care nu s-au speriat şi nu au 
dat bir cu fugi\ii de la prima bă
tătură în palmă, toţi cei care au 
spart definitiv liniştea seculară a 
acestor locuri. 

P1·esa „a devenit o puternică 
forţă socială, cu o mare capacitate 

de inlluenţa.re şi un puternic rol 
mobilizator şi organizator în marea 
operă de construc1ie a societăţii 
soeialist-e" spunea tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. Sintem mîndri 
că unul dintn pionii acestei puter
nice forţe soclatle este şi „Nbuinţa ". 
Nici o mo.nografie, nici o ·istorne a 
Sălajului nu-i va putea tăgădui fi
inţa. Dimpotrivă, se va raporta me
reu la ea. Pentru că „N;;izuinţa" nu 
a rost şi nu este numai un crnni
car al clipei. 

Aurel PAUŞAN 

Cronicari 

ai unui timp 

modelat 

· după voinţa noastră 

Cu două decenii în urmă, cind 
la inilicatia şi din iniţiativa perso
nală a secretarului gener'tl al par
tidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
a 1u.ait fiinţă, oda'lă cu celelalte, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud. a fost 
.,semnat·• şi certificatul de na.ş~e 
al gazelei noastre „Ecoul". 

Desigur. a fost un început greu, 
deoarece Bistriţa nu avea încă o 
tipogt'3.fie corespunzătoare, tipărind 
ziarul la Cluj-Napoca. adică la 
peste 120 de kilometri distanţă de 
redac'ţie ! ModeI.llla tipografii::! con
sb:uilă la Bistriţ.a a înlătm·at acest 
neajuns, dar a t l'ebuit să treacă 
ceva timp tP1nă oind am putut 
scoale gazela la noi acasă. 

Cele două raioane ce s-au con
topit in judeţul ca.re le poartă. nu
mele aveau un caracter agrar. în 
plus şi cu o a~ltudi slab dez
voltată, iar în ce priveşte indus
tria se poate spune că predominau. 
cu mici excepţii. secţiile şî a telie
rele meşteşugăreşti. Curind, insă, 
prin grija permanentă a partidului, 
a secret.arului său general, tovară'şul 
Nicolae Ceauşescu, s~au conturat, 
la Bistrita. la Năsău.d. la Beclean, 
platformele indusiniale, de astăzj, 
primele zidiri socialiste. ale că!·or 
ecouri gazeta noastră le-a multipli -

1 
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Ancheta revistei 
ti vuJui de pair:ttid şi •a dept.111.aţilar 
pentnu consti llui.rea comfletiUilui j'U
de\ean Buzău a l P.C..R. şi a oonsi 
Liului papultar judetean provizortu 
consUtu.'!ndu-se fuiltr-un prim ta~ 
bloo ~qptk' iatl inoi1l01· rooliltăţi. D.ar 
pug.imdJe ilngălbein:iite de v.reme nu 
m a1i pot t·eda zbuci1Umul profesio
nal lilnvesLllL ca elle să-şi poarte me
sajul căllre citii.tar. 

cat în aşa măsură .incit şti,rLle des
pre edificarea lor pătrundeau pină 
m cele mai îndepărtate aşezări c:le 
judeţului. 

Cu prileju] une i vizite de lucru 
în judeţul nostru. secretarul 
gene1al al parlidului avea să prP.
vadă că judetul Bistrita-Năsăud va 
creşte ca Făt Frumos. înb·-o lună 
ot altii într-un an. Aceste cuvinte, 
care le-au mers la inimă bishite
nilor şi năsăudenilor, au avut aco
perire în faptele de mai lîrziu. 
Judet.ului i-au rost alocate fonduri 
C:e ·investiţii în valoare de circa 30 
miliarde de lei, fapt ce a făcut ca, 
prin munca harnică ŞL plinii de en
tuziasm a oamenilor muncii. aceste 
meleaguri să devină. într-un timp 
relativ scurt. de nerecunoscut. Am 
reuşit in ciţ.iva ani să construim o 
industrie ca.re - aşa cum aprecia 
secretarul general al partidului -
constitu!e o rnindrie pentru întreaga 
noastră tară ! Azi. producti:l mdcs
trialâ din 196R se reallz.aază doar 
în circa 20 de zile! Iar dincolo de 
al'estc realizări se aliă oamenii. 
Pentru că s ocialismul ii construim 
cu p opor ul, p en tru popor ! La noi 
aceste l'uvlinte se traduc în reali
zări de nevisat în trecut. Iat.ă, au 
fost construite pentru oamenii 
muncii de la oraşe peste 24 OOO a
part.amente, iar la Bistrita, Năsăud 
şi Bedean s-au înăltat spitale mo
derne. Siatiunea Sîngeorz-Băi a 
devenit şi ea de nerecunoscut prin 
amplasarea a două mari complexe 
sanatoriale şi a unor unităL1 indus· 
lrlalc. Numai la Bistrita an fost 
Cl'eate în această perioadă peste 
35 OOO noi locuri de muncă. iar 
populalia municipiului a crescut de 
la ci rea 18 OOO i n 1968. 1 a peste 
70 OOO în 1988 ! 

Ială de ce acum. la ce.1.; de 
bilanţ, noi. zia1iştil comunişti ai 
arestui organ judetear: de prt>Să 
ne exp1imăm cu fierbinte recunoş· 
1intă mîndria de a fi fost şi de a 
fi rămas cronicorii unor vremi re
volutitlnare de o măreţie fără egal 
în is toria acestor neasemuit de 
frumoase meleaguri. Desigur, două 
deceni!. în infinitatea timpului. nu 
e mult, dar noi cei de aici. tocmai 
cele două decenii le-am trăit intens 
şi ne oar acum o istorie conden
!:ală în timp. un t.imp pe care 
nal'că l-am oprit pentru a-1 mociela 
du'>ă vmnt.:1 noast.ră. 

P o::ile ar trebui să închei vorbind 
dPSpre produc:ele electrotehnice. ca~ 
blurile electrice din r.>tE'l-aluminiu. 
S:iu poate despre produsele de me
canic' fină. despre elect:r.:>fillrele 
l'e se fabrică la l.U.T. şi care au 
d~veni t adev;\rnti .. olămîni „ ai in
dustriei româneşti. Sau despre cris
talul de Bis trita. deosebit de soll
ritat oe ţări dezvoltate indust\'ial. 
S::iu poate despre firele de tort, nu 
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cele din poezia lui Coşbuc, ci din 
războaiele de tesut ale fetel\)r cu 
bujori î n obraji de la 11 Textila" 
Năsăud. Sau. în fine, de modernele 
condiţii de redam a sănătătii create 
in staţiunea Singeorz-Băi. Dar ori 
cu ce aş incheia. n-a') putea pune 
p11ncL acestor rinduri fără a spune 
că noi. cronicarii acestor frumoase 
vremi. am consemnat Loale aces~a 
în mii de rinduri turnate in floarea 
literelor tipagrafice şi în sute de 
!.<?ri pPI recutE' noaptea lirziu 1n ti
pO.f!rnfie. Pentru ca a doua zi cu
vinluJ p:trtidului. faptele de muncă 
nll"' oamenilor. toate noutăţile să 
~jun~ă în rniinile şi sub ochii 
atenli ai cititorilor. Ceva din viaţa 
si din st111etu1 nostr~ de condeiertl 
am pus şi noi în fiecare din reali
zările consemnate în paginile zia
L'Ului. Am fost şi rărrunem Iădii ce 
ard din toată fiinta lor pentru a 
răspmdi in mase lumina partidului 
nostru comunist. 

T itus ZAGREANU 

Mărturie despre 

un timp istorio 

... Am în iiaţă )Jll':mul număr d in
tr-<> colecţie oare depăşeşte, iat~. 

2600 de apariţii. Arlicolele şi re
portajele se gnu,pează firesc, în ju
rui relatării llucrări'.lor ad'Ună11il ac-

G.ri j '.l[e ece'lor zile erau mul te 
titl'\Pul pre.sa neiertător, ia:r solu~ 
ţUle dMer1t:el.01· prooleme trebuia·..1 
date d in mers : m-gani7..area rolec
tivului redacţional, aduce:rea in 
l'1tare de funcţiune a tlpograiiel, 
o;;tabi lh'ea modalita.Ui de tl'anspor
t;:ire a mat.riţelor. rotativa fiind la ... 
Ploieşti. Si cîte şi mai cite. 

P1,inclpalul 11 const.ilu1a seleclarea 
viitorului !Personal a'edactirmal. So
licitlări erau. Prafeso1·i, ingineri, e
conomişti. Diin judeţ şi d111 afara 
JuL Dif:cu1Latea 1J0T1sLa in faptul că 
n.u m::i·i lucraseră in presii, unii 
consi'<ierind ziia;riJstica o li\·.adă cu 
m ere de aur. Am convenit - re
d '3lctt-.ro11 şef şi subsemnatul. care 
in ac~le zne „cumulam" funcţiile 
de adjunct, i.ecret.ar de :redac\ie şi 
reporter - ca intliu1 te.st să~l oon
.sLl Luie clti.m- mobivarea (scrisă) a 
doninţei de a lucra in vi!toar~a re
dacţie. Al doBea - şi ultimul. dală 
filia'lo criza de timp - era un re
poiitiaj diim „. 1piaţ.a cent~·ală a o.ra
şuluJi. Cei ce nu ile-au luat în se
rios a u dovedit că nici p1·ofesia de 
gazetar nu-i atrăgea prea muJt. Cum 
n-au rezislat nici aceia care se o
bişmrlseră să punâ apostile pe hîr-
m1e mlş<:.al.e d1n·tr-1U:D bi1'<>u în aa
tul. Sur.pniza a VE!llit din partea 
unui lînăr cu balonzeid alb, ullra
sub\ire pen!inu frigu] de arară, care 
se mişca oarecum greoi i.n booa-noii 
p1'03 mari d)entru el. rundmle sale 
~ă eralll nu l'llUTTlal publica bile, 
dar sc~ăd-au însu.fileţ~te de un ta-

N icolae NICOLAE 

(continua.re în pag. 28) 
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număr \ile-: :f evist-ă, 
. , 

,-
• 

'ŞI al colective • • 
I I Problemele de ·etică, 

o redacţia 

revistei În centrul preocupădlor 
· • • " • . "'Lor. FEMEI " Revistă social-politică .a Ccmsihulut. Naţio~ al ·~~ · :'ţ· ' ' ocupă 

care în această lună impline~te patru decen;i1 de . apaţi i~ - IIe;r, 
în peisai·ui publicisticii noast'Te im toc distinct. Prin prot+.iu.i sau comp 

· · d t acestuia 41evista ~t proimne nu 
şi mijloacele gazetfi,reşti bt-M a ecva ~ .. 1114" - . .oluţio-nare m eta-
numai să oglindească _un~ d in cel€ mai profu ţ~;,,.""~~ciale a fem eii -
m orfoze ce se petrec m .zilele n e astre - cea a co . r~: f m . 
ci sâ contribuie la amplul proces educat iv impus de tnsaşt aff.rmaTea e. eu, 
de 1ioul ei rol în socU?t!lte şi familie. . . "•· s·t 

De altfe.1 0 ră.sfoi·re chia1· sumară a colecţiilor revistei .„i:n ace ~ 
- · · ' ~ - · ~ . · d z +n+'• "nre au a.v ut ioc m acea~ta· rast imp p1me m evidenţa. p1 OJUn e e 111-U.-r•• ...... . . d 1 perioadă dar mai a les in cete peste ,douăr d'eceni.t.. ce a..µ.. t:r.~~ut. e .a 
Ccmgres~l al 1X -1ea, fo cel!a ce priveşte statut"! socia-ţ ai. feme!i dm, ţa:~ 
noastră. Aşa se şi c:rplică 1'1:rgul interes al cttitoarelor şi t im3ul Tev1stei 
care este, fa fiecaTe 1w.mci.r în jwr de 500 O~~ de- ex~?~re. ~ . , 

Cu aceste ginduri .d a1· mai ales cu donnţa de -~ ~umoa.şte :ncii tOO!l~ 
proa.pe colectivul redacţiot1al care şi-a asumat dificila dar. Ş~ on~o~anta 
misiu ne de a of en cftit9arelor a publicaţie a tor, tn care să ~ă..~ea„cil to! 
ceea ce este legat intim de 1mive-rsuZ femintn. - am -pornit, in zilele acestui 
început <le. mar:tie, bpre redaeţ.ia...1'<:vistei „Fem.efa". 

porteru Je află la locul de munci, 

Muncesc impreună şi scriu .;:1~.::e ;:~~:e ~n~~ăf1~~: 
te, de fap·t, în contextul preoc~pă
rilor complexe care reprezintă Uni
versul de preocupări al femeilor. 
Asigurarea deplinei egalităţi în 
drepturi, posibilitatea promovării 
în lu.netu de răspundere pini la 
cele mal înaUe niveluri, sînt prio
rităţi tematice Ilustrate .de o rea-

despre şi pentru femei 

de peste zo de ani 

Probabil că puţjn~ colective re
dacţionale se 1P<>t mîndri cu o _ase
menea adevărată. 'Performanţa de 
statorni«~ie .. Dar 1îin redacţia „Fe
meia " ·din <:ei 18 membri ai 1cole_c
tivuluÎ, numai ·s ~u .. m~ pµţin de 
douăzeci de 1a:n'i de experienţă pro
fesională in tr>atarea, din 1dlyerse 
unghiuri, •a (pr-0blematicii femini>I)e. 
Ceea ce este '1lTl <mare clştl~ !Profe
sional ipentliu o Pl?-Aliţaţie - aşa 
cum arăta .Q9nsf!anţia ~iculescu, re
dactor-şef al irev.istei, ea însăşi in 
redacţie de 12·1 de ,ani : „Mun<:,lnd 
umăr lingă umir, mulţi ~nJ lar~nd, 
ne-am format impreunlL, am caşti
gat o experienţ:i profesională co
mună care ne permite d.?zvrJuire<l 
rru;orturilor adinci, a mecanismelor 
Interioare ale gindlrll .şi tri\idlor 
ale transformă.rilor din existenţa 
am de bogată a femeii de azi. Deşi 
pe cele mai multe dintre eroinele re
portajelo din l!aglnUe revistei re-

litate bogată. Aceasta nu presupune 
de fel renunţarea lemeU la ace~ 
1'dulce povară" de a răm.ine 
... responsabilă cu echilibrul şi 
fericirea familiei'._ Or, aceasta 
este poate ipostaza cea mal dificili 
de abordat, alei trebuie bine cum
pinit toiul şi scris cu &act $1 simţ 
al mlsurll, cu intuiţie şi senslJ:dll
tate. Iar &oa-te aceste calităţi Indis
pensabile ziaristului care tnvestl
gbeazl universul. uman în general 
şl cel feminin în mod special, se 
ciştlrl în. timp, prfotr-o boga~ ex
perienţă de viaţă (nu e vorbn. dţ 
o experlenf'. de viaţi personall el 
de cea profesionali), prlntr_-un con
tinuu efort de glslre a acelei _u · 
presii publi.cistice in mlsW'ă să se 
ad.reseze deopotrivă raţiunii şl sen
sibllltitli femeU, care gă convingă 
şi să educe liră a avea a.cea tentă 
didacticlst-moralizaioare, care se 
ştie, indepirteazi cititorul şi-l face 
impenetrabil la mesajul publicistic". 

redacţiei 

Revista „Feme.ia ", prj111 proJilul 
şi exigenţele ăr-Ora este cheml1tă 
să Ie ·ăspundă es·te -" ~a 'c1:1m a 
ţinut s~ su~)iinieze şi. Alrteta ~o, 
pescu UJHi dintre. ziari.$~~ cu cea 
mm m::ire vec&ne PI t:e<l~cţie -
de· J.a plJima şi pînă la ultima pa
gină, o !Plllfilca~e educativă'.' t~eş_L 
rubrichl.e economi:te sa,µ de şti1n.~a 
au un alt ieaT.acţer detjt. c~le ~ , 
cotidiane sau alte pu"blicaf:ii , :fiind . 
gînc1ite .astllel mcît accentul să cadă 
odată .cu re lv.a·rea 'UJl<>'r probleme 
d in domeniile irespeotive. mai 
ales ·pe irăspunderea pe ~re treb~ie 
s-o pI!obeze zi de zt, femeile 
în .r:ezol vall'ea aces·tor p1·obleme. Cu 
al te <!uviinte, \Jle adrresăm Î•D primul 
rind conştiinţei femeii , cautînd să-i 
stîmulăm >Clonlnta de aJlirm.are. Se
crebara a org001imţiei 'Cle bază a 
redacţiei, Aneta Popescu a vemt l~ 
revista ,F-emoia " ·i!Jl 1959, cind oa 
aJ:>sdlvit 

1

F.acultatf-a de ziaristică. De 
atunci a !Parcurs W:te elapel;e ire
dacţi'onale pînă !La cea de publidst
comenllator. AmhI1tindu-şi de tnce
putul protesiei, deviine uşor nostal
gici şi se ex,plică : E foarte pn
porbant cum eşti primită intr.-un 
colectiv şi mal aîes de ce1 cu care 
liuorezi di:rect. :Pe ,aceea îi păstrează 
o foarte !firumoasă amintire ~ani.ei 
Tudose iaoum peosionQ.ră, ~are a 
ştiut c~m să-i îndrume primii paşi 
în profesie. 1n 1Jltimii 15 ~. s~a 
consaOI"at .domeniuli\ll economic, 
căutin!i ·să g~ească !igurl rle femei 
deosebi·te hamtLoee şi perseverente, 
care au 'un tideal şi şti,u să lupte 

' '<pentru î.ruie_plinirea lui. Se oonsi
deră - cu modestie - un ziarist 
truditor, -căruia şi acum, după 30 de 
ani d~ pi:o.fesi~. hîrlia albă, pe ca.re 
trebuie să aşteamă reportajul ii 
dă emoţii a î•n ipl'ima zi, pentru 
că are „oa:mbiţi-a d e a nu cădea: în 
propriul său 'Clişeu. Niu uită să-ml 
vorbească despre „Cron ica .modei", 
pe care o susţine de 22 de ani, un a 
din cele msi căutate r ulwici, prin 

Q 
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Se discută p1·opuneriLe de sumar pent>ru a.lma:nahul „Femeia" 1989. Toată 
Tedacţl.a. este prezentă 

o.are se st.răduieşte să educi:! gustu] 
publicuJ.ui .feminin pe{l.lu,'u estetic .şi 
fonc.ţîcmail în vestimentiaţie. Ap~i 
îmi v-01·beşte, eu ad:mu1aţie p edisi
muJ.rată despre 1cole.:,~ său V asiile 
Tjocu, pe 'Oa!l:e ~ a-preoiază .î:n mod 
deo.sebî t cons.l.de:i.indu-0. real'mente 
Wentat . Ou.Vllntele şa11e, p~ care de 
altfel le mai a OZis~ rostii-te ş1 de 
oonduce'.rea 11:e.dacpei imi tr~esc 
<ru1'l<lznil1a:tea de a~ CunOCU?Îe pel"SO"'· 
mtl pe Va&ile 'l'.iio1cti, a mirul sem
nătură o citisem ,a.pr-0ape 1;1umăr de 
număr dar _pe oare nu o !1)\,lleam 
le~a de: nîo:i. ruoa ldi.'D fig~ile î nft1-
dlite~ m an şi ani, pe cori.doai:eie 
„Casel ScinteLi ". DJscutia a fost 't"e
cotlforbantă l $a cum este m;ice î~ID!J.
ni.t:e cu Ub ·om înd1'ăgostit de profe-
1a sa, care doreş:te perman.e1tt să 
qi:iemairoult, mal bine, mai oon-

vfngător. Vorbeşte cd pasiu:o~ desp.re 
sutele şi sutele 1de eroine pe ciU"e Je-a 
întîln i't:: tPe p a.rcul"SUll. celor 21 de ani 
de rclna ~-a 1coosacma:t p l.'1\")blema tic.ii 
:femin.ine. Aflu că pentro rubl'ica 
,Omul in oglinda conştiinţei·• 'isi 
caută -er-oinele 'Printre a,cele femei 
obL~nui te. care nu au un destin ,de 
~xcept.ie . .rm fac J'll!m.ic :.pectaculos 
Muncesc 'rput' şi si.m_p1u cu consttn
cioZi tate. j_şj dU\desc ~mJJh \,raini cP 
şi cresc OODÎ.i buni din care vor 
iâşi oamenii de nădejde de mîine. 
Cu a:lte rcuvinte, caută acele t!raine 
ale că1iOr .fapt e <le mun~ă şi viath 
se însC!l'{U în. ceea ce numim .. ero~ 

ismul cotidian", noţiune caL·e în anii 
noştri ti nde să capete dia ce în ce 
.lnal m i:~t îos~ele unui mod de 
eXistenţă da soat'a mljregii sociatăti. 
Dar penhru di nu toate d~Unele se 
î:oscriu pe făgaşul 110I1mal, dtept şi 
cinstit, 11."epoi"telul n.iu poatt' trece 
n_epăşăllor pe d,!.î.ogă aoe1e Qlzmu-li
mltă, destine i:o det:.i:v:ă .cu conse
cln~e nefaste ,.aswr,:>tia .i:.adivi-dului şL 
cu a:ăsliringet-f n edo;tite. asu,p:to celo 
atn jur De aceea, la rutirica „Mo
lllen t-ul aclevărului' sTulL dezbătute 
asemenea cazuri ce pot constritui 
emnale de aliatmă, :iip.demţutri J.a_ p 

m ai pi:·oîundă meditaţi a upL"a fe
lului în -Oaire ne 011;Q.d_u1m. \r~aţa, 
Ce u pasionează în moa deosebit? 
Pl"oblemele Jegate c;le arm onia cu
,plului ca.re, se şt~e, sî:O ic;iarte sen
sibile. şi oon1pleKe, alteJe .~.-i mereu 
aceleaşi. atl:ta vu:eme cit EL ~l EA 
si!n două i nd.i vid:ualttă\;.i ;eare tre
buie pentru a ,pute.:1. oouv.leţui. î n 
arrnmtle, să J:nveţe să t.i:âiaică 1m· 
pretmă. 

.Problemele •educaţiei jn !amiJi~ 
de astă dată, tCu accent pe ed~ca , 
tia copilului, o :pasionează şi pe 
SmaL·anda Sburlan , câre SEt numâră 
de asemenea pr inllre „veterainii •· 
p resei fem.imne, fusuroîn.d 83 4e aul 
de ex-perie:nţă în acest domeniu. 
Convi.11să că. ceea ce leagă o :fam i
lie, dî.ndu-i trăinicie şi împlinire, 
sînt cop1'ili, Smaranda Sburlan a 
manifestat totdeauna o în.cil.naţie 

deosebită spre tratai·ea acelor su
biecte de reportaj în care poate e
videntia aceaslă credinţă a sa. Şi 
numeroasele scrisori pe care le pri
meşte, ecouri la reportajele sale. 
sinL o dovadă că cititoarele i-au re
ceplat mesajul publicist.ic. Im! po
vesteşte cu cită emoţie a primi• in
vitaţia de a parLicipa la o an.lver
saL·e de familie, o familie numeroa
să, cu fli , fiice şi nepoţi şi unde ea, 
reporter.a, a fost chemată de una 
din riice, ca să se scrie şi despre 
bătrînii lor, cei care i-au crescut 
cu drago.ste şi i-au iltlvăţat. să mun
cească şi să trăiască cinstit şi demn. 
O înkeb dacă s- a dus şJ înainte 
de a primi răspunsul înţeleg din 
privirea s~ că a fost o · ni.re bare 
fără rost Cum ar fi puLut să-şi 
dezamăgească o cititoare ? Tot în 
sfera educaţiei se înscrie şi supli
menlul „Femeia şi cătnin.il'· sau 
rubricile de educaţie s:iJlit.al'~t pe 
care le real~zează cu aceeaşi voca
ţie de .,sufletistă ", cu acea dorinţă 
de a impăl·tăşi cit ma:i :nuJ t. din 
ceea ce ştie, de la retete cuJinare 
ş i modele de cusălUl'i, la sfaturi 
medicale, penlru care apelează 1a 
cei mai 1·enumiţi specialişti din cli 
nicele djn întreaga tară. 

Audienţele cu publicul -

seismograf al audienţei 

la cititor „ 

Poale cel Jtnaii.. semnifita~v nio
ment a:t document~ti!i. pentru oW 
n.oaşterea clt' mal ·exactă .a pdzei 
revistei . la pu):ilJi.cul' său, l-a con.stf
tuit 1'7U.zlta iln secţia ,Sar:tsoti ''. I -
Limp~a1\ea - şau poate şa-nsa ea:i.:e 
d~ mulJe oti estit aliata reporter-U}aj' 
- a făcut .să intru în bil,oul unde 
lucrea:ză Aut'el. Băbeanu şi C1,isti:na 
Bă1~mi, în acelaşi 1rl.mp ((U o m u:n:-
cit.oâre de Ja ,,'lU.~h~odayA·' veni :a 
s'ă cea.di Ş:ptijin Ped'llctiei J,n a:ezoI
va.rea Wlei pr6blem~ prarsonale. 
complicată .şi a:pm-:ent [Ăr,ă le ·re. 
Cei d oi au ascultat · cu atenţi e- şj 
t·ăbdare şi ii..:au pr.om Js - i11 limh 
respectm'hl legii - că cf 'vo1· spri: 
jiru, 1-mnd legăttl!t1a cu oonduce.\'e'a 
î,n f.rep1'inderili penh'u a-i obtin e J!O 
l-0cuinţă dLo. fQnduil acei;teia. :x.1'1 
pleca.l'e, 'Pl"ivil-eafemeii devenise:m'ăj' 
limpede şi un aîmbet llimv 'ij apă
l7use m col ţW. gul'Îi. Asemenea ca
zuri .şi multe, mlilte ailtele, semnal 
â.tn io imă către imma redacţiei so
sesc ziilnic. ŞJ ml numal prin. ce2'a 
tkca U OOO de sorisol'i prjmit~ 
amla1. MullJe cit;itoare şi c11i'a1' !$,(' 

ci tttorJ vin ,Pe:r onal la ,i.·edac 1~, 
unii chiar din alte local,ităfl . ~ 

aceea tn cei 33 de a>ni de aclMta~ 
î n redacţie, dirnt re cai:e zs+in se~-



ţia Scrisoni, A.urel Băbeanu a citit 
zeci de mii de scrisor.i ş,i 3 pri~it 
vizita a sute de .cibitoare. U111ele din 
cazurile acestea au constitui:; punc
tul de porn ire al un_or .!lnchete sau 
reportaje care au rost publicate de 
colegii săi în revistă. Altele, ce.le 
mai multe, a incercat să le rezolve. 
Qricwn un răspuns .a prdmiiL fiecare 
dJn cei ce s-au adresat redacţiei. 
In 1·evistă, munca sa cu scri
sorile este materi~izată in pagina 
„Dia.log", o pagină. de corespon_
den~ă, opinLl, consuoltaţi i juvidice. 
Tot i n această pagină îşi găseşte 
IocuJ. număr de număr şi grupajul 
de fotogra:fii!i „Copili noştri" - se
lectarea celor ce sînt pu.bHcate fi
ind o problemă destul de„. spinoa
să. Căci m amele, ca toate mamele 
di.n lume, nu .admit că n-ar avea 
cei mai :firumoşi copil... 

Mai tînă't:a sa colegă, Cristina 
Bălte;mu, măJ:tm~seşte că „s-a mo
lipsll" de la A UL·el Băbcanu, de 
cum a j nira t în această redac\je, pe 
vremea cind mai e11n încă studentă 
ta .F1acull:hatea ide ziaristică şi şi-a 
efectuat practioa pen tru ca apoi, 
din 1980, să lucreze alci, efectiv. 
Crede că îţi tJ:eb uie o dispon ibili
tate anume, nativă, dar care se şi 

cultivă de-a 1.un gul vremii, pentru a 
avea răbdarea să citeşti cu atenţie 
Iiecare scrisoare,, pent1.1u a asculta 
pe .fiecare dihtre cititoarele şi u ne
ori şi citito1ii ce bat la .Jşa acestei 
secţli. Mai e nevoie să ş.til să încu
rajezi, să spui o vorbă, •7orha po
trl vJ Lă, chim atunci cînd n u poţI 

oferi o soluţie de viaţă. A învăţat 
însă de cum a inti1a t în redacţie. 
ca normă de conduita profesională, 
că nu ai voie - at.unc.i d nd cu
noşti bine legile, şi aici, în această 
secţie brebule să le ştil tot atît de 
bine ca un jU!'ist - să stimulezi 
iluzii deşarte. Gnija pentru respec
tarea legail!ităţi.i :llace part~ din în-

suşt statutU!l deontolo~c al profe
siei ,şi aici n u se poate Iace nlci un 
rabat. Ceea ce nu înseamnă că ai 
dreptul să dev.ii biliocrat. Chiar 
dacă nu e deloc uşor şi deloc co
mod să „l-e îcnoarci" zilni!! C·U pro
blemele de v:iaţă ale alt.J.:a, pentru 
că cei ce ţi se adresează o fac cu 
toată încrederea şi spe:Panţa nu ai 
voie, ca om, ca redactor l·a această 
pub:liioaţie să-<.i deui;măgeşiti. „ Pagi
na tinerelor" pe car~ o rea!l·i~ă· 
îi solicită un efort de .{lantezie şi 
mult tad, pentru că tinerilor tre
buie să ş1JiJ cum sa le daJ sfaturi 
ca să le acc~pte. O pr ivesc. Este 
î ncă foar·te tînără. Atunci de t inde 
aLita i11ţelepc,iune ? Rrofes1une:l m-a 
matwuzal, îmi răspunde simplu şi 
fi1'e.sQ. 

Corespondente 

intre pagina de revistă 

şi carte 
Semnătu1·a Consban ttnei Carantil 

este înlilnită de 25 de ani în pre.sa 
destinat~ femeilnr. nar t n uJJtilnil 
ani munele său este inscms şi p e 
coper tele a trei romane : „Flori de 
brumă", „Zodia gemenelor " şl „Dra
gostea. oboseşte". o in treb m <:e 
m.ăsu ră documen tarea pentru re
pcrtaj~le din sfera eticii au aju
tat-o să devină SCJ:1Litoare. i11 măsu
ra în oare gazetăl.ia trezeşte inte
resul pentru. investigarea universu
lu.i uman din diverse unghiuri. Di
versitatea destinelor , a si h1aţiilor de 
viaţă pe can { le-a mti l.nit de-a l w1-
gul vleţii sale profesionale, părerea 

de rău că nu tot ceea ce a impre
sfonat-o şi-a p utut găsi locul în 
paginile revistei., au constiituit im
pulsul afecbiv către roman. Deci un 
pu.nct de ponn:ire, pentru că în ela
borarea unei opere litera.re, scr·iito
rul utilizează alte mijloace de ex
pYesie decll cele p ublicis.t.ice. Dar 
cum nu aceasta făcea ob iectu.1 dls
cuţiei, ne mtoaTcem la gazetărie 
care este, de altfel, nu numai „pl'i
ma dragoste" dai: şi o opţiune de 
care nici un adevăi•at zla.i-.ist nu se 
poate dezice. Dacă are <> rubrică 
de suLJet? Are şi se numeşte .,Apa 
vie a creaţiei p opulare", în eare 
apreciază că duce un războl dint 
şi drept pentl'u punerea Î!l1 evidentă 
a geniului pop ular !emini n. Şi. fără 
falsă modestie, crede că a reusi t 
să con fere acestei l'Ub1'!lci o orn
nunţată notă personală, ceea ce 
constitui.e un temej de reala satis
facţii p1X>fesiona:Ie. 
Şi pentrru că Îll redacţia „Fe

meia", ConstantJina Caran!il :nu este 
singura a utoare de cărti. este l.ocul 
să amintim -că Vasile Tinc;u a pu
blicat de asemenea u.n ciclu de an
chete, în trei volume : „Dreptul la 
fericire·', „ Culisele Fcricil'.ii", „ Jocul 
cu fericirea", unde p11oblemele 
c.uplului sîn.tipt·1vite din d iverse un
ghiw·i, precum şi o altă carte de 
povestil'i şi pam ffie.te: „Vînzătorll 
de iluzii", iar împreună cu colegul 
său Carol Roma:n „101 interviuri cu 
femei". 
După cum Smaronda S burlan. 

pornind de la rubrica de sfaturi 
pţactice pe care o susţine in revis
tă a ajuns, îmbogăţindu-şi ş.i d.i
versiiicindiu-şi documentarea, să pu
blice deja 10 căirţi l a Editura Cer es. 
î ncepînd cu căiţi de tricotaje, al-
bume de ţesături şi sfir:;;ind cu 
„Cartea tinerelor gospodine", afilată 
în curs de apariţie. 

O riudienţă nu este o sVmplă viZită tn redacţie, ci un 
caz, o situaţie de viaţă în care te implici 

Zi fierbinte 1a secretariatul de redacţie. Se vede, 
„cu ochi timpe~'', u ltim.a formă a revi$tei, înainte 

de a intra. în t ipar 
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t.a capitolul ziariştiii-scriitori din 
redacţia „Femeia" nu s-ar put ea să 
nu vorbim şi despre unul dmtre cei 
mal activi redactor.i ai revJStei, Ca
rol Roman, aut.or şi el a numeroase 
cărţi dinllre oare voi aminti pe cele 
mai .recente : "La o secunda de mi
leniul trei", apă!rută în Ed. P oliti
că, „De ce s-a sinucis Jane Wise" 
şi „Iubirea - et""roa poveste. Pro 
familia", editate la Arlb:atros, din
tre care ultima a apărut chiar la 
sfirşitul anu~ui trecut. Dar aşa cum 
a ţinut să precizeze Carol Roman, 
prefesirUnea sa de baza şi de inimă 
a fost şi a rămas ziaristica. De 
altfel, călilile sale si:nt de fapt tot 
pubHcistică şi au rezuU.at din lăr
girea şl adincirea sferei de investi
gaţie, por.nind de la documentarea 
pentni ru.b.rloile pe oare le reali
zează, număr de număr, in revista 
„Femeia" începîrnd clin 1957 cind 
s-a consacrat problematicii femjni
oe. Fire dd·namică, întreprinzătoare 
şi operativă, Carol Roman nu pare 
a fi la locul său decit la un coti
dian. ltni exprim această impresie 
dar sînt con1mazisă vehement, cu ... 
probe. Realizarea unor pagini mo
zaic precwn „Femeia pe ;;fob " sau 
„Vi&rallu" cer timp şi Wl efort 
deosebit IPffilif.ru a găsi mereu surse 
noi de documentare. Şi apoi mal 
sint şi celelalte articole : la rubrica 
„Din activitatea comitetelor şi co
mlslilor de femej" unde public.ă ·firec
vent, şi organizarea concursului a
nual al revistei ş.a. lnfond, o normă 
de ziar cotidian. La care se adaugă 
şi activitatea In cadrul diverselor 
bnigăzi aile Consl'liului Naţional a1 
Femeilor ceea ce presupune nu
mer.oase deplasări pe teren, în toa
tă ţara. Aşa că, în ritm de cotidian, 
se .poate llrăi şi J.a o revistă lunară ... 

Orice contact direct 

cu realitatea 

este un ciştig prof esiona I 
De fapt, întregul coleehlv parti

cipă la activiliatea de îndrumare ş1 
conbr.ol a Cons.illiului Naţional al 
Femei!lor. A:ceas·tă deplină integra
re constituie un prilej de cunoaş
tere mai în profunzime a activită
ţii desfăştmate de comitetele şi co
misiile femeilor din mtreaga ţară 
şi de generalizare a expet'1enţel po
zitive pni111 intemnedliul. revistei -
după aum afilrma Constanţa Stoica, 
şef de secţie, care ţine să precizeze 
interesul redactorilor pentru aceas
tă legătură nemijlocită cu organi
zaţiile femeilor. In prezent pregă
teşte o deplasare a redactorilor revis
tei .lla „BiI'lad, unde alubul „Femina" 
andversează 15 ani de activjtate. Cu 
acest prilej rndacţia - care în toţi 
aceşti ani a fost alături ·a e club 

şi i-a re:filectat activitatea tn nu
meroase rindurJ - va avea şi o 
î·ntîlnire cu cibitoairele din oraşul 
Bu~d. 

Despr.e rodnicia con~act..Uui cit 
mai stJrîtns cu terenul, cu oamenii 
despre oare scrii îmi vorbeşte şi 
Ina Strău~t, care se află în acest 
colectJv de nu m ai puţin de 30 de 
ani ... Şi-a început profesiWlea la 
ziarul „Drumul socialismului " din 
Deva, unde consideră că a făcul de 
fapt şcoala de gazetărie. De rubric~ 
agrară se ocupă de 27 de ani şi 
mindria sa cea mai mare o con
stituie faptul că i 1n aceşti ani a 
bălut ţiara în 1ung şi-n lat, aşa 
încît nu există cooperativă ngricolă 
de producţie mare sau com~'nu 
mare în care să nu fi călcat şi 
despre oare să nu 1li scris. Foarte 
multe din eromele saile, pe care 
le-a cunoscut pe vremea cind erau 
doar inginere sau şefe de Îet'm:i se 
află azi în funcţii de mara răspun
dere. Ascultînd-o cu cită pasiune 
vorbeşte despre reportajele sale din 
lumea satn:dui, în care nădăJduie5te 
r.ă a reuşit să surpr:ilndă mutaţiile 
din modul de g}nmre şi acţ,i.une al 
femeilor implicate, alături de bă:r
baţi, în amplu1 proces inu1oltor pe 
ca.re îl presupwi îin.făptu1xea noii 
revoluţii agrare, renunţ s-o mai 
.întreb dacă nu este totuşi g.reu pen
tru o l:emeie să scrie despre agri 
cultură. Parcă ghioiindu-n:u între
barea nerosllită, mă asigură că dacă 
ar fi s-o ia de la capăt, t()t ziaris
tică ar face, şi tot despre viaţa sa
tului şi-ar dori să scrie. 

O re...UStă perJod!i<:ă sohciiă poli
calificare.a redactomtlui muli. mal 
mult decît un ootidiian, avea să-mi 
spună, cit.ev.a minute m-ai tîrziu, 
Niki Georgescu. ln cei 28 de ani 
de cînd se află in redacţia „Fc-
meia ", deşi şi-a dorit să se ocupe 
de problemele oultuiraJe, a început 
cu economia, a trecut apoi la pro
pagandă iar acum sarie mai ales 
despre prom oWN"ea progresului teh
nic în toate domen.ilile. Găseşte că 
este fascinant pentru un ziarist 
să-şi caute şi să-şi atle eroi.oele 
p rintre pnomotorii noului. Dar nu 
înseamnă că nu scrie şi penh"u al te 
rubrki atunci cîrnd în Liilneşte un 
caz, o situaţie· de viaţă care îi tre
zeşte interesul şi-j înanipează con
deiul. In tlimp - îmi spune cu 
umor - a ciştigat şi o „felie" de 
cu:ltură, aşa că scrJe şi „cronica 
filmului". 

" Veteranilor" redacţiei 

li se alătură forte noi 

Ziua în care am vi7liliat redactia 
a coincis cu prima zi de muncă a 
noului redactor-şei adjun.:t a l re
vistei , Rodica Avram. P ueluarea 
n oilor însărcină.ni ca şi fami!iarl-

zatea cu o problematică sensibil dj 
fel'ită de cea a domeniului în care 
a lucvat, se var face „din m ers" şi 
speră că ritmul de cot:idian în care 
a fost obişnuită să muncească în 
secţia externă a ziarului ,,Scinteia 
tineretului" îi va fi un bun aliat. 
Ascultindu~ vorba bine cumpănită 
şi încrederea cu care porneşte la 
drum în noua sa muncă - încre
dere de a'ltfel mol.ivată de anii săi 
de expenienţă gazetărească - nu-mi 
rămine decît să mă alătw· caldei 
w·ărl de „bun venit" cu care au 
întimpinat-o şi noll săi colegi. 

Cu puţin timp în urmă a venit 
în redacţie Şi Oc11avia Treistar, care 
timp de 20 de ani a lucrat in presa 
radiofonică. Nu pare surprinsă de 
întrebarea : „Ce v-a det&•minat să 
părăsi ti un loc unde vă afirmaseţi 
şi aveaţi un nume cunoscut i'atlio
ascultătcmilor ? " şi-mi răspU10de ci
tindu-ii pe George Enescu : ,.Atita 
timp rămi.i tioăr cit ai puterea. s-o 
iei de la capăt". ~a că e gata să 
ia totul de la capăt fiind oonvinsâ 
că fiecare început te pune „in pri
ză" . L a Radio „galoanele erau deja 
cîştigate"', şi simţea că v pinde .ite 
primejdia plafonării. Şi apoi cu 
trecerea vremii Îillcepi să te gî·n
deşti la vorba poetului : „ce lăsăm 
în urma noastră" ! Şi cum „ verb a 
volant, soripta mainent" a ales pre
sa sorisă. Ceea ce o preocupă 
este ideea că o succede pe Sanda 
Faur, cunoscută şi apreciată de 
cibitoarale revistei „Femeia". Dar 
cum este o fh"e care ştie să 
vadă m ai degrabă jumătatea plină 
a sticlei dec:it pe cea goală, consi
deră că va reuşi să transforme acest 
aşa-zis handicap într-un veritabil 
stimulent. 

Cea mai „veche" dintre cel nou 
veniţi în redacţie este Aur~a Inoan 
pentriu care acest an esle ~l de al 
zecelea în p1iofesie şi ln revist.a 
„Femela". Mci s-a foomat ca zia-
1ist - e drept într-un timp mai 
îndelung, spl!lle - dair astazi con
sideră că poate aborda toate genu-
rile publicistice, începtnd cu repor
taj ul şi sfirşind cu ancheta de caz. 
Reportajul pe teme de etică rămî
ne tnsă genul său predilect pentru 
că îi oferă posibfl!itatea să caute şt 
să descopere poezia ascunsă în în
tîmplărl şi în Qameni. Ceea ce nu 
este totuna cu a poetiza realitatea, 
ţine să precizeze Alli'rora Inoan, 
preocupată se pare de aceast!l iidee. 
Cădem de acord că graniţa dintre 
ceea ce este poetic şi poetizare este 
destul de labilă şi că singura ex
perienţa profesională nu este tot
deauna suficientă pentru a te apă
ra de această capoaină a profesiei. 
Despre poeziile· pe care le sorie, din-

Milena COMARNESCU 

(continuare în pag. 28) 



Caracter aplicat, militant, 
fiecă1Aei rubrici 

Interviul nostru 

- Concepută a fi o manifestare largă, cu pronun
ţat caracter politico-educativ, ştilnţmc şi cultur aJ, 
Festivalul naţional Cintarea României se află acum 
Ia cea de a şaptea ediţie. Cum apreciaţi dumnca.voas
trii.. în calitat e de redactor-şef al publicaţiei „Cintarea 
României ", aportul revistei la împlinirile ediţiei an
terioare, dar mai ales v-aş ruga să ne vorbiţi despre 
modalităţile prin care vor prinde contur mai preg
nant direcţiile pe car e revista le-a prefigur at m 
noua sa formuJă. 

- Preocuparea pent ru perfecţionarea publicistică şi 
imbogăti•ea continuă a conţinutului re\·istei începe 
să se reflecte în notla serie a publicaţiei, inaugmată 
cu numărul 1/1987, c:ue 
beneficiază de un format 

imprimăm un caracter aplicat, m ilitan t fiecărei 
r ubrici şi preocupăr1. Au tost activizate resurse spe
cifice in vederea foi-mă.ri·i om.ulu i nou, in sprl jLnul 
afirmării valorilor m Ol."ale şi civice ale ştiintei şi 
artei, ale cult urii şj educaţiei socialiste. Redacţia a 
fos t mal activă în combaterea concepţiilor înapoiate 
şi a nonvalotilor. 

Impor tantele teze şi indicaţii recente privind con
ţinutul Fesl.ivaluJui naţional Cîntarea României, im
plicarea corespunzătoare a presei in dobîndirea unei 
noi calităţi în întreaga act ivitate politico-educativă, 
cons tituie un oadru s timulativ pentru afirmaTea ca
pacităţii colectivului de 1•edactie de a concepe ş1 rea
liza o publicaţie vie, bogată în idei , cu tot mai pu-

tennic impact asupl."a fe
nomenului oultural-artis

nou şi o structură Lemati
că imbunătăţită. Ca ur
mare a acumulărilor cali
tative din munca noastră, 
eficien !ia şi prestigiul pu
blicaţiei au crescut sensi
bil atît prtntre cltilor.i -
creatori, interpreţi, acbi
viştJ culturali, indrumă
lorl de cercuri tehnice Jri 
rorrna~U arllistice - aît 5i în 

Interlocutor : 
tic şi educativ din întrea
ga ţară. Este acesta legă
mîntul nostru, de in.imă şi 
cuget, de a face din re
v,ista FeshivruuJw na\Jonal M ih .a i NEGULESCU Cin.tarea Româ niei o 

redactor şef al revistei ~ibună, un dem ers inspi 
•a.~ şi com petent în mairea 
competiţie care - reunind 
sub raza ei milioane de 

„C I NT ARE A ROM AN IE I 

rai.a organ.izaţillor, instilu-
tiilor şi uniunilor de creaţie implicate în des(ă~ll.l"area 
FesUvalulu.i na\,ional. în activitatea cultural-educativă, 
de creaţie tehn1co-ştiin ţlf:lcă şi artistică din toate j udc
tele ţării. Revista are menirea să .reflecte şi să or1en
teze demersul poliUco-ed:ucativ şi de creaţie în toate 
C'lomeniile şî sistem ele care se îngemănează sub em
blema FestivaJuJuj, Ne mobilizează către noi efo1·turi 
şi impliniri orizonturile de largă perspectivă deschise 
prin tezele, dezbaterile şi hotă.rîdle Con!etintei Na
ţionale a partidului d in decembrie 1987. a le Congre
sului al III- lea al educaţiei politice şi culturii so
cialiste. orientările stabilite recent pentru Festivalul 
naţional Cîntar~a Româ niei şi pentru presă de către 
secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu. 

Redacţia a acţionat şi acţionează pentru dezvoltarea 
şi diversificarea formelor de m anifestare ale Festiva
lului, pentru participarea activă a oamenilor m uncii 
- din unităţile economico-sociale, din toate locali
tăţile. de toate generaţiile - la activitatea de crea
tle tehnico-ştiinţifică şi cultural-artistică. pentru ca 
fiecare asemenea unitate să devină o puternică ce
tate a educaţi.ei şi culturii. P rin rubricile „Creaiie, 
mu ncii, împlinire", „Actua.Utatea. marelui Festival ", 
,.Ştiinta şi viaţa.", „Studio de crea~ie - CiJ1tarea 
României ", ,,Martor Ia izvoare" s-a acordat atenţie 
apropierii de reailitatea vie a Festivalului, formării 
omului nou, 1mbinăi·il muncii pentru realizarea pro
ducUei matei•iale cu activitatea politi co-educalivă, 
P~nt~·u ridicarea continuă a COO$tlinţei socialiste, pa
trioLice, revoluţionare. A căpătat relief preocuparea 
pentru domeniul formării gîndirii economice şi a l 
reflectării cercetării ştiinţifice. pentru a!irmarea prin
cipiilor eticii şi echitătii socialiste. Am căutat să 

Epocii pe care o trăim. 

oameni - se înscrie ca o 
lnallă ctito1ie spirituală a 

Ne propunem să devenim o revistă ea.re, prin pa
ginile sale să arate cum ideiJe în acfiune - titlul 
uneia dintre r ubrici - devin fapte culturale pentr u 
progresul spiri tual al patriei. pentru ca ş tiinţa, cul
tura, educaţia morală şi politică să se manifeste ca 
resurse ale dezvoltări i multilaterale , resurse menite 
să conlribuie la afirm area plenară a potenţialului de 
creaţie al fiecărui om, al întregii naţiuni. 

- Problema afirmării calităţii în toate domeniile 
vie~ii mater iale şi spir ituale. cerintă subliniată in re
petate rînduri de secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, implică şi creşterea rolului 
educa.t,iv ai acestei largi manifestări in formar ea 0011-
ştiintei socialiste a. m aselor largi. Ce vă pro
puneti pen tru a vă aduce o contribuţie activă, cfl
cientă în promovarea, în cadrul celei a e a '1-a ediiii. 
a unor manifestări de înalt nivel artistic, care să 
corespundă pe deplin exigcnietor FestivaluJui şi să con
tribuie la impulsionarea. laturii de creaţie tehnico-şti
inţifică, latură inseparabilă de componenta cultural-ar
tistică a Festivalului naţional Cîntarea României ? 

- Avem în vedere inscrjerea mai directă pe tra
iectoria calJtăţii şi efioienţei politico-educative a fe-
nomenelor de masă ale Fesl.ivaJului, în concordanţă 

cu multiplele cerinţe şi preocupări a!le di feritelor ca
tegorii socio-proiesionale şi de vtrstă. Ne indreptăm 
atenţia căh·e straiegiile perfecţionării ca.utăiii în a::
tivitalea cultural-educativă, inclusiv către modelul 
profesionist care poate să influenţeze rodnic aceaslă 
activitate. Cu atit mai mult cu cît ne dăm seama 
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·· . Interviul nostru . ·. 

că ·- in toate domehlile, 1n Jnterpreiarea ad:istic.ă . şi 
deopdtrivă rn donieniul creativltă:~ii tehnice, - ~ul\~ 
dintre cei care se a.firmă azi vor putea sta alai.un 
de profesioniştii domeniilor respective. 
Imbogă.Urea şi ecoul fot'Illativ al vieţii aşezăm.iJ1lle· 

lor de cultură ne interesează în mod deosebiL. Ela cu
noaşte perfecţionărj continue, la care n e f~cem ecou, 
căutind ca experienţa pozitivă existentă m dHente 
cenbre să fie aeneraliz.ală. O tlaLură esenţială care ne 

b . . . . ... 
p1·eocupă in acest an este 1mpuls1onarea ş1 spnJ1mrca 
activităţii de creaţie şhiinţifică. 

Sînlem bucuroşi cind nj se semnalează şi avem 
prilejul să oglindim experienţ~ noi. di n _d.ife.riLe ~u
deţe. cu concu rsul colaboratorilor drn tat_ă ş1 al c~
respandenţilor s-ar putea scurta d1·umul ~n_ti:e ~pari: 
ţia, în di[eri le locuri ale ţării~ a unor m1ţ1ai1ve ş1 
experienţe valoroase şi generahzarea lor. 

- Să intuim în cuv intele dumnea.vo~tră o in vi
ta ţie, un apel adresat şi colegilor de. l a- z1~el~ loc~e 
pentru a deveni cola bor atori a.1 r eVJSte1 „Cm-
tarea Rom ânie i"? 

- Am fi deosebit de bucuroşi ca prietenii noştrJ, 
colegii noştri. să ne scrie despre ceea ~ ~ cunosc 
poate mai bine decit putem cunoaşte noi m depla: 
să·ri de cileva zile lntr-un judeţ sau altul. Ca ş1 
dînşii, ne bucurăm de asemene~. cind primim la ~e
dactie reportaje, note. fotografu reallza1e de către 
neprofesionişti" care înţeleg să-şi consac<re o pa1·te 

din Li mpul lor liber unor activităţi spirituale, . in di
verse forme, de la cenacluri lite~·a.re sa~ plas.~1ce:, .d: 
exempl u, la cerout,ile de creaţie tehn1co-ş~1r:_tifi~a 
sau de turis m. Ne bucu!l·ă privirea lor proaspată, dm 
interior. Nefiind de prnfesie public!şti, au. pa,s.iw:ica 
- şi adesea şi barul - unor relatăn __ expres~:ve, pline 
de prospeţime, convingătoare. C::olegu noşt_u de I.a 
secţiile de cultură a le ziarelor JUdeţ;n~. <;h~tJ;e care 
nu puţini sinl ei înşişi autori de carţ1 b par1te sau 
animatoti ai unor asemenea cenacluri. ne-ar putea 
sprijini să cunoaştem m ai bin e resurse încă neex-plv
ra te suiicient ale public1Sticii actuale. 

- Cca de a. doua. latură a unui sprij in eficient al 
presei, chemată nu n umai să contribuie la generali
za rea experien,elor va loroase dar şi să intervină adiv 
pen tru remedierea unor carenţe. şi implicit pent ru 
creşterea ca.lită(ii - este critica. Intenţionali să 

acorda.ţi intcr venimor gazetăreşti critice o pondere 
mai ma.re în revista „Cîntarea României'', a.oul 

acesta? 

- Actul c1;tiic consbit.uie şi penbru noi o condiţie a 
autodepăşirii. Anul 1988 va aduce tn pagi·nile revis
tei - dorim aceasta din toată inima - lensiune:i 
creatoare a 1uptei ou inerţia, pentru ca mirabila să
mintă a spiritualităţii pakiei să rodească sub inscri
sul nobi l al FestjvaJului muncii şi creaţiei româneşti 

contemporane. Ştim că şi de munca noastră, de r e
cept ivilatea la nou, ele neîmpăcarea in faţa unor 
neimpliniri d1n activitatea cultural-educativă. de im
plicarea şi talenlru.l nostru publicistic depind multe 
dintre implinii·ile, dot'He şi n ecesare, ale actualei edi
ţii a Festivalu.lui naţional „Cîntarea României 11

• 

Interviu realizat de 
Milena. COMARNESC'O 

Am pri:Iili t 

ALMANAHUL 

Impresia cu care ră
mîi după lecllur.a ,,Al
manahului oştirii '88 " 
este aceea de satisfac
ţie. De saLisCacţie 
pu~m chiar spune cle
pliină - pentru nivelul 
publicisllc ridicat cu 
care irealizatorii celei 
de a doua edi~ii a lui 
a u jzbutit să se înfăţi
şeze cititor ilor. 

De la sine înţeles că 
şi in actuala ediţie a 
al manahului ponderea 
cea mai mare o de~ine 
is!()nia. F.a.pt seinnifica
tiv, primul capitol -
almana hul este strucl;u
rat .pe oa,pi tole - poar
tă genericul „Li;toria 
este cartea de căpitii 
a fiecărui neam" - a
sertri unea aparţine, cum 
se ştie, il ui Nkolae Băl
cescu -. iar urmăLcwuJ, 
„Pen~ro independenţă şi 
unitate nuională:'. E
vident, nu· vei intHni 
aici studii pretentioase, 
ci însenmări d~conec
tante, scrise alert, mul
te din acestea cu ca
r-acter inedit. De pildă, 
„P rima carte de artă 
mi li tiară" (Zoe TaJ peşJ, 
„Societatea şi atmalia 
românească în anii 
1877-1878 văzute de 
doi autoni francezi 11 

(Mihai Popescu), „Cin
lă. Sava, că-i prăpăd ! " 
(Ion Pelearcă), „Odi
seea remorcherului «A
murgul»" (Nicolae Kos
Linski), „Un aviator ro
mân cucereşLe Ameri
ca" (J . Gheliuc). Toa
te acestea şi multe al-

la redactie 
.tl 

O~TllUI 'lJ3 
tele ille triansmit lumi
nosul mesaj al mindriei 
de neam şi de ţară. 

Cu profesionalism, cu 
acm~teţe calităţi 
pro.prii, de altminteri, 
întregului alma.mih -
sinL realizate şi m::i.te
rialele ce apar sub ge
nericele : .,Sub freamă
t ul mătăsii tricolore·· şi 
„La frontierele i.;uooa.ş
terii ". Un spaţiu larg 
este consacrat poez1e1 
de inspit1atie patriotică 
şi ootăşească, semnînd 
versuri Nichita Stănes
cu (inedite), I oan Ale
xandru, Traian Reu, A. 
r. Ză.inescu, .-\driru1 
Mierluşcă, George Flo
rin Cozma, Nicolae Bo
gh.ian, rue Bâtcă şi al
ţii. Nu lipseşte nici li
teratura aşa-z.is poliţis
tă : ,,Pe ur m ele lui VCln 
Kraus •· (Haralamb Zin
că), ,.Spioana cu ochii 
de tigru" (P aul Ştefă
nescu), „Toamna apa
renţelor" (Olimpian Gn
gherea), !iind prezent, • 
în traducere romlneas
că, pînă şi celebrul 
Georges Simenon. Se 
.incearcă şi de2!legarea 
unor en igcne : „A exis
tat în realitate Sher
lock Holmes ?", „Cine 
este a'devărata .Mona 
Lisa·? 11 ş.a. Sint prezen
te şi r ubricile „Calei
doscop militar ", „Ha
rissime", „De t>rin ar
mli adun~te", „Şi ei au 
fosl ostaşi..." Şi , bine
inieles, paginile de 
sparl. 

„Almanahul oştirii 
'88" este, înahte de 
toate, rodul strădaniilor 
unui colectiv harnic şi 
inim os, cel al revistei 
,, Viaţa militară" (redur
tor-şef : Ion J ianuj, dar 
şi al altor condeieri mi-
litari. L e mu11umim 
pentru „regalul·' publi
cistic ce nj l-au oferit 
şi le dorim sincer să 

ridice şi mai sus !_;la.
cheta măiestriei sct'ii to
riceşti. 

C. T. 
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Trăsături 
• ale operei 

Ne rămine să adăugăm cite\7a 
considera.ţii despre natm1a publicu
Ju1 ficcăruja dLn cele ciieva tipuri 
de mesaje pe care le-am comparat 
io ansliza anterioară. MaJorita~ 
serii tarilor au scris deslgur în ve
derea unuj public real, şi-au durit 
un asemenea public. Insuficienta 
culturală a maselor, prejudecl:iţi 
sociale şi est.etice, iar ca factor 
permanent. faptul că noul e asimi
lat mai greu şi intimpinu adesea 
opo.tiţii violente, au .făcut ,·a publi
cul capabil să rectipt'.t-ze opera li
terare'\ sau artistică să fie de multe 
ori - cu excepţia unui număr va
riabil, dar restrîns de admil'atori 
inilla!! - un public viJ:tua1. tr ece
rea de la virtual la real :·eprezen
tind cîleodată u.n proces lung şi 
complicat Marele Bach a fnst re
cunoc;cut pe deplin după a.mar de 
vreme (şi ciţi au ajur.s chia r astăzi, 
în secolul discului şi radioului, la 
muzica lui !) Geniul lui i:;hakes
peare a căpătat o rocunonştere tîr
zie pe continentul nostm, stîrni!l1d 
o bună bucală de vreme neclurne
tiri ş1 chiar repulsie celor formaţi 
în cultul clasicismului. A1ia mo
de:-nistă a stîrnit nenurnăraie scan
dalmi şi este ;respinsă şJ azi de că
tre mulţi deşi Picasso. Brâncuşi 
sau DalJ au atins vfrs'la patriarhi
lor. 1! s-au dedicat muzee speci::ile 
şi ocupă locuri de frunte in m;n·ne 
sanctuare ale al'ltei din întreaga 
lume, adică s-au .. clasicizat". Şi 
cine :ir putea stabili în ce măsu.ră 
Pt..hlicul acestor mari scriitori si 
artişti, în ciuda consacrArii lor '1!i
ciai1e, a devenit un publiie Tean ?1 

O situaţie asemănăto~re se în
lilneşte în domeniul ştiintei sau al 
filosofiei : noile descoperiri. ou lo.a
U1 tăria constrîngătoa.re a argu
mentelor şi. mai mult incă. a expe-

specifice 
ziaristice (4) 

nmenlelor. a practicii, se imp:rn 
uneori cu g reutate. nu fără luptă, 
cuf!crindu.-şi .. publicul'" (adep\il) 
treptat, chiar şi în rindurile i;pe
c1·11Jştilor celor mai caillicaţi ba. 
citeodalii, tocmai aici intîmpinînd 
eea mai vioJentă opoziţie conserva
toare. 

Publicul mesajului presei. dis-
per.>al, <:a orice p11b1ic al comuni
cării de masă, deşi .nlît de nedeter
mJnat. trebuie să fie un public real. 
Orice no11ă publicaţie sau emisiu
ne, orice inovatîe pubJici~t.ică, ori
ctt . dt? mult ar fi călăw.ite de ţelu
rile acce5ibiHt.ătiî si atractivi tăţii 
au nevoie. în general. de un a nu
me timp pentru a-şi demonstra în 
pracl1.:ă eficacitatea. Acest timp nu 
se poate compara fasă cu acela de 
care dispune arta sau stiinţa. 
(iindcă o durată prea mare ::ir a
duce riscul iros1ril unor investitii 
ma.terinle şi spirituale imp()rtante. 
Re~u!a mesajului presei în a\?eas
lă privinlă nu este alta decit aceea 
a oricărei comunicăr:i de masă: ob
ti nerea cît mai <rapidă cu pulin\3 
şi mentinerea Unui public cît mai 
numeros. 

Relatia 
.) 

Mesaj - Realitate 
Să trecem acum la examinarea 

unor probleme ale cunoaşterii rea
lită\îi în vederea alcătuirii mesaju
lui presei ~· prjn intermed!ul aces
tuia. ln lumea cont.empori:ină me
sajul presei este. fără îndoială, un 
izvor de cunoa.5tere dintre cele ma.i 
importante pent ru un imens nu
măr de oanieni. Şi nu uităm că iz
vnrul acesta tinde (sau ar tr"hui ... ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t. Fl\t'A n..."cl o indolală. pl'OCesul ;re
cepf.ărll operelor dt: artll este mutL mal 
dl.vers şi m al com'plex decfl n putem 
ln!h\lşa ale!. unde ne !ntere..c;-.?a,o:ă mai 
cu seamll trăSăturJle 1u.1 spe::lfi;:e. 
ExL«lă opere l iterue sau :le artă, 

<lintTe cele mal ma.rJ. cnre S·'.IU bucu
rat de popularitate. de wn. P'Ub!lc rca:l, 
tncă de la tncer>u t (·ce) ou lln tn ce 
Prlveşţe Te<iePl.!tr~ „ „1113 Lu rll.Jr" lor 
m:il de supra-faţă, (lC<::<!i>'blle). 

Tn acelaşi tlm.p, ob...,u„l'l<ilea ':o!iă. 
lnacce.slbllib!ltea căut'9tâ, Caisul erl'T'e-
!ism nu-şi POi salva 2011.t:Junea pro
duclnd.. lLn timp. delicii cUorva snobi. 
Noutatea, a·tu.n.cl cfnd e ostcnitllţle, 

poate stirnl Ş1 ea plutind pc V9luclle 
mod~t. nuzl'a succewtul. 

Soco1e'!t'\e st.a-td.stice, se şUe. !.U poţ 
s• ab:U va1oarea unei o-pere ci. rr.aJ n
tes, cl rcula ll.a e1 (expJlc3b~ll de mul
te ori prin factor! e»traestet1cl). Ori
cum. nici U·l'll om c-.i rec~r.>tri.vltale ar
Lls.Ucll 1vi,Uv!\ (şl ln acea&Ul pi ivtnţil 
nttLura ·"l rost generoasll. d~I nu ega-
1111rlstlil nu trebuJe sA se c;lmUI h1tl
m kial tn faţa mru·i.lor opere de artli. 
s1>~e rare n poarlA punţi di'r«:le mal 
mu.11 decit ln cazul altor crentli ':l!e 
sp\rlt.ulul. dar Tlllci să nu rllvntnă l:a 
oel'lferia aC'tu1o'af de receptare. c! Să 
încerce urcuşul. uneorf mat abrnpt, ai 
receptfuil cultivate.. depline. 

să n"! alimenteze cu informalii de 
tot felul şi de p1-etutindeni. la in
terv.ale de timp tot mai scurte şi, în 
ansamblu, fără întrerupe.re. Ce şi 
cum cunoaştem prin 1ntermec;liul 
mesajului presei constituie insă o 
pl'Oblemă maj putin ciru·;\ ln. cer
cetarea celei de a doua l'e1aLU a 
mesajului (M-R). de dai.a aceasta 
cu t·eaHt.atea inc<mjurăi<>are. de 
unde sînt culese inforJ'l:aţiil~. vom 
procech cu şi în studiul primei re
la(ii (M-P), adică prin compara
ţie 

După cum se şlie, cu toată ma
rea dlversil.ale a şti inţelor (eitacte 
şi descriptive. sistematice şi isto
rice. şliin\e aae naturii şi şiiinte 
sociale) se poate spune că. în ge
neral aceslei:i caută să descopere o 
anume ordine în <:<>m-plexit.at•!B. t•
riaşă şi in nocon"tenită schimbare a 
fenomenelor. să scoată la iveală 
cosmosul Sn spatele aparen\t>l<rr 
haotice. ln acest scop se străduies<: 
să descrie si să clasifice. să dezvă
luie ceea ce ac\ionează în iotel'io
rul fenomenelor oerceptiblle. u'lmă
resc (chla!' clacă i.n unele cazu;·! 
c.e:rcet~a?.ă individualul şi n •·econ
!':tiluif'l să dPsconere generaJul -
tiourile 'iln1cturile. rel(ularttătile, 
lc!!ile din~mire si static;t-ice. !l'lt· 

acolo unde P51e oosibil fi;i ::ice'\Sta 
a confprJ1 ~t itnt elm· natnrii. în deo
c:ch; stiinlPlor matem:iM<'P ale- na
h1ri i '1 m>P"P !'llOeriori li:ttP) isi i;11-
"'"" tnotP"'"1"' 11».-.- 1·i~uroac;e veri
p„::;-: "'"'~01·i mPl'I lnl" 
Năzuind spre cunoaşter~·~ celor 

mai generale le~i si structuri a1e 
existen tei s i e:îndini.. filosofia. mai 
alE'S ~istem~le nJosofice globale. nu 
oot rî,-ni !a o verificare de felul 
celei clin ştiintă şi. în multe c:tzuri 
n ici mt o caută sau o resping prin
cioia I. 
Bineînţeles. cu lotal altfel se pe

trec lucruri le în literatură şi artă. 
Arta porneşte şi ea de la realită
\i le externe şi interne, în toată 
concretP\ea acestora. Nimic clin rea
litate nu îi e străin artei. deşi gra
dele de in teres pentru o zonă sau 
alta pot fi diferi te. Chiar atunci 
rînd urmăre le conturarea unor „ti
puri '' S'lU cind devine „abstractă" 
Cin sensul evltărU figurativului) , 
arta îşi păsti·ează în totaaauna con
tactul cu indiviclu.a.lu l. cu concretul. 
inclusiv atunci cJnd ace.:;tea nu pot 
Ci inLilnile aidoma in irealitate. 
Esle vorba însă aici de un concret 
fPmnificaliv. în care metarora n u-i 
doar unealtă, cu simple rosturi ex
p:-esi•.te, ci - se ooate spune - con
stituie însăsî substan(.a operei de 
artă. semnHicatiile acesteia clezvlilu
indu-se. partial. chiar pr in interme-

.diul concretului. dar rărnîni'nd ine
n11i7.::ibile of Pl"ind adieă mereu oo
~ihiliţq~ea a ltm· ac;ocia~ii. a dec;i-o
'""'iri; 11 nor 11oi sensuri. binein' elr--: 
flh.mri ci'nd "\"Pm de-a f~<'P cu m~ri 
<'„"l'lfi; cu i-:iooriooere. Sînt dec;lui 
""i r>irP-c;i inchin11ie că liferat11r"1 
si arl.3 ne .. înv~tii ". că ele ne ofer~ 
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tot solul de cunoştinte dec;pre na
tură şi viată. despre caracterele oa
meniior, cam in maniera ma'luale
lor didactice. dar iintr-un chip mai 
agreabl!l, cu anecdote şi imagini. 
Din această Huzie decurge şi pre
tenţia llnej exactităţi exterioare a 
in.format,iei, la ca:t\e fosă arta nu e 
deloc obijgată (deşi o şi poate., res
pecta, cum se inlJmplă in unele 
mal:i opere de arlă) . O asemenea 
prefentie trece dincolo de opiniile 
teoretidierul<>r serioşi ai iml)1Jaţiel re
'a1d!tâţii IÎll a:rtA. Unw dlialtre cei tnl9.i 
vechi Şi mai iluştri dintre aceştia. 
Arjstotel, spunea în „ Poeti-ca" : „ !n 
ce p.riveşte poezia, o imposibil itate 
care com•inge e de prefe1·a:t unei 
posibi lită ti IIl econv:ingă•toare ". 

Est.e adevărat. Engels iaudă un
deva .intuiţia artistică pătnrmăltoa
re a lui Ba)zac. Aceasta i-a permis 
lui Balzac să surprin.rlâ - într-o 
formă proprie artei - aspecte e
senV!rule ale economiei capitalrstE' in 
ascenc;iune, în ciuda convinge•·ilor 
sale conservatoare şi mru bine de
cît au făcut-o specialiştiri vremii. 
Dar Engels a putut ,;învăţa" (cum 
spune el însuşi) în această privin
ţă de la Balzac tocmai pentru că 
era în stare să-i recepteze opera 
literară ca atare şi mai ales pentru 
cft, ală turi de Ma:rx descoperise, 'in 
pi;ealabil pe calea {:ercetării ştlin
ţ!fice, legi ale ovinduirii capitalis
te„. Tot atit <ie Hpsi tă <le sens este 
ideea de a ,.studJau istoria. Angliei 
din dramele istorice ale lui Sha
kespeare. Mai mult deci!. atît. : cel 
ce e5te nereceptiv la modalitălile 
spe('Lfiice aJe artei va pi.erde p roba
bil şi adevărurile mai ad_inci des
pre lume şi oameni cărora marele 
Will l e-a oat întruchipiţri m .1 tot
deauna exacte din pui1ot de vedere 
istodc. uneori chiar fanteziste. dar 
care me conduc. pină in ziilele noas
tre. în zone fundamentale a le e
xisteniel umane. fără să. ne „înve
ţe •• nimic . .în sensu.I curent. didac
tic. al cuvîntul.ui. tn at·tă deci fic
ţiune::\ pe>ate ajuta la dezvăbirea 
unor sensuJ:;i nrai profunde. 

Ce obiect este ins~ ctinoscut prin 
Intermediul mesajului presei? La 
prima vedere. irăspunsul pare sim
olu.: I urnea. l u.mea inconjttrătoare. 
Ce anume totusi din această !lume? 
Societatea umană? Biosfera. în ge
neral? Sau poate şi natura - pă
rnin~ul. universul ? 

Ni se oare că. •Pentru a deter
mina mai exact obiectul cunoscut 
orin mii toci rea mesajului presei. 
trebui·e s~ lămurim totodată jn c 
scoo si ne ce f el de cunoastere e 
nevoie oentru a reali~ un ase
mP.nea mesai . 

Ce aşteaptă şi ce poate să afle 
publicul prin presă? Nici structura 
şi legile universului sau ale socie
tăţii. nici istoria unor ţări şi po-

poa1·e Si nici măcar nişte !icUunl 
li lerare semnificative. Toate cele 
de mai sus constituie obiectul preo
cupărilor egithne Jegate de iProdu
cer'!!a alloc mesajer chiar dacă u
nele aspecte . de interes mal larg 
ale acestora pot ii prezente - de 
c-bicei prin mijlocirea oamenilor de 
şpecialitate - şi în mesajul zia
dstic. 

P.rin firea lor, oamenli ~u o arie 
de cunoaştere limitată in "spa~iu şi 
timp. De aici. .necesitatea utiliz~il 
unor intermediari. a iransmiteril 
mari distante a datelol' ou'Iese. acu
mlllate şi cooservate in. multiple 
iorme şi pe diverse canale, tot mal 
petlecţktna te. 

Printre cei care ;fac posib ilă in
formarea şi orientarea permanentă 
a opiniei publice, ocupă un loc dm
portant ziariştii , creatorii m esajului 
presei. 

Este limpede că de ceea ce cu
nosc, de d t cunosc şi tran~mli zia
riştii depinde direct o zonă ilntinsă 
a cunoaşterii reaJ.ităţii de către pu
blicul larg 2. 

Ziaristul. mesajul presei. fie că 
oferă coordonatele princLpale ale 
unor noutăţi. fie că încearcă o ex
plicare, o iITTterpretare a înfăţişării 
actuale a tendinţelor de dezvoltare 
a le unor procese sociale. r:iportîn
du-le c'ind e cazul la trecut şi vi
itor, se ocupă de fapt e e x.I tente 
<:'biectiv. Cu alte cuvinte. infăţiş:?a
:ză a pecte a le realităţii a fla te i'n 
necontenită schimbare. cu trăsătu-

1·ifle nor parliaulare, f dlooind in a
cest scop mijloacele cunoaşterii em-
oirlce şi, cind e pos ibil. metode 
furnizate de ştiin\;ele naturii şi so
ciale. 
·Evident. este vorba aici de acele 

[apte care- au alingere cu interesele 
imediate sau de perspectlv:'i. mai 
lat~i sau ,mai în~uste. aJe uncr co
lective umane. de la manifestările 
esenţiale ale vieţii politice. econo
mice. culturale plnă la întimplări 
atrăgll toare. un moment. tp11in sin
,gularitatea llor. 

Astfel de fapte pot avea legătură 
cu soarta unor pel'sonalităil. a unei 
naţiuni. iar Îln zilele noa:stre. chiar 
a omenirii . cînd e voroa. de pildă. 
de lu nt.<i pentru oacP-. îmootl'iva 
înarmărilor nucleare. Ca ~ă dăm e
xemple mai departe. 'faote de acest 
sol pot fi generate 'de un cataclism 
natural. de o acţiune socială ca o 
anumit.ă finalitate. con.-;truc!.ivă sau 
cti~tructivă. df' o iibindă saui o in
frine:ere. in loa'l:e domeniile (si nu 
î·n mică măsură in acela al oerf('lr
mantelor i-nortLve). de o re:ilizare 
P't~entiona IA sau o recesiune. o 

.2. Vc.zl : Nesl-O'r Iigna.t. Probleme a le 
cunoaşlcrll realităţii tn zJarlstlcA. f.n, 
,,Docum entvea z.haa'lsti.cl\ ~ . s lu dii. 
C'ercetlllrt. e..'Cperlen te. A cadem l:a „Şte
~an Gheorghiu", 1984, plag. 5. 

criză. Chiar şi procese de cunoaş
tere. cu un caracter foarte abstract, 
greu de înţeles ca atare de către 
profani, cum ar Ii teoria relativi
tălii a lui Einstein. pot deveni la 
timpul lor. prin noutatea şi însem
nătatea inriuridlor asupra viziunii 
de-;pre natură. obiect şi al cunoaş
terii ziaristice, în felul el s~ciflc. 

Nu sînt fireşte excluse dLn cu
noaşterea necesară presei nici eve
n imentele t L' utll!lui studiate de 
istorie, care au. Wlef>ri o semni
Ci:.caţje d0<?sebită, şi o mare influenţă 
asuprn preocupă1·i1or actuale. 

bupa unii teoreti.eieni obieclul 
spre car se îndreaptă cunoaşterea 
ziaristul · ar fi, în mare măsură, 
o creaţi. a acestuia. a cel\>:r,. ce o
rientează. presa. care, s!'eculînd şi 
anumite slăbiciuni ale publicului, 
au posibllltatea sa transfQrme in 
evenimente.. chiar şi lnfîmplăl'I 
banale. altminteri sortite s~ :se to
peasră în neant. 

Un!î mari patL'O,nâ de ziare se 
cred ch!ai:„. producători de eveni
me-n te. Să ne reamintim f:aiimQaSa 
telegramă adresată pe vremuri de 
unul din magnatii 1'.)resei america
ne. R Rearst (considerat inventa
tor al bombelor gazetăreşti), t'epor
terului şâu trimis în Cuba să t ran
roJ.ită relată1i palpitante despre 
luptele care erau de aşteptat s~ 
înceapă atunci 5mpokiva putetli 
cdlon iâil.e SPanîole. ~ait'Wlullui. dispe
rat. care îi semnala telegrafic, de 
pe tere.n, că in Cuba nu se rnttmplă 
incă njm ic., Hearst, sigur de sine, 
ii răspunde d in birou : dumneata 
iă reportajele, răzbc.ai ele le 
fac eu ! 

lntntdeauna însă ziaristul trebu.ie 
ă cunoască fapte reale. cu anume 

coordonate spaţiale şi 't emporale. cu 
un anume rol (mai greu dar, ptnă 
la un punct. obiectiv determinabil 
şî el) in desfăşw·area evertlmente
lor. Mesajul P'J'esel trebuie şă s 
bazeze pe fapte reale, controlabile 
direct şi i ndjrect. 

Orice bănuială de n:tistlfi<:are, d 
înşelătorie. de născocire. descaliflcă 
pe orice ziarist. Publicul mesajulu· 
presei doreşte să afle tapl:e riguros 
verificate. Dar le şi află? Aceasta 
este o problemă mai complicată. 

Modul în care ifaptele sînt puse,. 
in valoare, rangul Ce' 1i se acordă 
şi. deci, atenţia corespunzăfoare 
atît in procesul cunoaşterii, cit şi 
în acela al relatării. al elaborări i 
mesa;ului presei pentru uzul re
ceptorilor. depind de mulţi factori. 
de interesele unor grupuri. pătuti 
şi clase S'O<"Lcde. de concepţii p o1i
tice. irleologice. 

Nu tr.ebuie pierdut din vedere 
n ici faptul di. operind în actualj
tate. cunoaşterea pe care o intre 
pl'inde ziaristul poate avea ca ur
mare o anume interventie ditedă 
în desfăşurarea evenimentelor şi. 
de aceea. atrage. încă din această 
fază. în sens pozitiv sau negalJv. 
reaciii le celor ill1teresaţi. 

Chia r dacă nu, e vorba de ·1nven-



larea. pur şi simplu. a unor intîrrt
pJăd com·enabile (şi. din păcate, is
toria mai veche şi mai nouă a pre
sei ne arată că asemenea p1"<Jceclee 
incalif.icabi le se folosesc. oriaite 
dei min ţiri le-ar urma ... ), ci doar 
de exa~erare Pa.I'lizană sau de 
minimalizare discretâ. det1aLurarea 
totusi •se produce. Pe această cale 
se poale merge dec:J. de la jgno
nire.:'l totală a unor aspecte pînă 
Ja umbl'irea lor prln accenluJ pus 
o~upra altora. 

Se va spune că problema cunoaş
terii realită(i i este adesea. în prf:Să. 
o chestiune de rutină. că de multe 
ori se preiau ştiri incontroJabhle la 
fat:a Jocului. unde numeroase publi
catu nu sîn t în stare să-şi trimită 
reprezentan~i. că kierea şi ierarhi
zarea informatiilor se face în func
ţie nu de confruntarea cu realita
tea. ~i d~ poziţia adoptată fată de 
evenimente de către cei care decid 
orientarea p1·esei. 

Se poate. Nu sint acceptabile insă 
nici ~apitularea în faţa avalanşei 
faclori101· subiectivi, nici lăsarea pe 
seama hazardului a selectării ştiri
lor care, practic vorbind. pot 1i cu
prinse fotr-un număr de gazelă din 
n~lanul t ransmis zi Inic la redacţti. 
Dimpotrivă, devine obligat.orie o 
metodologie crit;i.că ~ig1.1roasă com
pararea ştirilor provemte di~ surse 
diferite, chiar opuse. dacă e cazul, 
prezentarea lor în limitele adevă
rului faptic. 01icare at· ii opinia 
noastră despre just.etea unei cauze 
sau a alteia, opinie pe car~. de ase
n:en~a. e dJ·eptul şi obligaţia ori
care~ publicatu s-o îniătişeze publi
cu.lm. O parte tot mai largă a pu
blicului a învăţat şi are astăzi po
sibilitatea să folosească şi el tot 
mai bine asemenea procedee cri
tic~ ... Faptele sînt încăpătJnate" şi 
nnunciuna are picioare scurte" 
siot două maxime la care ar trebui ' 
să mediteze or:ice zia.I'ist, oricine se 
ocupă de presă. oricare ar Li diLi
~ul~ă~ile stabi:lirii exacte a impre
Juranlor în care s-a produs un e
veniment sau. mai bine zis. tocmai 
din această cauză. 

Lucrur'.i le se complică însă şi mai 
mult cînd nu este vorba doar di? a 
constata existenţa unui fapt lCe? 
Unde? Cind ?). ci de a-i descifra şi 
cauzele. imediate sau mai îndepăr
ta te. finalitatea sau. mai mult. coo-
1 ributia. iar cînd e cazul răspun
derile cel01· implicati. Dar asemenea 
intrebi'iri cu greu se pot ignl)ra şi 
n ici nu trebuie să iie eludate chiar 
Şi în cea mai sumară informaţie. 
Mentionăm că nu este î ncă vorba 

aici de intel'J)retarea proprlu-zi.să. 
aClată în sectorul unor genuri zia
r istice mai complexe. 

Inte1·pretările sînt şi nu pot fi 
decît diferite. !n cadrul lor se fac, 
inevitabil. încercă ri de inte~raye a 
nnui fapt în serii, înJă.n.~uiri cau
zale. se emi't. uneori ipoteze, işi spun 
cuvintul i::oncepţii generale politice 
şf sociale, chiar şi filosofice. Evi
aent. poti să nu fii de acord cu o 

Pe teme gazetăreşti 
interpretare şi să opui oricărei ar
gumentări o contraargumentare. 
Dar baza faptică. informaţia trebuie 
să fie de nezdruncinat. Poti să-ii 
:>usţii pozitia prâ!D noi 1nvestigaţii, 
ca.re să aducă noi fapte în !avoarea 
el, dar nu ai dreptul să mocll!ici 
sau să ignori realitatea. pentru ca. 
astfel. argumentele să pară, pentru 
moment. convingătoa:re. 

" tn ziaristică. obiectivitatea nu 
e:..:istă" se spune intr-o Jucrare 
franceză :i, altminteri intere!!antă, 
care-şi propune să l:acă Jnţelese me
canismele presei scrise. E d1·ept, au
tori I precizează mai departe că zia
riştilor li se poate cere doar ones
lltate. adică să nu mintă. să-şi e
xercite cinstit profesiunea, „ tn ca
drul d(>rinil de orientările zi.arului". 
Putem în5ă să ne muJţumlm cu 
am. deşi această cerin(.ă este esen-

obliga t i, după ce au prezentat lu
crurile doar în varianta unei sin
gure surse. să ofere cititorilor. în 
cele din wmă., alte aspecte. d ia 
metral opuse, devenite acum incon
tes tabile. dar· t:u totul surprill;1;ăLoare 
şi de neînţeles p entru cei unilate
ral informaţi pînă atunci. 

Munca ziaristică. în pdmul rînd 
documentarea de presă, condiţie 
fundamentală a reuşitei în elabora
rea mesajului presei nu se ;pot 1·e
duce la clteva reguli profesi1ma1e. 
pe ba:-:e s trict empirice. uşor de 
trans(o1·mat io rutină. ci au nevoie 
de o înţelegere superioară. fi loso
Cică am spune. a specHicului cu
noaşterii ziaristice, a raportw•ilor 
cu alte tipuri de cunoaştere. au 
nevoie de elaborarea unei metodo
logii şllln tiCice. Numai astfel se 
poaLe da o fundamentare. o in ~e-

MODUL DE CUNOAŞTERE A REALITĂŢII 
PRIN I\'IlJLOCfREA MESAJULUI PRESEI 

(reln(ia Mesaj -Realita te) 

INDIVIDUAL 

PARTICULAR 

de interes social 
în funcţie de actualitate 
trimitere spre general 
• 

UTILIZARE A DESCOPERIRILOR 
ŞI A METODOLOGIEI ŞTUNŢIFICE 

VERIFICARE RIGUROASÂ 

Uală în orice deont.ologie a presei? 
Cu toate diiicullăţUe existente, a
devărul obiectiv poate şi trebuie să 
J 1e stabilit"· Iar atunci cînd, jndi
Icrent din ~e motLv e, nu poate fi 
aClat decît parţial, să se spună 
acest lucru în mod deschis şi pre
eis, să se i·ev1nă cu cot"e{!tărJ şi 
completări. să se numească sw·sele 
şi gradul lor de competenţă etc. 
Sintem datori fată de public. întot
deauna. cu o asemenea prezentare 
critică a faptelor, singura demnă să 
stea ~i la baza unei interpretări se
rioase a acestora. Numai aşa se pot 
evita relatările care se bat cap în 
cap în infă(işarea faptelor. numai 
a$3 zi:uiştii nu se vor trezi c!i sînl 

1 Yv es Ag~s . . Tean-Mich el Crois-
sancteau. Lire le Journa l (EdHl.OM "F.P . 
Lob!t>s. SainL-JUtl len-ctu-sauH . Y onnc, 
19n, p. 11. 

4. V ez! Nest.w- I.gnal. 1\1ass-m1!'1la ln 
dezbaterile academice din Franţll, -
N oi real.Ltătl şi lnt.erpretăt1 m at V"'Chl 
- 1n • Vllt oruJ. soctruu. 1.ninuurl e-!e
b.ru.'lrie, I 9M. p. 58. 

legere critică. o valoare -sporită co
Jeetări i şi verirică1·ii faptelor cu a
ju torul teh!licilor documentării. De 
asemenea, deşi ziaristul nu tr.?bule 
să fie neapărat Wl. om de ştiinţă, 
un specialist în economie politică. 
in sociologie. politologie (cu toate 
că poate foarte bine să exercite, 
paralel. ş! asemenea îndeletniciri, 
ceea ce însă e cu totul altceva} nu 
e îngăduit să fie lipsit de pregătire, 
de cultură economică. politică. so
ciologică etc„ ţinind seama, desigur, 
de domertiile cărora li s-a consa
crat. Nwnai aşa va putea, iln pro
cesul de cunoaştere a realitătii so
ciale. să folosească rezul tatele cer
cetări lor întreprinse de oamenii de 
şlii n tă . să-şi asl miJeze metodologia 
disciplinelor ştiinţifice, să devină 
un interlocutor valabil al specia
l iştllor şi !actorilor de decizie. 

P rof. unlv. Ncstor IGNAT 

(va urma) 
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L~mbajul presei 

Cuvinte recente 
Constatăm în limba română ac

tuală fenomenul aparJţiei unor e
lemente lexicale exprimind reali
tăţi şi idei noi din cele mai diie
rite domenii de manifestare a spi
rit1.1·lui uman. Aceste elem ente slnt 
fie il"ezultat.1.11 creşterii .forţei inter
ne de creaţie a limbiJ 1'0mâne, file 
al• imprumuturiilor din ai.te Jimbi. 
Acest fapt se observă mai ales in 
limbajul presei, datorită receptlvi
tăt1i lui. calităţii salt: de a înfăţişa 
în e.xpresii adecvate noutăţile clin 
diverse s~toare ale acti\-.itătii o
meneşti. 

Atenţia ce trebuie să o acordăm 
formaţiilor recent apărute în pu
blicaţiile noash·e periodice sau co
tidiene este detel'lllinatii de rolul 
limbajului presei în influenta.rea 
covk.şitoare a limbii vil de astăzi. 
De aici şi responsabilitatea ce o au 
ziariştii de a veghea cu grijă asu
pra destinului limbu, datoria lor 
impedoasă de a Ii exigenţi fată de 
cuvintele folosite, de a d.isti11ge im
pr umut11rile şi. inovatiile n ecesare, 
utile. de cele nu numai ele prisos, 
d~r chiar n oclve. 
Semnalăm, mai întîi, un enunţ 

în care cuvîntul nou. obt;inut prin 
derivare de Ja o formă consacrată, 
nu poate fi acceptat: .,Un puternic 
palium de crini a.mbienta. atmos
fera ( ... ). Excelent! " („Litoral", 
9 iuli e 1987). 

Avem în aimba română, prin 
împrumut, cuvintele : AMBIANŢĂ 
(s.f., mediu. societa:te î n mijlocul 
căreia se află cineva sau ceva c. fr. 
ambiance) şi AMBIANT, -A (adj, 
înconjllil"ător. din apropiere. vecin, 
din jur, c. fr. ambiant, cf. lat. am
bire = a mconjw'\!l). DUn acee!l.Şi :fa
milie lexicală mai fac parte încă 
două vocabule create pe teren ro
mânesc : ambient, s.n. cu inţc?lesul 
de mediru i'noonjură'tor, ambianţă 

(cf. fr. ambient, al cărui împru
mut. conform principiului fone:na
Uc de scriere a limbii române, ar 
fi creat omc>nimie intre substanti
vul în discutie şi adjecl.ivul am
biant, deja ami!flti l) şi AMBIEN
TAL, -A (derivat pe teren româ
nesc de la AMBIENT), adj. referi
tor la ambient, care tine de am
bient. 

Verbul ce s-a format de la AM
BIENT > (A) Ai"\IBTENT A , deşi 
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pare corect derivat cu ajuto1·u1 su
fixului -A, nu lasă să se vad~ ce 
sens i s-a atribuit in enunţul dat: 
„ Un puternic parfum de crini a.m
bienta atmosfera „ (Aceasbl se da
toreşte şi .f~truil·uJ că - AMBIENT 
- ATMOS FERA - AMBIANŢA se 
pail s ubsli!l!Ui 1n anumilte contexte). 
.Se cere wă preoiz.at că meean-lsmUl 
derivării nu poate func~iona în ab
solut toate cazurile. Ca atare, de 
la Al\1IlIBNT, o formă dedvată (A) 
AMBIENTA apare ca arbitrară, cu 
atît mai mult cu cit ruoi nu este 
în st!ll"e să comunice cu exactitate 
seasul in fraza care-l cu1pr:inde. 

Vom s.picu.i în continuare tmele 
formaţii despre oare ne putem în
treba dacă se vor impune, vor ră
nune în limoă : 

„( ... ) Ce Poate fi mai frumos de
ci't să concureZi o dată în viată sub 
semnul celo1· cinci cercuri ale olim
pismuJui ". (lb~dem). 

Cunoaştem cuvLntele : OLIMPIA
DA, s.f. < fr. o1ympiadc, cf. lat., 
gr. olympias ; OLI1UPIAN, - A. 
adj., clin lu.mea zeilor' ; olimpic (în 
sinl.agme : jocuri olimpice, comitet 
olimpic ... ), (fi~.) 'măreţ, di\'in, im
punâlor ; senin ' / cf. ir. oJympien; 
OLII\IPIC, - A, aclj. ('olimpian ; 
JOCur: olimpice=olb1.piadă ; referi
tor la jocurile desfăşu.rate in cadrul 
unej olimpiade) <Ir. olymplque / 
c:f. Olimp ; OLIMPIANISM, s.n. 'ca
rncter olin1pian' < tr. olympianisme. 
!n lire OLil\'IPIAN şi OLIMPI O a 
început să apară o anumită dife
renţiere în ce p1·iveşte utilizarea. 
primul fiind folosu mai mult cu 
sensul de măreţ, divin, impunător, 
senin, iar al doilea, cu mare frec
venţă. injeosebi pen'tru referjri la 
diferitele aspecte ale jocurilor des
.fr1surate in cadrul unei olimpiade. 
Tot aşa şl din textul în care apare 
OLIMPISM-(ULUI) ueiese clar 
sen<>ul acestui cuvînt recent format 
şi anume de 'caracter olimpic (cu 
trimi1lere ila aliTTliJ)iiadă) . Noua foc
mă co1·espU!lltle nevoii de a Ye

prezenta o rea1itate actuală cu largă 
participare şi de mai·e in,teres. 

Sufix.ul subSJta1Ilitd1Vial - ism, cu 
;iju torul căruia se con~lruiesc prin 
derivare substantivele abstracte. 
este destul de productiv. pentru că 
am mai intî.lnit : 

,.Din umbra sectantismului reli
gios" („Zori noi ", 14 iunie 1987). 

Cunoaştem cuvin tul SEC'f ARISM, 
s.m., 'spiril, atitudine de seotar (s.m. 
'p1rliian inflăcărat şi .intolerant al 
unei doctrine politice, reli~ioase 
ele.); îngustime de vederi proprie 
persoanelor sau grupărllor care se 
l!imitea.z5 la inter~ele lor mărunte; 
(fig.) intoleranţă' < ir. s ecta risme. 
Astăzi. cind activitatea complexă, 
uneo1i direct antisocială, a ser.telor 
sau d1redtelor grupări este cercetată 
de către psihologi, sociologi etc., se 
simte nevoia unej denumiri care 
sĂ o~liindească această realitate. Cu. 
ajutorul sufixului - ISM s-a for
mat aste~ un derivat de la SEC
'J1AN'I , creîndu-se subslan1itivu1 ab
stract S ECTANTISM, cuvîntlUl SEC
TARISl\l consaaliindu-se in accep
ţiunea aminhită mai sus. Eviden!~. 
n oua vcx·abulă îmbogăţeşte modul 
de exprl mare cu reforire la cele 
arălate anterior. 

Un all caz: 
„Autoarea (. .. ) este, în acelaşi 

tiirnvp, şi un pub'li.cist apt să ,,sce
uarizt.-zc" vdu. altlrăgă'tor un destmn 
anbisii<c" („Cimerna", ootombrJe 1987, 
p . 21). 

Sint înr~istrate ăe 11?>ticoanele 
noastre vocabulele: SCENARIST-A, 
s.m.f., 'autor de scenarii (cinemato
grafice. radiofonice ... ) < fr. sceri:i.
risle it scena.rista ; SCENAltlSTI
CA, ' s.f., 'arta scrieril âe scenarii', 
de la scenariu + su.fixul - istic(ă); 
SCENARIU, s.n., 'text care cuprinde 
subiectul unei piese de teatru. al 
unui illm etc.. precum şi indicaţii 
tehnice şi de regie' < fr. scenario, 
it. scena.do. De la acesta s-a for
mat cu ajutorul sufixulu:i - IZA, 
verbul ( A) SCENARIZA', a scrie 
un te"'1: sau a adapta un text deja 
s'!ris cerinţelor impuse de ll"epre
zcntarea teatrală sau cinematogra
fică'. De asemenea. de la Ir. mise 
en scent" s-a creat termenul MIZ
ANSCEJS:A, s.f., 'realizare sc&nid't 
mai .'!Ies a unei piese de teatiiu sau 
a unui text literar, dai· şi a unui 
scena1·i u cinematografic. 

Un fapt ce trebuie sublWat este 
acela că în privmta cuvintelc>r ~·e
cente nu se poate preved.:a trăini
cia lor. chiai· ~că ele sînt corect 
derivate sau compuse. !nsăşi orto
grafierea acestora marchează atitu
dinea prudentă a autorilor fată de 
prap1ime creaţii le.Xlica'le. Aiceste cu
vinte substituie fonnaţii lex.i~e 
largi şi stnt. deci, în conciziunea 
lor, mult mai utilizabile. ln acelaşi 
t.tmp. sînl 5i „mai directe. ilustrind 
Lendinta fi<rească a vorbitorilor de 
a concentra expresia verbală". 

~. Mi hăescu. Aspecte ale limbii 
românt' contemporane, Editura Al
b.atr-OS, 1984, p. 11). 

Dorin N. URITESCU 
Rodica UŢA-URJTESCU 



XI. Substilul informativ oficial (Z) 
XI. 4. Nuanţe 

j u rid ico-odm i n istrative 

Limbajul oficial-informativ, ca 
substD are numeroase legături cu 
!;istem:U de conducere, cu re1aţihle 
de ordin juridic ce se stabilesc pe 
plan naţional şi interna~ional. . 

Comunicarea oficială are, de01, 
norme procedurale proprii, o elJ
chetă obligatoi,ie, de la care zia
ristul nu Sf: po:1te abate decît in 
limite determin,ate de politiioa de 
presă căreia i se supune, de na
tura publicaţiei, de genul ziaristic 
abordat et.c. 

ln măsura in oare persoanele la 
care se face referire se produc în 
roluri ferm precizate, stab!Ui'l:e ad
ministr.ativ. cărora, pentru marca
rea indivJdualităţii, nu le smt ca
racteiiistice (în această postură . cel 
puţin) spontaneitatea şi e>..oPTesiv1-
tatea, obiectele gî:ndiri i şi vorbirii 
lor nu mai sînt percepute senzo
rial-concret şi subiectiv în o·pera 
ziaristică. Este şi motivul pentru 
care limbajul se disllinge, în afara 
trăsăturilor deja amintite, prin u
niCormitate semanHcă. 
Să luăm şi următ.orul exempl u : 

COMUNICAT 
ca privire la. şedinţa a. 126-a 
a Comitet.ului Executiv a.I 
ConsiliuJui de Ajutor Econo-

mic R ecil)roc 
In zU-ele de 2-4 februarie 

1988, la Moscova, a avut loc 
şedinţa a 126-a a Comitetu
hll Executiv al OonsiliUlui de 
Ajutor Economic Recia>r:oc, 
la care au partiqpat repre
zen t.anţii ţărilor în Comite
tul Executiv, VlicepreşedinlJi a i 
Consiliilor de Minişlaii. 
Delegaţia română a fost 

condusă de reprezentantUil 
permanent al Republicii So
cialiste România în C.A.E.R., 
tovarăşul Ştefan Andrei, vi
ceprim-ministru al guver-
1rniLui. 

Comitetul Executiv, por
nind de la hotăririle şedin
ţei a 43-a (<extraordinare) a 
Sesiunil C.A.E.R., a examinat 
o serie de probleme legate de 
per!ec\rlonarea în continuare 
a colaborării economice re
ciproce a ţărilor membre ale 
C.A.E.R. 

La şedinţă s-a prezentat o 
informare referitoare 1a reali
zarea Conven~iei generale 
ptivi nd colaborarea multila-

terală in domeniul creării 
Bazei de elemente unificate 
ale tehnicii electronice, ma
ter1alelor semiconductioare şi 
speciale necesare producevii 
acestora, utilajeloc l.ehnologi
ce. S-a relevat !apL\tl că in
tensificarea colaborării to a
cest domeniu va contribui la 
îrnfăphuirea Programului com
plex al iprog:resului tehnico
ştiinţilic al ţărilor membre 
aile C.A.E.R. pînă în anul 
~OOO. 

S-a examinat stadiul cola
boră:I'i:i ţărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul trans
portunilor, fiind preconizate· 
măsuri pentru dezvoltarea 
complexă a legătU:tilor de 
transport pe baza modeimi
zării şi reutilăliii tehnice a 
a(;estora în cadTtfil programu
lui de colaborare pe termen 
lung a ţărilor membre 
ale C.A.E.R. 

Au fost convenite măsurl 
pentt'u perfecţionarea bazelor 
jt..Wldke lile colabon\rhl ţări
lor membre ale C.A.E.R., in 
vederea faci1itărni extindet~i 
colaborării directe în produc
ţie şi tehnioo-ştiinţitică intre 
organizaţiile economice alle 
ţărilor şi au fost adoptate 
pl"opuneri p.iiivind precizarea 
Oandiţiilor generale de liv.ra
re ale C.A.E.R. şi a allor re
glementări tn v·igoare în 
C.A.E.R. 

ln oonformitlate cu sarcini
le 1n.'18Sate de ultima Sesiune 
a C.A.E.R., au fost stabilite 
măsw·i privind penfecţi:onarea 
actav.ităţii Secrelariatu'h.l!Î Con
siliUlui, fiind aprobată, tot
odată, noua sb.iuctură a a
cestuLa. Activitatea Secret.a
ri.atului este îndreptată spre 
anallza sistemat1i<:ă a staddu
lui colaborării, pregătirea de 
studii economioo-anootlce :>i 
de 1Pr-0gnoză, sp11ijmrrea re
alizănH Programului complex 
al progreslil'U!I. tehnico-ştiinţi
fic al ţărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 2000 şi 
a altor programe şi conven
t.ii de colaborare imporLante. 

A fost aprobat P"lanuil de 
~ucru al Comitetului Execu
tiv pe anii 1988-1989 şi bu
get>ul C.A.E.R. ipe anul 1988. 

La şedinţă au mai fost e
xaminate şi alt-e probleme ale 
colaborării. 

Se observă asemănaTea acestui 
text cu cele pe care le-am citat 

şi comenbat în numărul antel'for ai 
revistei. tn esenţă limbajul este a
cela.şi, cu trăsăturile speoifice pe 
care le-am reţ.inut. lin plus, comu
nicatul de presă a1·e un caracter 
mai amplu, mai scrupulos de com
plet şi exact, conform reglementă
rilor stabhlite de comun acord 
ş.a.m.d. Această partic1.ilaritate face 
să crească amplitudci,nea propozi'ţi
ilor pînli în jw· de 30 de cuVIinte 
fiiecare, ajungîndu-se chiar pină la 
50 de cuvinte. Repetarea unora şi 
aceloraşi cuvinte este, de aseme
nea, frecventă, ca urmare a orien
tăimi spre maximă ex.acili.ta.te. Ca 
atare, sinonimia nu este folosită : 

,,Au fost convenite măsuri 
pentru perfecţionarea baze
lor juridice ale colaborării 
ţărilor membre ale C.A.E.R., 
în vederea facilitării extin
derii colaborării di~·ecte ( ... ) 
înt>re organizaţihle economice 
aile ~ărilor şi au fost adopta
te prnpaneri privind preci
zarea Condiţiilor generale de 
livrare ale C.A.E.R. şi a al
tor reglementări în vigoare 
în C.A.E.R. ". 

După cum se poate sesiza, cu
vintele subliniate revin pe par
cursul aceloraşi propoziţii, din ra
~iun:i care satisfac mai degJ'abă pe 
plan juridic-administmaliv, decit 
strict informativ. 

Cu atit mai mult, polisemia nu 
numai că este evitată din acest 
substi:l, dar este total contraindica
tă, deoarece determină ambiguităţi 
cu efecte ce depăşesc cadrul co
municării zi•aristice. 

Pe măsură ce nuanţele de ordin 
juridic-administrativ a u o pondere 
mai mare in text, dimensiunile a
ceslluiia cresc. De la un flash de 
tipul 

Cea de-a 9-a rundă de 
convarbliti d intre reprezen
tanţii grupului mlxt de legă
tură ahino-b1,itan.lc a început 
la Hong K-0ng - informează 
agenţia Cmna Nouă. Se dis
cută Pl"Obleme privitoare la 
pei.:ioada de trianziţie pină la 
transferarea puterii în 1997, 
către R. P. Chineză, in teri
toriul Hong Kong. 

şi prnă 'la relatarea (în l<imbaj cu
rent, „r~rtajul ") „Vi:nita oficială 
de p1iellenie a · tovarăşului N~colae 
Ceauşescu, împreună cu tovarăşa 
Elena Ceauşescu, în Republica 
Ghana", care include şi cîteva sub
ti tlrurl : „Plecarea din Capttală ", 
„P,rimire călduroasă la Accra", 
„Depuner.ea unei coroane de flori" 
ş.a.m.d. De altfel, in cazul acestei 
relatărl (dar poate fi şi relatarea 
unei vl2lite în ţară, de exemplu, 
fiecare subdiviziune, mar.cată de 
cite un subLiblu, reia toate elemen
tele necesare ştinii (deci : răspun

surile La în trebă.rile cine ? ce? 
cind ? unde ?), fără nici un fel de 
elipse. De.zvolta'rea ştir1i (cum ? de 
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ce ? ) determină, apoi, dimensiunile 
m aj ·mioi sau mai mari. 

De aceea genurJle ziaristice in
cluse in substuul iniormabiv--0.fil
oiaJ în af-aria ştirilor (comunicate 
de presă, relatări, documente) sint, 
în esenţă ştiri dezvoltate. 
Evidenţ momentele reţinut~ în 

redactare sint w·marea unm se
lecţii a faptelor, in o rdinea irripor
tanţe ' lor poJilice. dar şi a unei 
orientări tuncţfonale. !n aceast~ ul
limâ refe.rJre se reflectă specHlcul 
auditoriuh.\j de masă, de compe
tenţă m.ultiplă_ Mal exact, citit.Orul 
de masă „neinformat " îşi sails,face 
nevoia strictă de informare (ras
punsurile la cele patru întrebări o
bligatorti) , apoi parcurge frazele ou 
pI"iv1rea, mulţumindu-se să consta
te : „Mult. Inşeamnă că se spune 
tot. Sau aproape tot". Pe de altă 
parte, cHLt.orul „informat ·• urmă
reşte .faplele, prezenţa sau absen~a 
numelor uno1· persoane etc., ţncer
ci.od să stabilească corelaţii cu 
ceea ce a oitit anterior. In sf.irş1t., 
ciliiLorul-s_peoialist este atent dacă 
sînl amintite toate st.alele care -
a priori - sînt implicate în evenj
ment cum sin t ierarhizate faptele 

J . X: • 
şi persoanele, c~ fo~·muJan s-au a-
doptat int'r-un mQJnent sau alL11l, 
inclusiv vocabulart.11 .folos.i:t. etc. 

Indiferent de calegorJ.a de ci\J:
tod toate elementele acestea sint 
sur~e de informaţie supLimenWiră. 
(informaţie cont-e.xtuală sau sub-
textuală). . 

Ar mai .fi o categorie a „,citi to
t:ul ui administrativ", pentru care 
un anumit text. ziaristic (cu deo
sebi re din substilul informativ-ori
c iaJ dar şi din alie su.bstJlu~i( nu 
est~ doar o informaţie, ci şi un 
act administrativ şi il receptem::'J 
ca atare. 

De regulă, un text de naty.ra co
m unicalului citat nu este (sau nu 
este numai) eman~ţia ziariStului
in(onnato.r. Subiedul lui il const.1-
'tWe insuş.I participantul (colectiv) 
la evenl menl In cilzul în ca(e a
cest participant declară : „Convor
birile s-au desfăşw·at 'într-o at
mosferă de ca.Jdă pnietenie şi iD\e
legere t<eci"procă " (Vizita oficială de 
prietenie a preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu, împreună cu t()vaxăşa 
Elena Ceauşescu, în Republic.a. 
Ghana. Convorbiri oficiale. 1n : 
Scl,ntei.a " di-n 9 martie 19881,. a

t un ci textul, i n întregul său, işi 
completează conţinutul cu o semni· 
iicapi.~ aparte. A.ceasta nu e."\.'l?rimă 
pur şi simplu o opinie, ci şi o sta
re de iiapt, precum şi un deziderat. 
Nuanţa jurJdi-co-administraHvă în 

substilul informativ-oficial nu :ipa
re numai jn texte de tipul comuni
catelor, oomunicateJor comun_e, de
claraţTiilor comune etc.. Să luam lm 
al l exemplu : 

•, 

Convorbir i economice 
româno-bulgare 

La Giw:giu a avut loc, vi
neri, o î'ntîlnite de Jlucru. in
t re tovarăşul Ion Cpnstanti
nescu, 'Wceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste !România, şi tov.arăşul 
G'Ligor Stokikov, vicepre
şedinte ai Con~iliu]ui de Mi
niştri al R. P. Bulgari.a. 

în spil•itiul 'întelegeri1or s'jla.
bilile c u p11ilejuJ •recentei 1n
(nniri dintre t.ovarăşii Nicolae 
Ceauşescu şi 11odor J,ivkov, 
a u Io.st analizate noi rposibili
lăµ de dezvoltare şi extin
dere a colaborărli rom âno
bulgare în dHe1ite domenii 
de acl.ivitate şi au fost sla
billte măsurile ce 5e imput\ 
pentru .intensmcarea conlu
ct·ărJ l <!intre cele două tă.J!J. 

A 1-0st- prezent iambasado1"Ul 
R. P . Bulgavla în \ai'a noas
tră. 

In acest caz., avem de-a face cu 
Q ştire. AJ,ineat ul aJ doilea, insă, 
cuprinde 19• parte. caracteristică, de 
obicei, stilului admJnisirativ (,Jn 
pi rit ul inte1egerilo1-. .. ") 
Această construcţie 11i ngvis1Jcă 

poate fi 'intfilnih'i rn diverse t ratale, 
acordu1'.i

1 
declara(i.ii, constituie un 

preambul la 'partea consimţită (de 
comun acord), fundamenLind-o. P re
ambul ul poate fi de tip monomfo 
~au de tip rpolirnomic. F iecare ele
ment al său se i ntroduce prjntr--0 
construcţie specifică : tnlemeindu-se 
pe„„ lzvorînd. din„., corespunzlitot 
cu„„ fo scopul.„, potrivit ou„. ş.a. 

Alineatul •amintit..,. est~. Qe .fapt, 
nu înt.împl ător, o frază superexlli111..
să avind structuri de. acelaşi h!Q. 
T~ate acestea dau o puternică im
presie de „pt·ezenţă" '.În iniormaţ1e 
a documen tului orlc.ial-administra
liiv. 

s-ar putea pune intrebarea fj
rească : Din ce cauză, î n asemenea 
situaţii , nu se preferă -publicarna 
docume.ntu}iui respectiv sau a ooor 
extrase din acesta ? Desigur, un 
ase.menea procedeu, ar păstra neal
tetiat textu) , în schli.mb 1Jtimbajul oti
cial-inionnativ are avanLajul de a 
fi mai economic, redîndu--se esenţa 
documentului şi indepărtînd abun
denţa JingvJstică <B acestuia In fapt, 
se asigw·ă· „1izibi1Jitatea" documen
tului prezenLat. 
Bine.îinţeles că documentul olilcial

adrriiinisl!ra.tiv se lit'ansronnă stills
lic sub influen~ unor ·.cr itedi s truc
tw·al-comunicative ale substilului 
inform ativ oficial. Apar, uneori, şi 
construcţH incidente care indi că 
sursa de informare („se arată rn 
comunicat". ,se precizează ", „a 
spus vorbil:oru_i în continuare " etc.). 

Să luăm un fragment dintr-un 
all tex t (Şedin\a Com itetulul Poh
lic Executiv al C.C. al P.C.R.) : 

ln continuare. în cadrul şe
din~ei, Comitetul Politic Ex~
culiv a examinat un Raport 
pl'ivind acbivilalea delegaţiei 
române la J·eunil.inea minîş
trilo1• afacerilor ex.terne -ai 
ţărilor balqanice, desfăşurată 
lâ Belgrad, 1n zi,lele de 24-
26 februariţ 1988. 

Comitetul ~olitic Executiv 
a aprobat -aci'vitalea delega
ţlej ţătill noastr~ care, în 
baz manc'laiiului încred inţat, ::I a prezent î:n oaclrul reuniu-
ii concepţia1 proi;>une.rile 

şi 'il.h!ţia ·:vele reşedintelu! 
Nicolae Ceauşescu cu privire 
la d.ezvo1 ru.'ea argă a rela
ţiilot; Româa'l iei cu toate ii.a
lele balcanice, extrnaerea r a-

• 

po:rturiJoi: şi oonlucl'.ărji bi şi 
multf>la erale dintre e!e, in
sl.aura.rea unui cLimal t raimc 
de înţeleget·e şi 11.argă cOlabo
r&re, transformarea Balcarn 
lot· inlll:-o zonă a păcii-şi 
coope.ră1,ii, fă.di ai:me n uC'1e11-
re şi -chlmice, .fără baze mii i 
li&·e şi b.•upe străine. 

ln aces text, pe prim plan tre
bu1ţ? ă !ie fundam.enbarea consim
ţăminiului (,,în baza m andatului i.1-
credlnţat. a prezentat în cad ·ul 
reuniunii, concepţia, propuneriJe 
1 niţl otlvele preşedintelui Ni.colae 
Ceauşescu„. "), pe iPlanu.I ~ doî1lea 
- pr~zentarea sub.iedului c.o;nsim
ţăminl.ul ui („Comitetul Polif.ic Exe
cutiv a -examinat un Raport pro
vind activitatea delega~iei româ
ne„ . .i, şi , in sfirşit, pe planul al 
treilea consimţamlnlul insuşî 
(„Comitetul P olitic Executiv a apro
bat actlvitatea"Clefegaţiei {ării noas 
t.re„.) 

l n text, însă, sub iectul apare 
plasait pe plantil, ;intîi, actru.allz ~. 
aceasta corespunzî-nd scopuJ.'ld pr -
pagandistic al operei ziar:istice. Fra
za din acest exemplu (alineatul 2J 
este superextinsă, dind senzati.a to
nului documentului. In -acelaşi 
timp, această .frază, transpusă m 
planul j n formativ al comunic~ ' i, 
se dovedeşte relativ uşot· de ci t 
pentru un cititor in.foTmat. El ei
teşte cu atenţie prima parte şt-..Şl 
fixează în conştiinţă însemnătatea 
acţiunii comuniCâte, pe baza unor 
cuvinte-cheie antei.ii.or ştiute. Ca ur
mare, caracterul ,complex al con· 
strucţiei lingvistice se explică prm 
complexitatea sarcinilor ce revjn 
textului : să accentueze însemnlita
tea („aulm·itatea '? actu'lu.l însuşi 
(examinarea şi aprobarea l<a n.iuel 
înalt) , să dea senzaţia auLe.nlilcltă(ii 
documentare şi orientăt'd'i acţipnal 
a actului, să transmită succint e
senţ.a de conţinut a docwnen~ului 
şi să descifreze propagandistJ.c ve
niment.ul. 

Rubrică realizată de 
Const-antln LUPU 

Mircea HAM ZA 
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„Izvorul prestigiului şi autorHl
ţii presei in rindurlle maselor, al 
increderJI cu care este inconjuratl 
de oamenii muncll - arăta tova
răşul Nicolae Ceauşescu, secretarul 
general al partidului nostru - re
zjdl în devotamentul cu care slu
jeşte cauza socialismului, în inllică
rarea cu care ac~ioneazl ca purll
t-0r de cuvint al partidului ; ca 
tribunl a rupîndlrli politicii sale, 
a ideilor marxism-lenJnismulul, cu 
care îşi indepllneşte înalta riapun
dcrc taţi de popor". 

Fiind una dintre principalele in
stituţii ale societăţii, presa se a
firmă tot mai pregnant ca un fe
nomen de cultură, de educaţie, cu 
funcţiile ei de formare şi infor
mare. Pentru a-şi îndeplini aceste 
funcţii, stipulate de altfel şi în 
Legea presei, ea · trebuie să aibă 
în vedere perfecţionarea continuă 
a întregU sale activităţi ; articolele 
pubUcate să încorporeze o bogatli 
paletă de idei, să fie rezultatul stu
dierii atente şi responsabile a re
alilătii. Trăind într-o epocă de 
adînci transformări sociale, vizibile 
pe toate planurile - economic, 
social şi cultural - presa noastră 
beneficiază de o sursă inepuizabilă 
de inspiraţie : omul şi viata lui, 
o veritabilă arenă în care se con
fruntă decisiv noul cu vechiul. iz
vor nesecat de „materie primă" 
pentru gazetari. 

Documentele Congresului al 
Xlll-lea, ale Conferinţei Naţionale 
a partidului, magistralele cuvîntări 
rostite cu aceste prilejuri de secre
tarul general al partidului consti
tuie pentru presa noastră un vast 
program de acţiune, ale cărui linii 
de forţă străbat activi tatea publi
caţiilor din ţara noastră, consti
tuind îndemnuri la continua noas
lră autoperfecţionare. Marea va
rietate de probleme abordate in 
coloanele presei trebuie să fle sub
ordonate concepţiei filozofice a 
partidului nostru, ideologiei şi po
li Licii sale. De aceea - aşa cum 
in numeroase rîndul"i a afirmat 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
.. gazetarul din presă trebuie să !ie 
un luptător comllnlst, trebuie să 
fie activist de partid in acest do-

• Textul 1'eprezintă o sel.ecţie din
tr-o lucra.re de absolvire a cursului 
i>ost-universit11>r de ziaristică. 

meniu de activitate", ridicînd etl
cienţr.a mesajului publicistic p:.-in 
1oate modalităţile ziaristice, ;010-
sind argumentaţia cu o înaltă ntă
iec;trie profesională, dind articole
lor, reportajelor, anchetelor sale o 
formă atractivă, folosind elemenre 
grafice adecvate pent ru a activa 
masa de cititori în proces•.tl de 
edificare socialistă şi comuni~t.:i el. 

pa~riei. Dar cum ? Două che'itiuni 
pa:- să concure la realizarea aces
tui obiectiv complet. Este vorbn 
ma1 întîi de noua calit.ate în pre
f>d. de conţinutul ei politic şi ldE'o
loglc, care trebuie să răspundă în
tvtdeauna cerinţelor de ridicare a 
tonştilnţei revoluţionare, de form:l
re a omului nou, cerinţe ce 5e 
pot real iza numai prin îmbu.1ătă
ţirea calitativă a propriei lor ac
tivităţi , şi , în al doilea rînd, prin 
captarea atenţiei cititorului. ~lt;tti

plele valenţe ale mesajului confera 
presei scrise profunzime şi nuan
ţă, care stimulează impactul cu 
cititorul, folosindu-se în are::t 
scop nenumărate mijloace grafice, 
devenind ele înseşi, prin caracterul 
lor funcţional şi estetic, un mesaj. 

Conţinut 

si formă 
~ 

Aceste două noţiuni corelativ'e 
constituie două com ponente indiso
lubil unitare. Conţinutul include, 
evident, mesajul întregului, iar 
forma, organizarea, structurarea a
cestui mesaj. Forma exteriorizează 
conţinutul printr-o sumedenie de 
procedee şi mijloace menite >ă 
sporească eX?Presivitatea mesaju1ui. 
Desigur, conţinutul este factorul 
primordial, dar forma declan5ează 
o reacţie afectivă a fiinţei umane 
contemplatoare faţă de obiectul 
contemplat - în eazul nostru citi
torul şi ziarul - ca rezultat a l 
contactului obiect-subiect. Forma 
începe să declanşeze un flux ima
ginativ de mare mobilitate, inte
riorizînd-o, fiind un prim aspect 
în sfera receptării obiectului. Luînd 
ziarul în mină, cititorul trebuie să 
simtă mesajul pe care „imaginea " 
este capabilă să-l transmită, să-i 

provoace o atitudine afectivă şi 
~deatică. Adecvarea formei la con
ţinut este legată de o justă orien
tare politică, de îndeplinirea cil 
mai exactă a rolului şi sarcinilor 
ce revin ziarului în In formarea şi 
formarea opiniei publice. Conţinu
tul presei nu poate fi confundat 
cu realitatea obiectivă. El este o 
reflectare a acesteia, iar forma, 
modul de prezentare a unui con
ţ..iaut, care diferă în funcţie de 
spaţial geografic unde apare zia
rul. de scopul pe care-l urmăreşte 
editorul, cit şi de grupul ·de citi
tori ci:ruia i se adresează. de pro
!ilul ziarului. Forma trebuie să 
slujească mE'reu conţinut.ul, să !a
cilileze receptarea mesajului publi
cistic tramrnis. 

Grafica 
Această noţiune a suferit, il1 

ultimul secol, o serie de dilatări 
şi re'>tringeri succesive de sens, 
slirnind discuţii interminabile, în
cil număruil defilniţii·l<>r ce i s-au 
dat a sporit vertiginos. Noţiunea 
a devenit cunoscută mai ales prin 
~radul e1 de generalitate, indeo~ebi 
in a r tele plastice, un domeniu al 
acesLQ::a, „considerat iniţial ca spe
ci:iliza1 în reprezentarea liniară, 
intr-c• singură culoare, apoi lărgit 
prm includerea unei mari varietăţi 
de tehnici şi mijloace de expre
sie' 1• După „Meyers Kle!nes Lexi
koot, cuvintul grafică provine dm 
l imba greacă, însemnind arta scri
s..,!ui, şi cuprinde toate procedeele 
de ilustrare imaginară prin desen 
şi multiplicare prin tipar. 

La noi, cind se vorbeşte despre 
grafica ziarului se afirmă că este 
plăcută sau nu, armonioasă, echi
librată etic. O definiţie şliinţifi<:ă 
a acesteia nu există, deşi s-au in
cercat diferite formulări idenllu
cind-o cu „faţa ziarului" (după so
vieticul K. Tiplenkov), „punerea in 
valoare a zi ai-ului " (după france
zul Jacques Kayser), „arhi tectura 

·ziarului " (după bulgarul D. Gheor
~hiev}, ori „design-ul ziaristic". La 
această din urmă noţiune aderă şi 

1 Dicţionar de eslet.lcă generală. Ed1t. 
poNtlcă, Bucureşti 1972. 

2 Meyers Kletnes Leldkon - BlbUo
graph.lsches Jnstlilut, Lelpz:!g. 
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Mircea Ichim, elaborind chiar ur
mătoarea definiţie : ,,Design-ul zia
ristic este intervenţia metodică în 
timpul procesului de concepere a 
ziaruluj, menită să delerrnine o 
unitate armonioasă între funcţia 
utilă şi Corma vizuală a acestuia, 
in urma căreia se realizează acc!a 
publicatie profund accesibilă, ela
borată şi după legile frumosului "1. 

Desigur, in fiecare din aceste 
noţiuni sau de[iniţil o să găsim 
cite ceva ce s-ar potrivi noţiunii 
de grafică a zrarului. Ea nu este 
reprezentată pr in desene., dar con
ţine linii şi puncte, nu este un 
desen, însă elementele componente 
ale ziarului dau o imagine vizuală 
asupra mărimii şi legăturilor din
tre ele, multiplicarea făcindu-se 
prin tipar. Alăturind noţiunea de 
ziar celei de grafică putem con
chide că grafica ziarului este un 
ansamblu de proprietăţi grafice 
care asiguri unitatea unei pagini 
de ziar, ansamblu care apare în 
diferite forme. Desigur, nici aceas
tă încercare de definire nu-şi pro
pune să fie exhaustivă. Este doar 
o încercare. Ea ar putea să devină, 
însă, în timp, un concept teoretic 
fn ştiinţa ziaristicii. 

Grafica 

mode mă 

de • ziar 
De fapt, ce este modem 1 No

ţiune de largă circulaţie - iniţial 
definea un sistem de norme efe
mere din domeniul vestimentaţiei 
într-un moment istoric dat, intil -
nită la orice pas şi în orice do
meniu. Ţine de prezent ca şi de 
trecul (poale fi urmărită ca noţiu
ne pînă în vremea lui Cicero), 
exprim înd în general ceea ce plsce 
nzi, iar mîine nu. Deci, grafica 
unui ziar este modernă cînd aceas
ta răspunde anumitor cerinţe ale 
societăţii aflată în continuă dez
voltare. Ca atare, ziarul este mo
dern, actual şi opera tiv cind oferă 
cititorilor acea „hrană zilnică" in
formaţia, care devine prin conţi
nutul ei educativ „genul vital", 
„elementul fundamental"' al pre
sei. Ziarul este modem cind oferă 
oglinda vieţii politice, sociale, eco
nomice şi culturale de azi, cind 

~ Ichlm,, Mircea : Secretariat de re
dacţie, edLtat. la Aoadernl'il Şteran. 
Gheorghil\.I.. Facultaltea de zlarlstlcA, 
Buc .• 1974, pag. 90. 

' Buc'herui Ionei! : Cum vAd un ziar 
modern. 1n : Presa n~t<rii n•r. 2{1967. 

promovează noul, experienţa înain
tată a constructorilor socialismului, 
concepţia noastră despre lume şi 
viaţă. 

In evoluţia graficii moderne a 
ziarului, tradiţia şi inovaţia, ve
chiul şi noul sint atit de împletite 
incit este :foarte greu să afirmi dacă 
o pagină prin aspectul său ex.t.erior, 
prin forma sa ext.erioară, prin ţinuta 
vestimentară pe care i-lo dăm 
este într-adevăr modennă şi nu in
vers. Desigur, a ici interv.ine şi fac
torul subiectiv al fiecărui reali
zator în parte şi, în acest caz, „de 
gustibus non disputandum". 

Corelări 

Privind multitudinea atributelor 
unui ziar modern, colectivul re
dacţional trebuie să demonstreze ') 
efervescentă căutare penlru găsi
rea acelor modalităţi care asigudi 
ziarului posibilităţi cit mai ample 
de ~ a a<tenţiei oibi't.orUlui, 
pentru a-şi îndeplini funcţia s-a 
esenţială informativ-formativă, con
ferind fiecăruia în parte originali
tate, pecsonal itat.e şi stil. Numai 
grafica ziarului nu atrage însă pe 
toţi cititorii cum, din păcate, mai 
cred unii. Pentru acea'ita sint ne
cesare o sumedenie de elemente., 
cum ar fi corelarea dintre genu.·iJ<? 
publicistice, unitatea dialectica din
tre formă şi conţinut, dar şi ele
mentele grafice şi tipografice ce 
concură la elaborarea ziarului. In
tre ele există o interdependenţă, 
forrrund un lot unitar. s~rcil"a 
primordială ce trebuie să stea în 
atenţia realizatorilor ziarului e<;te 
aceea de a găsi formula cea mai 
viabilă. 

Rapoztul 

dintre 

genurile 

publicistice 
., Un gen publicistic este o .formă 

in gazetărie care a rezultat dia ex
perienţă şi care s-a dovedit ca 
modalitat.ea cea mai adecvată în 
prezentarea ziaristică a unor a111..1· 
mite teme "'~. Cunoaştem un număr 

s G:r.a:n.n.leh Hairry: Genwile publ'kl6· 
tice 1n J'owma1l:9tdscnes .Handbuch dcr 
Deu'tschen DemokP81t.1schen Hcpub11k, 
Lel'{YZJg 1960. 

mare de genuri publicistice ca : 
informaţia, ştirea, articolul, edito
rialul, reportajul, interviul, masa 
rotundă, ancheta, comentariul, re
cenzia, foiletonul, nota, cronica ş.a 
Fiecare secretar de redacţie caută, 
desigur, să asigure un raport cit 
mai armonios în paginile ziarului 
intre genurile publicistice - lucru 
evident încă de la întocmirea pla
nurilor lunare. Prin natura sa, fie
care gen publicistic poartă in sine 
o notă distinctă, originală, care ii 
deosebeşte de celălalt. Stilul ş1 
compoziţia sînt considerate eje
mente de redare, la care se adau
gă şi unul exterior, de prezentare. 
In general, în mesajul publicistic 
elementul exterior al genului se 
manifestă prin mârime, literă aiea
să. numărul de alineate. semnele 
ortografice şi de punctuaţie, ele
mente care din punct de vedere 
vizual duc la o primă deosebire 
intre „materialele pubUcate". 

Un rol importan t în raportul 
dintre genurile publicistice ii j::>acă 
şi modul lor de amplasare în 
pagină . Nu orice articol. de pil
dă, este pentru pagina intii. 
De3eori avem două sau mai m'.llte 
.n..ilerlale importante. Pentru a le 
se-oale in evidenţă dispunem de 
posib1litatea paginării pe contra
(rmd, în timp ce anchetele sau re
por tajele le vom aşeza ia subso
l ul paginii. 

Pagin;area, 

act politic 
Realizarea unităţii între conţinut 

şi formă - am mai voro1t de 
acest lucru - reprezintă finalitatea 
actiunii publicistice, ceea ce în
seamnă în fond asigurarea unei 
eiic,~11ţe cit mai mari mesajului 
publJcistic. Este vorba de a;:el e
chrlibru in amplasarea elementelor 
constitutive ale paginii. „Chiar dacă 
cititorul obişnuit nu prea îşi . dă 
seama, un ziar neechilibrat il iri
t ă •·11• De aceea apare necesară o 
dirijare a lecturii cititorului. .,Re
ceptorul uman, nefiind capabil să 
sesizeze decît o cantitate limi tată. 
de informatle, el se găseşte în 
fiecare moment în faţa unei ale
geri intre diieritele aspecte ale 
mesajului care-l asaltează 07• Deci, 
nu este indiferent unde se ampla
sează un anume material, în ce 
zonă a paginJi. Dispunerea elemen
telor constitutive ale paginii este 
determinată, in primul rînd, de 
importanţa fiecărui element in 

• Ma.ns Celd F . J. : tn Ca.Jet documen
tar. Zlarlstica nr. 2. e<!Jt.at de Acade
mia Şietan GheorghJu. F.aeulta~a de 
zl.a.rl·stlcA. BucureşLI 1974, pag. 83. 

• Abranam Moles : Arlă şi ordln11-
tor. Ed. Meri~ne, Buc., 1'974. pag. U. 



parte. ţinînd cont de existenta 
punctelor în care ochiul cititorului 
stăruie mai mult - deschiderea 
paginii, centrul optic, închiderea 
paginii e tc. tn al doilea rînd, tre
buie să ne îngrijim de realizarea 
unei repartiţii proPOrtionale a ele
mentelor constitutive ale paginii, 
a elementelor grafice în anssm
bl ul lor. Secretarul de redacţie 
trebuie să aibă un ochi „format. ", 
un simţ estetic sigur. Este nevoie, 
însă, şi de o anwnită informaţie 
estetică, de un rafinament. cure 
presupun o pregătire mai îndelun
gată, neputînd fi vorba nicidecum 
de un act spontan. Asemenea artiş
tilor plastici, secretal"ul de rndac~ie 
Lr<?buie să găsească un echihb1·u 
siuteltc intre toate elementele gra
~1ce, pentru a nu permite ni::i :.mu
ia să se distanţeze, să „sară" d'„ 
sui:,kţea ritmică a joculuJ. Intre 
diferitele elemente de bază ale 
paginii de ziar, care inspiră calm 
şi sobrietate, trebuie să existe o 
proporţie bine aleasă. Numai aşa, 
cred, vom realiza o maximă efi
cientă a mesajului publicistic. Ci
ti Lorul ,.simte" mesajul pe care 
imaginea ziarului este capabilă să 
i-l tL·ansmită şi să-i provoace o 
atitudine afectivă şi ideatică. Ima
ginea generală trebuie să-l impre
sioneze, să-l atragă şi să-l „oblige" 
să caute a-l descifra sensul, a-i 
afla conţinutul. 
îmbunătăţirea rprincipiilor de pa

ginare a impus, ca normă univer
sală, o serie de raporturi ce se 
cer a fi r espectate. Ele poartă di
ferite denumiri, fiind cunoscute la 
noi ca „teoria tdungbiurilor". A
ceastă teorie - de fapt, un fel de 
lege nescrisă - , reglementează am
plasarea clişeelor, a materialP.br 
mai mari, a titlurilor etc. Este 
vorba de o „relaţie necesară intre 
elementele unui sistem" (Goethe::) 
relatie care face ca, ştiind pozi~l.a 
unui element. să poţi dele:mina 
poziţia altuia8. 

Cite,·a cuvinte şi despt·e i!uzia 
optică. „Această particularitate a 
percepţiei vizuale conferă o anu
mită dimensiune spaţiului"!!. De 
Pildă, structura verticală pură 

(ziarele engleze şi germane) d:i 
impresia unei pagini lungi, !ar cen 
orizontală (ziarele sovietice şi, par
tial, bulgat·e) de una scundă. Ace
eaşi imagine ne-o provoacă şi di
feritele formate de culegere. Spa
tiile: albe pe un fond negru ne 
apar mai mari decit cele negre. 
T1llurile mici, cu mult alb, apar 
şi ele mal mari. Uneori materia
lele mal puţin importante, dar pa
gina te în partea superioară a pa
gini i, vor părea cititorilor mai im
portante. 

• P sihologia KJ1lseh-ulul. Edl lum Me
rl<2ianie, Bucu.i-eş11 1980. pag. 133. 

• Tchim M!l!l"cea : o p. cl L. pag . l07. 

Opinii despre arhitectura ziarului 

Rubrica, 

ştirile, 

elemente 

grafice 
Un element grafic care indivt

dualizează pagina este r ubrica. Ea 
găzduieşte periodic sau pet·maoent 
un mesaj publicistic, susţinut, de 
regulă, de un singur autor, carac
terizîndu-se printr-o anU]Tlită arie 
de cuprindere tematică, unitate 
stilistică. O rubrică consacrată işi 
impune ţinuta grafică proprie, fără 
să lezeze pe cea a paginii. Titlul 
de rubrică trebuie să sugereze 
conţinutul acesteia nu numai prin 
încărcătura lui semantică, ci şi pnn 
formă. Ea se adresează. în general, 
unei anumite categorii de cititori, 
~re o aşteaptă în „ziarul lor" to~ 
în acel~i loc şi cu acelaşi titlu 
Pentrn titluri se pot folosi mij
loacele pur tipografice. d&eori m a i 
su~estive decît cele deserldte s:n1 
v;gnele le. care, uneori, pot da o 
not.l de Kitsch, de superficialit ate. 

Rubrica vine în sprijinul cHlLn
r ulu; . dar prea multe rut-ri ci in 
aceolaşt ziar, ba chiar !n acee11::;i 
E'di~ie, obosesc. duc la un consum 
pasiv ia! „imagini~" si mesaJul pu
blicis tic nu va mai fi recl?n\!.:m:il. 
De- aici şi concluzia : rubrlc<l da. 
rubriciza.rea I.DU. 

O mai mică importanţă ca ele
ment grafic in pagină se acor.:iâ 
informaţiei. Ea se dseşte în mai 
tciate paginile ziarelor, şi a;:est 
lucru este pozitiv, deoarece astfel, 
bine plasate. contribuie la „desta
cereo" paginii. la „luminarea" ei. 
Informaţia. ştirea poale fi so~titi!i 
un „spărgător" de m onotonie, atit 
ca gen publicistic cit şi ca elemant 
grafic. EClcienta mesajului stir1~or 
şi i nformaţiilor creşte cind sint 
grupate tematic, iar litera de lltlu 
es te aceeaşi (de regulă la unele 
zil!lre i:!ăsim un întreg probar de 
litere într-o singură pagină). Dacă 
dc. :·im, totuşi, să scoatem în evi
denţă o ştire sau alta, o vom face 
prin culegerea el pe alt format 
decît cel obişnuit. Ea va „sări " 
asUel ln ochi, cum se zice. 

Textul 
Este cunoscut faptul că mesajul 

publicistic se constituie prin su
prapunerea mesajului semantic cu 

cel estetic sau eclosemantic sau, 
mai bine zis, prin completarea lor 
reciprocă. De aceea, de o insem
nătate deosebită este alegerea me
rei, ale cărei trăsături distinctive 
trebuie să fie adecvate ansamblu
lui semantic. Nu întimplător în
semnarea. foiletonul ş.a. se culeg 
cu o literă cursivă. 

„Marea masă" a ziarului o con
stituie textul, el stă la baza operei 
ziaristice. Dacă aşa stau lucrurile, 
cum este percepută ca imagine li
tera şi cum i se înlesneşte cltito
rului receptarea acestor semne ti
pografice ce trebuie să dezvăluie 
ochiului un mesaj publicistic? Stu
diile şi cercetările intrept·inse de 
igienişti şi oftalmologi au arătat că 
o literă este uşor citibilă, lizibilă, 
dacă are trăsături simple, lipsite 
de element.e decorative („floricele", 
cum îi spun tipografii) care le în
carcă inutil. Desenul literei tre
buie să corespundă unui simţ es-
tetic, cu contraste reduse intre 
părţile sale componente. Pentru 
culegerea textelor de ziar se folo
sesc azl w:măloarele mărimi : 
Nonpareille (corp 6), Colonel sau 
Mignon (corp 7), Petit (corp 8) şi 
Borgis (corp 9), folosite pentru Lex
te de bază ; Garmond sau Corpus 
(corp 10) şi Cicero (corp 12) pentru 
subtitluri. In ultimul timp, aceste 
denumiri devin tot mai mult ui
tate, în redacţii se vorbeşte de lt
tera de corp cutare şi cutare. Cer
cetă toru au ajuns la concluzia că 
literele de corp 8 şi 9 (ultima nu 
prea există la noi) sînt cele mai 
potrivite pentru textele de bază ale 
ziarului. 

Pentru a realiza o lizibilitate cit 
mai uşoară este necesar să luăm 

în considerare, in afară de mărt
mea literei, formatul rîndului şi 

distanţa între rînduri. Ochii par
curg (sau cuprind) mai uşor rin
durile scurte. Textele culese pe un 
format lat obosesc, ceea ce duce în 
final la scăderea eficienţei mesa
jului. 
Merită să se acorde atenţie şi 

felului în care este redactat mate
r ialul. Textele împărt.ite în alineate 
facilitează o citire mai rapidă, iar 
din punct de vedere grafic conLn
buie la o oarecare spargere a mo

•notoniei. O vizualitate mai accen-
tuată se poate obţine şi prin sub
linierea cu litere aldine a unor 
nume proprii (eroii unui reportaj, 
de pildă). Nu esle uşor să alegi 
varianta optimă din multitudinea 
variantelor posibile de prezentare a 
unui text fără un bagaj serio.> de 
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cunoştinţe ziaristice, estetice. iără 
talent şi gust şi, fireşte, fără o 
experienţă în munca de secretariat. 

Titlul 
Un dicton latin spune „non mul

ta, sed mullum", deci nu mul te (cu
vinte), ci multe (idei). !ntr-adevă!", 
Utlul trebuie să ue scurt, veridic, 
expresiv şi atractiv, să indemne la 
lectură şi să fle el însuşi un me
saj. Pe timpul „Afacerii Dreyfus·', 
Emile Zoia aducea redaclorulm-ş~f 
de la ziarul „I' Aurore ", George 
Clemenceau, faimoasa lui scrisoare 
„Lellre ouverte a Monsieur le pre
sidenl de la Republ iq ue„ spre pu
blicare. Acest.a din urmă, recunos
cind în ea succesul gazetăresc, este 
de acord să o publice, dar ii roaga 
pe Zoli să schimbe titlul, foarte 
lung, spunindu-i, insă : „Gindiţi-vă 
bine ce faceţi : scrisoarea aceasta 
vă duce la P antbeon sau in inch.i
soare". Emile Zoia nu s-a speriat. 
Şi, astfel, scrisoarea a fost publi
cată sub titlul „J 'accuse", intrînd 
cu ea în istoria presei. Am inceput 
cu acest exemplu cunoscut, deoa
rece este edilicator. Deosebirea .în
tre cele două formulări este ş~
canlă şi evidenţiază posibii1tatea 
ca un titlu să exp1·ime sintetic con
ţinutul unui articol. Aşadar titlui 
are rolul principal în realizare'l 
impactului cititorului cu te;„tul. 
P rin conţinutul său ideatic şi for
ma sa de prezentare, un till\; b.in 
pnarlă în el două mesaje ce ~e 
completează reciproc. 

Nu rareori inlîlnim practica 
,.construirii " unor tillurj kilome
trice, foarte lungi. Evident, matc
:-ialul purlind un asemenea ti tlu, 
chiar dacă este foarte bun, nu 
imbie la citit. T itl urile nu lreuuie 
sa con ţină o sumedenie de rndem
nuri - „trebuie", „se impune", 
,.esle necesar" etc. (Iarăşi o prac
tică des întîlnită, mai ales in pr~sa 
l ocală). Pentru ca un tiUu să ajbă 
eficacitate maximă - spune A. Bo
yer - va trebul să conţină o ma
Joritate de cuvinte „pline" (sllb
stantive, adjective calificative, ver
be) şi o minoritate de cuvinte ulile 
(ar ticole, adjective posesive, cuvin
te de legătură, prepoziţii, interjei::
\ ii , conjuncţii etc.). 

tn afara structurii semantice a 
titlului, mare alentie trebuie acor
dată şi aspectului formal al aces
t uia. Mijloacele tipografice pot 
contribui la realizarea unor titluri 
atractive, dar şi montone. De aceea, 
alegerea caracterelor de literă µen
tru titluri, precum şi amplasarea 
lor sînt ches1iuni de o importantă 
majoră. Teoreticianul englez Allen 
Hutt merge pină acolo, incit afir-
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mă că „pC"ezentarea constă in 
titlu". F iecare · caracter de literă. 
in afară de funcţia lui gralică, este 
in măsură să declanşeze o anumită 
stare emoţională asupra cititorului. 
De pildă, la o şlire despr e wi 
deces nu vom intîlni niciodată o 
literă cu o tăietură (floare) <l€ 
cursiv caligrafic - sau un grotesc 
cristal (foarte alb), după cum la 
un foile ton sau pamflet n-o să îo
lilnim o literă neagră, inc:1isâ. 
groasă. 

Folosirea caracterelor de literă 
nenlru titluri este o problemă 
foarte controversată în lumea z::i
rislicii. tn presa mondială se re
marcă lendinta spre' reducereu nu
mărulu i de caractere de li tere. De 
pildă. „Le Figaro" foloseşte 3 ca
ractere. „The New York Times"' 
- 3, „Corriere della Sera" - 2, 
,.Frankfurter Allgemeine" - 2, 
„The Times" - 1. (Acesta foloses~"'. 
de allminleri , o literă proprie a~il 
pentru textul de bază cit şi penu·u 
titluri. Conservatotismul tipic t>n
glezesc O. „l'Unila" - 3, . .l'HumA
nite" - 2, „Die WeJl" - 2 etc. De 
fapt. este foarte greu să daj Ll'l 

verd ict în această chestiune, deoa
rece depinde şi de profilul temalic 
al publicaţiei, de aria sa de răspin
dire ş i mediul ne cititori căruia i 
se adresează. Vlarl Mt1'>'\lescu so•r
ne că „nu există n ici o re~elă 
pen t.ru folosi rea Ii terei de culegere 
a litlurilor. cu o familie sau m :ti 
multe. ci singura normă a bunului 
simţ graCic, care cere eliminarea 
încărcăturii, a barocului tipografic, 
în interesul cititorului care nu are 
nici timpul necesar şi nici dorin tn 
de a rătăci prin labirintul nenu
măratelor familii de literă tipoitr"l
Cică. Tendinţa spre simplitate este 
cea cflre domină. şi aceasta face 
C"I grafica paginilor acestor ziare 
să ::irate con temporan, modet·, 0 111. 

Elementele formale utilizate in 
lil1·are trebuie să contribuie la a"
m 11nizareo paginii în vederea reali
zării unui aspect agreabil, care s~ 
indemne la lectură. Deseori ace:isUI 
armonie se obţine pr in culegerea 
ş i paginarea titl urilor, frazarea şi 
amplasarea lor în pagină. !nlre t it
lut·ile paginii trebuie să existe o 
corelatie pentru a forma un tot 
unitar. Este necesar să se ţină c..onl 
alît de proporţia între titluri, dl ')i 
intre titlu şi text. Titlut·ile pot ~i 
culese în d iferite variante grafice 
pe care nu mai doresc să le enumăr 
aici. 

ln presa locală se face exces tiP. 
lillurile clişate, fie titluri desenate 
de un grafician, fie titluri cuie.se 
cu literă tipografică şi apoi cliş:tte 
la negativ (Contă) sau la po::itllf 

•~ Muşaitescu VJ.ad1: Tendinţe n oi tn 
p1·ezentarea giia.Ciicll a prese! tn. : Presa 
noastră nr. 2-3~65, pag. 29. 

(raster). Prima variant~ este foarte 
rar intilnită într-o execuţie intt·-a
devăr artistică, deci curat, în ton 
c~ !11~sajul p ublicislic din c1·eaţia 
ziaristică .A doua variantă a inun
dat presa locală, mai ales la ru
bricile permanente. 

Imaginea 
. Fo1:<>grafia conferă o prezenţii 
l~~gmară pe care nici un alt 
m1Jloc de reproducere gazetărească 
nu. 1-~ putut obţine, „Oricare ar fi 
o_b1ect1unile spiritului n'ostru ~ri
i1c scrie Enrico Fulchignoni -
sînlem obligaţi să credem !În exis
tenţ.a personajului reprezentat, e
fectiv . re-~rezentat, adică redat 
P.rezent. m timp şi spaţiu. Cel m ai 
udei dintre desene nu ya putea <;ă 
?e ofere un mai mare număr de 
mformarn asupra modelului său şi 
nu_ .va ~seda niciodată, in pofida 
"pmtulu1 nostru critic, puterea ira
ţ1_o~ală a fotografiei ce pune 3tă
p~ nire pe conştiinţa noastră" !'. Ima
ginea fotografică din presa scrisă 
a~celerează procesul de sinte7.ă 
dintre e:1untul lingvistic şi im'!lg!
nea ce 1 se. suprapune acestuia pe 
baza m ecanismului psi hologic u
m an. Se uşurează aslfel mul t re
ceptare.a şi înţelegerea mes:ijuJui 
transmis. Fotografia îndeplineşte 
acea funcţie formafivă esen~ială 
prin limbajul său autonom. Ea pro
duce un şoc imprecis, dar pene
trant, iasu,pra sensibilităţii dtito
rul~i. ~iincdlo însă de î ncin t.area 
och1ul~1, fotograua de presă este 0 
c?municare vie, expresivă şi cou
c1să, .relevantă prin contrastul său. 
Aducmd acel nimb al nou tă• !i al 
actuali tăţi i, devine ea ins~L' un 
gen publicistic purtător de mesaj. 
Ca şi textul, imaginea trebuie să 
releve esenţial ul, să se lipsească de 
balastul inutil, care dese:m o înso
ţeşte. De aceea, un fotoreporter 
bun foloseşte cadrajul, decupdrea 
din imagine a acelei secventt~ 
care-i „vorbeşte" cel mai m ult ci
titorului şi constituie in sine o in
formaţie, un mesaj. 

Fotografia a depăşit astăzi e tapa 
redării mecanice a realităţii, de
venind tot mai mult o m odalitate 
de interpretare a acesteia. „!nainlt! 
de a fi o chestiune de ochi, folo
grafia este o chestiune de idei o 
problemă mintală", afirmă crit.'cul 
E. Schileru . „P entru a putea tra
d uce o idee fotr..;o fomnă conoret 
vizuală, fotograful trebuie să [J~ 
în stare nu n umai să vizualizeze 
imaginile înainte de a le reproduce 
pe film şi ap~i pe hirtie, dar să ~i 

11 Flulchlgnoni. Enrlco · Magie vechi! 
şi modernă a <tmag.lnllor. tn: „Secolul 
XX" nr. 3-i-S/ 1983, p. 68. 



albll tn vedere ca astfel de imagini 
să vizeze înţelegerea şi efectul 
asupra privitorului"". 

Şi încă ceva despre fotografia de 
presă : „Cineva care scrie o ş~ire 
are întotdeauna posibilitatea să 
culeagă fa.pte1e după ce ele s-a1.1 
intîmplat sau cel puţin are limp 
să se gindească cum să le descr.e; 
cel care face fotogt'afii trebuie să 
lucreze pe Loc, capturind ştirea i::'l 
momentul i:ntimp1ării'0ll. 

Concluzia : fotografii de presă 
trebuie să fie repo1·teri în adeva
raLa accepţie a cuvîntului, gazetari 
care au o concepţie clară despi:e 
ceea ce vor să ne comunice prin 
imagine. Se ştie că deciziile asupra 
fotografiilor se iau foarte repede 
la secreta1iat. Este de ajuns ca un 
text să fie prea mare şi se recurge 
la soluţia cea mai uşoară : se rt!
nunţă la fotografie. Sau cineva ain 
conducerea redacţiei să spună că 
„poza" nu conţine „ceva " p.:nlru 
ca fotografia să fie dată la .) parte 
(sau invers). Or, cred că nu avem 
voie să uităm că fotoreporterul riu 
este un funcţionar tehnic al re
dacţiei, ci, la fel ca oricare al l 
gazetar, contribuie la realizarea 
zial'ulu i. 

La fel ca celelalte genuri pu
blicistice, fotografia de presă poate 
fi : fotQgrafie simplă, de informa
ţii, instantaneu, documentară, :;por
tivă, de masă, portrete, peisaje ş.a„ 
imbrăcind o gamă foarte largă de 
prezentare şi avind, fiecare în par
te, caracteristicile el. De pilda, fo
tografia de masă trebuie să fie o 
oglindă cit mai reală a mome~
Lul ui. devenind un veritabil jocu
ment ; peisajul se cere adus în faţn 
ci li tarilor într-o formă arltstlcă 
care nu se poate realiza fără o per~ 
.fectă cunoaştere a legilor compo
zi ~iei în fotografie; fotografiei-por
Lret i se cere să tlusl!reze ceva din 
valorile morale ale personajul·u1 etc. 
Fiecare imagine devine ustfe1 un 
mesaj de sine stătător. 

Ca şi amplasarea in pagină a 
diverselor genuri publicistice, şi 
fotografia este un element grafic, 
aş spune chiar de prim rang. Mo
daUlăţile de paginru:e a clişeelor 
sint foarte diverse. Este bine să 
se ţină cont de realizarea unui 
echilibru, a unei armonii prin 
„punerea" lor în pagină, ev\iin
du-se punctele de greutate, duoa
t·ece acestea creează iluzia „r!is
lurnăril" paginii. 

Caricatura 
O discuţie aparte comportă folo

si.rea caricaturii, ca e"'"Presie :i 
runc\iei educative a presei. Ea are 

12. 11'eln1nger, And)·eas: Fotografu( cre
ator. Edit. Meridiane, Bucureşti. 1967, 
p. 160. 

" · Ma nsfield, .J.F. Complet journallst . 
DLn ca!eL <lcx..-ument.ar zlorlslică . editat 
de A~demla. "Ştefan Gheorghiu", p. 147. 

O contribuţie eficientă 

la sporirea calităţii documentării 

Comisfa profesională a Co
miteLu1l ui de 1p~11,Li1Cl Presă-· 
Bucureşti a organiz.a.t i'n luna 
marti-e o in tiîl<niire cu !:ac
tori de răspundere din con
ducerea Mi!l1isterului Energiei 
Ele::ttiiice care a demonslrat, 
î·ncă o dată, daică 1Th3i e.13 ne
voie, ne:::e5ila.te.3. desf~ră.ri:i 
cu regul:irit.ate .a U111or astrei de 
actiuni, de natură să contri
buie la spori1·ea caHtăţ1i do
cumentăl'ii noastre, la mw 
buna informare a lucrălorilor 
din presă. Dincolo de !aptul 
că am aflat cu acest prilej o 
seamă de lucruri noi, legate 
de intensificarea preocupări
lor energeticienilor, de mă
surile ce se au în vedere pen
tru mai buna exploatare a 
sistemului energetic naţional, 
pentru utilizarea cu randa
ment sporit a iastalaţi.ilor, a 
tuturor capacităţi1or puse in 
funcţiune şi a celor care ur
mează să fie conecta le in a
ce:>t an la sistem, dezbaterea 
la care am participat ne-a a
jutat să clarificăm multe din 
problemele la care nu putu
sem afla răspuns în timpul 
dei;>lasărilor efectuate în uni
tăţi le economice din acest 
important şi complex sector 
al economiei naţionale. Pre
zentarea cuprinzătoare a sar
cinilor puse în acest an şi în 
perioada următoare în tata 
oamenilor muncii din dome
niul energetic, precum "Ş~ a 
soluţiilor adoptate în scopul 
spolirii producţiei de energie, 
întărhii ordinii şi disciplinei, 
pentru creşterea siguranţei în 
exploatare, ne-a oferit turu-

şi meni rea de a „aerisi" publlca
·ţia, de a-i spori lizibilitatea. Cari
catura este, deci, atit purtăto:- de 
mesaj cît şi element grafic. Deş~ 
prezentă la actul de naştere a pre
sei moderne româneşti, azi carica
tura aproape că a dispărut din 
paginile presei noastre. Invocarea 
lipsei de caricaturişti sau a lipsei 
de spaţiu este un argument p1·e
car, marcind in fapt, de cele mai 
multe ori, indiferenta fată de a
ceasta a secretarilor de redacţie. 
Desigu1-, acest gen şi mesajul sau 
publicistic este astăzi cu totul a~lul 
decit acum 50 de ani , cil'd „muş
ca" din racilele unei socletaţt pu-

ror elementele necesare con
turării exacte a amplului 
tablou al muncii , ai uriaşelor 
eforturi desfă.şui-a .e zilnic 
pentru asigurarea energiei e
lectrice şi termice. Mai mult, 
modul deschis în ca::e s-a 
răspuns întrebărilor noastre, 
sinceritatea cu care s-au pre
zentat, mai întîi, c;leîicientele 
din activitatea proprie, măsu
rile adoptate pentru inlătu
n1:rea acestora dar şi pentru 
eliminru:ea unor greutăţi în
timpinate din partea multor 
colaboratol'i, ne-a întărit con
vingerea că noi, lucrătorii din 
presă nu am făcut incă to
tul pentru a imprima, îm
preună cu alţi factori educa
ţionalj, acel spilit de bună 

gospodărire, de înaltă răs
pundere necesar pentru folo
sit-ea raţională a energiei. 
Ne-a întărit convingerea că 
trebuie să relansăm suitele 
n oastre de acţiuni publicisLl
ce, la un nivel calitativ su
perior, să căutăm cele mai e
ficiente formule gazelăr~ti în 
măsură să declanşeze în con
ştiinţa fiecărui cititor "ISC;ntela 
inventivităţii, idei şi soluţii 
noi pentru reducerea cvasu
mw·ilor energetice, în unită
ţile mari consumatoare, pen
tru sporirea randam~ntll lui 
instalaţiilor şi asigurarea in-
tregului necesar de enecgie al 
econom1e1 noastre nation:tle, 
implicit a energiei necesare 
în gospodă1iile proprii. 

N icol ae MILITAR U 
„Scînteia Wneretulul ·· 

trede. Azi och iul parsp1.:ace al 
caricaturistului trebuie să sesizeze 
deprinderi şi mentalităţi ana.:ro
'lJce, punind punctul pe . .i', :idi-:ă 
mergind la concret. Ea l<.2hufo <-ă 
fie actuală, să aibă haz, să con
ţină o anum.ită doză de picanlerie, 
cu un cuvint să emane un me!>aj. 
E nevoie ,de o anume măiestrit? 
pentru a stlrni reacţU prin mesajul 
ei, aceasta reolam'.iind şI o execuţie 
originală, care să-i provo:ice ciU-

Gerhard-Michel ·BONFERT 
(„Die Woche" - Sibiu' 
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• Am văzut • Ne-a plăcut • Vă semnală 
U n exemplu de implicare activă, de 

contribuţie p rin mij loacele specifice 
presei, citim în ziarul „Soînteia." d in 

17 madie, sub un titlu edificator penlt1u intenţia 
redactiei : „Mai multă fermi~ate şi perseverenţă in 
combaterea pra<:ticilor de speculă!" Ancheta ,,Scin
teii" semnată de această dată de Ion Marin şi 
V. Mihailov.ioi, care au însoţit o echipă de control 
al oamenilor muncii în cileva unităţi comerciale 
din CapiLală, inregistrează cileva din cazurile de 
încălcare gravă a norm elor de etică de către 
unele elemente incorecte care - aşa cum subH
niază autorii - umbresc activitatea celor ma1 

se manifeste şi în riodul inspeclorilor şi contro
lorilor d in direcţiile comerciale. adică al acelora 
care au datoria să veghez.e la respectarea lega
lităţii in actjvibatea de comerţ. 

Pentru o reală eficienţă, este necesar ca această 
ini Uativă salutară a „S cinteii" să n u rămînă doar 
o preocupare sporadică. 

C ele două pagini pe care le consacră 
revista „ Flaclra" temaLicii social-cetă
ţeneşti, i nti Mate „Cu simţul dat-0riei 

faţă de cctă~ean" relevă, prin tematiC3 diversă a 
rc-pc11·rnjelm· şi anchetelor pe oare le c.mţin, in-

mulţi oameni ai muncii din comerţ. Asemenea 
practici condamnabile - de la dosire de mărfuri 
pină la mărirea artificială a preţului unor produse 
fie prin micşorarea gramajului la porţii de mîn
care, sau, dimpotrivă prin creşterea acestuia în 
cazul vînză1•ii de produse la cîntar - toate in 
scopul dobindirii de cişlliguri ilicite, sini condam
n ate de a utor.ii anchetei cu vehemenţă. Intervenţia 

z,ia:i1ul ui ni se pare deosebit de oportună ca şi 

apelul la intănirea activJtăţii de control, ce poate 
contnibui la înlătut·area acestor fenomene nocive, 
care, aşa cum evidenţiază ancheta, au început să 

ten~ia vădit educativă a semnatai'ilor. F ie ca este 
vorba de „O privire în calendarul modei" 5cmmat 
de Cici Iordache-Adam - o relat.are a pr~u

r.urilor Centrului de estehică a produselor indus
triei uşoat·e, de „Leciie deschisă" semnat de Va
sile Dun1i.tru - o în timplare cu tilc mo~auza!or, 
ccim·ingător relietiat, sau de ,,Justificările n u ţin 

locu l legii " - semna4u: Răzvan Bărbulescu - o 
tinchetă solid documentată despre un ca.;; de inC'ăl
care a legii, precum şi cea de a doua anchetJ 
semnată de Dorin Gherghinescu, intitulată „Nu 
ştiU cumva un zugrav ?" - constatind numărul 

Fără supărare ! 

DE PRIM 
~ 

PRESA 

• Travesti '! 

In „Astr a" nr. 3/1988, sub o foto
g<afie infăţişînd un frumos chip 
de tină!ră, cili.im : „Mi1-cea Andrees
cu, rol principal pe ecran". Efectul 
umoristic se explică printr-o regre
tabilă inabili1late de pagrngţie -
textul reprezintă titlul unul articol 
iar fotografia e ilustraţie la arti
colul a n!:er1ior (în paranteză fie 
spus, albitura dintre fotografie şi 
titlu e m ai mică decit aceea dintre 
tîblu şi textul căruia ii aparţine 

acesta din urmă) . 

• Teste de perspicadtale 

Cităm din „Româ nia liberă (25 
februarie) : ,,Multă vreme, va fi, 
apoi, conducătorul şcolil.>r româ
neşti din Moldova, aducind în (s.n.). 
Ardeal profes01ii străluciţi ". Sigur 
că I.rebuia să fie scris dtn şi nu 
in, sigur că e vorba de o greşeală 
de corectură, dar corectw·a ţine şi 

ea de actjvitatea redacţională. Une
ori (şi în citat.ul reprodus e cazul) 
se schimbă sensul frazei, i,e modi-
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fică informaţia transmisă dacă nu 
faci adevărate exerciţii de perspica
citate pentru a afila ce-a vrut să 

· spună, de f\apt, autorul. 
Jn acelaşi articol se vorbeşte des

pre o publicaţie intitulată ,,Alianţa 
românească". In reali late e vorba 
despre „Alăuta româneascâ ". 

• De la catedră ... 

In ,,Ceahlăul" - Neamţ (6 fe
bruarie) a m citit un Iel de eseu 
(sau poate nu era eseu ?) găzd·uit, 
nu şlim di n ce prooini, de rubrica 
i n titulată „Carnet cinem.aoo~·afic". 
Pe un ton important (car2 ne.:a şi 
atras atenţia, de altfel) se formu
lează ori generalităţi ori aserţiuni 
ce rămîn, cu toate efortm'lle lecto
rului, neclare. De exemplu : după 
ee glosează pe margim~a westernu
lui cinematografic ca gen (reunind 
cîteva clintre cele mai flrecvei.t ex
primate opinii şi irnformaţll), gaze
tarul se referă la fOt'Tl"l ula „pur 
individuală „ - respectiiv la fil mele 
lui John Wayne. „Meditaţia·• se 
i ncheie astfel : „Dacă ne rapoi'tăm 
la cazul~limită al colectivităţii pe 
care l-a reprezentat Războiul din 
VieLnam pentru soldaţii americani, 

valoarea modelului invoc.-3t e per
fect nulă. 1n acest sens, probabil 
se anunţă finalul Illm elor cu cow .: 
boy, fără ca ele să fi atins - poate 
nici nu m1a cazul - cota maximă, 
rezervată totuşi, altor - j.?Siul de 
puţine - genuri". Declarăm cu 
toată sinceritatea că n u am rc;uşit 
să înţelegem mesajul autQrului. Ce 
poate însemna, în m aterie de artă 
„cota max!imă" ? Cînd e ş1 cîind 
nu e cazul acestei cote ? De ce tre
buie judecat un fuJm wesi.em cu 
măsw·a experienţelor grave ale o
meni<l•ii ? Nici nu ştim dacă sintem 
de aco1·d sau nu cu opinia gazeta
rului intrucit, mărturiSJrn, nu am 
descl!l'~-o. 

De altfel şi începutul articol ului 
ne pune pe gindurj : .,Există în 
via~a popoarelor obsesii durabile 
de care încearcă să se elibereze 
prin artă. Aşa grecii cu complexul 
vinovăţiei - materjalizat in crim a 
All,izilor - căruia (s.n.) omenirea 
îi datorează, de fapt, naşlerea tra
gediei ". Cui ii datorează ? Comple
x ului vinovăţiei. Cam s1mph.i se 
pune problema in ceea ~ priveşt.e 
originea tragediei! 

• Sintagme pereche 

Ştie tQată lumea că nu poţi spu
ne „în al doilea rind " dacă nu ai 
spus „în primul rind ", „cit şi. .. " 
urmează, obligatoriu după „:itit ... ", 
„ba alta" vine după „ba una"; 
putem da nenumărate ~xemple, la 
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1ub1eetiva 

•Am văzut • Ne-a plăcut • Vă semnalăm 
inadmi~ibil de mare al zugr-aviilor particutm·,i, eva
z:oni~ti şi , mai ales, lipsa de preocupare a celor 
în d l'(•pt să curme aceste practici Hicite, !.oate se 
înscriu in amplul proces educativ la care pcesa 
este chemată să-şi aducă o contn'illbuţie i'E:levantă. 

P reluarea unor artioo1e aipărute în pre
sa străină, oare dezvă!Ju\ie situaţia mi
zeră a runor '1argi leategorii de oameni 

pune -;ă publice, spre exemp1,ifilcare, dteva dint.i:e 
i:tceste scrisoni. Comentairiile care le insoţesc scot 
în evidenFt Hpsa de temeiruicie a im.pulsului de a 
scrie r~dacţiei, precaritatea acuzaţii1lor, i1ndemnî!ld 
la o atHmllne mai ccmciliantă în raporturile cu 
St'm~nii, la mai multă responsabil.,\llatie in 1'.ormu
larea unor aouzaţii, la gă:.irea unor căi ma:i simp~e 
de so~uţi1onare a conflictelor minore, înainte de a 
le face publlice. 

I a i mu·ncii cl.iin ţările capHaliste, face ~parte dinbr-o 
sui tă de acţiuni gazetăreşti meni.te să contra carete 
imaginea idilică a oaipi~u!lui. Remai'Căm prin
tre alte asemenea iniţi·aitive, grupaj'Ul de ar:tioole 
apărute în presa străină, reunite sub tifilul „ l)rep
tu.I la locuinţă - o speranţă neîmplinită" publicat 
de ziarul „România liberă" (ni-. 13641). 

O dăudaibină lntţiativă publiaiSl!!ilcă men•ită 
să cODJtri!buie JJa. educarea piu'l:flk:uJUJI 
icirnefiJ o oonstiituie .i·u.briea ,,Săptămina 

viitoare pe ecra.ne", pUlb!lliloa!tă de ~ia.null. „Tribuna. 
Sibiului"' d!irn.21.februarie. Si1111t prezentate 1nt1r-o ma-
111 ieră acce!Si1billă şi a,flna.Qti<Vă filmele româneşt!i şi S:liră-

F oarte oportună t'ubPica 1J.a1iţiaiă de 
gazeta „Orizont" „Vă ajutăm„. să •7ă 
ajutaţi. Scrisori comenta.te şi returnate 

1in-e 1ce v-or rula illll să!P.t.ălm:îma unmă toare, o!erin<3 in 
ace·luşi timp cLtitorilor o minimă informaţie des
pre: tregizorul :tilmvlul, a~t:>ri, autorul scenariului, 
anul cînd a fost rea1H.zat filllm.ul, romanul care a 
inspirat scenariul, acVlo unde este cazul etc. 
Adică tol. ceea ce ar fi deosebit de util să aflăm 
şi despre filmele~eluări de la televiziune şi, de 
ce nu, şi despre cele de pe ecranele C:tp!talei.„ 

spre collijtiinţa expellltorului". POTnind de la con
statal'ea foarte exactă că multe dii:n sod<>orile pri 
mite la redacţie, in care se solricită ajutorul zia
rului, relatează confilicte minore, oare au ca numi
tor comun tendimţa celui care ·scrde de a cere 
ajutorul semenilor înainte de a se aj.ulia el însuşi, 
semnatarul vubricii, GheQrghe Smeoreanu !şi pro-

!1'I 
OBSERVATOR 

Fără supă•are ! 
.... 

indemin.a orfoui. Citim, însă, în 
„Flacăra Iaşului" (12 febntanie) : 
„Pentru puhlioul car·e .frecventează 
spectacolele de operă~ menţinerea 

· in abenţie a repertoniuiui de bază 
s-a realizat Î(n u!lti.ma vreme fie 
prin inw'ba!rea unor cunoscuţi so
liştii di!n alte cen1bre muzicale ale 
ţă11:.U., fie cu debutanţi ieşeru în ro
lw1i1e principa1e. Ambele si~uaţii au 
stimuJat, pe de altă parte (s.n.), 
şi ansambLull i·ntevpretativ, ajungin
du-se 'in cît.eva ocazii pină la 
coeziunea perfectă a m.ijloa.celor ex
presive". C-e se ÎIIltfunplă „pe de 
altă parte" am afilat, ne întrebăm 
cum e, totuşi, „pe de o pa:rte". pen
tru că autorul negldjează să ne 
spună. 

DE PRIN PRESA ADUNATE ... 

• Civilizaţii pulsatile si alte 
vorbe frumoase 

A soiiie „mai altfel" e oricînd de 
doriit, dar filgura de stil, metafora 
ascultă, oblligatcmi tt de nişte· reguli.; 
nu plubesc chim în voia 1111spir-aţiei. 
Altfel, put.em oiti (ca rn „Milco
vul" - Vrancea. 20 februarie) des
P!'e un „t1nu.t unde a pulsat din 
vechime o skăveche civilizaţie („.)" 
(s.n .) , Ideea unei ci'Viili.m.tii Cl:ll'e 
Pttlsează ni se pare uşorneobişnuJ
tă. ca să nu spunem nelnspkaăt: cit 
despre ,, din vechime o străveche„." 
- nu :ivem nimic de SP\l-5. la:i acelaşi 
articoJ nu se mai spune că: „ („.) au
torul ponneşt.e într-o sobră periege
ză de-a lungul văii Şu.şiţ~i, de Ia 

izvoare pină la vătrsairea sa în Si
ret, punctind pniin flhlWul \ ..• ) " . Nu 
mai dezvăluim despre ce :filHnl e 
vorba, întmucît, în generai, văile nu 
se varsă niciodată şi în nimic, iar 
lillrele fac ele tot felul d~ lucrn1i ~· 
bune nu.mai că de puinci:.at nu prea 
punctează. Rezerve. avem şi in ceea 
ce priveşte ex;presia 1,aJ)oimice des
orJ.eri ale prezent ului ". Termenul 
„apQ11ruic" p.uesupunînd o atitudine 
de sEmină detaşaire, vrem s& credem 
că nu este propr.iu modulul în care 
este descris prezentu!! în cartea 
recenzată (pentru că dintr-o recen
zie de carte am citat). 

• Cu chipiul pe-o ureche ... 

Despre un maior de mliiţie, aflăm 
din „Pentru patrie" nr. 1/1988 : 
„Zimbeşte mdJ.i,p,sitor. tn aceste mo
menţe are o veselie în toată ţinuta. 
Ar ex.pUca-o, compensatoriu, toată 

tem~i ooea îndelungată a atî.tor zHe 
şi nopţi de ~zbucll\lffi„." Dacă „ ten
siunea iindelungată.„" poate explica 
- :file şi compensato'fli1u - o .,vese
lie ÎIIl toată ţi.nuta", nu ne i·ămîne 

dedt să j,ind:uim după asemenea 
tensiune. Pentru că, mădurisim, 

ideea unei „ veselii în toată ţinuta" 

ne-a plă,cut nouă mai mult şi mai 
mult. 

• Cîţi cai, atîta erudiţie 

Un cetăţean a tura:t un cal. Un 
i;iarist a sCll."is, pe aceastâ temă, un 
foileton. Incîntaţi să intîlniru în 
„Năzuinţa" - Sălaj (16 februarie) 
acest gen pu~Ucdstic ou car~ presa 
nu ne prea răsfaţă, am citit şi am 
putut a.fila nem.nnăvate z1eator.i, re
frene, expresii, sin.tagme despre cai. 
Toate acestea pe un spaţ!u întins 
şi mult în.airnte de a ajunge la su
b.ieotul propri:u-z.is al fo1ueton.ulul. 
Referi<rf.1.or docte la Duoipal, Rosi
nanta, El Zo11ab ş.a.m.d. le-am fă
cut faţă, ca persoane şcolite ce ne 
aflăm. Nu ne-am descu.rcat insă 
prea bine cu urrnătonul paragraf : 
«Dau regatuil pentiru. un cal urla 
unul, un alitul şi-a potcovit calul 
ou aur, u.n altul, şi mai şi, şi-a fă
cut calul coJonel, iar .m altttl -
salam ". Să presuptlinem că unul 
(cel care urla) era Richai1·'1 al Ili-lea 
şi că altul (cel „şi mai şi ") era 
Ca11igula care şi-a făcut oa.tul sena
tor? 

BREF 
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(continuare din pag. 12) 

tre care unele publicate chiar in 
revista „Femeia ", nu vorbeşte. Aşa 
că aflu si ngw·ă. 

Ştiinţa de a folosi 

cu chibzuinţă 

fiecare quadrat 

La seorella11;1a tul de r<!dacţie al 
revistei, graficianul Radu Geor
gescu şi seoretarul de redacţie Emil 
Petrovici fac „toaleta ·• manuscri
selor şi pregătes<: ilusiraţ1a numă
rului 4 ce urmează a fi predate, 
împreună cu macheta în ti pografie 
in ziua de 8, pentru ca revista să 
apară pe data de 4 a !unu apl'ilie. 

Intuiesc că n-am găsit cel mai 
potrivit moment pentru o discutie 
şi îmi propun să-i reţin cil mai 
puţin, nu însă înainte de a alla 
de la Radu Georgescu - care sem
nează grafica revistei din anul 1966 
- cum reuşeşte să creeze impresia 
de unitate grafică. de paginaţie e
chilibrată şi aetisită, în condiţiile 
în care cele 24 de pagini ale publi
catiei trebuie „să înghită " l ?.5 file 
text şi o ilustraţie destul de bogată. 
Pun întrebarea dar ailu doar cite
va deLaliâ tehnice : folosesc litera 
corp 7, coloana vaniază inlre trei 
quadrati şi trei sferturi şi un qua
drat şi un sfert, titlurile sînt cit 
mai scurte, ş.a. Poate răspu:lSul 
complet ar trebui să sune C3m aşa: 
„reuşesc pentru că îm.i cunosc bine 
meseria şi anii îndelungi de expe
rientă m..au învăţat că primul con
tact al cititorului cu publicaţia ~sle 
cel vizual. De aceea grafica, „hai
na» în care o prezinţi cititorulul, 
departe de a fi un simplu acce
soriu. constituie unul din elemente
le de bază care pun în valoare 
textul, trezind interesul pent.ru lec
tw·ă". Dar un asemenea răspuns 
nu poate fi rostit decît în gind. 

pentru a nu ~isca să fJi :>uspectat 
de lipsă de modestie. 

Emil Pebrov'ici. şi el din eşalonul 
celor noi (a venit în redacţie doar 
cu un an în uvmă) , cunoaşte m'Unca 
de secretariat din perioada dnd, 
timp de 6 ani a fost secretar de 
redact ie la „Cutezăt.orii ". Aici , in 
redacţia „Femeia ", s-a integr:it foar
te repede, m ai ales că înL:egul co
lectiv ii era cunoscut bine. din 
Vl·emea cind a lucrat la Editura 
Scinteia. Aşa că i se oare că a 
fost dintotdeauna aici, -alălwi de 
colegii săi. 

Tot în biroul seorelar1atului de 
redact[e îl întîlnesc şi pe Spirea 
Tomescu. rotoreporten.tl re' iste; şi 
pe Ion Adam care fnce corectura 
p:.1 bli~atiei. din 1955 I Este un co-
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rector exiigent, care ia m anuscri
sele „în primire" şi înainte de a le 
trimite in lliipograllie şi Iace<> preco
rectură. Se ev i tă astfel eventualele 
greşeli rămase în manuscris şi care 
ar trebui corectate după ce textul 
s-a cules. Iar atunci se pierde mai 
multă vreme. De aceea este de 
părere că un manuscris :=it mai 
curat trimis Lipogt"afied, s1mpliiică 
şi munca culegătorului dar şi a 
corectorului. 

Spirea Tomesou îşi aminteşte că 
exact in luna martie. cu 35 de a ni 
în urmă. a devenit fotoreporterul 
revistei. In acest răstimp :i ..:olindat 
singur sau alături de redactor ii re
vistei înbreaga ţară, a fâcul sute de 
portrete, sute şi sute de chipuri, 
de la academicieni şi poeii pînă la 
cooperatori şi munci tori. A căutat 
să fixeze pe pelicula fotografică nu 
atît ch Lpw1i firumoase cit expresive 
care să comunice cititoarelor o idee. 
Consideră că un chip frumos dar 
inexpresiv nu poate Ci o fotografii! 
bună de pubHcat. Cit despre pagi
nile de modă, ar putea din :.ot ceea 
ce are în Cot<'teca sa. să facă chiar 
o expoziţie tematică: „Moda in ul
timii 25 de ani ". 

* 
lmi răsfoiesc caietul de notiţe şi 

găsesc încă multe idei pe care nu 
le-am putut cuprinde in această 
încercare temerară de :i inCăţisa 
portretul coleclliv al unei ~dactii, 
portret care nu esle nicidecum 
s uma aritmetică a individualităţ:lor 
ce-l compun. Pentru că munca în 
orice coleobiv. dar poate cu deose
bire înbr-unul redaciional. presu
pune un sistem de relaţ ii interpeir
sonale care creea7ă a.::el climat de 
lucru cu influeniă benerJcă sau 
dimpotrivă asupra acliivităi1i în an
samblu: Or, pulsul unei 1 edacţji 
nu poat~ fi simţit declt ':im inte
rior. E firesc deci să apeiez la cea 
care ii cunoaşte cel mal .?x:ict. 
„Dacă ar fi să răspund la intre

barea „ce este specilic redacUei 
noastre„ a<> răspunde fără nici un 
fel de ezitare : faptul că fiecare 
număr de revisti, fiecare ediţie a 
almanahului „Femela" {care în
t r-un fel este „copilul răsfăţ -tl" a l 
nostru) sint emanaţia gindlrli co
lective, de la concepţie şi pină la 

realizare - ai·ăta Constanţa Nicu
lescu redactor-şef al reviSi't'ei - adău

gind că aceasta nu exclude dlscu
flile in contradictoriu, confruntarea 
deschisă de păreri care, însă, î n 
final, contribuie la găsirea. soluţii

lor celor mai bune. Pentru dl noi, 
toţi, dorim in fond acelaşi lucru : 
să facem din r evista ncasfTi o pu
blicaUe de ţinută, eficientă sub ra
por' educativ, mereu mal vie şi capti
vantă, mai a proape de preocupările 
şi aspira!iile cititoarelor noastre". 

(continua.re din pag. 8) 

lent autentic. Pe care nu J.-a de3-
miinti.t ll'llici mai ;tlirziu. 
Şi, iată. a venit prima noapte.„ 

Linotip_uriJe intră in ritm. tine 
pasul şi corectura, paginile 
i:n~ep să se contureze. Mai ră
mme un Si?aţiu a~ b. Noi.a necesară 
e ,/CO?Tlisă" pe l oc. Dar îi neglija
~ ~ zetm-i. Deveniţi ad-hoc pa
gm.aitom, făceau umor fără să ştie. 
,,Bomba" eXlP!QCle3ză cu efecl î1n.tîr-
2'li~t. Nu s_e ~chide un şif. Nici al 
doilea. Roun m jurul lor dar pre
supunerile se dovedesc la1se. Nu 
cădem „pe sdl<uţie" şi vremea tire
ce. E ~Pl~~e dUm:1neată, im· pină 
la RloieŞtli smt ,pesite 60 l@oonel ri. 
lnbr-min 16.rzi'U, .aipai1~ unul dim ga
z~~~i au e>Qperieniă, tmimişi să ne 
spn1J1rn-e la edMarea pnianel(l(l' nu
mere de ziar. Diin 'feridire, secretar 
de redacţie „en it'iitre " . .Air.U!J'lcă o 
pru;vilre a.supra matriţei. ,.Cî1.ă a1-
bi·bură aii Pl..llS fo:tre tCdloame ?" Un 
....:!...-- d . " " ~..,, es1gur , răspund b11aVl·i 
mdşl:Ti pagjnalfori. ,.Prea mult, bă
~ţi un garmond !" InmuJUt-e cu 
numămJl de cdloa.ne, cele două 
pun.o~ m ,plus dădean.t o dilerenţă 
apreciabilă. Care s-e. dovedit şi o
portună. 

Oind, ver7li de efo.rt şi nesconn, 
am .aşezat caset.e'le în maşi:nă res
ponsabi3.U1I de număr a trebi.cil!: să 
se urce de.asu,p:na nor, căoi în fată, 
l[fngă şofer, s~ăltea 1·«1actol'Ull-.şef. 
1hotărit să tn-măre.ască pî•nă 1a Cinal 
1prncesul de e'Labaraa·e ail zi19•rului. 
S-a.u ilnltarn abia spre seară. Obo
seaJ!a lor căpătase .tente ailbăsttiii. 

EI-a du.mimică, 18 feb1'Uarie 1968, 
1Şi gl.asur-He cel'O'r ciţjva vi!nzători 
ambulanţi st:rigi-nd „V1iaţa Buzău
•lui ", ]ia „Viata .Buzăului", i!Ofirigu
rarea cu care ~etăten.U răsfoiau zla
I"Lil mil!"IOOimd prdaspăt a cerneaH 
au .fost <:al mai bun leac impotri'Va 
oSt.enelfi . Luornm deja la numărul 
urmă.tor ţ'" oaa·e era pUb}icală şi 
noua halită a judeţului. A'U venit 
ap()i , în cadenţă, altele. pină La 
2648, cile s-au adJUnat în preze:it, 
cind - simbătă 20 febi'Uai:ie - am 
schimbal din nou anUI., al XXl-lea 
în oaseba itelmllcă. 

!nitre •timp la Buzău s-.a con-
struit, alături de sediul a:edactiei. o 
tipografie nouă. dotată cu rotativă 
moidenmă, ou zinoognaf.ie şi tot ceea 
ce ll'le n ~ acum două decenhl. 
Iar oamenH, .redgclorhl „Vieţii Bu
zăului " şi-au îmbogăţit c~tinuu 
pregălti.lrea pol îtiică şi profesională, 
cîţiva aldn.mî'11k:lu-şi la.lentul şi ex
perienţa intre coperte de carte. Una 
dintre ele - creaţie cdlectivă 
trupăti1tă clliall' la Buzău - înfăţi
şează judeţul în 83 de repomt.aje. 

Doar aparent mărunte, asemenea 
îm,plirnâll"i măresc semnifioatiile 
m ultiple ia'le adtl1.11ui ;revdlu(li.()J'IQl' de 
acum 20 de ani care a deschis noi 
onizanitw ii în procesul edi!i<:ării so
ciallliste a României. 



Din 
ale 

traditlile progresiste 
presei române1d 

Manifestări de solidaritate naţională 
A 1n relatarile presei prep~şoptiste 

Cum se recunoaşte astăzi în
deobşte, istoria mentaJHăţillor con
sli tuie o parte integrantă a istoriei 
unei socielăţti. Evenimentele, mari
le idei ale unei epoci, nu se pot 
ex.plica niciodată prin ele însele, 
ci trebuie, obligatoniu, să fie core
late, intre altele, cu evoluţia struc
turilor mentale, cu mediul ambiant, 
cu atmosfera p&ihologică colectivă. 

Nu avem o sinteză recentă asu
pro splritului puolic românesc în 
secol ul al XIX-lea, asupra istoriei 
şi, mai ales, a problematicii sale -
o sinteză la care să ne putem ra
porta -, dar, este o chestiune ele
ment.ară, credem, să apreciem că 
de spi1·it public, în înţelesul propriu 
al cuvlntuLui, se poate vorbi ince
pînd mai ales cu deceniile 4-5 ale 
secolului trecut, un rol important 
în activizarea schimbăriilo1· de or
din structural-mental, la n ivelul 
macro-colectivităţiilor, avindu-1, din 
aceste decenii, cum se ştie, presa. 

Cele mai vechi periodice rom:i
neştl, incepînd ou cel întemeiat de 
El lade, „Curier ul r omânesc'„ trans
mit, pe întregul spaţiu lo:::u:t de 
români, acele imagini vii - ştiri 
despre fapte sau evenimente la or
dinea :1JiJel - menite să incite con
şUin~a morală şi socială a indivi
zilor oare compun marea coleclivi
tate na~ională ; sint imagini vii care 
fac şi ele - alături de o multime 
de alµ factorj - ca individul să 
se transforme tot mai mult în ce
tăţean, care fac să voiibim, pe mă
sură ce înaintăm 1n secolul al XIX-
1~, de conştiinţă publică sau de 
spirit public. Vechea presă româ
nească, la care ne referim aici, a 
avut un rol exceplJionail în dezvol
tarea ldeil unităţ.li naţionale, in 
sensul în care ea a contribuit la 
im;pJicarea .adiincă .a :acesteia in ~on
ştiinţa unui publk cit mai larg, în 
spiritul public al epocti. 

Penb-u cititorii de rind ai vechi
lor gazete - dar şi pentru cei care, 
analfabeţi fiind, receptau prin co
muni.care indirectă ccmţmul.ul aces
tora - ştime cel·e mai importante 
erau acelea care permiteau o con
fruntare directă cu propriile lor 
sentimente. Pentru cei multi .;;i sim
pli, locuitori ai Moldovei sau Ţării 
Român~ti spectacol ul îmbrăţişării 
în public ' a conducătorJ ten· celor 
două principate, ca şi im aginea a-

cestui spectacol, retransmisă î n p~
gi nile diferitelor gazele, aveau o 
pwfundă rezonanţă afectivă ; ideea 
unkli principatelor căpăta un \:OD
tur mai precis, scepticismul impri
mat de vltregUle istoriei trep!.at în
cepea să se împrăştie. Pilda stă
pinitorilor părea a deschide uşţ 
pină atunci zăvorite şi a ')feri su
p~ilor îmbărbătarea. 

Inti!nirile în pubMc ale Iul Gh. 
BLbescu şi M. Sturdza din cursul 
anilor 1843-1846 - cu toate sco
purile propagandistice, c:u iz de 
bravadă, care li s-ar fi putut pre
supune de unii contemporani , 
prin semnjfilca~iile mai adînci care 

li se atribuiau au prilejuit, cum 
vom arăta în continuaire, veritabile 
manifestări, cu caracter de masă, 
ale soUdar-ităţH dintre moldo,•eni şi 
munteni ; totodată, -prin intermediul 
periodicelor vremii ele concentrau 
atenţia numeroşilor prenumerarJ(i 
al acestor gazete, a unor largi pă
tw·i şi categorii sociale, nu numai 
din Ţara Românească şi Moldova, 
ci şi clin alte provincii locuite rte 
1·omâni. 

Prima set'ie de intilniri dintre 
Gh. Blbescu şi M. Sturdza are loc 
la Brăillia şi Ja GaJ.aţi, in iulie 18431, 

in ajunul cunoscutei călătorii pe 
care domnul muntean w·ma s-o 
facă la Constantinopol. 

La Brăila, domnul m untean pri
mea pe cel moldovean ; la Galaţi, 
la rînduJ său. Bibescu era prim~t 
de domnul Moldovei, „cu pt1etenie 
şi iubire ", cum scria Zaharia Kar
calechi, în „Vestitorul romanesc", 
nota entuziastă a acestor intilnlri 
fiind surprinsă şi de alte gazete. 

Se înscria această întiia serie de 
intîlnfri dintre cei doi domnitorn 

1 CL Vestitorul romlnesc", an vn. 
1~3. nr:· 60, clin 30 !uUe, p. 237-2.40, 1a 
rubrica . ,Ştiri doin lăuntru~. 

pe linia unei politld de strînse ra
poriuri a.filrmate de la bun început, 
din primele săptămîni de la în
scăunare Bibescu intrind în cores-

, Id .„ pondenţă cu domnul Mo ove i-. o 
corespondenţă păstrată astăzi, în 
pru·te, în Fondw·ile Biliotecii A~
demiei R~ublioii SQCialiste Roma
nia. 

ln cadt1ul acestor intilnfri de la 
Brăila şi Galaţi , cei doi au djscu
tat, intre altele, despre viitoarele 
tratative pe care domnul munte.m 
avea să le ducă la Constantinopol. 
în septembr.ie-oct-Ombrie 1843, şi 
Gazetei Transilvaniei" - in pri-7na sa relatare despre această că

lătorie-, - n u avea să-j scape umf
nuntul că între membrii suitei lui 
Bibescu se afla şi un reprezentant 
al domnului moldovean. Pe acelaşi 
domn al Mdldovei, imediat după re
venirea în ţară, Bibescu aven să-l 
informeze în mod special asupt·s 
tratativelor purtate cu autorităţile 
otomane~ - tratat ive, CU!ll se şlie. 
încununate de succes, în multe pri
vinţe, şi asupra cărora n u esle ca
zul să ne oprim aici. 

A doua serle de intilniri dintre 
cei doi domni se desfăşoară în an ul 
următor, la începutul lunii no
iembde, şi anume în ora1ul Foc
şani, a cărui despărţire în două 
partea „muntenească" şi parlea 
Mmoldovenească" - era un simbol 
al dramei despărţir.ii po10orului ro
mân, dar şi un simbol al speranţei 
de restabilire a unităţii sale, prin 
inlătw·area lin iei oaî'e împăr\.ea o
raşu! deooamdată, în două. 

Du; suita domnitorului Gh. Bi
bescu, alătW'i de cei mai î:lalţi dre
gălioci ai statului, făceau parte şi 
doi cunoscuţi sarlitor.i, Simeon Mw-
covici şi Grigore Alexandres.!u, a$a 
după cum din suita dom nitorului 
moldovean, alăfn.ID.i de beizadele şi 
înal~ii dregători, făcea parte şi poe
tul Vasile Alecsandri. 

Intilni!vile ceilot• dol domnitori la 
Focşani prilejuiau ample manifes
tări de sol!idarittaite ionltre munteni 
şi moldoveni, adevărate sărbători 
~ulare, despre care aveau să re
kt~ze, pe Jarg, în primul Jind SCJi<i 
to1'itj parlWc:iJpaat~i la aceste mani
fe3ilări Uimi ţiind cor~en tele lor 
gazelelor de !La Bucureşti şi Laşi. 

Un amplu reportaj este trimis 
de la Focşani gazetei semioficiale 
„Vestitor ul romi nesc", condu!.ă de 
cărturarul ardelean Zaharl-a Karca
lechi. Este un frumos reportaj, ne
semnat, dar putem tdentifica pe 
autor după părerea noastră, in per
sow unuia dintre mem brii suitei, 
profesorul de retovlcă clin colegiul 
Sf. Sava, Simeon Marcoviai, cel 
care făcuse pru·te şi clin suita dom
nitorulul muntean în că!lătoria la 

'l Cf. Bibi. Acad . .R.S. Român ia , serv. 
Msse xm V.ar ia .L (copM după scrtso
rdle iut <Bibescu dlTI nprllie 1843 şi rAS
puns.ul lui S~urdza.,. 

J Cf. „Gazeta Transltvanlel", VI, 11H3. 
n r . 71 p . 183. 

' Bibi. Acad. R.S. RomAnl a, S e rv. 
Msse, Coresp. s 5 1(1) 
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Din tradltille progresiste 
ale presei române1ti 

Istanbul, şi pe care o relatase, din 
etapă în etapă, trimiţind arl:colele 
sale aceleiaşi gazete". T rebuie să 
menţionăm aici că S. Marcovid il 
va însoţi pe Bibescu ou numai la 
lntilnirile următoare cu domnul 
Moldovei, ci şi în călă.loriiJe dom
n ului muntean la locuri şi monu
mente Istorice prin ţară, el - iar 
nu Gr. Ailexiandrescu, cum greşit a 
considerat ilus.Lrul nostru cărturar 
G. Căllnescun - J:iind şi autorul a
cestor J)rumoase relatări de călă
tor ie pnin ţiară, publicate numaj sub 
Iniţiale în „Vestitorul romanesc ••i. 
Este vorba, să mai adăugam, de 
scriitorul mult preţuit de Emines
cu, mai tîrziu, pentru Jimba sa cea 
frumoasă, sariitorul pe care poetul 
nosbt-u naţional îl considera, alt.fel, 
în primul rînd, un harnic tradud'1-
tor8, refuzîndu-i calitatea de scrii
tor original, nedescoperindu-i nici 
scrierile literare - intre care unele 
dln relatările de călătorie Ja ,:are 
ne referim alciU -. nici importan
tele lui scrJe1; social-polltice. 

Imediat după sosi:rea în oraşul 
Focşan i, în după-.amiaza zilei de 2 
noiembrie 1844, unde fuseser·ă în
timpinaţi de un „nor-od numeros ", 
cu „veselitoare strigăr.i de ura"to, 
domnitorul Gh. Bibescu şi numero
şii lui insoţitonl se deplai;eaz.1 in 
partea ,,moldovenească" a or1Şului, 
pentru a se întilnii cu M. Sturd~a. 
care sosise cu citeva ore mai de
vreme. Sub impre5ia atm osferei de 
intensă sărbătoare patruotică care 
domnea în Focşani în acest mo
ment, scriitorul la oare ne-am re
ferit mai sus, notează : „Ami ud ouă 
părţile oraşului era/ul luminate, u
liţele, împodobite cu brazi si trans
parente. RomânH /muntentil şi 
moldovenii, uitind osebitoarcle nu
miri ce intimplarea sau reaua voin
ţă au pus intre dinşU, şi plini de 
bucurie pentru o asemenea noro
cită intilnire, ooprinseseră' drumul'i
le şi se felicitau unii pe alţii, pen-

5 Pentru unelie er.agmen,te din .a.ceste 
re!JaitărU d'EI căllUo.rle, dJn a.ugu&t-oct. 
1843. vezi N. T:sar. 1843 - un domnitor 
romAn 1n vlzltA ta I stanbul, in „Maga
zln istoric-. an xxr, nr. oi, apJJIJ!Je 1987, 
p . 3&-41 . 
c G. Călinescu, Grigore M. A1e."tan-

drescu, Ed!Jt. pen\Jru lltera.tu.rA Buc. 1962, 
p , «-45. 

7 Pentru cea ma1 t.mportanlA serie 
din aces.te călâlort1 , aceea d.In august
septembrie 1844, 'VeZ.I „ Vestltocu1 romll
nesca. VHI, 18«, nr. 68, p. 16~270 ; nr. 
69, 'P· 273-274 ; inr. 71, p. 283-234 ; n r. 
'13 p. 2&7-88. 

li CC. M. &mlnescu, Oper e, IX.1870-1877, 
Ed.J.t. Academle.11 R.s. RomAnia, Bucu
reşti. 1980. p. 40J. 

• Vezi şi N. rsar, Simeon Marcovicl, 
un scr.ilt.or mult preţuit d e Eminescu, 
!n , România 1'1terairA'', an. XX n.r. 33, 
p. L9. 

t0 Vezi ,.Vestitorul romlinesc", vm, 
18#, nr. 87, p. 345. 

tru dragostea şi mintuitoarca unire 
ce domneşte între căpeteniile lor"a. 

tntîilnirea. celor doi, în zgomotul 
bubuiturilor de tun, care salutau e
venimentul, a mişcat adînc multi
m ea pr.iv.ilorilor. „Aici toti cei ce 
au avut norocire a fi de faţ;i -
scrie mai departe autorul relatării 
- a/ul trebuit să se umilească pini 
la lacrămi privind dulcea şi nefă
ţarnica imbrăţlşare a dol prinţi ro
mâni, care. preţuind nobila sarci
nă ce este pusă asupri-Ie, precum 
şi desăvîrşita asemănare a sortei şi 
a interesUJ'llOr acestor două printi
paturi, au gonit zavistia, ca.re în 
&oate vremurile şi la toate neamu
rile au fost producătoare de neno
rociri şi pustiire, şi s-au îmbrăcat 
cu frumosul sentiment al bunei în
ţelegeri şi al infrăUrei "12, 

Au urmat mai multe runde de 
convorbiri intre cei doi, precum şi 
intîln.iri intre membr.ii celor două 
suite, mese comune, cu toastm·i, in
soţite de ,,sunetul frumoasei mu
zici naţionale şi strigiri de ura0 1:1. 
Această serie de în tîLniri de ~a 

Focşani dln noiembrie 18'14 - la 
o dată cind ideea unirH Pl'incipa
lelor era în pl!in proces de matu
r.izare - era pe larg reLat.atii şi de 
al te gazete, de „Curierul româ
nesc" al lui Helioade, de „Albina ro
mânească" 1.ţ, de la laşi, a lui Gb. 
Asachi, de „Gazeta Transilvaniei"'\ 
de la B1·aşov, a luâ Gh. Bariţiu. 
Pentru însemnătatea care se con
ferea even imentului, în sensul co
respondenţei lui cu aspiraţiile de 
unitate naţională ale romi\nilClr, 
deosebit de semnificative erau co
mentariile apărute în gazeta din 
lll'mă, a l ui Bariţju, în care, intre 
al tele, se sublinia că ,,scopul noii 
călătorii şi intilniri a ambilor 
domni nu poate fi decit prea 
folosUoriu viitorului acestor două 
patrii româneşti"IG. Cit priv~te 
conţinutul convorbirilor de la Foc
şani este semni.liioativ faptul că Gh. 
Bariţiu, incă în ajunul deplasă1·ij 
c~l.or doi domnitori în acest or~, 
CJ.tmd o corespondenţă de la Iaşi, 
enumera problemele care aveau să 
stea în atenţia celor doi : dezvol
tarea legăliuri1or dintre cele douii 
principate. cheStiunea m~năstirilor 
inchlnate - problemă spinoa:;ă, pe 
care, înainte de a o fi putut rezol
va în alte condiţii, mai Mvorabile, 
domnitorul Al. I. Cuza, au incer-

11 Tbldem, p , 3~G. 
l l lbtdlem. 
13 Ibidem. 
11 V.ezl „Albina romAneascA", XVI, 

UIH, nr. 90, dLn 1tl l'lolembrle, p. 370, 
reportaj nesemna;t, a,parţlnlnd· foarte 
probabln lui v . AJecsan.clrJ, membru 1n 
sult.a. domnului Moldovei. 

15 Ct. „ G azel.a. Tcansllva'n.lel", VII, 
16tt, p. 351 ; 366 : 371-372 ; 379. 

1° Ibidem., nr. 92 p . 3&e. 

cat s-o rezolve, printr-o acţiune co
mună, ş.i cei dol domnitori la care 
ne referim aici - ; pozitna faţă de 
acţiunile subversive ale bulgarilor 
şi greoilor de la Brăila şi Galaţi 
ş.a.IT. 

De o atenţie deosebită S<! va bu
cura în presa vremii se: ia urmă
toare de intilniri dintre tl!>mnitorii 
Ţării Româneşti şi Moldovei, din 
toamna anului 1845, prilejuHă de 
căsătoria lui Gh. Bibescu cu Ma
ricica cea frumoasă", născută" Vă
cfu-e<;cu (fosta soţie a Jui Constan
tin Ghica, fiul fostului domn Gri
gor.e D. Ghica), ceremonia căsăto
tiei şi cele mai de seamA sărbă
tori legate de ea desfăşul"indu-se in 
oraşul Focşani. Ţirund seama de o
biceiUJ1ile tir.adiţionale ale vremii 
de împrejUl"area că domnul ş{ 
dcamna Moldovei patron'.lu e\r.>ni
mentuJ, alături de Bibescu în ca
liitate de nuni, tiniind s~ de 
larga incuriajare pe care autorită
ţile au dat-o în întreaga ţară ce-· 
remoniiJor si serbărilor în cinstea 
perechii domneşti, acest eveniment 
s-a aflat zile in şir în atenţia pu
blică, în conştiinţa conteruporanl
lor fiind corelat cu sentimentul în
curajator al trainicelor legături sta
bilite între conducătorii celor două 
ţări române. 

La 5 septembrie, la E'ocşanl. 
domnitorul muntean vizit.a pe cel 
moldovean, scena noii înt'ilniri fi
jn~ .reconstibuită cu înfilăcârare pa
tnot1că de unul d~nbre m artoru o· 
culari ai evenimen tuliui, în acest 
fel : „Aici se vedea o scenă cu atit 
mai frumoasă cu cit este mai llUn
tuitoare pentru neamuri in toate 
vremurile şi în toate împrejurările. 
Doi stăpinitori tinzindu-şi mina pe 
hotar cu dragoste nefăţaTnică, iru
pădăşindu-şi senUmentele cu inimi 
curată, vorbi.nd firă cuget ascuns 
asupra trebuinţelor reciproce' ale 
staturilor supuse oblădulrei lor, a
rătind fiecare ceeace a făcut şi do
reşte să mai facă pentru binele 
obştii : din ceialaJtă parte, boieri 
şi ostaşi imbrăţişîndu-să la vorbiri 
privitoare la fericirea Patriei „111, 

Comportarea domni torHor şi a 
membrilor suitelor în cadrul aces
tei întîlnki, notează autorul rela
tări0i mai departe, „a avut o mare 
influenţă. asupra orAşanllor mun
tenJ şi moldovenJ, cici, lepăd.iod a-

11 lil>1dem. nr. 88, p, 351. Ar ii de re
ţlnuit alcJ ca. un amănunt interesant, 
sugestia coresponden.tulul dle la Iaşi -
la care se Mporta Bfil11.ţlu - du,pă oare, 
:la!depencten~ de convorbirile care Urma'll 
să s e des!Aşoare ln Flooşa.nl, domnul 
Moldovelt ar 1i trebuU să viziteze din 
nou Gadaţil pen.tiru a lua mAsu.rt im
potriva unor ac \lunl subvers1ive bul
garo-greceşt.J care, aşa oum aprecia 
corespondentul, nu ar !l avut nimic 
comun oo as)>lM.ţllle romAneşl.I , ele 
vl.zind re.facerea lmper1Uilu1 blzant!.n pe 
baza supremaţiei bUlLgare sau. bulgaro· 
greceşti (!Corespondentul ieşean se baza 
pe o reoenu, atu.ne~. brOŞU!I'ă bu!gii
reasc!'i m oare 1mpăratul Justin ian şi 
general ul Bell zarJe erau 5ocollţl d'e 
onLglne bu:jgară). 

ie Cf. „VestltoruJ nomdnesc", IX, J845. 
p . 283. 



ceste numiri dezgbinătoare, s-au 
cunoscut toţi izvoriţi din aceaşi 
spită, s-au înfrăţit şi au sfăr]~at 
stavilile puse de ambiţie şi bra01te 
tle zavistie"rn. 

Pentru a patra oară, într-o suc
cesiune anuală, se intilnesc cei doi 
domnitori în p1imăvara anului 
1846, în aprilie, cind M. Stw·dza 
vine la Bucw·eştl (de ak:i cei doi, 
împreună, u1imind a se deplasa l a 
Rusciuk, pentru a-l salut::i pe sul
lan). Domnltoru.lui moldovean, cu 
prilejul intrări i în Bucureşti, li fu
sese rezervată o primire deose~il 
de entuziastă. La capătul podului 
Mogoşoalei :fusese înălţat un arc 
de w:i·umf, îm~răcat cu verdeală şi 
Clori. „Pe faţa arcului cea desJu·c 
grădina publică - îşi informa 
. VesLitot·ul românesc" cititor!i -
~ra aşezată marca Moldovei, avind 
supt dînsa zicerea Concol'tlia. 
(Unirea), iar spre faţa despre oraş 
era marca. Ţării Româ.neşli "20. l n 
„necurmatul suneL a 51 de tunuri·', 
în cursul deplasării spre palatul 
domnesc, mUl~imea intîmpină pe 
domnul Moldovei „cu mare bucu
rie şi bucheluri de fiori". cum re
latează Zaharua Karcalech!, no~ 
înlîlnire dintre cei doi, în văzul 
mulţimU din j ur, :ftiind marcată de 
trei irnbrăţi.şă11i „ou ce.a mai mare 
frăgezime". Relatarea la care ne 
referim, cum adăuga redactorul ga
zetei, şi ea, pune accentul, de :fapt, 
pe semruiiicaţia politică a eveni
mentului. „Din veacurile cele mai 
slăvite ale analelor Rumâniei 
citi m în g·azeta sus-menţionată -
nu s-au mai văzut domnii stăpini
lori ai prinţipatelor l\lolda.viei şi 
Ţării Rumâneşti adunaţi la un loc 
de sfînta legătură a. dragostei şi a
devăratei frăţii ". Noua irntîln ire, se 
relata mai departe, ofer.ea garanţiili 
că sub aceşti domnitorii „tlulcele re
laţii de pace şi de iuuirc" urmau 
a se dezvolta şi m ai mult, ca în
tt·e „două oblăduiri vecine s i su
rori bune, căci interesele Jor, ş i 
morale şi mater iale, o CN ' neapă
rat "'J'. 
Relatată pe larg şi de alte pu

blicaţdi, de „Curierul românesc" 
sau ,,Albina românească", vizita 
lui M. S twid2la la Bucureşti par
curge un moment de vl!r! cu pri
lejul asistenţei sale, in compania 
domnului muntean, la manevrele 
oştirii muntene desfăşurate pe cim
Pul Colentinei. Pentru semnificaţia 
care se dădea acestei 11oi serii de 
întiln it'i, cit şi manevrelor in sine, 
din nou merită remarcată atenţia 
„Gazetei Transilvaniei". într~·-u.1 in
teresant reporLaj, sosit cu în tîrzie
re la redactia gazetei transilvane'.!.!, 
reportaj avînd ca auto1· mru degra
bă pe I . Maiorescu decil pe S. Mar
covici - era elogiat fără rezerve 

1" C!. „Vestitorul rom ân esc", IX, 18'15 
p. 283. 

» „ Vcstito11Ul roml'lncsc", X, l<ll46, nr. 
31 d.ln 2S apnlU~. p. 121. 

~I lbldem. 
!Z CC. „Gazcta1 Transilvaniei", L'{, 1846, 

nr. '13, dln 27 milă. p. 169-170. 

Din tradiţiile 

ale presei 
progresiste 

române$ti 

domnul muntean, dar mai ales, sub 
pretextul acestui elogiu, se puneo 
în lumină necesitatea de:lvoilării 
oşt.ir.Î'i n aţionale, precum şi nece
sitatea sl.Ti•ngentă a dezvoJ lării le
găt.urilor dinllre cele două p1;nci
pate, a coordonăl·i~ acţiw1ilor con
ducerJlor acestora, pînă l::i o ade· 
vărală contopire. 

In mod deosebit va fi m i5cat 
mulţimea oare asista la acesle ma
nevre, pe înşişi mitldl.ar·U partici
panţi la ele, scena îmbrăţişării ce
lox doi domnitori în faţa trupelor 
încolonate, oa „semn al concortlj~i 
ce domneşte între înalţii oblădui
tori şi poporul acest.or frăţeşti prin
ţipaLw11"; va 1!i impresionat, de · 
asemenea, ş i ouvlntul adresat de 
Bibescu mi litarilm· de faţă: "Os
taşilor, moldoveni i şi româ nii sint 
fraţi, ei se trag din acela.şi n eam. 
Eu vă r ecomand pe l\fărfa Sa prin
tul Moldovei. Măria Sa. vă iubeşte 
întocmai ca. şi noi, primiţi-l ca pe 
un părinte şi frate de arme a l ~tt'n
neavoastră " :z:i. 

Ecoul acestei noi seni de Sntîl
niri se resimte cu evidenţă in con
ştiinţa pubjjcă. cum demonstrează. 
înll'e rutele, relata11i le presei, şi la 
el se 1·apo1·ta cîteva l uni ~mai tir
ziu, în septembrie 1846, Ion Maio
rescu, în cuv:intul său prilejuit de 
trecerea domnitorului Bibescu pnn 
Craiova, cind acesta făcea o nouă 
călătorie pr1n ţară, la locuri şi mo
numente istonice. ! n acest cuvînt, 
am intind de venirea dom.oului Mol
dovei pe terHoriul Munteniei de 
două ori, pînă la această dată, ins
pectorul şcolilor craiovene se refe
rea la „frumoasa icoană a intimei 
irăţii ··, ce leagă pe domnltoril ce
lor două ţări, „in tot înţelesul su
rori". S ublUruiind puternica revigo
rare a ideii uni!l'ii, la ' ca.-re contri
buiseră într-o oairecare măsură si 
intilnirile dintre cei doi domni , în-

z1 Tb!dem , p. lliO. 

suşi comportamentul lui Bibescu -
afişind, cum se ştie, uneol"l cu o 
exagerată ostenta\1ie, interesul pen
tru trecutul de glorie al neamu·· 
lui - , Ion Maiorescu, în !ava dom
nitorului şi a unei mari mulţimi. 
sublinia şi el : ,,Intimitatea prin
tUor ne asigurează o mai însemnă
toare apropiere intre româ n şi ro·· 
mân, intre traiu cei de viaţă, de 
o limbă şi o soartă "11i. 

P e Jllan .practic, cum se ştie, de.-:
voltarea colaborării dintre cele 
două conduceri, corespunzind spi
ritului epocii, avea să-şi găsească 
expresia, în primul rind, în actul 
clesfiinţărji văm.ti dinLre T ara Ro
mânească şi Mo1dova, Jntrai în vi
goar e i.n ianuar,ie 18472.', acL a că
mi însemnătate nu a scăpat aten
ţiei gazetarilor timpului, prilejuind, 
la rindul său, comentarii favora
bile. 

Dar marele clştig al inlilnirilor 
dJn tre cei doi domnit-011i a fost in
citarea spiritului publJc - 1).rin in
termediul gazetelor vremii - în 
consens cu marile aspiraţii ale e
pocii. Manifestările de solidaritate 
naţ,ională, prJlejuite de acest..- in
tilnÎ:l'i - ca şi multe alt.e mani
festări de acest gen - dădeau, în 
ajunul revoluţiei de la 1848, un 
contur m ai precis dorinţei de uni
tate naţională, iar gazetele epocii, 
relatindu..Je, au contrjbuit ele în
sele la dezvolllarea jde1i unităţii 
naţionale, la pregătiirea iniăptuirii 
statului naţional român. 

Nicolae ISAR 

:!l.C'l. „vestlLOrul r omân sc", nr. 79, dln 
8 octom.bri e 1846, p. SL 4. 
~ VezJ Act de convenţie Intre invecl

natele prlnµpate a ţărll .Motdaviel şi a 
ValabJel pe al d oilea p er iod, av:lnd ca 
scop a :Lnlesnl „buna şl muJţumlroarea 
pet.N!c~ a tnveo:lnatll<>r locu!L<>rlf' şi 
„Sl.obcxlele reliatil şi u-anz.ac\il comer
ţllllle alfe t.u.turor IocultorMor dlnbr- a
ccste doul'I prinţipate·'. tn , BuJetin. 
Gazel:â .admlnlstratJvll~, an. xv.L, !<847, 
p. 192-1117. 

Reînnoiţi-vă abonamentele 

la revista 
.• 
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Epistolă deschisă. De:;i te
ren ul de activitate politică 
ne esLe cu folltl inchjs, prin 
urmare şi şcoala de a ne dez
volta politiceşte, ave.n un 
Iaclot· de n1are impor.antă 
pen1J..-u. li umin.area şi dezvol
tare a noastră in toate ramu-

..rUe \~ieţii sociale, şi acesta 
este 7.larislka. 

Z1arislica, \l)recum în viaţa 
statelor, aşa şi în vjaf,a unui 
popor este o ma.re ;>u tere, 
poate produce multă lwnină 
şi m ult bine, dar poale face 
şi mull rnu ; depinde toţul de 
înţelepciunea, caracterul şi 
valoarea oam en îlor car e o 
conduc. 

Pentru că. deşi zial.'i.stic:a 
nu are m isiunea de :ni\iere 
şi conducere, dar are menJ
r~ a dezvolta programa '>i a 
asigura terenul penllru idei le 
sănătoase şi bune. a informa 
şi a lumina publicul Jespre 
loa'te a&acerile noastre, clin 
v.iaţa polHică. · Socială. cultu
rală şl economică, a com
bate rău l1 a îmbrăţişa ~i pro
paga lnkep1·inderUe bune şi 
folositoare, a pune publicul 
iirl cul'entuJ it ul uror mi.Şcili:U·~ 
şi fazelor din . jurul nostru ~ i 
prcsLe tot a năzui de a n în
totdeauna .în consonan~ă cu 
opjniunea ~ublică a ac.?lui 
popor, .ale cărei ·idei le re
prezintă... Petre Truţ>a. {,.Ga
zel.a Transilvaniei", 2 ma rtie 
1888) 

S tindardul ţării e numele 
u n ui nou ziar ce apare de 
două ori pe săptămînă in 
Bucureşti, sub direoţiunea 
d- lui Macedo.nskJ. Se JecJa
ră in contra domniei ~triîine 
şi în con tr.a <revjzuirii Coustl
Luţiuni i. („RăSlboiul ", 7 martie 
1888) 

Româ nia viitoare este ti~l ul 
unui ziar apăt-ut la Urăila. El 
îş i propune să Lupte pentru 
deştepbarea şi J wninarca m a
selor popo1·uJui şi pentru che
marea I ui la viată pali.tică. 
l i urăm succes. ~,Răsboiul", 
l l) m artie 1888) · 

o revistă politlco-şliint m
eii, intitulată ,.Dreptatea", a
rlăm că va apare curind s ub 
direcţia distinsului profesor şi 
avocat d . G. Danielopol u. 
(„Răsboiul " 16 martie 1888) 

O s tea. care s-a s tins. O 
stea, care de aminteri nu 
strălucea nici prin int~ligen
ţă nJci prin spiritul ei, a 
disr>ărut pentru totdeauna„ 
Sărmana Etoile roum:Uoe ! 
(,,Răsboiul '', 28 mart ie 11!88) 

La Roumnnie. Sub a cest 
titlu, a apărut în limba fran
ceză un ziar hebdomadar sub 
direcţia fostul ui direc~o.r al 
ziaruluJ Independance Rou
maine, d. Emil Gali. Zi arul, 
care e Coarte bine cris, e 
polîtic literar şi comerciaL 
Urăm viaţă Jungă merituo,,;u
Juj nostru confrate. (uRăsbo
iul ", 29 martie 1888) 

Revolta. 'ăra:nilor. A m Cost 
bi ne .iinformaţi ci'nd am sus
ţinut în numă.t-u1 noslru ele 
ieri că rev<YI ta ţărani lor a 
luat o întimde<re mat·e. 
Dul?ă 1·ăscoala din Urzice:i i 

şi Dridu. au w·m.at ieri ::.cn.n
d aJm·i la Sineşt:i ş i Aiuma\ i, 
unde s-au comis bătăi $1 de
vastări chiar ... Se zice că gu
vernul e nev0tt a brjmite alte 
trupe in dilerite localilă~i, 
pen tru a potol,i lumea şi a 
preveni o inUnClere m ai mare 
a revoltelor ... 

Revolta săl~nilor se î ntinde 
me reu în judeţele ll fov: Ia
l omiţa şi P rahova. Ţăranii 
sînt furioşi 1n contra admi
nist1·aţiei. Cu ioale forţele 
militare care. au pl~.cat la 
f.a\,a locului t.oluşl spid lele nu 
s-au puLut Hnişti. 

Deşi ;n-avem debalil pt-e<:i
se, se zice că Jn F·ierbin~i 
solda~U au I.ras to ţărani şi 
că s-au rănit cîilva.„ La 
A Cumaţi m:i marul a fost pri ns 
de ţărani, legat ş i dus tn piv
ni tă ... Garda de ţărani ncon
joară sabul şi in u lasă :i in
tra pe nimeni. 

Reprezenhant.ul arendaşului 
moşiei Aiuma(i, d. Spandoni
ru. asem enea ~ i ost. băl.ut şi 
inchis. (,,Răsboi ul ", 29 şi 30 
marile 1881!) 

Ateneul roman cli.n Bucu
reşt.1 . bin P rograma confe
rinţelor publice pe annl 
l 888 : 

14 februarie : D. C. Esa.reu: 
D iscurs de deschidere ; D. A. 
Odobescu : Ediilclile r otunde 
şi patrate icu dom circular. 
Edi fi ciul Ateneului. 

28 .februarie : D. loncstu 
Sion : Entuziasmlil în trecuta 
generau une. 

3 mar1 ic : D. Al. Djuv:tra. : 
Reprezentaţ iunea minoritâţi
Jor. 

l O ma rtie : D. V. L aseru· : 
SocialJsmul de stat. 

13 m artie : D. Barbu Ştefă
nescu de l a Vrancea: CaUtă
ţi!e şi defectele ţăranului ro
m â n. 

17 marlJ.e: D . Gr. Maniu: 
Ronsard şi epoca Jui. („Ga
~ta T ransilvaniei ", l martie 
1888) 

D. dr. Leonfie, medic pri
mar la spitalul F ilantropia, 
Juînd parte ia Congresul 
chirurgical din Parjs a fust 
călduros elici t.at de <lisli!lşi 
<;hirurgi s ·ăini -pentru lnve -
j:.iunea nou1ui său p.rocedeu 
prin oru:e indecă radical heu
n ii.le. („::6-om ân uJ ", 13 m ar t ie 
1988) 

Proprietarii fabrlcii tle pos-
tav d e la Azuga, au-
zind de fncheierea unei 
conventi<i qomerciale cu 
Austro„Unga.ria, pe baza tra
tatului de comerc:i u cu Ger
mania, au adJ-esaf Cam e:-ei 
de comerţ din Bucure:)ti o 
peblj.iune prLn care cer a in
terveni pe lingă guvern pen-

• tru ca taxele ce se vor adop
ta în t.ralatul eventual 
Austro-Ungar ia să nu fie in 
niciun c.az mai m ici ca cele 
arătale şi cerule de ei, căci 
in caz dacă taxele n-ar fi 
<lestu.I de mal'i exdslen ţa i a
b ri ci i ar fi iperlc:li t~tă. („C u
r ierul finarnci.ar", 8 ma::tie 
1888) 

Beneficiu. Miine marţi, be
neficiu pentru „August cel 
prost" de ila circul S idoJi. Se 
ştie cit e de comic acesl clown 
de ina.Jtă şooală. La beo<?ll
ci ul său, August va arăta cele 
m ai frumoase producţiuni 
gimnastice. şi clownerii, dind 
astfel publicului proba cit e 
de măgulît de simpatiile ce 
i-a arătat totdeauna. („Răs
bo.iul ", l martie 1888) 

Ben eficiu. La 29 martie se 
va da la Teatrul NiaţlrmaJ 
piesa Don Juan Sn beneficiul 
d istinsului arbist Grigore Ma
nolescu. Sala va ii plină, nu 
ne indolm. ~,Răsbo.liul ''. 29 
madie 1888) 

Gimnaziul Lazăr. Dacă inu 
se iau grabnice măsurj de în
tări1·e provizorie a uno ra din 
zidurile G imnaziulu i La7.ăr 
din Capitală, mai cur1nd de
cit mai tîrz:iu o nenoroci re se 
va 1nl1mpla cu elevii cRre 
frecventează acesl gim.nn-:.,iu. 
Zidurile st.au să cadă '$i nu 
vor aş tepta ordinul ministe
r i,al pent1-u a ctldea. („Ro·.nit
n uJ ·-, 10 martie 1888) 

Rubrică realizată de 
Rodica ŞERBANESCU 
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Fişe pentru 
al oamenilor 

un 
de 

dicitonar 
presă 

GH.EORGHE ASACHI 
un mare 

ctito.r 
cărturar patriot, 
al presei · ro,mâ·neşti 

200 ,de . 
ani de la nas te re 

.,U1i român a.i Da.chiei vtne I.a 
strămoşi., ca să. săirute I Ţărna după 
a Lor morm~nte şi să-n,,ve ţe a lO'r 
virtute !"J. Acest.e versuri mem.:>ra
bile, scrise în vechl grai r.:>mânesc 
la picioarele Columnei lui Traian, 
aparţin celui ce avea să-şi înscrie 
numele în istoria noastră naţională 
ca mare cărturar patriot, cu o certă 
vocaţie de intemeiet.or in diverse 
domeni i, ca bărba,t străluoi•t, care -
aşa cum ~uneă Mihail Kogă1miice.ainu 
„tn vremi greLe s-a străduit pentru 
luminarea nea·mufai. său "2. Aparţin 
lui Gheorghe Asachi, unul dintre 
cele mai luminate spirite ale epo
cii sale, de formaţie enciclopedică. 
renascentistă, însufleţit de elanul 
ridicării din înapoiere a unui popor 
oropsit de vitregia istoriei, consi
der.at, aQă1buri de Gheorghe Lazăr, 
Ion ELiade Rădulescu şi George Ba
ri ţiu, una din personal'ilăţile proe
minente, de anvergură ale i,;piritua
Htăti·i româneşti din prima jumă
tate a secdl Ului trecu't. 

A văzut lumina zilei la Herta, 
in ziua de 1 martie 1788, într-o fa
mUie de cărturari români moldo
veni cu ascendenţă transilvană. Ta
tăl său, Lazăr {Leon) Asachievicl, 
arhimandrit, studiase la şcoli re
numite şi-şi încercase puterile şi in 
liieratură. Tălmăcise în române-;te 
,.Nopţile" lui Young şi „Bo-rdciu1 
iindien.esc" al romanticului francez 
Bem.amin de Sai!llt-Pierre. Iar in 
Prefaţa cărţii „Jucăria noYocului", 
apănJtă în 1816, chema „p.i.trioţi.i 
limbei româMşti să se i ndemne a. 
H tt:nnătorii strămoşilor săi ro
mani"l. Evident, Gheorghe a fost 
trimis la şcoli înalte : a studiat in
gineria, arhitectura şi filozofia Ia 

•. A. D. Xenopol, 1storla partidelor 
Politice !n Romt!nla, voi. T, Albert. 
Bae.1-. BucureşU, l910, p. 30. 
~ tonn Adam, Opţiunile cilrturarulu! 

patriot, .. Scinteia". 08.03.1988. p, 4. 
3 ton Rolaru, O l.81orte a literaturii 

romdne. voi. l. Editura Minerva, 
Bucureşti, 1971, p. 137. 

„ 

Lemberg, matematica la Viena, li
teralura şi artele la Rom a. In ltn
Jia colaborează la o seamă de pu
blicaţii şi, pentru meritele lui li
·terare, o societate din Florenţo îl 
alege „membru extra.ordinar·'~. ne
întors în ţară, el găsea o situaţie 
precară, marcată de nedrepte rin
duieli sociale, de înapoiere econo
mică şi culturală, de silnicia regi
mului fanariot, de , continue imix
tiuni ale unor state străine în tre
bu1i le in terne ale Moldovei. Stă
rile acestea de lucruri nu-l lasă 
indiferent pe tinărul erudit. însu
fleţi t de teluri îndrăzneţe. Dimpo
trivă, Gheorghe Asachi se va stră
dui, cu energie şi tact, · să pună 
vastele-i cunoştinte în slujba po
poru1ui său. Va fi gazetar, peda
gog, diplomat. poet, prozator, dra
matw·g şi om de teatru, dar şi a r-' 
hitect, pictor, desenator, Jnginer ... 
Fireşte, imprejurările v itrege nu 
fost cele care l-au silit să .facă <le 
toate. Oamenii cu carte lipseau. iar 
înnoirile se impuneau cu insistenţă. 
.,Se cuvine cu. îndoite pasuri şi sir
guinţe - spunea Asachi - a ne 
porni spre ciştigarea. în parte a ce
lor bittrzia.te"5. Iar mijlocul de a 
împlini această năzuinţă era, ca şi 
la Eliade, efectuarea de reforme, 
pe prim plan allindu~se - în opi
nla lui - instruirea progresivă a 
maselor şi perfecţionarea neconte
nită a instituţiilor existente. Sigur, 
această concepţie se va dovedi Pf'..SLe 
ani ineficientă, progresul social ce
rind schimbări structurale. El nu 
va în \,elege idealurile revolu ţlonare 
a le contemporanilor săi, vrerile lor 
de mai bine, dar, oricum, va riimi
ne „marele .iniţiator al r egene1·iirii 
cuitural.e a Moldovei"6, cum pe 

4 O. CaUga, AlmanahUl-DlcfLonar at 
p resei din Romdnla, Bucureşti, rn2s, 
p, 63. 

' Istoria literaturii romano. vot IT. 
Editura Acndemlel R.S. România, 
Bucureşti, 1968, p. 243. 

1 A. D. Xenopol, Op. cit., p. 331. 

drept îl w1 numi A. D. Xenopol. 
Chiar dacă s-a opus mişcărilor ra
dicale, neînţelegindu-le rostul, î n 
toate acţiunile sale a fost minat 
de cele mai calde sentimente de 
ţară şi de neam. 

In toamna anului 1813, linărul 
Asachi deschidea la Academia 
Domnească din Iaşi, cu sprijinul 
unor boie1·i patrioţi, un „clas" ile 
l.nginerie şi hotărnicie, unde va 
preda în l imba română geodezia, 
algebra, geometria, arhiLectura şi 
istoria artelor. Era un act de mm~ 
curaj ca ln plin regim fanariot 
să predai în graiul matern ştiinţe 
atit de înalte•. Asachi n-a şovăit, 
insă, să o facă pentru că era con
vins - aşa cum va mărtur:si ul
terior - că „mai trebuitoar<l decit a 
altor limbi. este c:ultwra a.ceia a 
nean:i.ului insăşi ( ... ), care este cea 
mai puternică legătură spre µă;;tl'a
rea. şi îm.buniităţirea neamului şi 
însufleţi.rea dragostei către patrieu1_ 
Cîtiva ani mai tîrziu a fost numit 
epitrop al şcolilor d in toalâ Mol
dova. calitate în care şi-a afi rm;i t 
plenar vocaţia de întemeietor al 
şcolii româneşti. A reorganizat, în. 
1820, seminarul de la Soco1a, a in
flinţat, în 1841, cea d.int îi şcoală de 
artă şi meşteşuguri. iar în 1335 a 
deschis Academia Mihăileană. intă-

•1 De altCel, nici domnitorii pămln
tenl nu vor spMJlnl notArit promo·;a
rea ll:mbH romA."le. :\f!han Sturza. de 
pi!klâ. pretr.'!ldea ca tn ŞCOli să · e pre
dea numai I n limba franceză. tn 1838, 
el a părăsit ostentnU\· sa.I.a, cind, la 
un examen, un elev a recitat prelu
crare.a lui Asacnl dupi'! C ray şi .lu
l<ovsl<I : „Etcgle scrls4 pe (H1terlmui 
unul sat" . Este foarte posibil sll-1 fi 
supărat şl versurile cu pronunţata 
te!\lă socialii : .. Nobili pLtnl de fante
zie I D e ce-n urli aveţt săteanul / Clnd 
a frunLel lut sudoare / A p r odus md
rlrea voastrll / ş-avutillor odoare?" 
(lStorla JlteraturU romAne, voi. II, 
Editura Academiei R.s. nom<lnla, 
BucureşLI, 1968, p. 3;;1-358). 

1 A. o. Xenopol, Op. cit., p. 173. 
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rind corpul profesoral cu dascăli 
competenţi aduşi din_ Transilvania. 

Deschi7,ător de drumuri în atîlea 
domenH, Gheorghe Asachi are mari 
merite şi in promovarea teatrului 
românesc. El „caută să mai ridice 
mintea. românilor şi prin reprezen
taţii teatrale". punind să se joace, 
pentru intiia oară in ţara noastră, 
o piesă de teatru îm limba română 
(„My.rtil şi Cbloe", o prelucrare 
după Gessner şi Flotian)S. A fost 
unul dintre ctit-0rii Teakului de la 
Copou şi ai Conservatorului Filar
monic Dramatic. De altfel, acestea 
şi-au inaugurat activitatea cu pjese 
scrise de el însuşi. Primul, cu un 
„tablou vivant" inspirat din istoria 
naţională a românilor („BC:tiBi.a 
moldovenilor cu ca"!Xtl.erii teuiCJni la 
Marienburg"), iar al doilea cu o 
prelucrare după Kotzebue, preceda
tă de un prolog original. 

Precum Ion Elia.de Rădulescu în 
Muntenia, Gheorghe Asachi era 
conştient că progresul social impu
nea ca o necesitate imperioasă e
xistenţa unei prese in limba româ
nă, ancorată in realităţile ţăr!i. (1n 
1790 apăruse la Iaşi, din ordinul lui 
Potemkin, o publicaţie intitulată 
„ Courrier de la Mol.dailie", dar a
ceasta fusese un organ de infor
mare al armatei ruse, redactat în 
aimba ffancezăl~ . Rregăbirea apariţiei 
celei dintH publicaţii cu a<levă1·at 
româneşti filn Moldova a fost în
delungă : obţinerea autorizaţiei de 
editare necesară, trimiterea in•1ita
ţiilor pentru abonamente etc. Aceas
ta a fost precedată de editarea de 
către Asachi a trei numere (la 6, 
10 şi 17 mai 1829) dintr-un fel d~ 
buletin sau foaie volantă : „Novi- · 
taLe de la armie", care conţinea 
ştiri de pe teatrul de luptă dm Bal
cani. (Era în timpul con!lagratiei 
ruso-turce din 1828-1829, inc!leia
tă, cum se ştie, prin aşa-numita 
„pace de la Ad1ianopol") . „Novi
talele" au anunţat şi apariţia noii 
publicaţii, dar cu titlul de „ Gazeta 
romdnească de Eşi", la caJ·e, ins5, 
se va renunţa, dindu-se un altul, 
mai încărcat de semnificaţii. tn in
ştiinţare era argumentată necesita
tea publicaţiei şi formulate progra
mul, ţelurile ei : 

„Nu se află astăzi în lu-mea po
liticită neam ... carele între alte ale 
sale folositoare instit~ţii, să 1t1i aiflă 
în limba naţiei un jurnal periodic ... 
Luătoriu aminte cetitoriul gazetei, 
ca într-o oglindă în ea vede tnfă
ţişate toate interesantele î.ntimplări 
de carUe eL însuşi attrnă, martor se 

~Ibidem . Op. cit .. p. 38. 
o Constantin Antip, Contribuţii la 

fstorla presei romane. Uniunea ztarlş
tllor din R.P. Romană, Bucureşti, 1964, 
p . 10. 
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face cruntelor bătălii, vede faptele. 
aude vorbele strălucttilor bărbaţi, 
se min:unează de fenomenele fiTei, 
şi ca un călători.u de pre -rătunzi
mea pămî11ttilui cul.ege fo!a:.itoare 
Pilde şi învăţdturi". 

lnştiinţarea se referea şi la stilul 
viitoarei gazete : „Ce se ati nge de 
stilul gazetei aceştiia., redacţia. va 
urma după cel ceru t de regulile 
limbii, şi pe carile orice filo log ideal 
il va. afla potrivit"'°. 

La 1 iunie 1829 apărea asUel 
„ ALbina romdnească", subintitulată 
1,gazetă politico-literară" . ~ vea şi 
un titlu în franceză : „ Abeme Mol
dave" ; chiar şi unele articole pu
teau fi citite în această limbă. 
Deasupra titlului se afla un clişeu 
sugestiv, realizat tot de Asachi, cu 
inscripţia în latină : „Tard~ ~cd 
tute" (Tirziu dar sigur), urmata dt? 
motto-ul : „Este albinei doru şi. l egi.' 
I Din flori miere a culege · i 11. 

ApBTiţia celei dintîi gazele ro
mâneşti din Moldova se înscrie ca 
un moment de referinţă nu numai 
în istoria presei, ci în intreaga noas
tră istorie naţională. Publicaţie mi
litant-ă, ponderat--0fensivă, „Albina 
românească" s-a bucurat încă de la 
primele sale numere de o largă au
dienţă in opinia publică, fiind pur-

tătoarea de cuvînt a unor idei 1na
intate, de progres, de luminare a 
poporului. „Dorinţa celor ce de 
mult poftesc înfiinţarea unui mij
loc inlesnitoriu prin carele să poa
tă naţia noastră cunoaşte imln:.nă
tăţirile şi inai.ntiril~ mintei ome
neşti precum şi cursul intîmplărilor 
Lumei de care tot omul atîrnă -
scria Asachi - astăzi se plineşte 
prin publicaţia acestei gazele... Nu-

10 Ibidem, p . 14. 
11 G. Callga, Op. cit., p. to. 

m ele binevoitorilor p-renumera.nţi 
păstra-te în filele aceste vor fi cu
noscute in Evr opa şi în toâtfl Ltt
mea ( ... ), iaTă nepoţii no.ştri, ca·rii de
plin 'VOT gu.sta r odul acestei buna
tăţi, vor binecuvinta l.ă·udatul 101" 
nume" 12. 

„Albina românească" a rei)rezen
tat multă vreme coloana vertebrală 
a presei din Moldova. Ea a trebuit 
să ţină piept unei cenzuri excesive 
şi, cu toată prudenţa lui Asachi. 
va fi suspendată de două ori. în 
1833 şi 1835, ullima dată neputind 
apărea mai bine de un an. Sigur, 
n-a putut să albă un public stabil, 
numărul ştiutorilor de carte fiind 
restrins, şi n-au lipsit nici j;reulă
ţile financiare. Din 1850 şi pînă pe 
la finei~ anului 1858 se va numi 
„Gazeta de Moldavia ", deoarece -
explicase Asachi - ,,gazeta .-Albi
na.„ s-ar părea un anacronism dacei 
neschimbată ar fi rămas ~n condi
ţiile fiinţei sate începătoare " 13. 

Argumentul său .nu convirnge, fără 
indc:a!lă. Vechiu'! ltiLlu fusese dat 
din raţiuni inalte, vizlnd in ccrn
cepţia cUto-ruhl'i pub!i:y,iţiel im
punerea nwnelui de roman. De alt
minteri, în legătură cu aceasta, in 
autobiografia sa, scrisă în Ul63, el 
făcea o precizare foarte impartan
tă. De aceea o şi reproducem aici, 
împărtăşind întru totul opinia lui 
Teodor VârgoUci că aceasta are o 
valoare generalizatoare pentru Sn
breaga o-peră şi acbhmtate a ma'l'e
Lu,i ca~·tur.g,r. 

„ Trebuie remarcat că numeil.' cla
sic de -român - scria Asachi - care 
este adevăratul nume al popv11Llui, 
era căzut în desuetudine în ţarâ şi 
nu se aplica în acea epocă decit 
ţăran.iilor, pe cind locu.itorii clin cla
sa mijLocie şi boierii preferau să 
se cheme moldoveni. Este un fapt 
adeverit că după publicarea acestei 
gazete numele de roman a fost re
instaurat în Moldova; acest nume 
a devenit astăzi paladium naţiunii 
Şi de care ea îşi leagă exi.stcnfa şi 
gloria sa"M. 

Ca şi confratele ei de la Bucu
reşti, „Albina românească" a edi
tat numeroase suplimente, fiecare 
dintre acestea adresindu-se unui a
numit cerc de cititori. „F.:>i'' să
teşti , de agricultură, industrie, co
merţ, litere, de arheolo~ie etc. 
toate sub conducerea nemijloci tă a 
lui Gheorghe Asachi. Astfel. la 
1837 apărea „ALăuta româ1iea.scă", 
cu vădit profil literar. adresindu-se 
cu precădere tineretului intelectual 
De ea s -a ocupat o vreme chiar 
Mihail Kogălniceanu, unde a ş. pu
blicat, sub pseudonimul „Kymu ". o 
primă încercare literară. respectiv 
o tălmăcire in româneşte ;::i unei 
bucăţi din Schiller1:t. Vii torul „ li
der" paşQplist nu s...a putut îlllJ)ăca, 

12 Const. An lip, Op. cit., p. 15. 
tl Istoria llterat11rll romdne, voi. li. 

p. 243. 
11 Teodor Vărgollcl, Gheorghe AsacM -
zoo, „România literară•, 10.03.1-. p. • 

'' o. Callga , Op. ctt„ p. -. 



fni;ă. cu conformismul lui Asachi şi. 
fn consecinţă, şi-a croit propriul său 
drum. 

Cu profil similar va apărea, ceva 
mai tîrziu, „Icoana lumei", ;;uhinti
tulată „Foaie pentru îndeletnicirea 
Moldo-românilor", tinzind la „ob
şteasca luminare a tinerimii şi po
porului" . despre care George Căli 
nescu spunea că era „un foarte fru
mo.~ nu.strat maga.,zin" 10. Concomi
tent, preocupat de cunoaştere3 tă
rîlor române în sfrâinătate, Gheor
ghe Asachi a editat şi perioJicul 
„Spicuito-rul", cu ti tl.ul în franceză 
,.Le Glaneur mo1do-va1aque·'. 

Din nefericire, toate acesLe su
plimente, în fapt publicaţii de sine 
stălătoare, n-au avut o exis~nţă 
prea îndelungată, unele din ele, ca 
,.Alăuta·-, fiind repede suptimată de 
către autorităţi. Mai longevi•1 va 
fi. alătu1i de .,Albina". periodicul 
„Foae sătească a Prinţipatu.Lui Mol
davii!', cu suplimente ce se ăifuzau 
gratuit consacrate ag.dcullurii, in
dustriei, negoţului. Acestuia i se 
vor adăuga apoi „Arhiva. Aib~nei ". 
penll'U „arheologie română ş1 indus
trie" . „Noua Albină ramând·', pu
blicat.ie „literară şi artistică", adaos 
la „Gazeta de Moldavia", zia1·ul 
,,Pa.tria" ş.a. Tot din iniţlati\'a şi 
sub îndrumaTea lui Gheorghe Asa
chi au fost editate numeroase ca
lendare şi almanahuri - la clteva 
dintre ele şi-a adus contribuţia şi 
Mihail Kogălniceanu - care s-au 
constituit în tot atîtea mijloace de 
dezvoltare a ştiinţei şi literalurli ro
mane.şti. 

ln paginile „Albinei româneşti" 
s-au făcut simţite cu pregnanţă, în
deosebi în p1imul ei deceniu de 
existenţă, ideile benefice ale ilumi
nismului , purtătorul lor de cuvint 
fiind Gheorghe Asachi. Spre meri
tul lui. insă, el propaga un ilumi
nism încălzit la flacăra patriotismu
lui românesc, un iluminism det;ara
sat în bună măsură de cosmopoli
tismul specific filozofi1or veacului 
al XVID-lea. Străduindu-se să răs
pundă ţelurilor proclamate în „No
vitale", gazeta publica articole şi 
inlormaţti de ordin economic şi cul
tural din Moldova, dar şi de din
coace de Milcov, din Munt~nia, 
ceea ce a contribuit - după /'1. D. 
Xenopol - „la aprop-ierea intr e 
munteni şi moldoveni, care i m:pin
ge mai depa,rte prima licări.Te a. ideei 
Unirei" li. Uin sµaMu destul de Ull'g 
e.ra dedicat ştirilo1· externe, luate, 
In·eşte, din ziarele străine, îndeo
sebi din cete franceze şi ruse, re
flectind mai ales acele evenimente 
in sLare să influenţeze şi destinul 
Politic al principatelo r de la Du
năre. Apăreau, de asemenea, arti
cole ştiintilice combătind prejude
că~i le şi superstiţiile, scurte poves
tiri cu tilc moralizator eseuri cro
nici literare şi de artă,' chiar Şi re-

1' O. Călinescu . I storia lit eraturii ro
mâne (Compendiu), Editura pentru lite
ratură, BucureşU 1968. p. GO. 

17 A. o. Xenopol, Op. cit., p. 172. 
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portaje. Erau elogiaLe faptele de 
bine în folosul obştei ori se insista 
asuptia răspunde1ii celor din C'la
sele de suos pentru ridicarea bună· 
stării materiale şi spirituaie a po
por.ului. 

ln „Albina românească " au fost 
publicate şi articole mai mari ca 
întindere, abot<d1nd teme rJe larg 
interes, in pas cu timpul, chiar 
dacă nu întotdeauna erau suficient. 
de îndrăzneţe. Sînt şi astăzi actua
le, deşi au trecut de la apariţia lor 
a proape două secole, observa~iile tă
cute de AsaChi în „Omul. Ute;aJ" 
privi toare la siluirea limbii de c5-
Lre urnH tr:aducăitorl, care „ par in
diatoraţi a adu.ce pe TUmiinie străi
ne idiotisme şi con.strucţii." '~. El va 
apăra limba română şi in alte ar
ticole. De pildă, în cel despre poe
zia noastră populară, unde pledează 
energic pentru o limbă unitarâ şi 
mlădioasă : „ „.Numai limba. ltJagă 
intre sine membrii naiiei răspî.1tdi
te sub di-ferite guvernuri. Drept a
ceea, ca. paladiul cei mai, puternic, 
să conservăm şi să cultivam Limba 
romană"W. Iar in articolul inUtulat 
„ Lexicografie", Asachi işi exprima, 
intre altele, mîndi-ia că în Mold:Jva 
„invăţămintul şi politica se tTatea
ză in limba naţională"20• Acesta a 
fost t'eprodus şi în „Foaie pentru 
m inte, inimă -şi literatură ", supli
mentul „Gazetei Transilvaniei ·•, 
ceea ce explică o dată in pius uni-

tatea de vederi a intreguJui front 
românesc de luptă pentru redeştep
tarea naţională a poporului. 

Oplniile exegeţilol' sint impărţile 
in ce pl'iveşt.e dimensiunile exact.e 
ale rolului şi locului lui Gheorghl! 
Asachi în viaţa spirituală din ţările 
n~t.re Îl'\ prima jumătate a seco
lului trecut . Toti sint, insă, de a
cord că în jurul lui s-a format o 
mişcare culturală animată Je cele 
mai bune int.enţii în eforturile con
sacrate redeşfoptării conştiinţei na
ţionale. a virtuţilor neamului româ
nesc. Aceasta e ra alcă I.uită încleo
sebi din profesm·i, cu preocup;i1i nu 
numai didac:tice el şi literare şi şLi-

18 rstorla 11teratutil rom6ne, voi. n . 
p. 170. „ Ioan Adam, Op„ cit. 

211 A. D. xenopol, o~. cit., p. 211, 

inţlfice, toţi fiind colaboratori ai 
„Albinei" şi ai celorlalte publica~li 
editate de Asachi. lnbre ei se aflau 
Gh. Săulescu, filolog, ist.orie şi ra
bulist, D. Gus ti, ca1'e făcea critică 
literară, N. Istrati, poet, P. Cimpca
nu. 1. Albineţ ş.a. Cu Asachi au 
colaborat permanent sau numai in 
anumite perioade şi scriitori cunos~ 
cuţi : Costache Negruzzl , ~orgc 
Sion, Alecu Donici sau C. StarnalL 
clin ge11eratia mai veche, Mihail Ko
gălniceanu. Costache Negri, Alexan
dru Htisoverghi, Th. Codrescu sau 
Coslachi Caragiale, din genera~ia 
mai tinără. ll vom intîlni în pagi
nile publicaţiilor lui Asachi ş1 pe 
tînărul Vasile Alecsandri . Cu o pro
ză şi o doină în „Alblna romi.neas
că" , cu versuri franţuzeşti în „Spi
cuitorul ". Ca şi Eliade, Gheorghe 
Asachi incurajează t raduce1ile. dar 
promovează şi lucrări originale ce 
cultivau aspiraţi i nobile şi care au 
contribuit la luminarea poporului, 
la resusd tarea conştHn \,ei naţiona
le, chiar dacă erau de o valoare 1i
terarâ inegală. Sint remarcabile, 
model de gazetărie angajată, mai 
ales foiletoanele apăi-ute în cadrul 
unei rubrici anume, permanentizată 
in „Albina" incepînd din 1839. Aici 
au semnat, in afară de Asachi, şi alte 
condeie strălucite ale timp:ilui. li 
amintim pe Costache Negruzzi. Mi
hail Kogălniceanu şi Vasile Alec
sand1i. 

Discipolii cei mai apropiaţi ai lu: 
Gheorghe Asachi se reuneau adesea 
în casele sale dln I aşi. Se organi
zau mici serate, incă.Izile de afabi 
litatea soţiei lui . Elena Tayber, o 
bună pianistă, şi de farmecul Her
mionei, fiica sa, viitoarea doamnă 
Edgar Quinet. Cu această oc;;we se 
discutau chestiuni literare, Jar' în 
conversaţii se abordau şi probleme 
ce priveau starea ţârilor române. 
Existenţa unei grupări patron.ile de 
Asachi este atestată, de altminteri, 
şi documenlar. „ L exiconul ric con
ver-saţie", apărut în 1842, a fost pu
blicat - cum se men\ioneaz5 lim
pede pe cope1'1:a sa - de o „socie
tate liteTa.lă'' aflată sub direcţia 
„agăi G. Asachi" . Iar pe frontispi
ciul „Spicuitorului •· se consemna că 
ziarul este „diriguit de o societate 
de literaţi sub di'Tecţia lui G. Asa
chi"2•. 

Multe dintre producţiile Mcrarz 
apărute în publicaţiile lui Asachi 
sint creaţii personale. Fiinclcti, în 
afară de articole de gazelă, remar
cabile prin conţinutul lor de idei 

Constantin TATU 

(continuare tn pag. 44) 

%1 c;;. Cal!ga, Op. cit., p. 63. 
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Tra.ditii „ 

ale . 
presei românes ti in Bihoz 

Există o frumoasă trodiţi~ o 
presei româneşti de o oglin:fi 
cu promptitudine morile mo
mente o le proceseior revolu-
ţionare desfăşurate de forţ<? 
social -politice şi economice 
core, in epoco modernă o 
României, ou fost angajate in 
lupto pentru progres, inde
pendenţă, unitate, pace si so
cialism. De Io 1848 incooca. 
preso :şi-o îndeplinit meni reo 
de o reflecta toote aceste mo
mente prin gazete ~peciole, 

prin ediţii , foi volante ş i a pe
luri care aveau circulotie ra
pidă, informind şi mobilizind 
populaţia pentru înţelegerea 
şi înfăptuireo programelor ro
litice înaintate ale nec1mului 
nostru. Exemple s-ar putea da 
numeroase. 

Prin conservarea acestor 
tipărituri in biblioteci, arhive, 
prin etalarea lor în muzee, 
cercetătorul şi privitorul ou 
la indemină un preţio.> lezour 
docuiment{ll", oore ajută mult 
la mai buno cunoaştere a di -
namicii conş,tiinţei publice in 
mijlocul evenimentelor. Dor, 
din păcate, materialul păstrat 
este puţin şi rar, in raport cu 
cel care s~o produs şi a ci r
culat in epocă. Situaţia nu 
este prea mult schimbată dacă 
ne referim la păstrarea şi con
servdrea presei evenimenta'e 
de la 1945 incooce. Iotă de 
ce merită consemnată şi lni
ţiativa deschi să, pentru primo 
dotă in ţară, de către Biolio-
teca judeţeană din Oradea, 
prin bibliotecarul principal 
Constanti n Măiinoş, de o 

„ 

oduno într-o expoziţie o:nplă, 
de o conservo in b!bliotecă 
şi de o descrie, împreuna cu 
Stelian Mîndruţ, de Io Biblio
teco Centrală Universitară 
Cluj-Napoca, i n catolo;i fru
mos tipărit, preso even1men-

tolă bihoreană din ultimele 
patru decenii. ln felu: acesta 
se asigură transmiterea ei. 

Sint descrise ln catalog 80 
de titluri de e.diţii .; peciale, 
foi volante, gazete de intie-
prinderi ole ziarelor · „Crişana", 
„ Foklya" ş i re11istei „ Fami lia• 
(suplimente), publicaţii oca· 
zionale edita te de factorii Ju· 
deţeni, de unele ins!iluţil, 
care înviorează şi 1mbogă-
ţesc peisajul publicistk din 
această porte de veche obir
şie românească. De aseme
nea, aduc contribuţii int.:!rl?· 
sonte Io un vi rtual ist0ric al 
presei b ihorene in conte~t na
ţional. Se remorcă rolu' activ, 
metodic şi redacţional, \nd:· 
plinit de ziariştii orădeni care 

semnează in caseto tipo
grafică o majorităţii publica
ţiilor descrise, fie că sint din 
domeniul economic, agricol, 
juridic, din cultură sau din 
sport. 

Primo iniţiativă de acest 
fel o .ziariştilor orădeni se in
timplă la 7 septembrie 1946, 
cind, cu o promptitudine sem· 
nificotlvă, aceştia scot o ediţie 
specială de 2 pagini a coti
dianului „Crişana•, în care 
se anunţă cu titluri mori „ Ho· 
tărirea conferinţei de pace de 
la Paris de reintegrare a 
Transilvaniei în trupul vreme!· 
nic sfişiat a l României " Unicul 
exemplar, Cfepistot pină acum, 
ol ediţiei, provine din coso 
unui ţăran de pe va lea Bar
căului, satul Ciutelec, unde 
s-o păstrat împăturit intre do
cumentele de proprietate 
asupra pămintului. 

Cu consecvenţă, in deceni ile 
ce ou urmat, din redacţiile 
orădene au emanat multe alte 
publicaţii ocazionale semnate 
cel moi adesea de confraţii 
noştri : Dimitrie Bălan, Aure l 
Mineoţă, Alexandru Negru, 
Teodor Crişan, lokotos Andrei, 
Szo loi lren, llles Francisc, Valen
tin Buzleo, Ioan Creţu, Dumitru 
Chi rllă, Stelian Vasilescu ş i 
alţii, in colaborare cu scrii
tori , g rorucieni„ specfa,l·iişti bi· 
horeni în d iferite domenii. 

Deoo rece tiraj ul publicaţii· 
lor ocazionale ore, prin defi· 
niţie, durată scurtă, se con· 
Sll'mă şi d \spore în mult mai 
mare măsură decît preso pe· 
riodică, credem că preocupa· 
rea de Io Oradea este utilă, 

vine Io timp şi merită să intre 
şi in vederile altor red'Ocţii , 

editori şi biblioteci din ţară. 

Teodor CRIŞAN 
redador p11iru:. Jia zia:rul 

„CRIŞANA"-Bihor 

Reînnoiti·vă abonamentele 
la revista ziariştilor 



Scurtă călătorie 
A 

1n istoria· mişcării, internaţionale 
a ziariştilor 

Documentar internaţional 
De cuti!lld, sub egida Org.aniza

\iei In ternat ion.ale ia Ziariştilor 
(0.I.Z.), a apă:rul La Pnag.a partea 
int:ii a unei documentate 1ucrări de 
istorie a mişcării inlernajiOllale a 
zi.arişli1or : „Lecţii utile ale istn
riei"•), semnată de Jiri Kubka şi 
Kaarle Nordenstreng, se-::retarul ge
neral, respecllv, preşedintele org.a
ni7..aţiei. 

ldeea elaborării unei căr\i care 
c;ă se ocupe nu numai de istoria 
0.I.Z.-ului. ci de a 1nti·egii miş
cări în lernaţionale a ziariştilor, li 
s-a întrezări t .autorilor înh:-o zi de 
iunie a anului 191ffi. 1pe .. . aer opor
Lul di!n Quito, înainte de a părăsi 
Ecuadoru1, unde parli.cipaseră La o 
şedinţţi a Prezidiului O.LZ. Presti
gioasa orga.niza\ie interniaţ ională se 
pregă1ea pe atunci să sărbătoreas
că cea de a 40-.a .a:niver.s.a:re a sa, 
prilej de reflecţU, de relrospective 
istorice. Dar pe măsură ce ideea a 
început să devină flapt, au torii şi-.au 
dat seama - mărturise.sic ei în pre
faţa că.rtii - că se găseau „într-o 
mină de aur practic uitată.''. Atil 
de vast era materialul documentar 
ce trebuia cercetat. De aceea. ei 
consideră cu modestie că ceea ceau 
realizat. reprezintă doar .,un început, 
... o invitaţie adresată tut uror ce
lor ce dispU.n de cunoştintc în a
ces t domeniu şi sint interesaţi să 
ştie cH mai mulle despre aspecte
le internationale ale ziaristicii". 
(p. 6). 

Prima parte a lucrării este slruc
hu\Cllă în două ca,pitole mari: „Po
litica şi cuvîntul scris", de J frJ 
Kubka, şi „Cooperarea lnternatto
nală prinde viaţă : clin anii 1880 
Pînă î n anii 1940", de .Titi Kubka 
şi Kaarle Nordenstreng. 

Mai intii o succintă privire asu
pra p_ri mullri capitol a l l ucrării , care 
debutează cu o incursiune jntere
santă, chiar d::ică sumară. în isL<>
rb li.parului. a ziaristki!. Intenţia 
autorului este de .a-i aşeu:i pe cei 
ce lucrează in domeniul atît de v.ast 
al presei într-un context istoric care 

•) .Jad I< 111>k a 1>! Kaarle Nord•'nsti:.mg. 
"Le~ons u1fll'S rlc l 'hl!'loirc" (Voy:u;e 
d:tn<; l'hl!-IQire du mouv l'ment intema
~~-aJ des journallst.es"), O.f.Z. , P.rags, 

sâ îngăduie o caracterizare mai e
xactă a m ernrH lor fa societate. 
Este bine relevată i;nfluent.a bene
fică a revoluţiei franceze de la 1789 
asupr.a evoluliei presei, ca şi con
tlibuţi.a acesleLa din urmă la .ac
celer.area. transformărilor sociale. 
Contribuţie care avea să sporească 
considerabH du,pă aparî\ia mişcăril 
mun citareşti. indeosebi du_pă Re
voluţi.a din Octombrie, cind, se ştie, 
,,cu vint-ului tipărit i s-a .conferit o 
conceppe nouli, el devenind u.n e
lement creator important i l c!"ga
nizarea. ~1oii societăţi omeneşti " 
(p. 24). 

Cwn er.a şi !il·esc. J iri Kubk.a. se 
o.preşte pe la~rrg 1asupr.a consec'lntelm 
n-0flor tebnO'logi i în dezvolt.are.3 zia
risticii, punctul de plecare con.<;li 
tuindu-1, evident, invenţia telegra
fului, in 1832, urmlnd a poi mono
tipul (1872), maşina de scris (1874), 
telefon Ul (1876), linolillUl (188-1), ro
tativa offset (1904) Ş!a.m.d. Progre
sele tehnologiei de imprimare au Iii
cut din ziar - în lumea cap italului, 
des igur - „o marfă vindută în 
mari cantităţi, marfă ce influenţea
ză în acelaşi timp modul ele a ve
dea şi a gindi a l cumpărătorului ... 
şi ajută la răspîndirea. aUor măr
furi" (p. 24). Sint dezvăluite, în 
acest cadru, resortw·i!e ce guver
nează presa capltaliStă. subliniin
du-se, intre altele, că publi<:itatea 
a devenit pentru iaceasba „princiPa.Ja 
sui.:să de venituri şi a «angajării 
politice'"' (p. 31). Ceea ce şi expli
că limitele liibertăţii presei în Oc
cident, „bătăliile" violente, adesea 
fără scrupule, ce se du.c în pagi11i
le z1a.relor, avînd ca mobil princi
p.al <;usţinere.a poli Licii interne şi 
externe :favorabi.le grupurilor mo
nopoliste de oare ele depind. „ln 
presă, la. radio şi televiziune 
scrie Jiri Kubka - diferitele faze 
ale «confllctulul» intre diversele 
tendinţe sint dezbătute zi ele zi , 
chiar oră de oră şi. 1>e cit posibil, 
cu toate detaliile scandaloase, dacă 
este vorba de o reglementare a so
cotelilor dintre indivizi, grupuri şi 
partide. Grupuri antagonice fac 
jocul presei dezvăluind afaeerilc o
n eroase ale adversarilor lor. Din 
timp în t im1>, sînt descoperite a-

sasina.te p<1litice. Este evident că 
t-0ate a.ceste evenimente nu sint pre
zentate ca lă.cind 1parte din maras
mcle sistemului, ci ca expresie au
nei democraiu şi a unei libertăţi 
profu:nile care permit mijloacelor 
de comunica.re să puită la curent 
publicul <:u tot ceea ce se petrece" 
(p. 33). Autorul demonstrează con
vingător, cu fapte concrete, incon
testabile că, afilia vreme cîL 1presa 
se află în rnîinile capitalului, în 
goană permanentă după profi turi, 
a-ceast.a va determina conţinutulei 
în fun:efie de propriiie sale intere
se. 

Ai! dollea ·capitol al cărţii începe 
printr- un scurt isLcmic al :apar.îţi ei 
şi de:uvoltării, sub diverse forme, 
a organizaţiillor rraţionale ale zia 
riştilor (duburl, aasociiaţii, fedel'aţii , 
sindi.oate ebc.). Dispurund de o in
fonma\je bogată, din surse certe, iau
torii - J iN K ubka şi K.aarle Nor
denstreng - se referă a,poi la pri
mele congrese internationale ale 
presei : cel de la Chicago, din l 89-3, 
şi cel de la Anvers, d i'll 1894, cind 
s-au pus bazele Uniunii Internaţio
nale a Asociati'ilor de Presi\ 
(U.I.AP.). Sînt amintite şi alte or
ganizatii regionale şi internaţionale 
de la siirşitul secolu.lui trecut şi 
din pri mele decenii ale veacului 
nosbru : C-Ongresul Presei Lumii. A
sociaţia Ilflternaţion.ală a Zlruiş~lor 
„Prietenii Păcii ", Asociaţia Inter
naţională a ZiaI'iştilor Acreditaţi 
pe lingă Saci'eliatea Nlaţiunitl'Or, A
sociaţia Inter.naţională a Presei 
Siporbive, aaativă pÎ!llă în zilele noos
hre, Asociaţia llnternaţională a Pre
sei Periodice, AsocilaţLa l lJl teram.e
ricană ia Presei ş.a. Esie cll.ată şi 
asociaţia de presă a „M icii lnţe1e
geri ", m:ganimtă in 1924 de către 
ziar'iştil din Cehoslovacia, Româ
ni.a şi Iugoslavia, care şi~ \inut 
unu) dintre con gresele sale la Si
naia. în 1925. 

Aul.orii cărţii acordă cel mal 
!la.Tg spa\i.u aclivilă\ii Federa
ţiei Internatfonale a Ziarişt ilor 

(F .I.Z.) , oare a l uat fiinţă în 1926, 

in cadrul unui congres ce a avut 
loc la Gen ev.a, fiind preze;n ţi de-

37„ 



Documentar interna ional 
operării dintre Societatea Naţiuni
i-Ol' şi F.I.Z., care, spre sfîrşitul de
ceniului al treilea, se bucura incă 
de prestigiu. Multe pagjn"i din carte 
se ocupă de a,cliV'itatea organl2Jatieî 
itnternaţiQ.IlAle a ziarişiHor după in
sbalarea lui Hitler Ja cîrma Ger
maniei. ~te relevat faptul că, în 
noile împrejurări, conducerea aces
teia s-a dovedit slabă, nelwnd ati
tudinea ce se impunea faţă de te
rom·ea dezilănţll'ită de nazişti împo
triva ziariştilor del'll<>cra\i şi, mai 
cu seamă, !.aţă de provocările tot 
mai .insolente ale fascismului la a
dresa păcii_ (E.sle semnificativ în 
ac~t sens şi fapt ul că şedinţa Co-

legaţi din 11 tărl eur<>pene, tntre 
ca.re şi România. Această organi
zaţie şi-a propus să se ocupe de 
drepturile ziariştilor, de ameliorarea 
condiţiilor lor de lucr u, de apă
rarea libertă~ii presei, angajin
du-se. in-l!r-.o anumi•lă măsu1·ă. şi î·n 
jupta pentru salvarea păcii de pri
mejdia ce se int:reveciea La orizont 
prin ascensiunea fascismului şi a re
vizionismului. Ea a acordat o a
tenţie specială elaborării unui cod 

de norme deontologice a.le ziaris
tului, aceluiaşi \el slujindu-i şi 
crearea unui tribunal de onoare in
ternaţional al gazetarilor. AnalJxîn
du-d obiectiv aclivit.atea, autorii 
cărţii dau aprecierea cuvenită i
.iiţiativelor sale. dar nu pot să nu 
sublinieze că organizatLa „a deve
nit victima războiului", din pă-0ate 
,Jără a li încercat să lupte" (p. 66). 

Un subcapitol este consacrat unor 
aspecte ma.I puţin cunoscute ale co-

Publicăm în continuare. cu miel prescurtări, un fragment din cartea 
„ Le<'ţii utile a le istoriei", fr agmentul despre „ Trib1malul de onoare", 

Tribunalul de 
Punctul cel moi im-

portotflt pe ordi,neo de zi 
o Congresulu~ F.l.Z. d~ 
Io Berllin ii repreze.nto 
constltuireo un~i Tribu
nol de onoore if1ternoţio

nol ol zi<l ri'şUlor. O r'gi
nea acestul proiect o gă
sim in 1928, cind, o re, 
zoluţie, odo:ptotă Io cel 
de-ol 2-le-0 Congres ol 
F.l.Z. de Io Dijon, hotăra 
crea•reo unul tribunal şi 
insiir<:ino Comi<sia juri
dico permonento o F.l.Z. 
de o oontin.ua studhil o
Sllpro acestei in.stirtuţil. 
Activi'toteo preg6titoo re, 
indeosebi pentru elobo· 
rorea uMJi Cod de onoa
re, o continoot in sesi u
n.ile Com'te.tului executiv 
ol F.l.Z. de Io Praga, An
vet<s şi Lyon.S-o stobiJit, 
intre altele, o cooperare 
striMă cu Asodoţio ln· 
temaţionolă o Ziori~U
lor Acred:toţi pe lingă So· 
cietateo Noţiuniolor. 

ln poflido intenselor 

lucră.ri pregătitoare, Io 
Congresul de la Berlin 
dhscuţiile ou (ost diHd
le, concentrindu-se asu
pra chestiunilor validită
ţii universole şi occep
tobN itoţii Codll'lvi de o
noo<e, o sediulu.i tribu
nalului şi o competenţe
lor sole. ln sfirşit, s-o 
c!onveinit că ero imperi<>s 
necesar pentru profesia 
de ziol'fst de o se in~tui 
fără in'Lirilere tribuno~u.I. 

Congresul o adoptat 
Decloroţio fun.domentolă, 
proolo.mind princ:iipii4e co
r~ trebuie să insp ire ho
tăririle tribunalului. Li-
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bertoteo presei o fost pro
clamată drept bazo ln
tangibi•ă , proJesiei de 
zrol'fst. Tr1'b:mo~ ul nu va 
odmi-te co opinfile, ple
doariile şi doctrinele să 
se sprij~e pe informaţii 
voit foise seru dooumen
te deJibero·t ciu1n.tite ori 
deformote. TrJbun<:1lu~ va 
considero că orice gaze
tar rospunde pentru in
formaţiile pe oore le tri
mite Lt'Orulvi să\! sub o 
formă oarecare : dări de 
seamă, Î11terv1,uri<, anchete 
etc. ln oozuJ unei erori 
sau omisiuni grave, ~ vo 
admite că zio r.i<stul or pu
tea să..şi demonstreze 
buno so oredintă făciod 
tot ce e posibil pentru 
publi(;orea unei dezm~n
ţirJ dore şi exacte .. . 

Oedoroţio a fost urma
tă de 17 parogr<ite olE' 
codului de pr.ocedură. A 
cest coc! formulo l impede 
faptul că di&pt1tele des
pre co re vo fi sesizat 
Trrbunolul nu vor opune 
n?C'iodotă 21oriştl şi o 
terţă persoană de aceeaşi 
noţiooolitote, ci zio rişti 
di n diferite ţări. Codul cu
pn:>ndeo deloJi i priy'.ind lo
cul, form01feo tri-bunolu
lui, desemnorea }udeoăoo-
1iior şi modul lor de acţi
une. S--0 subllni-0t că pro
blemele despre care vo 
fi sesirot tribuno1ul se 
vor referi Io evenrmente 
>nlernoţiooole. ior plinge· 
~ile vor fi sU!pooe bi<ou~ui 
F.l.Z. de către orgtAnlzo
ţiile ofilrote şi nu de că
tre persoone porti>culore. 
t'lingeri le persoanelor ne· 

onoare 
oporţinin<l uniunilor afi
l iate la F.l.Z. vor fi lua
te in seamă numai dacă 
aceste persoo.ne vor foce 
o decloroţie sorisă că ac
ceptă hotăÂreo lribuoolu
lui, iar docă hotănreo so 
vo fi negoti"lă, acestea 
vor plăti cheltuielile de 
Judecată. 

Soncţiu·n-i~e adoptate de 
tribunal aveau o insem-
11ăta1e deosebită pentru 
ziarişti. Pr.imo sancţiune 
ero un avertisment, urmo 
apoi o mutS1rore şi, în fi· 
ne, o declaraţie potrivit 
căre:.:i zi•or?stul în cauză 
nu moi ero demn de a 
exercita profesiunea de 
z1or.i<St, altfel spus o re
comondore făcuto oso
cioţiel de oore aparţinea 
de o-1 eitclude din rin
durile rioniştillor pentru 
co el să nu moi poată 
niciodotă să adere Io o 
organizaţie ofili<ltă Fe
dero\iei Internaţionale o 
Ziariştilor. Ero vorbo in 
fapt de măsuri serioase, 
drostice. 

B.C.J. Loder, ovocot o
lon.dez binecunoscut, fost 
preşedinte ol Curţii in
temoţion.ole de justiţie de 
la Hogo, o fost oles pre
şedinte a.I Triibunolului de 
onoare in.tennoţionol ol 
zi'oiiştllor. Profesorul M. 
Wett:stein de la Un.iver.si
tatea din Zurich. specio
iist în problemele juri
dice o•e ziori~ti~ii , o fost 
ales locţiitor al preşedi n
telt.>i tribunalului. Con
gresul a o4es doi judecă
t<><I permanenţi şi dol su
plecrţ\i ; preşedin1ele de 

onoare ol F.1.Z., Geor
ges Gourdon, a devenit u
nul dintre judecătorii per· 
monenţi. 

Ce roţiun; ou determi
nat reprezentioflţi de seo
mă al zi-Or~t:~or şi )u
r~ ş'..i eminenţi să susţină 
~ei foorte precise asu
pra responsabilităţii SO· 

ciole - şi chior poli~ice -
o ziori~tHor, idei care r.i~i 
os.tăzi nu şi-ou pierd ut 
n.mic din m:tuolitoteo şi 
naturo lor progreslstă ? 
Se pore că zio riştii tn-
cepuseră sâ resimtă Io 
sfi~itul O!nHor 30, mol 
'TIUlt co n1cfodoro, co11-
trodilcţia inerentă s.i'No
ţlei lor. Cu cit ztori stuC 
in1Wfio moi mult propr•i
le soie ide-i în atitudinea 
publicuhn, cu cit legci:uro 
so cu acesta din urma 
era mai strinsă, cu ofit 
ongojo-reo lui ero ma• 
profundă. 

~n oceo"Stă epocă, zio 
r.fstiGo nu devenise încă 
produ.sul unor outori in 
ceo m<Ji more porte o
oonimi. Zio riştii şi zlo· 
rele se odreSlClu cititori
lor pe l)n ton muft mo1 
direct şi personal. liber
tatea z:io rişt11or nu ero 
~nsi.derotă o chestiune 
:>1areoo re, oi 11J1n foctor care 
trebuia să slujeosc0 ode· 
vărulu1, cins.tei şi bine
lui. Şuvoiul minciun~or 
fosoiste constituia un su
biect acut de ingrijora· 
re. Cu cit reloţiile din
tre zior~t1i d~ferltelor ţări 
erou maî directe, graţie 
de asemenea F.l.Z.-ului, 
cu o«t răspunderea lor 
internoţiooolo comună pă· 
rea moi evi\:!ec1tă. Nu s-or 
putea formu1o moi bi n~ 
acea.stă problemă dec~t 
o formudot-o H.M. Ri· 
cnordson ; ·iată ce o s~ris 
ci, fo colitote<:i so de pre· 
şedilnte ~ F.l.Z., intr~ 
br~l)ră intitulată „ în-



milei.ului execut.iv al F .I.Z., oare-şi 
propusese să discute s:iluaţita ddn 
Germania, s-a ţinut l a. . . Budapes
ta, sub oblăduirea l'egimului lu i 
Horthy, prieten si admira tor entu
ziast ia1 l ui Hitler !). Congresele 
F.I.Z. de la Bruxelles, Berna şi Bor
deaux s-.au pierdut in discutiJ con
u·adictorii, sterile d~re libertatea 
presei. i gno rlndu-se cu bună ştii!l'lţă 
cA aceasLa este inseparabilă de li
bertatea popoarelor, a naţiunilor. 
Tragedia pră!buşb:ii or~zaţiei r.-a 
consumat - conchid a utorii 
„intr -o agonie ama.r?i. La jumli.ta.tea 
lui j unie 1940, trupele lui Hitler o
cupau Parisul fără a jntilni o r e-

Documentar internaţional 

blln<1 lul de onoore inter
no \ion\'.ll oii z lor.i'Ş"t.ifor" ;. 

„Unul d:on lucrurile cele 
moi extroordi·nore in vi:o
ţă rez!tdă, fără indoi<:1 lă, 
în urmălooreo o nomolle. 
Dacă eu, ziarist englez. 
declar în presă că D-l X 
este un hoţ, lin escroc, un 
nebu-n sou ceva similo r, 
in intentio de o-I <1ccperi 
de rid:~. de dispreţ S>OU 

de ură, d -ll X pcote să-mi 
ceoră să j ustrfitc: epftetul 
de care m-oro slujit. Dacă 
eu nu aş purec să jusH
fic s,pusele mele, oş f1 
obligat să-i plă tesc des
păgubiri . Rii•sc ohior 1Să f1.u 
trimis in im::hi.sO"ore pen
tru oiţiv-0 ani. Legile brl
lo•n.ice <1păr-ă str:.Ct pe br.i1-
t<1nid impotr.ivo insultelor 
şi calomniei. Gind~ că 
asto este foorte bine. Mo
deroţi<1 de care preso 
bri tanicii dă dovadă in 
oprecier.ile sole în legă
tură ou cetăţen.i i briton.:ci 
- moderotie de core este 
foorte mîndră - se doto
reşte, nil inlr-o nv.:ii mică 

măsură, şi acestei legi 
asupra calomniei. Eu tre
buie, deGi, să mă păzesc 
să spun că Id-I X nu este 
moi bun decit or trebui 
să fie pentru oă, lăcfod-o, 
risc să-i stri'c ofoceri~e 
ş i , prin asto, să compro· 
mit bunostore!o so, pe cea 
o d-ne.i X şi o t uburor 
micuţilor X. Dar in legrs
loţilo bni'tool'Că n'U elll'ilst-ă 
nimic care să mă impie
cflce să spu.n că nobi.fo 
noţiune X este o naţiune 
de hoţi, de şorloton i , de 
nebuni , de brute llecivi
Hzate şi , mă rog, tot 
ce-m1 moi vine în minte. 
Nu exkto n.i~i o lege core 
să W\terzkă fo losireo u
nu.i ase menea limbaj de 
~î_loi de co \re zioriş-
t11 englezi S<:J u diintr-o 
a ltă ţa ră - ou toote că 
urmonie unei osemene-0 
1nou1genţe riscă să olro-

zistenţă serioasă. Birourile F.I.Z. 
erau l ua.te de nazişti, arhivele F.I.Z. 
erau confiscate şi documentele dis
truse" (p. 85). 

Lucrarea include, pe lîngă o bo
gată şi sugestivă ilustra\.le, şi ex
trase din că.r\ile „CondHidJe de mun
că şi viaţă ale ziariştilor", publi
cată de BirouJ rnternaţionaJ al 
Mundi, îtn 1928, şi ,,T1ibun.alul de 
onoare inlerna\ional al zi ariştilor ", 
pubHcată de F.l.Z. în 1932. 

O reuşită editorială în intregul ei, 
cartea lUi Jii'i Kubka ,ş i K.aarle Nor 
denstreng demonstrează, o dată ln 
plus, rolul ziarişlil<>r în fonnarea o
pin iei publice, daloria lor de a se 

gă ne-norodri nu numai 
morii noţi·U·n l X. ci, de 
o.semen....a.o, naţiuni i din 
ţaro de u-nde ou pl~ot 
calomnii le, ca şi mu·ltor 
altor no1iU·ni ole l umii. 

Pe scurt, legea osupr<1 
calomni{!>i personale pe
depseşte U(I ziori.st care 
in~opă persoane parti 
culare oo o săgeo1ă, dor 
n-u există nici o lege pen~ 
tru o-<! pe<lepsl docă ei 
COilltă o st<m i milioane de 
oameni să se înţepe unii 
pe alţii cu boionatele. Or, 
dacă noi, z i<1riştli brita
nici, susţinem ideeo Tri 
bunolufol de onoore ol 
zio~it}tilor, es-le pentr-u că 
socot~m i·mperlos n·eceso
ră e li mioo1reo o-ceste i o
nomoil1ii ( ... ) . 

Codul ce a fost elobo
rot de către F.l.Z. arată 
limpede ( .. . ) că oseme
ne<J a<::ţilJ.lloi sin.! i<ncompa
tib.:Jle cu profe;;:;i de z,; ::i. 
rist şi că trebuie exclus 
din profesi e or:icine se 
face vinovat de săvirşi
rea lor... Zioriişti i sint 
în măsură să contri buie 
Io dezlănţvireo războiu
lu.i. Ei' si nt, de osemeneo, 
~ipo.bîli să s<lJveze pa
ceo. Tot~i, puterea lor 
nu este in:ilOdută obso· 
Iută. Sint neceso.rl mul\i 
oiţi fo.ctOlli pentru o pro· 
voco rătboiu~ orii· pentru 
o solvo paceo. Do.r opi
nlo publică este u.n foc
t0r do"1ioo'nt ; ioo r opii1n ilo 
publică pr.Mnd politico 
externo - ceea ce nu 
este coztll cu poli tico in
lennă - se formea-ză pe 
te-mei1.1l faptelor de ca re 
vorbesc ziarele ( . . . ) . Co
dul de onoare ol F.l.Z. 
set1s1bilizeoză ziaristul in 
ce priveşte responso bl
lil<lteo so nu numai foiţă 
df: ootron, reorezentat cel 

moi adesea de 1.1>n grup 

de oqianori, el şi faţă 

de roso umană ( .•. ) . 

uni, pe deasupra convingeri.lor po

litice, în lupta împotriva războiu

lui, pentru pace, înţelegere şi coo
perare in tre toate naţiunile lumii. 

Unlooi le n1oţion-ole şi 
Federoţlo inter.na•ţionolo 
trebufo să st1sţină zio~iş
tii care sil1't hotărîţi şi 
dorniei să reflecteze Io 
consecinţele ocţiun.ilor lo r 
şi să acţioneze n'l.lmoi in 
oc.ord cu propria con
şliln \ă" ( .. . ). 

Deschiderea solemnă 
o Tribuno0•ului de onoore 
i·nternoţionol ol ziori.ştilor 
o avut loc Io Polo-tul Pă
cii de Io Hogo Io 12 oc
tombr:~ 1 1, I ( ... ). Să 

ci .i:•m c . • : 1;J cuv:.n-te ros1li
te de pre~"ldCntele T ni
buno 1,ului 21:•:J11:·s~1 r.or, B.C.J. 
Loder : ' 

„( .•. ) Moreo primej-
d ie pentru popoore. chro~ 
în timpurile noostre mo
derne, este fa.p~ul că e:le 
n-u se ouoosc, nu se Î•n
ţeleg, nu văd deoît ceea 
ce le despMte, in loc de 
a-.şi do seama de ceeo ce 
o r p1>te'O să le uneoscău. 

Şi o altă referire, de 
doto aceasta din d iscur
Sţ)l rostit de H. M. Ri
chordson : 

„ Noi înţelegem să ex
cludem d~ profesio de 
ziarist oamenii care stîr
nesc resentimente între 
popoare, făcînd să trea· 
co drept odevăr mlinc~unl 
de core ei şli·u b:.ne că 
si nt co aoore. Dllpă pă
rereo mea, guvernele în 
seşi 01r trebui să pedep
seo.scă scri itorii S.O'l.I rio· 
rişt il c-ore d~notureOlZă 

faptele ou scopul de o 
crea fri cţiuni i nrernoţio-
nole, dor o osemene<i 
procedură este r<i<Tă, dacă 
nu chior gu>verneJe sCnl 
in teres.ole i n o.ceosto („.)". 

Pe blMă dreptate, se 
poa te pune intreboren : 
de ce opiniile de d ino3n
te de război asupr<l pro
resiei şl mis:unii de zio
rtst erou otit de diferite 

de anumite concepţii ac

tuale î 

C. TATU 

Ar fi greu să presup u
nem că ocei Z:iori-ş.bl pre
con:Jzou idei progresiste 
cu totul oparte, foa rte 
diferite de opiniile curen
te ole epooii. Totuşi, pen
tru o.devăroţii ziarişti , li
bertote<i de expresie sem-
nifică dotor~o de o-şi 
sluji ţoro pr~(I promo-
varea păcii şi o inielege
rii. Z:.O riş tSi tuturor ţă11i 
lor europene ou pUotut 
să intrevodă furtu(l(I dez
lănţt1Îltă de notlonolis
mul neinfri not, pr-imejdio 
ce plo-no asupra păcii şi, 
prin aceasta, asupra tă
riilor lor. 

Acea sită orJento re etică 
se i!ll~pi.ro„ de asemenea, 
din toptu•I că dez,voltoreio 
tehn«.l·lor mo,derne de 
me'dio incă nu re impu
sese co astăzi, c~ toate 
progrese~e pe c<lre le fă
cuse rod !o-ul. Zior<ştii işi 
op-Orou orlg Nio)itoteo lor, 
„copy~ight-ul " lor, pe oare 
ii con.tinuou cu o inverşu
nore no :vă. Ei trebu+ou 
sa-ş1 asume respon.sobl 
litoteo pentru ceea ce 
scr:io.u, şi toată lumeo 
ştio aiine, cum şi unde 
o scnis cutare sau cuta
re cuvlnre. Acest „med l·u 
familial", oa să spunem 
oşo1 ero in-curojot de că
tre Federaţia de dinainte 

de ră4boi . 

De atunci si.tiuoţi<l nu 
s-o îmbunătăţit. Dezvol

tarea radioului şi televi
ztunli o permis profera
rea de ofense şi c<1 lom

ni i de n.econceput. Dez
voltoreo mljloocelO'r de 
com~.re o conferit un 
onon-i mot inedit activi

tăţii ziorişti~or, acest a

nonimat acoperind o a
gresivitate ce e11ol·ue<J7ă 

f6r6 n-ici o teamă de 
con-seol111ţe ( ... ) • 
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Sesiunea Consiliului P.LD.C. 
La sediul UNESCO din Pa

ris, a avut loc ses.iunea Con
siliului Inte.rguvexnamental al 
Programului Internaţional 
pentru Dezvoltarea Comuni
căt·li (P.l.D.C.). 
11~ cadrul dezbateTilor, s-a 

sublitniat că, în u l timii 7 ani, 
sub . egtda P.L.D.C., a început 
i.nf ăptuirea a 218 de proiecte 
concrete privind a;utoru1. a
cordat ţărilor in. CU.TS de dez
voltaire, p entru crearea unor 
structur i. proprii în domeniul 
informaţitwr. S-a aTătat că 
a.cţionează cu succes centrele 
regionale ale agenţi ii.or de 
presă din. Asia (OANA), din 
AfTica (PANA). dtn ţărLLe a
Tabe (FA1'1A), din America 
Latină (ALASEI). ApaT, de 
asemenea, noi şi noi mijloace 
1iaţionale de informare în 
masă, schi.mburile internaţio
nale iii domeniul inf ormaţii101" 
ies ·tot mai mult din starea de 
izolare şi capă.tă un caracter 
din ce tn ce '11Uli echitabil. 

Dar şi în prez~11t1 au ară
tat vcrrbitorii, numer oase ţă.Tj, 
îndeosebi. cele sărace, conti
nuă să deplndd, m d.omeniul 
informaţiei, de fostele mewo
pole, de marile agenţii de 
presă occidentale. Se dove
desc încă deosebit de puter-
11 ice şabloanele trecutului. fo 
aceste conditli. pe ordirnm de 

Apel contra 
Nilde I otti, preşedmta Ca

merei Deputaţilor din Italia, a 
cerut televiziunii naţionale să 
înceteze transmiterea. unOT 
programe care înfăţişează 
violenţa. 

1n. cadrul unei dezbateri 
privind securitatea copiilor, ea 
a arătat cd actele de viOlenţă 
prezenta te de mass media din 
(ară, 'în. special în programele 
TV şi -tn filme, au un inevi
tabil impact asupra tineretu
lui. Ea a făcut, totodată, o le
Oăturd tntre sporirea numă-

zi apare tot mai insistent ne
cesitatea elaboTărli unui pro
gram, inf ormaţionat mondiaI, 
care să' elibereze fluxul de 
inf oT"maf ii de i dei precon
cepute, precum şi de denattt-
1'atrea premeditată. a adevă
:rrutu'i. 

Sestunea a adoptat hotărî-
1'ea de ajutor material pe1itru 
Tea.li.zarea unor noi proiecte 
în cad.rut PLD.C. In aceasta 
privinţâ, s-a Tecomandat să se 
stabiLeasca şi sli se menţină 
un echilibru corespunzător 
intr e a.ctivitatea pra.etică, şi 
colaborarea f)e plan t eoreHc. 

Pa.-rticipînd Lac ţtLCTăTite se
sit1nîi ConsiLLuluL l1iterguver 
namental, Federico Mayor Sa
ragoza, directorul geneTal al 
UNESCO, a apreciat P.1.D.C. 
drept „unul dintre progra
mele-cheie ale UNESCO" , e
videnţiind. importanţa sa pen
tru i:nstaurarea unei noi or
dini în domeniul imf orma:ţi,ei 
şi pentru o,propieTea di'llJire 
popoare. 

Sesiunea a. ales noulr p rezi
diu a,l P.1.D.C., din care fac 
parte r ,eprcze1ita:n,t.ti a 8 state 
(India, R. A. Yemen, R. P . 
Chineză, Cuba., U.R.S.S. Tan
zania, Frnnţa şi Elveţia). ln 
funcţia de preşedinte al Con
siliului a fost ales diplomatul 
elveţian Fran~ois Nordmann. 

violentei „ 

rului victimelor în rtndurile 
copiilor şi bătrînilor şi faptul 
că violenţa prevalează m e
misiunile televiziunii. 

Referitor la această situa
ţie, agenţiile de presă. amin
tesc că tn um;ele ţări occiden
tale, în Marea Britanie şi in 
S.U.A., de ptldă, au fost în
fii.nţate comisii care să con
troleze programele. din acest 
punct de vedere. O asemenea 
comisie există şi în Ita Lia, dar 
acţiunea sa. se pare că lasă 
de dorit. 

Curs de limba spaniolă 

Zece ziarişti norvegieni şi 
suedezi. au participat la u11. se
minar la. Madrid, pe ~ema 

,.O vedere panoramică asupra 
Spaniei de asb'izi ". 

Seminarul a fost organizat 

de I nstitutul ziariştilor din 
Fredrikstad (Norvegia). El a 
ccmstituit pum.ctul culminant 
a:z imui curs avansat de lim
ba spaniolă, cu o duratd de 
trei săptămîni, la care a~ 
participat ziariştii scandinavi, 
în oraşul Valencia.. Printr-un 
sistem similar cu cel al con
t erinje.i de presă, ,ziariştii 
no·r-ve1;1l~ni şi suedezi au avut 
posibiLi tatea d.e a-şi imbună
tăţi cunoştintele de limba spa
molă., 'î11. t11np ce-şi exercitau 
profesiu nea. 

<L-•••r"fl-111 
· Secretul - ~ ... 

I I I I .. -------

profesional -. 
I 

• I 

In R. F. Germania, poEţia.. 
a percheziţionat birour ile r e
dacţiet unui post de radi o -
„ Trierer RPR-Studi-0" 
pentru a int ra în pose~ia u 
nui „ comt1nicat d:e ·presă aL 
«Ve-rzilo·r „ ". 

Curtea.. cOJ11stttuţională din 
K arLsr1l lte - cea mai ir>.altct 
instanţă. judiciară d'in R.F.G. 
- a ajuns la cond1î.zia i;ă prin 
confiscarea fotografi ·i.lor de la 
nişte manifesta.ţii ale „verzi
lor" , poliţia a comis u.n act 
legat şi confo-rm Constituţiei. 

O rga.n.iza.ţiUe prof esi.onale 
vest-gernume ale mijloace lor 
de inform.are in masă au fost 
unanime în a protesta. c.ontra 
acestei măsuri restrictive în 
exercitarea profesiunii de zia
rist. Purtătorii lor de cuvlnt 
au arătat că este necesară o 
modifica.Te a legii vest-oer
mane privind secretul profe· 
stonal. s~a remarcat că 
„dreptul ziariştilOT de a re
f uza să ditiulge surse Le pe 
care le au şi interdicţia de a 
se confisca materialele de 
care dispun trebuie sd fie 
PU$e în aplicare". 

Africa Media 

Review 
Un rol important în lupta 

popoarei.or Africii. împoMva 
impe-ria.lismului i 1tf ormaţional 
iL au institutele speci4liz4:.e şl 
organizaţiile 1'egionale. U114 
dintre acestea este Consillul 



Panorami \ extern 
afrioa.1i de formare în dome
nhiL comunicării. cu sedi.uL Ia 
Nai robi. (Kenya). A cesta este 
o organizaţie negu vernamen
talii. care reuneşte cercetă
tori şi specialişti-practlci,•ni 
in domeniul comunicării de 
masă. 

Din lwna iunie 1986, Consi
liul african de formare în do
meniul comunicării editează 
revista „ Africa Media Re
vi.ew". Tn colegiul de redac
ţie sînt repre.zent,a,nţi. dint 
Gluma, Zambia, Cote d'lvoi.re, 

Kenya şi Nigeria. Redaclo
TUL-şef, Franfo Uzboad;a. pro
fesor ta Uni'versitatea dtn La
gos, sublinia în articolul -p10-
gram că revista este menită 
,ţâ unească savanţi şi :::iai· ;şti 

intr-tm dialog pe probleme ale 
dezvoltării mijloacelor de in
formare in masă pe teriLoriuL 
Africii, intre care o atenţie 
deosebită va fi acordată per
l ecţionării com.unicări.i î.n re
giunile rura:le, unde locuiP.şte 
majoritatea, (80 ia sulei) popti
la(lei. continentului. 

Soarta scrisorilor 
După cum scrie I van Ga

nev în 'lţe·vista ,.Le Journnlis
le democralique", secţia ş tii'n
tifică a Uniunii zim·iştllor 
bulgari a int,rodus un sistem 
tLnitar al ·inf ornurţ.iei so<:ialP.. 
ln cadrul acestui sistem, s-a 
putut rezuma peste jumătate 
de milicm de seri.sori primite 
în -euTsuţ ultimilor 10 ani şi 
s-a studiat sensul lot socio
Logic. Scrisoarea este inbt
deauna verificată de r edat tie, 
apoi serneşte ca baza pentru 
a·rticoLe diverse ale r ed<l.cto
rilor sau, pur şi simplu. e:.te 
pubticată (ori difuzatu ia ra
dio şi televiziune) ca a tar'!. 
Totodată, fiecare scrisoare 
este şi un fel de „cărdmidă" 
la edificiul sistemului. unitnT 
at informaţiei sociale extrase 
din scrisorile oamenilor .11u11-

cii. Acest sistem este automa
tizat, iar datele sint prelucra
te de un cal.culatOT. Prelw:rn
rea centra.lizată a problemelor 
şL a seri.sorilor are o reală 
importanţă socială şi a în
ceput în urmă cu zece ani. 
Scopurile unnări.te au fost de 

Noile tehnologii 

a furniza informaţii asupra 
mod:if icărilor şi fe11cme11Rlor 
din 'L'iata socială : de a ur-
1nări modul cum sînt îndepli
ni te hotdri1'ile de partid şi de 
stat de către orga:nele compe
t ente, dar şi fe1ul cum sint 
r eceptate de oam.enii muncii ; 
de a orienta ate71tia conduce
rii redacţiei. a organelor de 
partid şi de stat asupra pro
bleme!or de fond, cu carac
ter local sau naţional ; Je a 
asigura st.amda·rdizarea mmi.di 
cu scrisorite în di/ ente redru:
tii şi de a prelucra electro
nic informaţiile reţinute; de 
a realiza periodic analize ale 
i.nformaţiiLor sociale cu carac
ter ge-neral, ventni orga,w.;le 
su.perioade d e partid şi de 
stat. 

Pof;rivi.t autorului dt.a.t, 
7Jl'Obl.emele cele mai des in
tilniie în scr isorile oamenilor 
m u nciL bulgari a,dresate pre
sei att fost : relaţiile de 1nu1t

că şi, în ge11.€ral, 1egisiaţia 
muncii; comerţu1; calitlJ.tea 
produselor; i.nvăţămintul; as
pecte morale ş.a.m.d. 

si formarea. ziaristilor „ 

1n organizarea Sindicatu.lui 
ziariştilor portughezi, Ia Li
sabona a avut loc, în zilele de 
23 şi 24 ian'Ua'Tie a.c., u:n. co
locviu pe tema „Noile tehno
logii şi. formarea ziariştilor". 

Colocviul şi.-a desfăşurat lu
crările cu sprijinul Biroului 

„ 

Internaţional al Muncii şi ai 
UNESCO, care, în preaiabil, 
1.ansaseră o a-nchetă interna
ţională pri:vind noile tehn-0lo
gii i7~ presa seri.să şi audio-
vizuală. 

Să precizdm că, in. toa:mna 
trecută, la Paris, a fost orga
n izat de către Uniunea naţio-

nală a sinci'icatel.or ziariştilor 
din Franţa. un alt colocviu, 
amnd ca temă .,Noite tehno
Logii şi viitoru.1. ziaristicii". 

Cu. ocazia rewn.iunii de la 
Lisabona, s-a întrunit, in pri.
ma sa sesiune, Comitetul Or
ganizatiei lnternaţionale a 
Ziariştilor pentru noile teh
nolouii. 

Distinctie „ 

De la sfîrşitu-1 anului trecut, 
Agenţia iugoslavă de presă 
T AN I V G a devenit laureată a 
celei mai Enalte distincţii ce 
se acordă în ţara vecină -
ordinul „ Vocea Antifascistă.". 

T ANIUG a fost fui.fiinţată 
la 5 noiemb1·ie 1943. Plnă. în 
anut 1945, ea a fost agenţia 
mişcării de pa,rtizani conduse 
de Tito. U LLerior, a devenit 
agenţia de presă a nouL·ui. stat 
care edifica societatea socia
li.stă. 

Un rol important a jucat 
T ANIUG în realizarea şi ex
titiderea colaborării cu. ceLe-
1.alte agenţii de presă din ţă
'Tile nealiniate. De altfel, 
„pool"-ul îmfiinţa.t in 1975 a
vea doar 12 agenţii membre 
în a,nuL înfiinţării, iar în :vre
zent numărul lor a aiuns 
la 93. 

Statistică 

La Buenos Aires (Argenti
na) s-a dat publicităţii. o sta
tistică interesantă. Potrivit ei, 
9 din 10 locuit0<ri. ai marelui 
oraş urmăresc Tegu1at e-misi.u
nile televiziunii. 1 n acelaşi 
timp, ziarele sînt citite (de 
multe ori, doar răsfoite) de 
50- 60 la sută, iar în sălile 
de cinema ajung doar 7-8 la 
sută dintre locuitori. 

Primatul televiziunii in. prt
vin:ţa audienţei este a$igurat 
dR faptul. că Ia Buenos Aires 
Pot f i urmărite emisi:unile - a. 
."i staţii TV, f ăTă a mai socoti 
cele 6 cana.Le a1e televiziunii 
prin cablu. Din păcate, cele 
mat mutte emisiuni - este 
de păirere şi deputatul Dolo
res Diaz Aguero - au un 
conţinut nociv, cuitivînd cu 
prediLecţie violenţa. 

Rubrlcă realizată de 
Constantin LUPU 
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• La AJexandria a 
avut loc recenL un sim
pozion dedioat împlini
rii a 20 de ani dP. la 
aparjţia gazetei Tc lcor
ma.nuJ. D n.tmul parcurs 
de gazetă, de la primul 
număr apăruL in fe
brua.r·ie 1968 pînă nzi, 
a fost evocat de Vero
nica Cornea, seci·etnr al 
cruniletului jud<!ţean de 
partid, Marin L eo•;ea
nu, redactor-şef, pre
cum şi de mai multi 
colaboratori ai gazelei. 
Simpozionul a fost 1.:r
mat de un spectac.:>l de 
muzică şi poezie, în 
cadrul căruia au· reci
tat Florea Burtan. re
dactor, Sban V. C. is
lea, Paul Amet, Dum1-
l.ru Vasile Delcean u 
Eugen Delcescu i Ni~ 
colae Lupi.1, cnlnbora
lori , autori ai unor vo
lume de poezie şi 
proză. 

• S-au împlinit 15 
ani de la crearea pro
gram ului ru de radio 
prog1·am dedjc.at tineri~ 
lor ascultători. Cu pri
lej ul aniversării trans
mitem colectivului re
dacţional calde felici
tări, alături de urările 
de noi succese în acti
vitatea pe care o des
făşoară I 

• Tmpl<inirc:i ::i dnuă 
decenii de la aparit1a 
gazetei vt1cene „Or-i
zont" a .fosL mm·.:ată de 
i nti'lnfa·ea coledivului 
redacţional ~u dtitorii 
şi colaboratorii să! din 
municipiul Rm. Vilcea 
şi alte locaJitâţl ale ju
deţului. Cu acest prilej 
s-au const.itu1t subre
dacţii ale gaz~tei Ia 
Drăgăşani. Brezoi. Băl
ceşti, precum :,1 in ba-
2linul carbonifet· Ber
beşti-Alurnu. 

• Redacţia ga·„ctei 
„Apărarea patriei·', îm
preună cu B iroul U.'l'.C. 
ilin Consiliul Politic 
Superior al Armatei, a 
organizat - sub gene
ricul La posturile da 
toriei - u n concurs de 
creaţie publicistică, re
portaje, însemnări, no
te, portrete ele - des
chis tuturor tineril.ff o
fiţeri. mai~Lri m ilitari, 
subofiţeri. precu..-n şi e
levilor din insLiLutiile 
militare de invăţămînt. 

·-

Concursul, care w-mea
ză să se încheie la 15 
augusL a.c., vizea.tă in 
esenţă oglindirea cit 
mai amplă şi mai au
tentică a ~ntregului uni-

, vers de preocupă1'i, de 
sentimente, ginduri şi 
fapte ale militarilor. 

• !ncepînd cu luna 
februarie a acestui an 
revista „Teatrul " a ini
ţiat intilniri lunare cu 
citilo:i. oomeni ad mun
cii din întrepr·inderi 
bucu1·eştene şi din ţară 
- initiativă merută a 
ment ine un dialog viu. 
direct cu iubitorii.i de 
leatru, de a racorda 

preocupările revistei la 
cerin\ele de iniormare 
şi educare estelid a 
lectorilor ei. 

li Aniversarea a 60 
ele ani de la upari\.ia 
cunoscutei reviste edi
tată de Tudnr Arghezi: 
,.Bilete de oapag:il " 
(1928-1945), a fost mar
cată de o .na.nife.stare 
omagială la MuzeuJ Li
ter.aturii Române. Sem
nificaţia evenimcntuluJ, 
rolul şi locul rev~tei 
în culbura românească 
au fost evoc::ile u.? Geor
ge Macovescu, lon So
fia Manolescu, Al Cer
na-Răd ulesou ')i Pan. 
M. Vizirescu .• \u trimis 
tablete omagiaie Geo 
Bogza. Radu !3oureanu, 
George lvaşcu, PeTicle 
Martinescu, Constantin 
Nisipeanu. iar Ştefana 
Velisar-Teocloreanu, un 
mesaj imprimal 1.J(: 
bandă magnetica. 

• CinecenacluJ „Con
temporanul " a avut ca 
invitat în luna martie 
pe regi zoarea de fii me 
documenlat·e Sabina 
Pop. din arenlLl căreia 
au fost prez~ntate f il
mele : „Poartă către 

vecin", ,. Ioane, cum e 
la construcţii '!", „Sim
ronu" şi ,.IB :mi-stop 
e<1dru ·. După .·1zionarc. 

au avut loc u1.;c.uţii pe 
marginea filmelor pre
zentate, ca şi in legă
tură cu unele p•oblem\! 
de crea\ie ai.le cineaşti~ 
lor a mato1·i. 0in partea 
redacţiei a participal 
critic ul Călin Că~iri1an. 

• Teatrul dram::itic 
din Braşov 71 revista 
,.Astra" au organiLat -
la începutul lunii mar
tie - o înt"tlnil'e a cri
ticilor dramatLOi cu co
lecl'i vul teatrului bra
şovean în cadrul căreia 
a rost luată in ilezba
le:-e funcţia educativă a 
repertol'!ului. Dezbate
rea urmează sa iie pu-

biicală in pagmilc re
vistei „Astra ". 

• Tn cadrul tradi(io· 
oalelor manifestări ar
tistice „Ga la Scinteii", 
care au prileJuiL de-a 
lungul anilor intilniri 
cu mari formaţii muzi
cale. aclorj şi c;cilişli de 
presligi u al scenelor 
noastre, cu prilejul zi
lei de 8 Martie, corul 
„Madrigal ". condu[) de 
Marin Constantin. a 
fost oaspeLele colecli
vului redacţio:-ial al 
ziarului „ScînLCJa". Ma
nifestarea a fost pre
zentată de compozit-0a
rea şi criticul muzical 
SmarLJnda O~eanu. 

• Pe lista premiilor 
Asociaţiei oameni101· de 
artă din institu\Ule 
teatrale şi muzicale 
(A.T.M.) pe anul 1987 
figurează şi colegi ga
zetari : DumHru Cbirilă 
de la revisla ,,Familia" 
(pren11u de critică şi 
teatrologie), Iosif San1 
(premiul pentru publi
cisl.ică muzicală} şi Ro
dica SaV'a (diploma pen
tru emisiuniile mdioCo
nice dedicate tinerilor 
inlerprell români}. Tu
turor, sincere felicităt; ! 

• După aproape şase 
decenii de la apnritie, 
Bucure tii de altiiitniă. 

cea mal de seamă lu
crare a cunoscutului 
ziarist român Con
stantin Bacalbaşa, \'!:!de 
din nou lumina Unaru
lui. A fost reeditat-deo
camdată volumul I -
perioada 1871-1377 -
de către Aristl(.a şi Ti
beriu Avramescu in co
lectJa ,,Biblioteca Emi
nescu•' (Editura Emi
nescu}. 

• Scriil.orul şi pu
blicistul Valentl'1 Sil
vestru esle prezent în 
librării cu volumul de 
proză umoristică Ce 
ma.I fa.ci ?, apărut în 
Eilibura Albatros. 

• Ionel Chiru, redac
tor-şef al gazetei „ Lupta 
C.F.R." a implinit 35 de 
ani de activitate J·edac
Uonală. Cei mulll îna
irJte ! 

• Iubin:a - eterna 
poveste. Pro familia 
este titlul celei de a 
douăzecea cărti sem
nate de Carol Ro
man, apărută la Editura 
Albatros. Cartea sur
prinde o zonă mai pu
ţin frecventată de pu
blicistica noastră : iu
birea şi familia. 

• tn Editura Ştii nţi
fică şi Encicloped!că a 
apăt'Ul volwnul P erfor
manţele dezvoltării, 
sub semnătura publi
clsLului Dinu Marin, 
redaclo1·-şef al revJslei 
„V•iata studentească". 

• 1n cole<:l1::1. „CinlA· 
rea României" a Edi
lurii Sporl-Tur1sm a a
părut un nou volum de 
reportaje Dor d l! a.casă. 
semnat de Ioan Simion 
Pop. redactor la Radio
televi~iune. 

• Colegul nostru Du
mitru Mocanu este au-
torul unui voium de 
schi(e inspii·a~c ciin 
viat.a militarJlo;- de a -
lăzi : Starea cotidiană a 
eroismului (EJilurn Mi
litară} . 

• O carte de publi
cislică a apărut ş i la E
ditura Eminescu. Lumini 
sub streşini de brazi, 
de George Băi.:ulcscu. 



• La Havana, a a
vut loc seminarul in
ter.naţional pe tellUI 
.,Mijloacele de informa
.re în masă in pragul 
secolului XXI ", orga
nizat de Uniunea zia
riştilor c u b a n e zi 
(U.P .E.C.). 

• Congresul scriito
rilor şi ziari.;tilo1· pa
~esliin teni !'Ha inltTuni't I.a 
Alger. Au p:t-"'ticipat 
reprezent1nţi ..ti tuturo~· 
pri nci i:.alelor organiza
ţi I palestiniene. Con
gresul a ales organele 
conducătoare ,\le UnhJ
rnii generale a sc:iiLN'i-
101· şi ziariştilor pales
tinieni. Ca pre.;edinte a 
Cost ales poetul !Vlah
mud Dervish. 

• ln sc.->pul îmbună
lătirii relaţiilor dintre 
ziarişti şi UNESCO, Fe
derico Mayor Sara~oza, 
directm·ul gene.nu al 
organizaţiei, a rtWrţ;a
nizat serviciul de pre
să. Astfel, postul de 
purtător de cuvint al 
UNESCO a fost clesli
inţiat. !n viitor, relatli
Je cu presa vor .fi a
sigu11ate de Departa
m entul relaţiilor publi
ce, împreună cu cHrec
to1·ul ad-interim al ca
binebuLui dire::torului 
general adiuuct şi cu 
dire<:torul genel.'al ad
junct însărcinat ou re
laţiile externe şi infor
maţiile. 

• Cotidianul !rance7. 
,,Le l\latin", apropiat 
cercurilor poli~i~e ale 
Partidului SociaE ·t, 
şi-a încetat aparitia 
după o prezenţă neîn
treruptă de 11 :mi, ciin 
cauza iimposibililăvii de 
a depăşi anumite difi
cultăţi de ordin finan
ciar. 

• Ziarul „Ak~hafo.", 
organ central a l Pal'ti
dului Comunist din ,fa
ponJa şi-a sărbăt•n·it GO 
de ani de apadtie. El 
a fost fondat în februa
rie 1928, cu an lirnj 
iniţial de 100 de exem
plare. Tirajul aclou::ll ·-
3 milioane exe:npla.re. 

• rnstJLutul lnte!na
tional al O.I.Z. pen~ru 
formarea profesională 
a ziarişlilor a ·m~ani
zat. la Budapesta, un 
curs de 6 săplămini 
destinat reporterJl,)r de 

telev.iziune. Au luat. 
parte ziarişL.i din Me
xic. Ecuador, Nkara
gua, Cuba, Angola şi 
l\'.Iozamblc. 

• Asociaţia pr1;sei 
uruguayene este una 
din cele mai vechi or
ganizaţii de acc,it fel 
de pe conlinenl. Re
cent. în adunarea gene
rală a Asocia\iei, a fo!:t 
ooopuat un nou st<itut. 
ln prezent. organb;.iţia 
regrupează pe to~i lu
crătorii din mij!oacele 
de informare in masă 
din Uruguay (ciroa 2000 
de membri). Totodată, 
a fost adoptat şi un 

este în 
mologare 
P1•oducţia 
prevăzută 
an. 

curs de o
in U.R.S.S. 

de serie este 
pentru acest 

• Ziarul „Fi11anci.il 
Times•· anunţă o nouă 
afacere a lui ituppert 
Murdoch. Este vorba de 
expansiunea sa in Asia 
de Sud-Esl, prin pre-
1 uarea unul pachet be
rios de acţiuni al c-.1m
paniei „Soutb China 
l\'Iorning Post" din 
H ong K-0ng. Firma pu
bhlcă. înLre altele, un 
colidian în limba engle
ză, unul din cele mal 
rentabile din lume. 

PE SCURT 
din toate lumea 
nou nume - A.soda
c1on de la Prensa Uru
guaya - Sindic.HQ de 
'Th:"abajadores de la Co
murua1on (APU-S'I'C). 

• Festivalul inlt!rna
tional al filmelor de 
scurt m etraj ş i docu
menta.L-e ipentru cinrma 
şi televimune de ia 
Leipzig şi-a sărb;itorit 
cea de-a 30-a ani•1Nsa
re. Ultimul festiv"-1 or
ganizat s-a desfăşurat 
sub deviza tradltională 
„Filmele lumii pentru 
pace . io lume". Au par
ticipat circa 700 de re
gizori. realizato1i. cri
tici şl alţi exper~i în 
domeniu din 67 de lări. 
DÎ!ll peste 600 de f;Jme 
prezentate de 81 de 
ţări, precum şi ele 
ONU, de UNESCO etc, 
~w·i ul a a les penL\'11 a 
partkipa in c::onc!,1.rs 
doar 68 de Iilme. Pre
miul O.I.Z. a .fost de-
cernat reaJizalonilui 
soviebic R-0Jan Ser-
ghienko, penlru filmul 
„Soneriile de alarmă de 
la, Cernobil " . 

• .,Nampa", noua a
genţie de presă a 
SWAPO, şi-a Ja.,sc:.l e
misiunile la sfirşitul a
nului IJ:ecut, dt! la 
Luanda. capi tala 1~n
g0Jei. 

• Un nou lot. de te
Jevizoare în culori 
din generaţia a palra 

• SăptăminaJul „U
nity", organul de pre
să al Partidului Comu
n ist din Irlanda, a im
plinit 50 de ani de a
paniţle. 

• Zia1istu.1ui 5i scri
i torului uruguayan E
duardo Galeano i-a 
fost decernat OrcEnul 
„Jose Carrasco ", creal 
de revista chiU:mă 

„~nalisis'" 

• O masă rotundă 
pe tema „Securitatea 
ziariştilor în timpul in
depUnirii unor misiuni 
periculoase" a fost or
ganizată la Mont-Pele
rin (Elveţia). Au par
tici.pat la dezbater!le ei 
reprezent;anţi de la 16 
organizaţii internaţio
nale şi regionale de 
presă. 

• Presa sbudentească 
franceză cunoaşte o 
perioadă în.filorif.oare. 
1n F.1.ian(Ja .apar nume
roase ziare penb:u stu
denţi („Ef.udiant", ,,A
prcs-Bac", „Avis de 
recherche ", „ Tra,nsfac" 
şi al tele), cu periodici
tate diversă. Interesant 
că aceste publicaţii 
sînt curtate de ofer
tan tii de publicitate, 
care-i consideră oe stu
denţi ca importanţi 
consumatori potenţiali. 

• Cel de-'al VI. !ea 
Co11gres al Sindicatului 

ziariştilor din Yemen 
s-a des(ăşw-at la Snnaa 
(R. A. Yemen). Cei a
proape 270 de delc~aj i 
au discutat probleme 
politice şi tehnice ale 
Dtijloacelor de comuni
care în masă, pr?bleme 
sociale şi de for.ruu·e a 
ziarlştilor, înke altele 
şi despre proieclul in
lliinţă.Jii unei facull;:-.p 
de ziaristică pe lingă 
Universitatea din Sa
naa. A fost ales un co
mi Let execuUv care a
sigură conducere..'\ Sin
dicatul ui în perioada 
dintre congre~e. 

• O nouă puolicd\ie 
lunară inLitulală „Coo
pera.rea economică a 
ţărilor C.A.E.R. ·· ap<u·e 
în limba !rusă. Versiuni 
ale aceleiaşi revisle se 
difuzează în Jimhile 
engleză, franceză, ger
mană şi spanlolfi, sub 
Cormă de public::qii tri
mestriale. 

• Potrivi t Federatiei 
Latino-amerfoane a .,,'ia
rişbilor (FELAP), în 
ul li mii 16 ani, în ţ."tl:ile 
din regiune au fost u
cişi sau dec1araţ1 dls
păruţ.i fără urmă 358 de 
ziariş!J, ~O dintre t>i ri
ind din Argenti'na. Pre
şedintele FELAP, Luis 
Suarez, a criticat regi
murile dictatoriale care 
urmăresc z.i<uiştii 11e 
mot.ive politice. 

• La sfirşitul anului 
lrecut, a avul loc, la 
Ulan Balor, Congresul 
ziarişWJor mongoli. La 
Congres au pa.n.icipat 
şi delegaţii ale unor 
ţări din Europa şl Asia. 
Din partea Organiza~iei 
Inlemaţionale a Zia
rişt:ilo1· a luat parte 
Constantin P.risăcaru, 
secretar al O.I.Z. Dele
gaţil au reales în f unc
tiia de preşedinte al U
niunii ziariştilor m(."n-

·goli pe Logondin Tu
dev. 

• Uniunea lucrători
lor din presă (U.T.E.), 
cu sediul la :i3uenos 
Aires (Argenlin:i). a 
organizat o grevă în 
sprijinul celo1· cileva 
sute de ziarişti şi !.ipo
grafi de la colldi.mul 
,.La Razon", al cărui 
COSL de producţie ridi
cat riscă să-i determi
ne fali men Lul. 
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Opinii despre arhitectura ziarului 

(continuar e din pag. 25) 

torului un zimbel. dar mai ute<: 
să-l facă să mediteze. Numai a Lunci 
mesajul transmis de caricalu:ă işi 
va atinge \inta. 

Desenul 

publicistic 
l n imediata apropiere a carica

turii se află desenul public istk. 
Dacă prima este foarte puţin fo
losită î n presa locală, dm· şi in cea 
centrală, apoi desenul publici:;Uc 
lipseşte cu desăvirşire. Por!rete, 
interpretate într-o grafică adecvntă 
reproducer.ii. desene, repot1aje, ilu
stra\ii la foi letoane - ială dNH' 
citeva din formele grafice a ie de
senului publicistic care ar înviora 
mult aspectul gazetelor noastre. Cn 
şi celelaJle genuri publicistice, de
senul poale alcătui cu llmpul o 
cronică aparte a vieţii publlce, 

Fişe 

al 
pentru 

oamenilor 

( contmua-re di-n pag. 35) 

un 
de 

şi pifo foi;ţa de argu.mentan~. el a 
scris şi un însemnat număT de poe
zi i, povestir i. nuvele, d rame, c:o111e
di i, memor iale de călătorie ele 
'roate. fireşte, după moda epocii, 
fapt ca.re îl îndreptăţeşte pe Geor
ge Călinescu să-l definească d1'ept 
neoa~nacreonti c. autor de epopee !n 
s ti l Tassoni Casti , nuvelist in stil 
Ar ioslo şi peh'archist22. Caur3 să 
imbine romantismul cu neoclasicis
mul, pendulează între două moda
lităţi de expresie - istoriografică ~i 
fantastlco-literară - , încercînd. de 
asemenea. să creeze şi o m itoloi;:ie 
românească într-o v1zJUne mai 
grandioasă decît Alecsandri23• P re· 
dominantă în întreaga sa acLi. itare 
litera ră rămine însă preocupat"e!l ce 
a înfăţişa trecutul istoric al româ
nilor, văzind în aceasta un mijloc 
ăe redeşteptare a conşti inţei lo r na
. tio,nale. 

Iotentiile atît de generoase ale 
lui Gheorghe Asachi au depăşi t cu 
mult propriile l ui puter i. da· tre
buie să-i recu noaştem ind ri:izneola 
cău.tărilor, curajul de a se afir ma 

n scriitori. romani. Editura Şlilnţlf1câ 
şi Enclclope.dleii. Bucureşti, 1978, p. 139. 

%1 o. Călinescu, Op. cit„ p . 53 . . 
/Ul 

re\inind în citeva linii „problema 
zilei·'. 
Puţin utilizat la noi este 5i d e

senul la. reclamă. Tocmai reclu
mele I reb uie să beneficieze de ele
memeJe componente ale prezentări i 
grafice, însă greu se depăşesc for
mulele şablonarde. Prezentarea lor 
publicistică are formulări slcreo
l1pe. Şi, dacă ne gindim, prin con
\inutul ei, reclama oferă o amumt.ă 
\•arietale în prezentarea grafică. 
Pentru că şi ea trebuie sâ lrans
miiă cititorului un mesaj. 

Evidentieri . 
si ornâ.m.ente . 

L .1 realizarea estetică a pagln:tor 
d<' ziar con tribuie şi ornamcnidc. 
Trel.iuie folosite b .;J cu m.t;ură. 

pentru a nu încărca inulil pagm•l e. 
l 'neori utilizarea lor eslt. mdis~n

.;a bilă, cu condiţia :;ă n...i se uite 

dletionar 
.... presa 

in toaf.e genurile literare într-o e
pocă de pionierat a cul turii 1omâ
neşti. I se reproşează faptul - şi 
pe drept cuvint - că a seri:;, nu 
de puţine ori, într-o limb3 ;,:reu 
în teligibilă. şi nu numai as!.ăzi. ln 
pofida efori w·ilor sale neobosite 
pentm promovarea une i lim bi un:
tare. Este 1 irn ped.e că spre deose
bire de Costach e Negruzzi - ca 
să dăm cel mai bun exempl u din 
epoca sa - lu i Asachi i-a l ipsit 
simful limbi i vii, şi de a ici şi scri
sul său dif icultuos. Dar la ctearea 
acelei rezerve pe care au ,1 răt::1t-o 
faţă de e l contemporan ii ăi mal 
tine ri, incelind de a-l mai recunoaş
te d rept ,,spiritut r ector al vieţii 
intelectua le"'.M, cel mai mult a con
tribuit, fără îndoială, l ipsa d~ în
ţelegere d in partea sa a unor ·mo
mente cheie ale istoriei - lips3 ma
nifestă mai ales în timpul He
voluţiei de la 1848 şi în p~·eajma 
UniL;i, cind s-a situat pe po7Jtii 
antiunioniste. Se impune, însă, a 
s~ sublinia că nici în aceasl.:l pe· 
rioadă Gheor ghe Asachi nu 5-a în
depărtat de convingerile iluminis te, 
de idealurile patr iotice din prim a 

21 Scr iitori r ornl!nl, p . 41. 

-;r-opul adevărat pentru care au 
bst create. Nu rareon in~ilmm 
siL1,;aţia in care se face a b...i;; de 
chenare, de linii de coloană., linii 
Jemarcatoare şi altele, incăr~ind 
grafica paginii. Este subapreciată 
a:;trel menirea chenarului de a 
scoale în evidenţă importanţa unui 
material. Simpla renunţare lin 
parte s-a şi Iăcut} la liniile haşu
rate, tremw·ate, îm pletite, duce la 
o elibet·are de elementele stufonse, 
ajungindu-se in cele din urmă la 
o linie elegantă, semnul incontesta
bil al unei viziuni unitare. 

Ca elemenL grafic de sublinl~re 
este folosi lă şi culegerea reliefotă 
a. a numitor părţi d in m ateria l. De 
mult efecL '.in grafica ziarului :.înl 
iniţialele, care se recomandă în 
cazul articolelor mari, spărgind, ca 
şi subtitlurile, monotonia textului 
şi •:1 pagiini I. 

Toate aceste elemen te grafice, 
oricum le-am impărU şi denumi, 
de bază sau secundare, princiralc 
sau minore, contribuie l a arhitec
tura armonioasă a ziarului, la re11-
ni rea compoziţiei grafice i nh--un 
tot unitar. Este o „organizare " a 
tuturor acestor „pietre de mozaic" 
într-o in teraciiune reciprocă cu 
conţinut ideatic, avind menirea de 
a stabili legăturile necesare intre 
obiect şi subiecL, de a înlesni me
sajul publicistic. 

parte a vieţii şi activităţii sale. Mai 
bine decît orice altceva o demon
strează articolele publicate de el i n 
periodicele pe care le-a condus 
după 1850, îndeosebi în „Gazeta c!e 
Moldavia" şi „Patria ". De altmin
teri, în 1855, Mihail Kogă.lniceanu 
.făcea o caracteiizare de excep\le 
perenă, activităţii gazetelor „Albi 
na românească" şi „Curierul româ
nesc ", ca.ract.erizare la car e n oi. cel 
de .asta~. subscriem rară rezerve. 
„Am von mai înalt decit toate am
voanele - sublinia el - auditoriul 
lor era pretutindeni şi g la:;u.l tor 
s trăbătea in palatwrile bogaţilor şi 
i n. căsuţele răzeşeşti şi a posesori
lor„. Clase î ntregi fură prin ele 
deşteptate, lum inate şi chemate la 
v ia.fa publkă "Xi. 

Gheorghe Asachi s-a săvirşit din 
viată la 12 noiembr ie 1869 - avea 
81 de arti- , mihnit de u itarea şi 
tăcerea cu care i.1 înconjuraseră 
contemporanii. Da r vor trece abia 
două decenii şi ei îşi vor am.inti de el, 
republiclndu-i cărţile. ba ch iar înăl
ţîndu-i o statu ie la Iaşi. F1in<lcă 
viata şi activitatea sa de mare pa-
triot şi cărturar a utent ic, de refor
mator şi îndrumător cultu r1-tl, ele 
întemeietor a l presei româneşti. in
traseră defi nitiv în istorie. îşi ocu
paseră pentru totdeauna loci:l ce li 
se cuvenea în patrimoniul spirilua
Ută ţii rnmâneştl. 

25 1stor la fltcratur ll romc2ne, voi. D , 
p . 243, 
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execută in codrul programului sbu de fobricoiie 
următoarele fom1li1 de prod\1se : 

- Aparate şi instrumente de măsură ~i con trol di 
mensional 

- Aparate şi mecanisme de or.ologerie înduslrîolă 
- Aparate pentru controllil mărim il or termotehnice 
- Elemente de outomolizore pentru r'?glareo pre· 

siuni lor şi temperotL1rilor 
- Scule, portscule, dispozitive ~ i motrrtc 
- Produse din c a rb l1 ri metalice s11lte1 ita te 
- Scule diamantate 
- Pile şi rospele 
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În imagini: 

1. Ceas temporiiator pentru laborator CTL 350 
2. Ceas programator CPA-ZZ-2 
3 Programator pentru maşino de spă lat rufe PSR 340 
4. Tahometru electromecanic unghiular 
5. T ohometru portabil LZ 60 
6. Tahometru electromecanic axial cu scală ungh i ulară 
7. Contor de debite cu ro ţi ovale. 

lnTAEPRlnDE.RE~ ~ r.;;;;1 ,: 

ffiECROICA FlnA ~ • -. · 
:: ! • J. - • I ' ' . 

.lnTREPRIODEREA De mecAnlCA PlnA 

BUCURESTI 
~ 

Str. Popa Lazăr nr„ 9„19, tel . .350000 
telex 11583 
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INTl{EPHINDEREA MECANICA FINA 
- H u cures(i execută in cadrul prngra mu
lui său de fahri eaţie urm~Hoarele fa m ilii 
ele produse : 

- Apuratc ş i in<.l rumcn te d e m:1surl1 
c;j control dime nsional 
· - .\ parate ş i mecanism e de o rologc-ric 
induc;t ri al ~1 

- :\para le pe ntru <'ont rn lul mărimilor 
l l' r 11111 Ie h ni cc 

- E le me nte de automatizare pent ru 
rL•g-iareu presiunilor ·'?i lcmpcral uril,ir 

- Scule, porlc;cul<', cl is pozitin· ~ i 

mal ritc 
- Prndll.'>C' rlin carburi m e tulite s inll'-

rizatc 
- S cul (• diamanlnl<· 
- Pilc 'iÎ ra'>pdc 
In imagine: l. Complet m e canis m dc

rnulti1>li ralor p1•11lrt1 rc lc-u d(· t.c mporizarc 
llTpa 'i 
2. l\lcn111is m de tcm p11 ri1.ar<• pt' 11tru rr lt'll 

de cure nt rnax imnl ltPT I 
:l. Inlrcrupulor de tC'mpori1.a :·1· 1·tt motor 

"in eron KTS-3<io 
4. ln '> ta laţil' pe ntru m~i„ura l viteza la 

rame ele me trou IV l{l\l 
Produrii tor : Intrcprirnkrcn :\IEC/\N l

C J\ FI. A - Ilucurcs ti 
Str. Popa Laz<lr 11·1·. U-1 !) t t> I. :l5.00.00 

l t •IP\'. 11583 



f> i lll iil;a ra 
~ 

F'oto : Sandu „Scintela·· 

rx· ·•v 

~·~~ ,l 
I./\ 

4 I 

I 



Proletari din toate ţările, uniţi-vă 

Revistă editatei de Consiliul Ziariştilor 
din R~publica Soc ial i stă România 

ANUL XXXII NR. 4 

APRILIE 1988 

-------------- ·- - -

Colectivul redacţional : 

AURA ANGHEL (secretar responsabil de redacţie) 

MILENA COMARNESCU 
CRISTINA DUMITR&SCO 
AUREL NEAGU (redactor-şef) 
CONSTANTIN TATU 

Lei 8 

Redacţia : Bucureşti , Piaţa Scîntei i I, telefo n l8 57 75; 
1 7 60 l 0/ 1333, coci 71341 

Administra~ia: I.S.I.A.P . - Pi aţa Scin teii nr. I, telefon 
18 03 57, cod 71341 
l'i1>1trul : I. P . „Informaţia" c :n.n 

Ci titorii din străi nătate se pot abona p rin ROMPRES
F ILATELI A - sectorul exPorl-imporl-presă P. O. Box 
12.201 lelex 10376 p rs!l r Bucure.şti, Calea Griviţei nr. 64-66 

\ 
VIZITELE TOVARAŞULUI N ICOLAE CEAUŞF.SCU. 
l:\IPREUNA CU TOVARAŞA ELENA CEAUŞESCU. 
IN ŢARILE ASIEI ŞI lN A U TRALIA 

O prestigioasă acţiune JJOlitică. o nouă contri buli1· la 
cauza păcii, înţelegerii ş i colaborării dintre popoa re 

ln lumina sarcinilor fun<lame:-italc s ubliniate ele 
tovarăşul Nicolae Cea.uşcscu la Plen ara C.C. n! P.C.R. 
din 28- 29 martie 
Amplă mo bil izare pen-lru realizare.a ct1 ·pir:t re

VQlutionar şi respansabili!.ate a sar-cinii·lor ţ;nzetăreş: ! 

MASA ROTUNDĂ 
Mereu în actualitate : ancheta (Participă : Piu 

RădU11escu („Români.a liberă '·J. Pe:rn Cdapo~ie:,cu 
L. J.nformaţi.a Bu.~urestioulu·i "). Sorin Ov:diiu băl.an 
( .. Scinteia 'Ll.neret•ului ''), Const.a.nti n Du mi t.ru (,.F ic..rn.u 
ra Prahovei·') (Ma ă rotundă reali zală de Mil(>n.a 
Comarnescu) 

PORNIND DE LA O CARTE, U S A TOR, u 
ARTICOL„. 

Se exprimă li m pede ... (Cris~ina Dt1mitre,;cul 

DEZBATERE PROFESIONALA 

Comba li vit.ate.:l - d ' mens:une fu.nd.ament:ilă .a tinei 
g.azetării eC:.ciente (Dezbatere profes l-c.n.ală real iza tă 
de Cristina Du m i t.rescu) 

O ZI IN REDACTIA ZIARULUI ... 

Presa sătmăreană pe coordonatele n '.l ii deveniri (0 
zi în redacţia zi.arelo r „Cronica sătmăreana " <şi 
„Sza.tmari Hirlap (Consl.antin Tatu) 

PE TE:\'IF. GAZE'I'A.REŞTI 

'J:rosfit uri specifice ale operei ziaristice (5) (Prc- r. 
1
• 

u 11iv. l\estor Ignat) j 

lnterdisciplinarilalea - trăsătură definitorie a com-
P"lentei profesio nale a ziaristului (Constantin 
Amari ţ ei) 

Lll\'IBA.JUL PRESF.I 

Forni..aţîile lexicale cu prefixul -llc şi neg<l'(ia ne 
(Dori n Uri tescu şi Rodica U~ă-Uritescu) 

IU::'l'OIUCĂ ZIARISTIC A 

XII. Sub.>itiJ.ul i1nform:itiv uUli.t.ar (R ubri că ro:~ li
za tă de Cons tant.în L upu şi Mirce:i H.:imza) 

GAZETARI DESPRE GAZETARIE 

Mih '.li l Cru::e<i nu : , .Ială cum e po.ate in\elege t:·e 
cerea me3 de 13 li te1·a1 u.:·ă la pa.li tică ' · (C~n.si.:rn t.i n 
D.:irie) 

RUBRICA SUBIECTIVA 

Am \'ăzu t. 1 e-.a p l1kut. Vă semnalăm 

FARA SUPARARE ! 
De pr in p1·esă odunate ... 

DIN TRADIŢIILE PROGRESISTE ALE r1 ESF.I 
ROMÂNEŞTI 

Mă1it.ur i i ale pre. ci despre răscM l:i ţărăne.:isr:i 
din 1888 (Dr. Rodica Şei-bâne.>cu) 

Citim în Pl'csa noastră de acum uu veac (Rubrică 
re.al :za :â de Rodica Şe1·bane. cu) 

Panoramic extern (Rul>1iică re.:l!li za·tă de Cun,; 1..rn 
lin Lupu) 

Pe scurt de la noi 

Pe scurt din toată lumea 

, 
'• 



Vizitele tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 

impreună cu tovarăşa ELENA CEAUŞESCU, 

A 

'" Australia lările Asiei • 
ŞI 

A 

'" 
O prestigioasă actiune 

' 
politică, 

contribuţie la cauza păcii, 

inţelegerii- şi colaborării 

V 

o noua 

Al ntregul ll'lost ru p opor 
a urmărit cu legitim in
tei1es şi vibnantă mtn
drie patrjotică noul şi 
strălucitul itinerar de 
pace, înţelegere şi co-

laborare al tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, împreună cu tovarăşa 
Elena Ceauşescu, în ţări ale Asiei 
şi în Australia. Dia'.logul la n ivel 
înalt desfăşurat cu acest pri'lej, în
ţelegerile conveniite, aco1'd1u.r.iJe în
cheiate s-<au constituit , toate, în
tr-o prestigioasă acţiune politică, 
expresie elocventă a politicii ex
terne româneşti de largă deschide
re, dinamică şi conSlll'llollit\l'ă, ~ecu
noscută ca allaTe pe întreg ~obw. 
De la Karachi la Ulan Bator, de-a 
lungul întregului itinerar, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu şi tovru·ăşa Elena 
Ceauşescu au fost întimpinaţi şi 
înconjuraţi cu cele mai alese sen
timente de stimă, preţuire şi ad
miraţie, atestînd în fapt re..;peclul 
de care se bucură această poiitică 
pe cele mai îndepă~:tate meri diane 
ale Terrei. 
După cum se cunoaşte, primul 

moment al noii solii de pace româ
neşti 1-a reprezentat întîilnirea prie-
tenească pe care preşedintele 
Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa 
Elena Ceauşescu au avut-o la 
Karachi cu Mohamma'd Zi.a-'Ul Haq, 
preşedintele Repul:ll.icH ISlwnice P a
k istan. A urmat apoi vizita o.f1ctală 
de pr ietenie în Republica Indone
zia, la invitaţia preşedintelui aces
tei ţări, Suharto, şi a doamnei Tien 
Suharbo, după oare iifilineiiarul a 
continuat în A!ustral~a. la invitaţia 
guvernatorului general Niinia-n Mar
tin Stephen, fiind vizitate Oanbena 
şi statele Queensland şi A'UStralia 
de Vest. O altă etapă a acestui iti
nerar a reprezentat-o viz.ita ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă Vietnam, la j nvitaţia C.C. 
al Rarlidului Comunist din Vieb1am 

şi a Consiliului de Stat al R. S. 
Vietnam. Ultimul moment al stră
lucitului i tinerar de pace şi pr ie
tenie 1-.a constituit vizita în Repu
b.lnca Populară MOillgolă, lla invita
ţia toViarăşului Jambîn Baotmunh, 
secretar general al C.C. al Parti
dului P opular Revdluţiona:r Mon gol, 
pt'E?şecli.ntele P1iezidhrlui Marelui 
Hural P opiuloa1· al R. P. Mongole. 
Aşadar, în cLinamica spectaculoasă 
a raporlurjloT ţării noastre ou alte 
state. o cronică densă, bogată în 
evenimente ce S-'au înscr!is, ptin 
însemnătate şi relief, în vaat.a po
litică inter.naţională a acestei pe
rioade. 

Rezultatele excep~ionaile ale vizi
telor toV1arăşU!ui Nicolae Ceauşescu, 
împreună cu tovarăş.a Elena 
Cea<llşescu, în ţări ale Asiei şi in 
Ausbralia ne sînt bine oun0scute, 
atît din comunicatele comune adop
tate, documentele încheiat e şi cu
vi•ntărlle rosliite, cît şi din relată
riJe presei asupra convorb:Wilor ofi
ciale. Fiecare etapă a nouiliui iLine
rar de pace şi colabmia.re s-a în
cheiat cu un succes remarcabil, 
conferind climenslurri noi, superioa
re relaţi.Uor cu ţara vâz:illată. Au 
fost demonstrate încă o dată. cu 
puterea faptelor, realismul politi
cii externe româneşti, caracterul ei 
din'arnlc, ştiinţific, ma<re!le presti
giu de care se bucură în lwne 
România socialistă, p.reşedinlele 
Nicolae Ceauşescu. La ~anachi şi 
Jakarta, la Canbenra, BrJsbane şi 
Perth, la Hanoi şi Ulan BatoT, ~a-1-
ţii soll ai poporului nos1ll.iu au fos t 
primiţi şi salutaţi cu deosebi tă 
că.ld'l.l!ră şi si!Illpa1lie, evidenţiindu-se 
putem ic valenţele dialogului la cel 
m ai înalt nivel ca pninoipal instru
ment de acţiune po1itică, consacra
tă, în egală măsură, aomplificăril re-
1a~ihlor bilatena'le, cit şi soluţionări i 
juste, echitabiJe a unor prob1eme 
majore ale actualităţii internaţio-

oale. A fost din nou relevată în
semnătatea o0ardinală a dezvoltării 
relaţâilor de conluCll'axe între state 
pe temeiul respectării neabătute a 
prJncipiilor independenţei şi suve
ranităţU popoarei.or, egalităţii in 
drep1luni şi avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne. 
Desfăşurate sub auspicii deosebi1t 

de favorabile, într-o atmGfileră de 
prietenie şi încredere reoiprocâ, oon
vo11bi1J.·ile la nivel tna!lt au pus în 
lumină noi posibilităţii de extindere 
a cooperănii, în diverse domenii, cu 
ţările vizitate. La K.cmachl s-a a jun!' 
la concluzia că relaţiile dintre 
Românii.a şi Piak.istan cunosc o evo-
1 uţie continuă, ceea ce îşi găseşte 
expresia in realizare:a pnin coQPe
rare a unor importante obiective 
economice, în extinderea schimbu
r.ilor comercialle. Potenţialrul de care 
dispun cele două ţă<ri, programele 
lor de dezvc>ltare oferă, însă, largi 
posibilităţi de amplifrcare a conlu
crării irec1proc •avantajoase. lnţele
gerile substanţiale la care s-a ajun3 
cu prilejul noului dl•ailog vor c~nliri
bui în mod substanţiall la i.ntensili
carea şi dezvoltm-ea şi mai ampHi 
a colaborărLl pl'ieteneşti româno
pakist..aneze. 

Concluzii simi1laire s-au desprins 
şi din convcxrbirile pUITtlate la Ja
k all'fla, sub:l!ini1indu-se cu acest pri
~ej necesjrtlatea inlţJetii unor acţiuni 
de cooperare româno-:indoneziene 
î ntr-o perspectivă mai mnplă, pe 
baza unor acordwi de lungă du
rată, atît în ce priveşte schimbu

.rile comerdale, cît şi coo.perarea 
economică propriu-zisă. Simpla enu-
merare a domeni iilor în oare există 
inl:.erese comune - cele ale indus
triei m.ineiitului, pet r-Odului, agricul
turji, pesouitu'.lu i oceatrlâ.c - oferă 
imaginea perspectivelor ce se des
chid colaborării ,reciproc avantajoa
se dintre cele două ţări , situate la 
mru:e distanţă una de alta, dar ani-
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mate de preocupări şi aspiraţii co
mune de pr-0gres şi dezvolt.are. 

Cit priveşte dialogul la nivel :nalt 
de La Canbe.Ilra, înt"J.l!nirrile de la 
Brjsbane şi Perth, înţelegerile la 
care s-a ajuns sînt de niatură să 
marcheze începutul unei noi etape 
în evolu{lia reliaţiHor dilJ'lltre ţările 
şi popoarele noastre. Există condiţii 
priellilice pentru intensificarea şi di
versificarea r~~unillor reciproce, 
mai ales a coo,perării în domeniile 
mLnier, metailurgic, al construcţiilor 
de maşini, precum şi penbr·u m·eş
terea şi extinderea schimburdJo.r co
merciale. Reţin îndeosebi atenţia în 
acest context înţelegerile pnvind 
exti.nderea experienţei livrărilor de 
minereu de !ier austr.alian în schim
bul produsellor industriale 10ma
neşt.i, incluzmdu-se fole>ttea Cana
.bului Dunăre - Marea Neagră în
tr-o wziune de !largă cooper are 
transoceanică. Această primă călă
torie a unui şef de stat român pe 
meleagurile continentului austr:ilian 
a constituit, ~n ,acelaşi timp, o nouă 
şi grăitoare dov.adă a politicii ex
tel'ne a Român.iei sociaiListe de lcr.rgă 
deschidere i.lnte.IUlaţi.onală, de dez
voltare a relaţiilor cu toate ţăi~ile 
lumii, indiferent de 01iînd-ulrea lor 
SOC'i·allă. 

DiJOd expresie sentimentelor de 
prietenie şi respect reciproc dintre 
partidele, ţă!rHe şi popoairele noas
tre, dorinţei comune de a dezvolta 
şi aproLunda coll'.lucrarea pe multi
ple plam.ir.i, convOl"birile la nivel 
inad.t de la Hanoi au d~ ma.i de
.parte tradiţia bunelor r.aportur i din
tre RoJ:nânâa şi Vietnam. tn cw·sul 
dd!alo.gului cu secretar.ut general al 
c:c. al P.C. din Vietnam, tovarăş.ul 
Nguyen Van Linh, şi tovarăşul Vo 
Chi Cong, membru al Biroufa.14 Po
.Utic al C.C. al P .C. wn Viel.nam, 
preşedintele Consiliului de Stat al 
R. S. Vietnam, s-a convenit să se 
depună în contÎJ'lluare eforturi în 
veder-ea creşterdii schimburil.o.r co
merciale, dezvdltăirLi coaperă.r.il în 
industrie, agrioUltură, tlI1aln$POrturi, 
în scopul valorificării mai putern i
ce a posibi:.lităţiloc existenrte. S-a re
liefiat, totodată, î.nserrmă1atea i!Clten
sdficării conl!actelor pe l!Î!nie de 
partid şi de stat, între Ol'garlizaţiile 
de masă şi obşteşti, în domeniile 
cultur.al şi ştiinţific, ceea ce va duce 
la o mai bună cunoaştere recipro
că a v.alor.ilor mateni.ale şi ~ituale 
ale pQpcnuelor român şi vietnamez. 

Vizita oonducMorillor noşbri de 
partid şi de stat la Ulan Bator a 
marcat un stadiu nou, superjru· în 
dezvoltlarea pe mai depaI11:e a re-
1.aţiifor româno-mong<il:e. Ca o ex
presie a contribuţiei esenţila!le r:rduse 
lia dezvolot.area şi î:n!tărj.rea acestor re
laţii, tovarăşUlui Niioo1ae Ceauşescu 
i-a fost înmînată cea mali înaltă 
distiilcţie a Republicii Popul!n:e 
Mongole : C>roinul „Su he Butor ". 
Le.găturhle dintre Româ:n~a şi Mon
gol.ia se extind continuu, în !>piri
tul pnincipiUor şi 1preveder,hlor Tra
batullui de prietenie şi colaborare 
dÎlntre cele două ţări şi ale Progra-
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mului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economic<! şi 
tehnico-ş.tiinţiiice pe penioada pină 
în anul 2000. Pe timpllli convorbi
l)ilor au fost reliefate noi căi şi di
recţii de coLa:borare, de extinder<! a 
l'tapar.tm·hlor economice, tehnico-şti
inţifice, cultura!le şi în alte c:!ome
ni.i, în conformitate cu iposibilităţUe 
sporite create prj11 infăptuh'ea pro
gr.amelor de dezvoltare economico
sooială ale celor două state socia
liste. 
Rreocupată permanent de s tarea 

şi evoluţia alimatului politic in
ter.n.aţionaJ , România socialistă se 
manifestă ca un 1iactor deoseblt de 
activ în arena mondială. Era şi fi 
resc, deci, ca prob.lemede !unda
menbale cu care se confruntă as
tăzi omenirea să reprezinte în I.ie
care etapă a itinera1ruihui sub~ecte 
centra'le in cursul convorbirilor. O 
semnificaţie cu totul oapwte pentru 
progresele făcute în aftirmarea idei~ 
lor de înţelegere şi încredere in
teirnaţ.ională o are, inconte;;tabil, 
faptul că în toate convorbixi.lle pur
tate au fost evidenţiiate aprecieri 
comune, puncte de vedere identice 
sau foarte apropi.ate asupra celor 
mai de seamă probleme ale contem
poraneităţii. S-a ex·primat mai ales 
vrofu111da preocupaire a popu.a:-t1or 
aoasbre faţă de contim.11area cursei 
î·narmărilor, de persiStenţa unor 
oonflicte în diferite zone ale lumii, 
de perpetuarea palitici~ de forţă şi 

de ameninţm·e cu forţa, de amestec 
în trebuliil.e interne, de încălcare a 
.independenţei şi libertăţj,i unor sta
te. ConsiderÎIIldu-se că problema 
fundamentală a epocii noastre ră
rrune oprirea CUI1Sei inarmă!·ilo« Şi 

trecerea hotăDîtă la dezarmare s-a 
apreciat că semnarea Trataitului 
di!nbre U.R.S.S. şi S .U.A. cu privir<! 
la reducerea rachetelor ou !'lază me
die şi mai mică de acţiune e3te un 
eveniment de importanţă is~,)rică, 
dar reprezintă numai un prim pas 
pe calea înlătw·ărli uroi~elor 

stocuri de arme nucleare din l ume. 
Diialogurl!le la nivel înalt au prile
j-uit cmistallizarea unor concluzii co
mune JXl'ivind realizarea unor noi 
acordu1ii şi îinţelegeri meni te să 
asigure lichidarea totală a armelm· 
nualea:re, l·enunţ!llrea la mi.llitariz~rea 
Cosmosului, încetarea eXjpel".ienţelor 

atomice, disitrugerea armelor chimi
ce, reducerea armamen·tellor clasice. 

Una din ideile subliniate ou preg-
nanţă în fiecare din ţărue vizitate 

a lost neceSlitatea :reglementăni prin 
mijJoace paşnice a tuturor prnble
melor litigioase dintre state. S-au 
ireliefat, în acest context, oportuni
tatea unei conferi'llţe mternaţ.ionale, 
sub egida O.N.U., penrtnru soluţio
narea globală, justă şi dwiabilă a 
iproblemelar din Oi-ientUil Mij lociu, 
precum şi necesitatea încetării con
flictului dintre 1ran şi hlak, a reali
zărji unei Largi reoonoillieri naţio

nale intre toalie :forţele k!ampuchie-
1ne, a.preciindu-se, totodată, impor
tanţa acordur-iJor recent iincheiate 
prîvLnd reglementarea polHică a si-..... 

tu.aţiei din Afganistan. De aseme
nea, în cadrul schimburilor d~ pă
rem .asupra situa~iei int01 naţionale a 
fost evidenţnată acuibatea proble
melor pe care le genereazâ adin
oirea decalajelor d1nt re statele bo
gate şi cele sărace, subliin~indu-se 

că instaUDaTea unei noi ordi:ni eco
nomice internaţionale, lichidarea 
subdezvoltăr·ii, reprezintă condiţii 
esenţi·ale pentru menţinerea păcii şi 
secunităţii inter.n:iţiona1e. 
Du,pă cum era de aşteptat, vizi

te.le oficiale de pliietenie efectuate 
de tovarăşiul Ndcolae Ceauşescu, îm
preună cu tovarăşa: Elena Ceauşescu, 
au fost amplu reflectate de căke 
mijloacele de informare în masă. 
Mărtw·ie a preslligiului de oare se 
bucură în lume politica noastră ex
ternă, numeroase agenţii de presă, 
ziare, posturo.i de radio şi televiziu
ne din ţările vizitate, ca şi d ia alte 
numeroase ţă.ni, relevă însemnăta
tea dial.ogurillor la cel mai înalt ni
vel pentiru dezvolta.Tea ra.pooturilor 
bilaterale, pentru triumful cauzel 
păcii şi înţelegerii în lume, subli
niind contribuţia inestimabilă a ţării 
noastre, a preşedintelui ei in acest 
domeniu. Astfel, ziarul pakistanez 
„Morning News", înbr-1\.1111 axticol 
consacrat personia.Li1tăţLl şe.ful ul sta
tul ui r-0mân, sccia : „Nicolae 
Ceauşescu este un h.tiptător activ 
pentru pace, în condiţi iile în_ oare 
în întreaga lume se a.,,a:ravează ten
siunile, se acumulează noi arme 
ucigătoare, este amennnţat direct 
dreptul fundmnental al oamenilo.r, al 
popc:iairelor la vi.aţă. Iniţialtiivele sale 
de pace sînt menJte să deschidă căi 
noi, realiste, în vederea restabilirii 
olimatului de destindere, a făuririi 
unei llumi fără arme şi fără răz
boaie. Iar cotnd!i.oanul „The Austr~ 
lian", prezentind pOlrltica de largă 
colaborare promovată de România, 
dezvo1tarea relaţiLlor noastre ex
ter.ne, arăta : „Şefi de stat şi gu
vern, personalităţi ale vieţii politice 
şi ştiinţifice interJJaţionaile şi-au ex
primat înalta consideraţlie faţă de 
principialitatea politicii externe ro
mâneşti, de consecvenţia cu care 
România promovează un sistem de 
relaţi:i inteJ.'Stlatad.e noi, în consens 
cu cerinţele imperioase a.le epocii". 

Asemenea coment.ar;Li elogioase 
au putut fi initîlnite în multe alt0 

organe de presă din ţările vizitate. La 
rindul lo.r, numeroase agenţii in
ternaţionale - Î•ntre oare T.A.S.S., 
China Nouă, A.D.N., Kyoclo - , ziu.rc 
de mare tiraj de pe diverse meri
diane ale globului au consacrat re
liatăiri debalii:ate ale pninaipailelor e
tape ale !Convorbirilor Oa nivel înalt, 
asiupr.a conaluziilO'l· desprinse, a'Co.r
du0riilor şi înţeleger.ilQr convenite. 

Aş.ada1r, cuprinzînd o întinsă zonă 
a planetei, noul itinerar românesc 
de pace, prietenie şi colaborare re
prezintă cu adevărat un eveniment 
de remaivcabilă însemnătate 1nter
naţională, o contmibuţje de seamă la 
caiuza păcii, înţelegerii şi conlucră

rii intre toate naţiunile !•urnii. 



„Să facem totul pentru ca în acest an să obţinem cele mai bune 
rezultate în dezvoltarea economică şi socială, in perfecţionarea întregii noas
tre activităţi, in buna desfăşurare a condu~erii tuturor sectoarelor de 
activi tote ! 

NICOLAE CEAUŞESCU 

ln lumina sarcinilor fundamentale subliniate· 
ele tovarăşul Nicolae Ceauşescu 

la Plenara C C. al P. C. R. din 28-29 martie 

Amplă mobilizare pentru realizarea 
cu spirit revoluţionar şi responsabilitate 

. a sarcinilor gazetăreşti 
F inele lunii martie a fost 

marcat de evenimente 
politice de o însemnă
tate majoră ' pentr u 
dezvoltarea economică 

şi socială a ţării , pentru per-
fecţîonai1:ea activităţii in toate 
domeniile : plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român şi sesiunea Marii Adunări 
Naţionale. Acestea mJ anaJ1mit o 
seamă de probleme importante şi 
au adoptat hotărîri a căror infăp
tuire exemplară va con~ibl\.lii la in
floril"ea şi pl:'Ogt'esut multL1ateraJ al 
României socialliiste. 

De excepţională însemnătate, î n 
acest context, este cuvînt81rea tova
L"ăşului Nicolae Ceauşescu, secre
tarul general al partidU!l.ui, rostită 
la încheierea lucrărilor plenarei. 
Primită cu deosebit entuz:Lasm şi 
unanimă aprobare de toţi comu-
niş tii, de înlireguJ nostru pe>por, 
aceasta reprez.i.ntă un ampliu 
şi mobilizator progL'am de mun
că şi acţiune revoluţionară al 
organelor şi organizaţiilor de partid, 
al comuniştilor, al hlita-egii naţiuni 
pentru intensificarea activităţii i l 

toate sectoa~'ele, pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiţii a pre
~ederilor de plan pe anul 1988, pe 
intr egul cinci1nail. 

Cum el'a şi fti.resc, în cadrul lu
crărilor pJen-airei Comitetul.ui Cen
tra.I al partidului şi ale sesiunii 

Marii Adunări Naţionale s-au si
tuat, pe prim plan, probleme.le 
complexe ale înfăptu.LrH prevederi
lor Planului naţional unic pe anul 
1988, an decisiv a l actualullllÎ cin
cinal, precum şi unele aspecte de 
.fond pri voind perfecţionarea în con
tinuare a meoail!ismllllui econ omi
co-firnanciar, a sistemului de for
ma re a preţurilor de producţie, a 
relaţHJor conitraotuale, a sistemului 
de retllibuire pentru stimularea 
producţiei de export şi a exportu
lui. SoluţUle principiale ale t u tur or 
acestor probleme de actualitate 
stringentă au fost subhlni.ate de 
tovarăşul Nfoolae Ceauşescu în 
magistrala sa cuvi•ntare, oare se în
făţişează ca o nouă şi aprofundată 
anat.iză ştiinţifică a fenomenului 
economic românesc, jalonînd, în !l
celaş i timp, cu luciditate şi clarvi
ziune, direcţiile principale de ac
ţiune şi impoctanţia Im· vitală pen
tru înfăptuirea neabătută a hotă
rî.riJor Congresuilui al XIII-lea şi 
Conferi nţei Naţionale ale partidu
lui, pentru făurirea societăţii so
cialiste mUilt il.ateraJ dezvoltate şi 
înaintarea fermă a României spre 
oomunism. 

Din multituddnea de teze şi idei 
aflate în cuvîntarea tovarăşului 
Nicola e Ceauşescu, în documentele 
adoptate de recentele forumw 'Î. de 
partid şi de stat, ne vom opt'i, în 
esenţă, asupra ceri.nţei f undamen-

tale ca, î n întreaga activitate !)ro
ductivă, să se manifeste o atitru.d.ine 
activă, responsabilă faţă de proble
mele deosebit de com.piexe ale creş
terii efilcienţei economice. Se ştie 
doar bine că, în sociallism, numai 
prin realizarea unei eficiente supe
rioare se pot crea resurse econo
m ice lll'ai nic.e pentriu creşterea ve
ni tul lllÎ naţional, a avuţiei naţio
nale, penbru progresul multiJ.ateral 
al patriei. Este îmbucw·ător, fi
reşte, că în anul trecut, oa de alt
fel şi în p rimele luni ale acestui 
an, î n multe întreprinderii s-au ob 
ţi.nut în această privinţă rezultate 
superioare. Sub acest aspect apare 
grăitor mai ales faptul că producţia 
.netă a sporit pe ansamblul indus
troiel, Îill 1987, cu 5,6 la sută, iar a
ceasta în oondliţii,Je gene.rate de 
criza economică mondială. Evident, 
:zJ.arele centn-ale şi locale, radiote
leviziunea, celelalte mi jloace de in
formare şi-au adus o contribuţie 
p:repioasă la generaliza1·ea experien
ţei unităţi:lor fountaşe. Rezultatele 
puteau fi însă muH mai bune dacă 
nu ne -am fi izbit de menllalltăţi 
anaoroni-0e, păgubitoare. De pildă, 
unele cadre di n economie socotesc 
că nerea1iz~ile dintr-o întreprin
dere ori alta ar t rebui suportate 
din buget . Altele se mulţumesc cu 
rea'1iză"Diile obţi nute, dacă acestea 
sînt mai bune comparativ cu an ul 
anteniar cind s-,a consemnat o si-
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„Avem nevoie de autocritică şi critică revoluţionară, comunistă, care 
să dezvălu ie lipsurile, dar să dea şi perspectiva, să stabilească măsurile în 
vederea creşterii răspunderii şi a îmbunătăţirii activităţii in toate dome
niile 1• . 

tuaţie nesatisfăcătoare. Şi acestea 
nu sînt singurele oonce.pţil nocive 
faţă de oare, trebuie să recunoaş
tem, n-.am luat întotdeauna o ati
tudine deschisă, fermă. Nu o dată 
au fost admise justitiicările unor 
cadre cerllate cu d.isc1plina, cu le
gile. Ce consecinţe practice pot 
avea asemenea concea>ţii o atestă 
faptul că, anU!l trecut, peste o mie 
de unităţi economi~e n-au obţinut 
n ici un beneficiu, lipSIÎllld avuţia na
ţională de drca 40-50 de milHarde 
lei. Este li mpede că asemenea stări 
de luonur.i negative vin în contra
dicţie Damian.tă cu ,prJncipille auto
conducerii, autogesthmii şi autoti
nanţării. „latll de ce este nece:Jar 
ca, pini la slîrşi&ul semestrului -
- arăta tov.arăşul Nioo1ae Ceauşescu 
în încheierea luară:riHor plenarei -
sl se lichideze aceastl situaţie. 
Toate u.nUiţile si devi.nă rentabile!„ 

Fol-OSi!rea ou chibzuinţă a mijloa
celor tehnice, mateni.ale şi .1ii!nancla
re, a resurselor de muncă este, deci, 
o cerinţă imperioasă a edificării so
cietăţii noastre socialdste. Repre
zintă un mare cîştig 1iaptul că ve
n.Ltul na~ional pe locuitor a ajuns 
la peste 35 OOO lei, dar tot atît de 
impor.tant este să se utilizeze cil 
mai economicos rezultatele muncii, 
neîngăduindu-se in nici un fa! iro
sirea de resurse. Aşa cum sublinia 
tovarăşul Nd,colae Ceauşescu La: re
centa plenară a C.C. al ~tidllllui, 
este necesar ,.si acţionăm cu toată 
hotlrirea pentru buna gospodărire 
şi adminJstrare a mlJloacelor de 
producţie încredinţate colectivelor 
de oameni ai muncii, in calitatea 
lor de proprietari şi producători, 
pentru creşterea re.ntabilltiţii şi e
ficienţei tuturor unitlţilor econo
mico-soclale ! " 

Acesbor ţel.urli atit de clar for
mU!llate de cătJre seoretarul general 
al partidului nostru, menite să 
ducă la ridicarea pe trepte tot mai 
înalte a eficienţei între~i activdtăţi 
economice şi soci>ale, le stnt desti
nate şi legi.le adoptate recent de 
sesiunea Marii Adunări Naţionale : 
Legea privind perfecţionarea me
canJsmului economico-financiar 
prin imbunltlţlrea sistemului de 
formare a preţurilor, Legea pri
vind încheierea şi executarea con
tractelor economice, Legea prtvind 
perfecţionarea sistemului de retri
buire pentru stimularea producţiei 
de export şi a exportului. Ca şi 
programele de organi;io;are ştiinţifică 
a producţiei şi a muncii, de mo
dem,iza:re a tuturor sectoarelor de 
activitate, inclusiv de normare teh
nico-fÎIIlanciară, dar care - aşa 

NICOLAE CEAUŞESCU 

cum observa secretarul general al 
partidului - nu peste tot, l:n toate 
unităţile economice, sînt transpuse 
în viaţă cu răspundere maxima. 

Concluziile ce se desprind pentru 
gazeta.I'!, pentru toţi luorât.orii din 
presă din orientările date de con
ducătorul partidului şi stauuJui nos
tru, din hotărkile adoptate, di.'11 
noile reglementări privind forma
rea prejlurilor de producţie şi be
neficiile ce pot fi adăugate la cos
turi.Je de producţie sînt Jimp.?zi. 
Avem datori1a de a cultiva mai ho
tărît atitudinea plină de răspunde
re şi angajare a tuturor colectivelor 
muncitoreşti penllru descopet'l•re:i şi 
punerea in valoare a resursewr 
interne care să asigure creşterea 
reală a beneficiilor, vaiJ.ortficarea 
depli1nă, eficientă a potenţ1atUlui 
productiv al economiei noaswe. 
Putem şi trebuie să găsim miJIO'l
cele publicisti ce şi formele de ex
presie cele mai percutante oare să 
mobilizeze colectivele d~ oameni 
ai muncii la îndeplinirea ritmică, 

în condiţii de înaltă calitate, a 
planului la producţia fizică şi la 
export şi, totodată, la elimin.acea 
cit mai grabnică a restanţelor, 
reducerea severă a costurJJ.or rte 
producţie şi, îndeosebi, a cheltuie
lilor materiale, creşterea Pt'oaucti
vită·ţii muncii, lichidarea SOOOUI'llor 
supranomnatlve, prin inttrooucerea 
lor rapidă în producţie, asigllr'area 
unei circulaţii financiare normale, 
eficiente, sănătoase. Fără îndoială, 
cea mai mare atenţie se cere acor
dată în continuare activităţhi uni
tăţLlor economice care produc pen-
1lru ex-port, cunoscî.ndu-se rolul pre
cumpăni tor ce revirne acestuia in 
procesul devenirii noastre econo
mico-sociale. O producţie cu per
ro11mamţe competitive, la nivelw ori 
chiar mai bune decît produsele si
milare existente în lume, o pro
ducţie derulată cantitativ şi cali
tativ, sub auspicii.le celei mai in:ll
te răspunderi. Aşadar, să acţionăm 
tot maii puternic pentr>u imprimarea 
spiiritwui nou, revo1uţiooar rn in
hreaga activ.itate economică, a spi
ritului de ordine, disciplină şi răs
pundere, pom1ndu-se de la nece
sitatea valar.ilicării la max.tmum a 
bazei mater.iale şi a forţei de mun
că, in vederea creşterii conlilmue a 
eficienţei economice, a avuţiei în
tregii naţiuni. 

Plenara C.C. al P.C.R. din 28-29 
mll!rflie a.c. a analizat şi alte pro
bleme de importanţă majoră pen
tru partidul şi statuJ nosllru, aaop
tînd hotărîri corespunzătoare. Pe 
ordinea de zi a acesteia a stat 

modul in care se desfăşoară viaţa . 
internă de partid, munca oe selec
ţie, recrutare şi promovare a ca
drelor, activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclama
ţiilor şi cererilor oamenilor muncii. 
Dezbaterea de către plenara a aces
tor probleme atestă griJa stator
nică a partidului nostru, a tovară
şului Nicolae Ceauşescu, 1'aţă de 
respectarea principiilor şi normelor 
după care ne călăuzim in can.stJruc
ţia de partid şi de stat, faţă de 
afirma.rea tot mai puternică a parti
dului nostriu comunist oa cenuru 
vital al naţiunii, de la care emana 
toate ma1ile ide i ce determină ac
celerarea progresului general al so
cietăţii româneşti. Şi cu acest pri
lej s-a subliniat cu putere că forţa 
partidului nostru o dă, înaililte de 
toate, ca.rac1:eruJ de masă, el numă
rind în prezent peste 3,7 m ilioane 
de membri, oameni care rnill1iează 
cu dăi-uire şi pricepere pentru 
transpunerea în viaţă a ·politicii 
1noaske 1111terne şi extenne, penliru 
edificarea cu succes a noii orrn
duiri şi s-au integrat orgamc m 
toate celulele vieţii econom100-so
ciale, consti0tu1nd pretut1ndeni or
ganizaţitl. puternice, exeroitindu-şi 
rolul benefic nu din extemor, prin 
metode de comandă, ci di111 intei.;or, 
prin metode de convj,ngere. Dezvă
luind deschis, fără menajamente, şi 
o seamă de neajunsuri, inatus1v din 
acti\l'itatea unor cadre de condu
cere, plenara a relevat - drept 
sarcină fundamentală - necesita
tea creşterii rolului conducător al 
partidului, conferindu-i-se noi runc
ţU, spor.indu-i-se efioacitlatea. ,,t<;ste 
necesar - sub1inia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu - să acţionăm pentru 
îmbunătăţirea continui a acHVită
(ii partidului, pentru creşterea ro
lului său de torţă politică condu
cătoare în toate sectoarele de ac
tivitate". De aici şi dat.oria tuturor 
gazetarilor, îndeosebi a celor din 
redacţiile ziarelor locale, de a se 
ocU1Pa sistematic de munca orgru1e
lor şi 01·gan:izaţiilor de partid din 
raza lor de actJvJtate, ca ş1 ae 
munca organizaţitlor de masă şi 
obşteşti. Se impWle a fi mai bine 
generali2ată, credem, experienţa 

· pozitivă - dominantă în munca şi 
viaţa partidului nostru, a cadrelor 
sale de conducere. In acelaşi timp, 
se cer mai puternic combătute nea
junsurile, atitudinile şi concepţ11le 
negative, tot ceea ce diminuează, 
într-un fel ori altul, 1nfiluenţa co
muniştiidor. De asemenea, putem să 

(continuare în pay. 9) 
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Ancheta, gen cu reale virtuţi publicistice, atit prin aderenţa 
la cititori, cir şi prin ecoul puternic pe care-l găseşte în con
ştii nţa nccstora, este o modalitate de expresie gazetărească 
cu o eficienţă educativă pe care nici o publ icaţie - indife
rent de periodicitatea sa - nu o poate ignora. 

ANCUlTA 

Am initiat această masă rotundă la care am invitat repre
zentanţi ~ patru ziare, tocmai pentru a vedea împreună în ce 
măsură putem stimula cee..a ce numim rolul activ, de inter
venţie operativă al presei în rezolvarea unor neajunsuri, a 
unor rămineri în urmă în planul conştiinţei, pentru a răs
punde îndemnurilor repetate ale secretarului general al 
partidu lui, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care cere presei să 
se implice mai susţinut în rezolvarea tuturor problemelor di
ficile ce se ivesc in această perioadă de radicale transfor
mări în toate domeniile vieţi i. Dezbaterea noastră dorim să 
se constituie într-o invitaţie la creşterea combativităţii, a 
spiritului critic o~ întregii prese. 

Masă rotundă 

Participă : Pia RĂDULESCU („România liberă"), Petru CALAPODESCU („Informaţia 
Bucu reştiului"), Sorin O vidiu BĂLAN („ Scînteia tineretului"), Constantin DUMITRU („Fla
mura Prahovei). 

Redacţia : Anul 1988 pare că re
aduce ancheta în actualitate, după 
o perioadă care o situase într-un 
con de umbră mai puţin explicabil. 
Chiar dacă afirmaţia nu este vala
bilă in aceeaşi măsură pentru toa
te publicaţiile, putem vorbi de o 
apariţie sporadică a anchetei pină 
nu de mult. Cum vă e..'l:plicaţi slaba 
prezenţă a anchetei din ultima vr e
me cit şi acest reviriment al ge
nului in paginile publicaţiilor 
noastre? 

P etru Calapodescu : N u cred că 
a foot VO!'ba 'de o 111eglijenţă a r e
daoţiilor in promovarea în can.ti
nuare a acestui gen puti1iicist.i•c. ail'l 
cheta, ci mai m uilt de o re'.dmere a 
redactorilor. N u s-a cen.i.t mtcioda 
tă să se afecteze ma.i puţin spaţiu 
ru1iticii îm ziar, ba dimpobrivă s-a 
cerut ziaTell.or să intennilnă m a:i ac
t iv decît o fia!c. Cred că .slaba pre
zenţă •a anche"tei s e exp1â.-că onruma.i 
prin li!J)S.a de apetenţă ia iredoa.atori-
1or penltmu ia.cest gen, caire - să r e
oun ooş tem - este m ul1t ffilli!i d ili
cill. Siguir că e ITTlaâ uşor să scriid ire
parbaje, poţi ch iar. cu •tim ipull p e 
aaire-'l ill1vesteşbi pen liru o s iin gu'I'ă 
anchetă, să scrii 2-3 rnporilla je. 

Pia. Rădulescu : Ln legărtruiră ou 
afimmaţia colegului Petru OaJapo
descu, rpdlmivi t căreia anoh etell.e au 
avut în ulti ma vireme o apariţie 
SP<ma'diică dartlortlrt:ă m ai lailes scăderid 
arpetenţei rredactorilor penitriu acest 
gen publilOisti'c - <iare fă.Tă Î!l1-
doia'lă este m ult mai d ifilci.1 de a
bonda't de.dit la!lrte f1dl1lne de e xpres.ie 
g<tzelăxească - aş vrea să adaug 

că ancheta inu n um.ali. .că lllecesi'tă şi 
m ullit ma•i m.uilt 1tiimp de d daumem
taire şi o mvestii ga.ţie de mai mare 
profunzime oare să-ţi o:fere dovezi 
şi argum ente de neoontest.at ci şi :fOT
ţa mor.adă de a înfiroo~a „'I'everbe
raţiile " ~chetei. Mă mer de f.aJpt 
1ia pres ill.llitile dlim iafură care în.cep 
inai•nte oa documentarea să ~ie in
oheÎ.la•tă. Da!r fuptu1 că a!llcheta este 
bdtULŞi cea mai efiltoientă formă de 
i•nwllf•care gazetălrească ored că ne 
oferă swfi•aienlt •temei să .rw obo&im 
ni1oi<ddartă în a o 1pr<Xm'OV'a ilfl pagi
n!iUe 1puh'li•catiillor ou cOll1S>~ă. 

Petru Calapodescu : Din ex-
perientia ziarului „Informaţia 
Bucureştiul·ui " pot să vă spun 
că la <noi [lJU se intră î n şe

d int.a de machetă fără a avea o 
anchetă peTlltru zi!CN'ul de a doua zi, 
pe o temă de a cttualilltate. Legăm 
f'OO!l·te 01tent •temele de iprioriltăţille 
de •Pe a genda ediilllorU!ui lrlOStflU, 
ceea ce nu îmseamnă că lrll\.1 ine pro 
punem şi alte teme de anchetă, re
zultate d i111 •iu1Mesti~tţiile pe iteren 
iane ireporterilor mo$tmi sau diim sori
SOII"iJ.e prJmiite de iredactie. Aşa incit 
în z i1a1reile de palflru pa.giiini , irespecltliv 
de t re i ori pe săptă:mînă, avem o 
anchetă ·pe teme sooiJail-cetăţeneşti, 
şi desi"'ur şi o am:chetă pe teme 
economice. La ~iarul de 8 pagini, 
a par două anchete pe teme soaial-
cetăţeneşti sau o anchetă şi un 
al t material ciiitic, iar în pa-
gina economică o anchetă de greu
talte pe o probJemă de ex.llremă ian
por1Ja1Jl ţă din domen iul eronomic. 
Ast.fe1 itn pagiina eoon'.OOJllÎ.că a aipă
rut un oi~u de ianchelt.e, semnate 

de colega noastră Roxana Costache, 
pe şantierul C.E .T. „P rogresul ", o 
mare investiţie, de eJObremă impor
tan1ă •pen.bru ~itaJ.ă, 'dlat fiind că 
1ucm1il"ile nu mergea1U billle, nu se 
resp~~u t~m~ell.e depU111ere ~ 
fllmcţiU111e, !ilar ooLctbo"Mrea. oonsbruc
tor-furn1zor de utilaj-e-bene!iciar 
nu se desfăştma Îll1 oondiiţii crure s!i 
asii·~ure buarui.J. mers ell n uCIDUrlill or' 
Arnioh~e de IOalI'e vă v:OII1besc a u 
reuşlilt să s!tlJmulere energiille ne
ces:arre ;penitniu a ieşi dJiin starea de 
ilflerţie, 1deai 1a1U ireuşit să miŞte 
]n.lcrulriiile diin 1Qc. o lallJtă anchetă ;re
centă, la tnltrepnÎ!nrler.ect de m o
toare rnesel tmk:le şi furtla de ll'll\lln -
că şi tdaipaoiltăţille de prddiucţie erau 
fdlooilte muil't sub dii!melns:ilUflea lor 
reallă, a dezvăiluilt Ca.1UZE!le ră.mîine
ri1o.r Îll1 l.lll'IJllă : IJtiipsa de co'labcmaire 
cu funrui zcniii, iJ!i!p.sa de <i mp!ic:aJre a 
cenrt:r.aJlei iinduStmila!le. A fost o an
chetă care a ooupait apr-oape o pa
gială de zil3lr, diatr irezU111artJele Vli2lirbile 
în \.llI"ma 1PU1bllti că!rJj ei ne îrntl:reptă
~esc să oredem lCă mu am irosătt 
5paţi1ul. 

Redacţia : Dar ancheta social-
cetăţenească ce pondere are în pe
rimetrul anchetelor ? 

P etru Calapodescu : Din do-
meniul soaia1-cetăţenesc de oare 
mă ocup direct, se buollil'ă de 
o bU!rlă iaru<:ltieniţă o su!i'tă de ian•chete 
pe iOa!I'e 1e .pul)J:llcăm pe tema bunei 
gos;podăl'iiri ia o'ra.şUl.ui sub generiJCUl 
„Oraşul nostru - cit mal fru
mos, cit mai bF.ne îngrijit". Au fOS:t 
an.chete foor;t;e severe na a<kesa 
'UITlOr oonsill!i i P®ulla!re de soobar 
care se mulţumesc să tr>imi tă nişte 
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amenzi dar lll'U !Jac nimic penbru a 
m obiJLi.za asooi.aţllle de loca·taJri să 
privească ou toată seriozitatea. 
r~mtlerea ce le revme in ingri 
jilrea ~ţililar verzi dÎll1 raz.a lor. 
Al1n iaJV1Ult sia!L.ismoţ4a de a vedea că 
demersul rnootru p1.11::ilLoisti1c a ~vut 
ef-®bUl socmta<t.. Desigur că n u pu
tem , .şi n:iioi rn u ored că aceasta este 
m ern.i1rea :oiiairu'Uui , să irerolvăm toate 
protilemele diilnJhr-un ana-ş de di~ 
mensilUmea BucUJreşlli1uh.ni , dar ceea 
ce lzrebwe să ne propunem este 
crearea unor <lebenmi!nălri•, impul
siionmea unei \PI"OOCl.JiPWi susţm1ui.e 
pen llt'U aspectul or.aşuilui noslllru, 
care ~blllÎe să .file ha Îlt1ăl1ţ imea e- • 
fol.'lbu.riBor pe caire ,pair.b:idull, slr.:litull 
le .... au făcut fo •Ultima perioadă pen
tlru îJnlfnJim'U5e\lairea Oatpitba!lei ţălJ1ili 
noos!tre. P e o idee ex<brem de adiua
lă, polrniiln.d de la eforllU'liUe şi 1111-
ves't.iJţi hle m ro-j ioa;re se :fiatc în pre
zent ,penlbru m 'O!demi2'JCm'ea reţelei co
m eIJc.iialle a <111aŞUl l.fi , .a1m i:niţia!t o 
sanie de 0!11ichete hl1 oat"i? ne-am 
prqpus să !COlllil'i!J:xuim la pll!l1erea in 
aioaI'd ou ia'Cea.~ m odenni2lalre .a .a·ti
tud11111ioi 1calar ce 1 uarează .în comemţ. 
Aici .aJVem de dus. o băltăuie pe Cla!l-e 
n e-o rdani•m ÎlltOUlll1.lltlJaltă de suc:ces, 
pentru ia contribui efeclii:v Ja în tro
n area (lti5jeilPJ!j1nei1, a ondLniti ş i a urnei 
abitudÎ!Jli ,pline de solicitudine :fiaţ.ă 
de cetăţean. F aptul că la Conswiul 
PQPlilar, Ja Direcţia gene:r.ală comer
oia1ă a Oa)pilta.lei se mlami.festă a.-e
cepti'Vlilbalbe lflal\;ă de ia~Le aJnOhete -
oare rnu simit delJ<1c: oornode penituiu 
pentru cei vizaţi - ne îndreptăţesc 
să ioredem că, pi.'im măsunfile ce s-au 
l ulalt, cell 1pu.ţin liln oowuriJe de5'J)'I'e 
daire am tr-e!ha!t!at, 111e-'am. a'dus o oon
trilbtiţie concretă la rievi•zuiirea unei 
apbioi greşilte a unon- 11.uorătm-i dlrn 
oomeniţ IOa!re n...a1u Î!nlţe!es să-şi iacă 
dalt.or·iia. 

o impliutre 

QazeHireascfi 

de mare ciicienfă 

Pia Rădulescu : Ş.i :z;ia.rul 
„Rdmâniia li.bară" are o v.eche şi 
tii!ne sbartortnkită 11n.lalCIJLţie i!l1 aibar
dialrea ia.cestUlÎ gen pull:)Litdsbiic, ian -
chetla, f~ necesair iJn eoh:i'1Lbra
!l."e!i .unui număr de z,iiaJr, ocrre atre Î!l1 
a<:ellaşi timp o lllamgă audientă la 
m arele public şi eficienţă la forurile 
viUJartie. De-.a lungul! 'a!Tliillor, sub ge-
111ertlicull „Ain.oheta ,,R.11. ", iin ziarul! 
n~ au fost plilil.ioaste a111chete 
altiît dim sf.era tema!tiiciii sooia1e cât 
şi d in cea economică deşi a fost o 

vr.eme CÎ!l1d se acredillase ideea că 
am.cheta. ~te indLcaită mai alles în 
i1nve.Sti~a1rea d,amemifului s oaial, cu 
precă:dere a unor oazua-ii -1Hmili.ă, 
particulare şi adesecmi singU!are. Au 
fost f-Olail'te ap;recilalte anchetele iin 
caire r.epm1terili a111a1ţi la fia.iţa loc·u
l•ui Lnatnsmilt.eau oon.oo.m1tent, d.:m di
ferite puncte cli n ţară, constaiârile 
lC1r mergitn.d pe .firriud oauzel.O!r şi ur
mălriill1ld llo'tQdiaită şi efii1cien \.a demer
suilJu!i g.azetă<resc. A rost o m'Jd1aiH
Laite de ÎJ11tel'venţie ccmoretă, efi
Clilen11.ă şi priJn aceastia S-<a!U re2'1dlvat 
unele neaj tm&Utl'i rnai iatles în ceea 
ce ,piiilve!a. mai b un.a. cdliaib 01Mre din
t.rie in•brepriJn.deriole oaire oon1cur.au ~a 
punerea în fUll'l'oţiune .a un.rUti obiec
biN de mare imp001Lam1ţă. 

Reda-cţia : Revista noastră a or
ganizat a tunci o masă rotundă cu 
cei patru repor teri a i ziarului 
,,România liberă" ca.re, t imp de mai 
multe săptă.mini, au t ransmis cu 
reg'llla.ritate ce se in timpla la faţa 
locului în diverse întreprinderi şi 
şantiere, dezvăluind cauzele ner es
pectării unor termene de livrare a 
utila jelor, nerespectare care î mpie
dica punerea în funcţitme la. terme
nele s tab ilite a runo.r obiective e
conomice naţionale. Şi aceasta de
monstrează eroul pe care l-au avut 
la vremea aceea anchetele „R. 1." 
şi contribuţia efectivă, implica.rea 
ziarului în rezolvarea. unor neajun
suri. 

lmaQinile ioto, 

dol'ezi de necontestat 
Constantin Dumitr u : Prezenţa 

în gazeta noastră a unei game 
d iivei'Si.f:riloaite de genl\JJ1Î puba.Lc:sti<:e 
1preioclJ!Pă ş i odledhil\lll.IJI redaoţi()ll1al 
d:e la „F1Latmuma PII.'!ahovei ". NIU de 
puţÎll1e mii avem şedi:n(e iln oare a
nalizăm ponderea genuoular puljjj
cislliJce pe o .amiUmâltă ,perioadă. AvÎlnd 
apBll'i•ţie să,ptămîlIJlală, nu putem ia.si.
guma, in măs.wia i!l1 C<Hre 111e-aan d ori, 
prezen~ ainclletei i!l1 ~zeba noas
bră. Ceea ce J'l<U înseamnă că am 
pu!b!Hioatt doair aa.'lail·eori amichele. 
Chiar ÎD1 ul'tlima perioadă a u apă
rUit. o seriiie de a!lllcheite privind oo
la.borarea iJn bre 'Ul1.irt:ăţile oarre 
ccmaură fla reailtl,:z;a;rea u tilLajiUJl ui ,pe-
lmdliier dm cn::Lrull Ce:n~uiallei de 
Urtlilliaj Peln'!)Her dÎD1 Aloieşiti. Am 
putllliioa•t iaipoi aB'lchete \PE! terna gos
podăliiti şi îmfnamuseţău.1U oow looa
llillăiţi dirn judeţ, saiu privimd res
peollarea ard ilnti;i ş i disoi Plltnei pe 
ş.amlt.ierele de 'Îltlvestiţi i. Am pleoat 
3-4 red.ac&mi simbMă diani!neaţia şi 
am revenilt li\llnli. d:iJin.irneaiţia, UTmă-

nitnd cum se r~tă programul de 
lucru de căbre ~otori şi ca
dn'e de c001.ducere. Anchetele pubiLl
oobe au aVIU!t eoou şi oonsiderăm că 
aim reu~ilt să ccmbribuim la creş
terea spi·ritulul de ordine şi d'Î.s
ciipl.itn ă oa!re stă lia Lemel!i.a OO'iicărei 
reuşi•te, ÎII1 domeniiul oonstru·cţiillor 
oa de alL!el şi Î!l1 an-te domenii. Ln 
martie am publdicat o anchetă pe 
tema respectăniH cu st•ricteţe a nor
melor u!'l!Ui ooonet'\ OÎJYiihl2Ja1t, ÎII1 ci
teva. umii1tăti a'le U.J. Ooop. Pir.ahow.. 
O săptăm.înă după publicarea an
chetei rea:Lizată i!JltPreună cu Lns
peoţ iia Comerc:i.ailă şi Saneyid - am 
pni1m.i1t răs.puJnSull de la U.J . OoQp 
pTh1 oare ni se an•t.ID\,a,u măs·urdtle 
l uate, care au mers pină la sch im
ba!!-ea Ull1.<Jfl" r~pcmsabil1i de lITI1i•tăţi. 

Ln cadtnull „~tiellierul•ui" oaire se 
desfful;oairă o drulă pe lună. âln seorpul 
perfeaţionă·r~·i pro:fesioe.n.aile, a m aVIUlt 
La inceipulul a.QeStu~ an o dezbattere 
ch i.ar d~pre .am.chetă. Am dis~:ubalt 

m~d:rli'.•lăţi1le oan.cre'.e p€1Ilftnu a 1ia1ce 
clJ1n ami::'hEllele noast~e U1n demers 
cit mai elliderut. To~odaită, ne-am 
p:tiq pus să asi1guirăim ,atD..chel.ei o pre
zenţă cit mai oonstlarrllLă., dacă este 
pos:ibill, ,chiia:r î.n Liecaire m.rmăr. Co
legiJi mei, D wni briu C"ustea, Octa
V iiaJfl G'ilă, dirn secţia eoonomică, 
Ocmn'eli u Şel.1batn, Iion VoilOU s"init 
ptii!Illtire semI1131liar i i oe!llOir mai m ullJte 
dimtre a111chE!tele apămute. Oricum, 
n oii accnidăan aproope >T1umăT de JlJU
măir spaţiu unui M~Cllid, sau 
rot.o-lalllchetei oa1re necesi•tă un spa
ţi•u mad redus deaît o anohetă diar 
oare, cre::lem noi, 1111u sî1n1t mai pu
ţÎJ11 ef.iieientt.e. Pen tnu că im.ag.i!'llifle 
&1.Jd1Pl·.ÎlTlSe de .a.pairartiull de foLo~aifilla.Jt 
sÎll1it. dove2'i· de neoonltestiat. 

Ancheta nu înscnmnfi 

neapfirat 

un mnteriat de presfi 

neQatil' 
Sorin Ovid iu Bălan : ~ in

cepe prim a-ro.i spune o părere per
sonailă, a<nume că ancheta nu în
seamnă nean:>ăirat Ulll maitenial de 
presă pe uin rapt ne~!Jiv. Cel puţim 
I.a ~i.:alru l nasitru air fi greş iit să se 
!'ru:elleagă că sub gernerkul „RePor 
t-0r in anchetă.'' sau „Ancheta 
noastră", crtit.oriul va găsi numai
deoiit o Lfl;vesti@aţie pornind de l.a 
un fupt 111epv. 

La „Sooteia 'DitnereLui.tui" acor-
dăm o mare aitenţie acesbu:i gen 
()'Ulbliaist.i!c care, aşa cum s-a ma•i 
sp1.15 aiici, este un gem foair<t.e difi
cil, dair faptUl că la noi Îll1 ziar s-.a 
înLiinţat o secţie „Morală-reportaj " 



dovedeşte preocUJ)area cOOlducerii 
redJacţiei pentru pregăiLlirea unor 
z,iairişti care să realHzere anchete 
de cailitaite, eti'CienJte. Desigur că 
problemele de morală n u sint Yl1U

ma:i neg.aitdrve, iar 01oi, în anchet.ele 
pe care le-am publicat, ne-am stră
duilt să ev·iic:lenţiem şi a:ceste la<tJU!ri 
poZÎ!tive care cana.eterizează profi
lul morall al majoriltăţii tinermor 
din ta.ra noasbră. Este foorite ad e
vărat. că anlOhatele oare investi
ghează ~UT'i neg.altive a•u o mai 
mare priză la public ş i sin t şi mult 
mai dif·kill de reaJjzat, diair or:i de 
ciote ori ven·im ÎIJl oonibaaL nemijlo
ctbt cu asemenea cazuri, le trnaităm 
au toaltă i·esponsabili1batea, pub1icind 
anchete pe care le cooob.ru!m .a fel 
incit să capele o va'loaire pironUlll \;alt 
educativă. Mergem pe două moda
IHăţi de dooument.are şi de redac
tare a anchetelor. De o audienţă 
largă am cansbatal că se bucură 
ra :dur:1!e-.a'Tlchelă, t11nde repoo1.e'I'\il 
p.aiitJ.a!pă direct la .analiza1rea U!llei 
s•'1tuaţii, comunidmd oanc'luziUe la 
oare a aj ums. 

Redacţia : Care este cea de a 
doua modalitate ? 

Sorin Ovidiu Bălan : Aceasta 
ar Ii ancheta de comentariu 
unde pornind de la un fapt con~ 
cret, care aparen t poa te părea 
m!mor. ajungem la dezvălu:1rea cau
zelor. a lm plicai: iiaor pe pl.all1 m ooal 
şi s o::Lail a ra1pluQui inarim:!That. Pen
tru a a vea o esLim.aire m.a1i exactă 
a eficientei i1l'lll.ervenţiillor noostre 
publicistice, de vreo doi ani am 
înfiinţat o l1UJb1iică inhlltuil.ală „Re
zolvări ", în cad11ul căreiia infor
măm .ciltitorili des.pre măsur.i1e oe au 
fosl l'l.llaJte i:nltJr-oo caz sau altul des
pre carre s-a SCJ'lis. Aceasta presu
pune ca fiecare dinl.re cei ce au 
SCJ.'lis desipre ·llll1 caz să. s~ Î!Jltoaircă 
d~ă o -w·eme la 1ocu1 de unde a 
relatat şi să constate ce s-a rezol
vat. Daică vreţi, este o verificare J a 
fala locl.ilui a efkien\ei scrisului 
nosb.1u, oare în lătu'l'ă pos'.biilit.a<tea 
unoc răs(ptmslllI'i sorise formale. tn 
~~ aceStla am publd·c:a.L o anchetă 
intitulată „Un «acasă„ pentru Aura.ş'· 
despr~ tm caz gnav al tmui copil 
păr~~· ln amchetă cerusem s.pl'iji!Il 
Cons1l1ululi pqpuLar în rezodvarea a
cestui c.az, dar Consitliiul Popufa;r al 
seotoru!l uii 6 nu s-.a i mPli C!llt cu 
toată răs,pundeirea Îlil rezolvarea a
~st.ei . situaiti i şi am fiost obligaţi să 
rever:nm c~ ~ notă forml.Jlliată, de a 
ceasta data, in termeni foarte vehe
menţi. Am avut saMsiacţia de a 
COOsllata că ceea ce tn:enase dou!I 
săpl!lrnîni s-<a ,putu t rezdlvq. în chlair 
dupa amiiaza zHei Mi aaire publiiioa
sem nat.ia. Un alt exemplu : amche1ia 
„o notă fa!lsă în glasul roţilor Qt? 
t1·en " oa1re a parni t de la des.fu.ce
rea. iaegallă a unui oon;bnaot de mun
că, a avut ecou!l dat".ilt şi oazuJ s -lal 
rezolvat prin repunerea în drep~ 
turi a celui pe nedirept lezait. Şi e
xemplele ar putea OOl'llt.in ua. Şi ful 
ceea ce pni.veşte pundt:ul de parn.iire 

Masă rotundă 
aJ aicestor a;n.chete a vem brei di
recţii : pl'ima ş;i .cea mai ill1POl'bamită 
o consti11Juiie rtemaitica iald~icată de 
edif.orlul nootn'U, c.c. ea U.T.C„ apoi 
o aJ.lă sursă Lmporbainllă r.e-<> cxferă 
n umaroase!le sarisOll"i şi sesizăT.ille 
primiite de redacţie de Oia bialerii 
(ceea ce probează şi i111.c:rederea de 
ca;re ne bU1curăm în rÎln<lulJ. ciJtlilbar.i
lar). Cea de a treia sursă o C'OO'l
s . itUlie deslfgur ~'.rull de via'.ă cru. 
ca.re rep.orterull se intî.1neşte ÎIJl 
drurnlllrile sa.le priai ţlară, în d i.ver
s~ ÎIIllt:repr irnderti diln ~ şi sate. 

Ale{!em temele 

cu o Yillottre mni IIlilfe 

de ucnerillililft 

Petru Cal a.podescu' : Şi noi pr.a\c
ticăm ideea de a merge „Pe ur
mele sesizăl'ilor ". ~ do1ii să su
bliniez însă un fapt care mi se pare 
imporbaln;t p enibru discuţia noostiră. 
Nu orrilee ses i'2lare prtimi•tă pooite 
oons\li•tui punctul de j)l)I1lllÎlI'e al U1Dei 
anchete. chiar dacă sÎl1iuaţia relata.tă 
n e-<ar iin'Clr~tăţi la o ÎIJl:Vesti~ţie. 
Cu sprijirnul oolegiilor de 1a secţiia 
„Smiisani .şi Sesizărj" affiăm dacă o 
prdblemă a făout obieotllll mai mU!l
toc scrtisori saiu sesizăiri şi astfel ~ 
011ienltăm căbre a cea t.emă cu o vai
loaire maii mai·e de gemeraliza;re. In 
ceea ce priveşte urmăriir·ea eficien
ţei demersll!r.i!lor noas'.1re publilCi.sti 
ce, şi la noi ex'l'.slă prac!lioa de a 
re~eni pe l.llrm ele ma.teti1aileilor pu
blicate. O idee bună pe care din 
păcate am părăs:H-<0 în U!Jtlima. vre
me o consLi t.u.iJa rubrfoa „Repartar 
Îlil aud ienţă". P cmn:iind de 1a o se
stizaire a unui cetăţean oaire inoer
case să i-ezalve o s.iituaţie pe came 
le~3Dă dar nu reuş ise, U!lllUl dim re
porteru noştri prelua •i!demltli•l'3tea a
cesbuia şi mergea Îi1l aJUdienţă P€1!11-
tru a C0!11S'laba „pe viu " cum sµ 
proced.ase în C<l0u1 dat. tn pr1msa 
paiite a reportajului se relaibau celle 
oonstaibate oa simplu cetăpan . De 
obicei. se v erificau ce le enunţate 
de celăţeain priviind aitliitudim~ bi
rooraitiică sau formalism u l cu ~ 
se răsipUlllJde unewi cererilloc , Îlll
dreptăţi te. In par~ea a doua a r~ 
poi1.itJajului, după ce repar.lerul îşi 
decli nir artevărata iden titate, era în
făţişată abi•budilnea ra!dioall s chim
bată a interlocutorilor , şi se expri
ma. o criitiic:ă vehementă . hi ceea ce 
p1"Î veş.te sursele de ddcumen1are 
noi utJili:zăan a desea colaborarea ~ 
ar~e1e de control sp ecializat , fie 

că este voTba de inspectorabul co
merc:lall, de ool sairuirtiair, sau de e
chbpel e de oonrtiridl all 01anrem1ino~ 
mlli!l!ciJ - penbr.u că acestea ne o
Leră un m airetiiall amptu privtllnd Ulll 
niuanărr maire de UllJiJtăţi . 

Ceea ce ne-a preocupat, mai ales 
im, oa2Jul ili1neiifilar 21Îlall.iÎŞbi, a ftost să 
le inoculăm ideea că mer~nd pe 
teren, chiiar îlnroţimd o ~ă de 
0011ibrol, ga,zeuam.lll tn:ebU!ie să ştie că 
el! nru eStie n ilc:!i ~ror comerd.ail 
sau ergan die OOIDJbrtt Sla'IlWa!r, şi nici 
organ de anchetă judiciară. Atitu
dinea sa pe rteren trebuie să fie 
alta decit aceea a organelor de con
trol. 

Sorin Ovid1u Bălan : Este foartt. 
birne că s-e. xâ.ddloait şi această .i:xr<r 
blemă pem1bru că eu oned oă :iiiet
oa;re trebu1ie să înţ)elleagă că zi<&
l'1iŞ!tiJi m t ,;achm şi wrechille ~ 
ţJe!aln!l.lilui " şi rucridiecum oi:"~e de 
ocmbrol. 

. Pia Rădulescu : Vedeţi, s-a 
rirlfim.t adoi problema depăşir.iij UlllJOO' 
artn'!iJbuţii de către zilalnist. Eu ~ 
că ainchetele slint o ..tlo'ronă de idllter
venţie activă, concretă şi fuaritje 
utii'lă, şi ;nu cred că s~ putea VQl"

bi d~re depăşi'l'ea ~lor per
m ise un'l.l'Î ziia!nist, chiiair dJacă iinlbr
Utr1 fel, ÎIJl tti.nWull ddoumemttărid, iJ. 
ul:in,j.~t tehnicille de imveshigaţie a
PfQpiiate de celle ale or~elor de 
oonrtlrol ia ir t.m.ooni şi -a 0SUi11lla t şi 
artniibuţii de îndruma:re, eviidell(t. re-
7JU<l<fiate cLiln ccmldhlZJÎii!le anohellei. 

Petru Calapodescu : Mij1oa-
·cele die dooumen'taire şi de imlter
vent ie •a~e :mfarJSIJUlui 11I'ebu!e să .tlioe 
şi silllit de :f.aJpt alrtele decnt alle ce
lor investiţi cu răspunderea de 
oornbrtil. Un :zliiarist trebuie să wdă, 
să îinţeleagă 'Şi să iil'lltel1J)reteze fap
tele iin tillJllime. Diallogui) cu oei în 
cauză trebuie puritat de aceea i;n ou 
boltuU allţi -renmeru şi, evidemlt, de '.Pe 
o al·tă pooiţie dediit cea de „oontzroi. 
lor". P ri vind rigoarea documentării, 
eu am 1tm p!.1imioi1piru pe loalre m-am 
stn·ădu i t să-l inocu'Jez şi ma•i 1Jine
ruor mei oo1e gi : Contestaţia. se în
lătură în •timpul doeume'nt-ăriti. 
Ceea ce Vlrea să Unsemn€ că, Bltun
ai, la .f.atia Jocu1ui, Îlil tlimpul doou
mentăl'ii, ziaristul rtrebuie să-şi ex
prime 'dlar opimd.a im .prezerutia ilnlter-
1ocutm'ulll\lli, să llămUJrea!scă 'boit ce i 
se pairte nedLa:r, să asaUl!te argiumen
tele aduse în di!souţie de imt.erLoou
tiar, să-li demunstreze acestui.a .pniln. 
pr'dbe dLa:re lÎlpSla de temeiJllilm~ ta 
ju.Stiitiicmlw. Astf~ efiklienta 0111-
chete i va creşte. 

Constantin Dumitr u : In Je-
găltu:ră CJU ef•iloienţla, noi ne-am o
ljjşruuilt; ca d~ă aipardlţie să decu-
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Masă rotundă -
păm d>iJn zilalr ancheta sau foto~aii
dull şi să le l!r i1miJtem în tir-UIO plf(c 
pe adresa „'Ciestfi,ruaflar.i!lor". c~ 
primrum răstP~ nu puh'Htcăm ci
mlilc pmă nu vertilflilcăm la iiaJ(ia lq
mrlluli. dacă mhu;Pile oorrnmJJoobe 
nouă au fost realmente luate şi 
în ilntn:~deroea v.i'lJ!lltă. F1oli05ilm 
a:oeSt pro~® penfuu că am aJVllllt 
deseori surpriza să constaităm că 
mu!Lte oonidu'cen de initn'ejpn!a:lderi 
semnează cu uş-urJ.n,ţă sonisoarea de 
răspuns căbre redacţie, dar semnea
ză mu!Jt maii greu saincţiun:ine ne
celsalre. 

Qîit priveşte documenlt!area, n~l 
par!ticilpăm la şedLntel<e de cornain
k:!Jament Clalre se ţiul la Comiit.ett.ll 
ju'de1'ealn de tl)811'1Iirl. Eu, oaa:e lu'C!rez 
m secţiJa ecoino:mkă, ţnn Jegătur'la 
ilnrleosebi ou Conslill!inll de COllltrdl 
mun'dilfbresc ail a:ot:iivliotăţii eoonomi
oo-oolciale. Aflu astfel dalre s11Ilit 
prol:Jlleme1e cele mali urgenJle, ma.i 
illllJP01rtainite penlltru săiptămirua îm 
cu!rS. De<;\i~ur că şi La nbi sorlSIOt
rfille ccxnstlilln.vi.e o SU!l"să i~tă 
penlbru seleollalrea temelor W!iJtioart!ilor 
n oas-bre 0lll.chel"e. 

Petru Calapodescu : Cred că 
e bdJne Să fa.cem a'l>CI O prec'i'l'..are 
pe caire o consitler :fioalrte impor-. 
ta.nită. Mii s-ia m"tîiinPiat să a.ud, ~ 
alles de la mai timer% odlegi, îln 
şeclfib1.tete de prqpUJneti de teme : 
„aş vrea. să mai scriu ceva des
pre ... ". Totideanmia o asemenea pno
puan,ere mii s-ia părtu!t ne Ila loloul 
ei. Ce în.seamnă aş we<t să mail. 
scr'illu ceva despre „." ? De ce toc
mai DESPRE ? E o prob1emă d'e 
adt\Ilall.illlaJ ? A!i a1}U1I1s la ccxncl'll7Ji.a, 
pnintr-<o serioasă preddoumemitare, 
că acum, în perioada aceasba, s~ni 
fuatrte muHe oammi de, să 71icem, 
neresipecfurea t.erunene'liar de că'llre 
cod,pemtilve ? 

Ceea ce doresc să susţin eS~ 
rnecesiitat:ea predocumentării, a cu
noaşterii exacte a acelor puncte 
nevirallgik:e, spre rezdlvar& cărora 
brebuiie să ne îndreptăm alllentOO.. 
Deci, qponbuirui~ea abo:ndăinid tmel 
teme saru altl~ 

Pentru Silll ÎIDPOtri lil 

rcportotonului ? 

Sorin Ovidiu Bălan : Desi-
guT că predoouroen1!airea este o elta
ipă deosebit de iimproiîanltă Şi drim 
punolJUll de vedere all ceUor arăbaste 
a.ici de dO'legull Pelll'u OaTulipoldesou, 
dalr aş zilce eu, şi pentrru că o pre
documen1m"e bll!Dă îţi uŞurează) 
m'Ul11oa de do'aumen tarre , caire tre · 
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buie să J.:ie .foarte riguroasă, bine 
,,aQ01pe.11•i.tă" cu argumen.re serioase 
şi ina1aoabile. Şi cred că reporto
fonul, deai înregistrarea, este cel mai 
sigru1r mij1loc de al nu lăs1 locj .nid! 
ll!nei eroni de inter!J(reltiit'e. Ln dis
cu,ţila, IPe C..'\ll"e am aiviuit-<> aiilc!i1 ~nail!l 
te de începerea mesei roLunde, co
legu!l de la „Iln;fo:rmaiţia BuouireştiJU
lluJi" spunea că este împdbrti·V'a ~ 
tUli mtij1oc de documen'talre, oare 
poolte produce interilooutlar.ill.or o 
anume sbare de inhibare. Sigur că 
Lrebuie l1Uait Îil1 cons.ilder.aţie şi acest 
asipedt rea:!, dalr em intN!ni<t cazU'IiÎ 
un dooumentrainea penitnu anchete, 
ai<nd de la o ară la ililta, ce!i cu oare 
stăltusem de vorbă au re!n,'lcta.t ceea 
oe a'U SiPlJS, fie de teama oonsecim
telor, fie că au fost sfătuiţi de un 
binevoitor că ar fi fost mai bine să 
niu .spUlnă ceea ce Ş'!u1au etc. Şi a
boo,oi, de liacem, l uăm documen
llatrea de La o~ălt ? Schimbăm 
au!'SIUll anlchete!i ? Renunţăm ? Şi ar 
mai fii ilncă ceva. Hroocupat să 'l'lO

te:m,, 00Tl!OOl1Jt'l".at da să nu pierzi ru
mLc esenti.a!l, (X>ţi scălpa exact acea 
nuanţă oaire UlllOOl'i are o i mpar
tanţă foall'lt.e mare. 

Petru CalaPodescu : Sigur că 
se poate retracta o afirmaţie. dar 
im măs.ur.a i.n c~re eu am reţÎi!1Uft-o 
oorect şi ea an-e şi acqperiire i1l 
fap'te, retJ~area nu mă îm;pied'i
că să scl1iu Ceelai ce am constiat:at. 
Şi susţirn această părere a mea, pen
tru că. ~ cum am m ad spus noi, 
ziiariJş.tiiti , n1u lruăm j1111t.eroga'too.iÎlÎ , nu 
ne su:bst.i!\n.l~m o.ngainelar de oonlmoll. 
Nloi itnve.sitigăm ou mijloaaele spe
di1liice pr'<Jlfes'ilei ·nd,as tn:e. 

Redacţia.: Cum se ştie, există ma.I 
multe tipuri de anchetă, iar l a. u
nele dintre acest.ea, cum ar fi de 
exemplu anchetele pe un caz cu 
eventuale implicaiu juridice, cu cit 
sint mai exacte probele. cu atât 
pot fi mai greu contestate conclu
ziile anchetei publica.te. Şi a.pol să 

ne gindim şi la colegii noştri llc 
la radio şi televiziune.„ Pentru rl 
microfonul este unealta de lucru 
aşa cum este bîrtia şi condeiul pen
tru cei din presa. scrisă. Desigur că 
fiecare ziarist, de-a lungul activi
tă~ii sale şi-a. ales a.cele metode de 
documentare care îi servesc cel 
mai bine, a.şa incit nu e locul şi 

nici rostul acest ei discuţii colegia le 
să absolutizăm una sau alta dintre 
metode. Ceea ce trebuie să reţi

nem est-e, credem, necesitatea. unei 
documentări temeinice car e să.-i 

permită ziaristului stabilirea. ade
vărului. 

Importilnfil cil1u1citiilii 

etc invcstiQilrc 

şi sinteza 
Petru Calapodescu : Consider 

că un ziarist ca:re îşi prc>pune 
să reaft,i2eze a!l'l:ohe\e trebuie să ai1bă 
ca dat persona1 şi profesional ca
paclJl,aLea de a investiga, deci de a 
pălniunde în pr-0fllil1:uimea fa'Ptelor, 
du·blată de o faarle bună 0U1110aşi\.ere 
a 1egiJar Îil1 v1goarl"e şi „~tă", aş 
SlpUlile. de un deosebi1L simţ aJ o
biecttiwtătii. Şi aş adăuga : să fie 
pătruns în fiecare moment - de la 
documeruL:are la redactlalrea ainche
lei - de m area responsab1litate ce 
o implică fiecare cuvînt aşternut. pe 
hir·Lie. Am ·întîli!1it nenumăra\i pa.
meni care preferau să primeaseă 
omi.ce sainc:\i!Ullle admilniistlrartJivă, nu
ma!.i să .nu le iaipară n!Ulille!le îm z.ila!". 
Els.te a'Cea.S'ba o dovadă a fiartei pe 
care o reprezintă cuViÎlrulitil 1Ji păn.iit 
dare tlrebt.!iie, în aoellaşi timp, să ne 
Îil1.demne Ja o ma1i prafiunldă medli
Laiie asupva responsabilităţii pe 
care ne-o a5umăm Ni momenrtnill 
cind am semnat o anchetă. 

Constantin Dumitru : Cred că 
la cele spuse, trebuie adăugată şi 
oaip.adiitaJtea de ial tanpretaire a date
i or culese, de sinteză. 

Sorin Ovidiu Bălan : Eu aş 
adăuga proh1ilatea profesilonallă, oare 
este o con-cH1iie si•ne q.ua non a e
xer.ci'lălt'U pr10I:e.c.iei no.astre. ZilCi
l"istrullJui care reaiJi.zează ia!IlChete î i 
este necesar şi ournj,ul de a se ilITl
plitca ÎID rezolv.a!rea u rul11Î caz, Oll'I1a

jull de a pătrl.Mlde iintr-nJln mec:li1u 
care uneO!l'li ii poate fi ostil, de a 
abdrda oa.meni oare, uineoni, pot 
Iace pante dilil catego1'.Îla celor cer
taţi cu legea. Şi clll'ajul de a s.p.uine 
adevăruil, care uneori ,Iliu estie co
mod pen•bru toii. Lar acest curaj, 
aş îndrăzni să spun, este ca şi ta
len1twl : îi ai s:au illU LI aj. E foarite 
adevăr.at că şi croi.ducerea redac1.iei 
are aici un rol important prin in
crederea pe care ţi-o insu:filă şi pe 
oare ţi-o acordă, pnitn în\lESJeg;erea 
.lla,plui!'UJi că o aTIIOheiă cere munt 
ma•i mult .tl1rnp d:e documenilaire de
ci1t UJn aht gen putilic ist'itc. Nu ,po'. i 
face o ranchetă î,ntr-o docum entare 
de I() zi Sll'U două. Sau o 'POţi :iiace, 
dar există iprim ejdia să fii · vulne
rrabil. 

Pia Rădulescu : tn afară <le 
-apeten(la penllru anchetă, îţi tre
buie şi o deosebirt.ă intuiitie psihcilo
gică ca să-ţi poţi da seama cind 
imterilooulk>ru!l carută să te deruteze 
de ce o face, cum· îşi susţine neade
văru'!, pen'tlru a putea să-O. c-Ollltra-



caa-ezi pr.irn a~·gumenre solllide. Şi 
sigur că această intuiţie psihologică 
se capătă în timp, odată cu maturi
t.aitea de gîmdilre, C'U oa.pa.aittia tea de 
:;e1ectie şi de dJscer111ere a ceea oe 
este Î!l1tiJ'Tlip1ăoor ş1 nu are o va
loare de gener~li ta tie. 

Petru Calapodescu : L egat de 
marea responsabilit.ate pe care 
0 presupune abordarea aces-
tui gen deosebit de dificil care 
este ancheta, aş doI'i să adaug 
o părere personală, de fapt o 
d01 ill1!ţă : pri01Jtre sermta1bar.i!i de arn
chetie să Îlîl'LîllITim m.aii des numele 
unar cadire cu eiqperjeil.ţă pral:esi'O
nailă : redactoni şefi adjllll1c~i, şefi 
de secţie, pu.l:IJ..itaişbi-comentaltori. 
Aeeaslla ar constiitui şi un exem:P}u 
peTllliru cei ou o e~erienţă mai 
miică Îil1 prafesi1une iJair semnăituna 
lor 01r ii 'lll11 stimu'lent şi ar conferi 
şi ma,i mll!ltă aut>OI'i•lialre acesliuli gen 
publicistic. 

Sorin Ovidiu Bălan : Eu nu sint de 
acord cu părerea care rezultă im
plicit di1n cele spuse, anume că ti
nerUor ziarJşti nu trebuie să li se 
acorde încrederea de a realiza an
chete. Cel puţiin la noi, la „Scin
teia tineretului" acest lucru n-ar 
fi posibil. Dacă ar fi să iau exem
plul meu, aş spune că am s~s 
anchete chiar din timpul cind, stu
dent fiind, îmi făceam pI'actica în 
această redacţie. Este drept că la 
pTimele anchete am mers în docu
mentare împreună cu un coleg oare 
avea m ai multă experienţă, fapt 
care m i-a fost de un real l'.olos. 
Dar nu poţi căpăta experuenţă pen
tru a realiza anchete decit ..făcînd 
anchete ... 
Şi apoi să nu uităm că in ulti

ma vreme ziarele primesc tinarl 
absolvenţi ai secţiei de ziaristică, 
deai oameni care au o anumită 
pracllkă din timpul aniilor de 
ls~ddu. 

Constantin Dumitru : Fără a ge
neraLiza, aş adăuga că tinerdi au o 
mai mare cur:iozitate să investdghe
ze fapte de viaţă cu care se in
tilnesc poate pentru prima oară, 

au o mai pronunţată dor:i.nţă de 
afumare, care la ziariştii consacraţi 

începe să mai scadă ... 

Urmilrirtil 

clicienf ei ilnchctcl 

este mereu rcvelatonre 
Redacţia : Toţi ziariştii care 

şi-au exprimat cu diverse prilejuri 
in paginile revistei noastre opiniile 
despre gazetărie au ţinut să pre-

cizeze că păstrarea nealterată a cu
riozităţii, pasiunea pentru desco
perirea adevărului sint calHă\i 
fără de care exercitarea profesiei 
de gazetar devine un nonsens. Aşa 
incit ziariştii sînt obligaţi prin în
suşi statutul profesiei să rămină 
mereu tineri .•• 

ln încheierea dezbaterH noastre 
vă rugăm să vă exprimaţia opinia 
despre eficienţa anchetei - aceas
ta fiind de fapt scopul şi finalita
tea oricărui demers ziaristic. 

Petru Calapodescu : Cînd vorbim 
despre eficienţa anchetei nu t.rebu.ie 
să avem în vedere numai acea ef.i
oienţă imediată, rezolvarea acelei 
stăni de lucruri despre care ron 
scris. Ar fi doar o estimare co
modă şi m ai ales nesemnilicativă 
pentru ceea ce presa îşi propune. 
Fiecare anchetă trebuie în aşa fel 
consliruilă incit conoluzille des
prinse d in lectură să aibă o va
loare educativă care să depăşească 
cazul discutat, să constituie un te
mei de reflecţie pentru masa lar-
gă de cititori, să îndemne la ati
tudine responsabilă, la cinste şi :x>
rect itucLine în muncă şi în viaţa 

personală. De aceea spuneam că a
legerea d in noian,ul de teme şi as
pecte pe care viaţa atît de com
plexă le oferă ziaristulu!i a acelui 
caz, a acelei probleme ou o pu
ternică . valoare de exemplaritate, 
este o îndatorire şi o responsabi
litate pe care trebuie s-o probeze 
fiecare ~ia.rJst care semnează an
chete. O anchetă care nu reuşeşte 

să se constdtu.ie într-un semnal de 
alarmă faţă de un fenomen, nu 
Poate fi socotită realmente efi
cientă . 

Pia Rădulescu : P Di\Tiind etiicienţa, 
mJ se pare foarte important să 

urmănim :tiieoare anchetă cu insis
tenţă penllru a constata în ce mă

sură răspunstmile pnimJte smt rea
le. Sint de părere chiar, că ar fi 
foarte bine ca după un interval 
să revenim exact în locurile unde 
am făcut anumite constatări 

care au făcut obiectul an chetel -
şi să publicăm o nouă anchetă sau 
o notă în care să înfăţişăm ce s-a 
schimbat în bine (dacă este caz:.ll) 
sau, dimpotrivă, să arătăm că lu
crwile au rămas ca şi la prima do
cumenta.re. Cred că un asemenea 
mod de IU'I'mărire a eficienţei ar 
fi binevenit şi ar contribui şi la 
ridicarea prestigiului publicaţiei pe 
care fiecare o reprezentăm. 

Masă .rotundă realizată de 
Milena COMARNESCU 

(continuare din pag. 4) 

acţionăm m ai bine pentru dezvol
tarea necontenită a sp i·ritului re
voluţi<>nar, -pentru întărirea răspun
derii şi disciplinei., pentru atilnna
rea mai fermă a criticii şi auliOcri
Licii, dar nu a unei autowitici Ior
male şi nici a unei critici demago
gice. „Avem nevoie - arăta tova
răşul Nicolae Ceauşescu - de au
tocritică şi critică revoluţionară, 
comunistă, care să dezvăluie lipsu
rile, dar să dea şi perspectiva, să 
stabilească măsurile in v~aerca. 
creşterii răspunderii şi imbunată
ţirii activităţii în toate domcruue ! ". 
Dispunem, deci, şi în acest oo.me
ni u de Ol"ientări clare, de toate po
sibilităţile pentiiu a realiza un salt 
calitativ ÎIJl tratarea pr-oblemeJor 
vieţii de partid şi a orgalllzapuor 
de masă şi obşteşti. Nu ne râ.m.J.ne 
decît să acţionăm cu ener.g1e, cu 
hotărke pentru îmbunătăţirea şi în 
această privinţă a mesaJUlul nos
tiru pubHcistic. 

Recenta plenară a C.C. ail P .C.R. 
a analizat, de asemenea, acitvnaica 
lnternaiională a partidului şi sta
tului în anul 1987 şi priDcipaJcle 
obiective ale politicii externe pe 
acest an. Şi cu acest prilej s-a dat 
o în al tă apreciere contribuţiei de
etstve a tovarăşului Nicolae 
Ceauşes-ou la elab01Tar~a şi promo
va rea politicii externe a ţării 11oas
t1·e, importantelor sale acţiuni, ini
ţiative şi demersuri în llrepriiJlSe pe 
plan inter:naţional, -care au un pu
ternic ecou şi se bucură de o înaltă 
preţuire, reprezentînd un exemplu 
strălucit de responsabilitate faţă de 
destinele poporului român, de soar
lia umanităţii, a cauzei social ismu
l u.i şi păcii. Re:tlectînd în cel mai 
înalt grad aspi.tiaţiiie poporului 
nosbru, hotărilrea sa nestrămutată 
de a-şi făuri un viitor stră'l.ucit, 
socialist şi comun.ist, într-o lume a 
păcii şi colaborării, pol.iticct extemă 
a pm-tidului şi statului nostru se 
bucw·ă de încrederea şi aprobarea 
deplină a comunişti.lor, a tuturor 
cetăţeni~oc pa1miei. 
Conştienţi pe deplrin de însemnă

tatea deosebită a cuvintării rostire 
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu în 
î.ncheiere.a lucrărilor plenarei, a 
hotăririlor ad~tate, ziariştii, toţi 
lucrăt01.ii presei noasbre sint ania
jaţi cu toate forţele lor, cu întrea
ga capacitate în eforturile pe care 
toţi comUrl'iştii, întregul nostru po
por le desfăşoară în mod susţinut 
pentru obţinerea, în acest an, a 
celo r mai bune rezultate în dez
voltarea economică şi soci·aJă a ţă
ri i, pentru înfăptuirea neabătută a 
p revederilor is tor.icelor obiective 
stabilite d e Congresul al XIII-lea 
şi Conferinţa Naţională ale parti
dului, ale Programului de făurire 

a societăţii socialist e m UJl.tilateral 
dezvoltate şi înaintare a României 
spre comunism. 



l'ornind de la o ea•te, an auto•, un artlaol ... 

A 
m citit de curînd car

. tea lui Alex Ştefănes
cu, Prim plan, suită de 
portrete critice a.le ce
tor mai importanţi (şi 

poate ineimportianţi.) scriitori TO
mâni contemporani, suită alcă
tuită din piese aparent inde
pe-năente dar ca.re ajung, toate, 
foarte curînd, părţi componente 
ate wnui organism unic, viu, 
dinamic, coerent chiar în (sau toc
mai pentru) diversitatea lui : lite
ratura noastră actuală. Am dtit 
cartea cu deosebit interes şi atunci 
clnd nu eram de acord cu opiniiLe 
exprimate (şi uneori nu eram), am 
citit-o „ dintr-un foc", aşa cum se 
întîmplă de obicei cu literatura po
liţistă şi mai niciodată cu volumele 
„ serioase", de critică literară. 

Acest detaliu, de f a.pt, a şi. con
stituit pu:nctul de plecare al pre
zentelor însemnări, care nu inten
ţionează să comenteze recentul vo
lum al lui Alex Ştefănescu ci să 
propună discuţiei o temă mai c u
rînd publicistică decît literară : e
xistă un Limbaj propriu cronicil 
literare şi de artă, un limbaj spe
cializat adesea p î'!Ul la încifrare, 
accesibil doar iniţiaţilor sau se 
poate vorbi „ normal" şi despre teme 
ce ţim. de teritoriul esteticului. ? 
Dacă urmăreşti colecţiile u.nor 

publicaţii cotidiene sau periodice, 
eşti tentat, nu o da.tă, să Tăspunzi 
afirmativ primei întrebări şi să 
respmgi ruşinat cea de a doua ipo
teză. 1n mu,lte din cronici, cuvin
tele sint altele (mereu aceleaşi, însci) 
decZt în vorbirea curentă sau declt 
în rubrica ecoinomică, să spunem, 
a aceluiaşi ziar. Se apelează la no
ţiuni tehniciste pe care ai impresia 
că le adresează wn critic literar 
altui critic literar şi nu un gazetar, 
cititorului obişnuit al publicaţiei, 
aceluia care u,rmă.ireşte, deopotrivu, 
pagina agrară, sportivă, faptul di
ver s etc. 

Poate că aici se şi află, d e altfel , 
unul dintre pu11.Ctele nev'l'aLgice ale 
disputelor (deloc noi, recunoaştem) 
pe a.ceastă temă : criticul literar 
este un ziarist specializat (cum e 
cel de la social-educativ, de la in
dustrie, de la „cetăţeneşti") sau e 
un fel de ziarist, un fel de scriitor, 
un fel de profesor d e estetică ? 
Opiniile sînt diferite, aşa cum dife
rite sînt şi ·stiturile adoptate de cei 
care practică genul (gen publicistic? 
gen literar?) şi nici nu este i1npor
tant să decidem, 0<ia:tă pentru 
totdeauna, care e „adevărul ade
vilrat". Limpede ni se pare însă un 

lucru : cit itorul gazetei nu v a fi 
tndemnat spre Taf t1L1'ile librăriei, 

spre săliie de teatru, de cinema, de 
expoziţii, dacă a:rtico1e1e menite 
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să-i descifreze şi să-i apropie aces
te teritorii deloc periferice ale 
vieţii cotidiene îl lasă să înţeleagă, 
prin tonul folosit. că e vorba de 
spaţii i naccesibile muritorilor de 
Tind. 

La fel de păgubitoare - r apor
tînd la misiunea educativă a presei 
- ni se pare şi formula os te rnativ 
„artistică " (ce ajunge de cele mai 
multe ori caricatural artistică.) de 
abordare a. fenomenului cultu,ral. 
Sigur că o metaforă poate sublinia 
cu succes u.n sens, o idee, sigur că 
n u putem scrie despre Mona Lisa 
ca despre orarul autobuzelor dintre 
Gal-0ţi şi Barboşi, dar simţul măsu-

Se exprimă 
limpede ... 

rii este necesar să funcţioneze (şi 
într-un caz şi în altul, bineînţeles) , 
dacă nu v rem să riscăm a fi ridicol i 
sau •măcar neinteresanţi. Dincolo ele 
acest ri.sc, există însă şi a.Uul -
acela de a nu înţelege n imeni cu 
precizie, ce a v rut să spună a.uiorul 
articolului, de a se descifra sara
banda de vorbe în a lt fel deci.t s-a 
voit. Şi în cazul acestui tip de 
cronică, senzaţia. cititoruLui este tot 
aceea că intră pe un teren nesigur, 
pe o uşă pe care scrie „accesul per
soane1o r străine interzis cu desa
vtr-şire". 

Mai există şi articolul cuminte, 
cuviincios, care de regulă laudă 
efortul creatorilor (despre rezutta
t el e m eritoriului efort opinii~ smt 
mai înceţoşate), care citează, .wen
tual, două v orbe din prefaţă. ciin 
caietul-program sau catalogul e.l.'PO
ziţiei. Este o cronică de pe urma 
căreia cititorul beneficiază mai mult 
la capitolul informare decît Iormru:e 
dar, într-un anume fel, este mai 
utilă - oricum, mai onestă - de
cit celelalte două. ca.tegorii; nu 
înalţă nişte bariere, inexistente de 
fapt, într e artă şi publicul ei, nu 

încearcă să epateze cu orice preţ. 
Desigur, nu toate cronicile lite

ra.re şi de artă intră în categoriile 
amintite, dar faptul că în paginile 
ziarelor, ale revistel.or, mai există 

şi acest tip d e prod'UCţii gazetă?'eşti, 
ni se ,pare că n1L Prebuie t ratat cu 

indiferenţă. 

Este, de asemenea, de la sine în
ţeles, că însemnările de faţă au 
pornit de 1.a o carte, de la 'ILn autor 

dar cronici pe care le citeşti nu 
numai cu interes ci şi cu 1'eală 
plăcere nu sînt găzduite de o sin
gură carte şi nu definesc doar un 
autor. Exemplele aT putea fi nu
min-oase, cel puţin la fel de nu
meroase ca în cazurile asupra că
rora am zăbovit. Cum nu ne-am 
propus o analiză ci doar formularea 
unor întrebări, - întrebări şi ob
servaţii la îndemîna oricui, caire 
apar, nu 1ie îndoim, în mintea fie
cărui cititor - exemplele nu şi-ar 
afla rosi.u.l. 

Nu numai pentru pubUc, penLru 
cititori, ci şi pentru artiştii înş~şi. 
o cronică este - trebuie să fie -
un reper sigur, un mijloc calificat 
de apreciere a vaLorii, de consoli
dare a unor criterii autentice !n 
judeca.rea fenomenului cultural. Şi 
totuşi, observaţiile cuprinse în a
ceastă pagină au avut în vedere 
mai puţin utilitatea cronicii pentru 
cr eatorul de artă care - de ce să 
nu recunoaştem ? - îşi va urma. 
oricum vocaţia, dacă există vocaţie, 
îşi va împlini destinul artistic, cMa.r 
dacă despr e o operă a. sa ziarel~ 
scriu ori prea savant ori prea „ar
tistic" , pentru a fi şi lizibil. N e-a.m 
gî.ndit, fin primul 1Tînd, 1.a public, la 
cititor , al cărui nivel de pregăti.re 
şi de informare este azi suficient 
de înalt pentru ca şi datoriile ce 
revin, în acest sens, presei, criticii 
de specialitate, să dobîndească alte 
dîmensiuni. Şi pentru că am vorbit 
despre cititori, să ne fie îngăduit 
a prelua un paragraf din cartea n u
mită la începutul articolului : „La 
numeroase întîlniri cu cttitorii am 
constatat că oameni cu pTof esii 
dintre ceLe mai dife1-ite, unele apa.
rent incompatibiLe cu literatura, 
vorbesc despre scriitorii noştri de 
azi în deplină cunoştinţă de cauză, 
îşi spwi cuvi"ntul în complicate 
probleme de estetică, arată că mJ
~ează pe arta cuvîntului. Fo<.1.rte 
mulţi tineri încearcă şă facă ei 
inşişi literatură şi trimit mii de 
scrisori rubriciLor «poşta redacţiei„ 
ale revisteLor. Nu există nici o in
doia.lă că în anii care vin vom avea 
mereu scriitori de valoare şi, mai. 
ales, că vom avea cititori de v a
loare". 
Faţă de aceşti cititori de miine 

avem datorii însemna.te de împlinit 
şi ar fi trist da.că ei ne-a,r aminti 
celebra aserţiune a lui Boileau din 
„Arta poetică", aserţiune devenită, 

Prin dep!ina.-i mdreptdţire, o butadă 
de largă circulaţie : „Se exprimil 
limpede ceea ce e limpede gînd.it". 
1n Test, am adăuga, savantlîc de 
circumstanţă ori a.verse verbale. 

Cristina DUMITRESOU 



COMBATIVITATEA 
dimensiune fundamentală 

gazetării eficiente • a unei 
Discutăm adesea, in paginile revistei noas· 

tre - considerînd că acecsbJ este una dintre 
menîrile importante ce revin publicaţiei pro
fesionale a zfariştilor - despre principalele 
atribute ale presei româneşti contemporane, 
ale acestui detaşc:ment puternic angajat în 
efortul constructiv ce se desfăşoară pe plan 
mJtericl şi spiritual de către întregul popor, 
pentru ed ificarea unei noi societăţi, a une i 
vieţi miai bune, tot mai bogate în împliniri. 

in documentele de µortid, in opera teoretică 
~ i practică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu. 

în lumina acestor exigenţe, ne propunem 
să discutăm despre conţinutul şi sfera de ac
ţiune a combativităţii, despre căi şi mijloace 
de realizare, despre aspecte şi ipostaze 
prin care se exprimă, în pogina de ziar, 
spiritul combativ. 

intre aceste atribute, între aceste dimen
siuni fundamentale ale muncii ga:zetăreşti, 
combativitatea d~ţine un loc şi un rol a că 
ror insemnătote au fost nu o dată subliniate 

La schimbul de opinii pe ciare redacţia ii 
propune, pe această temă, participă: Paul 
DOBRESCU („Scînteia"), Tudore I OAN
CEA („Viaţa nouă" - Galaţi) şi Octavi
an ŞTIREANU („Flacăra") . 

ARTICOLUL DE 

principal1a calc 

Paul DOBRESCU 

- Cînd vor bim de combativitate 
o asimilăm, de cele mai multe ori, 
unuj atribut a l ar ticolului critic. 
Consideraţi că sfera sa de acţiune 
se limitează la acest capitol al scri
sului gazetăresc? 

- Se impune, cred eu, restau
rarea unui sens mai autentic şi mai 
profund al termenwui „combativi
tate", tocmai pentru că în practica 
muncii gazetăreşti există o tendin
ţă de a-i limita semnificaţiile. Am 
în vedere acea echivalare forţată, 
nel.Lrească a combativit'ăţii cu ma
ter'ia·lul critic. Sigur că puncte ne
vralgice pot fi găsite în Ol'ice mo
ment şi în orice problemă, dar me
nirea noastră nu se rezumă la a 
surprinde aceste aspecte ci constă, 

în primul rind, în efortul de adin
cire a analizei pentru a oferi citi
torului un material de problemă. Şi 

PROBLEMĂ 

a eficienţei 

mă refer la acel articol care su
pune atenţiei stadiul rezolvării u
nei anume probleme, situaţia exac
tă a unui domeniu dat, un articol 
care distilează multitudinea de as
pecte cuprinse ÎIIl evoluţia unui sec
tor, astfel încît cil.itorul să poată 
înţelege cu claritate care sînt sen
sw·ile iundamenLale ale respecLivei 
evoluţiii, ce o determină, ce o de
fineşte la un moment dat. Mi se 
pare impQt·tant acest mod de abor
dare din mai multe puncte de ve-
dere : î n pri.mul rind, din perspec
tiva temei pe care o discutăm, ma
terialul de problemă nu mai poate 
şi nu mai trebuie să fie echivalat 
cu materialul vădit critic sau vă

dit pozitiv. Atîta vreme cit viaţa 

despre oare scriem nu e nic.iodată 

sau pozil.ivă sau negativă, ci pro
pune o multitudine de tendinţe, de 
aspecte, de posibile interpretări, un 

articol nu-şi poate permite n ici el 
să lumineze sau o Latură sau alta. 
Matenialul de problemă, dacă e 
cinstit cu tema înfăţişată, are po
si btli tatea să surprindă într-un mod 
semnificativ acest summum de pro
bleme, de unghiuri, de accente, re
dindu-l, distilat, cititorului pe care 
îl aj,ută să aibă o imagine clară 
asupra reaJ.dtăţLl. 

Procedînd astfel, putem să facem 
şi următorul pas care ni se cere 
nouă, gazetarilor : să ajutăm la 
clarificarea lucrurilor, să sprujinim 
evoluţia lor po21i1livă. Oprindu-te la 
un prim aspect, criticabil, pe care 
îl întilneşti înflr--0 documenlal'e, 
poţi construi pe marginea lui un 
articol de efect, dar n u ajuţi efec
tiv la îndreptarea situaţiei în acea 
unitate sau Îln acel domeniu. Cînd 
reuşeşti, Lnsă, o analiză ce pătrwi
de în fondul problemelor nu numai 
că sporeşti audienţa la cititor, dar 
contribui şi la clarilicarea unor so
luţii ce asigură depăş.irea neajun
surilor, mersul înainte. 

- Ce relaţie se poate stabili în
tre combativitate şi personamaiea 
ziarului, a ziar istului ? Care este 
relaţia între combativitate şi com
petenţă? 

- Sîntem adesea foarte tentaţi 

să preluăm prjmele aspecte sau 



fJezlJciteri ·profesionale 
non de la care, abia, să facem ne
cesaruJ efort al impli nit•ii gazată
reşii. Altfel, am risca să avem o 
presă informată, corectă, dar fără 
l"ăsunet, fără forţă de convi ngere 
şi de mobilizare. Cu alte cuvin te, 
lipsită de combativita te. 

primele probleme ce ni se oferă, 
conLurînd Îltl acest fel un articol 
publicabil, adesea bun, dar care la 
o analiză mai exigentă îşi dezvă
luie inconsistenţa. După opinia 
m ea, acest lucru se datorează, pe 
de o paorte, insuficientei st.rădaoi1 a 
autorului de a pătrunde mai adînc 
lucrurile pe care îşi propune să le 
investigheze şi, pe de altă parte, 
se datorează unei comodităţi pro
fesionale ce limitează documentarea 
la cabinetul unui factor de decizie, 
al unui director, fără a trece efec
tiv acest prag. E un detaliu care 
se simte i mediat, chia:r dacă ma
terialul este critic ; se slm le că 
s-au tras concluzii doar p rin con
sultarea unor cifre şi prin punerea 
cap la cap a unor situaţii, se sim
te că articolul nu are carnea !ap
telor, a observaţiei directe. Oricîte 
da'te ar cumula, un astfel de art.i
col n u reuşeşte a f'i rep rezen t.at iv, 
îi lipseşte greutatea, substanţa pe 
care o poate dobîndl n umai după 
„n " discuţi i, proiectind diverse lu
m ini asupra problemei, aspecte şi 
interpretări care-ţi scapă la prima 
vedere. L a această esenţă ajungi 
greu, e adevărat, după numeroase 
dialoguri, inlăturînd t rep tat tot ce 
se dovedeşte nesemnificativ, sim
pl u detaliu, observaţie periferică. 
Ceea ce am spus se referă la orice 
dom eniu al gazetăriei, la viaţa de 
p artid oa şi la economic, la culbu
ră dar şi la sport. E uşor de ob
servat, de pildă, intre com enta:riile 
ce apar a doua zi după desfăşu
rarea unui meci. -care e cel m ai 
bun, care desei U:ează spectacol ul 
sportiv şi nu U relatează numai. 
Coosernnări p oate scrie oricare din
tre noi, o analiză autentică este a
panajul specialistul ul şi profesi o
nalitatea se simte imedia t, de că
tre orice cititor. 

Şi pentl'U că discuţia noastră a 
aj uns la acest pun ct, trebuie subli
niat faptul că o dimensiune esen
ţială a combativităţii este com pe
tenţa. Mi se pare nerealist, depă
şit de viaţă, gîndul că orice ziarist 
poate scrie, la fel de bi ne, despre 
orice. Eu nu m-aş încumeta, de 
pildă, să merg într-o unitate şi să 
fac o analiză strict economică a ac
tivităţii, pentru că nu am pregă
til'ea necesară. Lucrul acesta mi se 
pare hotă.ritor pentru prestigiul zia
rului, al autorului, al articolului. 
Aceasta este şi o con di ţie esenţială 
a eficienţei, a influenţei presei, a 
forţei ei de impact. Fă1:ă o analiză 
credibilă, solidă, fără a pătrunde în 
adincim ea problem elor, nu se poa
te vorbi de eficienţă, aşa cum nu 
se poate vorbi nici de combativi
tate autentică. 

- Susţineţ i, deci, ideea ziaris lu
l ui.-specialist, nu a ziaristului „bun 
la toate". 
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- E o idee pe care o îmbrăţişez 
cu toată convingerea şi consider că 
lectura cotidiană a presei este în 
măsw·ă să indice limpede, oricărui 
citit.or, dacă un autor e competent şi 
se simte la el acasă într-o zonă te
matică sau alta. 

Suspnînd, cum spuneam, această 
idee, adaug că în ultima vreme am 
reevaluat inLr-o oarecare măsură 
lucrurile. Consider în con tinuare 
că t1·ebuie să iii specialist în tr-un 
domeniu dat, dar că e necesar să 
depăşeşti totuşi această condiţie, 
pentru a :fil un bun reporter. Cînd 
analizezi activitatea unei întreprin
deri, penllru a scrje un articol, nu 
o faci în calitate de inginer sa u 
de economist, ci de ziarist- inginer 
sau ziarjst-economist. lţi sînt ne
cesare instrumentele profesionale de 
investigaţie, dar ele funcţi0tnează 
doar în prim a etapă, aceea a do
cumentărji. Pentru a pă i.runde î n
tr-un m aterial de presă, în tregul 
trebuie refăcut cu m ijloace publi
cistice, aceasta fiind condiţia esen
ţială a forţei de impact, deci şi a 
combativităţii. Există numeroase 
articole care au meritul de a în
făţişa cu claritate o situaţie, ofe
l'inct cifre, date coreote, a rticol e pe 
care le poţi realiza, in lir-adevăr, şi 
di.n cabinetul directorului unităţi i. 
Ele nu sînt însă p ublicist.icâ, ci 
doar, să spunem, fundamentul pe 
care ar urma să construim mate
rialul publicistic. 

Cred că în stadiul actual, com
petenţa, specializarea ar trebui să 

fie subin~lese, condiţi ile sine q ua 

- Dacă defin im combativitatea 
în sensul convenit, o altă problomă 
car e s -ar cuveni abordată se referă 
l a relaţia combativitate-eficienţă 
socială. 

- Considerind ca o princi pală 
ipostază a combativităţii rnat.eria-
1 ul de problemă, va brebui să ob
servăm că impactul său social este 
m ult m ai m are decil al articolulu i 
ce epatează prin criticarea unor as
pecte izolate sau neconclud~nte 
penLru un ansamblu de fapte. I m
pactul e m ai profund şi, în con
secinţă, e mai puternic efectul de 
dw·ată, de înrîurrire. Materialul de 
ptioblemă a.re un ecou m ai v iu şi 
asup1·a .llactorilor de conducere ai 
domeniului asupr a căru ia s-a exer-· 
citat int.ervenţia critică a ziarului. 
îi ajută şi pe ei să-şi clarifice si
tuaţia, să opteze pen tru cele mai 
b une măsuri, pentru soluţi i apte a 
rezolva n eajunsurile. Competenţa 
este întotdeauna respectată şi o ob
servaţie ce vădeşte cunoaşterea te
meinică a p roblemelor e luală în 
seamă, dă de gîndit, îndeamnă la 
o a titudine. Noi nu sîn tem critici 
de dragul criticii, aşa cum nu lău
dăm de dragu:l laudei. Vrem î n
totdeauna să clin tim ceva, să pu
nem umăriuJ. ca Jucrwile să fie mai 
bune şi cred că ex act imp licarea 
directă în viaţa ţării, în rezolvarea 
problemelor ce se ivesc la un mo
ment dat constituie o garanţie a 
prestigi ului, a autorităţii presei. 

DEMERSUL CRITIC 
act de inaltă responsabilitate gazetărească 

Tudorei OANCEA 

- Ce Ioc consideraţi că ocupă 
rombat.ivitatea. i ntre a tributele scri
sului gazetăresc. in conceperea de
m ersului publicistic ? 

- Imi amintesc o Comparaţie 
auzl:tă, cu uin '81nume ipni1lej, de 1a 
un foaaie mare 2li1a:rist. Ell afirm.a 
că ziarul 1ilpsilt -de oombaU.vitate 
este asemenea gurii fără dinţi, silită 
să muşte dbalr cu gingiile ... Jar cit 
rezolvă o muşcătură de gingie se 
poate uşor bănui. Indiscutabil, o 
presă a:otrlvă, impJ.i.c~tă Î!D viaţa 
oo.ntemporanilor, o presă menLtă ia 

ccxnitlr~bui efectiv la lemnare.a noii 
ccmşli!i!n~e, 1r1u ipoate fi ălll'liagimată îin 
a.fiara combabivtiltăţii. AltJtudi!!lea 

combatihvă, iintr.aru i,gentă ila\ă de 
lilPsuni ,de răm'îner.Ue în urmă pe 
p l.aln uJ. rac!tl·viotăţi i ma.teri.afle ş i spi
ri1Lua1le ccmstibuie o cooo'ldon.a:tă de
Iinitorriie presei comll!lliste. revo1 u
ţ ionare. In 11.'Cda;cţia onoastră ex.istă 
o pTeocupa:re constantă, de .Li ecrure 
zi şi de .fileoaa·e 'llumăr, in acest 
&ens mai cu seamă după ultimele 
vizit~ de lucru efectuate în 
judeţul Gall.ati de către secre
tarul general a1 partidului. CrJ
re1ind în mod direct activi
tatea ziia<nullui cu · sarci.!Jl:ille trasate 
de tovarăşul NdcoLae Ceauşescu co
m itetu.lu i judeţean de partid, siderur
gişti!lo.r, naiv.all:iştilor, lucră !1ol'ill0!1' di1J1 



awifCUltură, .am iini1iia.t acţiUIThi de 
presă ou obieotive 0011.crete, inle
meiaLe pe ideea eficienţei m axime, 
imedhaite. Am. urmărit, im itoate >a
ceste ootil.lini de presă, o clnlărin·e 
exactă, judicioasă a :faptelor rela
tate, sublinii.111d iconsecin,ţe]e mai 
la:rgi, uneomi 111ebănuiite la pnima 
vedere, pe ~e .1e ainbrenează arfoe 
rămitnere m urmă, o:rice neajuns Îll1-
registmat de un domeniu saiu ian•tul 
de acliivi1baile. Coonbi!natul S ideruTgi'C 
Ga'laţi, de pill.dă, •i m.pLică judeţul 

nostru in ec-O!llom iia irl'tregi i ţă'l·d. 
Dacă !111 br-o UTiii late - de lla iPIHeşlti, 
să spU'llem - !llU merg luCll'unifle 
bi1ne, de V•ilnă poate :fii şi GaLaţiUl, 
oare nu Jli1Vl."ează lia timp rllabLa pen
tru a u'.toturi$me a.,i:;.a î•noît esle î iTesc 
să 1J1e sim' im şi noi v.imovati. 

- A măsura exact faptele, în 
toate implicaţiile lor, poate fi con
siderată, deci, una. dintre exigenţele 
demersului critic. Puteţi aminti şi 
alte elemente ce asigură eficienţa 
intervenţiei critice a ziarului '1 

- iDeosebi t de .~mpc:xrta:nt.ă mi se 
pare, de asemenea, r.aicordar·ea. la 
aotru.ali•Lalea cea ro.ai fierbmite, o 
ciinlărire !Precisă oa prior'ittăţilor, ale
gerea temelor şi de1imilbairea d t mai 
conarelă a obiedtrului criit.ilaH fur
mulate ·în pagina de zi.ar. Noi avem 
rlllbrf'rei specilalle penl!ru nav.a!lişli, de 
pildă. în care 1act.ivJ•l'atea nor este 
u•rmămiftă, ia.nia:Ili'7...aită pe sectoare de 
muncă. Aim 1pu'bl itda:t, în m.ai multe 
n'll.ffieire de ziar, anchete i.n ca:re a
celeaşi în1lrebări le adresam, pe 
r î1nd, diiversellor cdlective de luoru 
diln cadrul şantierului naiv.al. For
mul am rnltrebă!ri oLa~·e, concrete, 
pentru că da.rela'm, ija llindull .nostru, 
să obţilnem irăsa;>unsumi dloa<re, ron 
crete. 

Ocmitlitn ui ta lea. cons ecventa în m
mărrfurea iunei teme sau 1uinu.i ianume 
aspec:;t de muncă, de viaţă, an.i se 
pare, de asemenea. o oondi·ţie ~111dis
pensabilă reu:ş.iltei inileT1Venţiei cri-
1liiee, i:n general .iln'tervemi\iei gazetă
reşibi. liaită de ce în prol:Xlemele tim 
pol"talnte 111u con~erăm suficie111tă 
pub1ioarea UirlUi airtt<00l, ci elabo
răm adevărate oamipa!Dii de presă. 
UnElle di1J1tre ele, abUJl!Ci oind e ne
cesar, .cu vădi1e iaocernte cni!biice, iaşa 
cum am albo.rldalt, de exellliPl'll, 11.eme 
lega.te de agrticul tură. 1n iul'bimii ia.inii, 
Productiile agricole ialle jude~ullui 
nos.bru IJ"IU -au sa1lisfăcult exigenţele, 
nu au fO'S<t pe măsun-ia IPOSi.biil ităţi l or 
concrete existente. Oaiuzelle au losl 
numeroase ; unele, obiective , daif şi 
deslU!le Jegatte de 111eaj unsuiri îinre
gisbr.a1te ÎiTl ~tivi'lalea desfăşu1·o31tă. 
Ace.aStă acti•viil!Jate 111e-a delermi111at 
ca în toamna anului trecut. 1987, 
să susţinem în 'l)agionUe zi!arului o 
acţiune :publilCisLi<!ă 1il!lJtensă legaită 
de camtpaliliia agrcc-01ă de primăvaTă, 
col1Siider1n d că. d e tapt. il"ezulbaiele 

ei se hotărăsc încă din toamna an
terioară. A<eţi Llineia am pre1'Ulat-o şi 

în aeesrt. la!ll, ilaJr pagilnile ce i-au 
fost dedirate (Tefemind'll-se, de fie
care daită, La un alllt ccmsilliu agro-

Dezbateri profesionale 
ind ustl'i;all) chllarr .aşa lle-.am irntd l'u!lait: 
„Oam;pania agniodlă de p.riimăvad a 
început". Deşi ziaruJ apăire.a. să 

spunem, în lwna octombrie. P agi
n;iile cu11;miln:deau, .desigur, experienţe 
pozi'.trive dar şi m ulte neajunsmti ce 
s-au man•i'fest.al în act.ivitatea or~
TliizaţiiQor looaile de pa:nhid, a tmi•lă
ţilor de pmdu.oţie. Oonsilderăm că 
semnalul de alarmă trebuie dat din 
vireme, in.a.i;nte ca deficient.ele de 
orga.lfliizare s.au de oliilre a'lit ~i"P să 
afeoteze, eiecti v, ml!Jnoa, rezuilLa
tele e i. 

- Iată., deci, că şi momentul -
nu numa i obiectul - criticii are 
im.portanţă. . 

- E Jiilresc, ia~Ma vireme oît criitiioa 
nda&hră ll1I'ITlăreş te remed.1ierea cit 
m.aii' ir.a1pirlă a umor linsuri, impul-

sionai·ea activităţii, m obilizarea oa
meni!lor m un\OU 1penrtn·u îi11.deplin1iirea 
satrc!ilnJ1lor. Dari111'a de a da o mină 
de a iu!W, de a ne .impLlca tn m od 
nemijlociil în eX'istenţa oo t:i dj1a1nă a 
judeVtllui, ~n ,probternla11h1oa lui diver 
să. ia sLal şi 11.a bazJa ailtor i1J1d1i.a.Live 
a~e ziaruhii. Sui1La de 1pagini „Via1a 
de fiecar e zi a comunelor noastre", 
de exeml)]u, irel.aita să-ptămlna!. prim 
in~fermediull bnigăzii de reporteiii a 
:?Jkrruilui. d iln oîite un C.U.A.S.C. all 
judeţu1u,i. v izi.nod nu doar prob1eme 
ecrmomhce, oi şi a&oecte de ot'dim 
sociia~. ouliturall etc. O litm o:twline 1Ulfli
l.a'l"ă, tnt ce .înseamnă vJta.\.a 'Unei no
ca1ităti. Ni-0i îin a~te pagini nu 
liipse;i u aacen tele Ol"il1ke, prezein te 
lliTl eori îrn1că dihn ili'Ll un.-ri . 

- La ce modalităti publicis tice 
de exprimare aţi apelat ? Conside
ra.ti că există for mule proprii şi al
t ele, im1>roprii, de ·abordare, în ca
zul interventiei critice ? 

- Cred că este biln~. este :necesaT 
oa mijloacele gazetăresti urtlilizate să 
flie cit m ai d iverse, de Jia articdlul 
de ainJalliză Oa 'Tldtta de cîteva rln
duri, de .La foto-1Crcmi că 1a anchetă, 

de la formularea titlului la alege
rea ilu.stmaţiei ş.la.m.d. R.cl{parttat. to
tull, 1a flapte1e e:xipuse. Oia gr.iaVliitlallea 
10-r, Oa oonS'elcin~ele pe care le pre
supun. 

- Ca.re este. în gener al, efectul 
a r ticolului critic '1 Asupra cititorilor 
dar şi asuura ne.rsoanelor vizate în 
mod direct '1 Ce reacţii se înregis
trează la redac(le '1 

- Edoul un u1i arti.oo1 icni tk este 
tn<tollcleaun a fooilite outernk şi nu 
este tnesemnifiiica.Hv fuplul că duoă 
efedua.rea unui .raid - pri!n unităţi 
oomei.i0ila1e, să spll!Tlem - iasu p11a 

reda'cţîei PI.ouă cu itelefoan·e. Sîn tem 
ru~ţi - 01 u o dată, somaţi ! - să 

n u puijj!jcăm ancheta, sau să „în
du!loim" realUllaitea, nil se fumizează 
nesfiirşite e:xiplicaţii, scuze, se fac 
promisi·UIIltÎ. Sjgur că Juarur.iJJ.e îşi 

immează cursuil f.ilresc, aşa cum e 
drept, ~a cum e 111ecesar să se în
tim.Pie atunci cind se oons.tată 
nereguli şi ri1D1tn:a111sigenta gazetaru
lui . siinl conviins, cxmbti1bu1e Ja pres
ligiul ~ze'tei, "La ciştigarea şi men
ţ.inerea îrnarederiii ciJLi torului. Cu 
.atiit mai mult - şi aşa procedăm -
ou cit 1nu 111e mwţumfun să semna.
Hun nereguiline în1registmate, oi iuT
mă.rim concret, la faţa locuJui, ire
mediareoa Lor, i:nfo1.'mimd şi i.n ilegă
tură cu aceasta ipe citiltoni. Celă
ţenitl iau dreptul să ştie cum stau 
lu'C'runifle în oomurua, în -0ra.'5u!I, în 
jude'. ul lor, iar 2lim,ul ia.re dator..ia 
să-i ţină '1a ourent. Ou fPl~mptiitu
dime, C'U exao'ti,baite, cu consecvenţă. 
N-am cedat, nu putem ceda, vreu
nei pres.iUIJl.i mernirt:ă a ascunde sau 
a .îin d ullci reall'ba\Lea. Sm tem datori 
să ·semnia1lăm O'l'li1ce defiilciten\,ă COl!l 
s ha'tla tă d UJOă oom stnitem dait.or i şi 
să imfarmăm aillunci cin'd situaţia 
s-a schimbat, cind neajunsurile a u 
fost în lăturate. Cu o vreme in mmă 
am publicat un mate:r'ial critic în
soţit de fotografii, despre o uni
tate de fabricaţie a nutreţurilor 
combinate. la care t otul era în 
mare dezordine. Tovarăşil s-au s u
părat pe noi. au încercat să ne 
convingă să renuntăm la ma<Lerial 
dar, după ce acesta a apărut, nu 
i-au putut contesta exactdt:itea. 
Le orăm.Jinea U111 si1ngUJr lucru de fă
cu·t: să remedieze Uosurile. Pesite 
~.proxim<tbi'V dcruă săptămîrni ei a u 
fost aceiia reare ne--aiu chemat şi 

Jie...a.u 1'1.lJgctit să scriie-m. să fotogria
Fiem. De această dată, maheriJalu1 
documentar era 0 .p1t 1oenibru un a.r
l-1col ,;pe IP<>Zitiiv ". Ceea ce şi ur-
mă.ni.sem, desîgiur. Şi dacă, îngni jo
rate de pri ma 1I100Siu:ă am chetă, şi 

allite unităţi a u fost im pW.sionaite 
să-şi pwnă Juaruni\le în or'dirne, cu 
atît m g,i bine. 

- Totdeaun a. reactia. la critica 
zia.rului e la fel de promptă, la fel 
de concret:\ '1 

- Din păcate s.i!nt şi unităţi care 
111u se grăbesc să răspU111dă în vreun 
fel Ila cr'itiJca ziilalrului. Un motiv in 
p1 us pen Ut'U 'lloi să revenim, să ce
rem niu dQlalr explicaţii ai, mai cu 
sea.mă, îndreptarea waibniică a de
fihcien!eloi:. Cert e însă oo l uoru : 

nu ex.islă nici oameni 1nki Ull'l!iJtăţi 
care să rămînă, pÎ!nă la W1mă, Îl!1Sen

sj bme !La .cri•hioa ziarului. E Ull1 fapt 
oaire ne bucură, care 111e încu
rajează dar oaire, în primul irînd, 
ne ollhlgă. La o maxiiimă riigOOJre, 1ia 
O perimamerută ~·eceipti V ilbaJl.e, J.a 
reacţii gazelă!I"eşti prom,pte şi 

eficienlte. 

13 



Dezb~teri ._, profesio~ale 

COMBATIVITATEA 

o probl emă de competenţă 

O cavia:i ŞTIREANU 

- Cum aţi defini combativitalea, 
in contextul muncii gazetli.reşti ? 

- Pentru presă, com bativitatea 
repi-ezintă o mis iune, una dintre 
funcţiH.e ei imporbante, o sarcinii 
expres formulată în docu.menlele de 
partid. Restrîn.gind fosă, sfera dis
cuţiei, la n ivel indiV'idual - deci 
al gazetarului, nu a'l ,~esei - com
bativitatea mi se pare a .fil. pinii 
la urmă, o problemă de competen
ţă şi de bun simţ. 

De compet.enţă, în primul r1nd, 
pentru că nu poţi avea nerv şi 
Vet'b publicis'bic faţă de o realii.ale 
dacă nu o cunoşti în profunzime, 
cu toate implicaţiile, nuanţele, 
semnifioaţrne positbtie. Şi de bun 
simţ, pentru că trebuie să decelezi, 
cu exactitat.e, intr-U'll context dat, 
aspectele ce se pretează unei in
terve.n ţii critice, ferme, construc
tive. 

Pe de 1a!ltă parte, pentru gazetal" 
combativitatea cred că poate fi şi 
o eternă ten!laţie, pentru că i ţi dă 
senl·imentul ubilitătii. Şi este vor
ba, în acest caz, de o utilitate ime
diată, concretă, măsu'liabilă aproa
pe, şi nu una perceptibilă un t.im.p 
in<leh.mgat, nu întotdeauna certă. 

- Acest senUment al utilităţii so
ciale a ziarului, a ziaristului, sen
timentul datoriei şi forţei de a de
veni instrument de intervenţie di
rectă, aici şi a.cum, deschide, cred, 
discuţiei noastre o zonă ce ~ine 
nu numai de practica dar şi de 
deontologia gazetărească. Din acest 
unghi privind lucrurile. care sint 
obligaţiile, care sînt răspunderile. 
dar şi, să le spunem, capcanele 
combativităţii? 

- Oa.peane, pericole, mai ales 
pentru gazetarul neexperimentat 
sint numeroase şi ele se referă, in 
primul rînd, la tentaţia de a căuta 
mai cu stamă aspecbele criticabile, 
de a „încondela" cu or.ice preţ. 
pentru a da sen:ziaj,ja unei gazetă
rii vii, active, implicate în cotidian. 
Adevărul este - şi într-o discuţie 
profesională el tr ebuie recunoscut 
- că atunci cînd scrii „critic" poti 
cîşfliga mai multă popularitate ; ai, 
de asemenea, satisfacţii imediale şi 
concrete, dac~ deficienţele semna
late se remediază. Este foarte im
portant, tocmai de aceea, să ai ca-
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pacitatea de a cintăiri judicios fap
tele, de a discerne aspectele esen
~ia1e, într-adevăr im.portante, cau
zele adînci, chiar dacă mai puţin 
spect.aculoase la prima vedere, ca
rpaoi.tal.ea de a nu te pierde în 
fleacuri, de a nu plcrsa greşit ac
centele, chi~r dacă af.irmaţiile, în 
si ne, sînt exacte. Intervine aici, şi 
esle obl igatoriu să intervină, sen
timentul de responsabilitate. in ab
senta căruia nu poale fi concepută 
munca gazetal."ului. Cu atît mai 
mul t în cazul articolelor ce ridică 
problema combaflivjlăţii, interfe
rindu-se, deci, cu zona criticii. 

- ln general, chiar punem sem
nul egalităţii între cuv intele „com
bativitate" şi „critică ". Dacă ne 
gîndim însă că termenul „combati
vitate" se leagă d e ideea de luptă 
el poat"C fi perfect justificat. şi în 
cazul articolelor care pledează pen
tru impunerea unor idei valoroase, 
nu doar al acelora care-şi propun 
înlăturarea unor neajunsuri. 

- Mi se pare necesară această 
precizare, cu atit mai mult cu cit 
rpresa noastră este, în ansamblul 
ei, o presă combativă, o presă ~are 
luptă pentru afirmare;r unor ade
văruri majore, pentru im.punerea 
noului, pentru edilicarea unei con
ştiinţe avansate. O publicistică preo
cupată n u de simpla re:f.lectare a 
realităţii ci de modela.rea ei este, 
prim definiţie, combativă. 

Referitor la eficientă, trebuie 
să amintim că orice intervenţie cri
tică. orice atitudine combativă, t. . .-e
buie să ţină seama de un complex 
de facto11i, de o înLrea-gă reţea de 
cauze. efecte, corelaţii. Aşa cum 
trebuie să \jnă seama şi de ooor
tunit.atea unui moment sau altu!. 
unul anume exemplu. Compelenţa. 
informarea asupra domen,iului se 
cer dublate, deci , de discernămint, 
de capacit.a.tea de a pi-ivi analitic 
lucrurile, de a selecta şi a face op
ţiuni ferme, justificate. 

- Există zone tematice, genuri 
gazetăreşti în car e se exprimă cu 
predilecţie caracterul combativ al 
publicisticii ? 

- Combativitatea înţeleasă ca 
poziţie activă faţă de o realitate, 
oa efort dinamic de i nfiluenţare a 
acestei realităţi nu se leagă, desi-

gur, de o temă sau de alta, aşa 
cum nu se limit.ează la un gen a
nume. Eslie evident, însă, că exis
tă un mod de-a fi combatJiv atw1ci 
cînd scrii despre îndeplinirea pre
vederilor acordului global, să zi
cem, şi un rutul, cind faci un co
mentariu sportiv. 

tn legătură cu aceste numeJ;"oase 
modalităţi de a fi combativ, tre
buie spus că există şi situaţii in 
care avem de-a face cu o falsă 
combativii.ale ; mai precis, ou una 
de suprafaţă. Sînt micile „ciupi
turi" care dau alli:ico'lu!ui un ae1· 
bătăios, crutorului îi pot aduce o 
vremelnică popularitate dar care, la 
un examen mai al.ent, nu folosesc 
nimănui şi la nimic. 

Eu nu cred - şi nici cititorii nu 
pot arede - în ziaristul tip „pis
tolar la masa presei", nu am în
credere in gazetarul tentat să-şi 
olădească o glorie, o aşa-zisă auto
ri·tate, pe găsil•ea de noduri in pa
pui-ă. Combativitate autentică în
seamnă, după părerea mea, a nt.accc 
frontal marea problematică a ac
tualităţii şi nu teme periferice, izo
late oa interes, înseamnă a scrie 
pe un ton ferm, fă~·ă echivoc des
pre lucruri cunoscute în profunzi
me. Un articol fundamentat pe o 
documentaire temeinică şi argumen
tat cu rigoar ea unei demonsbraţji 
matemat ice nu are nevoie de mici 
pişcături il'Onice pentru a fi com
bativ. Important este, cred, să nu 
uiii n ici o clipă scopul pe care ţj- 1 

Pl'Opui, finalitatea ac11iunii gazetă
reşti - a crea o opinie. a contri
bui la înlăturarea unui neajuns nu 
a-ţi confecţdona ţie, ziarist. o popu
la1itale de o zi sau o săptămină. 

- Pornind de la acest sens clar 
al intervenţiei gazetăreşti, acela. de 
a clinti ceva. de a lăsa o urmă pal
pabilă : vi se pare n ecesar ca pri
ma etapă, a. semnalării unui nea
juns, a înfierării unei practici dău
nătoare, să fie urmaiă de o a Cloua. 
etapă, de urmărire a efectelor in
tervenţiei în viata concretă. ? 

- Aşa ar fi bine, ar fi chiar ;m
petios necesar. dar 1.a acest capi
tol păcătuim nu o dată. Din lipsă 
de timp. pentru că ne lăsăm prinşi 
in alte şi alte probleme, pentru că 
sintem tentaţi să considerăm -
chiar dacă ştim că nu e adevărat 
- că simpla punere a problemei o 
şi rezolvă. O revenire este necesa
ră aproape totdeauna. fie şi pentr u 
că iP dă posibilitatea să apreciezi 
exact gMdul de eficienţă al pro
priei intervenţii, să-ti „reglezi t i
rul". Este necesară această reveni 
re şi pentru autoritatea ga1.etei, 
pentru fermitatea şi consecvenţa 
poziţiilor ei, pentru a consolida o 
intervenţie declanşată în paginile 
ei. In ultimă instanţă , e vorba 
chiar de o obligaţie moraţă, nu nu
mai profesională. 

Dezbatere rea-lizată de 
Cristfaa DUMITRESCU 
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PRESA SATMAREANA 
PE COORDONA TELE NOII DEVENIRI 

Satu Mare... Străveche aşe
zare românească, atestată do
cumentar cu m ai. bine de un 
mileniu în urmă. De nume
le ei sint legate mulle şi a
lese file de istonie naţională, 
de luptă a maselor populare 
penfru o vi.aţă mai bună, li
beră şi demnă. 

Satu Mare... Un oraş cu o 
arhitectură modernă, cu 
stră:oi drepte ş i largi, irasate 
geomet.ric. Un 01~ş tînăr, în 
potida vîrstei sale matusale
m ice, care, în ultimele două 
decenii, intra1e definitiv in 
conştiinţa noastră drept 
„E P O C A NI C O L A E 
CEAUŞESCU", a cunoscut 
transformări ou adevărat ra
dicale. Transformări reflecta
te amplu şi fidel în ziarele 
„Cronica sătmăreană" şj 

„Szatmă.ri Hirlap", care, de 
curind, au păşit în ail 21-lea 
:m de ex·istenţă neîntreruptă. 

Presa sătmăreană de astăzi 
nu s-a născut atunci, în 1968, 
pe un loc gol. Exista o tra
diţie deloc neg1i}abilă, de ci
tevoa decenii. Fiindcă chiar in 
primul an după Unirea cea 
Mare apărea aici bilun.atiW 

ctilliurall şi informativ .,Satu 
Mare", umnat, doi ani mai 
tUrzi•u, de "Ţara de Sus", o 
revjstă „pentru roţi u. Am
prenta cea mai puternică a
supua vieţii oraşului şi ju
de~Ull'Ui şi-o punea, însă, in 
anhl aceştiia, revJsta sugesbiv 
intiLulată ,,Icoane maramure
şene". O revistă de cultură, 
de orienbare democratică, im
plicată şi social, care ea sin
gură ar meri ta oo studiu per
tinent. Editată de George 
Mihail Zamfkescu, scriitor, 
publicist şi om de teatru cu 
vedel'i progresiste, în pagi
nile ei au semncrt personali
tăţi de prestigiu : Ion Mal'~n 
Sadoveanu, Onisifor Ghibu, 
Lotar Rădăceanu, Ion P as, 

· Sarina Cassvian ş.a. La!r fo de
ceniul următor peisaju!l pre
sei sătmărene se îmbogăliea 
cu o al tă revistă de ţinută, 

„Afirmarea", scoasă, înt.re 
1936 şi 1940, de „Astra ", „des
părţămîntul Satu Mcrre". Ţe
luriJe sale erau ambiţioase: 
să promoveze cultura româ-
nească pe meleagurile de 
nord-vest ale ţării şi să in
tegreze efortur.ile cărturarilor 

sătmăreni î•n rlitmuJ dezvOll
tăirii culturii naţionalle. 

Ne-am putea refer.i şi la 
pu)j]ij_oaţtile ~ărute l1a Ccrrei : 
„Neamul nostru" sau „Cul
tura-Enciclopedie", care ur
mărea „răspi.ndirea ou.1.turu 
de toate felurlle ". Şi, bineîn
ţeles, 1a „Someşul" (1945-
1948). Sau „Drapelul roşu" 
(1961-1968), aii cărui redac
tori au scris, de fapt, şi in
itii ul număr al „Oron•idi săt
mărene". 

Istoricul pl'esei sătmărene 
ar fi, însă, inoonwlet dacă 
n-am aminti aici şi de pu
blicaţiile în limba maghiară : 
„Gazdak LapJa" ori „Szat
mos ", la Satu Mare sau „Sza.t
mal'megyel KozUiny„, Ja Ca
rei. La dare am adă~ pu
blioaPila apărută file~, în 
il.931-19·32, ,,Szatmarl Ko1nu
ntsta". Şi indeosebi „Szabad 
Elet", 11poi „Dolgoz0 Nep", 
organ de partid, oare, w-e
me de 20 de ani, i·ntre 1948 
şi 1968, şi-a adus o oon-
1milbuţie de ,preţ Ila edillcarea 
v-ieţii n oi, sooiailist.e în nord
vesbUJl ;\:ăir'i1 , acti•v.itate rodn i
că pe ioare o loontimuă din 1368 
zfamul ,,Szatmarl Wrlap". 

O zi în redaetla ziarelor 
~-· 

Permanentă implicare 
A 

ID cotidiană activitatea 
De obicei, lunea este o zi „plină" în redacţiile 

ga~etelor judeţene. Se face bilanţul săptămînii an
tenoare, sînt decise noi acţiuni, se stabilesc prio
rl tăţile zilelor ce urmează. Mai in.tervine şi cîte 
o şedinţă la organul local de partid. O activi
tat.e intensă, deci, febrilă chiar, de început de 
săptămină, uneori de etapă. Nu întimplător con-

(continuare în pag. 16, col. 1) 

Tribună de 
a opiniei 

afirmare 
publice 

Pe acelaşi culoar cu „Cronica sltmăreană ", dar 
cum intri în clădire, pe part.ea stingă, se află 
redcrcţia celuitalt cotidian local : ,,Szatmarl Hir
lap". Sînt vecine, şi încă nişte vecine foarte bune. 
Menirea lor este doar aceeaşi, prolllemele similare. 
Şi limbajw este acelaşi, Jimbaj1ul muncii, diferit 
door pr.!n forma de ex.primar-e. Redactorii celor 
două ziare trăiesc şi lucrează împreună, colabo-

(continUMe in pag. 19) 
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Permanentă implicare 
În activitatea cotidiană 

(conti1iuare din pag. 15. col. l) 

vorbirea mea cu i-edactorul-şef al 
„Cronicii sătmărene" - sigur, o 
convorbi•re „în extenso" - a tre
buit să aibă loc în altă zi. 

Ioan Ra~iu este un gazetar cu 
stagiu îndelungat, chirn: dacă, în
tre timp, a mai lucrat şi în alte 
sectoare. Face parte dintre activiş
tii de partid care n-au spus .,nu" 
alunei cînd li s-a incredin(.at o 
sarcină ori alta. !ntiiul. articol l-a 
publicat în 1954, în ziarul băimă
rean „Pentru socialism ", unde a şi 

' fost încadrat ca redacle>r. De atunci 
îşi aminteşte şi un episod mai nos
tim. L-au detaşat pent ru o lună la 
S ighebu Mm:maţiei, în redacţia 
„Vicj ii .libere", rămînînd îrnsă a
proape... pabru ani i1n oraşul de 
pe 'I1isa. După alte ciLeva popasuri 
- iot.re care şi unul de redactor
şef la „Crişana" - , împreună cu 
al~i gazetari, punea temelie, în 
1968, „Cronicii sătmărene". A con
dus-o vreme de trei ani şi , după 
un deceniu de adivitate în dome
n ii conexe, revenea în .fruntea re
dacţ.iei. 
Discuţia noastră a decurs firesc, 

redaclarul-şef fiind, în ciuda firii 
sale aparent închise, un interlocu
tor ideal. Nici nu ne-am daL sea
ma cmd am ajuns de lia istori
cul ziaruJui, al presei săLmărene in 
genere, la oamenii caxe o scr;i u as
t.;tz.i, la preocupările lor cotid.iene. 

- Prio1·.itatea prioriLăţilor noas
tre - a ţinut Ioan Raţiu să subli
nieze - este aceea de a găsi mo
dalităţile cele mai adecvate care să 
ne îngăduie să demonstrăm oame
nilor, şi în primul rînd factorilor 
de decizie din unităţile economice, 

că pot face mai m ult, pot obţine 
rezulbate superioare. Astăzi, mai 
bune decit ieri, mîine, m ai bune 
decit astăzi, intotdeaU!na in pas cu 
cerLnţele planului naţional unic de 
dezvolllare economico-socială in 
protil teri tJOrial. Sin t, desigur, şi 
greutăţi, unele de natură obiecti
vă, dar ne străduim să nu încu
rajăm în nioi un fel justificările, 
indliferent cine le-ar aduce. Nu ne 
sfiim să cribicăm neajunsurile, dar, 
sinL convins, putem şi Lrebuie s-o 
facem mai bine decH pină acum. 
Chiar dacă experienţa pozitivă o
cupă şi va continua să ocupe spa
ţiu l cel mai larg în paginile z.ia
rului. Fiireşt.e, şi aceasta m ai con
cret, renun tind la generedli tăţi, in
troducerii, oonsideraltli... 
Afirmaţiile redactorului-şef au 

în vedere posibiUtăţile i·eale ale 
colectivului, calitatea oamenilor. 
l ar aici, la „Cronica sătmăreanii" 
- ne-am oonvJns, cum se spune, 
la .fiata locului - lucrează oameni 
competenţi, pasionaţi de m eseria 
lor. Redactorul-şef prebinde, de 
a~eea, m ai mult de la ei, Je la 
fiecare în parte, aceasta fiind, de 
altmintevi, şi p1·etentia editorului. 
Pretenţie limpede exprimată in di
verse ocazii. inel usiv in şedinţele 
consiliului de conducere al ziaru
lui, în adunările de partid. Li se 
cere mai ales să nu se aşeze la 
masa de scris înainte de a se do
cumenta cu temei nicie în dome
ni ul de care vor să se ocupe. Ceea 
ce p.resupune ca zianistul să i;e 
afile mereu în miezul vieţii, nu 
alăLur>i de ea. Un capriciu al ::ui
va? Nicidecum. O regulă obliga
torie a actiViităţii de presă, regula 
bun Ul! ui gazel.ar. 

Opiniile redactorului-şef sint îm
părtăşite şi de ajutoarele sale ime
diate. De redactorul-şef adjunct, 
Rodica Pişcoreanu, de secretarul de 
parbid, Florea Dincă ... Insatisfacţia 
- cind ea e sinceră şi nu de cir
cums1-anţă - generează progre ·ul, 
asigură mersul nostru înainte. Au 
conf.irmat-o şi o confirmă faptele ... 

Un numitor comun : 

competenta 
profesională 

Ca şi la celelalte ziare judeţene, 
ponderea cea mai l'lUllre în „Croni
ca sălmăireană ·• revine tratării pro
blemelor economice. N-ai decît 
să-l i arunci prJvirea asupra paginii 
inl.ii. Vei întilni rubrici ca: „Ac
tualita tea economlcă", „Să aplicăm 
riguros programele de moderni
zare", „In indust.rie - zile hotă.
ritoare pentru realizarea exem1>lară 
a planului", „Exportul - priorlta
h•a nr. 1 '' ş.a. Rubrici în I.lare, 
p1iaclic, sint publicate articole şi 
informaţii din toate inbreprindeiile 
mari ale judeţuluri, deşi acest.ea nu 
sinl puţine. 

De secţi<r economică a ziarului 
răspunde de mai mul.ţi ani George 
Marinescu. Nu mică mi-a fost 
surpriza cinci, vizitind împreună 
lntrepriinderea de Utilaj Minier 
(fostă ,,Unio"), am aflat că în ti
nereţe lucrase aici, la secţia Fo.rje. 
De ru<e1 a şi it.r.imis, cu mai 
bine de aouă decenii în urmă, pri
m ul său articol unei gazete, scri
sul devenind pentru el o pasiune. 
O pasiune căreia absolvirea Facul
tăţii de ziar·islică i-a adău~l u n 
plus de compelenţă. Aoum scrie de 
toate, dar preferă ancheta econo
mică şi reportajllll. Să aducă în 
prim plan oamenii, fapte.le lor de 

Ioan Chiver în documentare pe ogoarele cooperato
rilor din Sanislău 

Floarea Bleau in dialog cu copiii dintr-un cămin 
sătmărean 
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muncă. Ţine o legătură strînsă cu 
seoretarul cu probleme economice 
al comitetului judeţea.n de µaitiri, 
cu directoril de întreprinderi, ceea 
ce ii permile să f ie la- curent t.:u 
noută\lle. Ştie bine că numai o 
informare bună, exactă te ;:>vate 
ceri de erori regretabile. Are şi 
colaboratori sîrguincioşi, oum este 
- ca să dăm un exemplu - roan 
Gheorghe, şeful cabdnetudu i tehnic 
de la InL1·eprinderea săLnk'ire3ină 
„23 AugtLc;t ". Omul care a iâcut 
d~ n gazetărie un adevă.l'at „ho:)by", 
publicînd deja art.i colul cu nu
mărul... 3 OOO (scrie de mult şi 
la multe publicaţii, incl usiv cen
trale). George Mru.·jnescu colabo
rează bine şi cu colegii săi de la 
„Szatmări Hirla.p ", evHîndiu-se ast
fel anumite pairalelisme. 
Secţia economică dispune de oa

meni cu ex.perienţă în domen.iu, 
to~i a vind aceL~l numilox : compe
tenţa. Oameni asemenea lui Aurel 
Becea, decanul de virstă a1 redac
ţiei, care debuta în presă cu aproa
pe patru decenii Î!I1 W'111ă. El a 
indepLlniil, ca şi Ioan Raţiu, multe 
funcţii de răspundere, revenind a
cum şase ani la prima sa dt·agos
le : ga?,etăria. Saliisfacţia sa cea 
mai mare '? Să se ştie „citit" de cit 
mai mulţi oameni. Ce-l preocupă, 
înainte de toate, în activitatea pro
fesfonală ? Ca tot ceea ce scrie să 
refilecle numai realitatea. Nu se ia 
după vorbe, ci numai după d:>cu
mente. Mai ales cînd este vorba de 
prncente. de cifre. Ce nu-i place 
in ziar ? Intre altele şi faplul că 
nu î ntotdeauna celor vinovaţi de 
una ori alta li se spune pe nume. 
A susţinut cindv.a o rubrică bună, 
consacrată cercetării tehnico-ştiin
ţifice: ,,De la idee la practică", 
dar acum nu mai apare. N-om 
prea înţeles, însă. cine-i de vină ... 

Tot la secţia economică m ai lu
crează şi Iuliana Vida. Economistă 
de profesie este, cum se spune, în ... 
matel'lle. Se descw·că bine, or,·icit 
de complicată ar părea o problemă 
sau a'lta. Fiindcă aid, la Satu 
Mare, s-a creat, mai ales in ulti
mele două decenii, o industrie 
complexă, ou ramuri aproape uni
cat în ţară. Tot aşa de bine se 
descurcă şi Anamar~a P op, din 
Turda de origcine, tti.misă în 1979, 
după absolvii.rea Facu!ltăţH de :t:ia
ristică, să lucreze la „Cronica săt
măreană ". A rămas aici, în oraşul 
din Nord, şi nu se poate plînge 
că ii lipsesc cumva posibil<i.tăţiile de 
a:filrmare. Sciie fr um os, cu sensibi
litate, chiair şi atunci cind t emele 
abordate - proguamele de mo
de'rnizaTe a producţiei - sî:nt, pr in 
nabura lucrurilor mai a:iide. Sen
sibil-itatea este explicabilă Anama
ria Pop avînd o certă vo~ţie pen
tru poezia Lirică. A şi publicat 
două volume de versuri : „Pasul 
corbilor", în 1981, la Eminescru şi 
„Corida ", doi ani mai tirzi u ' î n 
aceeaşi editură. Are sub tip~r un 
nou volum diLn proprJa-i poezie : 

„Poeme de dragoste dintr-o sferă 
solară", tot la Eminescu, şi o se
lecţie de tălmăciri din poezia Gi
zeLlei Hervay, la Kri terion. Consi
deră scrisul o con di ţie a existentei 
sale şi-i pare rău că nu poate să 
publice mai multe reportaje, in-
semnăni... 

„Cmnica.„ " reilectă cuprin:tător 
în pagi n:ile sale şi pl'obleme le a
grare. Sătmărenii s-au remaircat 
întotdeauna prin obţine1·ea de re
colte bune, stabile, îndeosebi în 
cultura pJanlelor tehnice. De ci~iva 
an i, in t·cda.cţie răspund tle acesl 
sector Ioan Chi\·er şi Aurel Pereş. 
Amîndoi gazetari talentaţi, sel'ioş i , 
redactorul-şef - şi nu numai el 
- avind despre ei cuvinte de lau
dă. Ioan Chiver n-a devenit întîm
plător ziarist a-grania.n. Es te profe
sor de biologie şi şi-a trăit copilă
r·ia la ţară . Agricultura o cunoaşte 
deci nu di n auzite. în plus, colabo
rează bine cu Staţiunea de Cer ce
tări A grioole de la Livada, al cărei 
director, dr. ing. Ioan Vlăduţu, este 
a-dese.a prezenl în coloanele ZÎ.:lil'UJ1'Ui. 

Dar nu numai e l, ci şi alţi specia
lişti : ing. Vasile llea , ing. Teofil 
Fri tea„. 

Şi o consbatare ce nu poate de
cît să ne bucure. Multe din art ico
le.le pc teme agrare sînt semnate 
de R odica Plşcoreanu. Nu înlîm-

Şedinţă de machetă la „ Cronica 
sătmăreană" e 1n tipografie, pe 
t.impul „ scoaterii" numărtLl1Li de a 
doua zi e Foto1·eporterul Martin 
Sarea într-o discuţie amicală cu. 

zincograful Mihai Duciuc 
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plător, pentru 'că, lna\nte de a fi 
promovată redactor-şef adjunct, a 
lucrat la rubrLca agrară, împreună 
cu Dorin Sălăjan, astăzi la .,Fla
căl'a ". De altminteni, Rodica Pişco
reanu este .de prol~sie inginer hor
ticol, ou ani de stagiu în produc
ţie, dinllre care o parte in vestita 
C0QPe11a1tlvă agl1icolă sătmălreană de 
la Păuleşti. 

Pe măsura 
• unei \lieţi spirituale 

intense 
„Visul meu de demult a lost !>ă 

devin gazetar". Mărturia aceasta 
aiparţÎIIle lui Grigore Scarlat. Că nu 
este gratuită o atestă maturitatea 
ou care tr:atează m ziar proble
mele vieţii spirituale sătmărene. 
Şi nu este deloc o treabă uşoară. 
Aici activează multe cenacluri li
terare, dintre care trei cu renume: 
„Afirmarea ", „George Mihail Zam
firescu" şi ,,Flacira Oaşului", Tea
trul de Nord, cu două secţii , una 
română, alta maghiară, o filarm o
nică de stat, numeroase ansambluri, 
brigăzi artistice.„ Festivalul naţio
nal „Cintarea României" a dat la 
iTeală numoooase talente autenbice 
în muzică, in _poezie, pi.dură, sculp
tură, în creaţia tehnică„. Fonna
ţiile corale de aici sînt cunoscu~e 
pină '1eparte, îndeosebi cele ce 
pr,gmovează f<>lclovul din Ţ-ara Oa
şulrui. Tot atitea sectoare, cu pro
blemele Iar specifice, oaire se cer 
refl~te în ziar. Şi sînt refleo1ial.e, 
mel;'itul cel mai m are fiind al lui 
Grigore Soarlat, dar şi al colabo
ratorilor săi . Ioan Bledea, despre 
care redactoriul-şef spunea că „s-a 
păscut să file ziarist", se o.cupă 
de problemele cultul1ii de masă. 
DM publiică şi foiletoane, ceea 
ce, trebuie s-o recunoaştem, a 
devenit o „rara avis" în presa 
noastră cotidiaină. Voleu Rusu, fi
lolog de formaţie, scrie îndeosebi 
articole din domeniul invăţămimtu
lui. Tot lui ii aparţin şi cele m ai 
multe dintre aronicile de teatru. 
V~a~ spixituală sătmăreană este 

amplu rdlectată în pagini speciatle 
cu o apariţie periodică fixă: ,,Şcoala 
şi viaţa", „Literaturi, arti, cultu
ri, educaţie". Oarecum şi în cea 
intitlJl.lată „Caleidoscop". ln spaţiul 
ce le este destinat semnează şi nu
meroşi colaboratori, unii dimtre ei 
condeieri redutabili, ca Nae Anto
neecu, pre.zent şi în publicaţiile 
literare transi~vănene. 

O notă bună, deci. Cu atit mai 
buaă cu cit în tot ceea ce se scrie 
este prezent, în profunzime, insă, 
fără ostenta~ie, sentimentul dătă
tor ie noi energLi al patirio1li.9mu1ui. 

Dintre pagLnile amintite se dis
tinge îndeosebi cea de duminică : 
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„Literaturi, artă, cultură, educa
ţie". Găseş\\ aici cronici literare, 
dramatice, c'e artă plastică. Sub 
genericul , Profil " sînt prezentaţi 
tanenii creatori sătmăreni, împreu
nă cu selecţii din versurile lor. 
Este cu to1lul lăudabilă intenţia Zli.a
rului de a suplini lipsa unei re
viste 1iterare. 

Grigore Scarlat şi colegii lui se 
străduiesc să nu le scape nici o 
manifestare poJ.itico-culturală mai 
de seamă. De al tfe.l, aproape toţi re
dactorii sînt repartizaţi de cătTe 

genei.'al. Probleme trntat;e în rai
duri anchetă, cum s-a procedat in 
legătură cu transportul în ::omun. 
Fiindcă respecLa.rea orarului in mer
sul autobuze! !l' nu e o treabă se
cundară, de mina a doua. Gavril 
Tonica şi colegii săi ştiu bine asta, 
tot atît de importante fiind pen
tru ei şi bunul mers al c::m1ei.-ţu
lui, al alimentaţiei publice. Sau 
recuperarea şi recondiţionarea ma
terialelor refolosibile. 

Sigur, multe scrisol'i p1ivesc ne-
cazuri mai personale. De pildă, 

- - Colegiul de redacţie al ziarului „Cronica sătmăreană" ~ I Ioan RAŢIU (redactor-şef), Rodica PIŞCOREANU (redactor-şef adjunct), 
Florea DINCA, George MARINESCU, Grigore SCARLAT, Govril TONICA. 

Preşedintele consiliului de conducere al ziarului : Lucio CHIOREANU, 
şeful secţiei propagandă o Comitetului judeţean Satu More ol P.C.R. 

comit.etul judeţean de partid în a
numite comune. Scopul? Să parti
cipe la organizarea acbivităii i cul
turale, cu experienţa şi priceperea 
lor. Oa urmare, aproape toş.le du
mLnioftle ei şi le petrec în localităţlle 
~especti ve. FJ.reşte, reîntorcîndu-se 
în redacţie, sariu operativ despre 
manifestările la care au luat parte 
în dubla ipostiază de organizatori 
şi de gazetari. Dar Grigore .3carlat 
nu este mulţumit pe deplin de 
activjtJatea sa şi a colegilor lui. ~\re 

şi motive. „Tonul nostru - spunea 
el - este adesea îngăduitor, tole
rant, mai ales în ce priveşte acti
vitatea căminelor culturale. Sînt 
unele, şi nu puţine, care toată iar
na vegetează, iniţiativa celoir che
maţi să le conducă fiind nulă ". 
Observaţie justă, rod a1 cuno~teni 
reallităţii, oa.re, n-avem nici o în
doială, îşi va găsi neînt'frziat ~o
'1uţionarea. 

O problematică 
complexă, 

rezol\lată cu pricepere 
Secţia pentru probleme cetăţe-

neşti, cum i se spune obişnuit in 
redacţie, are în fuuntea ei pe Ga
vril Tonica". Năsăudean de Ol'igine, 
dintr-o veche comună grănicereas
că, se află aici, fără întrerupere, 
de la întîi.ul număr al 7Jiarului. 
Problematica secţiei este complexă, 
vizind numeroase sectoare, dar mai 
a les omul cu ceniinţele sale mult:i
ple. El are, unsă, ajutoare de nă
dejde : Floarea Bleau, Ion Bafa, 
Mar.iia Szanto„. Oameni care ştiu să 
pună jurnalistica în slujba oame
nilor. De fapt, aici vin toate sari
sori•le adresate redacţiei de către 
cetăţeni di,n oraşele şi satele săt
mărene. ln cw·sul anului trecut 
a u fost aproape 1 300, cele mai 
multe ridicînd probleme de int.?.ces 

ŞLe(an Bandura plătea la ADAS 
mai mult decit prevedea legea. R.e
Q.crcţia a intervenit prompt şi eroa
rea a fost reparată. Iosif Sere se
sizase că în subsolul blocului său 
nu mai funcţiona de mult Callalul 
colector. Reclamase organelor în 
drep t, dar fără nici un succes. N-a 
fost chiar aşa de simplu de rezol
vat problema lui pentru că ş1 pe 
aici sînt destui birocraţi, insensi
bili la nevoile oamenilor. Iosif Sere 
s-a put ut însă convinge că nu gre
şise adresîndu-se redacţiei. Şi cite 
al te exemple de acest gen nu ne-ar 
fi putut oferi Maria Szanto. care 
nu-şi găseşte odihna pînă cînd toate 
sesizăt;ile trimise redacţiei nu sint 
rezolvate. Oamenii află despre ·0 :ir
ta scrisorilor lor din cîteva rubrici : 
„Ne-am interesat pentru du1ru1ea-

. . • „ ......... -

Responsabilul de număr, Ioam Bala, 
aruncă o ultimă privire asupra zia
rului înainte d e a da „bunul de 

di fuzare" 



voastră", „ Curier juridic", „Poşta 
redaeţ:iei ". Ori li se răspunde a
casă, dacă chestiunea în cauză ,im
plică un răspuns ma'i larg. 

Ami.a de preocupări a redao11Qcilcrr 
d.e la „cetăţeneşti " este mult mai 
i!nbinsâ. Primăvara) de pHdă, e i si:nt 
tot atît de solidtaţi oa şi colegii 
lor agrai,ieni. Sînt chemaţi să con
tribuie, cu „uneltele" lor, la in
frll!l11useţJarea localităţilor sătmă
rene. Şi nu-şi precupeţesc fo1·i.cte. 
Oa să te oonvii.ngi de aceasta 
n-ai decit să citeşti articolele şi 
însemnările de la rubrica sugastiv 
intitulată : ,,Martie şi aprillc 
luni ale unor ample acţiuni gospo
dăreşti". Sau cele apărute la ru
brici mai vechi, dar statornice : 
„Programul de sistematizare terito
rială şi localităţile", „Pe teme cetă
ţeneşti" etc. Am remarcat indeo
sebi reportajele lui Ion B ala, ga
zebar tinăr, cu ambiţie, dar şi cu 
perspecflive reale de afhrmare pe 
ogarul ziaristicii. 
Secţia susţine cu destulă regula

:r-itiate şi :rubrica cu titlul „Copiii -
tinereţea şi vigoarea naţiunii ". Sub 
acest generic, intîlnit, e drept, şi 
în alte publicaţU, apai· anchete so
oiale. repor taje, însemnări.. Mai 
toate sînt semnate de Floarea 
Bleau. Scrise cu o sensibilitate a
paiite, „atacă " fără sfială, ceea ce 
medtă toată lrauda. latur.i spinoase, 
chiar drame complicate. Di·n dome
niul relaţiilor dinLTe părinţi şi co
pii. unde numai in aparentă n-ar 
mai fi nimic de spus de lra Tur
gheniev .încoace. 

Nu lipsesc din „Cronica sătmă
reană" nici r ubr.icile s:porti ve. (Desi , 
o spunem în treacăt, „Olimpia" nu 
mai e de mult în .. A "). Ba cineva 
ar putea să obiecteze că li se acor
dă prea mult spaţiu. Asta nu
mai dacă nu cunoşti pasiunea pen-
tru sport a sătmă:reniJor. Sau că 
aici se afirmă pe p1an naţional 

multe alte ramuri sportive. Scruna. 
tirul cu arcul, luptele libere. bas
chebuI, voleiul... Chiar şi popi
cele... Despre toate scrie Ştefan 

Vida, un împătimit în materie. (A 
fost. în tinereţe, fotbalist). Sigur. 
scrie cu ajutorul colabor3tori'1or. 
care, în acest domeni;u. sînt mai 
numeroşi decît î:n altele. 

... Aşadar, o :redacţie de condeieri 
harnici şi talentaţi , serioş,i, maturi. 
Z iw:ul ce-l scriu cu m intea şi 1ni
ma lor devine, de la o zi la alta, 
o tr·ibună tot mai puter~ni<Că a opi
niei publice sătmărene. O tribună 
care judecă cele mai ascuţite cau
ze cu inteligenţă şi profesio.nail•ism , 
OUl'aj şi demnitate şi, mai cu sea
mă, cu p r incipialitate comunistă. 
O tribună pusă în slujba interese
lw.· oamenilor, care sînt şi intert?
sele pa1Jriei. 

~ . 
a ·fi Pin.iei 

(co.ntilnu.are din pag. 15, col. 11) 

rează strîns în toate domeniile, ca 
într-o familie unităţă, închegată 
deplin. Aceasta este impresia cu 
care rămîi după ce ai cunoscut în
deaproape ambele redacţii sătmă-
1·Etie. 

La „Sz..'ltmâri Hirlap" există o 
practică bună. Dimineaţa toti oa
menii se string i n biroul :redacto
nrlui-şef. N umai pentmu zece mi
nute spre a stabili de ce anume 
mai e nevoie pentru •numărul de a 

un singur obiectiv. Un obiectiv pro
priu, de altminteri, şi „Cronicii. săt
mărene": dmp1icaa"ea permanentă 
în actuaU.tatea cdtidiană a jude
ţului. 

- Să fim tot mai combativi, de 
la un .numă·r la altu.l, aceasta este 
g1ija noastră de fiecare Zi - ne 
măirturi.isea Stâhl Istvân. Calita
tea de ziar:i5t icomurust ne obligă 
să contribuim cu scrisu~ nostru la 
înlăturarea neajunsurilor dliln:tr-un 
domeniu sau altU!l, la JPl'Omovarea 
curajoasă a .noului. 

--- Colegiul de redacţie al ziarului „Szatmari Hirlap• 

STAHL tstvan (redactor-şef), AGOPCSA Marianna (redactor-şef adjunct), 
KOMIVES Boiau, LAPKA f ,ibor, 'MARIAS Jozsef, PANEK Jozsef, SZOLO
MAJER !Mihaly. 

Preşedintele ~onsiliului de conducere al ziarului: UR Alexondru, şeful 
secţiei organizatorice a Comitetului judeţean Satu -Mare al P.C.R. 

doua zi. Iţi dai Jesne seama că aici 
domneşte o a1:mosferă dP. lucru.. un 
spirit de echipă ,propice ·creaţiei. 
Fiecare redactor se straduieşte să-şi 
aducă întreaga contribuţie de care 
este capabil la realizarea unui ziar 
b un, eficient, ca:re să răspundă ple 
na r exigenţelor citi.torului. 

Cei din tîi cu care am făcut cu
noştinţă la „Szatmâ.ri Hiirlap" au 
fost :redactorul~şef şi adjunctul său. 
Stahl Istvân este la conducerea zia
rului numai de tirei ani, dar este 
un ziarist cu stagiu.. ou experienţă. 
Doi ani la „Ifjumunkăs", 11.'edactor 
la „relaţii cu publicul ", alti zece 
la Comitetul de Stat penitrttl P.resă 
şi 'l'ipăl'ituri, UJ11ul la „Agerpres", 
'.l'lţi cinct ~a comisia de presă a 
Consiliului Naţional al Pioni.erilo.r ... 
A.go pcsâ Maorianina, de numai doi. 
ani redactor-şef adjunct, este spe
cialistă în istorJa airtelor. Chiar in 
presă a debutat cu o cronică de 
expozi ţie, făcind apoi parte, în 1970, 
din echipa: fondatoa1re a revistei 
bucureştene „A Het". Işi făcuse un 
nume în oriti!Ca de artă. dar inite
rese famiLiale - căsăt<>rJa cu pic
torul sălmă1·ean Muhi Sândor - au 
obligat-o să se stabilească în ora
şul din Nord. Pînă a fi promovată 
în conducere, Agopcsă Marian.na 
s-a ocupat, norma.I. de problemele 
de culitu:ră şi artă. A scris însă şi 
din alte domenii. lntr-o redacţie 
l,ocală, "fie ea şi de cotidian, mu 
este posibilă o delimitar e strictă a 
a riei de ipreocupăni. 

Ou ce proble me se confrun'l:ă în 
prer.lent re1aclorii de la „Szatmâru 
Rirlap" ? Fil'eşte. acestea sînlt mul
te. dai" t oate, absolut toate - aşa 
cum m-au făcu<t să ·în1eleg redacto
rul-şef şi adjunctul său - vizează 

Şi, fără să considere că s-a făou<t 
totu.l, a ţinut să amintească .pe scqţt 
citeva di.n acţiunile de presă reali
zate în ultima vreme. Acţiuni, care, 
susţinute constant, cu profesiona
lism, au avut audientă în rirulwrile 
cibito:rilo:r. Ca, de pildă, ancheta e
conomică : „De ce continuă a fi o 
temă actuală deosebirile de păreri 
dintre calea ferată şi beneliciarl?", 
atacind vechea şi aparent insolu
bila chestiune a locaţiilor. Sau an
chetele consacrate folosilril a:aţional.e 
a fondului funciar. Oni cele vizînd 
îmbunătăţirea prestărilor de servicii 
sau~ în alt contexit, serialul de ar
ticole pe tema practicii de pro
ducţie în licee. S-a abordat deschis, 
fără menajamente. şi o problemă 
de care nu se pling -numai sătmă
r enii: lipsa de operatiwiltate, ca să-i 
spunem eufemistic, m dituzarea 
p resei. Şi, din cite am reţinut de 
la interlocutori. nu fără anumite 
:rezultate cOlllcrete. Deci, cît eva e
xemple cai:re 1at.estă, înainte de toate, 
spiritul de inJ,ţiativă al colegillor 
n<>Şlir;i de da Satu Mare. Dar fll;li 
ales cum faiţeleg ei să dea viaţă 
cerintelor puse în fata presei noas
tre, in atîtea şi atîtea împrejurări. 
de către sccretaruil g.ene:ral al par-
ltidului. ' 

o agendă de lucru 

mereu Încărcată 

Despre Szolomăjer Mihăly n i se 
spusese că se d istinge printr-un spi~ 
;rit analitic profund îln tratarea pro-
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blemelor economice. Ne-am con
vins că lucrurile stau aşa, şi nu 
altfel, discutind împreună aspectele 
majore ale implicării noastre gaze
tăreşti. Chiar în ziua aceea li apă
ruse o anchetă pe o temă omni
prezentă în coloanele presei noas
tre: cei trei „R". Se intitula „Recu
p era rea să devină o acţiune plani
ficată ş i permanentă!" şi sugera 
I.J.R V.M.-ului local o seamă de 

solu p,i con crete. 
- Este una din prioritătile sec

ţiei n oastre economice - ne spunea 
Szolomajer Wbăly - dar cite al
tele nu mai sînt pe agenda noastră 

de lucru, o agendă mereu încăr
cată. De pildă, problema economisi
rii energiei electrice. Dispunem în 
judeţ de multe întreprinderi, unele 
dintre ele cu o pondere însemnată 
în economia ţării noastre. dar care, 
jr.evitabil, sînt şi mari conswna
toare de energie. Energie fw11izată 
ele si!itemul energetic naţional, ju
de t,ul neavind in această privinţă 
surse proprii. De aceea ne şi batem 
alita capul, împreună cu colegii de 
la .. Cronica sătmăreană". să su
<>erăin factorilor in dirept soluţii a
decvate de i·educere a consumu1;1-0r 
energetice. 

Colegiul de redacţie discută proble
mele curente e Szolomajer Mihaly 
în documentare la „23 August" 

e Se corectează şpalturile 

Amabi:lul nostru interlocutor a 
ţinut să sublinieze şi sprijinul dat 

de ziar înfăptuirii la termen şi 
în condiţii de competitivitate a pro
duc(ie i de exporţ. Există în judeţ 
o experienţă înaintată sub acest 
aspect - la „23 August", I.P.L., 
,.Mondiala" - şi ea îşi găseşte o 
i·eflectare amplă, pertinentă in 
„Szaimâl·i Hirlap ". Se acordă aten
ţie şi promovăr1i progresului teh
nic, prezentării , în însemnări şi 
reportaje, a celor ce-l promovează 
cu îndrăzneală, dovedindu-se astfel 
buni revoluţionari şi buni patrioţi. 
Szolomăjer Mihăly are în urma 

sa două decenii de gazetărie în do
meniul economic. A făcut, între 
timp, si studii de specialitate -
s tudii economice, sporindu-şi com
petenta. Lucrează împreună cu Ki
Jye n Janos şi Kâdas J6zsef, oameni 
cu experienţă şi unul şi altul, cu 
tr-.:igere de inimă, cu pashme pen
tru meserie. Cel din tîi se află în 
prag de pensionare. dar este tot 
atît de activ ca si acum. să zicem. 
un deceniu Al doilea estf' mai tî
năr, numai de doi ani în seciie, 
însă se dovedeşte a [i întotdeauna 
„pe fază" în rezolvarea saroinilor 
redacţionale, chiar şi a celor mai 
diticile. 

De problemele agrare - foarte 
actuale la ora cind apar aceste rîn
du ri - se ocupă Kiss J6zsef, deca
nul de vîrstă al redacţiei , titlu cu 
oare, ev.ident, se mindreşte. ?e 
mullă vreme ziarist agra:riian, nu 1-a 
rămas n ici un cătun pe oaresănu-1 
fi văzut măcar o singură dată. Oa
menii de la sate îl cunosc bine, îl 
socote!ic drept unul de-al lor. Este 
autorul unei lucrări de :pre coope
ratorii din Agr.ilŞ şi a citorva nu
vele inspirate din vial,a satului. 
Scrie mult şi in 'ioate genurile. 
Deme1sul său publicistic are întot
deauna o ţintă precisă, iar titlw·lle 
articolelor sînt incitante. „ Timpul 
e pa·il'lrtic. Să începem insăminţă
rile! ". Sau: „ Pînă cind zootehnia 
din Halmeu va rămine în stadiul 
promi iunilor ?". Kiss Ferenc, în 
ciuda firii sale de poet. îi este de 
rm1re ajutor în realizarea rubricij. 
Multe a r t icole. îndeosebi în peri
oadele de virf, le prime~te de la 
Boros Erni:i, gazetar t.înăr, cel mai 
tiinăr di!l1 redacţie. Scrie mai ales 
din Carei, unde şi locuieşte, fiind , 
de fapt. şeful subredacţiei de aici 
a ziarului. 

Diversitatea tematică, 

o preocupare constantă 
Problemele muncii politi::·~. de e

ducare patriotică, revolutionară .a 
oamenilor işi au un loc bine defi
nit în paginile ziarului „Szatmări 



Hirlap". Ceea ce caracte~ează ac
tivitatea clin acest domeniu este -
cum se va vedea - o preocupare 
constantă pentru asigurat'fea diver
sităţii tematice, a evitării monoto
niei şi rutinei. Sînt public~te frec
vent articole de analiză din viaţa 
organizatiilor de partid de la oraşe 
şi sate. Dar şi reportaje, însemnări, 
buourindu-se de frumoase aprecier.i 
mai ales rubrica „ Oameni din pri
mele rînduri". O rubrică de por
trete ale unor comunişti-model, 
exemplu demn de urmat la locu
rile lor de muncă, dar şi în familie 
şi societate. 

Cine se ocupă în redacţie de a
ceste probleme deloc simple? Do-i 
gazetari cărora nu le lipsesc nici 
competenta în materie. nici vocaţia 
de condeieri. K6mives Balâzs şi 
Mandula Tibor... Amîndoi scriu 
bine, cu nerv. O menţiune aparte 
pentru Komives Balăzs, care abor
dează cu precădere însemnarea, 
por tretul şi reJ>QrtaiuJ. Fapt expli
cabi l, poate, şi prin formaţia sa. 
A urmat cursurile Institutului de 
Teatru de la Tîrgu Mureş. după 
care. vreme de 8 ani. a fost actor 
la secţia maghiară a Teatrului de 
Nord. Colaborator la mai multe 
publicatii. oota defin ictiv. in 1968. 
pentru presă. intnind în redactiR. 
nou constituită a lui „Szatmâri 
Hirlap ". 

Komives Balâzs şi Manjula Tibor 
se ocupă şi de al te probleme. De 
aclivi-tatea consiliilor populare. de 
iniăotui.rea programelor de siste
mat imu-e ... 

Eforturile colegilor noştri de la 
., Siatmări Hirlap" pentru realizarea 
unei pronunţate divers ităti tematice 
sînt văditte si in oglindina vietii 
spiri,tuale sătmărene. Miercurea, tn 
cele trei coloane ale .. Cadranului 
cuJtural ". cititorii .. descooeră" ştiri 
interesante. uUle. Ce mai este nou 
la <te::itru sau Filarmonică. dar şi î n 
librărm . f'...a s i desore afit"ma,1·eA ar
tiştilor amatori oe scenele Festiva
lului naţional .. Cintarea României". 
Vinerea., un anumit spaţlu din ziar 
este rezervat activităţii căminelor 
cu1tura1e, nelăpsdllld din a:rticole nici 
accentele oritice. Bine alcătuite sînt 
si pagini1e culrllurale de dumi!lică. 
CitevA titluri dintr-o asemenea pa
gmă, mai re-0entă, desig!M', oare a
testă. odată mai mult. oreocupă
r iJe pentru diversitate : „Retrospec
tivă asupra Lunii cărtii la sate• 
„O premieră la seciia . maghiară ~ 
Teatrului de Nord", „Profiluri de 
artişti". Sin t prezente şi două re
produceri după creaţiile· u11or pic
tor i locali. Cele mai multe articole 
din acest domeniu (poate pr~ mul
te!) apartin unui gazetar de talent. 
îndrăgostit de cultură: Mariăs J6-
zsef. Iar cele ce se referă Ja învă
tămint, la educaţie sîn t semnate de 

„Ziarul 
nu-i o alcătuire întimplătoare 

d . . " e pagmI··· 
Interlocutor : Florea Dincă, secretarul organizaţiei 

ide partid >a celor două iredacţU 

- Am auzit unii 
din afara profesiei 
evident, că ziarele 
uşor, aproape de 
Oare aşa să fie 1 

oameni, 
noastre 
se rac 
la sine. 

- Nilcilclecum. ZilalruU nu-i 
I) ialcătutl1·e de pa~i!ni. mm 
mult sau mai puţi.n întîmplă
to alre, ldin lca!re in~pă:r.at să 
nu omtţi milCa lPU'blioi<tate. 
Este o 1trib"um.ă .a opimie.i \PU
bUlce, scrisă cu muillte efoiiturl, 
cu mulită oehe"Ltuială de ener
~iie, de ·i1nlleliigemţă. CiitliitorUl 
trebuie să ,găseaS.Că 'Î!n „foaia" 
lui 'l'l'.llm·l!le iprob1eme cu l03îl'e 
se iconfirum tă ziilm:i'C, în IPii muJ 
nind cele ale ialcfilvirt:ăţii ~on
sitructiive, !de edillilca:re .a eco
nomiei soda.liste, a omului 
nou. Iar asta, ştiţi bi.ne, nu 
se rezolvă bătînd din pa!lme. 

- Aveţi perfectă drepta.te. 
Unul din marii noştri jurna
lişti scria. în legătură cu asta.: 
,,A scrje inuma\i pentru plă
cerea de ia lte veldea iPUb'l!iiCat 
poate fi o mde1etnkixe pairti
cul.axă, a scrie pentru 1Pro
~esu1 ţă!rli , ipentru .aipăr.a;rea 
lega:lităţii , a echi.tăţii sociale, 
i-ată o obH•ga;ţi,e in>oblllă ". 

- IIIIÎtr-ialdevăr. Pe umer.i'i 
zi.a!cistt.ilui 'comUID!ist iapasă o 
mare ră.spulndere. F>aţă de so
cietatea 1ca1re llJa icrwestilt 'CU 

acest t iltlu, fată de 1pro,i;xri.a. sa 
CO'J11Şti,i1I11ă. Este, OO'că weţi, 
itdeea oa!l'e mă dilă uzeşite im 
alebilVillaitea mea oa secreilar ia!! 
or~zaţiei' de tpa!rtild dim cele 
două redacţii săltlmărene 
ni1iin.dcă avem o ·or~izaţie u
nică. Dar şi ideea 1~·e mă 
atrnimă JJn. la'ottvJrtiaitea. iprafesfo
nală ... Se mţelege <:ă n..1aş pu
tesa 1eere alito:na iceea. ce n-u :fa:c 
eu. La fel gîntlesc şi -ceiiialţi 
membri azi b1roului: Mari011!?la 
AgQpcsâ şi Ioan Chlver, care 
sîTllt şi secrellar i adjuncţi, Tii
bor L apka şi Csaba Atti1a 
Bencze, corespondentul ziaru
lui „Elore". 

- Şi ce anume întreprin
deţi concret pentru întărirea 
responsabilităţii prof~slonale 
a redactorilor ? 

- Ne străduim să itdlircăm 
rolUI adlllil~.illo.r generale de 
pairtid, 1am.1a!H21Î!l1!d 1aJprolU1I1oot 
activlltatea 1oomlIDiştillar dim
tr-tm oompa!I1Mmenlt sau rutul. 
De .pi!dă., s--a aIDiall.izalt m\.lirt03 

CU sarJsori!le, Vai!O!I'"~fdarea 101", 
în •comtm, ifi.reşteL iart:ît 1a „Cro
nica. sătmăreana", cit şi Jia 
„Sza.tmari Hirlap". Intr-o altii 
adlllnare s-;a 'dezbăJtUt prob'l~
ma irest*msa.billiltăţi i illl pro
cesull de titpă:riiire la 2liia:relor 
noastre, âin'V'iltmd şi ciţiVla fto
Vla~·ăşi dim itiipogi-.alf>ie. Mutl!oa 
ou icore!spdndeniţli şi 'Coll1aibcma
torii, ldcu!l inlf<trtnaţiei 1n cele 
două ziare, cllila:r şi dlfuzarea 
presei - <Văzute iprtim prisma 
respons.aibil'iltălţi I corn undştfrlor 
- au !făcut, de iasemenaa, o
bie cliuil ain.allizei im ad U111ălri!e 
de partid. 

- Rezultatul 1 
- Se retllectă, âln Ultimă m-

sllall1 ţă, in tpa·gilnlille icel.w două 
ziiare. Im genere, oa.mem.id 
lllOŞEhri J:şi înţeleg irăspuntleriae 
de gazetari oomUIIlişti. 

- De ce ,,în genere" 1 
- Penltru că mai iaivem des-

t uJe d~ făcult. Lnideosebj :pen
lbru ilnltăriJrea irăspunrl«J1 şe
filiLor de secţii şi de rubrici 
fată de conţinutul actru.hti 
publicistic. Nu înt.otdecruna 
a.rbicolele noastre se ridică la 
cotele de calitate cerute. 

- Poate doriţi să vă pre
zentaţi'" 

- SÎillt de rfel de Ila sud de 
~i, din Alexanrliriia. O 
mtnmp'lla.!re - l!ma1nsferarea la 
Satu ~e ia dl.asei mele de 
!la şooalba 1profesiancdă diiJn 
BulcU!reşti. - ia iăCUJt să ră
mDn a id 1, ipe ac:eSte meleagumi. 
Să ireţÎJlleţi, însă, di IIlU-'.mi 

pare irătl. IDafcă iţi fa.ici datto
l)iia. 'dacă ti-o mVelegi cum 
trebuie, ltie s!itmiti lb.ine oriunde. 

- Cind aţi debutat în 
presă? 

- Prin anii '60. Din 1968 
smt la „Cronica sătmăixieană ", 
Cite.va luni am •lucrait aa 
„cetăţen-eşti ", a.poi m-am 
specializat în probleme de 
secretariat de redacţie. Am 
mai trecut, insă, şi prin 
alte secţii. De cîţi va ani mă 
ocup diar de problemele de 
seoretla:Dim. E bilne, dar 111u pot 
să soni1u >a1tît oVt a.ş dori eu ... 

- lnţeleg că vă place să 
scrieţi„. 

- Fireşte. Sal'"iiam mult, co
ia bor.aim 'Şi lla ialtte p u b1i:oa;ţi i. 
Mai c!onduceam şi •un cena
oliu al umorjştilor ... 



Cititorii au 
Intîlnil'ile cu cititot'ii 

silDgurii şi adevăraţid benefi
ciari ai scrisului nostru -
îţi dau întotdeauna un 
sentiment tonic. Sentimantul 
încrederii în capacitatea zia
ristului de a se impli~ în 
v.iaţa societăţii , a oamenilor 
ei. Acest sentiment l-am in
ceroat, atît eu cit şi colegul 
George Marinescu, în coloc
viul-fulger cu mai mulţi ci
titori de la Lntireprinderea de 
Utilcrj Minier din Satu M3re. 
Evident, ci titori ai ziarelor 
„aromea sătmăreană " şi 
„Szatrnări Hi'rJap". Dar mai 
bine să le dăm cuvîntul ... 

Valer Bandula, ~ehnic~an 
la secţia Forje : „SÎ!Ilt un ci
titor consecvent al „Oro1tioii 
sătmărene". Este un ziar bun, 
CU!Pl'ÎoOde multe infol1Il'l.aţii. As 
propune, însă, între altele, să 
popularizeze şi experienţa 
gospodarilor de :fu:unte din 
cmitierele mărginaşe aJe mu
niaipifl.Jllui Satu Mare, dindu-i 
oa exemPI u bWl cetorlal ~i ce
tăţeni". 

Petre Haiduc, tehnician la 
Atelierul de proiectări la 
cald : „Crnd un redactor a
bordează în articolul său 
probleme tehnice, cred că e 
bi!Ile să se con&ulte şi cu 
speoiialdştii. S-cru mai strecu
rat, din pă-0ate, şi unele e
ro.ni. N-'ar str.ica nici să se 
verifice mai atent datele 
fumiz.ate de interlooutori. 
Sî•nt şi unii oare-şi asumă 
nişte merite ce nu le apairţin •·. 

Ioan Ionescu, maii;tr'U la 
sculărie : „Să apairă în ~l a
re.le noastr e mai multe in
formaţii de utilitate publică. 
De pildă , modifii cările ce in
tervin în mersul autobuzelor . 
Ş.i evenimentele rutiere ar 
meriLta, cred, un spaţiu mai 
larg". 

Laszlo Szalat, tehnolog la 
Secţia 210 : „Sint mulţumit 
de presa noastră sătmăreamă. 
Aş dori, însă, ca „Szatmări 
Hiorlap" să ne ţină zilnic la 
curent cu manlfestăl'ile cul
turale şi sportive locale, să 
anunţe d:tn vreme locul şi 
data organizării lor. Cred, de 
asemenea, că 211arele noastre 

Krilek Sa ndor, care nu e numaJ 
ziarist, ci şi un pedagog competent, 
pasionat. tot-Odată. de istorie. 

tn .,Szatmări Hir>lap" apare şi o 
pagină dedicată femeii. Evident, 
periodic. Este realizată cu sufilet de 
Schllll:ler Mâ!riia, oare îndeplineşte în 
red.ru:ţie şi saroiina de tir.ainSJ.at.or di:n 
română în maghiară a unor docu
mente ofici.alle. 
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cuvîntul. .. 
ar putea să-şi aducă o con
tribuţie mai mare la orga ni
zarea de excursii, de dn m1e
ţLl. Avem , la această margi
ne de ţară, atîtea locuri fru
moase, pitoreşti ! " 

Vasile Chiş, maistru la sec
ţia întreţinere : „Aş dori ca 
21iairele sătmărene să !ie şi 
mai puternic implicate în 
via~a noastră de toate .oilele. 
Să se orgamzeze, împreună 
cu organele de control ob
ştesc, a nchete în unităţile co
meroiale, aşa cum a făcut 
„Scinteia ", reilatîndu-se, însă, 
şi măsurile luate faţă de cei 
.i!Dcorecţi. Mai mUllt spaţiu 

s-ar cuveni să se acorde şi 
popula,r:izării le gilor ... ". 

Gheorghe Vaida, seoret.Grul 
comitetului de partid de la 
secţia Forje : „Sîntem a bo
naţi în număr mare la am
bele publioaţili. Oamenii noş
tm le citesc cu regularitate, 
cu atît mai mult cu cit ade
sea, în artico1ele apărute, este 
vizată şi activitatea între
pri'nderJi. Ar putea [i însă 
mai critice. S-ar impune să 
se scrie mai mult despre 
neajunsuri, fiindcă există şi 
din acestea, spunîndu-Li-se pe 
ll'lume celor care nu-şi fac 
datoria cum trebuie". 

Ing. Silviu Costin : „Ştirile 
ce apar să fie cit mai proas
pete, de ultimă oră. Şi eu 
pledez pen tru o combativi tate 
sporită, la obiect, a pr esei 
sătmărene. Ciind se ana1izea
ză anumite sectoare indus
ftrii,ale, să se dea, pe cit posi
bil, şi unele soluţii. Aşa c.wn 
se procedează, de altfel, în 
cazul tratării pr.ob1emelor a
griou!lurH ". 

Opinii... Unele intru totul 
îndreptăţite, altele, poate, 
mai puţin. N-ar avea nici un 
rost să le cintărim ca la 
farmaoie. Şi, cu atit mai 
mult, să ne supărăm. Opini
ile cititorilor repre:ziiin tă in
t obdeauna un sprijin concret, 
eficace în activitatea nO.a'S
tră. Este, de aceea, îmbucu
rător că cele două colegl i de 
redacţie sătmărene şi-au fă
cut o practică din a se sfătui 
ou oamenii, cu cei cărora, de 
fapt, li se adresează. 

Scrisorile cetătenilor , 

Şi Ia "Sza.tmări Hirlap" proble
mele cetăţeneşti ocupă 1oc:tl ce li 
se cuvine. Zil!llic cititor.ul găseşte 
m pagina întîi o rubrică de infor
matii divarse, de interes general. 

Este alcătu i.tă cu pricepere si bun 
gust de către Lapka Tibor. 

Sut2 de scrisori sosesc anua!l pe 
adresa ziarului sătmărean. Toate îşi 
găsesc, într-un fel ori altul, solu
ţionarea. Fie la 11ubrica „Forumul 
cititorilor" sau, cu celălalt titlu, 
"Stimată redacţie". Fie în spaţiul 
afectat rubricilor care au drapt ge
neric „Să cunoaştem legile", „Ju
ristul răspunde", „Am întrebat 
pentru dumneavoastră". 

Impi'eună cu Lapka T.ibor 1lu
orează oameni pe oare te poţi 
bi 21ui, oameni de nădejde. Oum 
este Hudy Gitta, jur·istă de for
maţie, care rrăspunde de rr.ubri
oiJe pe teme juridice. Sau mai 
tînă:rlul Veres Istvan, un repor
tt>r dotat, îndrămJeţ. Recent i-a apă
ru t un serial despre cibemeticienii 
sătmăreni : 7 reportaje din 7 otilcii 
de calcul. plus concluziile de ri
goar e. (0 paranteză: taleintatul re
Porter este un asiduu tălmăcitor de 
proză. pentru Editura Krilterion, 'din 
limba germană în cea maghiară) . 

lnsemnările noastre despre .,Szat
mări Hirlap " şi oamenii săi ar fi 
lncomplete dacă nu ne-am referi 
si la mbrica de sport. Nu mai mică 
rlecît cea a conflratelui său de '1im
hil romîină . De rubrică răc;punde 
Pa ne k J6zse1', roaire, iaj,uta t de 
D.rurida Gyorgy, se ocupă şi de 
secretal'ia t. Are un stagiu în presă 
de 35 da an i. primi i. în tinereţe, 
Ia „ EJore" . Este prezent cu carne
t ul sihi de rrePorter la toate mani
festările spormve mai importante. 
nu · numai la fotbal. cum s-a.r putea 
crede. A practicat. de fapt. basche
t ul. fiind si arbitru international. 
Avizat. deci. într-un domeniu în 
car€' orea m ulti gazetari. serioşi de 
a ltminteri. pret:imd că se pricep. 

* 
* * lată-ne ajunşi la capătul consem-

năriJor noastre despre presa săitmă
reană . N-a r fi. însă. C')rect să le 
iTlcheiem mai !:nainte de a ment iona 
si nume1e celor ce toarnă în JYlumb 
truda de peste zi a gazetarilor . La 
pa~i .naţie, b.l'igadier uJ Stefan Ne
gele, care lucrează pentru .,C11oni
c:i săJbmăreană ". şi Bartolomeu 
Cseh, făoînd acelasi lucru pentru 
.. Sz1at.mâa-i Hirl'an". La linotipe. Va
ler B<>zga. Mihai Papp. V"ller 
ll()ll.aş. şi Geza F.ubto, la ca1and.ru. 
P a\.111 P oo, iar Ia rotativă Irina şi 
Mili<ti Belenyi. Oa şi numele ~.& 
men iilor d in administr:iaţia comună 
a -celor două ziare: Vasile S.:ibău , 
şefoi admiJ11istraţiei , S ilvia Sava
niu, oonttabiJlă, SuLteni.a Ba'la, ca
s ieră, Ion Mia.şitei şi Cameliia Bă
Jaşu, oare ac;igură mica publi
citate„. Să nu se uite : străda
niile 101· cotidiene, puţin cunoscute, 
uneori trecute cu vederea. contri
buie la crear ea condiţiilor ma.te
riale necesare travaliului z:ri.rJ.ştilor 
sătmă reni. 

Constantin T A'.rU 
lllustraţiia : Martin SARCA 

Gheorghe IANOU 



Pe teme gazetăreşti 

Trăsături specific·e 
• 

ale operei ziaristice (5) 
Ziaristul se străduieşte să cu

noască exact întîmplările impor
tante ale ac:t.ualităţji, evenimentele 
de tol soiul. să le descifreze cau
zde. tendinţele de dezvoltarE:, dar 
realizează acest lucru prin interme
diul mesajului presei menit să stn
!euzeze o imagine concretă. mult i
laterală, vie, veridică a ţării 
şi a lumii, imagine comple
tată de la O Zi la alta, vr0.me în
delungată. S-ar pu tea, la primJ. ve
dere. să se creeze impresia că, in 
acest proces de cl.Liloaştare empi
rică. sarcina gazetarului nu a r fil 
atît de grea şi nu ar ii împiedicată 
de obstacole atît de se1:ioase. cum 
se inLîmplă. de pildă, în investigaţia 
ştiinţifică. tn reali tate, munca zia
ristului in procesul acesta specific 
de cunoaştere poate fi uneori tot 
atit de dificilă iar piedicile de tot 
felul să nu fie mai rare. 

Francis Bacon. unul din încenă
toru filosofiei modeme. vorbea 
despre „idoli ". adică despre noţiu
nile, imaginile false. care stînje
nesc:. după părerea sa. cunoaşterea 
adevărului. 

Cu cite dintre asemenea false no
ţiuni sau reprezentări nu are de 
furcă şi ziaristul, citeodată fără 
să le dea atenţie, fără ~ă în-
1 reprindă nimic pentru contracara
rea lor 1 

Ziaristul .foloseşte şi el, ca '3i alţi 
cerc~tători ai realităţii. observaţia_ 
anahz~. sinteza, inducţia, deducţia, 
analogia etc. Dcn- le aplică oare în
totdeauna riguros, în cunoştintă de 
cauză, fără pagube pentru mesajul 
presei şi pentru public ? 

Mesajul presei. cum spuneam. nu 
aduc:e numai date. ci şi intei-pre
~aza. e. 'Plică. argumentează. apără 
ş1 ~combate an umite teze. într-o 
zona a realităţii exkem de com
plexă . Aici cunoaşterea generalulu i 
este FoJosiUI pentru a cerceta feno
mene consideorate în individuali ta
tea lor Si se pot face doar afirmaţii 
ru dif~rite grade de probabilitate. 
0 . zona unde chiar pentru a con 
t~·i bu~ la . rt>ali7.area a ceea ce con
si?eram. iust . trebuie nu numai să 
01 <X'lamam adevărul sau chiar să-l 
dovedim. cu răcea!. d . • 
1
- a. ar s1 sa 
amurim masele asupra lui, să 

producem ceea ce se numeşte 
conl'ingcre. 

Aristotel a rezervat. în Organon, 
o carte specială, Topica, pentru ra
ţ ionamentele probabile şi care oferă 
eisatura logică a retoricii. Studiul 
ra\ ionamentelor probabile. ştiinţa 
şi arta argumentării cunosc astăzi 
o nouă înflorire şi, deşi nu ne pu-
1 i-m onri ::isupra lor. vrem să le 
subliniem imporbanţa pentru cul
tum practicienilor argumentării (j u
rişti, or.aLotti, propagandiştii., specia
lişti în publicitate, popularizatori 
etc.). prinke care, la loc de frunte, 
se aUă făuritorii mesajului presei, 
ziai·işt.i i. 

Desigur. nu .in egală măsură (e
xistă şi aici o specializare) gaze-

. tarilor li ·se cere. pe Ungă însuşiG·ea 
teh nicilor n ecesare cunoaşt.?rli şi 
interpretării .realităţii pe planul 
care le e propriu. şi acea intuiţie 
a concretului sugestiv, flerul desco
peririi faptelor interesante. dcrrul de 
a recepta realitatea în toată bogăţia 
ei ş i de a se ridica totodată la idei 
generale, puiere de pătrundere în 
sufletUll oamenilor. Am adăuga şi 
imaginatia creatoare, întrebuinţată 
însă în chip specific, pentru că z-i>aris
tica nu poate accepta ficţiunea decit 
ca miilor de a ipune in valoare 
fapte şi ide i verificabHe. nu cu e
xactitatea anumitor ştiinte, dar cu 
o rigoare care nu admite nici o 
abatere. 

Cuno"lsterea realităt.ii si transmi
terea ei prin mesajele presei pre
su,oun deci aotitudimi ~omune emu
lu; de 1'tiintă si artistului. dar fo
l0site inlr-o manieră specifică. a
cle~ea în condiţii foarte dificile 
~li1:'e ."~ riscuri. cu implicatii etic~ 
s1 JUr1d1ce oare rezultă din contac
tul direct al presei cu rel:ăitatea, cu 
practica, din legătura .cu oa
menii. cu viaţa socială. cu luptele 
politice. 

Structura 

. operei ziaristice 
Disbi:ngerea valo1·ilor. a celor teo

retîct". de cele practice, a celor 
pracbice de cele estetice, reprezin
tă un moment impo'Vtant în evolu
ţia unei culturi. După cum se ştie. 
Kant a adus <> contribuţie funda-

mentală in acea:stă direcţie î.n cele 
trei mari Critici : a raţiunii pure, 
a raţiunii praotice şi a fiacultăth 
de judecare. In <:ultura română a 
secolului trecut, Titu Maioresou a 
avut mel"ilul (intr-o perioadă în 
care treceau de-a valma drept poe
zie tot soiul de versificări ale unor 
senbimente legate s e ocazii prac
tice, altminteri onorabile : patrio
tice, erotice, festive, produse oare 
nu aveau însă nimic IOOlnun cu 
arta, -0u v.alor.Ue ·estetice), de a lă
muri filosofie aceste distincţii şi 
de a !le folosi drept ari·ter1i în a
precierea activităţii liU!rare. Ceea 
ce nu îinseamnă însă că in anu
mite ,per.ioade, nu se pot ;epeta sau 
nu s-au mai repetat eTOri dăună
toare rcum att' fi confundarea ope
relor de at1:ă icu propaganda: po-
1 itică, -încercarea de a subordona 
ştiinţa 'Uiilor teze f.iloso:fice sau de 
al tă natură transformate în dog
me sau preschimbarea presei din
tr-un mijloc ide dnformare reală şi 
de comentare argumentată într-o 
vitri nă consacrată unui an'ume sol 
de ipublicitate, într-o iCOlecţie de 
generalităţi sau de sentinţe mora- ' 
li zatoMe. 
Dacă nedistingerea valorilor şi 

nerespectarea specificului difel"ite
lar ac1iiv·ităţi şi opere nu :);>Oate a
vea decit efecte negative absolu
t iza1rea 1) .acestor deosebiri 'a.a rîndu:l 
~i, poate împiedica rec~ptarea şi 
inţelegerea varietăţiJ extrem de 
mari a fenomenelor cultura!le a e
x!st:.nţei unor producţii „d~ era
niţă . Mesaje 7iiaristice create în 
a~est . fel de autor.ii Jor, pot s upra
v1eţu1 ca opere iliterare sau ca stu
dii în domeniul ştiinţelor sociale 
şi Pol!itice. Cu toate acestea dife
.renţele dintre tipurile .de ~esaje 
analiizate anterior sînt destul de 

J. TendJnţei de d.lstlngere a valorilor 
a câmel 1nsemnlltate am subliniat-~ 
mai !naln.te. I se o.pune d.talecllc 
dlu'J:)'â cum se .ştie. tendinţa d·e reali~ 
z.a.r e a unLtll.ţl.j valor:!IJ.or (fireşte, cu 
totul ialtceva declt nedi!erentlerea 1nl
tta1ă sau confuzia, Intenţionată sau nu. 
a Vllllorillor) . eAullarea relaţiilor şi ~-
responden1ţeJ.or ocutte. a Interdepen-
denţelor şi lncrucişărtl'C>r, tncercarea 
d e a ·tntruchipa o asem.ene!I un1tate 1n 
<rpere de artă. slsteme :fiJiiosotice sau 
doct.rine Jdeologl'ce. Se ştie el! 1n. isto
rie. diai-ori tă U11J0r frnipreju.rărJ de ord1n 
sbructur.a'l. unele val.ori au căpătat, 
pen.tru un tlmp, un <rol pr:-edeminant 
toate ce1eLa.1te ajungln.d tntr-o situa~ 
ţie ancUa rll. capabilă să frtneze sa.i. 
intr-un m oment sau altul, si'l 
favorizeze ptnli la un. pu.nct afimtarea 
lor, dar n u l-e-arr f i 1>'UtlLt tmpledW& 
atual'Cl o1nld ·au ' fost propulsate de ta~ 
lente excepţionale. să lasă la ilveală 
cu :llO.rj.a l,or speclflcă, chlla.r tn acest 
tnveliş trecA'llor. Unitatea v ie a valori
lor cu.l'turll, adică nu ll!Mlit!I de con
tradictli şi !A.ră fetişizarea un.e1a din-
tre ele sau sub ordonarea cellorlalte 
P~ate să fle reaillzată doar „atunci 
c mrl se creează un teren real pent:-.i 
desfă·şUJnarf'a deplină a d:J.alec.tlcll v.ato
r.i'lor. pe baza eJjberll.ril omul ui aUt 
ca ma.să•. ott şi ca individ, a oelezvol
tllrll person.a1ităiii. şi .a tuturor capa
cităţilor sale creat.oare, a făurl·rll ll!.'"!Or 
cuilitu!Ji ştlhntU:f'ce sl umanlste tn ace
lasl timp". (Vezi: N.estor Ignat, t nsem 
nlll1 deSj>re ştUn.ţi ş I valeJ:il e culturll) 
1n nEra social!sU", n.r. 11/1975, p. 21)'. 
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Pe teme gazetăreşti 
nete pentru a oe permite să pre
cizăm unele trăsături specifice ale 
fiecăruia, în comparaţie cu celelal
te mesaje. 

La o pdvire mai atentă, se poate 
observa că 1irăsăbw-ile mesajului de 
presă la care ne-am referi t co
respund nu .numai acestuia, ci, tn
lir-o măsură m ai mare sau mai mi
că, şi unui şir întreg de act.iviiă\i 
şi producţii, avind şi ele un sc()p 
pt1actic, utilii.a r : orart.oria politică, 
juridică, didactică (cea din tîi este 
prezentă adesea în ziare, la radio 
sau la televiziune, ceea ce nu în
seamnă că s-a ş i transformai, auto
m at, în mesaj zLaris!Jc, acesta din 
urmă ceiind o prelucrare redacţio
nală specială) , propaganda politică. 

cultw~ală şi de alte feluri, publi
citatea, relaţiile publice. 

DeosebiTile faţă de m esajul zia-
risiic ţin, în cazul acestor din wmă 
domenti de activitate, de mulţi fac
tori : scopuri, moduri de materia
lizare, periodicitate. Orato1·ia de 
difer ite fel ud, se adl·esează ' unui 
public prezent, m ai receptiv, şi e 
de multe ori ocazională. Lectia pro
fesorului, vorbită sau scrisă, e sub
ordona-tă cet'inţelor asimilăi·ii trep
tate şi temeinice a unui progi~ 
a unui ansamblu de cunoştinţe, gra~ 
dul însuşirii lor fiind verificat sis
tematic. P ublicitatea, î n anumite li
mlte desigur, e preocupată să con
vingă lumea cit mai b ine de va
loarea unor produse şi .nu-şi pro-

pune să le cerceteze cu un ochi 
critic, cum face presa •uneori, ca 
reprezentant al opiniei publice. 

Principalele particularităţi speci
Lice ale mesajului de -presă sint le
gate însă, în primul rind, de struc
tura 2> acestuia, de modul in oare 
s-a constituit, ca rezultat al unei 
îndelungate dezvoltări istorice. 

Activităţi de informare şi co
ml:?n lare a eve nimentelo1· a'U exis
tat cu mull înainte de apariţia pri
melor ziru·e şi a ziaristicii propriu
zise, am spune chiar că sint tot 
atit de vechi cit şi omenirea. Col
porLarea oraJă a ştirilor şi a opi
niilor, care nu v<r dispărea nicio
dată, con tr,ibuje la o diiuzare m a i 
largă şi a mesajelor presei, dar le 

2. u s-.a putut inceroa, in Această 
\•arlan.tă a curs.ului, să se ceix.-eleze 
.. ţ esătu.rau lnt.Lmă .a mesajului presei. 
- oa parte lnLegrantă a J')'roblemati'!ll 
stiruoLurll mesajului -, c!Jar c cazul să 
semnalăm lnLeresuJ deosolllt al I.inel 
asemenea ln.<repr•"'lterl ln complct.ar2;1. 
r.IE.s!gur. .:. a!to" modalltătl .te al)")r
dare a acestul aspect pentru s.ludJul 
ştllntmc al operei ziaristice. Un. mo
de! eficient şl ret.ult.at.e vaJoroase -, 
ca şi o bogaUI orientare blbU'ogr.'\flcă 
!n acest sens se pot găsi lla Herbert 
l\1alclzke, op. cit., p. 5!1-56 şi alte.l•'· 
pornind de 111 ldelle lui "R. Ingarden 
(.Das J.Jt.erarls.che Kunslwerk") şi a1e 
gind!Lt.<>TUlul Nlool.al H arunan..'1. despre 
modelare şi stratificare in eştctkă 
(Vezi şi N. Hartmann. .E!lt etica,' Edi
tura Univers, Bucureşti, 1974). 
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şi deformează sau li se substituie 
sub forma zvon~rilor, c u atît mai 
puternic ou cîL - aşa cum dove
deşte o elementară constatare -
reţeaua: de informare prin presă e 
m ai detioientă. Există mostre pre
vestitoare ale gazetăriei în operele 
celor m ai vechi istorici (vezi He
rodot). în jurnalele de călătorie ale 
explo1·atorilor, în discursurile sau 
însemnăi-ile unor oameni politici. 
ln afat·ă de aceste elemente scrise 
s-au organizat, în servici ul celor 
in teresaţi, oficii de culegere a şti
rilor, a noutăţilor, care se foloseau 
ade ea de călători, negustori, mili
tari, diplomaţi dar şi de informa
totii specializaţi. Toate aceste părţi 
constitutive ale prese1, care aveau 
o existenţă mai mult sau mai pu\in 
separată, s-au regrupat, octală cu 
ivirea condiţiilor materiale, 1ehni
ce, produse de evoluţia societăţii 
(inventarea tipru·ului, înlesnirea 
transporturilor, apariţia unei pieţe 
interne mai larg i, interesată în con
s umarea informaţiei, în schimbul de 
opi,njj) şi a u dat naştere în cele 
din urmă mesajului ziaristic in ac
cepţia lui actuală. 

Nu toate activităţile umane se 
înl!ruchipează în lucrări de sine 
stătătoare, adl·esate .publicului de 
azi dar capabile să fie ,.conserva
te" şi penku cel de mîine. Con
ducerea, munca organizatorică, de 
pildă. deşi deosebit de imporiante,. 
matel"ializindu-se uneori în rezul
tate consemnate de presă şi de is
torie, nu duc ·la apariţLa unei a
nume opere, sînt m ai difuze. cu 
toate că pot stimula: creator ii de 
opere. Mesajul ziaristic reprezintă 
însă o conci:ehizru·e, structurată i n
tr-un anume mod, care-i con[eră o 
pondere şi o durabilitate mai mare 
in viaţa socială, punîndu-1 alături 
de alte activităţi creatoare de ope
re consacrate ca atare. Ială de ce, 
penrru a deosebi lermjnologic me
sajul presei de alte feluri de pro
duse şi mesaje, cu structuri mai 
puttn statornice, efemere, l-am nu
mit din capul locului (şi ne pro
punem să-l numim de aici înainte 
mai ales în acest Iei) : opera zia
ristică, intelegînd prin ,.operă " nu 
o activitate sau o muncă de un a
nume Iei, n ici s uma re2lullalelrir 
acestora (accepţii folosi le în mocl 
curent, este adevărat) , ci rodul sta
bil a l unei creaţi i umane şi tră
săturile esenţiale ale acesteia, tot 
aşa cum se vorbeşte in eslebică cie 
opera de artă. 

Ce este opera ziaristică ? E te 
ea oare acest număr de ziar, cu 
coordonate precise de loc şi de 
limp ? Sau acea emisiune de radio 
ori de televiziune ? Fără îndoială, 
acestea sînt (sau se doresc ... ) opere 
ziaristice. Dar un număr de ziar 
ş i chiar m ai multe, deşi 'fiecare in 

p arte reprezintă o m aterializare, 
mereu alta. a unui ziar dat, nu 
sînt <lecit variantele, întruchipări
le, pentru o pedoadă mai mare 
sau mai mica. ale unei mo
dalHăH de a reflecta realităţ:le 
naţionale şi internaţionale, moda
litate proprie unui anumit ziar, u
nei anumite staţii de Tadio sau te
leV'iZii une. 

Opera ziru·istică este deci un fel 
de „fereastră" către l ume, un mod 
de a vedea mai mult sau mai pu
ţin original . ;în lumina unui sis
tem de idei şi de valori, prdvind in 
deosebi societatea contemporană. 
Toate acestea se exprimă î n
tr-o manjeră diferită de ia 
ll"ata reailitatea în <rctualitate, în
tr-un stil de redactare şi ilusbrare, 
in cuJ tivarea unei grafici particulai·e 
eic.. determinate desigu1· de c'.'>ndiţi
ile obiective care au precumpănit 
la aparitia publicaţiei , dar şi în 
mare măsură. de factorJ per.mna li 
de c.rea~ie. De aceea, opera zia
ristică e mereu aceeaşi (relativ a
ceeaşi, in anumite perioade m al 
lung i) şi mereu alta, în întruchi
pările ei perjodice. 

Opera ziaristică este, totodată, o 
creaţie şi individuală şi colectivi, 
întrucit e a desemnează, cum am 
văzut, atit contribuţiile ziarişti l or, 
aJe fiecăruia în parte, cit şi an
samblul în vederea căruia au fost 
create (izola1e, ele şi-ar p ierde sen
sul de operă ziaristi că, ba chiar ci
teodată orice sens, pentru că n-ar 
avea cum să ajungă la public). Nu 
încape îndoială că orice publicaţie 
se vrea o operă uni tară şi nu un 
fel de cutie de scrisori. Dacă aceas
tă lucrru·e colectivă nu e bine gîn
dită şi e lăsată la: voia intîmplării, 
dacă membrii colectivului nu se in
tegrează în stilul publicaţiei, rezul
tatele sînt disonante, publicaţia ră
mîne fără un profil m emorabil, ca
pacitatea ei de a-şi ataşa un pu
blic credincios scade. 

E greu de spus pl!l'lă u.nde merge 
creaţia indiv>itd1U1ală şi unde Lnice.pe 
cea co1edt'ivă . O pul:ilioaţie, prod;us 
colectiv, poaJrtă pecetea persaruali-
1.ăţii care o creează, a tlll10C efor-
t uri •indilviduaile ; da<r cCILaboră.'l"He, 
a1·Uca1ele unui ziarist sau a:le all
tuia sînt făcute şi trebuie să se sim
tă că sîint făcute anume penrtru 
acest :Di.air, oricît de mare ar fi Ol'i 
gimrlitatea fiecăruia. Un ziar care, 
în loouil umor iinvesbig.aiţii menrlrte să 
descdpere z.one noi în imfocm area 
ci bi1to1iillor, le serveşt.e gen eraiLi.tă ţi 
s..:w bamialliită\ i !111U ,poate fi salv.a.t de 
achii2lhţianarea 011ÎICăJrui mare co
menbailor sau ;reporter can·e a.ctio
nează pe cont propriu, izolat, adică 
nu poa•te deveni o operă ziiaTisl ică 
valarn.asă. Momenltele fer.hei.te cînd 
o pu.bLiicaţie are Îln ccmducătoroil ei 
un adevărat regizor, capabil s-o pună· 
în v.alloare, cînd se intirunesc .f.ac
letrLi prÎl!1oipa;Li : condiţii obieot:ive 
f.avarabille, origilna1Jltate şi indTăz
neallă a gîJn;c::Li1ri•i, o echipă bime a
leasă, sini. des-tul de raire i•n is!Jor.ia 



presei i:mţ>rimate (şi, am iputea a
dăuga, şi Îiil aceea a Z'ilainistioii de 
La raddlo şi t~eviziu.11ne). DUJPă pă
rerea unora, ceea ce am numit 
ailci ca:d:ru.1 orjen1llaltîv, schema gene
u-allă a unei pUlb.l!itoaiţii, să mcem, ca 
şi publicaţia însăşi ca ansaml:J1u 
de aITTtiloole, .imaginui, ar.amj.amerute 
~raiiitoe, n~· ccmstibui o ~eră uini
itairă, asemenea operei de al'tă. pen
trriu că o pu'bl·itootie nu se parcurge 
]n Îll1 tn·eg~me, ci după iITT.'llerese şi 
preferinţe. In ce mă priveŞte nu îm
părtăşesc această părere întrucît o
pena ziJa1r1jsi11ilcă, deşi nu .este un cos
mofd, un feI de Jiwne, .prm suge
ratrea umor sensuri mai .adÎillci, nu 
e mai puţm o 1refiledlla1re a 1umili de 
a!Ll Li ip, mtn· .Jum .ainl.lll'llli1 m e>men t, şi, 
chi.ar daioă nu e ,pa!l1Cursă de ci!tii
tari de U.a a la z, ca un roman, 
este re&ÎJTTlţiltă holuşi oa un înrtn·eg, 
cu tn:ăsăibun'i ,p:t1Qpniii (se vorbeşi;e 
chiair de personalita tea ziaru lui) da
torită şi 'POSibilităţii receptării J.•ul 
mai îndelungate 1Jn ipostaze me.reu 
noi, dar purti•nd m arca <>perei zia
risti ce. Aceasta pune într-o lumină 
mai puternică ro1Ul creator al ga
zetarului care nu poate fi redus, 
nici în cele ma.i aparent simple 
activită~i, la dimensiunile unui sim
plu înregisiJtiator (uşor de înlocuit 
miiine de un computer). Ziaristu.!, 
respectlnd cu stricteţe realitatea 
obiectivă, cum am arătat, desco
peră, selecţionează faptele ili ntr-o 
perspectivă propnte, (sau ar trebui 
s-o facă ... ), pune în valoare noul, 
nu-l invenLă, desigu1·, dar i1 r~

creează pentru publicul său. 

Care sînt trăsăturile deosebitoa.re 
aJe operei ziaristice ? T ratatele de 
speoiaJi.tate3 se referă, de obicei, la 
actu.a!litate şi periodicitate, univer
sali ta:te şl car.aoter public. tmpăr
tăşim părerea celor care socotesc 
că, ilintre toate, trăsătura .funda
mentală o consti1Juie actualitatea. 
Ce este actualitatea? Nu ne refe
rim desigur aici La olipa prezentă, 
punot matematic fără dimensiuni, 
„i<ntre două veşnicii ". ActuaLiliatea 
operei ~~istice e ceva mal largă 

şi e legată de dJmensi.unHe în timp 
şi spaţiu pe care se proiectează 

preocupăriJe şi interesele noastre 
cele mai Jmporbante. Este evident 

3. 01.to Groth„ Ole unerkannte Kul
hrrmacht (Ver!;ag Walter d'e Gruyt.er 
".:o. Berlin, 1000). Band I. pp. 101-za-.,. 

Monument.alia lucran:e (8 vo!u.ne) a 
l1uJ O. Grotn. ca.re nu se ocup.ă totuşi 
d>ecit tte .,Ziar" şi d!e „Revistă", exa
minează amplu mesaj•uJ pr.~sel 1n 
lumina cltorva categorii filosoflce : 
Wesen (esenţa), Seln ~existenţa) şi 
We.i:den (devenirea) mesajului. In 
cliuda schlmbă1rl'1"or petrecute l!n mod.ul 
de aborda,re a1 problemelor comu.n!că
rll cu tot cana.eterul u•neori ecl.e.;:itl'c iail 
acestei vaste opere teoretke. e.a ră
m~n.e o ad.evă.r.ată enclclo-pedle a pre
sei, m.uilite dlinLre deooope.ririle autoru
JuJ ei deven.i!nd bunu.rJ de Jargă clrou
liaţie ale cercetărU tn. domeniuJ presei. 

Pe teme gazetăr:~şti 
că m odl.ill de a resimţi .aduailitatea 
s-a schimbat foarte mult de-a lun
gul vrem.ii şi cr fost şi este diferit 
sub influenţa bradiţiilor, a part.icu
larităţilor cult lll'lale. Actualitatea 
cupnindea, fă:ră îndoiială, mari por
ţi uni de timp, pe vremea cind ;:>en
tru aflarea unor evenimente, nu 
prea îndepărtate în spaţiu, era ne
voie de săptămîni şi luni. Şi aceas
ta doar în folosul unui mic grup 
de privHegiaţi, ceilalţi, masele, tră
ind într-o ap1'0ape totală ignoranţă. 
Factorul care a conlribuit î•n cel 
m ai înalt grad la naşterea şi uni
formizarea sentimentului conoom
ponm a actuahltăţii este toc.mai 
apariţia presei, a operei ziaristice. 
Nu cu foarte multă vreme 1n urmă, 
oamenii trăiau izolaţi u nii de alţii, 
reducînd lumea Ja hotarele locu
rilor de baştină, ştiind tot atit de 
puţin despre ce se întimplă în alte 

o frecvenţă şi mai mare, 1a radio 
şi la teJev,i2Ji1UIIle, Ul'D1ărilrea s.imUJl
baină, „în diTeot", .a unor evenimen
te pel:l'ecute La depărrtă1ri fanllastiJce, 
pe pămi1nt sa.u lin cosmos, au aipl'O
piait neoonitenit aCJtuail1iltatea de 
„abhpă". 

Act u.a!Li taitea nu se reci uce ilisă la 
„u!Jltinn.a nout.aite". lin tîintI>lăc:JUe a-
cest.ei lurn.;i ailcă bude.se un i•tă \';i în 
tiilmJ> şi spaţiu, repreziJnltă nănţuilrj 
oauz.atle, pe pet·ioade mad lungi şi 
priil'l urmare, intruaît nu s-au .în
chei!Blt încă , n -au brecut deci iin is
Lor1e, acolo unde niu se mai po.aite 
s~himba n.imiic (de:::ît 'ÎJ1 d<iiferiJtele 
v.ainilainle ale refleatăn~ii ei, în. ,,isto
nilll.e" .ad.căit>uiile de oamenii. .. ) se 
mtIDJţiITT v.reme mai înde1•U!TlgBtă pe 
scena aiperei zianistiice, asiLfel s,pus : 
iin aotUJafuillla·te, se „l'ub.1,'ici zeaa:ă" 
crumVta. Şi ari.oi pl'esa e m ereu în 
căuLairea U11101· elemente noi, cu o 

STRUCTURA OPEREI ZIARISTICE 

e CREAŢIE < 
individuală 

colectivă 

e SCHEMA ORIENTATIVA 
(relativ durabilă) 

e MATERIALIZARE VARIABILA 
(„mereu aceeaşi şi mereu alrta") 

• ACTUALITATE 

• PERIODICITATE 

zone, pe alte continente, pe cit ştim 
astăzi despre posibilii locudtori din 
cosmos. Presa este aceea care 
(fireşte, datorită condiţiilo;r gene
na1le de uriaşele progirese ia!e 'trlams
,pvrtu1~itJ.or şi telecomuniioaţiiilor) 
ne-a transformat în contemporani, 
.ne-.a f.drrna t şi ine în breţî.n.e zi de 
zi -şi ceas de ceas oonşLlliin.ţa aC'tua
\Liltăţii. Şi î.ncă air fi de văzut cit 
de mullt se :îin'llimde pe g,lob aceasltă 

scllimb.a•re, dacă ţim'eTTl seama de 
w'litaşele zone paupere din puniolul 
de vedere a1 iJn fat'mla\ţiei, ldcuile 
i·nsă de milioane de oameni.„ Creş
terea v>iJLez,ei de ci11cu1.a.ţie a infor
maţiei, apariţia cotidianelor, a edi
ţiilor, mai multe într-o zi, trans
mise imediat la. llll!llri distanţe, a 
j U!l.'!11.a.lru!I ui şi buletilnelor de şitrlmi, cru 

Vlilbeză oare o depăşeşte uinearJ .PE 
aceea ia pr.oceselOlr reale. 

Fialpiu1 că OIPEma z.imis1tiJCă se 
,,ooos'tlru!iieşte" in .aiŞa fel J!Jl'CÎ!t să 
se p()altă a[La neodntenilt in actu.ali
taite înseamnă că ea ar tirebui să 
!ie Îillliot~ea:uina :în mie21u!l fierbi1nrte 
an fiaptelor, ia,oolo unde simpla enurn
taire a unei 1nLîmplări exerc:Jtă i1ne
vi11ialbiQ o a.numDtă înduriire şi unde 
se mai p Qlalte ilrucă Jln tervenJ. în mer
suii l•udruriiqoo-. De aceea, zi·amis'tull, 
~Înd-.neViliJnd, chi.aT cimd ÎŞÎ Îil1ChÎ
pl..llie că poartă masca perfeotei dm
parţi.13!1.>htă1i, nu se poaite să nu Slim
tă dogoairea .,!l'ot ului ", a aatuaili·tăţii 
i1n caire se plămăde$te vii'torul. Ori
ce alllte opere, chiar şi cele aa.1-e se 
referă 1ia penioode de mU1Ht trecu
te, pot avea U1T1 ecOIU, uneori foair
be pulter;n1iic, în prezent. Dar qpera. 
21i1a1ri&'tică se face odată cu eveni
men•tele, r~e?JÎII1tă irefilexun. lor î:n 
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uonştt~•un ţă. şi. de ateeea. impn~mu
lă cev.a ro:i însă-şi forţ.s e1:anro·:3ră 
a vie~i. cu p3.-·runille şi l"ă.sp „:oder:le 
e", d ai!.· şi cu ezitfui:tle s.:iu e:-or".le 
ge:ieNi•le de liJpsa de perspec.ti vă, 
iar a tunci oind e oonf.iTmată de is
t -·-ie caipătă, penbru posterHate. o 
oU!ră caire nu m gi e doar a<:eea a 
ooment.:iilorNor, ci şi a făp~U:LorNar 
înşişi. 

Nu am oompar.at mesajul presei, 
ailun~•i ci·nd ne~am referN k:i şliiln
ţele soo:a le, cu ilS'lO'li1a. cu şlilmţe1e 
isitori.ce. Ni se pare că e cazul! s-o 
focem .a::ium, tooma.i in lum'.1n.a con
side:tilţj~lor anterroaire. Schopen-
hauer spunea undeva că p1"eSa e 
. .secundarul islcr.·iei '", iar Anb&t 
Camus îl numea pe ziru,ist „is t.o1'1i
cua d !1pei ". 11nconit.establ1l, imagitn.itle 
sînl .suges~i'Ve, şi des cit1te, ciru· diin 
ele n.u rezultă că istorha air Ii în
sumatrea .,secundelor" c:lnsemn.atte 
de presă sau a rel.alărillo:- ,,islmi-0i
lou: cl·hpei „ . Tstcria nu se mai poo.
{e face. de mUllă vreme, fără aju-
1.0Pu\1 P'l'·SSei. i.a~· zi.artlsLilCR în imagi
ni şi audJuvi~uallă (foto?J!arlistiioa., 
documentarul cinematografic) ii o
feră o mate1.1ie primă excepţională. 

E rn3d uşor, intir-un fel, să St:i.'i~ is
tori'e ~·ăs.f-O<'J11d colecţii de z.:r;rre sau 
urmărind filme şi benzi magnetice 
docl,l'menLa'l'e deci t să scormoneşiti .a
di111ourlJe pămîaituilui , ca SchMe
ma.rnn. in căutarea .fantomelor tre
cwh!Ilui, Mil' daică Le uiL!i mai! bi.ne 
ve?Ji că, şi pe acest leren. defu'iş.a'i 

Îln apatrenţă, pe llingă capoanele 
puse in'tenţiornat, există tot fel1u1 
de confuzii, imprecizii, igno11anţe, 

puncte de vedere subiective printre 
care isLoriclil nu poalle trece nevă-
1ămatt fără o meLodă ştilinţi.foi!Că ri 
gun:oosă şi cill.1cumspe::tă. Plerzil!ld 
clileoda•tă oile ceva din clil<n~iJe aru
de alle vieţii , e de aştepllat (ceea ce 
nu se init.implă prea des) oa isto
tia să ofere temeinkira legăburilor 

del.ermitnWllte mai proiLllilde. La rîn
dul lui, zirariistul nu poate şi nu tre
buie să ignore llSloriia, folosnd-o l!nsă 
int.otdea.una din unghi'lll p ropriu o
perei ~llatrli\Slhi-c.e, aditcă atl ad'Ul3ili!tăţii. 

Am zăbovit asu.pi·a actuall.ităţii 

penltlru că ea. cum spune.am, deter
mină ~i cel~1allle lră.sălruri ia.le 01pe
rei ziairlstke : odată cu C31P3ciitia.Lea 
de a aduce in aotuali<tait.e tot ce se 
illltimP!ă în lume (univer salitatea) 
oreşte desigur şi frecvent.a a.pal'l
tiilor, adică perlodjci(a tea. 

Prof. univ. Nestor I GNAT 

Va urma 
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Pe teme gazetăreşti 

INTERDISCIPLINARITATEA 
trăsăiură definitorie 

a competentei profesionale 
a ziaristului 

Noile cerinţe ale elapei pe care 
o st.răbalem, la .f.iinele cărreiia Româ
nia- va re-a>l!iza para.mehril unei tări 
socialist.e mediu dezvoJ tale, focali
zează în poUlica partioului nostru 
caJilatea ca obiectiv esenţial ::ll ori
cărei activităii , din orice domeniu. 
lar fundamentul şti:i nţific al acestei 
politici juste il reprezintă relaţia 
de interdependenţă care există in
tre compelentă, c<tlillate şi eficienţă. 
Aceasta şi explică de ce una din
tre ideile- rortă prezente în Rapor
tul la cel de-al XIIT-lea Congres al 
P artidului Com unist Român se re
feră la rolul major pe care pregă
tirea competentă a cadrei<»· de 
parlid, a aclivului, a tuturor comu
niştilor o are î n rea!izarea mobiH
zatoarelor obiedive cruptinse în 
planul cincinal 1986-199()... a istori
celor hotă..ril'i adoptate de înaltul 
forum de partid. 

Nu cred să :existe astăzi om al 
munoil - şi la aceasta o conlribu
tie importantă a adus şi presa -
('3.l'e să nu fie convins că nu se 
poate realiza o calitate s11periotră, 
performantă, o competitivitate spo
rită şi , deci, un export eficient fără 
o înaltă competentă profes!omrlă a 
producătorilor ; că nu se poate in
troduce progresul tehnic, n u se pot 
folosi cucerinile revoluţiei tehnico
şLiinţifice în lipsa unei înalte ccm
petenţe a specialiştilor angrenaţ: în 
mecan is mul economiei naţionale, că 
nu se poate dezvolta mişcarea de 
idei a creatorilor din otice dome
niu fără competenţa proiesionaiă a 
activiştilor organizaţiiloT de masă 
şi obşteşti, <a 'Cadrelor de partid, a 
creatorilor inşi.şi . 

Acelaşi adevăr corespu.nde tn lru
tolul şi ziaristicii, presei în înb·e
gul său : nu se 'Poate realiza o pro
pagandă eficientă, o m obilizare ge
nerală a oamenilor muncil în jurul 
partid'Ul.ui fără o ina1tă competenţă 
profesională IC? ziariştilor. 

P rofesia ziaristului nu face parte 
din categ-0ria profesiilor strict spe
cial izate pe un domeniu, a profe
~' ll-01·, aşa zis simple - dacă astăzil, 
în condiţiile expansiunii perman~-

te a cunoaşterii umane, al îndrăz
nelii de cr gindl innt>itor - se mai 
poate spune despre vreo profesie 
că este simplă ! Ea este, prin ex
celent<1, complexă. o <profesie inte
gratoare şi sintetizat.oare a mai 
multor discipline. Aceasta explică 
de ce, corespunzător nevoi lor sale, 
şi compelenta profesională a zia
risl ului iesle la fel de complexă pe 
cit de complexă este şi profesia ia 
sine. 

A cere ziaristului competenţă în 
lot ce face, în tot ce redactează şi 
pub1ică, nu este o cerinţă exagera
tă, nelalocul ei. Ma-i întii de toate 
penlru că. în această profesie in 
care munca necesară comunicării 
unui mesaj nu pnate fi generato:J:re 
de valori, .fără să existe şi garanţia 
receptării corecte a acestui mesaj 
în rîndul publicului căruia i se 
adresează ziaristul. competenţa pro
fesională - -0 competenţă cu un 
suport de foarte bună iorma\ie -
politico-ideologică şi o Coarte corec
tă - obiectivă - înţelegere a vieţii 
pe bma -manifestării unei atitudini 
consecven L mJliLante - esle singura 
care Iace posibilă eficienţa inler
ventiei gazetarilor în r ealitatea în
conjurătoare. Altfel, fără această 
competentă. munca ziwistului nu 
are !inaJitalea dorită şi, prin ur
mare, nu are n1ci un sens, ni.ci un 
rost, pentru că ar însemna, pur şi 
simplu. o muncă de dragul mW1cli, 
o presă de dragul presei. 

1n sistemul noslru larg dem'>c1·a
Lic şi autentic democratic. oricine, 
indiferent de 'Profesia sau de pre
găbi.rea sa, poate emite o părere, o 
judecată de valoare, într-o proble
mă sau alta supusă dezbal'eril. In 
cazul ziaristului. obligal de st.crt.u
tul său de activist. de partid şi de 
legea care-i pabronează activitatea, 
sii caute. să descopere şi să comu
nice adevă.ruJ şi numai adevărul, 
întregul adevăr, „să mi'liteze nea
băt.ut şi î n orice împrejurare pen
lil:u triumful adevărului" (a~rt. 71. 
iar în siLuaţia în care nu slăpineşte 
a.cest adevăr, să evite comunicarea 
unor in.formaţii false, a unor „d:ite 



sau fapte neadevărate de natură a 
vătăma Î!Ilter esele legitime şi <r ştir
bi demnitatea, on oa:rea sau repu
taţia unei persoane, ptestigiul său 
social sau profesional" (art. 69. 
lit. e) expunerea opiniilor sale sub 
forma textulu i :z.iaristic im pune ar
moni:z.area a patru c;ompetenţe run
da.mentale : competenţa politico
ideologică, competenţ;a Jingvistică, 
aoropete:n·(ia ziaristică (cqmunicati 
vă) şi 'CO..tnpe1:enţa ţeµ1atică. 

E tit'e.sc. s~ ţ!X'isite, ca i'.n oi:ice 
profesie, ~i în cea. de ~al.'ţs°ţ. Jtto;i:re 
de fotelegere a, ~r dQ,memuluJ in 

care el es'te copside.i;at ?,s,peciăti ful 
nr. l" - a) crot).vi~\ i l zilad Lj_ e. 
cu a.hm mai mult exist~ ace&te li
mi'te - ele SJ:o.~ roeal,e - i tJ 'ro'ţe
legere,.a corectă a'litcw <doll1en:i! al e 
activj'lăplt~T umane cµi;e ip'fliă. l.n 
atenţia ·Sa şi iac j.p·rt d in at ·ibu
ţii.le sate de sei·vicJu , sau re unq · 
anumite teme, oe~pt'e ·car e trel:i. 'e 
- es·~e &bfigal> - sa, s<tt.ie:. Aceasta 
însă 111.i s.cuză di.lellan fiîsmu :u ~. ex
pllca, a abpro~ o temă-<pe~ ·u u
bll~ul Qarg ivresupune, ma m1:11~ 
chiarţ Jmpun:e . ca în pr in:m,l 1!1nd 
z·iaristul s-0 i!ntelea~ P.~fect.~ pl.'0-
fund şi, . rntuljlia:atei;a.iL A·deval'ul faz 
căruia 1Jrel:>11le âStfie·I cttnQlicu t de 
~lar.i$t şf a:pi!ec.ia;lt de el la 1 usl;a 
lui valoare înc.ît .să e, poată racc;n;
da :i'n m9d J,h·esc. l logi la <rda
viiruil mtregH .ceal-iU.ţt saiu alî'fe,t 
spus , la .adev~,ru'l 1;u{u co,r. 
Să se.de ,n li'mbajuJ adevărului 

la nhrelul c.etin ei<?ţ p'Ublicul pJ s~u 
'ioseam.nă ca zi,qrdStull l s~ CIUl\Oască 
bine nu n'umai' . nivelu,L cutl.9şl~n~
Joţ acestui ;publlic, gpadul sau d.e 
eul bură c

1
i. şir neţ;oH<: i nlei:esele1 u1~

genteJe ş1 capacitaJ;ea Sf.I ueoep11tva. 
Pe.oi.1>u a '.fii ci:~dib:m~ •• „ în;l'orm at'.ii!le 

au n.·ev"°ie de. argumente. :lg.l:- aces
tea, ic ai: · sî-nt' rnat şt~mlilice, -
<pe ··baza unei ohservji1·L ~i ounc>~
teri Ş"ţi.Jil.\li;fice a 'l;ea:litâţil ~ cu -afiî.t 
asigură o m~ bu.n~ rec~taue 'a 
mesa~u1ui de pres~. 

A accepta s cr1stil după urţlc}i.e. 
pe· baza u11ei cunoaşter e"'"'Clusiv 
empirice~ a' accepta tratru:ea; sfip~c
fioială fl lemeiţ r eda-cf"all.-ea „ e~ dln 
f.uga cotideJu:t;ui& n eaprofuo'.darea el 
a a ccepta adeva ruui: -parţlale, ti.;u -
cbiate, spuse p'e jumăi~te, (l.rin n e
cei;cetarna„ tut:iu:.o:r -sutselot · il1;(l:>.l'tn>a
·~onale impJfoaltft care ar Ii J.JU'nut 
e1:uc1da< .problema S'au fenome.s""J.u.l 
ceceebait · a accepfu dqm· ind icarea 
s~u cons ta>ftarea (~11ogt-afierea)" ultoi: 
as~ecte cx.itioe ale v·ieţi'i orunen ill>r' 

.fi;tl:~~ a da şi pe'rspecti"Va 1·ezolvă.r.i
lor. fără a orer' .soluţi:ill~ .nece'SCll11e 
!oseamnă a ad'Cepl:a ·cu bună ştiinţă 
mcompet~nţa ziaristuluJ, t n toate 
pl anuriJ.e. înseam:n:ă, ia în cni;aj<I., 1ne
-e:l"i.oc:rita.tea' şi 1lhJ'a1r man liestrn:ea 
Ş.pii:llu1ui fun~ionăresc t6, p.raet tcm 
prpfesiei. Or1 odc:ei. son_tlaj de .opi--. 
n!i,e„ ro:.tc:e sturlii:i soe.ioil'ogice .s-a:r~n 
treprinăe w ,r.indul cLtii:.orjlor, a1 
raCllQasctl[~ăti ~·U<XL· sat1 tefospectaho
l'il.o.r., co.QoluzUle aL· ·arăta că textul 
med:iQC.ţ'.U .....!.. ca sctjere şi ca su:b: 
stanţă iqeati-că - "n'U nu mai .că n u 
esre. a'Ccep'hat şi) prin ·urmare, ·este 
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fără efect, dar are şi coru;ednte ne
gative, scade interesul publicului 
pentru una sau alta din proble
m ele abordate de presă, dă naşi.ere 
I a ,,refJexil i averse" („reacţii con
~ar;e") - să n u. se citească ziacul-, 
sa nu se as e;u1ile o an'ume emişiune 
de i~adi:o să nt1 se p.1.i.iveaşcă uq. 
program· s a u., alfu . de te\ev.iititjlli!>. 

Oktitqrul n u ro.~ ~bso.lr t 'nl.el Q 
ob'llg~~~ să .·cttească> ·un ~:urni . texJ 
d E}; J?l:El,SH căt:e n u-J: .atra~s nu-l itnr 
tereşează şi~l • .as1} ifJ.diteJ;ent: La Ce' 
radio.asouiltă,,.tOru~ s teJes~c!ato
rul. Sarroi1na aoe~tra de a-t :tace 
::ud s. d.e.c a I aţ;r-age de a- cop
Vjllge .pe ciiiJ'to • s~ <::.iţească. ji ke
vi'He z.iari'sf'ub:tl. ~te d~ dator.ia Iu;i 
~â o!Jţri'nă ad~iune.a ublicuLlll lac 
id~ p eare o h::ans J;lli e. ~i pe ero:e 
9 dpr~~ :f!i'<;1{1s'Eo.i;,D)_at~ î';n a'c~iub:e. 

'El tr~ouie şă ~eaga cis~r~~ t~rn.a, 
&u,IJ;tecliUI, :f.'al?'~le, op1m1île 1huit 
acestea ~· i!i;eze:µ;câ ~sf;ul P. ubll t
cn1 u.i 'Pen1ll'u n~uti'at~ pe:ntr4 i.nf~ 
mş.:t.ie., ;""si\ ţ~seas<:li, sfi •âle:ş i:ta ".i_qr 
m.a te.xfiuhli.i s.ăiu prin car . s~. sfa
pilea·s.c.~ o pi;in~ Cle <t~mll!n.ic'are cu 
pXl!blicu L ; să-i o·(el'e axgumen ele 
car sa-1 (acll să 01.>.e~d~ :tlai:ă l:.~er

<ve i'n. cefo ce i' se cQmun:i.dL 
Cîttf&'l:Col nu •ştie şi nki ~lu-~ in

te.tesează ca'l;'e ~ - cî de m ari ~t 
gre~fă'ţÎ'.le 'ţ>e care l e in ·m pi;nl zia
ristu in .Clrumul ău spse adev~r iu 
p~ces~'l documenl!ărn de tpre&ă, n1 
conta~:rea ~tirselor ·ae •n:t;9·i;tl)<1.ţli, 
ue.le m <'li, auf~rizate, m ai com,ge~n
te~. mat obiectiVe î1;1 concepe.rea şi 
redacta:l'ea fe-x::lutuţ zja,ris'Mc qens 'în 
îl'll'O'!Ţilla'ti:i necesare. şj ·ui De pubJi
ouJw Eiî ştie ca are dr.epi ul .să !ie 
coree si la i 'inp ·n~~i;maţ J>r.ifl ur
mare. eeL C<:ITe-l J:nt:orrneaz1 t~ebuie 
să-; .gaxan,ireze c::'l a abottctat 10. cu
noş ţă de oal1ză up ,c;u,.p~ect pe 
oa1'e ''1:.-a in'tel~ 'Profund. k-.a av-re.
~i.~t coresp.unza or. vi~fC!)l' i l s ale P:-0.
li C.1ce şt soC:liale. 

CiljtJot-u.l n1:1,. a,o:mi te să i se of:e re 
i 1:i1q):.maţil înşuii.Cient verilicate 'Pe 
motiv fie dL ~fa.i;isb.U nu a a-vull )a, 
dlspQzi·ţle unp u \necesar lie că:.tl'u 
a găsJ t' p~oan,hle• cete mM iudfoa-' 
Le ~-i. urnizeze. jnf0rmaţ!Îi ~expli~ 
câ~i)t :tf!ie că. nu a lîn,t eles suticlent. 
de 'J:ijne tema ş· u s-a ·ptice_p:u~ s-~o 
ce.J:ce. eze. pilll~ la capăt. 
Aşadar, ca un. t ext .7.i.ans•tC 

sa fle c'i'tJt ccmdiţie ele
mentat·.ă a t.ecepţionărJ.ii. m.esaj:U1ui 
de p):esă - 1_ el t;rebuie S(l, fie bine 
scris. A:ceaSlil.l înseanină :în p rhnul 
rt!,.'ld, ca tex t!ul ·ă demonstreze ne
gru. p e iailh sau sune~ .cfo~ă sui;ie~ 
im agine d upc'.l, ima~ine pen1lrll p l'e
s~ audiiov1izuală - G~ a'tltorul-z.iâ,
rllit st'ăpî:neşte 'per:fect vocabullmul 
1imbii 11emâ ne şi uoTnlf:ile în. vtgoa
re ale 'e:xrpri.mai:il c-0rec;te, âeci esfe 
o com)?etenţă ling;vistică auf.entică_, 
apoi că stăpineşte dide'le temej s u
l>t.ectul ui iov~tig.at .Ştie desp:ire ce 
vbrbeşt'e, e in cunoştinţă de cauză, 

prin urm are, şi-a asigurat compe
tenţa tematică necesară, că autorul, 
în baza competenţei sale ziaristice. 
slăpi:neşte argumentele cu care în
cearcă - s tnu::burlndu-le logic in 
teYte - să ,oonN!iin.gă 4tjtit.Qi:tţ]. că ce1~ c:.on1'lmJGate l;.epr;ezin:ta tidevărul n:u

ma:i adei.van:.ul ipifineg-Uil a~evăr, Gai;e_ 
Se a.(~ă a lbata fe'nom enulu\ sau a 
'problemai Ja.bc:>'li§~te sa,i;.sele de l.n 
ic:Jnnş..('iJ ao:nsuJ:tate ·mt: ~,llidiqe. 
sin cr~l;lib i:l,e o'ă s_t,11·aotegia ofosi ~ă 
de . r.u doaum en1baiue .im12resion'i:ţ'l;l
tă t)î.i yolu~t tle munc pfin în
drăzneala .ş' dirzeula cu c,1·e a i'\1-
f unbat greutăţile ~eşfte ·n cale. b-a 
cqn dt1s $.Pre, aon4 uzil 001·ec~ şi 
şpl 1t1lll , ert\iiier,i.ţ ş'i) m sfîr,ştll, tlai;. 
nu -pe 'ltliflimuL lp a„ compete11ţa p . li
t,le.ă a zia1:1lştu1'ui 11 ajută pe a.q,asta 
!· re'ăa:efa•rea iunui t ~P „~iaristi.c bu:n 
ca1;e .sj\ ţoonsrn:ită pubUcul.µ i un 
m~a':l polit',i< claT, p . car. recep
t <;>rn). şă-'J. poat~ d~·il ş~ inţeleg'e 
ou w~ui;i.r1ţă, ..s :J.:ie convifi . _ă adere 
la el, să i~ :tli1lud'ne ş:i. s " reactJo
neze. 

Un ~ext zim:lsti buQ. ~eG:l o rea
}~~ ptJib"H~istreâ prjg'luaJ.ă, nu :?e poa
te rea1jza doar pe b az. u11e1 şingt1-
1:e compeţente şi o.ici '(n lips.a uneia 
din c~le p'atru ai î; 1 c0.crdi\liile ,ar
m.pni'za:r'Li Jo:r parl'.ecte. ln m:od e
rQna · s ..abşo1utizeazii an eo.tJ im
pbrfla:o~Î co1npcte:nţei lin1p7'isfi.cc. 
de?i ;,J?1·aol)i~ a iaov:edtt--0 d i;n lin 
- ea sfn~< î n U.gS(I ce1!i>i·;tal~ nu 
(aee- deci s'o · o<Jmp\i~mit, cu'\nqtul 
p,r,~sei~ at1to1Ji.'liaitt!a şJ ·estiglu1 -~. 
~i aceasta ou es(e. ·7<l aesco.Petiil·e.- a 
zilelor oas:f:t:e, ci o• sfi\.n hicăl e 
la Eminescu, ·p oet'\JJ.., aa:re. ea. n i
me: l all:ttl. 01.1 nee~l;aita-j Cqp:l:Pe
tebj:a lin$vJ;Ş;flic~ al~t1:t'rafa une i 
competenţe ae engicl'.opedilst . a ex
prima t. acest adevăr 'lin l(Oez.la !Jrl
t~ai>lor m ffi " : „.ID itt.l~<;>t: a sctle v.er
ŞL't 1:ii I CO:i:Q. n i'll'li nu aI a S{>Une. I 
l~'r:înd cuvm:te gpale I Ce l:1i n 
coadă au să sune". ! n şchin;ţb, f'ăr · 
ace-astJi corope:tenjă. @t icî s-a( ~jl
dui zi.ar;is~aj, .îi yia f' ~ret1;i ch:i;ir im
:POslbfl s~ ~ăseasci ouvi,n \:;u l po.i;,i
yi :;I::r fbc:.ul ngtrivit . După 'cum JTI 
liJ?sâ celoJ~"l!a·lte compl;iteriţ e.l nu 
~a '.l'e~i ~ă aşeze nici 4deea p J;ţ;lv:i

.~ Ja t;pcu1. ş) ~pul p,pt1-iv.it .n:. va 
reu~i s;., a,jungă cu: ml!sajtll ş~ · • 
mintea şi ~ntma r~ce.p'ti()l."Ul.Ui , 

.'.D1·umul ~a'l.:lstu'l'ui ~·~ pertac-
ti Y9 ea 9re.~ţ[ei $&1 e:> pU bl 1 C\Lş>t:i-c tre; 
~ pitio .Ş l se bazează J>.e îmµăt~ita 
s::r com.p~ţa. .:re p~ ~ce115~ r 
Q1on ie a cerri.peten·ţe1Qt s.Ef clăaeşţe 

1 ~·i dP.JJJnîtate.a s~ pt:ofes.i_on aJă, 't>res
ţj.g:iu:J. ş i al\JtoTlt.atea, sa. Sl ctn,d . ~j;-a 
c.istl ga~ toate acestea Îl) ~ ţra p u
bl1 cu'ltti.' său. ziiaristl;iJ se. imp ·nE\ 
GB' o coJ,ll"~ef..cntă J~ ma.teri<:, tQţ ... 
dei:runa stăpîn p~ aoevă,t'urile. oe 
cai;e: le cqmunJ.că. toideauna creai„ 
bl!l, conv'ingă~r şi eficie nt. 

Constantin AMARI'.J,lEI 

I I ,, 



Limbajul presei 
- - ~ -. 

·Formaţille lexica.le 

cu prefixul ne-şi negaţia ne 
ReglemenillJ.in.<:l sorjerea derivatelor 

cu prclixe, iDOOM '82 .ar-ală că vo
cabulele astfel obţinute se sariu, de 
regu1ă, ilil ftr-un shngur cuvint : ne
clintit, necrezut, nefiresc, neplăcere, 
nemulţumit ş.a. 

E Xli tă, iinsă, şi e>.."Cep\ii de La re
gu1a generallă. O asemenea excepţie 
este .a::eea in Oaire prefixUI ne - est.e 
urmat de o lemă cu lft11ti•tia1ia -in-. 
Ln a:ces t caz j unotur.a Slllla biică în ilil
tar i oollll ccvirntului derivat se no-
tează pTjn cnaitimă, ma'l1cimd că-
derea vocalei ini\iale a .cuvÎllllLului 
de bază. De exem plu: NE-MP.\CAT 
(ne- +împăoal) ; NE~NCEPUT (ne 
+.îm<(.-eput). 

.MUllJOi di·n.d redăm rostiirea fără 
căderea vo ca!lei ilruiiţi.ai1e i-, iaoeJ~i 
uni l.ăţi JextlicOOe le vom SC!l'ie asti~: 

N!E!NOEPUT; NEIMlPACAT. 
Din păcate, am tniîl nit şi texte 

în care nu se tres-pectă cerilnt.a ară
taită. Spre exert\P].u : 

„ ( ... ) In noua lui finlJnă nenccpută 
I simţi milreas.ma iul.a de cucută / 
(.„). („Famillja". nr. 3 ~139), mBll"tle, 
1977, p. 3). 

Flilreşte, exrlStă şi alile ex-c~ţii de 
la regula generală. Am dom să 

sublinltem, Misă, Jla.ptul 1că valoarea 
pr.ediiXiu1ui negativ ne- nu trebuie 
identi'fi.<:ată cu v.ail.oarea nega\,iei 
ne (=nu), aşa cum fac uinii a.Ulto1·i, 
căci pre.flix u!1 megabi·v ne- ex.prii!mă 

de foarte m uillte oni idei oonltlra1re, 
în lim.P ce negaţia ne (=mu) expri
mă i~otdeauna ddei oonilmadiC't.or.iti . 

Iin ainumiit.e oonltex'te, cuvJin'teile for
rn.cWl.e cu negaţia în discuţie nu nea
gă i111 illl•kegnme noţiun1iUe po2ll1Wve, 
dind as1Jel naştere unor forme oare 
nu Ml un oontilnut bime dete1imiinat. 
Să ana!llzăm 'llil asemenea eiaz : 

„ ( . .. ) Evoluţiile actoriceşti („.) s-au 
s.ituart. ca tn !Jdtrdeaitma, intre foa11.1e 
bine şi foarte ne-bine ( ... ) „.(„ Amfi
Leallmu "), nr. 8 (248), august, 1986, 
p. 6). 

Acesl s.upenlati1v nu se poate aitiri
bui unui cuv"lllJ\'t cu sens vi.1JibU ilm
precis. Nu este logic, înbrucît n e

bine nu .are o detemnmaire p.recisă. 
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Negw'.i.a ne- nu se contopeşte cu 
sensul cuvintului bine, cărrui:a i s-a 
alăllDlut, şi nu creează un sens ca
Ulllaiti•V .nou, ad:•că nu se ob\ine o 
accepţiune clil3'mcl:ral expusă ce!lei 
pre>pr.ii cuvî'llllillllui de bază bine. 
Fcnna~ia ob\inulă esLe o pel'i!fr;ază 
02u·e nu-şi jiustiftcă „i!l1ovatJia" şi. 
ca aLatre, nu-şi ati1I1.ge scopul, cel ail 
exrp1imăxili eufemilslnlce. Tutui Tămi
ne un slmipiliu joc de cuvhnte. 

FoJosirea nega\iei este pref.eo j,il)a
să, neobţionilnd u-se. in'l~tdea'Ul'lla, ou 
ajuto rul ei urn a:n-fun'im 1a1bsol ut. De 
pildă, ne-bine înseamnă mai putin 
bine. n ilcidecum '!!:ăiu'. Sensul 'irela
bilV rău' ail luti ne-bine nu poatl.e :im
tna în forrmm-ea unor super1a•tiive 
absaliute : foairie nebime, deoarece 
penibm .acest sens există forme St>e
ci.ViJce. oonsaorale, nu al'bi<l.rare. 

O gre.şea'.lă tfipj'că Îlil .llolml$"ea cu
vin Leilor cu iajuloru!I prefiixuJuj ne
o repireziln'tă scrierea cu bl.ainc Lnbre 
ele!menlele oamp()llenle alle furme-
10!!" ver.ba1e gerllil12Jiale şi parllid

p:llaile m~gajllwe, cind acestea se con
slll'luiesc cu adverbul mai. Iată ci
t.ev.a exemple de \tex-te di111 can;e pu
tem SUT!PllÎ!llrle această greşeală, fă

cută, cre.dem, mai mlilt din neaten
ţie, 'decit dim 111eC'Uiloa:şiterea regu~.!'1 

orlogr.a.11<:<e : 
„Ne mai putind î!llduT.a („.) .fu

geau („.) ". (.,Alma.n.ahul părinţfilar ", 

1987, p . 74) ; 

.,Ou vocea gîlUiltă de emoţie, plin
gînd, sau pul!' şi simplu nemai pu
tînd să VIOlibeas'că, ea fonmează nu
mărUI de tellefon de la serviciul so
ţului( ... ) („Zigzag", iunie, 1986, -p. 9). 

„Di!reoLoai·ea se puse din nou Î11 

mişoarre. Emergia ne mai convertin
du-se l:n căldură, Î'ngiflleruJ-şef îşi 

montă d in nou căciula pe cap". 
( .. Uirzi<oa ", m-. 9. 15 seplembl'lie, 
1987, p. 8). 

C<Yreol în tex-tele ciliate .air ii bre
bui1t s<X'iB: nema.iputind, în primele 
două texte, şi nemaiconvertindu-(se) 
in ul Hmun Lex.t. !111•brucî1t prefixu!! nc
cons.t.ituie pa:rte componentă a inoi
l-0r forme, j1Jlsepa1l'lahillă de cellelal-

te ellemente ]eX!ÎJoa!le, empretmă cu 
caire reali~ead o uni.ta.te semanLică 
şi mortf\C>log.Lcă. Un eori, i•n ooz,uJ iad
jectiivelor pr-0venille dilil paTbi'Ci.'Pi i, 
capătă şi un sens n ou : nemaiauzit, 
nemalintilnit = ' exhra:oo:dilnar, gro
zav'. 

I n ultima vreme se observă o fo
losilre excesivă a prefixului ne-, 
ceea ce dă o notă de şablon ouvrin
telor deriv.aitie cu ajutorul Oui, foar
te multe avind un caracter artifi
cial. De pildă : 

„O şoo.atlă în da!re e1evii d~rilnd 
ne.munca şi •i.ndll!sc:ilpliina" (,,Penrt:ru 
sociia!lism''. 19 febntarie 1988, p. 1) ; 

.,O nenecesară suslmagere de mij
loo.ce („.) " . („Urz,i(JCI.", nr. 11/15 n o
iemb:niie 1986, p. 12) ; 

.,(„.) O persooaill1t.alle a diirei dis
pat'Îţie le nemingiic ( ... )" (Almana
hul estival „Luce<Ifărul", 1986, p. 36). 

Ln !l)dmul text, li•l.Lllll. :pt'l'll genen:a
li zarea făcu lă, con brazi ce rea'liiLa'lea 
ed·uca.t>iivă speci1f:iică şcdlii, oreind, 
t0<li0dală. şi. un ned~Tj,t ech'iiv-oc. 
(S-ar rputea in.ţel.ege că exili9tă uni
tăţi şce>lllllre cu un astl:el de oblec
IJ'V). Secvenţa lingvistică nemu'.nca 
este o „inovaţie" arlifiicială, U.psi•lă 
de eXll,1l"esLvj'fate. fiind formată cu 
imtt.emţi.a de a f.i Qpttsă sensul1ui 
subs~L.ivlllui femilnilo munca, nu
mai că sensull opus de' lene, trin
dăvie' niu s--a reallimt. Aceasta se 
daiixJreşle caral<:t.enilUlÎ relativ ce-l 
imprimă unor accepţiuni p<Wtioola 

cu !unctle ne~tivă de ceare ne oou
păm, Jia.ptu'luă că, în ~mumi•le îm
prejurări, utilizarea ei pul$nd face 
să se tn (.eleagă, prin derivatul ob
ţi1T1 ut (în cazUJl nosln·u substanobivul 
femimfun nemunca), nu numai .a:nl.o
inimE!le sensului de bază (pen·tru cu
vi1nihll în discu1ie : triodă.vie. lene), 
oi şi unele senstmi poZiib~ve : odihna, 
ti b na.... AşacLa'I', i.n ad ăiu.garea ,parti
culei ne- la unele cuvimte nu se 
o b: Ln în1lot<le3una unităţi lexkale 
cu !nţeles exact. 

lin ce'l de 'Cl!1 do!Jea lex.t., aulorul 
.a viruit să exprim~ pTi·n nenecesară 
sensuri.le de inutilă, de prisos, ne
trebuincioasă. Exfustind o slnoni.mie 

.aitî'l de boga'.lă, m.a.i e>..1Jll'eSivă chiar 
penbru sMsul ce a viml să-'l exp1i
me, era i1n.u•Lilă f olooiTea cuvrin•tuilui 
nenecesară. Totodată, prin îmbi

rnialrea un<()(r secvenţe sonore de ace
laşi fel, ne-ne-. se produce un e
fedi mai puţin eufo nic, care ar fi 
fost eviil.at Î1l cazul fdlosi!t'Ji unui.a 
din s.incmimele consacrate ale sen
sul.ai urmăiri•t. Nu oriice accepţiune 
permirt.e prefi.xmea cu particule ne
Gali-Ve. 

Dorin N. URITESCU 
Rodica. UŢA-URITESCU 



Retorică ziaristică 

XII. Substilul informativ utilitar 

Xll. J. Jnformaţia util i tară 

- un paradox '? 

Prim. ce <Şe r •tnru;că, 51n m9Cl spe
cial · in~ i;.ina\ i a utlrlitlân:ă ilara., de 

:Cea q:&i t'liâ1ă. ~ Ea, · s. ne:;e'l> · i:~ 'ş-i 
Ciuta.ta l::le- citit r întvucît: )i · rte
gi.:tJo, za 'iii v:rar comuni~ţti ioeule, 
n.a'ţi6na>le . iri'tevrla1i_on~lle. se <lăJ 
astte'.I, pti:51pilitati citi~ul'il'i siţ Jei 
pai.•!\iroiRa:nt ~a des!ăşur-area 1.IDOP 
iave.nimen'lre foarllţ o~,,~~. 1n&'"ij'.ifoi 
sau: nral m aci'„ 'Xlar car ~ ~ LIJlit• 
- ii :tda\l' im~&ine~ vi,eţ;fl ri'oJ i•ţe,~ 
0 Co·nOl'll-ltOe ~U1hUl'.ale ş.tliJinii.fil,ce 
sportive~ ~'O lill p:i:t n p'1{1sm a vai. ··~· 
socl;all- um?-ne. Pa'to.'illtă p'tiiiLL1i O'. 
~lllU - cit.it Or rsi rad'iQ<).SC,U! fă:tor_, 
sau telespec·ta~r) 'la 1,i întof<:leaU;
na inter~t ce f.ac semenn iui, 
numai astfel creîondu-i-se sentimen
tul că este b~ne informat şi, în 
consednţă, acţiQnează în siguran
ţă şi în de,pllnă cunoşbLnţă de 
cauză. Aceasta este o p1:imă mo
tivaţie pentru noti·unea informa~ie 
utilitară. Cairacterul neof'.icial, mai 
puţin riguros, dar nu şi mai puţin 
obiect.iv şi vaiidic deoît subsLUul 
informativ oficial, con(eră in(or
maţiei utilitare un grad ridic:xt de 
penetrabilitate<. 
Să prezentăm c:îteva exemple : 

e „ Din secretele picturii" este 
ciclul pentru publicul larrg ce va 
fi inaugwiat mîiine, ora 17, la 
Muzeul de Artă al Rep.ubl!iaiL 
IstoricU!l de artă Cristian Veles
cu va face o „Introdu ce.re în 
uniiversu1 picturii". 

DE LA ŞCOALA DE ŞOFERI 

AMATORI 

Următoarea serie a Şc~ldi de 
şoferi am~tori începe la 30 mai. 
Posesorii de autoturisme se pot 
Î!JlScr:ie ptnă la sfirşitu,l acesLei 
luni. Cei 3 800 de elevi, care au 

A 

absolvit om'Sur.i!le în acest a n, 
ţţu beuef.idia't' de hoi iiilrne pe 
~me ·,Q Lrculaţie ş-i ţirogran:u~ 
cptnp1ex e la simuiatQ re. tn 1cu
tin v&i.· p mmL încă -1~ de 
au.totu.L:;i:sm e eair€ unnea~ a fi 
~Q\o~i · la .JLns t r,Uihl:.ea QUL"Sanţi!Orc 
şi se-. va ti.p~rL ed:i;ţi_a .a_ 'j)ab.:a 
di:n se~lle f.de cliesliio1lăire Q.E-i
v.ii nd. .}eglslayia l'Ubiei:ă. ·'Relafii 
şuplJimentia:re despl.'.J ao1liv,.i1:fiţiile 
CLin caUi:ul şooli1 Şe p(>t prim~ 
la fe1. 'f~.5'l 41>. 

• i:DerbJ'fil aamR)-onaţullcll ae· 
voLei mascui1J1, ciinfu: . Steau a. şi 
Dinamo Vf:r &vea Joc 'ei in ;sal a 
âgr:on.oraia. de la, o~a !I. ,;JO, 

ln~ocal itaitea,egip ean'ă S'.ib~l'-
~hal" di n D e.J;tia J:lulu i 11'U e 
pătk "de, Gairo - , tn:f-ormeazii 
ag~ri;fia A.D'.N. - au ~1. eş
cop' ro-te recen 33 de monede a auroj2Jan1!i;ng, a'.a.tîn d in se-
<!dliul V e.n . 'F(ieoarp rnone.dă 
0f ăre~te cinel grame. . ~na. 
dl :fe~ moneq~le sI'Rb m0f~lie 
de stem a b:i,za'.llfl.i!na, p cealaltă 
de im agilllea zeitt;e· r ma:ne Vie: 
tama. 

peş · · dom eruile dj!n oave; -eoo~ 
ilOfor:maţfile nftâl:e SÎJD. ;fdar;f;e 1Cli-· 
rerJ11 te.X<t'ew aU' p·arkula~:1H:ăţi co
mune. meca1re d:iniîi·e ele ,.răs_pwâ.e 
cel 'l?uţm la itu;ti:el:>ăr'le' de bază ate
informaţiei (cine ?, ce ?, c.tnd ?, 
uncie ?). 
CIN.E ? 
- „Din secretele picturii " 
- Următoarea serie a ŞooilH de 

şC>fe1u amatori 
- Derbiul campionatului de volei 

masculin, clint1·e Steaua şi Di
namo 

- 33 de monede' de aur blz.antine, 
datina din secolul V e.n . 

CE ? 
- este ciclul... ce va fil inaugurcrt 
- Îl1lcepe 
- va avea l oc 
- au fos.t descoperit.e 
CIND ? 
- miine , ora 17 
- la 30 mai · 
- joi, de la ora 16,30 
- l'ecent 
UNDE ? 
- Ila M uzeul de Artă al Repub11cii 
- (la Şcoala de şoferi amatorj) 
- în sala Agronomia 
- în locaLi'llatea egipteană Siber-

bay, din Delta Nilului, nu de
patie de Cail"o. 

In raport de imp01·tanţa pe care 
informato1,ul o acordă unuia !;llU 
altuLa d:in!.re răspunsw:i, se org.moi-

zează.în tt'eda-ctare, ierarhizarea lor. 
Informaţiile s -ar putea opri :ilci. 

Uneori, însă, ele sînt completate 
cu răspunsu1i la întrebările inter
pretaitive: de cc?, cum ?. 

AHeo1,i, informaţia pl"incipală este 
completată cu alte informaţii se
cund~re, corelate cu cea principală. 

Astfel, aflăm că prelegerea ina,u-
gurală a ciclului „Din secrete.le 
_ţ>idurii" a_par~ine isţot:'iQului d 
1ru· a O. V. şi Jfe. inhitUllea-1.iî Y., l.:n
t i;ocl cere în uni~ei'SU, plct:q11-i i • . 
Dacă aa.'t't0ru1l ru: fil: acrutcla · - 'ăi 
mate atenţie aoest.Ui_ a&~ecJ?J ar fi 
l:Ol'l':nuli~ i:o:llot:maţi:â n feluil u ·
Jliîator : 

O rstolicu,l qe altă c,qs 1001 
Vielesc'l! va .lfaae .niliiJ;le, a~ la 
ora.. ;rz,, ~pune1-ea :iie 'tem a „rn-
toducere - ,n url>tvel!S1;ll pictiUri i ', 

j n, oad:nul unu i ci.alu ( D in Sl>,!

oxetele picturii 1' ce a i ln, 'u
gu_ra Ja ' uzeul de :tl a al 
:Jlepub iai:i), 
Dii~'ă ace1aşi u.1:oeeclj u.,, j,Jn!omn a 

tia p <m, e f" J,\ed;:ţclată â~.ee:ci\, -n 
l:.a;port d pr:ioiitatea aci;irdatii u nu 
'.iâ crini; e răspunsµri., ~ll,r j drn 
n~ceSi.ta'tea ev.irtăl"li m~nQt'<>l:l!ie i. 

Sut;sa de in .f.Oi•niar ei ie ment;io
cn a'tă ( 1i'D:JlQ~roea,ză agent' 1\.D.N.ţl . 
dai; În 1nt.Ut'e C@ZUJ,'1 ea eşte .d9ar 
•bă•1;1uită .din emitext (Muze u.I a 
,N ·tă Şeo~ §eşaf~rJ an;iatiq.i:J e:fc.) . 

In sl er tematic.a ş lnllo1·nl.'ătţei 
ut:ihta.re Jtt!;l·ă şi c~m.tinicat~ u Ber 
realizălri.) i.n Clb:ţneniul medţi!hn~i, 
bicilogie'.i t'l:ânsp Qr b.m 'lil .efa E le., 
sîn1i' de na.tură să .fl;rca Voiaţa g~ -
.Lui mai µş6ară, ma· ,li;psj:tă ae,.J§l:iji . 
De aceea1 .o a d6Ua mobivaţi,e a 

.~ţluoi" de :int~ ·e ~t'i!l!ital:ă. e 
'î·efţră !'.lao âcesk aspec . Es•tfe .a:yiqen't 
oă µicilieiei:ea e.'X'p&:fmenl\ăii.i un l,ti 
ngu. Îll.edicar,nen i; şi 'l(J~-x~r11a l'UÎ 
la•ll$_are ,,p piaţă . seo;rgtcrnJzarea .i;e
tefei de transport; în coî'mWl din
tr-un oraş, inaugurarea unor ma
gazine etc. inter~sează un cerc 
foarte larg de pu blic, astfel indt 
l·nlormatia despre loate acestea este 
utilita.ră. 

tn sfîrşit, informaţiJ. u!Jilitare sî·nt 
şi ce.le referitoare la condi1i~J.e na
t.urale în oare se desfăşoară viata 
omului. Cot.idlanul bule~in meteo
rologic, dar şi erupţia unui vulcan, 
declanşarea unui cutremur sau a 
unui UL'agan se ch'cums01'ilu noţiu
nii discutate. P t'.Î.n extensie, alături 
de întimplări excepţionale di<a :ne
diul i.nconjurător, în sfera i'nfor
maţiei utilitare intră şi întîmplări 
similare în care sint imp1ioaţi oa
meni (un accident, W1 .incendiu, o 
crimă, un nau:ilragiru). Vom exem
pli.f.ica printr-o informaţie de acest 
gen citată de Emil Samoilă („Zia
nistică ", Atelierele „Adevă rul" 
s. A.) : 

GESTUL DISPERAT 

AL U NEI MAME 

Văduva Teodorjna Rădulescu, 
de 45 de ani, cii;n a'leea MaTga
reta 10, şi-a pierdut, acum ci-
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Retorică ziaristici 
teva zile, singurul copil, răpus 
de nemiloasa boală : "'..ube:·cu
loza. 
Rămasă singură pe lume, .fe

meia s-a hotă.rit oa, după in
mormîntarea copilului, să-şi 
pună capăt zilelor. Astfe l, ieri 
după-amiază, înapoindu-se de la 
cimiUt·, a aprins luminări şi, 
culcîndu-se în pat, şi-a tăht cu 
o lamă de ras, arterele de la 
mii.oi. 

Una din vecine, venind să-i 
prezinte condoleanţe. a ~ăsit-o 
scăldată în sînge şi zbătindu-se 
tn spasmul morţii. 

In stare disperată, cu ambu
lanţa „Salvării „, neferici ta me
mă a fost du.să la Spilalul 
Colţ~. 
(1932) 

Spt·e comparaţie, un alt exemplu: 

MINUNE? 

O tinăil:~ în virstă de 22 de 
:mi, di n comuna 'Dimna (jude
ţul Mehedinţi) , a fost internată 
în spital la Drobeta-Tw·nu Se
verin cu o greutrate corporală 
de ... 26 kilograme I Ajun.5ese în 
această situa~ie datoi·ită postu-
lui prelungit. Prelungit, de-a 
lungul celor două decenii de 
copilăr:ie, adlllescenţă şi t.inerete 
şi asigw.ia.t de pro.prii săi piirinţi, 
care au „hrănit-o" cu ideile 
mistice propagate de secta ad
ventiştiilor reformişti, dar n u şi 
cu alimen te proteice alit. de 
necesare organismului uman. Şi, 
culmea, membnii sectei care o 
vJzitează la spital, a tl'jbule in
ceputul de redresare obţinut 
p1in intensa ingnijire medicală 
acordată, doru· unei... m inuni -
fireşte şi ea mistică şi nu me
dicală! 
(„Româniia liberă", 26 Iebru:it·ie 
1981) 

ln esenţă, cele două informaţii 
sînt de acel.aşi .fel : fapt divers, 
specie a ştirii (gen ziat'.istic). Asu
pra genului şi speciilor sale vom 
reveni ult.edor. Acum, vom pre
ciza că, în ambele exemple oitarte, 
esle sesizabilă - mal pregnant in 
cel de-al doilea - semnificaţia 
socială, justificind calibatea lor de 
operă ziru~istică, astfel incit fapte 
parlJcu!are, accidentale ies diin ano
nimat. 

Recapitul1nd cele expuse, să pre
cizăm că substi'lul în discuţie C'U

prinde opei:e ziaristice în care pri
mează aspectul informativ şi se 
adresează unui cerc foarte larg de 
public: în.formaţie utilitară diversă 
(ştiri, note, mtervjw·i, reportaje, 
relatări economice, culturale, stiin
ţirtce etc.) ; faiptul divers : mica 
şi marea publicitate. 
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Xl l.2. Pa rticu la rităţ i 

compoziţion al-stili stice 

De regulă, operele ziaristice, 
componente ale subsl,j1ului infor
mativ-utilitar, nu primesc - pt•in 
redactare - inlluenţa subiecLivă a 
autorului. crearea i~resiei de 
obiectlvJtate deplină est.e o cai:ac
terisl.'ică tomună substilului infor
ma:L.iv-o:ticial şi substil.ului iu ior
ma11iv-ui.ilitar. 

Speciiic totuşi celui din urmă 
este că, uneori, iniot•maţia utilitară 
este p1·ezentată p1in redarea am
bianţei în care se petrece !aptul 
(reportajul informativ), pnintr-o 
discuţie (jnterviul-ştire) ş.a.m.d. 

De exemplu: 

CE NE OFERA 
„AR TA lNCALŢAMlNTEI" 

Cu ce noutăţi îşi întimpină 
clienţii, acum, în plln sezon es
tival, cooperativa „AVta încăl\,ă
mLntei " . Cîteva amănunte !e-:un 
aflat de la tovarăşul Mihai ~te
fănesou, preşedintele coopera
llivei: 

- !n primul rind, aş vrea să 
menţionez faptul că testa1·ea 
gust.ului cumpărătorilor se tace 
prill intermediul a două mari 
concursuru de creaţie, care nu 
loc pi'.imăvara şi toamna. Pentru 
anul acest.a s-au executai în 
unităţile noastre şi în atelierul 
propriu de creaţie 300 de mo
dele noi : panLofi de zi, de 
seară. tip sport. Doresc, de ase
menea, să inl'ormez cititorii că 
efectuăm acum şi o aot.iv!tale 
mult solicilală : operaţia de în
căputare (schimbarea păqii de 
jos a cizmei). !ncă de pe acum 
cetăţeni i se pot adresa pentru 
lipirea apreschiulilor la unită
ţile noastre din calea Victoriei 
134 şi Nikos Beloiannis 5. Am 
înfii nţat de curind şi un ntelier 
de reparal şi conCecţionaiL arti
cole sport. : mingi, ghete de fot
bal, etc. Ad!.1esa acest,ui cent:I'U : 
st.r. PlanteLOl" 26. 

tn acest caz, persoana intervie
vată este necesară doar în măsura 
în care poate da o mai mare auto
rit<rte jnformaţiei. Aslfel, informa
ţia utilit-ară a1· putea ti prezentată 
şi în următorul fel : 

Cooperativa „Arta încălţămin
tei" a înfiinţat de cur!nd un 
atelier de reparat şi confecţionat 
ru·IJcole de sport... etc., et::. 

Şi într-un caz şi în altul limba
jul folosit este simplu, concis, 
clar, lacome. Deşi nu este exclusă 
prezenţa unor termeni specifici do
meniului de referinţă (ex. : încă
putare), ziaristul a:re datoria insă 
de a-i „traduce". O asemenea mo-

dalitate apare şi în texbul citat : 
.. .încăputare (schimbarea păr\ii de 

" jos a oiz.mei '·). Mai eficientă este, 
însă găsirea unei terminologii uzu
ale 'formate prin pătrunderea în 
un{ba literară comună a termeni
lor strict specializaţi. Particulari
tăţile limbajului . liyi·esc scris. ~e 
regăsesc nu .numru m presa l1pa
rită ci uneori - din păoate- şi in 
pr~a audio-vizuală. ln linii gene
rale se porneşte de la o reflecţie 
preliminară („Cu ce nou~ăţi î_şi 
intimpină clienţii, acum, rn plin 
sezon estival, cooperaliva „Arta în
călj.ăminlei" ? Cit.eva amănunte ... " 
etc.), se păstrează un caracter mo
nolog;at (uneori şi un monolog.„ pe 
două voci. I) şi selectiv. Nu se po
vesteşte despre fapte, înbîmplări, ci 
sînt numite, se comunică despre ele. 
Din această cauză tonul ilnd.ivWual 
este exclus. Ca w·mare, textele din 
substilul informativ ut ilitar sint 
produsul falo.S>.iJ.'i i sodale şi de grup 
a Limbii şi nu .rezultatul limbajului 
md.ividual. 
Deşi lexicul se caracterizează 

prinlr-un colorit stilis1lic strict de
terminat - urmare a sobrietă~ii. 
exactităţii şi laconismului - n u 
este exclusă nici folosirea terme
n i.lor cu sens figurat (armata de 
lăcusle, a bătut gongul stagiunii 
acluale, debutul unui ;:rutoturic;m, 
startul campaniei agricole de pri
mă vară etc.). De asemenea, sint 
frecvente cuvlintele şi expresiile 
"din substilul inform ativ of.iaial 
(conlucrare, declara~ie, lider, co
m unicat etc.). 

Surprinde poale, în textele apar
ţinind acestui substll, prezen~a unui 
lexic exotic (slffra, carabinieri etc.) 
nu atit pentru sugerarea atmos[e
r ei locale, ci in virtutea tendinţei 
generale de exactitate a denumiri
lor, de maximă obiectivitate. 

Metonimiile se .folosesc, de obi
cei, în text.ele cu tematică extel'llă 
(Moscova acceptă ... , Casa Albă a
nunţă ... etc.). ln schimb, metaforele 
- după cum am mai amintit -
sînt mult mai des intilnlte. Multe 
met.afore şi metonimii se .folosesc 
ca pemfraze, pentru a li evi tată 
sinondmia obositoarea. Unele dintre 
ele devin, inevitabil, clişee (oraşul 
de pe Trotuş, slujilot·ii Thaliei). 

Frazeolo~ia a.re un rol stilistic 
deosebit de important. Matet·Jalul 
este adunat din cele mai diferite 
domenii - d.io industrie, din agri
cultură, din artâ, din sport, din 
diplomaţie etc. - şi migl"ează de 
la un domeniu la altul. 

!n general, limbajul subsLilului 
· informativ utilitar nu este conser

vator. El urmează tendinţele (opu
se I) limbii literare, în general : pe 
de o parte, tendinţa de producere 
a fondului de clişee, de sianda.l'di
zare a limbajului, iar pe de altă 
parte - tendinţa de îndepârlare 
a clişeelor, pri n ct·earea, în cele 
din urmă, de... noi clişee. 

Rubrică rea1izată de 
Constantin L UPU 

Mircea BAMZA 
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„liltil cum se ponte înţetcQc 

trcccrcn mcn 
ac· ID titcrntura Itt politicd" 

,,De vorbă cu trecutul", pagiii1.Ue 
de memorialistică aLe poet'ULv.i. as
tăzi centenar, MihaiL Crucea.nu. a
părute într-o primă ediţie bi 1973 
şi incluse în volumul recent apiirut 
la editura „Cartea Tomânescd" sub 
W luL „Scrieri în proză" (în îngri
jirea Lui Constantin Mohanu), gru
pează amintiriie scriitorului wi demă 
mari ca:pitote : „Int1·e poezie şi po
hLică·· şi „Intre bănci şi catedră". 
Ceea ce vrea. să sugereze citi.torului, 
că, de-a. lungul unei wil pe cit de 
inteu..s trăite pe atita. <W exemplară, 
activitatea scriitoru.Lui s-a desfăşu
rat şi s-a împlinit, cu egală forţă. 
uneori alternativ, dar de cele mai 
multe ori concomitent. pe ogorul U
terelor, iii cadrul militantis111.ului 
Politic şi in sfera învăţămt11.Lului, 
în calitate de profesor. Dar la !ec
t ura acestei scrieri memorialistice 
nu e greu de văzut că ipostaza de 
publicist, de ziarist, în cel mai pro
priu înţeles aL cuvintului, se tn
scne cu 1'0l determina.rit în prof i
larea personalităţii Lui Mihail Cru.
ceanu, chiar dacii profesiunea ca 
atare poetul nu şi-a atribuit-o Î1t 
moci expres. -niciodatli, deşi a e.rer
cila t-o cu patos şi dii:ruire. 

Da.că iii 1898, pe cinel. era tin cea 
dintîi clasă de liceu, improviza pri
me le ve rsuri (poezia „Neasctdta
rea"), î n anul următor, „ morbul" 
gazetăriei. ii şi dădea tîrcoale. Citim 
chiar in primele pagini ale ami11ti
Tilor lui Mihail Cruceanu : ,,I'este 
un an, prin c.J.asa a doua, am luat 
iniţiativa, stăruind şi p e lingă alti 
colegi, să scoatem o revistă literară, 
intitulată „Furnica". Era un titlu 
pe care nimeni în presă nu-l mai 
folosise pină atunci. El îmi fusese 
sugerat de titlul revistei „AlbiJ1a ", 
De care o ci t.isem cindva, la biblio
teca liceului. NJci nu ştla bietul 
Raneiti, cînd a scos revista umoris
tică „Furnica" . după cinci ani că 
mă copia pe mine ! Revfata apărea 
St'risă de mina mea. pe două foi 
de caiet. APoi ern copiată în două
zec! de exemplare, de colectivul ele 
elevi. adunaţi de mine. şi vindute 
cu 10 ban.i .fiecare. Din sumele 

adunate propusesem să se cumpere 
o şapcă unui coleg, foarte bun la 
învăţă tură, dar cu desăvîrşire lip
sit de mijloace materiale ... Abia 
prin clasa a patra, la liceul dio 
Piteşti , unde venisem de curind, 
m-am văzut publicat (în 1902 n.r..), 
cu o compoziţie în proză. in „Di
mineaţa pentru copii", foa:ie ed11a
tă de ziarul „Adevărul", condus de 
Const. Miile". 

Dar cum patima poeziei era Na 
care domin.a încli.naţtile spre lite
ratură aLe elevuiui, el avea curind 
sati.~facţta de a-şi vedea primele 
versuri (de fac tură simboListă) pu
blicate îm. uneLe reviste .al.e vremii. 

„Prin anul 1904 - c01itinuă Mi
hail Cruceanu evoccirea anilor de 
debut - încă elev la liceu, ur01ă-
11Sam cu mult interes revistele C<J

re-mi cădeau în mină, cum erau 
,.Adevărul literar" care mi-a akas 
atenţia i)en tru p1ima dată asllpra 
lui Traian Demetrescu, „Sămană
torul„, din care reţinusem cu sin
ceră şi tinerească emoţie paginile 
lui Mi.hai! Paleologu. Apoi „Revista 
idealistă··. în care M. Holbnn pu
nea in valoare caJiil\tile operei Ju1 
Duiliu Zamtire;cu, polemlzînd cu 
cei de altă părere, şi o publicaţie, 
in forma unui ziar de format mic, 
care apărea cind pe hb-tic roză, 
cinci albastră, cu titlul ,.Românul", 
cu polemici şi înţepături, inUtulată. 
mai tirziu, ,,Românul literar". Era 
revista lui Caion, pe care l-am cu
noscut mai tirziu, prin cercul maes
trului Macedonski„. Dar publicaţia 
aceasta (condusă de Caion n.11.) 
o-avea nici un eooll în masa citi
t.orilot· mai serioşi. Pe vremea aceea 
eu nu îndrăzneam să mă adresez 
unor asemenea publicaţii. Şi ca 
mine mai erau şi alţii. Apăreau 
însă un fel de publlcaţil, pe care 
aş putea să le nllmesc anonime, ti
părite in două foi de gazetă, cu 
hirtie proastă, scoase pe chel t-.1lala 
unor tineri înilăcăraţi şi, bineînţe
les, necunoscuţi publicului, împinşi 
de dotinţa de a-şi vedea prozn. şi 
versutile tipărit.e, ce trebuiau să-i 
facă celebri şi cu care să cucereas
că gloria Ja care aspirau. Aseme-

nea ,,revist.e" apăreall şi dispăreau 
după dteva săptărnîni, fără nici o 
urmă. La ele am colaborat şi eu şi 
alţi colegi de la Liceul „SC. Sava·•, 
azi ,,Nicolae Bălcescu". Elevii pu
neau mină de la mină şi deveneau 
redactori şi directot•i de reviste. Ei 
erau chlar ridiculizaţi de pr-0prii 
lor colegi, dar eu, şi atunci, dar mai 
ales mai tîrziu, am fost jnduioşat 
de pornirea generoasă de a-~ im
pă1·ţi sufletul şi puţinii bani căpă
ta\i pentru a da atipi visul'ilor ti
nereţii..." 

„ ... La vît-sta aceea (pe C'ind era 
elev al liceuiui „Sf. Sava" n.n.), ma 
preocupa întreaga mişcare al'iistică 
şi literară din jurul meu. ln afară 
d !! publicaţiile arătate înainte mai 
urmăream chiar de la a?aritie 
,.Viat.a românească", „Săptămîna··, 
condusă de Gheorghe Panu cu a
mi~tirile lui de la „Junim~a" şi 
,,V1a\,a nouă", eleganta revistă a 
profesorului O\rid Densuşianu. Dar 
nu numaJ revistele mă lnleresau. 
Citeam cu pasiune literatura noas
tră clasică şi unele Cărţi de comen
tarii critice şl filozofice. Studlal 
care m-a entuziasmat a fost al lui 
Ernest Renan „Este omul liber ?" 
care într-o formă limpede aduc~ 
la cw1oştinţa tuturor teoria deLe1•
minismului. Dintr-o dală am în
ceput să înţeleg o serie de aspecle 
legate de viata socjală ... " 

1111 tiLnirea tîm.ăruZui poet cu Ale
xandru Macedonski, partLcipa:rea sa. 
la cenaclul literar aL „MaestTuZui". 
care-i deschisese coloanele Te11i.~tei 
sa Le „Liga conservatoare", elogiin
du-i talentul şi asemuindu-i poezia 
cu versurile iui PauL Veriainc au 
constit uit pentru Mihail Cru.c~cum 
poarta de largă deschidere spre lu
mea scrisului, spre Lumea presei de 
care a'vea să rămînă legat toată 
viaţa. După multe d ecenii, el con
tura laturi aLe pers0114litiiţii lui 
A'!-acedon.ski d efinitorii pentru pro
ftlul omuh1'i şi operei sale : 

„Activitatea lui Aler.andru ivluce
donski a fost legată de tradiţia 
înaintaşilor în cultura şi literatura 
noastră. din toate punctele de ve
dere. Ea s-a legat, ca -,i în pe-
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lioada de glorie a paşoplLşUlor, de 
mişcarea socială şi patnolic:i a 
poporului nostru. Desfăşurind o in
tensă activitate literară şi ziaristi
că, e l se simţea obligat să pa1·ticipc 
şi la frămîntările sociale care agi
tau opinia publică, chiar dacă une
le aeţiunJ erau de putin 111teres 
pentru ma.Sete poporu.lui, iar alteori 
erau folooite şi de acţiunile poli
ticienilor, ' Dar el era since1· convins 
în toate luptele in care se amesteca 
ş.l cărora li se dăruia cu toat5. pu
terea, dovedind mereu tempera
ment.ul său, gata să se sacrifice 
pentru afirmarea unul adevăr de 
care nu se îndoia„. Cînd ne vor
bea de Eliade Rădulescu, pentru 
care avea un adevărat cult, spunea: 
„cine nu cunoaşte scrierile iui Elia
de nu •Se 'J)Oatc numi om cult„." 
Niciodată n-am vă:r.ut în e l decil 
un mare poet nedreptăţit de epoca 
meschină in care trăia. $i timpul 
ne-a dat dreptate, şi mie şi tuturor 
admiratori lor lui". 

fa anii studenţiei, Mihail Cru
ceanu devine colaborator la ,.Re
vista celorlalţi", scoasei de lO'li Mi
nulescu (,,iar cel care prirnea şi 
deţinea male1ialul de publicat, fă
cînd şi selecţiunea lui, eram eu, 
Totodată eram însărcinat şi cu co
mentarllle critice"), la „Versuri şi 
proză", de sub ccm.ducerea Lui 1. i\11. 
Raşcu, la ,,Românul literar", săptă
minal.u1 ·hti Caion, la „Flacăra" 
condusă de C. Banu, la „R.:?vista 
idea listă " a lui M ih4il G. Holban, 
La. „Viata litera~·ă ", la „Rampa" lui 
N, D. Cocea (cu recenzii ş-i note) şi 
îndeosebi ta „Viaţa nouă", pe care 
o scotea Ovid Dens1LŞia11:u şi în co
loanele că reia va co-ntinua să fie 
prezent plnă in am11l 1920. Cum se 
lu.era la ,.Viaţa nouă", 'in primele 
decenii ale secolului nostru. Mihail 
Cruceanu ne oferă o imagine suges
tivă întT-o eoocare de numai ciLeva 
rînduri: .,Colnboratorii revistei 
„Viaţa nouă" de obicei îşi aduceau 
manuscrisele personal acasă la pro-
fesor, între orele 1 şi 2 după amia
ză. Atunci se putea sta de vorbă 
cu el asupra dile1·i telor probleme 
de artă şi literatură, fă1·ă însă s5-i 
ci1tim manuscrisele, pe care le exa
mina singur. Dacă erau de Iăcut 

schimbări, se consulta cu noi după 
cîteva zile. ln general, ele se refe
reau Ja modul de redactare, fără 

să schimbe înţelesul sctieriL Vizi
tele ţineau pină la ora 2, după care 
Densuşianu se aşeza la biroul lui 
de lucru, sau se ducea la Biblio
teca Academiei, aproape de el, unde 
il intilneam des, căci aveam şi eu 
permis de intrare încă de pc vre
mea cînd eram elev în liceu". 
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Din volumul I de „Scrisori către 
Ovid Densuşianu" (Editura „Miner
va'· 1979) aflăm şi al.te aspecte ale 
raporturilor dintre ttnărul publictst 
şi directorul „Vieţii noi'', care-i C1'a 
şi profesor la Facultatea de Lilerc 
şl Filozofie din Bucureşti. Solicitat 
de către Den.suşianu să accepte pos
tul de secretar de redacţie aL unei 
noi publicaţii ce urma să o scoată 
N, Xeno·pol cu responsabi/Hăţi pen
tru pa.rtea istorică a lui A . D. Xe
nopol şi pentru cea li terară a 1ui 
MihaiL Dragomirescu, Mihail Cru
ceanu îi răspundea la 20 ?Wtem.brie 
1910, din Tg. Jiu u1ide se ajla : 
„Chiar acum primii scrisoarea 
d-voastră şi vă răspund im<:!<liat. 
Ocupaţia de secre tar la o revistă 
sub direcţia lui N. Xenopol nu poa
te li decit foarte plăculft pentru 
mine ; de aceea aş p1imi-o cu <lra
gă inimă. Cit priveşte Crăciunul, nu 
mă poate opri deloc şi, dacu e ne
voie, eu pot veni ot·icînd, dar cred 
că nu va fi nevoie decit pe la 
20 decemb1·ie. Dacă lucrul c sigur, 
ve\l avea bunătatea să-mi scrieţi, 
şi eu vin. Se înţelege că, afar(t de 
recenzii, dări de seamă, îmi voi a
suma şi celelalte tn.ici sarcini pe 
ca re le rom portă o asemenea ocu
pa \je. Probabil că revista va avea 
un caracter enciclopedic, cam în re
lui revistei lui Motru („Noua r1mis
tci 'română", al cărei director era 
C. Rădulescu-Motru şi la car2 de
aLtf eL, a colaborat n.n.), căci nu-:ni 
închipui că va fi literară. Dar lu
crul acest.a n-are nici o hnportantă 
deooebită ". Dtn ce motive Mihail 
Cruceanu n-a devenit pi.nii. in cele 
din urmă secretarul de reda.cţi.e al 
publicaţiei, care a apărut într-ade
văr ca o "Te·vistă. lunairă CtL profil 
encidopedic, sub titlul ,,Ţara nouă" , 
în perioada 15 octombrie 1911-
15 iulie 1912, nu ştim. De subliniat 
rămîne f aptuL ciL publicistul era 
gata să-şi asume, cunoscîndu-le deci. 
toate sarcinile ce-i puteau rev .mi 
în funcţia de secretar de redacţie. 

tn coloa:nele „Rampei", lui MiTiaiL 
Crucea11u - căruia în 1912 i se pu
blica la Tirgovişte primul voLum de 
versuri : „SpTe cetatea zorilor" -
i s-a oferit pTitejul de a face ga
zetărie în calitate de repe>rter („ca
li tate pe care voiam s-o pun în 
evidenţă cu orice preţ"), cu carne
tul de note într-o mină şi cu creio
nul în cealaltă. ln cadrul unei a11-
chete, de larg ecou, „în legătură cu 
activitatea literară de al.unei şi moi 
ales cum trebuie înţeles prosresul 
rn procesul creaţiei literare", Mthail 
Cr1tceanu publica, în mai m'ULle 1iu

mere ale ziarului, sub genericul 
„Convorbiri. .. ", interviurile luaLe 
u·11.or personalităţi marcante ate 
V"remii, precum Barbu Delavrancea, 

Al. Vlahuţă, Ovid Densuşianu, S. 
Mehedinţi, Al. Brătescu-Voineşti., 
Mihail Dragomirescu, D . Nanu, D. 
Anghel, D. Karnabatt, Al. T. Sta
matiad, Al. Macedo11Ski, Th, D. Spe
ranţi.a, T. A. Bassarabescu. Var tot 
în „Rampa" îi apăreau. articole 
oglilndind preocupări din dh.icrse 
domenii. 

Cinel, i.n 1916, se punea prol>lema 
intrării 1ării în 'război, iar agent.ii 
Germaniei „nu se sfiau să folo
sească vechiul sistem de corupere a 
conştiinţelor", punînd .,la clispozi
ţia publiciştilor venali sume de 
bani destul de apreciabile, pentru 
a scrie în publicaţiile lor ca inte
resul nostru national ne îndeamnă 
i;ă fim ală.I.uri de... armatele Kai
serului german", condeiul lui Mi
hail Cruce"1nu era şi el solicitat sti 
intre în arenâ. „Mi s-a făcut _,i mie 
- notează scr iitorul comentînd e
ve nim.entul - o discretă propunere 
de a scoale o publicaţie în care să 
menţionăm şi victo1·iile annatelor 
germane şi să nu exagerăm puterea 
de rf'zisten\ă a Antantei. Avocatul 
care imi făcea această p ropunere 
locuia ca şi mine atunci, la Craiova. 
El prezenta această propunere in 
culorile cele mai nevinovate, căci 
ce era mai cinstit decît să susţi
nem adevărul, aşa cum îl prezentau 
faptele. Tar eu i -am ,replicat, foarte 
liniştit, că adevărul de care îmi 
vorbE:şte e de mai multe Ieluri şi 
de mai multe naţlonaJltăţi. Dar eu 
prefer să rămîn sclavul adevărului 
care nu ţine în braţe minciuna. Şi 

, tirgul s-a încheiat aici. Dar nu tot 
a sUel au răspuns o serie de gaze
tari şi unii scriitori bine cunoscuţi, 
care mai tirziu au stat în rîndul 
academicienilor, atraşi foarte „cin
sti t" de mărcile germane". 

„A root un timp cînd mă preo
cupa numai literatura" - mil:rluri-
seşte Mihail Cruceanu tntr-uma din 
paginile sale memoriali,~tice intitu
lată „De la literatură la politică" . 
„Mă preocupau frămîntăiile sune
tului omenesc - continuă el - la 
nivelul virstei mele de atunci, căci 
în ele găseam propdile mele fră

mîntări, năzuinţe şi visuri. Era fi 
resc să mă simt strîns legat de 
întreaga mea generaţie cu propria 
ei mentalitate şi simţire". Dar pen
tru omul de condei lucid că'ruia 

viaţa ti dezvăluia, pe zi ce tre('ea, 
realităţi din ce în ce mai crude, 
trecerea de la literatură Za poUtic'ă 

n-a fost greu de 'realizat. „O dată 
cu înaintarea în vîrsă, el (omul n.n.) 
se simte prizonier al societăţii, cu 
toate conLradicţiile e i, p e care tre
buie sau să le înfrunte, sau să fie 
înfrînt de ele, în lupta de zi cu zl, 
pe care e silit s-o ducă. Şi în a
ceastă nouă etapă, omul a continuat 
să mă intereseze, căci viaţa lui era 



a mea. Şi astfel m-am găsit în faţa 
unor noi întrebări , cărora încercam 
să le dau un răspuns ce depăşea 
experienţa mea de atunci~ Iată cum, 
ţinind seama de preocuparile mele, 
cit de uşor se poate înţelege tre
cerea mea de la Literatură la poli
tică. Suferinţele primului rd.zboi 
mondial. urmate de Marea Revolu
lie condusă de Lenin şi partillul 
lui m-au silit să privesc altrel rea
lil~lea, să-ml lărgesc orizontul ~n
dil·ii inguslal de ficţiunile prei:1rle
căţilor burgheze, să in teleg că po
poarele n u sint osîndite veşnic la 
o via\ă de mizerie, că ele pot să-şi 
schimbe soarta, să înlăture răzbrJa
iele foametea. incultura şI toate 
plăgile trecutul ul de robie" . 
Această lărgire a „or izont rilui 

gind.irW' l-a dus pe poetuL, prof c
sorul şi publicistul Mihail Cm
ceanu, in perioada dintre cele două 
războaie mondiale. pe barica.c!de 
luptei pentru o viaţă. mai demnei şi 
mai bună a poporului. Citim în car
tea de ami.nti.ri a le poetului : „Cind 
am venit la Bucureşti. în 1921, în 
timpul Congresului în cadrul căruia 
a luat naştere Partidul Comunist 
Român (ca delegat a l secţiei Parti
dului Socialist din Craiova n .n.), 
convenisem să ţin în cadrul seriei 
de conferinţe organizate de revista 
„Viaţa nouă", una în legătură cu 
Dan te. Nu ştiam că a doua 7.i după 
ce luasem masa la Şosea cu profe
so1w (Ovicl D~su~"ianu - n.n.) şi 

cu alţi scriitori, eram să fiu arestat 
şi trimis in inchisoa~·ea Văcăreşti. 

La procesu l din Dealu Spirii, din 
1922, l-am citat pe profesor ca mar
tor în favoarea mea. Densuşianu. 

pe care nu avusesem putinţa să-l 

previn, a apărut în sala procesului 
extrem de rnlrat şi parcă intimidat 
de mitralierele şi santinelele ce pă

zeau pe acuzaţi, parcaţi in nişte 

boxe despărţite prin grilajuri de 
lemn. Firea lui delicată nu întok
gea prin ce fel de depoziţii ar pu
tea să mă ajute. Tîrziu, după ter
mjnarea procesulul, 1-am lămurit 

că in faţa publicului noi căutam să 
arătăm că în toată viaţa noastră nu 
fusesem duşmanii tării, ci, dimpo
trivă, căutam să in lăturăm un re
gim care asuprea poporul". 

1n. anii ca;re urmează detenţiei 
de tristă amint'ire d i.n inchi.~oarea 
de la Văcăreşti, semnătura. lui. Mi
ltaiL Cruceamu este întîlnită în ,.A
devărul literar şi artistic", in „Fla
căra", în „Adevărul" ş.a. Pentru o 
Perioadă i se incrediniţează condu
cerea. ziarului „Socialismul ", orga.
nu.! de presă a i P.C.R. Alături de 

Gazetari despre gazetări 
N. Popescu-Dorea-nu conlribui.e, în 
1928 La editarea buletinului Blocu
lui 'Muncitoresc-Ţărănesc, „Frontul 
unic", pentr u ca în deceniul patru 
scriitorul militant să fie prezent nu 
doar cu Vl!TS'Uri. dar şi ou ar tico le 
şi eseuri în r eviste precum „Orien
tări." Tndrept-ar", „Pr olctCLrul", 
„cu-Jint~i liber·', ,.Rampa", ,R.evis
ta. v remii" (Galaţi), „Poezia.". ,,r..o
mâ11ia. Lite rară", ,,Jurna~ul lite
r a r '' ş.a. „Tot la Craiova - con
semnează Miha.iL Crucea.nu i.n me
moriile sate - am condus publi
catia „Cuvin lu! Şc"oalei". orga~u l 
Asociaţiei Generale a ProCesonlor 
Secundari. sectia Craiova, 19:J2-
l 933. Publica µa lupta pen:Lru apărn
rea in tereselor învăţămintulul şi 
ale slujitor ilor lui. militind pentru 
sindicalizarea înLregului corp di
dactic. Ea era răspindită în întrea
ga t.ară şi a contribuit la lupta du~ă 
de organizaţie pe teren profosionn!, 
resplngînd hotărî t devierea pe te
ren politic, aşa cum se inc;crca de 
agenţii politicienilor ... " Revista, car e 
era scrisă. aproape tn întregime de 
d i rectorul ei, fă.cea în schimb in 
permanenţă. o propagandă. progre
sistă şi ltotări.t antif asei stă. 

. ,Nemulţumirile profesorilor 
ţi-ne să precizeze m.em.oriaHstul 
în capitolul. intitulat „Dtn. mişc:nrea. 
prof esort/.Qr în timpul il.ega.titii.ţ i.i " -
se inLîlneau cu nemulţumirile func
ţionariJor care suiereau acelea5i lip
suri şi. bineînţeles, cu adincile 
nemulţumiri ale muncitorilor ma
nuali şi ale ţărănimil, revoltaţi de 
promisiunile înşelătoare ale otilor 
poli li.deni". „! n numărul 2 (mai 
1932) - notează mai departe Mihail 
Cruceanu, dovedind încă o <lată de 
cită abilitate era încărca.tă pana i;a 

;urnaUstică - după ce arătam că 

lupta trebuie dusă in legăturo di
rectă cu problema culturii naţiona
le. împreună cu toţi cel interesaţi, 

adică cu masele producătoare, care 
sînl firesc şi direct interesate la 
i zbîndă, afirmam că nu trebuie să 
mai repetăm greşeala de a ne Jăi;a 

apărarea intereselor n oastre pe 
seama altora ci .,trebuie reparată 

cît ma.i curînd, luîndu -ne soaTta. în 
propriile noastre miini" (sublinie
r ea autorului n.n.). Formula aceasta 
îmi apar"(.inea, n-avusesem Je unde 
s-o cunooc acum -patruzeci de ani". 
După 23 August 1944, neobosit, 

Mihail Cruceanu îşi continuă activi
tatea. publicistică colaborfod activ l a 
„Revista literară" condusă de Mi.r<>n 
Radu Paraschivescu. (unde publicii. 
amintiri despre G. T opîrceanu, care 
i-a. fost coleg de şcoală), „Tinăru l 

seriilor" „Gazeta literară", „Ollenia 
llterară": ,,Ramuri" , „R omâ.-Ua Ji
lernră", „Viaţa românească", „Lu 
ceafărul" ş.a. 

La apa1'iţia, în 1973, a. primei e
diţii d'in „De vorbă cu trecutul·•, 
criticuL Narcis Zărnescu scria, între 
altele, într-o cronică apărută iii re
vista. „Lim.bă şi Literatură" : „M. 
Cruceanu ne apare în recentul vo
lum ~ un mernodalist subtil, cu1-
livind cu gratie stilul patetic-juve
nil temperat de judecata lucicl:i şi 
gr~vă a înţeleptului, de aser~iunea 
apoftegmatică a moralistului. Cele 
clouă puncte nodale, în jurul căro
ra se concentrează substan\.a cărţii, 
pol fi cu uşui;nţă desprinse de lec
tor : problema creaţiei literare şi 
activitatea cultural-politică. Astfel. 
paginile volumului oferă imaginea 
vie a cristalizării personalităµi scri
i lorului tixînd jaloanele unc.i bio
grafii i

1

nterioare. de o înaltă s plti 
tualilate şi de un generos umanism. 
Volumul lui M. Cruceanu este însă 
de parte de a const itui un solilocviu 
dezabu7.at; ceea ce il caraclerlzea
ză e.5le dialogul deschis tovărăşesc 
CM. Cruceanu îşi dedică volumul 
tovarăşilor săi de luptă şi de iz
bindă)" . 

Tar la irn,ptinirea. vir stei de 95 de 
ani ai poetului.. George Ma.covescu 
nota intr-1m articol din „Contem
poranul '' : „La 95 de ani, persona
Jitat€3 lul Miha il Cruceanu se in
făţişează cu două aspecte în apa
renţă conlradlctorii : poet simbolist 
şi comunist vajnic. Am scris in a 
parenţă, pentru că, în fond, nu văd 
nici o contradicţie în.tre sensibilita
tea poetică de nuanţă simbolistă şi 

lupt.a pentru frumuseţea lumii şi a 
omului. Alţti au văzut-o şi, într-o 
vreme, Miha il Cruceanu a simţit 

consecinţele. Şi totuşi, contradicUl 
clialectice, creatoare in acest poet 
şi om politic exfată. Pe el nu l-au 
deranjat, dar nici nu i-au făcut 
viaţa uşoară ... Aspecte contradictorji 
în personalitatea lui Mihail Cru
ceanu ? Nicidecum ! Poetul 1-a 
completat ş i 1-a umanizat pe revo
luţionarul politic, iar comunistul l-a 
dus pe poet spre înţelegerea pro
fundă a frumuseţilor lumii, ale 
omului". 

Alături de poetul simboUst şi 

vajnicul militant p o1.it ic, gazetarul 
şi. memorialistul MihaiL Crucea-nu 
onorează şi astăzi, cu. distincţie, l.a 
cei 100 de ani împliniţi.. lumea scri
sului nostr u şi imp licit breasla 2ia
ri.ştilor. 

Constantin DARIE 
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•Am văzut • Ne-a plăcut • Vă semnală 
L

a ruhni<ea „Sondajul «Scinleii * in 
actualitatea economică", i.ln numerele 
l:HITl 10 şi 13 iaiprilie, z.iaTul „Scintcia" 

publică un oiclu de articole pe lema realizărn 
integrale a planului la producţia fizică, la toate 
sortimentele, reunite sub genericul „Planul la 
producţia. fizicii - realizat ritmic, la t-Oate 'iorti
mentelc ! ". · Mergind la fcr\;a locul u1, la Intreprin
derea de geamuri din Buzău, la Intrepr inderea de 
fier di·n Vlăhiţa, snu la Intreprinderea de vagoane 
din Arad, reporterii Gheorghe Ioniţă şi Nîcolae 
Şandru înfâţişează modul în care se acţionează 
în aceste întreprinderi, eforturile cont inue, stărui
toare pentru ·realizarea ri Lmică, Integrală a planu
lui la producţia fizică, pentrn recuperarea res:.an
telor acolo unde există. In concluziile pertdnenle. 
rod aJ 1.mei dooumen lări .3.111ple, f.:;.rmub te in 
incheierea anchetei, se arată că acolo unde se 
acordă atenţie sporită apl'ovizionării ri.Lmi ce. cu 
ma-terii prime şi materiale, unde pregătirea pro
ducţiei este temeinic făcută, rezultatele sint din
tre cele mai bune. In ceea ce priveşte Intreprin
derea de vagoane din A!Md, autorii precizează că 
se impun măsuri eficiente pentru recupe1,area nein
tirziată a restantelor şi îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan. 

A 

I n spi ri tul or.ientăriilor şi exigentelor 
formulate de secretiarul general al 
partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

la plenara din februarie a Consiliului Naţional al 
Oamenjllor Mlund.i şi la Teceruta 1Pl'Ema!ră a Co.mi
tetului Central al Partidului Comunisi Roman, 
ziarul „România liberă" dial 6 a p1-ille publică o 
pagină semnată de Şteiain Zidăriţă pe o temă ele 
stringentă actualitate : stilul de lucrn al organelor 

de conducere colectivă - consiliile oamenilor 
muncii. 

IntiJ,ul.at.'i „Perfecţionarea. mecanismului econo
mico-financiar, în concordanţă cu cerinţele ren
tabilităţii, ale creşterii eficienţei", invest!gaţia 
reportericească. temeinică, demonslrînd o cWloaş
tere de fond a problematicii abordate, scoate în 
evidenţă nivelele mult diferenţiate ale producti
vi Uiţii muncii în cele două întreprinderi. Conc!u
ziile anchetei sint formulate cu clari tate, autorul 
propunind ca această problemă-cheie a progre
sului economic şi social, care este productivlta-tea 
muncii, să fie analizată cu toată r·igoarea de către 
Cenirala industrială şi ministerul de resort, pentru 
a stabili care sînt factorii caL-e determină această 
diferenţă inexplicabilă de pt'Oductivitate valo1ică. 

T 
ematica socială este o constantă :.i 

ipre<>cupăs1i1lar rec1<Kl'.iei ,,Delta"-Twc.-ea 
căreia ii consacră periodic un spaţi·u 

amplu. Paginii „Omul, măsura faptelor, fapta, 
măsura omul ui" în care sînt abordate subiecte 
po~iiive sau negative din vasta proble.rl)aticii a 
relaţiilor 'Î!11ter..,uma.ne demuru:ă:. de viaţă, de oon
v,ieiuire, i se allătură, :i111 ll'lumărul din 7 apritlie, o 
anchetă social-politică, concepută sub formă de 
serial şi scrisă astfel incit să incite interesul şl 
curiozitatea cititol"Îloc. Semnată de D. P reda, im
cheta aduce în dezbaterea opiniei publice ca~ul 
unui om care a jncercat experienţa amară ia pără
sirii pal:l'IÎei, pentru a trăi înt r-o ţară străină. 
Povestea dramaticelor întimplări prin caTe a tre-
cut în perioada cind s-a aflat depart.e de pa'bria sa 
este astăzi o amintire nespus de tristă pe care 
interlocutorul incearcă s-o uite şi pe care repor
tei'UI i-<> smulge cu d~tul de multă greulate şi 

Fără supărare ! virstei tinere, un laborator de con
ştiinţe". Sau : „Astfel, spectacolele 
colaj urmează să Ilustreze par
curgerea şi a altor t re pte de sen
si bi!i laite şi constituie o invitaţie 
adresată tinerilor de a pătrunde în 
citadela teatrului şi de a stăpini 
(de a stăpini... ce ? n.n.) prin cu
noaştere, pti n informaţie culturală, 
prin pat·ticipare deschisă la dezba
terile pe care tinărul colectiv Le
şean şi le-a propus în permanen
tul dialog ce-l sta'bhleşte cu tinerii „. 

DE PRIN 
w 

PRESA 

• Teorie şi practică 

Teonia presei, toate cercetări.le 
moderne în domeniu, ne învaţă că 
stil ul emfatico-lirico-sentimental, 
predilecţia pentru ~aze învolbura
te, in care cuvintele ,,suflet„, „ini
mă ", „sensibilitate" etc. se repetă 
în neştire, nu fac casă bună cu e
xigenţele m esajulllli publicistic. De 
la teorie la practică e cale lungă, 
uneori, aşa incit nu tot ce citim in 
pagina de ziar se prezintă „ca la 
carte". Un exemplu din „Scinteia 
tineretului" (11 aprilie) : „La laşi, 
cetate a împliniiilor contem_porane, 
a induslrie1, ştiinţei şi culturU, un 
nou lăcaş de educaţie şi-a deschis 
porţile de vis copllăl'ti.ei şi adoles
cenţei, şi-a deschis feresLrele de 
suflet necesităţH imperioase de fru
mos şi statornic, de teatru". Efec-
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te.le devin de-a dreptul amuzante 
alunei cind in şuvoiul de vorbe tre
buie introduse, totuşi, informaţii 
concret.e : „De altfel, privjnd noul 
Jăcaş de cultură ieşean m-am gîn
dit la drumul pe care acesta îl va 
parcurge către inima şi sunetul 
spectatooilOT, cum frumuseţea sa 
îmbogăţită permanent cu sensibi
litate prefigurează intrarea in co
tidian a repertoriului teatrului ~u 
un public format din peste 200 de 
mii de copii, adolescenţi, în cadrul 
a peste 400 de reprezentaţii anua
le". Io focul expunerii, izgonite de 
răsunătoarele clişee, unele sintag
me rii:mîn neîncheiate şl sensurile, 
evident, neclare : „Subliniem de la 
început acecrsta pentru că ani şi ani 
strădania lor a însemnat spectaco
lul ca mod complex şi concret 
(mod de •.. ? Nu aflăm ce fel de 
mod ! n.n.) pentru toate categorlile 

• Cine cerne ? Cine plouă ? 

„Vremea schimbătoare cerne o 
ploaie călduţă, cu stropi m 1c1 şi 
deşi", aflăm din „Delta" - Tulcea 
(24 mat·tie). Vremea cerne? Nu no
ril, nu cerul ? Metaforele au, şi ele, 
reguli destul de precise. 

• Puternicele raze de lumină ... 

Din „Informaţia Harghitei" (6 
aprilie) icităm un fragme.at din
tr-un aşa zis ireportaj intituJat total 
neinspnt : ..F.R.E. Miercurea-Ciuc 



subieedvă 

•Am văzut• Ne-a plăcut • ~ă semnalăm 
numai pentru a o relata, la rîndul său, cititorilor, 
spre luare aminte, spre înţelegerea deplină a 
adevărului că „Locul m eu, ca dealtfel al tuturor 
romanilor nu este decit aici, in România", aşa 
cum este intitulată, sugestiv, această anchetă, eu 
un pronuin~at mescrj patriot.ic şi educa,~iv. 

P reocuparea pentru reflectarea proble
maticii social-cetăţeneşti este prezentă 
işi âm ~eta ,,Flamura". In pagina 

„Flamura - Cetăţeneşti'1 apănltă in numărul Clin 
5 aprilie cltitn o anchetă cu pronunţată lentă 
critică, pwitind genericul „Cum se vede primăv.at'a 
de la fereastra primăriei ?" şi intitulată „Raşiţa 
dincolo de albul strălucitor al bordurilor". Sem
nată de Riadu Cioboţea şi Nicolae Sîrbu, ancheta 
însoţită Iţe imagi'ni foto (re'a1i?.ate de Aurel Săn
dulescu care oferă celor în culpă dovezi de 
necontestat). se înscrie ca o contribuţie eficientă 
3' redacţiei la mobHiza.rea spiritului gospodăresc 
şi ca un indemn la o mai strinsă colaborare între 
C:mS<iHul ipo,pullia1r mu.niicipal, oo.m:irt.etelle de cetă
ţeni şi asoalaţiile de locatari, în scopul de a LC!ce 
din Reşiţa un oraş frumos, îngrijlt şi bine gos
podărit. 

A ceeaşi preocupa:re pentru stimularea 
acţiunilor de gospodărtre şi infrumu· 
setare a localităţilor o găsim prezentă. 

şi in gazeta ,,loainte" - BrăiLa. Ragi.na ,,Prea 
pu~ine note m.axime. .. şi foarte multe «corigenţe»", 
reaLizată d~ Stan Munteanu, în care imaginile 
foto predomină, iaor textul devine complementa:-, 
e,,;denţiază, prin antiteză cu cîteva secvenţe pozi
tive, mostre ale neglijenţei , delăsării şi lipsei de 
preocupare pentru un aspect civilăzat al oraşului. 

- puternică rază de lumină spre 
progres'' : · 

Considerăm că realizatorul paginii a reuşit să 
găsească o moda1itate publicistică percutantă, cu 
forţă de convingere şi ecou în conştiinţa cititorilor. 

D în suplimentul „ Tineretul noll revo
lu~U agrare" ajuns în duna marLie !la 
cel de al nouălea număr, remarcăm 

edi.iia specia1ă a pubîioaţjei, 'ilntiJtulală „Veşnic tî
nără, pădurea noas~ră ", realizată de Şt. Dorgoşan 
şi Viorel Sâmpetrean. lncepînd cu pagina de 
deschidere, alcătuită dintr-o expresivă fotogpa!ie 
a unui colţ de pădure căreia i se alătură poezia 
„Anotimpuri" semnată de Viorel Sâmpet.rean, 
continuind cu următoarele pagini unde citim cu 
interes un articol documentat despre „Legislaţia 

forestieră de-a lungul istoriei", semnat de dr. 
ing. Ioan Milescu, din Ministerul Silvicult.uni, 
precum şi un excelent reportaj-eseu intitulat „Pă
durea oa existenţă", sau o „Cronică (subiectivă) 

a pădurii" şi sfirşind cu studiul „Evaluarea eco
nomică a funcţiilor pădut'ii " de prof. dr. doc. :"r.N. 
Constanllinescu, toate „piesele" care compun su
plimentul sint reprezentative pentru ceea ce, un
deva, rea'lizato1ii numesc „sentimenLul păduri!·•. 

sentiment durabi1, tainic şi tradnic ca însuşi scnti
menLul vieţii. De alt fel, prin întreg continutul 
său, suplimentul se doreşte şi reuşeşte să devină 

o pledoaiie pentru dragoste şi grijă deosebită 

pentru păstrarea nealterată a patrimoniului de 
p1·eţ pe care ii reprezintă pădurile în existenţa 

unui popor, a lnsăşi planetei noastre. 

OBSERVATOR 

Pără supărare ! 
V 

DE PRIN PRESA ADUNATE„. 
.. Referitor la vasta adtivHate des

făşurată de coleclilvul întrepri111derii 
pentru o tot mai bună conectare la 
complexul si dlinamicul sistem eco
nomi.co-social specif.ic prezentului, 
f<'nomen ce se constituie într-o pu· 
i<"rnică rază de lumină spre noi 
impliolri (s.n.) de data aceasta, lo
cul cuvintelor va fi luat întl"-o mare 
măsură de imagilnile fotografice. 
Dar. în completarea ~xpresivităţii 
ace!:tora. se cuvine a ne gindi şi la 
incomensura)?ilele frămîntări ale 
<.clor care îşi conjugă cu conştiin
do7.itate, pricepere şi · răspundere 
eforturile pentru a asigura o per
manentă. veghe la. balanţa energe
tică a judeţului, ţinind-o într-o 
continuă poziţie ele echilibru". 

compune fraze care nu spun nimic 
cititorului nici despre „incomcn-

condiţii a blocurilor de locuink De 
fapt, mal mult presupunem la cine 
se face apel, întruc1t articolul e re
dactat în felul următor : „Ce să 
mai spui de ăia, inundaţii, de »si
nistraţii« robinetelor deschlse, ele 
chaptinienele ciorbe de apartament, 
în care covoarele pot să treacă 
drept frunze de salată, iar picioa-

Orice comentariu fiind de prisos. 
tinem să precizăm că in'treguJ „re
portaj" ei: te o colectie de clişee şi 
locuri comune. de metafore care 
nu--şl au focul şi rostul în context, 
aut!>rul Teuşlnd performar.ta de a 

sut'Clbilele fră.mintări ", nici despre 
efo!'turLle pentru a... tine balanţa 
energetică .Jnlr-o pozitie de echi
libru", în general despre 1ni:mic din 
ceea ce presupunem că ar fi inte
resant de ştiu.t despre o intreprin
dere care este o .,puternică ra;,,ă de 
lumină spre progres". 

e Intru trezirea 
spiritului cetăţenesc 

Un foileton publicat în „Tribuna 
Sibiului " (5 aprilie) se referă la ne
cesara economie de apă, face i!pel 
la mai mult spfrit goşpodăresc din 
partea cetăţenilor dar şi a forurilor 
responsablle cu întreţinerea în bune 

rele scaunelor drept oase pline cu 
măduvă. Dar cei care stau la eta
jul ultim şi care ar trebui să re
mită banii de plată a apei norllbr, 
acestor mantu ale fertilită~ii, aces
tor muze ale impermeabilelor, în 
rond, acestor pişicheri care fac cu 
ochiul zugravilor, parchetarilor, 
antligrasioniştilor .şi mai ştiu eu 
cui". 

BREF 
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revistei „ Teatrul'~ La initiativa „ 
. I mului, fiecare prezenţă 

a:nhislică de pe scenă îşi 
arJa un corespondent 
d irect in sumarul nu
mărului 3 an :rev.i:slei 
„TealruJ ", Lansat cu a 
celaşi prilej. Momentele 
de spectiacd1 s-au consti
l•uil, a.s!lfel, în argumen
te ooncrete pentru ju
decăţile de v.aloa1·e for
mubalte în orcm:icile, în 
pol·ltretele de aotori găz
dui te de număl'ui cil.art, 
d.ainsui Ralucăi Iamegk 
şi a-1 girupul ul său a 
devenil un alt. mold de 

DIALOG NEMIJLOCIT CU CITITORII 

a răspunde rnt:rebăxilor 

despre „Teatrul şi e
ducarea gustului pu
blic", tema anchetei la 
care paTLi'Cipase în pa

ginile revistei ş.a.m.d. 

Manifestare Jun.ară i
n i1'. i.a lă recen1, din do--
1; n \a unui dialog viu, 
di.versifi.cal cu cititorii, 
cea de ia doua ediţie a 
„Tntîlniriior revistei 
Teatrul" s-a desfă-
şurat, în luna mar
Lle, ia Gala\ i, în sa
la Teatrului Drama
llic. fotre invJ1:aţii ire
dactiei au figurat ac
torii Dan CO'ndurache şi 
Eusebiu Ştefănescu de 
la. Teatrul M ic dLn 
Bucur~li. Carmen Tă
nase şi Radu D uda de 
la Teatrul Naţional 

„Vasile Alecsandri" din 
laşi, Mihai M'iha:i l, Flo
rica Dinlcu, Olaudju 
Stănescu şi Eugen P o
pescu Cnsmhn de la tea

<trul gazdă. La manifes-
tare au panticlJpat, de 
asemenea, scr!Jitorul 
Marin SO!rescu, Ait'0.lie
rul de dans canlempo
rain co.nd us de fu\ I uca 
lanegic, cni<t1i<ci de tea
tru, g.azel.a'.rl. Foarte 
bil1e prim~lă de pllblic, 
urmărită cu atenţie, cu 
interes pe tot pal'Cursul 
ei, inUlnirea a cuf)'rin'> 
un speci.acdl susţinul de 

De la Asociaţia ziariştilor 

şi scriitorilor de turism 

actorii şi da:n&:ltorii in
Vlitaţi, .flr.agmente d l·n 
p iesa „Vărul S hake
speare" de Marin So
rescu, in lectura auto
rului , precum şi '\Il1 dia
log al irnvitaţilor cu 
speotalwii. 

Reallz.a:rea ·unui spec
tacol, discuţihle cu ci 
lirtorii nu sint jiniţiartive 
ilfleditle, ne-am mai Î!fl
mnilt şi în aobivitiatea 
a LI.or 1red-a.ol ii. Demnă 
de relevat. kl acest caz, 
n i se pare, insă, :formu
la .adopt.a tă. fapLul că 
fiecare punot al progra-

O formulă inte-
resantă de • .revistă 
vorbită·-, ce îşi propu
ne, prhntire altele. faci
li tarea apropierii de 
teatru a unui ipub1ic oit, 
mai Larg, formullă 'a

doptată 1pe de'p.Uin de 
pa ntk~pa:n ţii Jia înrtiln i
re.a de Ja Gaqatl, dUIPă 
cum au dovedit-o între
bălii·ie adresate, li'n'l.er
ven ţi ile sos:it.e d in sală. 

C. D. 

Joi 31 mrurtie. AsociaUa 
ziariştilor şi scriitorilor de 
turism a organizat o inLilni
'l"e cu m embri ai conducerii 
Biroului de Turism penlru 
Tineret (B.T.T.), în vederea 
inCormărU gazetarilor referi
tor la. activitatea amplă, di
versiifica.tă a B iroului. aC'livi
k„le ce .ant-renează anual a
prox im a tiv 5,3 m ilioane ti
neri. Tovarăşii V iorel Borşan, 

şi i nlennalie>nall, despre reali
ză:ri, proiecte, efonLuri ce se 
fac constanl penllru ~ntăriJrea 
oar.a:cterlllui educa.Liv al ma
nifestărilor organizaole, penln-u 
imbi·na:rea -armonl oasă a di
vert ismen llll ui cu instTUirea, 
cu lărgirea orizontului cultu
ral al tiner;i!Jor parLicipan\i. 
m prezenitarea aclivi1ă\ii Bi
roului, vorbitorii s-au re:fe
ril, de asemenea, .la cele cinci 

"Ga la tinerilor actori", ,,Gala 
filmului pentru tineret ", ,,I
mairine, comunica.re, inlorma
ţie" ş.a. In ce.le două dec.-enii 
de actiivitate, B.T.T . a acu m u
J.al o ex.perienţă bogată, şi-a 
deCi'Illt căile şi metodele de 
acţiune cele mai eii.cien.t"e, 
.astfel în-cil să poată răspunde 
pe deplin 11wturilor pent ru 
care a f.osl crea;t - îmbună
tăţirea şi dive1:si1lica•rea mun
cU educative in dndutile ti
neretului. Dis<:utiile ce iau ur
mal, opiniile exiprimate de 
~etari i prezenţi i!a în tiltnire 
.au sublinLal, La rîn'dul lor, 
realizări1e ·impartanile ce s-au 
inregistlral, s ugeri!nd, totodată, 
n oi diTectii de acţiune, posi
biJrtătile de col.abonare, pe a 
cest 1iron1 de .acUvit.ate, între 
presă şi conducerea B .T.T. 

şeft.tl sect'Orului propagandă şi 
Mihai Groza, vkepreşedhnte 

al B.T.T., au vorbit despr-a ac
ţi tmne !'111 tiate pe 1plan intern 

publicaţii edLLale precum şi I.a 
acţiuni de <reclllloscut presti
giu, cum si<nt „Salonul repu
blican de grafică satirică", 



Din traditule progresiste 
ale presei româneşti 

• 
Mărturii ale presei 

desp·re răscoala ţărănească din 1888 
Presa !I'Omâneas<:ă clin prjmăvar1:1 

anului 1888 şi~a concentnat atenţia 
asl.U)ra a două evenimente oare in
teresau în cel mai înalt grad pu
blicul cititor. 

Tu·imul, 111umai din punct de ve
dere cronologic, er.a de ordin strrict 
politic. După o iperloadă de guver
na re, recard -ca 1duJ:1ată, de doispre
zece ani, qibooalU în frunte cu I. C. 
Brătianu au ifost obligaţi, la 19 ma:r
lle, să plece de la putere. ln locul 
lor se ~nsta:lează, 1a 20 mai~tle, oa
binetu l Th .. Rosetti al conservato
riloe junimişti. ·!o luni.te pre\!edente 
atmosfera politică fusese extrem de 
agitată din cauza campaniei de răs
turnare organiz.ată de Opozi\la uni
tă împotriva ,,roşilor". 

ConfrunbaTea fo lupta pentru pu
tere a avut. rever.beraţii în toate 
stiriat urile societăţii. 

Cu iabB'.itiate, conservator.iii au ~n
cercat să transfcrme masele pl)J>u
lare în mase de ,manevră şi factor 
de presiune, 'canalizînd nemulţumi
rile generate de regim, în contra 
guvern ului I. C. Brătianu. Acţiuni
le opoziţioniste au -culminat cu 
maniiestaţiile din Bucureşti de la 
14 şi 15 martie la oare au pal'liioi
pat m ii de pers-oane, manif'estaţii 
reprlmate Ln mod violen t de că'llre 
liberalii, 

Desigur, etichetarea acestora ca 
„revoluţie", de reătre unii comen
tatoJ:i era cu totul ex-agerată, oeu
ind vorba de o •tentativă de schim
bare radicală a regimulu.i şi a rin
duielilor, ci doar de manevre po
liticianiste. Acest l uoru a rost se
sizat de către socialişti, în special 
de către P.ar:bida m uncit.ori.lor din 
Iaşi <:aire .a spulberat confuzia în 
termeni categ.ork'l : .Jn definitiv, ce 
urmăreau ziarele opoziţioniste cu 
inci tările lor? „Vreau să cadă li
beralii de la iputere şi să vie con
serv.a toru" preciza ,,Muncitorul''. 
organul său de presă, în numărul 
din 17 martie. „Dacă •liber.al.li îi 
sînt adversari, fi-vor prieteni ai 
Poporulu i conservator.H ? Pentru 
noi - arătia aceeaşi gazetă la 31 mair
tle - rtoate partidele stăpînltorilor, 
ale ce.lor 1::e huzuresc :fără muncă, 
ale oamenilor oare trăiesc din su
doarea muncitorilor sînt vrăşmaşe". 

Chiar în ziua veniril la putere a 
noului guvern, ·izbucneşte răscoala 
fărăneasc.ă, eveniment care trece tn 
prim •planul ·atenţiei geneI1ale. 

Deşi n u poate f.i desprjnsă :ii n 
contextul ei politic imediat, şi. deci 
se afiă într-o anumită legătul'ă cu 
evenimentul precedent, răscoala, ca 
simptom al maladiilor sistemului 
de structurii economice, sociale şi 
politice, are iresorturi şi impLicaţii 
mult m a i 1Protunde şi ample. De 
aici, .fireşte, o -rezonanţă istorică de 
lungă dur.ată. 

Pcresa timpului, ca ansamblu, 
conservă in paginile el imaginea 
1iidelă şi nuanţată a mişcărilor tă
răneşti din anul 1888, în dinamica 
lor, precum şi opiniile diferitelor 
oategorii şi grupuri sociale, prin 
urmare imaginea ipublică a a~tui 
eveniment, aşa ioum s-a întipă:it ea 
în conşliinţJa contemporanilor. 

Evocînd începuturile răscoale-i, 
gazeLaruJ socialist C. Miile nota: 
„Tnbr-un ziar (,,România liberă'" 
nm.) o veste :1\ul geră, ca o săgeată 
de roc şi de SÎIJ'.lge : <la Urziceni, în 
Ialomiţa, ţăranii s-au răzvrătit ... A 
fost de ajuns ca scînteia să sară 
în acest mijloc de sărăcie şi deznă
dejde pentru oa numai cit ai oHpi 
din ochj revolta, ca şi o diră de 
pulbere, să se aprindă în tocrte sa
tele, .trecind în Ilfov, în P.i,ahova 
şi ajungind pi<nă în ma:rgi nea Ca
pi taJei ". 
Urmează apoi alte sate clin Mun

tenia, Oltenia ş:i Moldova, ~ă.răni
mea 1·idicîndu-se la J.uptă în 28 din 
cele 32 judeţe ale ţării. 

.,Abia potolită într-o parte -
sc.ria la 2 aprilie ziarul „Răsboiul", 
răscoala se întinde în alta". 

I n Muntenia intensitatea msxi
mă a fost atinsă in prima decadă 
a lunii .aprilie iar în Moldova s-a 
p1·elungi~ din m ai şi pi.oă i'T.I prJ
mele 21ile ale hmii septembrie. In
cepute .La 20 Irul!rtie la Urz.icenl 
răscoalele se încheie în decem
brie 1888, ultima irăbutnire avind 
loc la Şipote în judeţul Iaşi. 

O ştl·re de sinteză, apărută in 
gaze ba „Dezrobirea • , rezuma ast
fel .desfăşurarea evenimentelor : 
„trn mulţimea de sate s -au răsaullat 
ţăranH ; au bătut pe primari, pe 
notari , iposeso'rJ, p11opr.ietari, popi, şl 
au luat cu sila pămint de-al statu
lui m ai !cerind şi a zecea parte din 
păminbul boieresc ; în multe loou.."i 
casele boiereşti au fost ruinate cu 
totul. Guvernul a trimis armată ... 
Fireşte că singele norodului a curs 
la sate, IOWll a curs şi la U-15 

marile în Bucureşti. Nu mai vor
bim de ţăranu rbătuţi şi chinuiţi.. ..• 

,,Monitorul oficial" p ublica un 
buletin zilnic al răscoalei, preluat 
şi !de gazetele .româneşti de peste 
munţi, în timp ce ziarele din ţară 
publicau informaţii wnănunţite din 
su1·se proprii. 

Dar î n raport cu ·această puter
nică revoltă a satelor pubiiicaţiile 
timpului au •reprezentat mai mult 
decît oglinda evenimentelor. 

Martori .avizaţi nu au evit!lt să 
numească presa chiar intre faotol'ii 
care au contribuit la pregătirea 
spill'itelor, aprinderea şi pr-0pagarea 
răscoalei, iprin conştientizarea d1rep
turHor şi stimularea curajului poli
<fli•c. 

Astfel în •l ucrareâ sa „Pentru ce 
s-au răsculat ţiranii", publicată la 
începutul secolului nostru, Radu 
Rosetti constata că după războiul 
neatîrnării „Oştenii întorşi de pes
te Dunăre •aduceau .cu dînşii mîn
dria şi oonşli.Lin~a de sine a omului 
care a învins, înf.runtînd în repe
ţite l"induri moatitea, boa.la, intem
periile. Ei el"au IOamen.ii pe oare 
feciorul boieresc nu îndrăznea să-l 
atingă cu biciul, care nu se temeau 
să in.lirunte privirea ciliar încrun
tată a stăpînului, erau un element 
nou în viaţa de la ţară". 

Or, tocmai. în perfoada de după 
cucerirea independenţei, presa dez
voltîndu-se s-a .răspîndit într-o mă
sură mai mare ·la sate. In 1877 şi 
1878 ziarul cel m ai răspîndit în 
mediul irur~l era „Rlsboiul". După 
aceea .au pătruns ,,Lupta" J.ui G. 
Panu şi „Universul", ·iar în ajunul 
răscoalei - gazetele socialiste "Mun
cUorul" şi „Dezrobirea ", apărute în 
ultima parte a anului 1877. „Unele 
dintre aceste ziare - arăta Radu 
Rosetti - ·răspîndeau ideile cele 
mai înaintate (este vorba de cele 
socialiste şi într-o •anwnită mă..<;u:ră 

de Ziar.ul 1demoaraţilor radicali 
„Lupta" s:n.) şi, $n chLp mai mult 
sau mai puţin făţiş, susţineau drep-

MUNCITORIUL. 
OAGA~ AL PARTlDFI MUNC1TOlllWR 
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Din traditille progresiste 
ale presei române1ti 

tul locuillord.lor la pămtnt. Su!enin
ţe.le ţărănimii nedreptăţite şi împi
lările ce o apăsau erau zu~răvite 
în culorile cele mai vii şi in cu
vinte energice, ea era îndemnată 
să .se impot1•lvească abuzuriJor şi 
să lupte cu vrednicie pent.ru apă
rarea drepturilor ei şi pentru cu
cel'i!rea unei soarte mai bune ". Dacă 
unele artico1e din 1presa burgheză, 
de pariJd <Sau ·independentă, ul;lmă
reau interese .politicianiste, altele 
şi, fără excepţie cele din pt~ so
cialistă, erau sincere în ?reocupa
rea pentru îmbunătăţirea som-tei 
ţăranilor. 

La ·dndul său, C. Dotxre;;cu afir
ma, dela tribuna:Padamen1n.Jll.ui, că, 
d~ă războiul de .independenţă 
presa a jucat un ro1 însemnat în 
amplificarea nernulţumirtlor şi a 
frămîntă1':.ilor ţărăneşt.i, opinie oon
Iirmată şi tiin alte surse. Ei i se 
dallorează, .într-o anumită măsură, 
J'aptul că „în pQpouaţiunea rurală 
sînt acuma atitea elemente con
ştiente de interesele lor, eJemente, 
unele •Luminate, altele cu expe
rienţă, harnice, car~ dau tonul în 
luarea hotărkNor " (..,Dezbaterile 
Adunării Deputaţilor", şedin\,a din 
24 noiembrie 1888). 

Pe cind autorităţile trimiteau 
trupe peste tn.u)e pentru a rest.abili 
ordinea „cu orice preţ", în pa r:;ilel 
cu relatările despre mersul răscoa
lei, presa se ocupa de cercetarea 
cauzelor mişcărilor ţărăneşti. 

In loc să examJ.neze care sînt 
reformele pe care partidul liberal 
le adoptase în interesul popu1a~iei 
l' llr<tle, timp de mal bine de un 
deceniu cit se aflase la putere, in 
loc de .a cerceta care este situaţict 
economică şi soci·aiă la care ajun
sese ţărănimea, obligaţii-le ce apă
sau a.supra ei, lipsa unei adminls
trcrţii corecte şi •a justiţiei, pui:>lica
tliile libeJ.iale, sau ralrhate acestei po
ziţii: „Voin~ natfonală", ,,De
mocraţia", „Telegraful" şi al lele au 
găsit mai .pottiivit să pretindă că 
răscoala este rezultatul propagan
dei agenţilor conserva-tori. Trecute 
în opoziţie, tunau şi fulgerau îm
potriva ~oului guve1m, pe care-l 
acuzau, pe bună dreptate de altfel, 
că stropeşte cu sînge ţărănesc pă
mînturile Jucr~e chiair de ţărani. 

Alte ziare, aflate pe poziţii con
servatoare, ca oficiosul ,Rom ânia 
liberă" şi semioLioiosul .„Epoca" ex
plică luarur.ii1e în mod contra-:, in
dicind pe liberali ca autori morali 
ai răscoalei. Ele dădeau vina pe 
adminishiaţia acestora, "care, vrind 
să improvizeze petiţii către rege, 
pentru a menţine la putere cu ori
ce preţ pe I. C. Brătianu, i-a în
şelat pe ţărani pretinzînd că sin i 
cereri pentru a li se da pămi,nt, 
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fa.r aceştia s-au răsculat la atlarea 
adevărului. 

Nu sînt însă puţine ziarele c.aru, 
păstl'indu-şi libertatea de opinie, 
maniiestă o ·preocupare sinceră pen
t ru restabilirea adevărului. 

„NlllJi3i această înşelăciune a tă
ranilor - r iposta „Răsboiul" din 
1 apl'ilie - nu ar fi putut să pună 
în pioioa:re zeci de sate cu mii de 
ţărani (s~tuaţia la daba i·espectivă 
n.n.). Tuebuie ca lipsa sătenilor să 
fi fost mare, trebuie ca mizeria să 
.fu cupdns ad inc populaţi '.I.nea noas -
tră rw·ală pentru ca să se ridice 
în mase cerind mălai şi păarlnt ~·. 

ln imprej urălrlLle în cat·e anche
tele şi interogatoriile ordonate d e 
autorităţi erau dirijate astfel incit 
dădea\1 ciştlg de cauză guvernului, 
ziaru.I „Unirea" dezminţea conclu
ziile acestora, folosindu-se de de
claraţiile făcute de ţărani în mod 
liber, fără constrîngere. Astfel, în 
numărul său din 2 apL«ilie, rela
tează că la .redacţie s-a prezentat 
o mare pai1e a locuitorilor comu
nei Brăneşti ca:re au ţinut să pre
clzeze că „singura cauză a răscoa
lei a fost mizeria întinsă la culme 
din cauza exploatării nemiloase a 
arendaşilor în unire cu adminlsbra
ţi.a ". Deşi înrudită ca poziţii cu 
foile liberale menţionate înainte, 
„Unirea", în ,loc să se ralieze punc
tului lo.r de vedere, manifestă o 
an urnită independenţă, recunosclnd 
reali.tatea- : „Tulburările la oare a
sistăm 1n aceste moment.e nu sfilnt 
doar ~ontainee - scria acest ziar la 
3 aprilie. Ele s-au ivit ca o urmare 
fatală îndată ce cuţitul sărăciei a 
ajuns la os. Acesta e atlevă1rul. 
Minciuna să tacă". 

La .dndul său, „L'Independance 
Roumain e", care a trimis doi re
dactori în comunele răsculate pen
tru a cerceta cauzele a ajuns în 
acelaşi timp la- aceeaşi conaluziie : 
„Răscoala ţăranilor are ca punct 
de plecare mizeria, o mizerie nea
gră şi ca scop puţină dreptate. Nu 
e vorba aici de o campanie orga
ni:aată şi condusă după un plan 
premeditat. Nu. Aici este vorba de 
stvigătul de disperare al omului 
care se vede ameninţat de a muri 
de foame ". 

Cea mai profundă analiză a si
tuaţiei ţăirăinJmii a întreprins-o pre
sa socialistă. „Pricini de fru.,te (ale 
i·ăscoalei n.n.) - ,preciza gazeta 
„Muncitorul" la 7 aprilie 1888 -
sî·nt : Hpsa de hrană şi de pămînt, 
nelegiuirile primarilor, ale percep
torilor şi mai presus lăcomia pose
SOliilor şi a propriel'.cwilor, pw1:a1rea 
guvernului 09re n-a ţinut seama de 
cererile norodului". 

Ce este de făcut? Modul în care 
diferitele org:me de presă au răs-

puns la această întrebare este fi 
mai concludent decît an.alim cau
zelor pentru definirea corectă apo
:aiţiilar şi ca măsură a sincerltâţll, 
a ataşamentului 1or !aţă de cauza 
ţărănimii. 

Cum intenţiona guvernul să stin
gă răscoala s...a văzut .foarle curînd. 
Atitudinea lui fusese sugestiv ex
primată de către miniskul de jus-
1.iţie care, Wnd întrebat în Pwla
ment ce se va întreprinde a răs
puns : „N-aveţi grijă, guvernu.I a 
luat măsuri şi are să potoleascl 
răscoala cu orice preţ". Vorbele au 
fost urmate de Da.pte. Impotri 'la să
tenilor a fost trimisă armata. ln
truc'it exista temerea, alimentată de 
unele i.ncidente, că soldaţii vor f.ra
terniza cu răscula~ii, s-a recurs la 
aducerea de t.r1.1;pe din Moldova, 
înainte ca revolta să se li întins 
şi aici ; adică, după expresia depu
tatului socialist V. G. Morţun, a u 
f-Ost aduşi „ca1loii din Mo.Ldova ca 
să tragă în calicii clin Muntenia". 
„Să ne mărginim a înnăbuşi re

voi ta cu baioneta şi cu sabia ? Nu 
se vindecă astfel mizer.i.a, nu se 
asLîmpără astfel foamea - atrăgea 
atenţia „Naţiun~" din 3 aprilie 
1888. T.rebU:ie reforme, îmbunătăţiri 
w·gente şi reale, trebuie să ne gră
bim a recupera timpul pierdut. Să 
nu ne jucăm cu Locul". 
Această opinie era împărtăşită. şi 

de celel.alt.e publicaţii, care se do
vediseră realriste în aprecierea ~i
tuaţiel. 

1n urma secetei dn vara lui 1887, 
în condiţiile sporirii tensiunii la 
sate din cauză că ţăranii nu aveau 
oe.să mănince, guvernul ceruse ca
merei deputaţilor să voteze o su
mă de trei milioane pentru cum
părarea de po:t'wnb care să fie di-s
tri buit la sa<te. S uma s--a votat şi 
s-a cheltuit fără să Ii adus vreo 
uşurare văclrită. Faţă de sărăala să
teniiJ.or, milioane le guvernului fu
seseră „ca o picătură de apă în 
nemărginirea mării". Ulterior, s-a 
cerut, cu urgenţă, suplimentarea 
sumei iniţiale cu. încă două mi
lioane lei, intrucit existau judeţe 
întregi în care bîntuia foametea. 
Măsw·ne guvernului s-au dovedit 
simple paleative. 

„Nu cu pomana se cirpeşte sără
cia, ci cu reforme sei•ioase, aver
tiza gazeta socialistă „Dezrobirea• 
din Bucureşti la 5 martie, adicA cu 
două săptămlni Jnainte de aprJn
derea răscoalei. G uvernul în loc să 
facă pomll!lă cu porumb cumpărat 
cu bani storşi tot din sudoarea ţă
ranilor, mai bilne le-ar da pămlnt ca 
să aibă de unde să-şi scoată hrana 
muncind. Această concluzie revine 
cu stăruinţă î n lunUe următoare. 

Socialiştii nu au susţinut numai 
dezideratele imediate ale ţărlm.lmii, 
ci, pe baza unei analize ştiinţifice, 
au avansat şi un pro~ram de per-

Dr. Rod ica ŞERBANESCU 
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CITIM o IN PRESA NOASTBA DE ACUM UN VEAC 
Ziar nou. La Romain a apă

rut zia.J'U I i1ndependen L : ,,E
coul Romanului". Ii urăm 
succes. („Răsboil.l!l", 22 apri
lie 1888) 

Răscoala ţăranilor. Abia 
potou tă inir-o paaite, răscoala 
se dveşte Jn iaJLtm. Ieri s-<au 
răs·C1.lllat şi tă:I•ain.ioi de I.a P>Ell'l
telimon şi iau 1parmbt să vie in 
Bucureşti. dar aiu fus1L ~p1'1.ţi 
de bru;pale trilm ise iÎ1l1lalll'IJtea 
lor.„ 

Ţărani•! de lîingă Sl19Li1na 
s~u răscul.al şi ei cerind pă
mîn t. 

ConsM I ul de Ml'!l!iŞl{.ri .a de
cis să se tia:că urt .cordC!l'l mili
tar jm.prejW'Ui. C;?;pi!La1ei. J)ell-

1.ru a se opri iiluU'area i-n 01·aş 
a sătenJlar i·evolt:.ltJ. (.,RăS
boi ul", 2 .a.priJli:e 1888) 

La moşia. Vărăşti-Dascălu, 
prop1:iet..::r~t Eforiei spi.la.lelor. 
arendaş ci. Dan ielescu, ţăranH 
au s~·t păLU1lele în care se 
aU:t<u 20,0 kile ;porumb, dev.as
tind .şi dărimihd tot. 

La Gagu, ~end.a;ş AleXla!Il
dre!>cu, ţănani1i li:lU făcut tat 
.aslfell. (.,Naţiunea", l aip1·i1ie, 
l!l88) 

Răscoala tăra.nilor .aa-e 03 
punct de plecare mi.zeria - o 
mi-zE!!J·ie nea.g,ră şi ca soop pu
ţină dreu>tate. Nu e vorba 
aiieJ de o oaml.)!tinie 11rgani:t..at:i 
şi cOil;dusă după un pl.s.n pre
medi1La l. Nu. Aci e v<Jrk:.:t de 
swigătw de disperore al omu
lui care se vede iamsn'.l!l\,at de 

a muri de foame. („L 'lnde
pendairJce R oumaine ", 2 apr.i
lic 1888) 

Din creditul de 5 milioane 
de lei iacorool penlJ.iu porumb 
(le împărţit săienilor lipsiţi 
de hira!l'lă ComislulJ'lea cen1b-.a
lă 111 cbell-utiot. pJÎ1nă acum 
4. 805 386 lei cu c.are a cum
păir.al 510 141 de he:tdl>i1tri 
P<Jrumb. („:Na\iu:nea", 23 apri
lie 1888) 

Congresul didactic, întru
n.i;nd u-se ieri î'll sala băi101• 
Eforiei duPă o !lungă discuţie 
1a care ia<U luat parte d-nil 
Dobrescru, Comşa, Barbu Con
Sl'a.Tl!Limescu şi Ghlbănescu, a 
vo~L aproape in unanimJ.iate 
uniiicat·e.:i programei invăţă
mint ului rur.all şi m·ba!n. 
(„Răsboiul ", 20 Q1P1·i·He 1888) 

Congresul didactic, u1numd 
discu. i.a pe ca.Te a în<:epu::t-o 
în privin\.a o biectelor de stu
d iiu ~ llrebuie să figu:'?Ze in 
prog1.una .şcoalelor prima'I'e, a 
admis ca prim oruect să De 
ciLirea, a1J doi'lea gra~ica, al 
treilea isto1fa şi geograiiia, a.1 
1>3<!.rulea aairi.tmetica, al cinci
lea exerciţi! co1;po1'alle şi ~ 
şast?lea •religiia. 

Congresul respinge .a.pol ce
rerea d-lui Ghlbănesou ca î-n
văţămfo'l!lul i111Lubt.iiv să Cie ad
mis O!l situdi•u a,pfltrte. („Răs
boi·ul ". 21 aprlQ i.e 1888). 

D-l M. Kogălnicerunu a. Iosi 
rezile> preşedllnite ~~ Acade
miei Române. P1·eşetlitn te '2!l 
secţill!l'li·i istor.iice a fost .ales 
d. V. A. Ureche, ail se!'ţiun:ti 
ş Li im.ţi flce d. P .S. A ure'L:i3n şi 
al se~ţiuniti lite."are d. fo.ccl> 
Negruzzi. (,,Gazeta Trmsilva
n iei ", 23 aprilie l888). 

Ziar nou. Un IIlou zia.r J11-
dependerul ia apărUlt zilele as
tea în 1pre>vi1I1de : „Vocea Mus
celului" .Î!ll OîmpU!lung. li u
răm vi.a.tă ilungă. („Răsbolul •·, 
30 .aip1':hlle 1888) 

Premii academice. Azi di
ml1n ea1ţă la Aoad.emlia Română 
s-.a u vot3il premii1le Ellllad şl 
Lază•}'. 

J> en·t.ru prem Î!Ull Eliad 
concw-.a.u două opere aduse 
de c.'.>mi;;iune: Psihologia em
pirică de P opescu (Sibiu) şi 
Poezii de Al. Vlahuţă. Prima 
operă a obţinut majoribaitea, 
dar ·nu două lreimi, aş.a că 
va ti pusă di111 •nou lLa vol. A 
doua n-a int.run-H ni.ci majo
r ;ita;tea. 

Penlru premiul Lazăr a ob
ţinut vatu1·i1e necesare Fizica 
d-1Jui Ba,catlogliu. („Răsbohtl", 
16 apr.ii 11 e 1888) 

OJ>eră premiată. Ge<N·ge Bi
bescu a fost obiectul uinei o
n-0rJ e'Xicepţioniaile . A.cade1lUa 
Ina:niceză a dece!1ThZlt lucrării 
s.aile : Retragerea celor şa.se 
mii, p1·em1u1 B:rodim (prem.i.ul 
de istor.ie destliruat să incu
rajeze în.a1ta 'literart:Uiră). 

Bibescu este unul din stră
inlii cei J'Clri (se numără doi 
sau trei de oind exjstă Aca
demia franceză) care au fost 
încununaţi penbru o operă 
care să tvateze despre ist.oria 
Franţei. 

Lucrarea prii11tului G. Bi
b escu este UJ1l3 dÎJJ'1 .acelea oaa:e 

a avut mai mare suo..."'eS în 
Fran\.a :.o .a.oul 1887. Ea figu
rează prilntre boaite bib1iote
ci'le po-por.ane din F1ranţ.a. 
(„Răsbol ut •-, 23 aprJlie 1888) 

O conlerinţă redaclională. 
O con1e.rill1ţă originailă a avtll!. 
acum de curî:nd editorul zba
ru.Iui din Lcmdra .,Pall Mail! 
gazettt! „, CllTlume S lead, cu u
nuil d.1 n~a10Lo1ihl săi. Ambioi 
aice~Li dcm11nl •n-iau şezut 111'lci 
cum fo.ţă-m fa\ă îin v~un bi
rou redlactionll:lll, nu, oi erau 
în depăi1·tlaiJ:e unu.li de ialtu!l de 
U 200 km. D I S lead se ICIJfila 
la birou1·ile „Comercial Ca
ble Co." dii\11 Lc:mdr~ .şi :re
dac!X>Tul său dincolo de O::e.an 
in New We.3tmi.SL.er li'flgă 
Vancouver jn America de 
Nord b.ritid. 

Cind s~a început conierinta, 
orologiw d~ui St.ead iară.'tla 9 
oce seara. aroJogiul •l'edaot-0-
rului său 1 oră după amiezi. 
Pî.nă ce venea J'ăsipwisuJ la o 
întrebare treceau cam µa'bru 
minUlte. Confer~n.t.a .!l duma1 de 
lot trei ore .şi "1 Cost, aşa z.i
cind, impreunrctă cu piedici 
pentru el'\ oa,p.air.atUil ptiÎtll oare 
se Î'lfl\Jelegeau a fust !l-U.pl de 
o &urtună La Wi1111niipeg, llnsă 
datlllla s...a 1repar.a1t imedial şi 
ziarLşLii şi-au pUJlut conthrn.oa 
mai deparrte oonleri:n\.a '1or. 
(„Gazetia 'Dransil vam.iei ", 9 a
p1·iltle 1888) 

Femei in pantaloni. Un nu
măr de 28 de lemei in S tia
tele Unite au lepădat rocl1ia 
şi au îmbrăoot. ,panbalonti. 

Dintre aceste 20 de cu
r-4joase ianrt.elU;plăitoare '31le vi
litar!J.o.r pam,t1a'.lonl femeieşti, 
11 se foloseau de bretelle şi 
9 ii încheie cu IJta&Lllil'i la ta
lie pri!n:tr-o foLoomia:e .iJnge
niioasă .Si 8 folbsesc tJ10 fel de 
cutele. Repre-~bainba cea mai 
in:COClal!.ă ia acestu.I „pro.gres 
oulliln.mall" este .liaimaasa dr. 
Ma!ry Wialker Ln W.a.shiJngl;on. 
Ela e medi~ • .av<X:alt, agent etic. 
şi ilaice orbce I111 tlreprLndere 
ce-i a<luce un dolan:. S-a ex
pus şi în „Dime-Museum" 
(intlnan'8a 10 cenJi = un dime). 
Dr. Mary e 1uirLtă şi sLabă şi 
aş.a sint mai rt.oate cite au Ul"
mat exemplul1 ei, o im,preju
rai·e oare iace a se crede că 
nu pentru picioaire au jmbră
cat pant.a1-011i. („Gazeba Tlr-a:n
sil v.aniei ", 16 apriJie 1888) 

Rubt.iÎICă reailizată de 
Rodica ŞERBĂNESCU 
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Panoramic extern 
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Databanka 
In Cehosl.ovacia, a fost in

trodus „ Sistemul automatizat 
de informaţii ziaristice", cu
noscut şt sub numeLe „Da.ta
ba nka " . Acesta a fost l.naugu
rat recent în clădirea r cd.ac
ţtei ziarului „Rude Pra.va", 
organ.ul C. C. al P. C. cUn Ce
hoslo'l)(l.cia.. 

Prin folosirea sistemuLui se 
permite obţinerea foarte ra
pUlă de informaţii, deocam
dată di1t aprox imativ ".?O.OOO 
de documente Teferttoa.re la 
viaţa politicii internă ~i in
ternaţională. 

Sistemul a fost creat de ln
stitutul Federal pentru Pre
să şi Informaţii, în colabora-

re cu mat multe Tedacţii in
teresate, pe baza unet hotă
r i,rl. a organelor centra.ie de 
partid şi de stat. 
Deşi aparatajul f uncţionea

ză doar parţial in prezent, el 
permite Tealizarea unei ope
rati,vitiiţi şi. exactităţi sporite 
in activ itatea zia.ristică ji. în 
consecinţă, şi a unei ca!ităţi 
sporite a informării d tiiori
lor. 

La sistemul automatizat a
deră treptat şi alte redacţii 
din Praga şi Bratislava. Pe 
de altă parte .. Databanka" va 
putea fi utilizată şi de alte 
organe de simteză. 

Dezbaterile parlamentului. 

la televiziune 
!n Marea Britanie, s-a Zvat 

hotăTîrea să se permită trans
miterea la televiziune a 
dezbaterilor Camerei Comu
nelor. 
Hotărfrea a su.scitat nutne-

1'0ase controverse. PrinLre ad
versari se numii.Tă şi depu
taţi conservatori, care opinea
ză că măsura va influenţa.ne
gativ calitatea dezbaterilor, 
deoarece oratorii se vor ocu
pa prea mult de efectul Lor 
asupra telespectatorilor. 

Şi, totuşi, hotăr'irea a fo!lt 
adoptată cu o majoritate da.
Tă în favoarea măsurii: 318 

pentru, 264 împotrivă. Proba
bil, o 111ti.~ură similară luată 
cu trei ani Î'lt uTmâ p entn1 
Camera Lorzilor a influenţat 
decisiv rezultatul. 
Rămîn de pus la punct alte 

chestiuni de procedura i7l. le
gătură cu a.pLicarea ltotăririi. 
Intre aLteLe, ziarul „The Tn
dependent" se între !>a. c11 

umor. ce reguli vor f t in
trodttse pentru aceste trans
misii : vor fi permi.se, dr~ 
pildă, imaginil.e prezentind 

· deputaţi moţăind salL Locuri
le goale ale celor ce lipsesc 
de la şedinţe ? 

Cum poate fi atras cititorul ? 
Cu mai puţin de un an fn 

urmă. un nou cotidian î.şi fa
cea apariţia 1a chi-OşcuriLe de 
ziare britanice - „ The Ind.e
p en.dent". El se adăuga unei 
lungi liste de cotidian& din 
Marea Britanie. Dar şi-a ciş
tigat destul de Tepede po1m
lariia tea. iar tirajul - în 
consecinţă - a crescut. Cum 
se e~p1ică acest fenomen? Ce 
i-a permis nou.lui coticLicm 
să-şi găsească un loc, m situa
ţia unei concurenţe foarte 
acerbe? 
Să spicuim cfteva dintre 

răspunsurile lui M . Simond.s, 

unul din fondatorii ziaTului. 
„Ne-a venit ideea de a crea 

un nou cotidian 1taţional fn 
martie 1985. Andreas Smith 
şi cu mine lucrasem pînă 
atunci la „Daily T elegrapli". 
Cunoscusem blne „bucătăria" 
şi simţisem că o mare parte 
din cititori era în mod eui
dent nemulţumită de infor
maţiile pe care le găsiia în 
zia.r. Practic, toa te ziarele şi 
revistele erau supuse pre,ţiu-
11.ilor partidelor politice sau 
marelui capital şi l e e:t:pri
niau vederile. Devenea din 
ce în ce mai .clar că era n e-

cesar un nou organ de presif, 
independent, care să apere un 
punct de vedere obiecti1>'1 • 

„ Era importa.nt, după pă
rerea noastmi., că ziarele de 
pe FLeet Street nu reuşi~t?ră 
sii tnregistr eze scliimbăriLe ce 
se produseserii in cursul ttlt L
mitor ani printre cititori, sd 
sesizeze tendinţa unei mari 
părţi a cititori lor de a adopta 
un 1nod de gindire autonom. 
Aproape 'llu se mai luase 
deloc în consideraţie un fac
tor esenţial : scepticfamul 
fată de partidele pom.Lee. 
Aceste elemente erau decisive 
pentru concepţia noastr:i de.Q
pre zialr". 

,.Engl,ezii, dintre toa'!e m.a
ţiin1i.Le, att cel mai mare res
pect faţă de obiceiuri şi tra
diţii. A titudinea lor fată de 
ziarişti ocupă un loc oparte 
între aceste tradiţii. Noi am 
verificat şi analizat cum, 
cind, şi unde receptau infor
maţitle viitorii 11oştri citito·rt. 
Ei citesc mai ales î n mijloa
cele de transport în comwn, 
întorcîndu-se de la lucru, în 
timpul micului dejun, dnd 
prin;zesc. Releşea de aici că 
1ttt era posibil să citeascii ar
t icole lungi. Tată de ce cău
tăm sii publicăm în ::iarnl 
nostru ştiri scurte, care să 
mustească de informaţi.~ ... Ne 
străduim să găsim şi o pre
zimtare a ştirilor care s11 nu 
dubleze informaţiile de la tele
viziune şi de 1a Tadio, ci -
într-un fel - să l e completeze 
Şi să le dezvolte. Şi, binein
teles, modul de prezentare să 
fie obiectiv la maximum, so
bTu şi echilibrat". 

„Altă problemă importantă: 
finanţarea ziarului. Pe'llt ru a 
n e face rost de capitah1l in.
dispensabit ne-am adresat 
diferitelor societăţi şi bănci. 
Pers011alul Tedacţiei are cLrep
tui să finanţeze: era, vorba 
doar d e copilul nostru co
mun". „Ne-am fixat ca r e
gulii că nici o societate, 11ici 
un particular nu va putea 
dispune de mai mult de 10 la 
sutti din capitaluL de bază. 
Acesta-i un lucru importamt, 
altfel era o iluzLe să vorbim 
d e independenţă". 

,.Nu este lipsit de interes 
să amintesc că Murdo::/t, cel 
mai mare magnat de presă 
clin MaTea Britanie, ne-a pre
zis un eşec. Dar viaţa a de
monstrcit - şi aceasta mi se 
pare în special d emn ele re-



Panoramic· ··e~tern 
marcat - că o idee cu ade
vărat bună poate să se r ea
lizeze, oricite obstacole ar fi" . 

„ In septembrie 1986, cu 6 
Lună înaintea expedierii pri
mului număr, am trimt.s 
3 mHioane d e scrisori unor 
desti11atari aleşi de 11oi in{ii
ne ; ne-am prezentat cititori
iol' viitorului ziar şi le-am 
propus să se aboneze PP o 
perioadă de 3 săptăm~ni. Era 
o ofertă fără precedent, 1Jen
tru că ne angajam să ram
bursăm sumele cheUuite în 
cazul în care ziarul nu le-ar 
fi dat în întregime satisfacţie. 
lmi este plăcut să constat că 
au fost rare asemenea ca
zuri". 

„ Primul număr din „ The 
lndependent» a apărut la 
7 octombrie 1986. Din. ianua
rie 1987, tirajul creşte gradat. 
Astăzi, cotidianul are un ti
raj de 335.000 de exempdire. 

:>i sintem convinşi că ua mai 
: re ş te". 

„Ziarul nostru este un co
tidian independent, creat de 
zia:rişH. Ne exprimăm punc
tul de veder e personal, inde
pendent, asupra vieţii şi eve
nimentelor din lume. 1n ace
laşi. timp. ziarul este deschis 
tuturor vederilor şi aprecie
rilor" . 

„ln redacţie Lucrează în 
prezent 360 de persoane, din 
care a.proa:imativ 220 siYlt zia 
rişti. Ei desfăşoară o muncă 
enormă. Este suficient de spus 
că răspundem în fiecare zi 
La mai multe mii de scrisori. 
Numărul relativ mic d e sa
lariaţi, (la „DaUy T elegraph" 
sint incomparabil mai multi) 
se explică prin faptul. că. un 
sistem electronic din cele mai 
Tecente a fost instalat Z1t re
dacţie, ceea ce a accelerat con
siderabil procesul de edi tare". 

. 
Uluitoarea ascensiune 

a unui fost gazetar nazist 

Werner HofeT este unul 
dintre ziariştii marcanţi ai 
radiotel.eviziunii vest-germa
ne. Ocupă funcţii importante: 
redactor-şef al postu.lui ofi
ciat al R.F.G. (W.D.R.) şi 
prezentator al emisiunii de 
televiziune „Tr ibu.na discuţii
lor pe teme internaţiO'nale". 

După 44 de ani de as::en
siune vertiginoasă, chiar ulu
itoare, iată că Werner Hofer 
are necazuri. Cunoscuta r e
vistă vest-germană „Der 
Spiegel", în penultimul ei 
număr din 1987, publica un 
articol tn ~re se arăta că, în 
1943, intr-un ziar 11azist, Ho
t er aproba. executarea. u•nui 
tinăr virtuoz al pianului, Karl 
Karlrobert Kreiten, condam
nat de către un tribunal h.it
lerl'8t la moarte pentru „de
f etism". Şi nu era vor ba. la 
Hofer de o atitudine, să zi
cem, intimplătoare, d e un 
„ accident". lntri.nd în gazetă
rie pe timpul r egimului hitle
rist, el s-a dovedit curinc.l, în 
numeroasele sale editoriale şi 

comentarii publicate în zia
rele naziste, un foarte entu
ziast admirator al lui Goeb
bets. 

A rticolul din „ Der Spiegel" 
n-a rămas f dră ecou. Doi zia
rişti - Giinter Hammer. re
dactor-şef al ziarului „West
falische Rundschau" si An
drew Fischer, redactor al 
ziarului londonez „ Finam.cial 
T imes" - şi-au aniulat par
ticipal'ea la emisiunea d e te
levizimte a lui. Hofer. La re
dacţia radio-ului vest-german 
s-au primit peste 500 de tele
foane in legătură cu surprin
zătoarea dezvăluire din „ Der 
Spiegel·' . Unul dintre cei cinci 
ziarişti ca.re au particip!tt Ui 
o emisiune televizată despre 
industria siderurgică, italianul 
Luciano Barite, a ţinut să 
sublinieze că ar fi fost mu1't 
mai interesant să se discute 
despre trecutul nazist al lui 
Hofer decU despl'e probleme
le oţelului, adăugind că a ce
rut directorului emisiunilor 
W.D.R. să organizeze o „tri
bună de dezbateri" asupra 
„afacerii Hofer". Directorul, 
însă, Friedrich Nowottny. s-a 
opus hotărit acestei idei, dind 
un răspuns cel puţin bizar : 
„Unde se va ajunge dacă va 
trebui să facem ci.te o emi
siune despr e fiecare caz i n
dividual?". 
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Multe alte z iare, lftclu.ttv 
cotidianul „Bild-Zettung", e
ditat de trustul Springer, au 
comentat „ afacerea Hofer", 
unele certnd să se ia şi md
su.ri. Fără îndoială, însă, le 
va f i greu autorită1Llor vest
germane să f~că aşa ce'oo. 
Fiind.că nu este vorba numai 
de trecutul unui z-iarist care 
- a.şa cum se e:t.'Pr ima 11Bi1.d:
Ze'itung" - „joacă de mult 
timp rolul unei autorităţi mo
rale incontestabile pe micul 
ecran de la o duminică J.a 
alta" . Problema este .~i de a 
se şti cum s-a putut întîmpla 
ca un vechi m embru al parti
dului nazist să obţină unele 
din posturile cele '1114i bine 
plasate şi mai influente în 
ierarhia radioteleviziunii ·vest
germane. Chiar dacă - in 
treacăt f ie zis - nu este în
tîia oară dnd un nazist a
junge să ocupe la Bonn func
ţii înalte. Este suficient să 
amintim aici de unul dintre 
„ artizanii" de tristă memorie 
ai .,războiului. rece", Theodor 
Oberliinder- sau. de Gl.obke„. 

„Fotografia

ambasador" 
Sub egida Organizaţiei Mon

diale a Sănătăţii (0.M.S.) şi 
Federaţiei 1 nternaţionale de 
Artă Fotografică (F.l.A.P.), 
s-a desfăşurat recent un con
curs de fotograf ii pe tema 
„Sănătate pentru toţi - totul 
pentru sănătate". Au fost pre
zentate 11.500 imagLni de că
tre 1725 fotografi din 127 de 
ţă;ri ale lumii. Cele mai mul
te au puţut fi vizionate tn 
cadrui unei expoziţii de a'rtă. 
fotografică organizată J.a Ge
neva. Dintre ele, 105 au fost 
selecţionate pentru diverse 
distincţii, iar G pentru Mare-
1.e Premiu, denumit de către 
organizatori „Fotografia-am
basador" . Acesta a fost atri
buit fotografiei sugestiv inti
tulată. „Leagănul vieţii", Tea
lizată de Qi Riu.11-hui, repor
ter la publicaţia chineză 
„ Chandchun Daily". Realiza
zată cu. o lentilă „ ochi de 
peşte", fotografia înfăţişează 
mai multe l.eaoăne cu copii 
care dorm. 

Rubrică realizată de 
Constantin LUPU 
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• La sediul redac
ţiei ziarului „Sclnteia" 
a avut loc o intîl
nire cu tovarăşul Ro
meo Dragomirescu, vi
cepreşedinte al C.P.C.P., 
organizată de comisia 
profesională a Comite
tului de partid Presă ş.i 
de B.O.B. al ziarului 
„Scinteia ", la care au 
participat şi redactori 
de la alte publicaţii din 
CapHală. Ampla expu
nere privind acLivilalea 
de sistema.tizare, în 
conformitate cu sar
oinhle reieşite din 
cuvînt.nrea bovarăşului 
Nicolae Ceauşescu la 
Oonforin\a pe ţară a 
preşedintUor <:onsiliilor 
popuJ1are, a fost urmată 
de numeroase IÎ'ntrebă:rl, 
inLi'lnirea constituin
du-se, astfel, într -un 
dialog rodnic, menit să 
contribuie la mai buna 
documentare a gazeta
rilor. 

• La sfirş.itul lunii 
martie, Catedra de 
teoriia şi pvacldca pre
sei a Secţiei <de zi.a
risbică din cadl'ul Aca
demiei de Pa.rt>id pen
tru tnvăţămint Soaial
Poli1Jk a organizat o 
sesiune şLiinţifiică avind 
ca temă „Ideologie şi 
măiestrie publicistică ". 

Cele 12 comunicări au 
fost prezentate de 
membri ai catedrei, 
precum şi de invitat!, 
zia1iişLi clin cîteva re
dacţii din Capitală. 

• In cadrul ahiuni
lor de perfecţionare a 
pregătirii profesionale, 
la redacpa „ClopoluJ „ 
- Botoşani a fost ini
ţ,i.at un ciclu de intil
niri la care sînt invi
Lale cadre din conduce
rea judeţului. La sfirşi
tul lunii martie, iova
răşUl Constantin Boşrt
nă, secretar al Comite
t.ul.ai Judeţ,ean Botoşani 
al P.C.R., vicepreşedin

te al Consiliului popu
lar judeţean, a vorblt 
ziariştilor despre pro
blemele dezvoltării eco
nomice ale judeţului 
in perspectiva realiză
rii unui volum de acti
vit.ate economica de 
80.000 lei pe locuitor, la 
sfirşitul anului 1990. 
in lumina indicaţiilor 
tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu la Con-
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feriotia pe ţară a 
preşedinţilor consiliilor 
populare. Discuţiile au 
evidenţiat modalităţile 
publicistice prin oare 
gazeta locală poate con
tribui la realizare3 a
cestei importante sar
cini. 

• In cadrul celei de 
a XIV-a ediţii a Zile
lru· Universităţii cultu
ral-ştiin\iCice de la B •:>
toşani, tovarăşul Co.n
sta·ntin Amarltel de la 
seclia de ziaristică a 
Academiei de Partid 
pentru Invăţămint 
Social-Politie a susţi
nut prelegerea cu tema: 

rindul lor, să poa-tă :n
forma cititorii privind 
modalitatea de inslruire 
şi educare a \"ii~Jrilor 
specialişti din marină, 
despre trad l ţi ile rnmâ
neşti în acest domeniu, 
importanţa misiunii ce 
revine marinei în con
text.ul eforturilor tutu
ror oamenilor munoii 
din patria noastră de a 
transpune în !apt ho
tărîrile de partid şi de 
stal, indicaţiile şi o
rientările secretarului 
general al partidului, 
tovarăş u I Nicolae 
Ceauşescu privind pro
gresul palilei, înMţ:rrea 
sa pe noi culm i ale oi-

PE SCURT 
de la noi 

„Profesionalism şi cali
tate publicistiică în pre
să. Intrebarea ca in
strument de invesbigare 
ziarlsLică şi element de 
c1'eatie pubLicisllcă ". 
P relegerea a fost ur
mată de o dezba<iere pe 
lema citată. 

• Şi anul acesta ga
zeta „Clopotul" - Bo
toşani a ugurat prin
tre organizatorii con
cursului interjudeţean 
de inteL·pretare a muzi
cii populare din Moldo
va, „Satule, mindră 
grădină". Cu acest pri
lej a fost acordat şi 
premiul special al ga
zetei „Clopotul ". 

• Sub g e n e r i c u I 
„Şcoala: românească de 
marină tradiţii şi 
aciualiLate", Filiala in
terjudeţeană Constanţa 
a Consiliului Ziarişti
lor a organi?...at, cu 
sprijinul Comandamen
tului marunei milita
re al Departamentului 
TtiansporLlll'ilor N ftV'aJ.e 
din Ministerul :rrans
porlurilor şi Telecomu
nicaţiilor şi al condu
cerii InstiLutul-ui de Ma
rină „Mircea cel Bă
Ldnd ·•, o amplă acţ,.i u
ne de documentare a
vînd ca scop mai buna 
informare a ziariştilor 
pentru ca aceşLia, la 

vilizaţdei. Au partici
pat zjatişLi de la „Do
brogea nouă·• şi „Tomis" 
- Constanţa, de la ga
zetele „Inainte" Brăila 
şi „Vremuri noi '' Că
lăraşi, precum şi co
respondenţ.i i judeţeni ai 
pi·esel eenl:tiale. ln în
cheiere a avut loc o 
ieşire in larg cu nava 
„MJrcea". 

• De la Chivu A 
vram din redacţia ga
zelei „lnainte" - Brăi
la aflăm că, in cadrul 
cicluJul de tipăritw-i 

„Zootehnia sector 
prioritar al agricultu
rii", editat de colecti
vul redacţional cu 
sprijinul colaboratori-
101-, au apărut, recent, 
două broşuri cu tltlu-
1i le : ,,.In fiecare gos
podărie personală - o 
miarofermă zootehnică" 
şi „Experienţa frunta
şilor - larg cunoscută 
şi generalizată". Bro$-u
rile prezintă pe larg re
zultatele bune obţinute 
de unilă~ile agrio;>le de 
stat şi cooperatiste la 
producţia de carne, 
lapte, lină, ouă, în a
sigurarea efecti\relor de 
animale, a bazei Iur::ije
re. Totodată, sint relie
:1.\ate preooupările consi
liilor populare din ju
deţul Brăila pentru in
Iăptuire.a programelor 

de dezvoltare a apicul
tu.rJi, serioiculturii, de 
creştere a animalelor în 
gospodăriile populaţiei, 
de realizare a progra
melor de autoaprovi
zionare. 

• S-a încheiat, !'e
cent, aw·sul intensiv de. 
perfecl.ionare profesio
na:lă organizat în ca
drul redacţiei „Viaţa 
nouă " Galaţi. Pe 
parcursul a trei luni 
(ianuarie-martie) :ru a
vut loc dezbateri pe 
diverse teme ale mun
cii gazetăreşti, au fost 
discutate împlinirile şi 
oeajunsw·ile din propria 
activi ta te, aşa cum se 
ref•lectă, concret, în pa
gina de ziar. 

• Subred.act;i>a clin 
Timişoara a revistei 
„Cutczăt-0rii ", aflată in
Lr-o tabără de creclţ.ie 
la Braşov, a avut o în
tîl ni re cu Ioan Popa, 
redactorul-şef al ziaru
lui „Drum nou ", pri
lej cu care s-a discu
tat desp1·e caraclerlsti
c:ile şi funcţiile repor
tajului contemporan. 

• Revlsba „Sănăba.
tea" a decernat în lu
na mart.ie premiile la 
conoursul-Lest „Pentru 
sănătatea copiilor", or
ganizat de redacţie în 
anul 1987. 

• Dumitru Titus Po
pa este prezent in li
brării cu un nou vo
lum de versuiri inbltu
lal „Zei in lacrimi ·•, a
părut la Editura Emi-
1nescu. 

• Un nou volum de 
.reportaje publică Ilie 
Pw·caru la Editllil'a 
„Scrisul t'omânesc·', cu 
un titlu semnificat.iv 
pentru ideea centTală a 
volumului ; „Carte cu 
olteni şi cu neolteni 
care au consacrat a1te
nia oltenilor". 

• „Enigma stră ve-
chii cetăţui" este tiLlul 
culegerii de povestiri 
penlru copii semnate 
de Ştefan Zaides, apă
rută la EdiLura Ion 
Creangă. 

• La Editw·a Milita
ră, poetul şi publicis tul 
Niculae Stoian semnea
ză volumul de versuii 
intitulat ,,Tinăr în ţara 
tinereţii". 



• O oonferiinţă intter
naţionaUă pentiru .pa.ce 
se va ~n'lrnm i ll:a Osfo in 
a doua jumăbale a anu
l'llli acesta. Ln vederea 
bunei '(!es[ăşurări a lu
crări!lor con!eri·nţei, la 
Sormark (Norvegi.a) a 
avut li.oe o reuniune pre
gMiitoaii•e, cu p ainl1iciJpaTea 
unor ziaJrjşl!J şi .aicliviştri 
ai mi.şdlll.im ipenillru pace 
dil!l oit.ev.a ţări eu1r~e 
.şi dim S ;U .<A. Ccxnfet1irn
ta - polIDi'V~t or~i'7Ja
toniJ11or - [şi 'Va ooncen
lra atenţia asupra res
ponsaibl'litătii mijloace
lor de comunicare în 
masă faţă de marele 
public, in ceea ce pri
veşte respecLul pentru 
ideal urHe păcii. 

• Cel de-al tr(>ilea 
Congres ral Uniunii Ziia
riştllor A!xloani, ~are a 
avut loc la Cairo lE
gipt), a reunit ziarişti 

reprezentînd 27 de \ări 
africane şi organizaţii 
de eliberare naţ;onală. 

• La cel de-al X-lea 
Congres al Cole~iului 
naţional al ziariştilor 
din Columbia (ONP), 
care a avut loc in 
toamna trecută, a fost 
aleasă o nouă C{)ndu
cere compusă din Ra
fael Serrano Prada -
preşedinte, Cristobal 

· Gonză.les vicepre-
şedinte şi FausLlno Gar
cia - secretar general. 

• Ziarist.Ul ~ugo-
slav Leon Davieo a fost 
desemnat direct;>r al 
secţiei pentru mfonna
ţii a UNESCO. Este 
pentru a doua oară 
c.ind Davieo primeşte 
această însărcinare. Pri
mul său mandat a fost 
in perioada 1976-1980. 
Ulterior, la Geneva, a 
condus secţia de infor
m&ţii a Comisiei ONU 
pentru refugi.aţi. Ca 7.fa
rist, C? lucrat la Radio 
Belgrad, la ootidianuJ 
„PoJ.il.ika", al cărui co
respondent a fost la 
Londra, Paris, li:tun
bul, Berlin şi Bonn. 

• Casa de presă 
vest-germană „Sprln-
ger" a intrerupl apari
ţia uneia dintre publl
caţiile sale -- revista 
ilustrată „Ja". Această 
revistă săptrunînală Iu
sese lansată în martie 
1987 şi şi-.a încetat exis
tenţa după numai lG e
dilii. Jn acest timp, ti-

rajul a scăzut de la 
1,7 milioane exemplare 
la 300.000 exemplare. 

• Coliidianul iprogre
sist filnllandez „K ansan 
Uutiset" (Ştirile po
parwlui) .aJPMe iifl~pjnd 
di:rn a 111ul 1956 şi este 
consirl~l dre.pt ull!ul 
dilll cele ITl:3li tmportan
le ooti<li•arrie ale oli:1sei 
muncl•Loaire rliin F 1n'Lain
d:i. 'Diiraj l.111 iaJt:lWlll esit.e 
de 44.000 .de exe.mpliaire. 

• Zi~uu hri t.aatl.c 
,,Fina.ncial Times" ia 
lialcheÎl3lt 'llll iai()()r.d ou 
omo1ogull său aairua'ditam 
,.F ina nctal Pos t ", prin 
rore 'Ul1'lim t.:11 a . căpM.:til 

daci.or-şef al cotidianu
lui. a fost nevoită să-şi 
prezinte demJsia. 

• Gerald Long, 6-t de 
ani, fost dl.rector gene
ral la „Reuter ••, a fost 
numit director al filia
lei franceze a lui 
„Maxwell Media", con
dusă pînă acum de ian 
Maxwell, [iul b~necu
nosculului editor bri
tanic R-0bert Maxwell. 

• Seotia }uri ilică a 
Asocia.: iei i.ntl'01.1na1ţi01Diale 
ele ~Lud'i.I şi cet"Ce
lălni p11i;v1 nd in.for:maţ1a 

(A IiIDR I) oegainii-zează. o 
conferim \ă iul tema.ţi cm.a
lă pimtl'U ia Jrullrca a 

PE SCURT 
din toata lumea 
aooes la bam.ea de d31te 
cu CIOIIJlial!ldă 111 umeriică. 
,.FJ1JljaJ11Cila.l Tlmes .• pa~1Li
dpă cu 25 i1a s1..11lă d:n
l•re a!Cţi IJl!ljlie ziaruLui 
cam.ad.J:an. Azordu1 a iin
llnalL i!ll v:1goa.re i1n 1 tma 
februa;rie iaicesl 2111. 

• Ootl:Jdliam.11! „La. 
Hora" a ed:rtmlt, Ja Mcm
tevideo, t1a'. sfirşi>l1ul emu
l ud l!reieU'., prill'Tl.a oaii'.e 
d in U:tiuguay oare dis
cută despre 111oua cirdj
ne mtennaţjona.lă in do
m~l1.111 1imfo1rmaţiei 
„Deocilonizairea imfcaim:i
ţiei ". Au•twul cărţii este 
zi.amistull Jose Luis Mair
tilnez. 

• La Belgrad, s-a 
desfăşurat, în .::ileie de 
11-12 februarie ::i.c. 
Conferinţa zia1·i5Lilor 
comunişti. P otrivit da
telor oficiale, din cei a
proximativ 15.000 de 
zi~ti iugoslavi, BO la 
sută sint membt•l ai 
Unjunii Comuniştilor. 

• Cotidianul fr-.rncez 
„Liberation" a vublicat 
scrisori ale cititorilor in 
care aceştia îşi expri
mau rezerve în legătu
ră ou exterminarea e
vreilor în hlmpu! celui 
de-al doilea ră..::boi 
mondial, preou.m şi în
doieli privind adevărul 
despre crimele de răz
boi naziste. In urma 
scandalului apărut, Do
minique Po uc.hin, re-

40-.a ooiveJ'Sialre a De
clia1raţlei ll!niiversaJe a 
drep1Jurillor omu1uii. Re
-urui unea se 1prevede ia 

avea iLQc lba Brurcelona 
(Spanila), filo l llil1a t ulii e 
J988. 

• OOlldd•iian ul s<>vi.et.i.c 
„Jzvestia" şi-a s.por:it ti
cajull, i'llceu>ind de :Ila în
cepuJLul aicestuii an, cu 
2.500.000 de exemplare. 

• „Vocea I erusalimu
lui ' ' este o mouă sta.ţie 
de radio, ale cărei emi
S:1Uiflii sîn.t dest.ina"le 1o
cuMnritlar diin terilonii1e 
a.1'.albe ocupate de ls
rael - Cisiordania şi 
Gaza. Emisiunide sînl 
IIDaa'lsmise d:Fnll!r-.un Sagăr 
de renugiiaţi patlesti!nieni 
afilat ÎJl iaipr01pierea om
şului &Uda, in sudul 
Li.ba<nlJI} ui. 

• La C'lia iactuailă, 
semna1h11l TV p00tte fi 
ca1ptat pe 90 Ila sută dilll 
teritlioriiUl Cubei. Tele
vjziunea cubameză a im
ceput să fwlc\ioneze din 
ainul 1950, inatllll•tea unar 
televiziunj d im ţăliiile QIC
cident.aqe. ln prezent, 
slludlouriile de 1t.elew2i u
ne cubaneze produc 70 
la sulă din programele 
dl.fuza\Le. 

• Din luna februarie 
a.c., se vinde la chio
;curi primul :z;iar par
.icular iugoslav. Ziarul 
aparţine lui Djordje 
Zoiltic (care este şi re-

dactor-şef) şi 1işi are 
redac\la în oraşul Pan
cevo, lingă Belgrad. 
Tirajul ziarului este de 
circa 100.000 exemplare. 

• Staţiile ele radio 
comerciale locale din 
Franţa cunosc o creş
tere a populatită\ii în 
rindul publicului, în 
timp ce marile ug.nale 
naţionale în.regi.sLrează 
un declin. PotriviL unui 
studiu aol n'ivelului de 
audienţă, efectuat in 
octombrie 1987, RTL se 
află în fl'unte, dar în 
cursul anului Lrecut 
,procenllajul de audientă 
i-a scbut de la 21,3 la 
20,1 la sută. !n aceeaşi 
perioadă, Europe-I a în
registrat o scădere de 
la 16,5 la 14,4 la sută, 
iar France Inter - de 
la 17 la 15,4 la sulă. 

• Federaţia. lotermL
ţională a Zid1·i5rilor 
(FIJ) a organizat ta Fre
drikslad (Norvegia) o 
conferinţă de clouă zHe 
(23-24 ianuarie J988) 
în legătură cu shrate
giUe sindica:Je privind 
drepLul de autor. 

• CoLldianul sovietic 
„Selskaia jizn " (Viaţa 
satul ul) a împlinit 
70 de ani de apariţie. 

• J ason Mcl\lanus, 
53 de ani;- este noul re
dactor-şef al revistei 
americane „Tjme". Fos
tul redactor-şef, Henry 
Anatole Grun-;vaJrt, a 
fost numit ambasador 
al S.U.A. în Auslrk. El 
este de origine aus-
1lriacă. 

• Unh.mes genera
lă a sr:uii•Îltorilor şi 
ziia!rlştlfor pa1lestimieni 
(GUPW J) a edi1tait, în 
ooopenare cu Or~faa
tia pen·1ru Eliberarea 
Palestinei (OEP), pri
mufl volum •<l!l „lsioriel 
presei pa lestiniene", 
semnierlă de ziiR'I'JlSltuil pa
l~tnrua!l'l Mohamed Su
lelman, redactor-şef al 
revistei „Falastien a l
Thawra ". Lucrarea este 
prevăzută a avea trei 
volume. 

• Ruben t\ea.slll)o, 
ziarist şi scl'ilt.or uru
guayan, a !ost distins 
cu premiul l la un con
curs internaţional de 
lucrări literare penku 
copii şi lineret. Concur
sul a fost organizat de 
asociaţia franceză „Co~ 
pilăria în lume·•. 
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Prin gind şi faptă, 

un ziarist umanist 

A trecut o jumătate de veac din 
ziua în care. acolo în sălile tnalte 
ale acelei şcoll p.rima·re cu nume 
ciudat, de pe strada Ştirbei Vodă, 
i-am intilnit pentru întLia oară pri
vb:ea blajină, limpede, liniştitoare. 
Da, avea atunci, MIHAI MAZA
NEŢ, ca şi acum, cu citeva zile 
în m·mă, cind ne-am văzut pentru 
ultima oară, aceeaşi privhre, oi?l)n
dă a unui suflet nobiJ, generos, a 
unei minţi iscoditoare, însetate de 
ştiinţă, în înţelesul cel mai larg a1 
cuvin1lulul, animate de judecata cri
tică a faptelor, fenomenelor, pro
ceselor, acea judecată pe care pro
bitatea intelectuală o aşează la te
melia oricăirei activităţi creat.oare. 
Aşa l-am cunoscut în tinereţe, pe 
băncile liceului Gheorghe Lazăr. 
clin Bucureşti, aşa l-am regăsit 
după ani, în presă. 

A fost, Mihai Mazanet, un uma
nist prin gînd ca şi prin fapt. prin 
tot ceea ce a î.nsemnat la el des
chidere spre orizonturi mereu noi, 
prin dialogul gazetăresc mereu viu 
cu ştii nţele şi slujitorii acestora. 
Aşa a lăsat el o urmă adîncă în 
presa românească a vremii noas
bre, o w-mă care duce spre înţe
legerea supel'ioară a progresului 
văzut ca o mişcare i·nevitabilă, im
posibil de denaturat sau subapre
ciat fără a pune m primejdie vii
torul. AdevăT1atul şi cel mai preţios 
talent al său er.a acela de a detecta 
căile acestui progres şi oamenii cei 
mai indreptă~ti să.Jl poarte. Fără 
ostentaţie, fără zgom ot, fără zor
zoane inutile, ştiinţa in marş ş1-a 
găsit în Mihai Mrazaneţ un pătimaş 
susţinător cu mij loacele proprii u
nei prese serioase, responsabile, so
bre, cu o tnalin.aţie aparte către 

teoretic, către generalizarea fertilă, 

izvor de idei valoroase, de condu
zii sănăto~e pentru pra:ctică. Pe 
acest tărlm, deşi s-a man ilestat cu 
discreţi-a celui stăpîn pe profesie şi 

desăvirşit cunoscător al materiei cu 
care opera, amprenta personalităţii 

lui s-a impus cu pregnanţă tn toa
te textele care, trecind mai întil 
prin mina iui, au apărut în „Con
temporanul ", in „Era soci a.listă" 
sau în alte pagini de presă sau 
editură. 

Aşa a fost colegul, confratele, 
pr·ietenul nostru, Mihai Mazaneţ. 

Adrian COSTA 

•• 

Din traditiile 
ale presei 

progresiste 
româneşti 

Mărturii ale presei 

despre răscoala ţărănească din 1888 
(conti.nuar e din pag. 38) 

spectivă pentru soluţionarea pro
blemei agrare. 
Incă nu izbucnise răscoala cind 

in gazeta „Muncitorul ", a Pcm:Udei 
muncitoriJ01 din Iaşi, a început pu
blicarea unui studiu temeinic des
pre „Proprietatea mică şi pr-0prie
tatea mare" din România, ajungi11d 
la condl.uzia că, pe lingă insufi
c\enţla pămîintului, la si!răclia sate
lor conbribuia şi pr-Oductivitatea 
scăzută, din cauza lipsei inventa
r ului agn.icol corespunzător, a mij
loacelor modeime. 
Nefăcindu-şi iluzii în privinţia so

luţionării pr-0blemel agrare de sus 
in jos, socialiştii s-,au adresat prin 
presa lor, direct ţăranilor. 

„Muncitoni.ii să -caute să-şi un eas
că bucăţile lor de pămînt - arăta 
aceeaşi gazetă în număr.Ul din 17 
m artie - şi CÎ!lld partdda muncitl')
rilor va f i tare va putea sili pe 
stat să dea moşii întregi la cornu11e 
pe care să le l;ucreze oamenii de-a 
valma şi va putea sili pe sbat să 
deie ajutor ca să-şi cumpere ma
şini". 

Pînă atunol., calea indicată era 
cea a organizănii. „Iată ce să fa
ceţi - se ex.plica în apelul „Către 
ţărani", publicat la 7 aprilie. Uni
ţi-vă fiecare comună în bresle pu
ternice, legaţi bl'eSlele d in aceiaşi 
judeţ î ntr-o singură infu-ăţLre a 
muncitori.lor de pămint, stringeţi 
apoi la un loc toate breslele de 
m uncitori de pămiint din Romania 
şi atunci glasul a o mie de mli lle 
ţărani va fi ascultat, va cintări 
mult în sfatul ţăru. 

Aceste bresle, ÎJTIJ>reună cu bres
lele muncitorilor de pe la ti1rguri 
t1-ebuie să akătuiiască partidul 
muncitoriJar, oare să n-aibe nicio 
legătură c u celela!lte partide a[e 
stăpinJ.t011J.lor, şi să intre în lupta 
politică pentru interesele muncib
tilor". 

Un statut al breslelor muncitori
lor de părnînt din comunele rurale 
a şi fost publicat in primul munăr 
după izbucni.rea răscoalei, Ia 
25 m airtie. 
Dacă presa liberală şi cea con

servatoare îşi aruncau una alteia 
acuzaţii, cind era vorba să învino-

văţească pe socialişbi, se insta.l<\ un 
acord deplin. Cum plana pericolul 
ca o pulel'e străină să folosească 
răscoala drept pretext pentru o in
te1·venţie „în scopul restabil..iflii or
dinii u, în ci.rdăşie de clasă, il ca
lomniază pe socialişti că agită s::i
tele, pentru a face jocul respective! 
puteri. 
Răspunzind acestor interesate in

venţii, socialiştii îşi precizează cu 
deplină daritate po~iţia prin presa 
lor, d ind totodată o autentică lec
ţie de patriotism. De altfel, stu
denţii socialiştii care studiau la 
Paris au fost cei d intîi care au pro
testat cu indignare în ziarul „ La 
Liberte" atunci cînd foaia republi
cană „Justice" găsise de cuviinţă 
să ceară ajutorul Rusiei penLru a 
înăbuşi „cererile drepte ale unei 
clase aşa de însemnată într-o ţară 
liberii". 
Ţărănimea, clasa care a dus se

cole de-a rindul lupta pentru păs
trarea fiinţei noastre naţionale, pen
tru neatî.ma<rea ţării şi-a găsit, în 
epoca modernă, un aliat puternic 
în clasa muncitoare. 

Răscoala de la 1888 este cea dln
tii oare poartă amprenta influenţei 
soaia1iste, constituind, cum arăta 
tovarăşul Nfoolae Ceauşescu, „o 
pildă vie de colaborare strinsă şi 
fraterni t.ate între ţărănime şi miş
carea muncitorească ce s-a tiidicat 
în apărarea .răsculaţilor, a victime
for opresiunii burghezo-moşiereşti". 

lnirintă cu brutalJtat€ în 1888, ca 
de atitea alte ori, ţărănimea işi va 
intensiilca lupta pentru emanaipare 
economică şi polibică. Răscoalele se 
ţin lanţ î n anii următori, culminînd 
cu cea din 1907. Asemenea steja!·i
lor din inspirata metaforă folosită 
de gazeta ,,Muncitorul" din 21 a
prilie 1888, „înfruntă v.ijelia şi 
ploaia, iniiruntă bătTîneţea vremii ", 
pentru că îşi trage seva prin rădă
cini adinc înfipte în păm.iont. „Şi 
rînduri de !runze cad şi rinduri de 
frunze înverzesc şi iarăşi la părnint 
se culcă, dar stejarul rămine veş
nic, neclintit, măreţ uriaş ; nepăsă
tor înfruntă iarna, ştiind că o să 
apară alţi muguri, alte frunze dar, 
pe aceleaşi ramurii, pe acelaşi 

trunchi" . 



Preocupare constantă pentru realizarea 

cu o V 

gama • 
UHUI comerţ civilizat, eficient, 

de sortimente cÎt • mai 
Este b!ne cunoscută preocuparea constantă a conducerii noastre 

de pal'ttd şi de .s.ta.t pemtll'lu ~mbunătăţirea ll'leoon tien.i:tă a ;z~t1 vi lăţii 
din comerţ, din servicii in genere, pentru extinderea spaţiilor 
comerciale, asigura1·ea unor produse de calitate şI într-o gamă 
sortimentală variată, a unui comportament civilizat al lucrătorilor 

din mar,azine faţă de publicul cumpărător. Aceasta se poate vedea 
cu pregnanţă şi in Capitală, al cărei comerţ a căpătat în ultimii 
a ni o fizionomie proprie, modernă. S-a urmărit şi se urmăreşte 
asigurarea aprovizionăriiconsumatorHor cu produse de calitate, diver
sificate, bogate în vitamine, proteine, săruri minerale. Şi se are 
permanent in vedere cea fiecare Ulllitate oome:ncială să-şi °'""reze 
cu cins~ misiunea de gazde serviabile, ospitaliere, să practice un 
comerţ <lctiv şi civilizat. Despre aceste aspecte, ca şi despre multe 
altele ne-a \Orbit tovarăşul Ion POPESCU, dil'ectorul I .C.L. Alimen
tara din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

- O primă întrebare, stimate 
tovarăşe director : care este ţe

htl principal al imJregii activităţi 
desfăşurate de către personalul 
magazine Lor a Liment-0.re dfo sub
ordine? 

- Fireşt.e, practicarea unui co
merţ modern, ci'Viiltzat, eflcient, de 
care să beneficieze masele de cum
părători, buna lor servire cu măr
furi de calitate şi într-o gamă de 
sort imente cit mai variată.. Lucră
tOJii comerciali din întreprinder-ea 
noastră, mobilizati de organizaţiile 
de pariid, au depus eforturi susţi 
nute pentru asigurarea unei apro
vizionări corespunzătoare a popu
laţiei. Astfel, a devenit o practică 
în munca noastră de a analiza de
cadal stadiul realizări i planului de 
ai;>rovizionare şi desfacere, interve
~du-se prompt, atît la fw·nizorii 
din Bucureşti, cit şi la cei din ţară, 
pentru realizarea unui fond de 
marfă în concordanţă cu nece5ităţi-
1e ~e consum, străduindu-ne să pre
ventm realizarea disproporţionată a 
sarcinilor de plan pe magazine. ln 
multe cazuri, pentru a păstra rit
micitatea in aprovizionare, am fo-
losit mijloacele noastre auto, ridi
cind n oi mşme clin depozitele 
I.C.R.A. însemnate cantităţi de con-

serve de legume şi fructe, .zahăr, 
ulei, sare, ouă ş.a. O atenţie deo
sebită acordăm prestărilor de ser
vicii, în ce priveşte volumul, dar 
şi calitatea lor. In această privinţă 
cea mai mare contribuţie şi-o ad4c 
casele noastre de comenzi, care vor 
trebui, totuşi, să se ocupe mai mult 
de completarea şi îmbunătăţirea 
structurii sortimentale cu produse 
incligene. 

- Cum se înfăţişează baza 
teh-nico-1naterială a comerţului 

alimerntar din sector ? Dispuneţi 
de spaţii suficiente ? 

- Da. Avem 408 magazine ali
mentm:e. Cele mai multe unităţi 
sînt noi şi modern utilate. Conco
mitent cu consbrucţiile de locuinţe, 
cu înălţarea de noi blocuri, s-a 
extins şi reţeaua comercială. Nu
mai în cursul anului trecut s-au dat 
în folosinţă alte 4 unităţi comer
ciale, acestea tnsumînd o supra
faţă de aproape 1 OOO m.p., toate la 
pai.ierele unor blocuri noi. De ase
menea s-.au efectuat lucrări de mo-
dernizare la un număr de 14 unităţi 
mai vechi, nivelul lor de prezentare 
fiind în prezent corespunzător ce
rinţelor, atit în ce priveşte asigu
rarea fluxului personalului, dar şi 

~ariată 

al cumpărătotilor, compartimenta
rea pe raioane, crearea condiţiilor 
optime de primire a mărfu1·ilor etc. 
De altminteri, procesul de moder
nizare, de Î'nzestrare tehnică este in 
curs la toate magazinele. O cere 
via\a, o cer exigenţele crescinde ale 
unui comerţ civilizat, demn de epo
ca în ca.re trăim. Tot în 1987 s-au 
achiziţionat utila.je şi mobilier in 
valoare de 2 milioane lei, înt1'e care 
aş menţiona balanţe, cărucioare 
pentru pune, case de marcat elec
tronice, dulapuri şi vitrine idgo
rifice etc. Aşadar, vechile băcănii 
şi-au trăit de mult traiul, cedînd 

·locul complexelor cu autoservire. 
Evident, nu am renunţat ci, dimpo
trivă, am extins folosirea tonetelor 
pentru desfacerea dulciurilor, a 
produselor de alimentaţie publică 
şi a băutw·ilot· răcoritoare. 

- Dar pentru acest an, ce 
anume se prevede în domeniul 
extinderii şi modem~ărH ba.zei 
tehni<:o-materiale a ccnnerţului 

alimentar ? 

- rnvestiţiile pe 1988 sînt supe
rioai·e celor din anul precedent. Se 
vor de-schide 5 noi magazine la 
parterul unor blocuri aflate în con
strucţie sau deja construite. Alte 4 
magazine vor fi modemjzate ; con
tinuă, în acelaşi timp, acţiunea de 
sporire a gradului de dotare teh
nică a tuturor unităţilor noastre 
comerciale. După cum vedeţi, avem 
în această privlnţă preocupări no
tabile. 

- V -am ruga, tovarăşe direc
tor, să ne vorbiţi despre preo
cupă.rile ceie mat actuale, ma
jore ale conducerii, ale consiliu-
1Ui oamenilor muncii din între
prindere prim. prisma -răspunde
rilor ce-i revin pentru Tealizarea 
unui comerţ civ ilizat, modern. 

- Afirmarea în rîndurile tuturor 
lucrătorilor noştri comerciali a unei 
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atitudini înaintate faţă de muncă, 
a unui înalt spirit de răspundere 
faţă de îndeplinirea sarcinilor tot 
mai mari ce ne revin în activitatea 
pe care o desfăşurăm în slujba oa
menilor, a calităţii vieţii lor repre
zintă în activitatea noastră, o per
man~nţă. Cred că nu greşesc cu 
nimic afirmind că scopul principal 
a tot ceea ce întreprindem, al în
tregii noastre munci politico-educa
tive este formarea unui lucrător 
comercial conştient de însemnătatea 
misiunii ce-i revine în înfăptuirea 
politicii partidului n_os~ . . de ridi: 
care continuă a bunastarn masel.01. 
Ne preocupă statornic îmbunătăţi
rea muncii pe care o desfăşurăm, 
zi de zi in toate unităţile şi la 
toate ni~elurile. Vrem să imprimăm 
tuturor lucrătorilor noştri dragos
tea de muncă, pasiunea pentru lu
crul bine făcut, respectul faţă. de 
consumatori. Tematica adunănlor 
de partid U.T.C„ a dezbaterilor in 
cadrul in~!iţămîntului politico-ideo
logic reflectă preocuparea noastră 
de a determina în rindul tuturor 
lucrătorilor intreprinderii o ati~
dine plină de solicitudine, prevem
toare faţă de cump~tori, de a 
combate, prin iboat'e rmJloacele, or~

ce manifestare de indiferenţă, on, 
mai rău de insolenţă în raportu~le 
cu publicul. Popularizăm şi răsplll
dim experienţa bună, dar nu tole
răm în nici .un fel abate1;le, luînd 
măsuri ferme care merg, în anu
mite cazuri pinii la desfacerea con
tractului d~ muncă al celui in cul
pă. Ştim bine şi vrem să demo.i:i
străm prin fapte că satisfacerea m 
condiţii civilizate a cerinţelor popu
laţiei reprezintă însăşi raţiunea e
xistenţei noastre, rostul nostru. 

- Cum aţi tn.cheiat a.nul 1987? 

- L-am încheiat cu un bilanţ 
pozitiv. ceea ce este imbucurăto~. 
bE"neficilnd în acest sens de spn
jiinul memijlodt al comiltetului de 
partid lll sectorului, precum şi al 
forului tutelor. Aceasta o atestă nu 
num!l'i reallwarea inbegrală a sar
cini1lor de p~n. oi şi depâşiirea, 
ou a:proape iun m illiion de lei, a 
beneMclului ;prevâz,ut. Iar la reali
zarea lrui , ca de taJ1tte1 la 1.oa~e 
suoceselre inlrepnimiderH, au ;.l0nt11'1-
bult oa;men.ii ei, cM-o.ra li s:-:rn 
creat toate condiţiile spre a-şi m
deplini in condiţii bune îndatoririle. 

- Ce ne puteţi spune mai 
corn:ret despre oameni? 

- Lucruri bune, în genere. Cel 
mai mulţi dintre lucrătorii comer
ciali din sectorul nostru privesc cu 
seriozitate. cu răspundere, sareinile 
încredinţate. Se străduiesc să se si
tueze în permanenţă pe podiumul 
întrecerii socialiste. Desigur, la a
ceasta contribuie şi preocuparea ce 
se manifestă în întreprindere pen
tru ridicarea nivelului de calificare 
profesională a personalului. ln anul 

trecut, de pildă, circa o sută de 
lucrători a'1 urmat cursurile de 
calificare, aproape 900 şi-au perfec
ţionat pregătirea în întreprindere, 
iar 14 în cadrul C.E.P.E.C.O.M.
ului. Toate acestea vin in sprijinul 
creşterii calităţii servirii publicului, 
îmbunătăţirii relaţiei vînzător-cum
părător, utilizării mai bune a tim
pului de lucru, întăririi disciplinei, 
ordinii şi răspunderii în folosirea 
fondurilor materiale şi băneşti în
credinţate colectivelor de oameni ai 
muncii pentru gospodărire. Şi, bi
neînţeles, cei mai mulţi dintre lu
crătorii noştri comerciali lucrează 
bine şi datorită faptului că acordăm 
o rruwe atenţie controlului. Fiindcă 
îndrumări.le, ştiţi bine, orlcît de 
judicioase ar fi, îşi diminuează mult 
eficienţa dacă nu sint însoţite de 
un control riguros. 

- A ţi putea srl nominaliza.ţi 

colectivele de mu.ncă cele mai 
bune ? 

- Fără îndo:iMă sînt nu-
meroşi cel care îşi fla:c datoria cu 
'Ciinste. V-QT" trebui mult spaţi1U ca 
să-l pU1leţi <XX!lSemna pe toţi. Da:r 
aş ţine neaipărat să-i 'Oi·ta~i pe lu
crMorii come~i:aili de Ila maga;.i niul 
cu aiutosm-vlre d1111 Bu1evaircbul Mun
cii m r. 00 : Georgeta Diiaoon.escu, 
'Şefull 'W'lităţii, Alexandru Diacones
-cu, Vla&illilica V<Yi,cu, Rodica Voicu, 
Mari.arma Teme, OonneJii.a Max·11m i·uc, 
·Iu!lian.a Dobre, Elena State şi Elena 
Orisbaiohe. an şi pe şefti de u.ni t.ăţi 
Vliad Istriţeainu. ZilCU Pqpacu, Ni
oulill'la Sllanciiu, :Mla.nia:na Voicu, Do
rLn.a Bă'.lăş:an, An.urel Saver, AdeJina 
113Jnt.oc, IOlldan Zame, Iun Ghc\ u, 
Mariia Qpriţescu, VeronilOa Răchiţă, 

N'ic„leta Mănătescu, Maria Orban, Du
mitna Rom3ill, Mari.a Căpăţînă, M1ra 
Frincu, lilll Doirculescu, Ion Dobr-cl, 
Eliza Ion, F\l'Ori-ta Zanea, N icu'l:in.a 
Pena, lOIIl T·udorache, DumillPu Za
hoot.ea, Steliooa Mi1t:roi, Ştefan Ră
dlilescu, vinzătoruil Ioana H.adu, 
merceologlil RocHioa Boooş, lab'""a.a
ţii Ecaiter-i.n.a Le,pădia'!ru, $ te.faina Mi
lTea, Qar.men Soalre, Mioara Lu.1gu, 
Oll·rTl(llia Boc, Oinia Cheresteş, Ga
bl'iel.a Diniou. Ouv'i:nte de laudă 
aş iaovea şi .pe:n.tru 11loviară!şele de la 
Ca.sa de comenzi „Lriis" : Elena 
Caraba.ş, şef de •u;nJ•balte, Elen.a Pot
Johoo1, I·o.arna Costache, Chirat.a Tu
tungiu şi Petruţa Ghemu. vinzrt
to1'1. De iasemenea, aş dori ~ă men
ţionaţi şi activitatea plină de răs
pundere a ajutoarelor mele nemij
locite : Soiia Mihăesou, di:rector
adjunct, Elisabeta Cristea, contabil
şef, T. Teofj)j şi Dumitru Flueraru, 
şefii birourilor comerciale. Fireşte, 
s-ar cuveni amintiţi mulţi alţi lu-
crători comerciali, unii mai în 
virstă, alţJi mai tineri, toţi însă 
oomeni destonioi, haamki şi compe
tenţi, preocupaţi de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor lor pro
fesionale. Fiindcă „secretul" efici
enţei în comerţul socialist, ca in 
orice alt domeniu, aparţine oame-

nilor, muncii lor neobosite, pa 
sionate. 

- Poate vă referiţi, în tnche
i.ere, stimate tovarăş11 director, 
şi la cîteva din direcţiile de ac
ţiune ale consiliului oamenilor 
muncii pentru anul în care -ne 
af lăm, care, ştiţi bine, este anul 
hotărîtor în îndeplinirea sarcini
IOT ci111cinalu1ui actual. 

- N-a trecut prea multă vreme 
de la adunarea generală a repre
zen tan ţilor oamenilor muncii, cînd, 
în spirit- critic şi autoc.r·itic, cu 
răspundere partinică, am analizat 
activitatea desfăşurată de noi în 
cursul anului trecut. S-a u relevat 
cu acest prilej multe împliniri, o 
parte le-am am.intit mai înainte. 
Dar au ieşit la iveală şi destule 
neajunsuri, rămtneri în urmă, îm
potriva cărora în prezent acţionăm 
cu toate forţele. Atenţia noastră 
principală este concentrată în direc
ţia realizării fondului de marfă la 
nivelul contractat - atît valoric, 
cit şi în structură sortimentală -, 
insistînd asupra respectării cu stric
teţe a calităţii produselor, ritmici
tăţii în aprovizionare, condiţiilor de 
livrare. Acţionăm mai. hotărît pen
t1·u păstrarea, conservarea şi gos
podărirea cu grijă a produselor în 
vederea evitării pagubelor dln avu
tul obştesc. Am adoptat măsuri 
concrete pentru c1·eşterea mai pu
ternică a pt·oductivităţii muncii. 
Printr-o mai bună organizare şi 

modernizare a activităţii comer
ciale, prin sporirea gradului de do
tare tehnică a unităţilor, ca şi prin 
ridicarea calillcării şi perfecţiona

rea pregătirii profesionale. Ne-am 
propus, de asemenea, să desfăşurăm 
o activitate mai concretă de mobi
liuu·e a lucrătorilor comerciali -
şi pot spune că se acţionează ca 
atare - urmărind ca hotăririle 

noastre să ajungă cit mai operativ 
la cei ce le transpun efectiv în 
viaţă. Tripla calitate a fiecăn.1ia 

dintre noi de producător, proprie
tar şi beneficiar al bunurilor ma
teri.a~e fmicred.Ln~ia.te ne obligă 

la o muncă şi o atitudine 
revoluţionară menite să con
ducă Jia o eficienţă eoon.omică 

sporită. Avem oameni capabili, co
lective închegate, care ştiu să folo
sească integral baza tehnico-mate
rială existentă, să îndeplinească 

exemplar planurile şi programele 
adoptate, astfel incit, în al treilea 
an al clncinalului, să obţinem noi 
şi importante în.făptuiri. 

Convorbire realizată de 
Elena ŞOIMU 
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• Organizare ex.empiară • Produse de nivel 

tehni~ .ridicat • Di1ver·sitate constructiv,ă • 

Re.c·epli1viţate maxif,na faţă · Oe C.erintele 

partenerilor • Competitiv ~tate fn-al t.ă • 

„Sugestiv este ti:nsă şi' UTu au ,a:s
peet - .ne spune din.~.,, lQI\el ,O<!D<:el\. 
Pe multe -pieţe ~dific>n:ale a cres
c_ut şi . .nufoărlill ire:lleficiar1lor-, ceea 
ce spune~ de asemenea, foarte mult. 
Penbru că u:na e sâ .~po.r:t1 îri'tr-o 
t;a1:ă unde ai un si-ngur partener, 
şi al:ta c"'.'md ai _pat ru .C!inci ·sau zece 
într·e acele.aşi gt:an4 e. Această ~
vol<ujte cont~'nuă' ~l in ace.St an~rna.a, 
a:n m care planul de export .cu
noaşte cote .sporite faţă de· ream~~
rîle din ,l.987, ,.ş·i ele cu a, la sută 
mai marJ: decî,t se prav.ăzuse. ~a 
Tirgul fatemaţi-Ona1 ,de la Lelpzig 
a:in. t rimis n:u• ma~ _puţin de 5-3 de 
noută11, produse de vii'f, jncluzitld 
apaa:ah(ră de tnă.SU:ră .Şi c(lnti:-01,..-a
pai:ate termoteh:nice.;, scule >de, m.Ln·ă_, 
scule' diain'aln:!late şf P.1ăctiţe: dure' 
cUn cai;buti metalice".' 

Cdleetifu1 cie ljt -tfiecanie.ă ;fân;ă 
a:cţi·o.nează: cu toi:rte; forţele âi•t'l•u 
a-şi onona ·sa:rcinlfile ·ce dec:t~r_g-· d:fh 
pi.an şi 'dan contractele !:le·a in
.che:tate. Semnifioattve si,r;lt, .în. a
cest seil!i,; realiză·tile cţiJi; · µ-iroeLe 

P ·~ · · d. · 1· • • •Luni iail!e atnilll.L Astf!el, i!l faî-romptltu lrie.. in - 1 virăr1 - n uar.ie şi. ie~ai':fe, p[ânul Cl,e e.x -
... • pore ~ fost în'de_plirut, ,p~ toţa"l, jn ____ _ _________________ .;:;....; _______ ... pl'Opot'~'ie de 120;9 la suta : ~i pre-

J.ntrept:inderea de Mecari:leâ Fină 
din Bucureşti este bine cunoscut·ă 
a Lit î n ţară, cit şi am coro de ..hota
rele ei. Fireşte pentru caHtatea 
ina~tă a p1•odusejl<0r siille. .Aici ;se 
e."<.ecută :p:rodase de ~e -'fineţe teh -i 
njcă : -a parate ,Şi Lnstrume,g:te de 
mâsur~ şi 'contrQ.l mmensioncr1, a
parate şi meeanism~ de orologerie 
i nd us'ti:ială, apaiiatie peţitru confa'O
luJ măm:milet' te:rmotehnice, ele
ment.e de automatii are _p,entru re.
glarea :Jlt'esiuni·lo1: .şi tempel;'at.u1\ilor, 
scule, ·~l.111scule, Q1sJ?,O'iitive, ~ 
tt'i ţe, proiilise• d:iin carQw:i inet.at'iCe 
siote1·J.za1*, scul e di~m.antare, -p·re
cuim .şi aite p:r:oduse necesa
re irn. ,ăi yei:.s~ "'ir.a<!Ţl.l!l'ii iale. eoonp.
miei. A:c!IBtea .iiaţI ~l;cuJ11 ţi;l spq~ :in
trepr.inderi' din ceie J::nat 1nde
părtate cqJt ur j ale Rofl',lâniei, dar şi 
drum'uil ~pre •beinefiici.aT.j ·dtîn m11,.illt e 
ţăa'i air~ IL_umi.i. Des,igm,-1 este vm!ba, 
im pr i11n t11J. 1t'$nd,, cle fPatit~e:ri devenit,! 
fll:adlţionalf~; ]>eohr'U' care marea i.n
treprindetlli. b11-0ureştene reprezintă 
de <l11J31 mu.l!tă vi:.eme Ulll' punct 
setn <ie il.'ef~in1ă, t&a.1· şi d:e b ene.
f iciari aflaţi. la primele contacte cu 
t odul muncii o amenH:or de a.H:i. Şi: 
unu. şi alţii ex;primă, de fap t, ace
leaş i opinii, elogiind ou nu.mai ca
li tatea ·în s<l!ne a 1p:riod~e1-0r, Oi şi 
allite . cCOOJ.·d<mate deiilini1iorii.'i ale c:e
la_ţbLlor cu ăcesh furnizor, c:um sînt 
de Piildă, r ecerpllLvj'llaltea 'la <>I L<.-e so
h ciibare a 1benef!i<Cia.l'u1Uli s.<m prom
ptitudinea, exempl,a.ră în liwări. 

--

S tmht:l de v-0t'pă hu tovană~tl 
'l!ng. l <>nel Oanrea ş,eţull btrcyul:ui 
export-,import al unităţii, atl'iun eă 
.ÎIO 1987 s-'au •·CX.J>OiDtlait ll)rodu.o;C;? "îin 
peste 30 de ~ărJ~ ,,'!jn iunere pentr:u 
Îinilllia oai;ă" ltoatte' P,,.~ devă~ oonvet -
trpnte. U ele d ln.tre <aaeste (,ăr.i mi 

O mde}Juingată ~i;ţie illldîUSti· i!OJlă, 

·inţllius.i•V iin meoa,moa fimţt, co· aite 
pJ.'ljinlbre cele cî teva „vk.frud d 1B ·d9-
meni u .pe Pliau m diali. 

ois, pe dev.ize convertib:iile, în piso-
!!- porţi'ţ de. .130,6 la sută, Şi pe rela
ţia C:T .S. - în pţ-Opovţi.ţ de lll~9 
la sută. NicL in mat'~e sl:acheta n-a 
coborît, ceea ce face . ca" premise(e 
în'făl,):tuir1i sarcinilor pe· 1ntiregu1 ,~i·
m€Str.1,1 să fle de pe ac_ţim ·cei~. 
Aşa cum subl~niaiu t<;>\{·~r~Ş_U T~odlp' 
Stegaru, şe.fUl biirQullii P1.an, şî 1\ÎI\· 
rian~ P-0P.:. econ.etl1.ÎSt in a~aşi 
coinpart@en~ ace,ste ş,_uec~e ci.u 
fost ·~i isint _posfbi.I!e P~~ ·t~ei!ll re~
l'faărH J,frievedectlbx l•a. tDdicatl:l~;.uJ 
d~ · pF.QClil~ttl,e-i~tlă. iln J;i:l.dil:iator 
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decisiv, de altfel, în asigunarea u
nei del'Ulări optime a comenzilor 
din conLracle. O precizare : în 1931!, 
valoarea planulu i la acest indica
tor cunoaşte o creştere de 4,5 la 
sută fiaţă de 1987. Şi încă un c..mă
ri1unt : î n •p'nimele lurui a!le anului, 
ponderea produselor noi şi reproiec
tate, ÎJJ1 .ainsamhlul producţiei a rat:ns 
55 la sută. ceea ce, desi·gw", co.11Slli
tuie încă un argument al su.cces:.i
lui de care se bucură fa expor t l)rO

dusele întreprinderii bucureştene. 
J1n~inerul Vasile Bolnavu, şe.fal 

biroului de organizare a produc~iei 
şi a muncil, ne spunea, de a:ltfel, 
că efortw·ne pentru promovarea 
noului sînt subsumate alei alinge
rii. unot· cote mai înalte de en
cienţă, cote regăsite ob.ligatorju şi 
în activitatea de export. In această 
sferă de preocupări se înscriu în
seşi. măsuri.le de moder.nizare şi 
perfecţionare a proceselur de produc
ţie. Numai m .pe1,iooda itU1lie-decem
brie 1987 i8U fost marerilaJiz.ale 34 di11-
tre măsUJrile de .aicesl gen , ewcien\,a 
aor flund remei n1c demoostnată de ce
•le 200 ·milioane lei, cit ra reprezenit.a t 
sporul de productie-mati'ă reallz:it 
pe seama acestora. (Din sporul res
pectiv, un plus de încă 34 m!Hoan e 
lei, producţie-marfă, a fost livrat 
la export). Vorbind despre cele 
90 de măsuri care s-au concretizat 
ori se vor roncreLiza în 1908, m eri
tă subliniat cu ele vor aduce un 
spo1· total de producţie-marfă in 
valoare de 185 milioane lei, ceea 
ce lnseamn5. :n'll numai Jiv.rări s·u
plimentare pe piaţa internă şi l a 
export, ci şi im portante economli 
materiale şi energetice. In ianua
rie-februarie, de pildă, valoarea 
producţiei a crescut pe această cale 
cu 6 milioane lei, din care „c1yt::i " 
suplimentară îndrept.a-tă spre export 
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a fost de 1,5 m ilioane lei. Iată, de 
altfel, şi clteva dintre materializă
rile acestor măsuri, demne de tot 
interesul : organizarea atelierului de 
aparate şi echipamente complexe 
de mecanică fină, a etelierului de 
contor i cu roţi necirou.Lare şi a a
telierului de proLotipurl de carcase 
pentru ceasuri, sporJrea capacităţii 
ia lelierulU!i de iPrel-ucrăiJ.~ după pre
si.n teriza:re, a ,produselor d i'll cm·
btmi met.ailiice, asimiLa.1·ea. şi puine
rea în .fabricaţie a unor utilaje şi 
produse noi, îmbunătăţirea unor 
tehnologii de execuţie şi control etc. 
Aşadar, la Inh·epdnderea de Me

canică Fină din Bucw·eşti onorarea 
comenz,ilor penb·u beneficiarii di n 
rară şi de peste h otare, precwn <;i 
cererea sporită de produse se ex
plică at.ît pnilll Vol'll'fllul cresout aJ 
producţiei ce se oferă, cit şi prin 
continua sa înnoire. Referindu-ne, 
însă, cu prioritate la relaţiile cu 
partenerii externi, mai trebuie sub
liniată o calitate deosebită a pro
ducătoru.lui, de fapt a înt.regului 
colectiv al intrep1·indet1ii. Este vor
ba despi"e deosebi ta sa supleţe 
în organizarea producţiei şi a mun
cii - ceea ce exp]ică receptiv ita
tea exemplară La orice .sol1ci1a.re 
ex.teimă da r şi oper.ativ!ta-
tea cu ,care sb1 t ' li!lla'l1 z::i le 
comenzile, eh.iar dacă apail· după 
sbabi·li~·ea. planu1u·i. „Vă da u 
un exemplu - ne splli1lea to
v.arăşu1 ing. Ionel Oam:ea. Asta
toamnă, un client dintr-o ţară oc
cident.ală cu tradiţU îndelungate în 
induskie, ne-a solicitat de pl'Obă 
cîteva mli de scule pneumatice de 
mină, am pentru lucrări de vo;>sl
torie, cit şi pentru verificat şi um
flat pnew'i. Ca principiu de func
ţionare, produsele cerute nu ne e
rau străine. Erau însă cu totul noi 

form a şi sistemul de funcţionare pe 
care le dorea cllenbul. F irma res
pectivă nu mai apelase pînă atunci 
la noi şi, desigur, voiam să-i Ei
săm o impresie favorabilă. Ne-am 
mobilizat deci resursele, am asimi
lat ou maximă operativitate produ
sele, le-am executat în condiţii ire
proşabile de calitate şi a m livrat 
chiar în avans lotul de probă. 
După testele de rigoare la benefi
ciar, s-a considerat că piaţa res
pectivă poate absorbi rapid produ
sele amlntite şi, astfel, am cîştlgat 
pentru 1988 încă o comandă, ele 
ordinul unor sute de mii de bucăţi. 
Sintem convinşi că ne vom păstra 
şi acest foarte nou partener". 

Operativitatea în asimilare şi în 
execuţie înseamnă şi operat ivitate 
în liVTări, deci încadrarea în ter
menele contractuale, sau chiar scur
tarea lor. Astfel, la unele grupe de 
produse, cum sint sculele pneuma
tice şi sculele de mină contractate 
pe relaţia ţări socialiste, s..,a onorat 
integral contractul pentru tot :i

nul 1988, deşi existau termene de 
ll virare clidiar şi î•n sep't.embrie a.c. 
ln tre efecte ,pot fi consemnate nu 
doar satisfacţiile îndreptăţite a.le 
beneficiarilor , ci şi crearea condi
ţiilor pentru acceptarea: şi onorarea 
în timp util a unor noi comenzi, 
pentru a căror perfectare acţionea
ză în prezent cele două intreprin
deri de comerţ exterior prin care 
I ntreprinderea de Mecanică Fină 
îşi der.Ulează 1?1iamu.1 de export, res
pectiv EJecl1r-oex,po.l"1hiJmport şi Ma
ŞillleXd)Oliti rnport. 

„Partenerii noştri s-au convins şi 
~ vor convinge şi de acum încolo 
de priceperea şi seriozitatea colec
tivului nostru" - ne mai spunea 
tovarăşul Ştefan Gberman, secretar 
adjunct al comitetului de partid, 
aducînd în sprijinul acestor â!irma
ţii înseşi noi le măsuri ce se între
prind aici, cu vigoare sporită, me
nite unui spor de mobilizare a ror
ţelor, dar şi cointeresărdi mai ac
centuaote a t uturor muncitorilor şi 

specialiştilor în bunul mers al în
tregii activităţi. Noile reglementări 

cu privire la îmbunătăţirea retri
buţiei pentru producţia de export, 
p1·in spori rea acesteia cu 10 la sută 
pentru exportul pe devize conver
tibile şi cu 6 la sută pe relaţia cli
ring ţări socialiste, vor asigura, 
neîndoielnic, creşterea cointeresării 

colectivului de oameni ai muncii 
de la cunoscuta întrep1·inde re bucu
reşteană de mecanică fină în ve
derea realizării in condiţii de înal
tă competitivitate a întregii pro
ducţii destinate altor ţărJ ale lumii. 

N. P. 
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Datorită avantajelor deosebite. scu lele diamantate sînt folosite azi în mojoritc1tea ra
murilor industriale, pentru prelucra reo unei game largi de materiale ca : metale feroase 
şi neferoase. carburi metalice sinterizate. piatră, beton, ceramică, sticlă şi sticlă optică , etc., 
în aproape toate procesele de producţie moderne : rectificare, debitare, găurire, honuire, 
lustruire, lepuire, trefilare etc, dome niul aplicaţiilor fiind în continuă extindere. 





„Presa, radioul şi televiziunea, cinematografia, teatrul , 

ir_r general toate mijloacele noastre de informare JÎ de educa/ie 

t i.ebuie să-Ji perlecf ioneze activitatea, să o aşeze intr-o măsură 
L 

mai mare pe problemele ge~erale ale dezvoltării patriei, ale 

ractivităfii politico-educative de ridicare a nivelului general 

Be tultură a întregului popor". 
NICOLAE CEAUŞESCU 

- . 5 ·· 
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PENTRU ÎNTREAGA · NUASTRĂ PHESĂ 
Larg dezbăt·ută în organele şi organizaţiile de 

partid, in presă, Expunerea tovarăşy.lui Nicolae 
Ceauşescu cu privire la unele l)robleme ale con
ducerii activităţii economico-sociale, a le muncii 
ideologice şi poUtico-educative, precum şi ale si
tuaţiei internatlonale, a fost primită eu vi11 şi 
deosebit. interes, cu deplină aprobare în intreaga 
tari, bucurindu-se dţ un larg ecou şi .în strlUnă
tate. Aceasta s-a co~tit.~il într-un d,ocument· d<! 
inestimabilă valoare teoretică şi -practică, relevând 
din nou, cu neasemuit! rorţă, profunzimea şi ori
ginalltaiea gindlrii revoluţionare a conducătorulul 

partidului şi statului nostru. Sint sintetizate aici, 
într-o viziune unitară, rod al unei analize şliinti
tice temeinice, din perspectiva dialecticii, pro
bleme fundamentale ale actualei etape de con
struc~ie socialistă, teze, idei şi orientări care îşi 
vor pune, sintem siguri, pecetea pe dezvoltarea 
pre7Amtă şi viUoare a ţării .n.oastre. Cum era şi fi
resc, t-0ate acestea fac obiectul preocupării tutu.ro.r 
z.iariştilor care imprimĂ articolelor de ·dezba.f<irc a 
tezelor din Expunerea fovarişului. Nicolae Ceauşescu, 
un conţinut tot mai -înalt, implicat jo realitatea 
cotidiană, "precum .şi un caracter sistematic. 

;]·". 
.:1-.f 
.Jrr· 

Angajare fermă a ziariştilor de a n1obiliza conştiinţele 
. ' . · şi a · dete.rmina 

in ·toate sectoarele 
schimbări revolutionare -· 

_, 

vietii materiale şi spirituale 
' 

Plenara comitetului de partid 

Vineri 20 mal a avut loc plerun~a 
comHetulu,i de par'!Jd Presă-E..-1.i- J 
tw:i, consacrată analizării, î n spiri
tul orientărifor şi indioaţiiilor for
muJ>ate de ttov.arăşu:l Nic-.""llae 
Ceauşescu La recentele şedinţe a le 
Comitetului Poli-tic Executiv, a mo
dului cum este condusă activitarea 
Socială, munca organizatorică şi po
litico-educativă de către organ.iza
tiile de padid, organizaţiile de masă 
şi obşteşti pentru înfăptuirea ho
târiritor Congresului al X t ll- lea şi 
Conferinţei Naţionale ale parti
dului. 

„ . Subliniind promptitudinea, serio
?.1tatea, 6piritul angajant, Interesul 
deosebit cu care au pt:imit cornu-

_, 

Presă - Edituri din Capitală. 

nişW. din presă tezele conţinule in 
niagistrala ·Expunere a tovarăşulu.i 
Nicolae Ceauşescu, fapt e.x;primat 
conviogă·tor de ~periati'vitatea cu 
care colectivele redacţionale, orga
nizaţiile P.C.R. au dezbătut în pro
funzime, cu matură responsabilita
te ideile şi orientările t1·asate cu a
cest prilej şi mai ales de modul 
în care s-a trecut la reflectarea lor 
în paginile publicaţiilor, referatul 
biroului Comitetului de partid a 
arătat că această s~riozitate dă 
măsura deplină a angajării comu
niste cu care membri i colectivelor 
de presă îşi inţaleg statutul lor fi
resc de iactiV'işti .ai partidului. 
Expune rea secretarului general a.I 

• I , „ 

p:utiduluJ, s-a precizat în refentf, 
configurează într-o vildune unitar~ 
taste problemele şi pJ:eocupările 
actualei etape de dezvolt:a1:e a lă
rii, formulează teze şi orientări c) re 
îşi vor pune pece tea pe activitatea 
prezentă şi vli'toare de pe întregul 
f ront al construcţiei. Sint J"evelate. 
probleme reaa:diiruale cum ar ii rolul 
copduceril polit ice în l)l'Oqesul qe 
~nsamblu al societăţii, import:an{a 
aplicătii ştiinţei in i;mx:esul de con
duce1~ şi organizare, îmbinarea ar
monioasă a răspunderii indivirluale 
cu cea colectivă, afirmarea puterni
că a organismelor democraţiei mun
citoreşti-revoluţionare, rolul orga
nelor şi organizaţiilor de partid in 
promovarea spiri·tuJui revoluţion~.r, 

în întă1iraa climatului de legalita
te, în intensificarea activităţii poli-



„ Trebuie să acţionăm cu toată hotărirea pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a planului cincinal actual, care are un rol hotărîtor - aş putea 
spune - pentru dezvoltarea noastră pină în anul 200011

• 
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tico-educative de form are a omului 
nou. Pentru lucrătorii presei comu
niste este încă un prilej de a-şi ex
prima gralitudinea faţă de mar-<?le 
etil-Ol' al Rom âniei modeme de a 
căl'Ui viaţă şi operă se leagă cele 
mai de seamă in!ăptuhi ale tim pu
lui nostru. Ei aduc totodată un res
pecLuos omagiu tovarăşei Slena 
Ceauşescu. militant de .frunte al 
partidului, ia cărej activitate contri
buie in mod decisiv la orientarea 
muncii din toa-ie sectoarele oresei 
şi culturii noastre socialiste. -

Analizind Expunerea' secreU!r ului 
general (t.tl ipartidului, i·efe11atul a .a
bordat, în continuare, coordona
tele ei esenţiale, jdei'le ce devin 
penb·u presă im,portante teme de 
meditaţie şi de acţiune : consoli
dare:i prin I.apte, prin angiaja::ea 
fiecă'l·uiia şi a t u turor 1a cuceririlor de 
prestigiu cum sint definirea concep
tului de societate social istă multi
lateral dezvoltată, cr earea unui ca-

dru organ ii.aLoric unic în fel ul său 
ele conducere democnatică :r socie
tăţii, definirea rolulu i partidului 
d rept cen tru vital al societăţi i, a 
unul nou mec.anism economico-fi
nanci.ar ; .afirmarea rolului primor
dkil .al ştiinţei in iprogresul so.cie
tăţi i contempm:.ane ; exercitarea 
ralului conducăt01· al partidu
lui ce are m enirea de a asi
gura tnansfomnarea. revolution.a
i-5 a înLl:eg:ii societăţi în concor
d&nţă cu principi:iile materialismu
l u i diialectic şi istoric, ceea ce pre
supune c:r:eşterea competenţei şi ar:
~jării aotiviştiJor, tuturor comu
niştilor, îmbunătăţirea radicală a 
stilului şi metodel-0r de muncă .ale 
org;anelor şi or~niZJaţiilor de partid : 
rolul activităţii teoretico-ideologice ; 
.a[irmare.a prjncipiilor politicii ex
terne 1româneşti în arena mondial ă. 
După prezent.area sintetică a pr in

cipalelor coordonate .ale Ex puner ii. 
referatul a evidenpat transpu-

nerea acestor idei în activitatea cu
rentă de presă, observind că se 
simte realm en te U111 sufl u nou in 
paginihle publioa:ţi i1lO L'. S-e sublin iat, 
totodată. că pe p1·imul loc al 
pr~ocupă:rUor or~izaţiilor de 
partid d in s istemul presei trebuie 
să se iafle ins uşi re.a şi iaprofundat"e.:a 
de către t::.ţi ziariştii a ideilor şi 
orienlărilo:· formulate de tovarăşul 
Nicotiae Ceauşescu lia recentele şe
dinţe ale Comitetulu i P olillic Exe
cu tiv, astfel incit să i se confer·e 
activităţii publicistice oapaci tatea 
de ia făw·i, a mobiliM conştiinţe. 
După citirea refer.atului şi a 

Pr-0gnamuJui special de mă.suri au 
urmat discuţil. Vo-rb itor-H a u 
scos i n evidenţă preocupă1·i

le existente în fiecare redac
Ue, pentru o cit mai !rodnică şi 
mai operativă trans punere in a cti
vitatea publicistică. a ideilor şi 
orientărilor formulate în documen
tele an.a:li.-;ate cu a cest prilej. 

Preocupări tot mai eficiente pentru ridicarea calităţii 

mesajului publicistic A 

IH paginile publicaţiilor noâstre 
Intreagia noastră presă este mobilizată pentru 

transpunerea în a.ctivttatea de presă a mol>ili7..a
toareJar )del diin Expunerea tov.airăşului Nicolae 
Ceauşescu „Cu privire la unele probleme a.le con
ducerii activităţii economico-sociale, ale mu.ncii 
ideologice şi politico-educative p recum şi afo si
tuaţiei internaţionale". 

La irnalta semnificaţie a Ex.punerii tovarăşul ui 
Nico1ae Ceauşescu pentru intreagia aotlvit.ale a 
p1·esei se referă în paginile Ul'mătoare col.abo-

Exigenţe sporite, spirit novator, 

r.alori ai revistei noastre din presa centrală şi 
looală : M i.hiali MILCA (redactor-şef a djunct al 
zia rului „Scânteia ti neretului ''), Emil DAVJD 
(redactor-şef al ziarului „Tribuna Sibiulu i"), 
L ucian TRIŢ A (rcâactor-şcf al ziarului „lna
i nte" - Dolj), Gheorghe MTHALACHE (re
dactor-şef aJ ziarului „Flacăra Iaşului "), Necu-
1.:li AMIHULE.SEI (redactor-şef aJ g-a.ze-
tei ,,Delta" - T ulcea) şi Radu P ASCAL (rcdactor
şer adjunct al revistei „Lumea"). 

puternică emulaţie pr.ntru cresterea 

meniu l presei, pentru toţi gazetarii, 
ca un docum ent teoretic avind ines
lirnabile deschide1·i şi valenţe în 
măsură să potenţeze efortul gene
ral de perfecţionare a angrenaju lui 
nostru social , reprezen t,i.nd n u ma i 
puţin un îndr eptar de acţiune con
cretă, un s istem clar de coordonate 
pen1n·u intensificarea preocupărilor 
de ridioore ia oatli1.ăţii mesajului 
puWicistic oferit cititorului în pagi
nile ziarelor şi revistelor di n patti.a 

fortei de , 
,., ,., . 
1nnunre a 

P rin bogăţia sa de idei şi semnifi
caţii, Ex punerea tov,arăşului Nicolae 
Coou.şescu „Cu privire la unele pro
bleme .ale conducerii activităţii eco-

-· 
• presei de tineret 

nom ico-sociale, a le muncii ider>lo
gice şi polilico-educative, precum şi 
ctle si tu.a-ţiei internaţionale" "e con
s tituie pentru t.oţj lucrătorii din do-

noastră. 

Colectivu l 1·edaoţional iaJ cotidia
n ului „Scinleia tineretul ui", mani-



„Trebuie să fie bine înţeles că sistemul larg democratic pe care-l avem 
nu trebuie să slăbească, să diminueze in nici un fel ordinea, disciplina ; 
dimpotrivă, presupune o creştere şi mai puternică a spiritului de răspundere 
de sus pînă jos în faţa partidului, a poporului." 

festîndu-şi d~lina .aprobare şi p!'O
funda adeziune I.aţă de tezele, o
rientările şi tindioaţiile cuprinse in 
Expunerea tovarăşului Nicolae 
ceauşesou, a procedat încă de La da
rea ipublicittăţii acestui d-0cument 
de exicepţională ~nsem.nătate pen
tru întregul pantid, .pentru tntregul 
popor, penhr.u itinăna generaţie a ţă
rii, la .redimensiooorea -ansamblului 
de a'Cţiuni ,publicistice 1preco·nizate, 
chemate să relllecte problematica 
de mare 1complexi!Jate ce a făcu( 
obiectul analizei detaliate intreprin
se de secretarul general al parti
dului. 

IdenLificind dinii[e de forţă iale 
gîndirii nov.atoaire ce ghidează şi 
impulsionează întreag.;r noastră 
muncă ideologică şi educativă, dar 
şi accentele şi nuanţările pe care 
secretarul general .al iPatt idului le...a 
adus în \legătură cu modul în oere 
trebuie iaborcl.ate, ·înţelese şi st.>lu
ţionate ianwnite probleme ale edifi
cf1rii soci.alismului şi comunismului 
in România-, ale situaţiei iintern.aiio
nale, ziariştii <le .ba „Scîntei.a .tine
re~ul ui " s~ putut convinge o dată 
in plus de valoarea ideii potrivit 
cărei.a iperfecţionarea continuă a ac
tivităţii pe oare o desfăşoa!'.ă nu 
este posibilă 1.n absenţa 1recursului 
constant la iadevărurile fundamen
tale ia.le .practicii, examinarea aten
tă a {'ealităţilor, asumarea cu curaj 
a marilor intero~ţii şi răspunsuri 
pe care ooestea ae presupun c-0nsti
tuind însuşi 1res0Ptul îmbunătăţil."il 
permanente a dialogului statornicit 
intre ziar şi cititor. · 

Plecind de J.a cerinţa prezentării 
şi dezbaterii dimensiunilor teoreti
ce generale ale t.ezelor şi orientări
lor cuprinse in Expunerea tov•a
răşului Nicolae CMUŞescu, în pagi
n ile „Sclnteii tineretului " au fos1 
Şi sin t in continuiare p_ublicate ci
cluri iample de ·comenti:trii reunite 
sub genericul „Opera teoretică ş! 
practică a itovarăşului Nioolae 
Ceauşescu - mobilizator progra m 
de acţiune .revoluţionară pentru în
tt-egul ·nostru pqpor, ipentru toţi ti
nerii patriei", in oall'e se evidenţia
ză cu pregnanţă OaI"acterul ştiin(.i
fic ~:evoluţion.air, dinam.ic şi nova
tor ad gindirii şi iacţiunii searet:i
ruJ ui generşl ial pariidului, modul 
în ca.re .abributele spiritului revo.l u
ţionar se i·egăsesc în strategia dez
voltării multi.Laterale şi accelerate a 
societăţii .romăn~bi, pe fondul pro
cesului de j ntensifioare a aativilă~li 

politico-ideologlce şi educative, în 
condiţiile relevării contribuţiei 
României, a preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu, la' soluţionarea proble
me.101· majore ale vieţii intern.atio
nole. 

Genericele sub oare vor fi publi
cate în .perioad.a următoare artico
lele, repo rhajele, anchetele şi dezba
terile ce vor aborda pvoblemele 
sem nalate de sec.reta:rul general al 
partidului in Expunerea sa rer:le::tă 
tocmai preocuparea colectlvul;.ii nos
tru ci·edacţionial de ia imb1·ă~işa şi 
aprofunda multiplele semnUicaţii şi 
reverbe11aţii .ale ideilor şi tezelO\" din 
Expunerea tovarăşului NlcoLae 
Ceauşescu. Menţi<>năm, cu Lit.Ju de 
exempJ u, citev.a dintre .acestea: ,.Ini
ţiativa urt..ecistă in spr ijinul produc
ţiei - n u formali-smulul, da acţiu
nilor eficiente" ; „tntărLrea econo
rni•co-or~izat'Orică .a unităţilor .a
gricole socialist.e - bază a sporirii 
venitw-ilor întregii ţărănimi" ; „E
ducaţi.a prin muncă şi pentru muncă 
- ob lectl·v ftrndwnental al întregii 
iactivităţi desfăşurate de organele şi 
organizaţH!e U.T.C." ; „Uniunea Ti
neretului Comunist - suprem '8.Jl
gaj.ament de .faptă revoluţionară" ; 
,,Per1T11anenta .actu.ailiitate ia spirl tul ul 
revoluţi<>Jlla~"' ; „Fiecare c0leoliv de 
tineri - un colectiv model de 
muncă şi viaţă comunistă" ; „Com
petenţa - criteriul funcJ.amental a l 
promovării cadrelor" ; „Educaţia 
patriotică şi revoluţionară - di
mensiune pri<>ritairă a întregului 
proce3 educativ" ; „Cultura genern
lă la tem elia f-011mă:I1ii personalităţii 
tînărului"; „Şcoala faţă-n .f.a(,ă cu 
form ula omului complet"; „Rolul 
determin:ant al ştiinţei in întreaga 
dezvoJ.tiare a societăţii socialic:>te ro-
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mâneşti" ; „Sensw vieţii - de la 
ficţiune şi absurd La triumful ra
ţiunii " ; „Să discutăm despre tine
reţe, eduoaţie, răspunderi " ; „Cali
tatea de cetăţean iinseamnă în pri
mul r'Înd a:-espectw:ea ,legii" ; ,.Teo
rha 1revoluţionară - .forţă determi
nantă în confruntările de idei con
temporane·' ; „România socialistă, 
toviarăşul Nicolae Ceauşescu - idei 
şl acţiuni construe1tive, novatoare în 
v i<al..a lnterniaţ1onia1lă" ; „Inaltă în
credere ;revoluţionară în popoa:l'e, 
adevăratele făuritoare ale isto~:iei "; 
,.Pentru un nou tip de so.Jidaritate 
a partidelor comuniste şi m uncitl)
reşti, 1a tuturor forţeJol' realiste 
ale l•umli contemporane, in lupta 
pentru pace şi progres social " ; 
„Dreptw·iJ.e omului în lumea capi
talistă - minciună demascată J.a 
e:xamenul realităţii". 

ln cadrul celot'ltalte pagini spe
ciale, rubrici şi generice existente, 
în iaocţiunile publicistice in curs de 
desfăşw-are ale ziaTului nos14·u vor 
fi abordate multip~e ia.Jte aspecte, 
teze, idei şi -Orientări cuprinse in 
magistrala EXipunere a secretarului 
generial ..al paJ.'tidului, tovarp~ul 
Nicolae Ceauşescu, 1a .şedinţa Co
mitetului Politic Executiv ,'J'J C.C. 
al P .C.R., irelevîndu-se totodată 
hotărîrea tinerei generaţii a patriei 
ca, sub conducerea partidului, m o
bili~tă de organele şi organi :katiile 
U.T .C., urmind neabătut îndemnu
rile şi chemă.rLle secre~rului gene
r al, să-şi sporească apol"tul la opera 
de edifioa-re a socialismului şi co
munismului pe pă.mintul României. 

Mihai MILCA 
redaotor-şef adjunct 

al ziarului 
,.SCINTEIA T INERETULUI" 

Creşterea rolului şi influenţei 

organizaţiilor de partid, a comuniştilor 

În întreaga viată economico-socială , 

Expunerea seet'etarul ul gener.a.l al 
µarlidului, tov.airăşul Nicolae 
Ceauşescu, la- şedinţg C-omitelului 
P oUbic Execut.iv al C.C. al P .C.R. 
din 29 aprilie a.c., este o expresie 

conoludenită a spiribului mereu viu, 
creator, de analiză a problem~lar 
nai pe care le ridică dezvoltarea 
wcietă~ii noast re socialiste, precum 
şi a societăţii contemporane în ge-
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„Nu se poate asigura o conducere corespunzătoare • fără înţelegerea 
schimbărilor care au loc continuu în societate, în lume; an denoltarea forţe
lor de producţie, a ştiinţei, culturii, a cunoaşterii universale." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

nere, un indemn sbrălucit La .abor
da.rea novatoare, in lumina ideolo
giei ?al'liidului nostru, a tot ~ea 
c.-e via~a aduce la ordinea zilei. De
sigur, asemenea întregii prese ro
mâneşt.i, şi colectivul nostru redac
ţional a studiat cu toată e.ten1iia 
tezele, ideile şi orientăa.,ile de o ex
cepţtională însemnătate teorelli.că şi 
praciică d in cuprJnsul acestui do
cument, despri•nzind modaJ.ităţlile 
concrete 1le abo1~diare a probleme
lor cu care ne con:firiuntăm, a reali
tăţilor concret e sibiene. Am putea 
afirma - şi colecti.a clin ult.ima 
vreme .a ziarului stă măr.hurie in 
acest sens - că s-au orisl.alizat deja 
cîteva d11recţii de acţiune, cîteva 
iniţiative publicistice prin care 
bogăţia de idei şi concepte din ma
gistrala ex·punere a secretarului ge
nenal al pa!l'tid U!lui să fie conectate 
La inima şi conş:tiinţia citlto1·Hor 
noş lri. 

Fă.ră .îndoială, în prim plan am 
situ.at preocuparea de a reliefa, îrn 
diverse modal.:itătu publiicistice, Leza 
aiît de preţioasă, fundamenLală ia 

c.-reşterii necontenite .a rolului de 
forţă politică conducătoare a paiiti
oului, felul in care acest.a, prin or
ganiZ1aţiiile s ale, pri!ll intermediul 
comunişliiJlor, îşi exercită răspunde-
1·Ue ce-i reVli·n oa centru vil.al al 
naţiunii, ca organiza.lor şi dinami
ZJator al activHăţii în toote dome-

. niile. Aceste ample ·r~unde:ri soli
cită, înain te de tool.e, sporu·ea com
pet.enţei şi spiniltulUli revoluţionar 
a le comuniştilor, af'h:marea capact
lăţ:U lor de a soluţiona prohlemele, 
de a ac~ona dinamic, cu elicienţă 
maximă, diin interiorul colectivelor 

.... 

lntărirea spiritului de 

în care l ucrează, ampliticîndu-le 
forţa combativă. Sub gene:rlcuJ 
„Spiritul revoluţionar - spiritul fap
tei, a l dăruirii pentru ţară - respon
sabilitatea şi pasiunea comunistă". 
.am publicat şi vom publica in CCJn
tinuare ariticole, repor.taje, inclusiv 
pagini speciale, oare pun in lumină 
o sLrfilucită xeallitate a zilelor noas
tre : înal.itla răspundere a comUl\Îş
t Lloi·, generată de sbalcxtmicul lot 
crez de !~tă şi de munci, de con
vin.eerea că ei nu au şi nu pol să 
>B'ibă un ţel mai măreţ deoît acela 
de a sluji cu devot.a.men t interese
le pop01·ului, ale patriei noas::re so
da.liste. 

Ev·ident, în conitexlt.ul La oare mă 
re[er a u apărut în zia1· şi alte ma
teriale. Consider, însă, necesar -
in spirilul noilor j.ndicaţji şi ot1ien-
1ări cLa11! de secreta.irul general .al 
partidului - de a r elief.a mai con
cret, mai convingător acele exemple 
de viaţă ce demonstrează că în toa
te lmprej.urăt..We com unistul trebuie 
să se afle în avanpostul fiecărei bă
rtălii pen1Lru nou, pent.ru mai bine, 
pentm1 î·ndep1J1nl.rea exemplară a 
s.arainilor de plan, veghind împre
ună ş i f.ieaare în parte La afilnnarea 
funcţiilor propulsom'e ale partidu
lui. In!ăptuirea .acestor cerinţe 
fundamentlale constituie pent1ru zia
riştii din redacţia. noastră un exa
men cobidi.an major pe care dorim 
să-l trecem cu bine, spre sailisfacţ,ia 
cititori•Jor noştri şi, bineînţeles, a 
noostră. 

Emil DAVID 
:red.adtor-şef al ziar ului 
„TRIBUNA S IBIULUI " 

răspundere, 

a disciplinei şi ordinii -

obiectiv ce se cere larg reflectat 
Strălucita expunere a tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu, searebarul gene
ral al partidului nostru, la şed!nţ,a 
Ccmitetu:lui P olii·tic Executiv al C.C. 
.al P .C.R. din 29 aprilie a.c. îmbo
găţeşte substanţial gîndiirea şi ac
ţiunea revoluţionară în ebap.a actu.a
lă, stimulează creativ itatea în toa te 
domeniile, îndeamnă I.a înnoire per-
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manentă, impune măsuri de perfec
ţionare în intre.aga muncă de con
ducere a activităţii economico-so
cial~, ideologi<:e şi politico-educa bi
ve. Din studiul acesteiia rezultă cu 
cJariLate necesitatea legică a per
feoiionării necon tenite a activHăţii 
în scopul reailizăl·ii exern.."'>l.are, La 
un nivel calitativ şi de eficientă 

maximă. a obiectivelor planului 
anual şi .ale cincinalului, 13' tutu
l'Or progna.melor de dezvoltare a pa
tiiiei. Fiindcă, ~ ·cum sublinia to
varăşul Nicolae Ceauşescu, „nu tre
buie să uităm nici un moment că 
apreciem totul după felul cum reali
zăm planurUe şi programele de dez
volt.are economico-socialll, cum în
făptuim Programul parildului ". 

Sint reliefate în ex.punerea secre
tarului general al partidului teze, 
idei şi orientăl1i f undamentale, de 
mare însemnă.bate pentru prezentul 
şi viitor ul societăţii noastre. Teze, 
idei şi orcientări care se .regăsesc zi 
de zi şi în cotidfanul nostiru, st.i
m ulînd ene11giia creatoare, ini~iati
va, pasiunea, dăiruiirea î n muncă a 
tuturor făurit.al-hlor bummhlor ma
terLale şi spiribuaile de pe melea~u
ri!le DoljUlLui contel'l'\POl'an, sprij i
nindu-le eforturile. Se regăsesc tra
tate Î!n di verse modaJ.ită~ ŞJi genuri 
gazetăreşti, audienţa lia ciblitori fiLnd 
pentru noi o preocupare statonnică. 
Ast-feil., în vederea eX:plicării siste
maLioe a prjnoLpalelor teze, idei şi 
onientări din ex.punere, a cărei va
loare teoretică şi praclâcă este ines
timabi[ă pentru noi toţi, publiclun 
editori.aile, com enitlari i, opjnii 'lile 
oamenilor muncii , pagin·i speciale 
ş.a. Rreooupările noastre i n acest 
domeniu si!Tlt ilusbrate, cred, ş.i de 
w·mătoarele tibluri : „O etapă b o
tăritoare în edificarea economiei 
noastre socialiste", „Partidul - 01·
ganizatorul şi dinamizatorul acti
vităţ ii in toate domeniile", „Depli
na valorificare a virtuţilor sistemu
lui democraţiei muncitoreşti revo
luţionare'', „Conducerea şi orga.n.1-
zarea activităţii economice Pot. şi 
trebuie s i devină o autentică forţă 
materială a progresului"• „l nnoirea 
fabricaţiei, creşterea compelitivităUI 
produselor'', „Plmintul - factor 
decisiv al producţiilor agricole. Nici 
un metru pătrat necultivat" (seni.al 
de 10 a rticole), ,,Sistematizarea lo
calităţilor şi tfil'itoriului - cerinţă 
imperioasă a dezvoltării societă~li ". 
In acelaşi timp, ne-run dat seama 
că, pentru a spo1·i contt,ibutna noas
tră I.a ma:le11i.ali7Ja1'ea exemplară a 
in dicaţi ilor şi onientălr.iil.or date de 
secreLa!rul general al pal'1idului, t!l'e
bufo să urmărim sislematic înfăli
rea simţului de răspundere, a dis
ciplinei şi orcHnii în toate sectoa
rele de adiviba<te, aceasta fiind o 
con di ţie „si1ne qua non " în obţi 
nerea unor rezul•tate max.im e. De a 
ceea, am început şi con'tinuăm să 
publicăm materiale incisive, de in-



„Să nu uităm niciodată că unitatea partidului constituie garanţia su
premă a creşterii rolului conducător şi înfăptuirii cu succes a Programului 
partidului.'' 

terven ~ie, oa să le spunem aşa, f-0-
losi nd u-ne de genwi adecv.ate, cum 
slnl raidul-anchetă, .ancheta. Cău
tâm să punem in evidenţă modul 
în oare este organimlă .aotivi•~at.ea 
în unităţile economice din industrie, 
agricu!Lură, consW:uc~il, cum sînt 
!olosi•Le maşln.i1le, uti·Lajele, d.ar şi 
timpul de lucru, in scopul realiză
rii tuturor indicator.Har de plan la 
cole cit mai înalte de calitate şi e
ficienţă. Asemenea acţiuni sint in
treprinse şi penllru faptul că, in ju
detul nostru, 1a î10tervenţiia enet~gică 
a conducerii supenioare de pairtrid, 
personal a toVla.'răşului NicoLae 
Ceauşescu, in toamna anului tirecut. 
ca urmare a unor manifestări de 
indisciplină, a unor abateri grave, 
ia fost nevoie să se iia măsuri polit;i
co-organiz.at.orice deoseblite. 

Re:rultatele ob~inulte in prima 
paiite a m:1ului în curs, succesele 

„. 

oarru?nhlor munoii doljeini în irn[ăp
tuirea sarcinhlor de plan, larg re
Heollate în paginile cotidianului nos
tru, confirmă răspunderea cu Clail-e 
ei înfăptuiesc politica pa:xitiduil'ui şi 
stat.ului n051îl'u de ed:i.filoaire a so
C'ietăţii socilalltlste muTllhlmenal dez
volfia'le. Totodată. nu eJC>igf:ă, pracbi!:, 
număr al zi.ar.ului „!nain'te", în 
care, într-un Cel sau alitu1. să nu 
se ia aLHudine hotăliiă faţă de 
unele aspecte negative, neîmpli
niri ccrre ar putea să h·ineze bunul 
mers ial produc~iei, ia:l mun.cii. Com
ba ti v.i t.a-lea spori tă a deme.i-sului 
publicistic al ziarului reprezintă o 
preocul)are constanit.ă in activitatea 
colectiv:ului nosku redacţional. 

L ucian TRIŢA 
reclaclor-şef al :lliarului 

„lNAI NTE" - Dolj 

Să Înfăptuim sarcinile de plan, 

indicatorii de rentabilitate • 
SI eficientă • 

SI , , 

• pnn mobilizarea tuturor comunistilO'r , 

Ne aflăm într-o etapă decisivă 
pentru infăipLuirea istoricelor hotă
riri adoptate de Congresul al Xlll
lea şi Conieninţa Na~ională ale 
partidU!l.ui în ved&ea perfecţionării 
muncii în toate domeniiile activltă
ţii economice şi politioo-socilale. Ma
gistma1a Expunere a tovarăşul ui 
Nicolae Ceauşescu La şedinjla Comi
tetului Poliitic Executiv al C.C. al 
P.C.R. clin 29 aprilie a.c., n ou şi 
Sllrălucit docum0I11t progr.gmatic ai. 
partidUilu! ll'lOSbt.1U, vine să ori ente
ze, să unească şi să mobilJzeze efor
turHe tuturor comuniştilor, al.e în
tregului nostru popor pe calea a 
dincirli preface.ni~or oaJitative din 
vi.aţa ţării noastre. 

Pentru noi, l•um·ătonii din prei;ă, 
chemaţi să susţinem efo'durile de 
perfecţ.icm.are din toate sectoarele, 
prezintă o însemnătate excepţională 
direcţiile de acţiune revoluţionară 
cuprinse în acest document cu a
devă.nat progaiamatic. Expunerea 
seoretal'ului genera~ al partidului se 
ailă, încă de 'la apariţia ei, pe m.!ISoll 

noastră de lucru, filindu-ne un în-

drumar de fiecare zi, ajutîndu-ne 
în elaborarea tematicii. 

Sigur, in munca noastră de fie
care 2li, in paginile zi1arulrui am pu
tea găsi mwte argumente oare să 
ateste că, într-o perfoiadă cind pe 
pl'im plan se află calitatea, însuşi 
demersul nostru pubLicistic este 
supus perfecţionării. Expunere.a tci
varăşului Nicolae Ceauşescu ilus
trează 1,nsă, limpede cerinţa umtl 
mai ac~ntuat profesio:nalism, 0 
creşterii măiiesbniei gazetăreşti, .flapt 
ce ne străduim să-l demonsbrăm, 
îna·inte de toate, în dezbaterea 1a:i:gă 
a v.astei problematioi ipe oare aceas
ta o cup1mde. Am creat în acest 
scop o rubr.ică speci.a.l.ă, in spaţiul 
căreia, cu sprijinul unor cadre de 
partid şi de st.aL, prezentăm zi.Jnic 
cîte o problemă desprinsă din ex
punere - adevă1-.at program de in
noi1re .revolu~iol'llail."ă a societă\ii 
noastre. De asemenea, număr de 
număr, i;oserăm opi;nLi!l.e oamenidt:>r 
mwi.cii din diverse sectoare de ac
ti vitale, reconsiderî·nd, totodată. te
matica rubricilor obişnuite, în pri
rnul 1ind a celar cu profil econo-

NICOLAE CEAUŞESCU 

mic: „Moderniza.rea produc~iei -
priorităţi, exigenţe, rezultate'', „Cer
ceiarea ştiinţifică in pas cu cerin
ţele producţiei" ş.a. 
Măiestria publticistică, efortul de 

creaţie ale fiecă1ru·i g,azetair au, se 
ştie, un TOil decisiv în activjliatea 
noastră. Am arualJ.lzat recent modul 
in care p1edăm in coloanele ziaru
lui nostru pentru promovarea in 
toate domeniile, incepînd cu cel e
conomic, a principiului potrivit că
ruba faptele, rezulhatele în produc
t.ie, în indeplini1·ea sa1·cinilor tre
buie să constituie supremu] crite
il'i U de apreciere a oomen11or, a 
muncii lor. O idee care. în Expu
nere. ocupă, putem spune, un loc 
cent.ral. Competenta, iniţLativa, spi
ritul revoluţ,ionar, răS:punderea in
dividuală şi oolecLJvă nu pot Ii shl
mulate fără .a aplioa cu fermitate 
acest criteriu de apreciere. Iar noi 
putem înlesni impunerea acest.uia 
prin tot ceea ce sariem despre oa
meni, despre atitucUnile şi iaptelc 
lor, ile că ii lăudăm, fie că le a 
ducem critici. O p1umă concluzie: 
să pQlmim întotdeauna de la ,,a
bece-u1" ,gazetăresc, referindu-ne in 
primul rind la oomeni, să „asanăm" 
®:ticoJele noastre de elemente teh
niciste, de factologie. La aceasba ne 
obligă, de fapt, însăşi experient.a 
no.a.s.bră cotidiiană. Voi da in acest 
sens un exemplu edificator : în 
cursul lunii iaprilie am publicat două 
pag,ini speoiale pe teme economice. 
Ci·tă deosebiire, însă, între ele, ou 
toate că au fost redacbate de ace
iaşi o.a.meni. Urn.a s-.a refevit 1ia acti
vi·tatea de investi ţii, refl00Li~1d 
munca oamenilor de pe şantiere, 
dar concret, nu in general, cealal
tă pagină a abordat problema pro
d ucli vi tăţii muncii, ocolind, insă, 
tocmai agentul crreator - omul. 
Prima a avut un ecou deosebit, de
termirnind şi măsuri, oit despre ia 

doua - ce să mai spunem ? -
nici o react.ie ! 

Fieoare temă ne oferă posibilita
tea de a aprecia oamenii după re
zultatele muncii lor. Dar aceasta 
nu este suficient. Tn ultimele 
Lun,l, dind v,iJaţ.ă orientărilor şi indi
catiilor f011mullate de tov.airăşul 
Nicolae Ceauşescu Ja intill!nl:rea de 
anul trecut cu cadre de conducere 
din presa centrală, am abordat acest 
aspect mai direct, I\rontial. In ziar 
.au apărut artkole în care s-a ana
lizat modul de aplic.are a acmidu
lui global in dif;erlte sectoare, inclu
siv a acordului global de echipă în 
agi·icul tuil:ă, S-.a scris, de asemenea, 
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despre participarea oamenilor mun
cii La soluţi-0n.arna problemelor cu 
aa:·e se confruntă unităţile Jor eco
nomice, pled.indu-se penLTu .acorda
rea re!ll-;ibuţiei in funcţie de con
tribuţia efectivă în procesul de pr'J
ducţie, pentru renunţarea la tendin
ţele de nivelare a veniturilor. Ana 
lizmd lu011urile in lumina exigen
ţelor form ulate de secretarul ge
neral al partidul ui, ne dăm seama 
că asemenea probleme se cer a fi 
mai mult şi, ~ndeosebi, rnei profund 
dezbătute in paginile zi.arului, şi 
fără Teţineri ca pînă a-cum. 
Aceeaş i concluzie este va.Labilă şi 

in ce priveşte reflectarea răspun
derii cu oare, sint îndeplin i Le în 
diverse domenii preveder.ile hotii
rkilor de partid şi de sliat. Am in-

tensifioat, e drept, sp iritul critic -
am lu::tt atit udme fiaţă de unele 
tendinţe de juslirfoare a ne:iju 1su
rilo,:·. Dar şi în acea.stă di::-ccţie 
munca n()as1!1·ă poate fi perfecţio
nată. Dezbă1:md in .adunarea de 
partid, in colegiul de redacţie, 
Ex.punerea seareba:rului general .al 
partidulu i, am găsit o întreagă bo
găţie de idei, de sugestii, care per
m it să ne îmbunătă~im î.n contin u!r
re .actiivibatea. Rămine nurrui·i să le 
dăm vi.aţă, cu dărui:re şi responsa
bilitate, cu competenţă, cu profesio
nalism, în deplină conron.antă cu 
cerinţele im puse de calitatea no.as
tiră de ziari.şli comuniştJ. 

Gheorghe MJBALAOHE 
redactor-şef al ziarului 
„FLACARA IAŞULUI '· 

Promovarea hotărÎtă a principiilor 

dacţional I; parametr.ii ceru~i de 
secrel.a·l·uJ general al partidul u i, a u 
Iăcut obieo1 ul unor analize temei
nice în adunarea gene11ală a orga
nizaţiei de partiid, în şedinţa cole
giului de redacţie. Ne-am gindit şi 
ne-.am propus să realizăm noi ru
brici, noi acµ unii de presă. Vr em 
să lărgim .ari.a tematică a l'ubrici
lor pe teme social-cetăţeneşti, să di
versificăm genurile ~zetăreşti şi 
să s porJm com ba-tiv.illatea ai.ilic-0le
Jor noastre, conţiniliul lor infurm a
·1.iv şi formativ. Vrem să respeolăm 
în tr-o măsuiră mai mare decît pînă 
a cum cadenţa de apariţie a rub ri
cilor permanente („Faptele - măsu
r a patriotismului", „Să cunoaştem 
şi să respectăm legea ", „8 orc de 
muncă sau 8 ore la muncă ?", 
„Timpul cetăţeanului ", ,,Serv icii sau 
deservicii ? o1, „Proces Poluării"' etc.) . 
Ne va preocup.a mai mul t decit 
pînă acum calitatea, nivelul publi
cistic al .a1~t.icolelor ce vm· apărea 
sub a.ceste generice. Alenţi.:i no.as
tră este concentrată i ndeosebi spre 
găsirea unor modalităţi cît mai in
Huenle de prezentat'e ia mesajului 
publicis'lic, spre promov.area în pa
ginile gazetei a unor articole scw·-
1.e, cu 1Jlhluri i•ncitante, inlocui1nd 
vorbărha despre flaiptele oameniM>r 
cu infoTmaţi i interesante, în mă
sură să contureze portretul celor ce 
mHitează şi izbutesc să realizeze 
noul în dom eniile lor de activitate. 

de echitate etică 
• 

SI „ socialistă 

sarcină prioritară pentru presa noastră 

Tezele şi orientările de inestima
bilă valoare teoretică şi practică 
cuprinse in m!'lgistr.ala Expu:-tere 
rostită de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu La şedint.a Ci>milet ului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie a.c repreziniă şi 
pen tru colectivul redacţional al ga
zelei „Delta" un îndrumar deosebit 
de preţi os, un document programa
tic ce jalonează cu limpezime de
mersul pubJisl·ic. Am inţeles, înain
te de toate, că in califate3 noasillră 
de prop.a~-ndişiti ai poli bicli parti
dului trebuie să acţionăm cu mai 
multă fem1itate şi consecvenţă î n 
diirec(.ia dezvoJitării conŞtiiiinţei revo
luţionare a m8selor, a formării o
m ului nou, consbruct-0r oon~tient al 
societăţii socialiste muJ1ti1ateral dez
volt.ale. Va trebui, cu alte cuvinte, 
să promovăm mai hotărit princi
p iile de etică şi echitate socialistă. 

ple demne de urmat prin ceea ce 
iDLrep,rind in colectivele unde m un
cesc, în rel.aţiile cu sem enii lor. 
Fără indoi,ală, cea mai m:.ire aten

ţie o vom acord.a promovării spiri -
1.ului revoJuţion.ar. de sacrificiu 
chi.31·, pentru reai.lizarea sarcinilor 
ec-0nomice şi sool.ale, a atitudin ii 
înain tate fuţă de muncă, 'G angajă
rii responsabille a comunlşthlor, a 
oamenilor muncii in edifficarea noii 
sooietăţi. Dar nu vom trece cu ve
derea manifestăll„ile antisociale, lip
i<i-:t de răspundere, m entalii lătile re
trograde faţă de valorile etice şi 
m orale ale societă~i nOOlSln:e sooi·a
liste. Tool.e aceStea, ca şi ai.te a.c;
pecte, îndeosebi modalităţile de ri
dica.re a activităţioi oo'lectivului re-

Eforturi sporite pentru 

Conş>l:ienţi de mal'ile răspunderi 
ce ne revi n ca ziarişti comunişti, 
slntem hotări ţi să ne eval.uăm per
manent activitatea in spirit critic 
şi autocritic. Vrem să aşezăm în
treaga noasbră muncă sub semnul 
perfecţionării, răspunzînd asMel 
în.:iltelor comandamente puse in fa
ţa noasbră de către secrebarul ge-
ne1i!ll al parbldului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. la recen tele 
şedinţe ale Comi1tetului PoJilâc Exe
cut.iv al C.C. a.I P.C.R. 

a 

Neculai AMIBULESEI 
redact.or-şef a l lt3ze!.ei 

„DELTA" - Tulcea• 

face cunoscută 
Sigur, dezideratu! La care m-am 

refer it este lesne de realizat, dar, 
bizuindu-ne pe experienţa de pÎ>Ilă 
acum, ne vom i·mphlca mai puter
n ic în reali·tăţi·le judetului, fiind 
mereu prezen\.i in punctele fierbinţi 
din localităţile şi unilăţiile econo
mice tuJcene. U ;i spaţiu cores;mn
zător vom acorda în continuare te
maticii sociale. Astfel, sub gene
rirul „Omul - măsura fa1>tclor. 
Fapta - măsura omului ", vom 
continua să publicăm, pe1·iodk, pa
gini ln care va Ii trai.ală, sub cele 
m.ai diverse aspecte, vast.a proble
malică a relatiilor lnterumane. E
viden t. in aces: context vom .situa 
în cenLrul preocupări lor noasLre 
prezent.area in forme publioisllice 
cit mai atn·ăgăt-0are a experienţei 

unor oamen i care au devenit exem-

"' 1n Întreaga lume politica externă 

6 

de colaborare pace • 
SI „ 

Prin bogăţia de idei, prin profu11-
zimea ana.lizei şi ma.rile deschide1i 
in întelegerea, dintr-o Jimpede pers
pectivă 1·evoluUon.ară. ia sensului 
dezvoltării ist-01·ice a lumii. Ei...pu
nerea tovarăşului Nic.olae Ceauşescu 
reprezi,nlă., şi in pJ.anuJ. aclivităţii 
internaţionale .a pai1.idului şi st.a
tului nostru. un exemplu de gîndire 
novşloare. deplin confirmată de vLa-

a statului nostru 
ţă, de evenimente, oferind un te
meinic şi puternic airgumentat p!'o-
gram de .ac~iune în direcţi,a oreşt.e

rii permanen te .a prestigiului $i for-

Radu PASCAL 
red.acLor-şef ~junot al revistei 

.. L UMEA" 
(cont~nu.a1·<? în pag. 24) 



„În înt;·~aga activitate din agricultură trebuie să facem astfel incit anul 
acesta să dete rmine o schimbare radicală o activităţi i şi o atitudinii 
faţă de infaptuirea tuturor lucrărilor şi programe lor din agricultură„. 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Actiuni 
:> 

publicistice 
Primăvara este pe stirşite, p e ogoarele 

ţării culturile păioase timpurii i.şi nş
teaptă secerătorii. A fost o 11rimăvară 
cum n-am mai avut de mult. O 11rimă
vară bogată in precipitaiu, cu p loi şi 
ch iar ... zăpadă, i n genere, însă, cu tem
peraturi ridicate. R ezerva de apă dln sol 
s-a refăcut pe întregu l teritoriu, a.nun
\ind recolte bogate, la cereale tlar şi la organizate 

pentru infăptuirea 
celelalte culturi. Campania agricolă, în
deosebi semănatul, a solicitat însă efo1·turi 
mari din partea tuturor lucrătorilor ile tle 
ogoare. ln asemenea condiţii, cum era şi 

firesc, presa noastră s-a confruntat cu 
J>l'Obleme ma i dificile in e!ortw·ile sale 
de a se afla in primele r înduri ale lu11k i 
pentru urgentarea executării insămînţă1·i

lor, a celor lalte lucrări de sezon. cores
punzător, se înţelege, e.xigenţelol' tehno
logice, ale ştiinţei agricole. 

A 

IR bune conditiuni 
:> 

la un inalt nivel Cum s-au achitat ziariştii agrarieni de 
această sarcină cli!icilă ? <Jum vor folos i 
expericnţ11 acumulată în condiţii mai pu
Pn obişnuite ? Iată tema anchetei noas
tre, în cadrul căreia au ţinut să n e l'ăs

pundă. tovarăşu : Gheorghe VERl\tAN, 
publicist comenta tor R.Tv., M aria BOG
DAN, şef de secţie la gazeta „Agricultura 
socialistă", Eugen SASU, redactor la zla
ruJ .,Rom ânia liberă", Ştefan DORG0$AN, 
publicist comentator la ziarul ,,Scinteia ti
neretului " şJ Ion DAN CEA, şef de secţie 
la ziarul ,,Drapelul roşu" - Timiş. 

a lucrărilor 

in agricultură 

Ancheta revistei 
1 Anui acesta am avut, 

se ştie, o primăvară 
neobişnuită, cu exces 

de umiditate şi ;ngheţ la 
sol. Co atare, compania 
agricolă a pus probleme 
d intre cele moi dificile. ln 
aceste condiţi i , ce acţiuni 
concrete a intreprins 1iarul 
dumneavoastră ? 

2 Ţinind seama şi de 
insolitul acestei cam
panii agricole, care 

consideraţi că au fost mo-

dalităţi le publicistice cele 
mai eficiente, cu moi multa 
eficienţă Fa cititori ? 

3 Desfăşurarea cu suc
ces a noii revoluţii a -
grare presupune ge

neralizarea cit mai largă a 
experienţei a vansate, reali
zarea unei legături tot mai 
puternice intre cercetarea 
şti inţifică şi producţra a 
gricolă. Ce întreprinde, în 
aceste direcţii, ziarul dum
neavoastră î 

4 Ce consideraţi că ar 
trebui să mai între
prindă ziariştii agra-

rieni in vederea sporm1 
contribuţiei presei noastre 
la realizarea obiectivului 
tra sat de s e c r e t a r u I 
general ,al partidului nos-
tru, t o v a r ă ş u I Nicolae 
Ceauşescu, de a face din 
anul 1988 anul cu cele mai 
mari producţii de pină 

acum? 
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Dezbateri profesionale 
Gheorghe VERMAN 

Cu responsabilitate 
În îndeplinirea 

obligaţiilor profesionale 

1 
O mai veche vorbă de.;a 
noasta-ă. dc-::i român'ilor,. z;ic~ 
că ,,e .rău cu rău, dar ş1 m.a! 

rău fără ... ". 
In toamna trnculă n-a fost agri

cullo~· care, aşez.ind săminţ.a sub 
b'r.azcla, sub brazda ostenită de iră
min!.area ma:şinilor - au fost par
CP.le pe care s-a trecut, a fost ne
voie să se treacă şi de opt-zece 
ori pentru c;i bulgâl"ii-g:r.anH să 
~"' pt·ef.acă in ogor cit. de cit apt 
logodnei ·cu sămjnţa - toamna tre
cută, ziceam, cei ce conslruiesc re
colte adăstau cu nostalgie desple
tirea oloilor. 

Am fran~·rsat a:proape şapte ani 
de secetă de uscăciune îndrăcită, 
ca1·e, în ~!te condiţii de tehnică şi 
tehnologie. m· fi pus sub sernnul 
foLrebării întreaga l·ecoltă. 

01·icum. acea lă lungă, prea lungă 
0perioodă caniculară - cu tem.pena
luri medii la sol. în Dobro.E!ea şi 
Bără1rnn sau pe nisipurile OHeniei, 
de pildă, de +soo ... ..L60° crease, în 
linii maTi - peisajul agrometeoro
logic oar.aclerislic ... Sahiirrei. 
Să mai adăugăm .ac::entuata scă

dere .a pînzei fre.!ltlce şi, drept 
U'l"mare, a apei in fintioni - in chi.ai· 
zona de munte cu 5-6 m, şi avem, 
\·cm .3vea Labl:ml real al condiţi-

8 

ilor oferite de natură La începutul 
noului an agt·icol - adică în toam
na trecută. 

[arna, deşi blindă, n....a sporit zes
trea de umidil.ate a solului - ză
pada ia rost. puţină. ploile săr.acc 

şi ele. . .. 
Tempera~ur1Ue1 cev.a m.a.1 nchoaite 

decît normalul la finele lui februa
r ie şi începutul lui martie, nu 
prevesteau nici ele, în condiţiile de 
atunci. ce\'.a bun. 

Şi. o intru·săt.ură de cw·enţi, un 
ade\'ărat spectaculos salt .al con
diţiilor clirniallce. de bun augur -
susţin .agrometeorologii - pentru n 
perioadă mai lungă, a schimbat 
fundamental datele problemei. 

Căderi masive de .apă - în unele 
zone neobişnuit de ma:ri, pe fon
dul unor temperaturi relativ scă
zute - au creat premise favorabile 
culti vării pămint1,1lul în cond·iţii de 
eficientă şi siguranţă. 

Sigur - pentru .. obişnuitul •· cam
paniilor noastre agricole - mo
mentli:l a fost şooon t dar nu a de
r ullat. 

Asemenea fenomene - deşi 11a:re 
- s.;au mai intiln it. 

Calitatea desăvirşilâ a fiecărei 
iucrăti în rela\ie di1·eclă cu redu
cerea numărului de treceri peste 
cimpuri pentru evitarea ta-sării -
ope.ralivital.ea, marea openativiLate 
în adopt.area deciziilor - pentru 
a lucra acolo unde şi a.lunci cind 
sau mai exacL spus de îndată ce 
se Î>oatc - iau condus la re~w1·ea 
unei campanii normale (sau aproa
pe normale !) . 
Fără îndoială. subliniem încă 

o dată. acest „aproape normal" a 
însemnat, se şlie - efort. ziJe şi 
nopţi de neodihnă, sperante ş1 ade
sel îndoieli dar nicioc:Lată în
iringeri. 

Şi cine priveşte cimpia - acum, 
se p~ :ite c-0nvinge de succesul, de 
111conte labilul succes al constru,c
t:; r.Uor noşL.ri de l'ecolte. 

Am rememorat aceste momente 
pentru că un adevăr trebuie reţi
nut, după opinia noast•ră : primă
\•ar.a ·na a fost poate, prima în 
suit.a ultimilor ani, cu adevărat f:.a
vOPabilă iagr:iculturii. 

S-a: refăcut apa în sol, am avut 
o răsărire bună, uniformă ia semă
năLurHor, avem certe premise pen
i ru o recoltă de vid in acest. an ! 

EmisiunlJe Televiziunii şi deopo
trivă ale RadjouJui - dedieate ce
lor ce fac piinea tărH - au avut 
tocmai .această caracteristică - de 
promovare a experientei pozitive, a 
iniţiativelor şi soluţiilo1· ce se Pot 
repede genera-liza in aşa fel incit 
natura insăşl să fie oblig.ală să 
colaboreze, să inlăptuîm, aş.a cum 
ne-am propus, cum cu insistentă 
ne-.a cerut-o secretoo·ul genen3Jl ai 
partidului, lovru·ăşul Nicolae 
Ceauşescu - obiectivele noi revo
lulJ.i agna•re. 

Tonul optimist. abordarea tonică 
0' fiecărei probleme - cu senrnaha
~·ea promptă ia greşeU!or siau sl~ri 
lor de inerţie - au fost de natură 
să ne asigure succesul. 

Astfel. 1a televiziune - ciclul de 
emisiuni realimt în colaborare şi 
sub îndrumarea directă a Minist.e
ruJui AgrjcuJlurii. AoademJei de 
ştiinţe Agricole şi Silvice. ci~lu 
i ntitulat „P c drumu.I înlăptulril 
noii rcvoJuiii agrare. Experienia 
fruntaşiJor. cunoscută, insuşiti, 
grabnic generalizată", apoi „Prio
rităţi în eoonomie". precum şi ru
brica zilrucă a Telejurnalului - J,a 
radio - .,Agricultura de 1a la 
Z"', actualii.alea agricolă de la 6.30. 
„Badioprogi.iamul duminical al sa.
telur" sau .,Agricultura '88" - s~l!u 
impus publicului nu doar prin in
formarea promptă. ci mai cu Se:l

mă pr:n transferul de ex.pe:rienţă 
- cee ·1 ce a făcut oa televizorul 
şi radioul să devină. cum spune.a 
un specialist din agricultură - „a
liaţi. părlaşi în această necesară şi 
import.antă bătălie pentru recolte 
m 1:·i , sigure, sta bile". 

Oricum - nici Televiziunea şi 
nici Radioul n-.au inregis\J·at primă
vara ·sa - la ,.neobişnuit •· - decH 
poate din unghiul erojsmului co
tidian. Fiindcă, adevăr vel"Îficat de 
realitatea zilelor noastre - oame
nii de nădejde ştiu şi deci po~ 
preface neobişnuitul in fapt de 
fiecare zi. 

2 Dincolo de abordarea direc
tă. ră.ră convenţii , fără zor
zc.:me - cum spunem noi - ~ 

realităiii , cu i nlen•enţk1 pe v iu 
a omului în haină de lucrn 19. mi
crofon şi in f.a1a camerelor de luat 
vederi - s-.au impus. în această 
perioadă - cu deosebire - rub1·i
cile Cl'itice ,.Aşa nu! " - la tele
viziune şi .. Microfonul lui Moş 
Ţepuşă "' - kl radio, 



b e subllnial. a fost o surprlză 
şi pentru noi ! intervenţia 
promptă a .factorilor vizaţi - fără 
lamentările şi chiar rlposte1e de 
odinioară - ci constructiv. opera
tiv, şi mai ou seamă cu deosebită 
eleg.antă in reLatiile cu ~·edacţi.a. 

Esle un :început bun pe care il 
vom continua- ! 

3 
Viat.a ne-.a învăţat că cerce
tarea ştiinţi (ică nu mai este 
acum iapaoojul - să-i zi-

cem aş.a - a1 instituţiilor spec;ia
Jizate. 

Cercetarea se face. b·ebuie să se 
Iacă şi în .fermă, şi în cooperativa 
sau intreprinderea agricolă de st.at 
care ţinteşte cu adevăt1at succesu], 
eficienţa muncii oamenilor lor. 

Evident, rezultatele obţinute de 
ştiin\a .agricolă românească se cer 
acum nu doar foarte repede cunos
cute - ci mai cu seamă operativ 
:orplicate. 
Producţiile propuse de .acest com

plex proces de r evolu\ion.are a 
agriculturii româ.neşli ~u în ve
dere potenţ'Lal.u1 soltn·iior. randa
menlul maşinilor, d.ar. înainte de 
toot.e. tehnologiile de vîrr - cele 
mal multe 1.a nivelul celor mon
diale sau, în parte, chiar peste. 

Prin urrna:re, în tr.alarea oricărui 
subiect evem în vedere şi rel.a\ia 
ştiin(ă-p1·oduciie şi insistăm pe m o
dul în care unităţile de produc\ie 
au prelua~ şi prelungit în propna 
ogradă - cum se spune - rezul 
tatele cercetă:rl i. 
După opinia realfaalorllor de pt·o

gr.:ime radio-tv. nu se mai poale 
f.:.tce dislincţie azi înt.re cerceta~re 
ş1 prnducpe - cele două activităţi 
nemaiputind fi depart.aj.ate. 

4 Noutăţile - în .acest sens -
se concentrează mai cu sea
mă la televiziune. Astfel, re-

cent, ia fost lansată o nouă emisiune 
„'l'imp şi anotimp în agricultură", 
emisiune care, aşa cum specil'.ică şi 
ltllul, îşi propune să fie temeinic 
ancorată în realităţile zilei, ale 
muncii celor de pe ogoare. !ncer
c~m in acest fel să împletim mai 
bine recomandăriJe cercetării noile 
tehnologii, cu experienţn marÎi pro
ductii. Rezultatele dobindite în nu
meroase unităţi agricole recomandă 
adopt.area de progi1ame spe!:iale I,, 
Vederen general izării producţiiicu· d~ 
'VÎl'f. 

Aceste pt·ograme .au şi fost el.abo
r~le. Astrei, ca să dăm numai un 
singur, diar edificator exemplu, D.?
Parl<imenlul Agriculturii de Stat '1 
elaborat ,,Pl'ogramul culturii p.:i
rumbului ·• - un model în materie 
- progi·am pus în .acţiune od.ată 
cu campania agricolă de primăvară. 

Noua emisiune conţjne o rub1·ică 
Permanentă dedicată materializării 
acestei imporliante jniti.ative - dar, 
avem in vedere. în acelaşi timp -
toate programele speciale ale agri
culturii. 

încercăm să ascuţim şi să ne 
ascupm spiritul crilic. Astfel, „Te-

Dezbateri profesionale -
lepionezele" revin pe micul e-
01·an după o nejustil'ioată absenţă 
de apro.npe zece ia.ni. 
Sperăm, de .al:tJel, şi în reveniroo 

necesară şi asemănăt<).'tre a unor 
programe de mai largă respiraţie, 
inclusiv a populai-ului odinioară, şi 
deosebit de solie.ii.atul acum, pro
gram dumi nîcal dedicat sal(" lor -
„ Vi.a\a satului „. 

Maria BOGDAN 

Tribună deschisă 
experienţei Înaintate 

În domeniul agrar 
1 Este adevă1·.at că prlmăvar.:i 

pe care am tr.aversat-o, plin 
oscila\iile cl,jmalice m.ai pu-

\in obişnuite. i-a pus uneori în di
ficult.ale atît pe cei ce trebuie să 
r ealizeze lucrările agricole cores
punzătoare e.'-:igenţe1or, cil şi pe cei 
chemaţi să reflecte eCorturile aces
to1;a, Dar, se ştie că, de regulă. 
p:rîmăve1·iie sint capricioase, oame
ni·i ogoarelor fiind obligaţi să lu
creze „i•n condiţiile oferite de na
tură", cum se afirma într-un inspi
rat Ul.lu din „Scin~ill!'". 

De fapt, singW'a problemă cu u
devă1"1at „grea " a fost respect.aroo 
epocilor optime de semănat. Şi 
ace.a.st.a, poate, nu aiiL datorită tem
peraturilor din sol - oa.re, după 

cum s-a putut observa şi din harta 
coment.ală publicată I.a începutul 
Junii aprilie in gazel.a noostră -
er.au favor.abile germlnă1·ii semin
l'~i -. cît m.':li ales datorită 'Jmiui-

tăţii terenurilor care nu . permiteau 
intma!rea Jia luru,u, fără 11iscui;, ~ 
utilajelor agricole. A fost necesai', 
fireşte, să insistăm asupra modu
lui de organizare .a muncil în aces
te .condiţii, spre a nu se depăşi ter
menele-limită admise în tehnologii. 
Prfo arUcolele, anchetele şi reporta
jele publioale. gazeha noastră a ţi
nuL să insiste asu~-.a unei idei ma
jore, subliniiale şi in repetate rînduri. 
în documen!e1e pa1'lidului nosl;·u, şi 
anume că, independent de oscikl
ţiiJe ineirente mersul'ui vremii, se 
pot obţine recolte mari, sigure şi 
i;tabile. Fireşte, prin alegerea şi a
plicarea acelor măsuri oare s?i ac;i
gure respectarea indicilor calitativi 
ai tuturor lucrărilor. a verigllor 
teh01ol :.i~ice obligatorii pentru ma
rea productie. Nu consider neces.ar 
să inlru în amănunte ; paginif P. 

„Agriculturii socialiste" sint deschi
se oricui doreşte să le parcui·gă. 
Ţin însă să precizez că, alăLuri dP 
reflect.a rea efo1'Lurilor remarca bi :r 
depuse de lucrătorii din agi·icullu
ră, am urmărit - poale nu in m~
sw·ă sulicicntă - combaterea men
talităţiJor retrograde manifestate dP 
unii factori de conducere din uni
tă.ţile agricole, a neglijenţei şi dP„ 
lăsării. a s labei preQC'upări penlrn 
valorificarea conditiilo1· ere.ale, Iii 

hazei materiale existente, penln• 
mobilizarea Iortelor atui1ci şi a-
colo unde este cea mai mare nP
voie de acest lucru. 

2 Nu insolitul campaniei, ri 
îndatoririle mari ce r<WlD 
,,Agriculturii soc·ia1isle" - oo 

de altfel întregii prese - în su.o;
tinerea, cu m ijloace publicistici.' 
.adec,ia•le. a eiortw·Uor generale n
rientate in diirecţia ob\inerii unor 
producţii tot mai mari, la nivelul 
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cerinţelor n ou revoluţii agi.,are, 
ne-a dete1:minat să căutăm forme 
m.:U eficiente de reflectare a a c-
\ i unilor desfăşuTiate în t00.'le sec
tom·ele agriculturii, inclusiv a mo 
dului în care se realizează progra
mul lucrărilor agricole de primăv:i
ră. De aceea, pe lingă atenţi.a spe
cială pe oare am acordat-o conţi 
n utu.l.ui textelor noastre, ne-'a preo
cupat şi găsLrea unor mocLalilăţi 
mai atnactive, ma·i directe, mai con
vjngătoare. Concret, am adoptat un 
nou mod de tria I.are a problemelor 
cam.paniei, oare s-a dovedJt mult 
m.ai eI.i.dent. De Lapt, ne--am ba
zat pe experienţa acwnulată în tre
cutele campanii, cînd asemenea for
me, deşi nu au avut continuitate, 
şi-au dovedit, lotuşi, eficacitatea. 1n 
pagina îintii, sub genericul „Priori
tăţile săptăm1nii ", şi cu titluri mo
bilizatoare, prezentăm, succint, sta
diul celor mai urgente 1ucrărl .a
gricole, .a:c(i unile cele mai impar
tan le din .fiecare ebapă. In pagina 
a doua, rezervată campanie i agri
cole. sub acel.aşi generic, acordăm 
un spaţiu mai larg celei mai i m
por'i.ante probleme a săptămi,n.i i , pu
nind I.a-tă î n !aţă recomandăJ:ile spe
ci.a liştilor din inst itulele şi staţiu
nile de cerce l.a.re de pro.fil cu m o
dul pt-.aoti<: de ~p) ica:re în unităţile 
agi.·icole. In r estul pagin·ii. u tllizîn<.l 
genul scurt - nota, m iaroint erviul, 
m.icrofoiletonul etc. - consemnăm 
alte iaspecle pozitive s...-i.u critice din 
activitatea de sezon . 1n acest ca
d ru, ne-am slrădu it să a d ucem în 
µri m plan o.a.meni şi fap te de mun
că deosebite, pr umovind însemna-
rea. r eporhajul sau rep tiajul-por 
tret. Nu s-ar spu.ne că una sau all.n 
din acesle fo1-me a fost cea mal 
eficientă, d.ar luate toate în an
samblu, cu certitudine - da ! 
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3 
La aceast ă înltrebal'e nu poi 
1·ăspu11Cle decît cu o lTimi.tere 
la un număr anterior ..al 

„Presei noastre " *, in oaire m....am r~
ierit pe larg, alU J.a experienţa trn.a
intată, cit şi lia in teg'l1a:rea cercetă
rii cu producţia' .agricolă. Ceea ce 
ia.ş putea aduce nou este că, por
nind de la orientările cliare din do
cumentele de partid, privitoare 1a 
necesit.alea continuei perfectionări, 
a stilului şi metodelor de muncă, la 
creşterea responsabi1lită1Jii cadrelor 
de lia toate nivelw·iJe, la cerinţ.1 
expresă formuLată în legătură cu 
liru:r.libatea activită.ţrii productive, 
oare nu poate ii alta decit înalta 
eficienţă econom.ică, am acordat o 
m.ai mare atenţie acestui important 
domeniu. Aşadar, paginile speciale, 
arlicnl.ele de experienţă au a-bor
dat, obligatoriu, nu n umai laturile 
tehnologice, ci şi ori~ani1:.area pro
ducţiei şi a m uncii, aspectele de 
urd i n eaonomic. 

4 
,.Agriculturii socialistă" îşi pro
pune să perfecţioneze in con
t inuare ceea ce s-a făcut pînă 

.acum. Şi, .în orice oaz, să fie mai 
convingătoare, ma'i puţin arti:fic.ig
lă, mai a.proo.pe de realitate. Sâ 
mă ex.plic : nu cred că a tunci cind, 
pe ecr.anuJ televizorului, apare o 
imagine în care w1 utilaj „tnoaiă" 
in pămint, lăsind în urma roţilor 
b;ncLoTului. ~devăr.a1e şanţuri, re
porterul convinge pe cineV>a :>â 
treacă de uTgen~â La semănat. Dim
po~rivă ! Şi iar m:i i Ii multe de 
.spus despre fotografiile cAre sint 
mereu a~elea, o „ o c mpanie 
la alta : l .:::.r>re 1n:..:. .:n \.a cu care 
r.c ocup!im do::ir de unele unită ~i 
uil înd c .• de m.are e.s.e ţara ; de:.~ 

"Presa nonstl"'.l", 11r . 10-u J9Sll, 
p . 11-l:l. 

pre ,.regizarea '" unor f.a:pl:e pe oăre 
a poi le prezentăm oa Iiind reali 
tăţi ; despre ero1;Je tehnice ca re 
m.ai apar mereu în .articole, dar 
mai ales în ilustraţii. Cred că tre
buie să dovedim mai mUt!t profe
sionalism, să ne implicăm cu mai 
muJ tă responsabili Late în îndepli
ni reia obligaţiilor cu care avem pri
vilegiul să fim investili. 

Eugen SASU 

Substanţa articolelor -
omul cu 

• 
SI „ munca 

viaţa 

lui 
1 Da, in primăvara aceasLa 

campania agricolă a fost mai 
dificilă. A u mai fost, însă, şi 

altele. Nu este pentru pr ima dată 
cind oameni·i ogoarelor se confrun
tă cu capr iciile vremii. Deci, nici 
noi, cei oore lucrăm î n presă, nu 
am fost inflr-o sitt11aţie Jnedită. Sigur, 
a existat un anumit specific pe 
oare ne-am strădu it să-l prezentăm 
c:it ma.i real. Am pornit, însă, de la 
necesitatea oa sămînţa să ajungă 
cil mai repede sub brazdă, iar lu
crările să iie de cea mai bună 
oolitate. Aceste cerinte au s1n·ăbă
tut Cieoare di.n al·ticolele aipărute în 
z,i·arul nostru. Am criticat pe cei 
oare aşteptau zile însorite, argu
ment.înd concret ce înseamnă să e
Iectuezi la timp pregăti.rea patului 
germinativ şi semănatul. Ne-am 
situat pe pozilia mobilizării gene
rale a forţelor, de La' cooperatori şi 
specialişti pină I.a :liaotorii de con
ducere ai agriculturii, î n scopul fi
nalizări i napide a lucrărilor, con
dilie de bază pentn'U obtin e.rea unor 
recolte rn.a.ri, La 1tivelul impus de 
exi genţele noii revoluţii iagrare. 

2 
Orice iormulă s-ar folosi, 
ea trebuie să fie eficientă. 
Noi, cei de La „România li-

beră '", am a.pe1at m ai ales la rai 
dw·i!e-.anchetă. Pe lingă acestea, 
însă, pe tot parcursul campaniei 
de semănat .am susţinut o ruodcă 

inlitulată „Acţiuni - soluţii - ini
ţiative", care şi-.a propus să evi
denţieze tot ceea ce se Jntreprinde 
în scopul urgentării executării lu
crărilor. La realizarea ei şi-au a 
dus conlribuţiia nu nllffia'i redac
torii noşfa:i. ci şi corespondenţi vo
luntar! din mai multe zone '3!1e ţă

Tii. Apoi, o rută modalibate de pr e
zentare a realităţilor din teren a 
fost nota critică. Scurtă, la obiect, 
fără „umplutw·ă". Nu am ocoli t 
nici iolorepartajele sau articolele 
de si nteză. 



3 fără i ndoială, susUnerea Li
nei O<tmpanii nu pMte da 
bune rezultate dacă se pre-

zi n lă doar momentul respectiv. Cu 
alte cuvinte. în tot ceea ce .am 
scris ne-am străduit să desprindem 
experienj.a rezultată din acel mo
ment experienţă Oa'.re pulea con
duc-e' a tunci la realizarea unor rit
mw·i ~uperioare de luoru. Este mai 
dificil ca pe timpul unei c.amp.aTlil, 
ca cea de insămînţări, cind trebuie 
să oglindeşti rapid tot ce se in
limplă i n ţ.ară, să consacri spaţii 
la rgi marHor expe1·ien~e. Toc.mai 
de aceea în zi•aru.1 nostru, această 
m::u:e experienţă - ne refer·im in 
mod deosebii Ja cea .acumula1.ă de 
unităţile disti nse cu tiLlul de „Erou 
al Noii RevoJ uţii Agr.aa:e " - o pre
zentăm celor interesa.ţi pe p.1rcursu! 
perioadelor mai puţin fjerbi nţi. Dar 
o f.acem in tot cursul anului, pre
zenUnd-o atunci cind este destul 
iim.p penbru a putea fi preluată. 
Allfel am vorbi inutil despre m o
dul in oare trebuie pregătit solul, 
sau cum n·ebuie semăn.at porumbul, 
după ce această cultură a ajuns 
in faza de prăşit. Cit priveşte cer
cetarea ştiinţifică, legătura ei cu 
prnducţia, ziro:ul nostru întreţine 
relaţii foia:rte bune cu toate insti
tu tele ş i staţiunile de cercetări a
gricole din ţară. Nu de puţine ori 
ap.ar în coloarele zi.arului nostru 
arlicoJe sub geneTicul „Recoman~ 
dări a le specialiştilor", în c11i1·e siut 
arăt.ale noutăj.ile .apăn.rl<e, dar şi 
modul în oare este nevoie să se 
ecţioneze în foncţie de condiţ,ii1e 
de climă şi sol dintr--0 pe:iioada 
sau alba. 

4 Ce şi-a propus ziarul nos
tvu ? Să se siLueze în con tj 
nuare pe poziţii ferme, să 

prezinte realitatea. să critice nea
junsw·ile. Şi, mai .ales, să fie me 
reu o tribună deschisă pentru ge
nel'\a•lizarea a tol ceea ce se dove
deşte eficient. 

Ştefan DORGOŞAN 

Angajaţi ferm 
În creşterea 

contribuţiei presei 
la obţinerea 

unor recolte bogate 
1 Este firesc ca I.actol"ii rultu

rali să impună anumite 
greutăţi desfăşurări i procese-

lor de producţie d in agricultură .. 
Da r acest lucru nu mi se pare 
foar te important. în abord.a:rea ie-

maLică a .aspectelor cu care se con
fruntă oamenii muncii de pe ogoa
re. Nu este o opinie personală, ci 
un fapt izvorit din reaLitafle. Ano
iimpUJ·Ue în ,agricultură nu mai au 
ca element de ier.1rhlzaTe evoluţia 
climatologică. Deci, primăvara nu 
înseamnă numai însăminţări, iar 
toamna numai a-ecoJtări. Lucrările 
converg şi se in.ketaie, se definesc 
într-un conl.exL mai larg, cel al 
noii revoluţi i agrare. Aş.a î ncit, ceea 
ce a reflect.al z11aru1 „Scintei.a ti
nereLului" în această primăvară cu 
probleme a u fost, cu p1·ioritate, fiap·
lele. eforturile go.spoda:rilor din 
agricultw·ă de a ,reali~ lucrările 
cuprinse în programele şi gnafkele 
de producţie, indiferen L de evolu
ţia wemil. Dacii am (i pornit de 
la idee3. publicării măsuri1m· lu.a.te 
în un.Hăp pent1·u ia realiza lucră
rile campaniei de primăvară, am 
fi fost c:<>nsl.rînşi să irel.atărn o 1 ungă 
listă tehnologică, pie.rzînd esenţia
l ul - adică munca oamenilor. Den
sităţi le, adincimile de se.mănat, ur
ga:nimrea (ormatiilor de meoani7.iare 
ş.a. diferă de l.a o tmiba1e 1a alta, 
i-ar realizarea lor in producţie de
pinde de fiecare agi~icultor Îl11 parte. 
Unil p!."ocedează bine, în raport de 
con di p Ue concrete, obţi ni·n.d pr.o
ducţLi la nive lul dotă:ril<>r şi cerm-
teloi: iactuale. A•l ţii se in·Lrea bă, însă, 
„ce este de fă oul "?" . cLair nu 1ia:c 
nimk Şi d in nimic nu se reall
zează recolte ! Co ncluzia : oricu:ma 
lost p1imăvrua anulul 1988, orimun 
a u fost primăverile, ve1ile. toam
nele şi iernile anterioare sau cum 
vo:· I i cele ce vor veni. pămîntul 

trebuie muncit pentru a produce. 
Scopul este recolta, modul de Yeali 
zare munca, indife.J·enl dacă 

plouă. e vînt sau arşiţă. 

2 
Mod.alitia.lea publici~tică e.s_te 
î n funcţie de realit.atea din 
teren. I.nformaţille primite 

prin te.leCon, oricît de măiestrit ~ 
fj scrise, nu conţin în esenţă mai 
m ult decit... o informaţiie. Compe
tenţa ziiarist.ulu i in aborda.rea ge
nului ~etăre.sc, în finali7..area lui, 
rezultă din inciden\,.a .a două ele
mente : profesionalism.ul (ta.lent) şi 
document.a.rea di!reclă. N u mi-am 
propus niciodaită în planul de mun
că să scriu un a·eporLaj , un foile
ton, o însemnare sau să Jiac o foto
anchetă. N umai după 4ocument.a
t·ea în teren se poate ailege con
struoţla publicistică. De aceea con
sider că nu există w WlUme gen 
gazetăresc oare să aibă o eCicle.nţă 
m ai mare şi allul mai puţin mare. 
Un materLal bun, indiferent că est.e 
anchetă, foileton sau însemn.are, 
este bun .prl n cantibatea şi calita
te.a informaţiilor oferite, prin stil, 
prin noutate. Pent.J:u mine este o 
ro.are bucurie cind în mediul ur
ban cititoru dezbat. p roblemele .a
gricultui·ii, izvorul l~r de informa-

.re fiind îndeobşte pres.a, r.adioul sau 
te.leviziwiea. înseamnă că scriind 
des.pre ţărani nu o facem numai 
pentl•u ei. Cu a:tîL mai mul t, deci, 
11:espon sabiilil.alea noasliTă este şi mai 
mare. Am obsenr.at că .a.rLicolele 
te~·ellce au n mai mică a udien tu 
!.aţă de cele care consemnează un 
fa1>t . Ci-ed că asupra ace.stiui aspect 
a.r trebui llTli ti<a't un studiu apro
Iund.at şi concret. Spaţiul tipogra
fic rezervat problemaiicii .agrare 
este mare şi .aceasta implică pen
·t.ru noi obli~ti i deosebite. Deci, nu 
trebuie să scriem or ice ş i oricwn, 
ş i aceast.a din respecL faţă de ci
tilor. Ziiat·isLul nu are dreptul s3 
I.răi.ască intr-un „turn de fildeş·' 
(ceea ce se şi.ie !). el nu există fără 
cititor (cee.:-y ce se uiiă, citeodată !) . 
Adeseori se conl'.und5 tehnioa seri-
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Dezbateri profesionale 
sul'lli cu tehnica .agricolă, ceea cc::: 
este net. îrn def:.avoar-ea articolului, 
~ ziarist.ului, care se toonsformă. în 
această situaţie, tnllr-un lecl0:1· de 
în văţtimînt agrozooteh nic de masă. 
Pentru aceasta sînl rubrici specioa:le, 
aa:re îşi .au xostul lor, eficienţia 101-, 
daeă, bineînţeles, stnt. dozate echi
librat şi susţinute de spedali.şti 
co°'petenţi. Consider, deci, că la.ale 
genurile publicistice sînt eficiente 
dacă si·nt realii.ale cu artă şi puse 
în pagi.na de ziar sau în emisiunile 
radio-tv cu măiestrie. Substania lor 
trebuie să fie omul cu ·via~a şi 
munca lui. 

3 
„Smnteiia tineTetului " a or
ganizai sistematic dezbaterea 
problemelor !Pl'ivind direcţii-le, 

obiectivele şi modul de realizare a 
n-oii .revOO.uţJd a~r.are. Tui acest con
text, e..xperienţa unHăiilor agricole 
care obţin recoUe mari şi eficiente 
constituie un punct cardina l a l ac
tivilMii noastre publicistice, dar nu 
este şingurul. 1n colaborare cu sec
ţia Tineret Sătesc a C.C. al U.T.C. 
a m organfaat şi pa.rticiipat la o mul
titudine de a.cţ~uni, din care enu- • 
măr · cîlev.cr : semina!J.·.Ji met.odlce, 
schlmbut·i de expe1·ienţă, ses.iuni de 
refeTiate şi comunicări tehnJco-şti
in ţU'ice, concursuri profesionale 
etc. Am edi1lat1: împ1·eună ,pagini spe
cil!l:le te.malice şi chiar o publicaţie: 
„Tineretul noii revoluţii agrare". 
Satul românesc şi oamenii lui sînt 
un univers de muncă şi creaţie, aşa 
înc.it nw:na:l cei oal'e nu cunosc a
ceastă rea:l.itate se întreabă : „Ce 
este nou.a i·evoJ.uţie agrară ? " Ţi
nind im.să seama de 1-.aptul că noua 
revoluţie agrară es·te un concept 
dinamic, î·n permanentă perfecţio
nare, se iinţeilege că datoria gaze
t.airuLui este de .cr sesiza şi prezenta 
operativ noile iaspecte ce apar în 
'1ceastă ramură de bază a econo
miei 1Da~iorua'le. Este fiiresc, deci. ca 
un cotidian să prezinte şi să dez
bată aspeote multi1)le, î,ncepî.nd de 
la p!l·-0blemeile de campanie şi pînă 
l.a cele fundamentale. 
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4 
Ce şi...a propus să facă de 
acum încolo „Scint~ia tinere
tului"? 

Tot ceea ce a făcut şi pînă acum. 
der cu un plus de oal!iita.te, pentru 
a onona munca oamenilor din .agri
cult1.11ră. 

Ion OANCEA 

Promovarea noului, 
instituirea unui climat 
de ordine şi disci11lină 

1 lnai.nte de a răspunde La în
trebări, consider u t il să subli
niez că, pe tol paircw·su1 pre-

gă li ri i şi des.făşw·ării o.ampaniei a
gricole de primăvară, redactorii 
secţiei agnal'e au a:vu t posibil.i llat.ea 
să participe la toate şedinţele ţi
nute de ComancLameotul agricol ju
deţean. Ca urmai:e, ei au putut cu
noaşte îndeaproape programele de 
măsw:i sl.abhlite in acest scop, evo
luii.a desfăşu1răril rep.at'laţiJ,lor Ita u
tilaje.le agricole, st,1·uctura cu!l uri
lor şi gradul de ttmidita1.e al te.re
nurilor eitc. 1n consecinţă, re.flec.
tarea in ziar s-a făcut î n funcţie 
de indicaţUle date tuLmor lucrăt0-
rilor de pe ogoarele timişene, aces
tea fiillld corelate cu evol u ţia stă.L'il 
timpului. Au predomlin.at :u.·ticolele 
scurte, la obiect, evidenţiind, in 
m od egal, atît realizărhle - apre
ciiate prin cailitallea execuţiei luora
Tilor şi respectarea perioadelor op
ti.rne de semăn•at stabilite penlr u 
fieoai-e cultură in pacte - , c.ît şi 
caren(ele organimLotice, ab.aleri1e 
de La exigen\e1e disciplinei, de ia 
cerinţele i.:espectării prog1:amelor 
zilnke de activitate. Intir-un cuvînt, 
putem afLrma că „feresl.rele" cu 
timp :lla'Variabil existente în cimp, 
mai ales în prima 'p.at·te a campa
niei , iau iest pe depUn ,..acoperil:e" 

şs Jll'l zi..ar cu rr\1atedale oare .âu t:e
flec1.at sistemaLic modul de folo
si:re eficientă a acestora. 

2 
ReaJităţiJe întilnite pe teren 
- prin depl<a"Sări'le făcute cu 
o fre·ovenţă cwr-oape zilni;-

că - a u impus ele inseile cele mai 
adecv.ate modal-Hăţi de .abord.a>re. 
Normall, deci, ca în paginile zi.a.iru
lui să-şi afle locui, deopotrivă, mai 
toate genui:ile publicistice. Cele mai 
eficjente, însă, .cu eooul dorit s-au 
dovedit .a li articolul cri tic 
însoţit de oa.deal ură, fotoreportaj ui 
critic, pria.clica publicări i const.ante 
.a unoc clas.a.mente - pe consiliile 
l.lnice şi unităţile dj.n judeţ - a-le 
snudiului de executia.re a lucrărilor, 
precum şi notele scurte dit0 cadrul 
rubl'icilor ,,Secvenţe în contrast" şi 
„Oameni, fapte, semnifica~ii ". 

3 De mai bme de doi aoni, cu 
deosebire în răgazul dintre 
campanii, în spaţiul consa-

crat problematicii ~ia.re sînt 1.arg 
înfăţişate cele mai de seamă reali
zări obţi·nute de unităt-tle timişene. 
Prin articole ;ample de alfll8.1iză, 
sarise Î!l1 urma unei temeinice d o
cumentări. sînL p1·ezentate, de ase
menea, căile şi metodele folosite de 
unităţile fl'un1aşe in obţine-rea de 
producţii animale şl vegetale re
cord, insistîndu-se asUJ)'.roa preocu
păl'ii lor de a-şi spori continuu eti
cieni.a economică. Semnate, deo,po
tri vă, de reda.dorii 1·ubricil agrare, 
de activişti de partid şi de stat cu 
o bo~Lă ex;perienţă Ln munca or
ganizatorică, de speo.iiaJişti din pro
ducţie, cadre d.id.acli.ce din învăţă
m î'l'ltul superior şi cercetători din 
instituţiile speciializale. acestea se 
constituie în pledoarji temeinic ar
gumentate penuru promovm·ea fer
mă a noului, pentru respectarea 
tehnologiilor şi B1stituirea unui cli
mat exigent de ordine şi discipli.uă 
în activitatea de zi cu zi a tuLuror 
lucrăto1·i1or din agricul1Ju1-.a timl
şeariă. Evi<lent, în susţinerea aces-
1or idei beneficiem de exemplu! 
numerO\!lSelor unităţi fruntaşe djo 
jude\ - C.A.P. Topolovăţu 1\.'Iru:e şi 
altele -, de puternicul potenţi.al 
şti inţific aflat in reţeaua timişeană 
de invăţăminl şi cercetare. 

4 
Ce vom întreprinde în vii
tm· ? Vrem să fim tn pe:r
manen tă prezenţi in mijlocul 

faptelor, să cunaaştem temeinic ho
tărki le de p.artid şi de stat, con
ţi nutul profund ştiinţific şi indi
aatrne şi orientările reieşite di u 
cuvintăriJe şi ope:r.a secretarului 
general al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, privitoare la 
ca11acterul armonios, legic ne_cesar 
al dezvoliă:rii agricultur:i.i noastre 
socialiste. Stăpinincl toate .aceste ce
rinţe, cu talent şi multă I.rudă, me
seria de ~zel.at· devine cu adevă
r1at f.rumoasă şi eficientă. 

Anchetă realizată de 
Traian DUMITRESCU 



la Constanţa 

schimb de experienţă/ 

şi vizită ele documentare 

Perf e~ţio~area prnf esională, 
prem:~pare permanentă 

a fiecărei redacţii, 
a fiecărui gazetar 

lu perioada 24-26 aprilie, ]a Constanţa s-a desfăştll'at un 
amplu schimb de experienţă şi o vizită de documenearc 
organizate de Uni unea Sindicatelor din lnvăţămînt, Ştiinţă, 
Cultu ră, Poligrafie, Presă şi Editud, Consiliul Zi<ffi şti lor 
dLn Republica Socialistă România şi Filiala Constanta a 
Consiliului · Ziru·iştilor, 'CU tema : „Contribuţia ateliornlor 
gazetăreşti şi a altor forme specifice la perfecţionarea pre
găti rii p0Htico-1nofesionale a ziariştilor". 
foscr'isă 1nir-o continuitate ele preocupări vizînd trc~terca 

necontenită a nivelului de pregătire al ziariştilor, a efi.cien
ţei demersul ui p ublicistic în procesul de edifica re a unei 
noi conştiinţe (prece9enta înt:îlnire pe t ema perfecţionării a 
avut loc, cu un an în urmă, la Timişoara), manifestarea a 
beneficiat de o participare numeroasă, r eunind membri ai 
conducerilor redacţiilor din Capitală şi din judeţe, pre
şedinţi ai comitetelor de sindicat din pr esa scrisă, audiovi
zu;:ilă, de la Agenţia Română ele Presă „Agerpres". 

C
ea dinl5i zi a progr.a
muJui a f.ost dedicată 
unei vizite de docu
men !are, oferind g.a
zet.1ri1011· prezen tu p1-i-

lejul de a se informa asupra 
pregătjiri lor penli-u sezonul estiva1 
rnrrn. Au avut loc convorbiri cu 
cor1ducerile Centralei O.N.T. „Lito
:ra:I ", a I.H.R. Mamaia, a Agenţiei 
de Turism pentru Tineret, a Agen
ţi-ei de Tw·ism tntennaţional, a 
U.J.E.COOP., a staţiunilor Costi 
neş.ti Şi Nept un, oa I.H.R. Mlani:şalia. 
Au fost viizitate, de .asemenea, ex
poz,iţtao de bunw·i de consum nealli
mentia·re pentru sezonul estivail 1988, 
Saiul de vaioanţă, expozi ~iia creaţi
ilo:r de art.ă populară de la Casa 
pionienilor şi şoimilor patriei din 
,tonsbain1Ja. 

Programul celei de-a dou.a zHe a 
fost consaOlla't schimbului de e.ic
perianţă cu redactorii şefi şi pre
şedinţiii sindicatelor din presă pli
vitor da fowne şl modalltăti speci
fice de per.fection.are a pregătiliLi 
pdlitiice şi profesionale a gazellarilor. 

ln deschiderea lucrărilor, tovairă
şul Adrian Ionescu, preşedintele 
Cornsili ul ui Ziariştilor, ia 'Subliniat 
însemnătatea temei supuse dezba
tet·ii, <l'l·ătind că preocupln-ea con
suantă, diversificată penku creşte
rea competenţei. g-azetă'l·eşli conslii
t.uie cond,iţiia rndeplinirii exemplare 
a sarcinii lor ce revin presei în 
a inpluJ efort nş,tional de transpu
nere in viaţă a hotă ril'ilor Congre
s ului al XIII-le.a şi Conferlnţei 
Naţional e iale parti<luJui, exJ
ge:nte s ublin iate cu lîm,pe:aime ;.n 
documentele ele partid. în cuvîn
tăriJe, m·lentăi;iJe ş i indica'tiile 
secretiarului general al pariidulul, 

A luat auvîil1tul, apoi, tov•arăşuJ 
M ihai Marina, membru supleant al 
Comitet ului Politic Execut iv al C.C 
„1 P .C,R.. prim-secretar al Comîte
tulrui judeţean Const.;:Ln~a a l P .C.R„ 
ccn:e a răspuns illtrebă)·i1or nu
meroase fo1imulate de ga2etarii 
prezenţi I.a î:ntilnire, contui-ind o 
i mag:i1ne sugestivă a •loculu i ş;i. 1·0-
J,ului Judeţului Constanţa în an
samblul vieţii politice. econoirrlce, 
sooiale şi cultUTale ia tării. V orbito
n i l a 11rezentat coordonatele esen
~iale JPe aaire se plasează .activritJatea 
productivă a oamenllor muncii 
constă11teni, a subliniat realizări.I~ 
0bţinute, problemele pr,iOl.'i1taxe eP 
se impun î-n perioa,da iactuală ş i de 
pe.rspeotiivă. Răspunsuriile iau :îm
brăţişet o arie largă, diversificată 
de teme, re.f-erindu-se la pe'rspecfîi
vele dezvoltării agricuJlurii judE> 
ţuJ:u.i, a!le activităţii destăşunate pe 
os.n . .alul Dunăre-Marea Nearo:ă la 
rea:Ji.za.rea primU:lui f eto;i,bot. r~mâ-
nesc, la sta_diul lucrărllor de 1a 
Centuia.la nucleară Cernavodă, La 
activitatea pla'tformelor de foraj 
11'1llir ln, precum şi Jia pl-obleme a1'e 
dezvoltăirii iiw'ismU!lui, a b.azelor 
de trat.a:men1t şi od·ihnă, preocupări 
le~te de oc.rolifre.a mediului î·n~ 
conjurător ş.a. 
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Schiml? de experienţă 
Cuprirnzătoare, cu o bo~tă jnfor

maţie documentară, intervenţia ;.1 
oferit gazet<nitlor posibilitatea de a 
cunoaşte cifre, procen-te, date con
crete de ultimă o.ră dar, mai mult 
deoîrt atit, linUle directoare oale nnei 
activităţi vaste desfăşurate p_entru 
in:făptuirea pol~Licii part idului de 
oamel)..ii muncii constănţeni cu 
abnega\Iie, cu competenţă. cu spirit 
revoluţionar. SJa relie[.at, de ase- · 
menea, contrJbuţia nemijlocită pe 
C'Me o are ziia'rul local, sarcinile 
presei. în general. oa :factor mobi
Jii;ator activ, dinamic, în procesul 
de edifioa.1·e pe plan material şi 
spm tu.al, de construLl:e a unei noi 
vieţi pe pămîntul Româruei socia
liste. 1'6na schimbului de expe
rienţă. perJec~lom1rea' profesion.a.lă 
a gazetarilor. a apărut din ru:eastă 
pei:specLivă. a sarairndor concrete ce 
revin presei din întreaga 'ţlară, cu 
a.tît mei acbuaJă, activitatea desfă
şur~ de conduce.rile redacţiilor şi 
de or.gani.2'a(iile sindJcale din presă 
pentiru creşterea nivelului de pre
gătu·e a cadrelor constituind con
diţia î"1d.eplinirii m cele mai bune 
condiţi-i a menirii înseşi. a presei 
noastre comuniste. 

Punctul următor al ordinii de zi, 
p11imit cu expJJcabil intereo; de p.ar
licipanţi, l-a c0:nsLitui t decernarea 
premiilor de publicistică şi toto ale 
•:»ncursului inJ\iat de C:msiliuJ Z1a
L'işlllor, edi (.ia 1987. DipJomele au 
fost tnmm1a-te gazetarilor premiaţj 
de că.tire tovieu:ăşul .Nicolae Dragoş, 
prim redactctr-şef adj tulcl ad zia
rului „Saînteia ", vicepreşedinte al 
Consiliului ZiarişlLlor, preşedintele 
juriului. (Lista ptemîilor, la pag. 
18-19 ale .acestui număr de revistă). 

A urmai prezentarea. unor refe
rate Pl'ivind activitatea tmclelor 
Consiliului, .a redac1Lllor şi organi
zaţiilor sindioale din presă, pentru 
atingerea unUll inall gr.ad de compe
tenţă în fiecare colectiv de muncii. 

P1'1muJ refe.Mt, sus~înut de tovia
ră~a Au'.relia. Berariu, redaclor-şe[ 
al ziarelor ,,Dobrogea nouă" şi ,.Li
tonal ", s-a referit Jia activitatea 
desfăşurată ele filiala Constanţa a 
Consi1iului Ziiarişiil()r, de redact'ia 
celor două col;idiane şi a revistei 
„Tomis ". de comitetul sind.iaati.1lui 
l ucrâtoJ·ilo.r din pre.~a ·constănţeană 
în sprijmul ipedecţionării ;pregăttirii 
polit ice şi profesi-onale .a l·ediacto
rilor. V01·b:iind despre sarcinne eco
nomice şi sociale ale judeţuJui, 
despre exligenţele ce derivă in mod 
direct pentru activi·~atea de presă, 
vorbitoarea a arătat: .Pentru lu
crătorii din presă. diredţiile princi
pale de iacpune fol'!Tlu1ate de 
tovarăşul Nkolae Ceauşescu p:ri
vdncl îm.bunătăţirea .acl.ivităţii i<leo
logice, poJi.tico-educ.ative, m ateri.a
J,J.st-ştLin(ulÎce a o.amenilor muncii 
prezi.nită o mare i'nsemnă~ate şi u~ 
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inepuJz.abil izvor tematic'". Preocu
pări le penku ,ridicarea nivelului 
publicisli•c ş i cre.ş1e:rea ca.utăţii 
muncii zi•ardştilor, ia spus, in con
tinl\.lare. Aurelia Berariu, s-au con
cretiz;at, cru devenit sistem.atice, 
odată cu reorganizarea filialei Con
sLa:nţa ia Consiliului Ziariştilor la 
ca~·e •au ia:dei•at, pe Lingă cores;pon
denii1i pTesei centNU.e, redactorii 
zial"elor „va·emuri noi"~Călă;raşi, 
„De1La"-T·u1cea şi „lnain.t.e "-Bra:ila. 
S-au S'La!to.nnicit, în acest fel , bune 
reJ:aţii de colabo1·are intre cele pa
tru redacţii di•n judeţe înveci·nate, 
tavol1abiJe info1·mării irecipr-0ce, va
lorificării exper·ienţei pozitive în 
diferite domenii de activitate. S-au 
organizat 1:ol!oda'lă, c icluri de .ac
punl dinire ca-re .au. fost runin.Lit,e : 
„Teze. conce;>te şj idei [unda.men
tale din gîndh·e.~ social-politică a 
tovarăşului Nicolae Ceau.şescu", se
rie de maniEestă:r.i polilLico-irde:>lo
gice vizînd însuşirea şi adînoil'ea 
le?Jaurului de cunoşlinte ale teoriei 
socialismului ştiinţ.iiic şi ale prac
tici.i revoluţionare romaneşti , izvo
rîte din opera secreta1·ulu.i genera:! 
aJ pairtidului : s.i<mp-0z:i,ci1THJll ,.PJ:esr:i 
locală, og)Lndă vie a realităţl.i în 
anii glorioş.i a j EpoCi.i Nico1ae 
Ceauşescu", simpo~ion însoţit de 
u n sLand cu operele sec.rt?tâ.rului 
general al partidului şi de o expo
ziţie omagială de pictură cu cele 
mai no i cr eailii file arti$tilo'r plas
tici constănţeni, întreaga m:aJnifes
tare fii11d aşe?Jată sub semnul oma
~ierii zilei de naştere şi îndelun
gatei activităţi rev-O'luţionare a 
conducătorului pantidului şi s!Jâbu
lui nostru ; sub genericul ,,Patrfa, 
elerna v.a!ră .a gindurilor şi mp
lelor noastre'· a avut Joc o vizită 
de dooument1a•re la Institutul de 
Marină .,Mircea cel Bătrin", o in
iiln.iTe cu conducerea InstituLuJ.ul , 
vizitarea portului mruitim, precum 
şi o dezbatere cu participarea unui 
ministru adj um:t al Ministerului 
'DrC11nsporturilor şi Telecomunicaţi
ilor pe tema înfăptuiri i Pr-0gramu
lui n1::tti-0n.al de constru<:ţii 1J1a'V'ale 
şi al celui privind schimburile co
me1'CÎjale româneşti. în Ull'TTla unor 
asemenea vizite do0ument-a:re. a 
arătai vorbitoarea, re<L9cţia reati
zează pagini speciale sa1J nu.mere 
de zta·r consacrate in tegl·a.J tema
ticii respeetîve. Dintre acii•uniie pe 
care :ifili:alia uiniează i;ă le lanseze 
în perioada i.wmătoare, a·u fost 
menţionJate : „Ştiinţa, fiactor hotă
rit.or în reall2Ja.rea programelor de 
dezvoltia.Te iintensi vă, de modeimt
zare a econ'omiei " : „Rolul spo1it 
al activităţii polilico-ideoJogice şi 
eduoaitive în procesul făur~rii omu
lui nou" : „Stimularea competenţei 
şi a anI§ajăriil revo1uţionare în rpro
m ovaTea noului": „înţelege.rea pro
tundă ~ rolului creaţiei cultur·al-

iatlistice în mobilizarea oame·nilor 
muncii l.a infăptuirea sa1·cin'ilor 
economice·' ; „Locul .anchetei, oa 
modalitate publicisLică eficientă iin 
col()gl)1E!le :presei localle" ; „Auten.111-

ci l.atea a rtei populare pe li to;r'al" ş.a. 
Se via colabora, pentru realizarea 
•acestor teme, cu oadre clin apara
t'ul) de part.id şi de stal, lectori a~ 
lla catedre1e de specialitate ale Şoo-
1ii interjudeţene de partid, ale ce
!or două centre de perfecţienare 
aflate pe terito:riul munici,pi:Ului 
Con&llan~a. cadre din învăţăn:Untul. 
univeTsiitar de ziaristică, reprezen
tan ţj ai asooiiaţiilor profesionale ale 
Consmului Zi!ilDiştl'.Jor. Se a.flă, de 
asemenea, în curs ~de organ1zaa:e, 
un cerc de măjestrie proîesionaJă, 
pe ciclw·i tematice. 

Despre preocupările ex·iS'tente iin 
redacţia zLa:rului .,România Dtieră" 
pnvin? perfecţion,area iactiv·ităţii 
pro.feswnale, a vorbit tovarăşUl 
Constantfo Vrânceanu, re<:I actor-şef 
a djunct. Pdndpala formă· adopltcltă 
de redacţie în .anul trecut. a 
spus vorbitor ul, ~ fost aceea 
a dezbateril-OT săiptămin·ale, în 
cadrul căt'Ona se analizau edi-
ţiile săptăminjj ·a.rnterioo.re. se 
discutau _probleme legate de 
tel113.tică &a!J.· şi de măiestria 
gazetărească oa ~·ediaotă•rii. a p u
nerii în pagină. de eficient.a f:ie
cărei pagini şi .a necăru i articol. 
Formula s-:a dovedit fructuoasă 
rezultatele discu~iilor vil pu1·tat~ 
a u puitul; fî recun.oscute în activi
tatea co:na1;etă şi, de aceea, mod.a
liba.tea dezbaterii esLe păstrată ş i 'iin 
continuare în .redacţia „România 
Liberă" dar, pentru a se c1ştiga în 
operaLhrtiuate, dialogurile se rpoortă 
in prezent, in şedintele de colegiu 
lia . oa1·e sînl i:nvjl:aţi, prin rol.ape, 
toţ..L membrii colectivului. 

Problema creşter.ii nivelului pu
blicistic al ?Jiai.·ulu.i, a sporirii gra
dului său de effoienţă constituie o 
preocuţ-a.re pei"manenlă şi, în a<:est 
sens, redacţ..iia intenţionează reali
zarea unei co:J.laborăil"i sistematice 
pe teTm en lung, cu cadrele univer~ 
-sil!are a le secliei de ziaristică a 
Academiei de Studii Social-Po.LiLice 
precum şi cu Lectoli de la Aoade~ 
mia de ŞtUnţe Economi-ce. Partici
p"'1re.a cons'flantă !la acţ.i:uniie aso
ci•aţiilo1· profesionale ale Consiliiu
Jui Ziarlştilor, la vizitele cO'leotive 
de docum entare şi. schimburile de 
ex.peri enţă la njvel naţional, la 
aleLlereJe profesion.ale, constituie, 
de asemenea, mijloa.ce utile <le im
bogăţil·e a cunoştinţelor proiesio
na:le, de per.fectionare .a măiestriei 
~azetăireş.Li. 

Dialogul desfăşuraL la Admi nis 
lnaţi1a Canalului Dunăre-Marea 
Neagră. vizita de docume.ntare pe 
oanal ş·i la ecJtt.tur Agtgea .au com
pletat p rognamul după-.a.miezii, cea 
de-a doua zi a schimbului. de e x-
perienţă încheindu-se cu vlziona1·ea 
ll[}Ui S'PecLacol o(erit de ia1·tişti con
~iănţeni. 



şedin\ia desfăşurată jn dim.ineata 
zilei următoare a debut.a-. pnn cu-

inlul tovarăşului G h earghc Gh e
~asim, şef de ec\ie la. Radiotelev~
ziunoo Rc1mână. preşedmtele _conu
tetului sindicalului. Ac~slă 1m~r
Lantă instituiie de presa. a aralal 
vorbitorul, numărin~ circ.a 3 10~ 
oameni ai muncii, drnlre care mai 
mult de 600 sint redactori, presu
pune o preocupa're statornică, .ac
ţiuni diversificate~ cuprinzăt~r~: 
pentru i·ealizarea m bune cond1ţ11 
a programelor de per~ecţion~1·e 
profesională. ENistă, la ni_velul 1n
slit,u\lei un prognam unitar de 
preoăti~e. desfăşur.al însă prin .in
t~e<liul a două cabirnete distincte: 
radio şi televi~iune. în anul care 
s-a scurs o experienţă mai inte
resantă, mai rodnlcă a îmegisb-at 
cabinetul ce funcţionează ia radio, 
in c.adruJ căruia ga7.etarii s-iau in
lilnit cu I.actori de răspundere ai 
econom1e1 naţionale, ai structurii 
politice, benef.ioiind de o informsre 
bogată. la zi, de analize competente 
asuprcr problemelor priorit>are. în 
măsură să ofere repere valoroase 
pentru alcătuii-ea sumarelor emi
siunilor. Pornind de la această ex
perien\ă, de la exigenţele spo1ite 
cărora presa e chemată să le răs
pundă atit ca inionnare cît şi o..l9 
OPortuni tate, ca discernănlint al 
selecţi ei intre nenwnă.J.;aotele teme 
pe care le pl"opune realitatea, vor
bj ioruJ ia subHniat necesitatea de a 
f.ace clin 01,gainfaaţi.a sindicală un 
sprijin activ, permanent al acllivii
lăîii profesionale în fiecare red·~
ţle. în fiecare insti·~utie de !Presă. 
Capito!Ul de propuneri al interven
(iei sale a vjz.at, de iasemenea, un 
rol mai dh'ecl al Consiliului Ziia
tişllilor în stabilirea direcţiilor prin
cipale de desfăşurare a învătămîn
tului profesional, realizmea unor 
întilniri, la nivelul Capitalei sau al 
Iiliale1or, măt'al.· o dată pe trimes
tru. pentJ•u dezbat.e1·i de teme, idei, 
probleme ce se ivesc în munoa ~
zelărească de fdecare zL 

Tn debutul intervenţiei sale, Dan 
Lupescu, preşedintele sindicatului 
Presă Editură Craiova, a sublinilalt 
faptul că regulamentul cad'l'U de 
desfaşu1·are a aolivităţii de pede<:
\iona:re a fost ehabor.al pe bGmi 
concluziilor reieşite d.in schimbw·iJe 
de expel'ienţă pe această temă or
ganizate î·n anii ante;i:ior.i la Bucu
reşti şi Timişo.:·l!r.a. reflectînd şi ex
J)erien~ele comunicate cu aceste 
Prilejw:i de colegii din eelelalte re
dacti i. La Cnaiova există pr.3cti-oa 
or~anizărJi luniare a unor colocvii 
Pe di verse teme de interes profe
sional precum şi a unor vizite co
lective de document.are urmate de 
dezbateri, o dală pe trimestru. Deo
sebit de ut.i le se dovedesc. de ase
menea. intilni1·iJe cu membri ai 
Comitetului judeţean Dolj al P.C.R.. 
cu cadre cu munci de răspundere 
în domeniul economiei. cu specia-
lişti. Se simte insă nevoi.a. a pl'eci
z.·u vorbitorul, unoi· acţiuni de 

Schimb ~-de experienţă 
reciclare l.a nivel n.a\ional , .a unor 
largi dezbateri pe teme ce intere
sează nemijlocit loat.e colecti\·ele 
redacţionale : m ijloacele de inlor
mare ce sfiau Ja dispozitia g.a.zeta
uilor, probleme de pregătirea oa
dre!OJ", ca:it.et·iiJe de selecţie pentru 
admitel'ea in învăţăm.intui ziaristic, 
!flecesitatea unui sistem centmalizat 
de pei-fectiona1·e pt·oresională ş.a. 

1n cuvînLul rosUt, Violeta Apos
tol, vicepreşedinLe al Comitetului 
Sindiaa~ului P-resă Bucw·eşLI, s-a 
referit la p1-eocupările deosebite ce 
exrlstă îrn Loate redacţiLle din aa.
pibală penbru promov.area unor for
me şi modalilă\i specHice cît mai 
eficiente de perfecţionare a pregă
tiTii. ln acest scop, S-iaU constituit 
cercuri, colocvii, cenaaluri sau ate
Jjere profesionale. DenumiTea de 
atelier profesional a fost acceptată 
de cele mai multe xedactii, dove
dind faptul că aceasta răspunde 
mai bine scopului şi caracterului 
propus. Fireşte, formele adoptate 
depind de specificul. profilul şi 

sarcinile ce revin fiecărei publica
ţii, dar exJslă şi irăsăluni , cerinţe. 
exigenţe comune, ce rezultă din 
Legea nr. 2/1971 priviioare la obli
gaţi0a tuturor oamenilor muncLi de 
a-şi ridica neconLenit njvelul de 
cunoştinţe, di•n Decretul Consiliului 
de Stat nr. 19/1986 prJn oare s-a'U 
adopLat măsuri anenlle să perJec
~ioneze această activitate. 
Exprimindu-şi apl'ecier a pentru 

experjenţa comunicată în cw-suJ 
şedjnţei de reprezentantul filialei 
Conslantia a Consrnului Ziariştilor, 
Francisc llles, redactorul şef ~ 
zfa:rului „Fâkly.a ·'-Bihor, a subliniat 
necesitatea reactivării tuturor fili
alelor, ca un cadru organizat, pro
pice inilierii unor acţiuni sistema-

tlce, eficiente destinate perfecţio
nâTLl. In prezent, fo1mula de reci
ci.are oentru care a'U opiat ziariştii 
orăderÎi este aceea a întilnil'Hor 
lunare ale redacţiilor cu persona
!Hăţ1 din viata economică. social
pol.itică a judetului, intilniri favo
rizind o mai bună informare, pre
cum şi dezbaterea unor teme, pro
bleme ailate in iacLualiLate. Privitor 
La nevoia de info1·1111are ce se re
simte 1n munca zialişUlar, diversi
tatea şi accesibilitatea s urselor ră
mîn încă nerezolviBte, în condiţiile 
unui număr insuficient de abona
mente la ziare şi reviste, i11 acest 
sens fiind necesi::ir sprijinul Consi
liului Ziariştilor în găsb·ea unei 
soluţU. Interven\ i.a Consiliului .a 
!ost solicitată, de asemenea, pentru 
elabonarea şi desfăşurarea unui 
program minuţios de perfecţionare 
profesională, conceput pe plan na
ţional, ca şi rn pregăti1·ea cadrelo1· 
de presă ce vor octiv.a in perioada 
următoare în redactiile din t.a.ră. 

1n cuvinlul său, E ugen Eftimiu, 
redactor de rubrică la „Informaţia 
BucureşlJului „ . preşedintele Comi
tetului sindical de 'Secţie, a p:-e
zenl.at cliev.a di.ntre preocupăltile 
privind periecţionarea ptegătkii 
pro.f'es.ionale a ziru·iştilor din Ca
p.ibală, crrăiinc\ că este uHliw.lă o 
Jiargă paletă de forme şi mijloace 
adecvate profilului fiecăl'ei publi
caţii, demersw·l desfăşurate sub 
direola şi perma.nenLa 1ncll'umiat·e a 
Comitetului de paTtid Coordonator 
Presă şi Edituri. a org.animiţiilor 

de bază din .fiecare reda-ctie. A i,n
trat in pTact.ică, în toate redacţiile, 
sludjerea şi seminarizarea imediat 
după apariţie a documentelor de 
partid şi de stat, a cuvintărilor 
tovarăşului Nicol.ae Ceauşescu ; 

g ·,.. 
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Schimb de ~e-xperienţă 
multe dintre tte(iunile orga.ni».ale 
vizează legătura intre pregătirea 
tehnico-profesională şi pl'egătiTe.a 
polilico-ideologică. o bună ex.peri
enţă, in acest sens, înregistrind 
„Scîntei.a'', „Age11pres", „Ştiinţă şi 
tehnică", „Elore", ,,Informaţi.a 
Bucw·eşU ului··. .,Viaţa studenţeas
că-, „Teatrul ". Red.act ia publioaii
ilor pen tru stră.inătate, „Munca"'. 
„Sportul" ş.a. După trecerea in re
vistă a celor mai eficiente forme 
de perfecponare - cercuri, ateliere, 
oolocvii. cenacluii etc. - vorbito
rul a 1·e!iefat o problemă situ.uHi, 
de asemenea în prim planul preo-
cu,pă.ri lor instituţiilor de presă : 
asigurarea schimbului de m.iine, 
grăbirea procesului de maturizare 
profesională a tinerilor g;aze1sari, 
amintind în acest sens activitatea 
cercului de per[ectionare gazetă
n~ască ce funcţionează pe lingă re
ci.act.ia „Viata. studente.ască", - p.a
Lron.at fiind de Asociatia tinerilor 
ziarişti - şi reunind 60 de parlici 
pamţi, gazel1arl d"in presa bucureş
teană. In continuare, vo1·bitorul s-a 
referit I.a implicarea directă a Co
mitetului Sindicatului Presă Bucu
reşti în iniţierea actiunilor de per
fect ion.are, la sprijinul nemijlocit 
pe care-l acordă mai ales recliacţii
lor mai mici, cu poslbllităti m.::ii 
reduse de a rezolva singu1·e pro
blemele. La loate .aceste acţiuni se 
adaugă conLrlbutia organelor sin
dicale in stimularea efort urilor pro
prii ele iautoperfec\ion.a.re, punerea 
l.n punct a documentărilor redac
ţioniale şi personale, conlributia re
vistei „Presa noastră·• prin înd.ru
m.3.re:i căire sursele cele maj aulo
rizale de jnformaTe dar şi ca spa
tiu aJ dezb.aterilor profesionale ei.c. 
Por-nind de !.u aprncie1i.le lucrători
lor presei bucw·eşlene, a fost su
ae-1 lă Cons-'1l iului ~i,a.1·işt.1lor 111ece

sitate::i de a an.::iliza posibilitîl(.He de 
reorganiz.are a cursurilor de reci
clare centralizată, in forme şi mo
dialităţi iadecv.ate. 

A luat cuvintul, în continuare, 
Constantin Amari~ei care a vorbit 
despre preocupările ,şi posibiHtăţile 
Catedrei de teoria şi practica pre
sei a Secţiei de zia:rlst\<:ă de la 
Aoademia de Studii Social-PoUtice 
de a initia şi sprijini diverse forme 
ale ~rfcejionăl'ii profesionia1e. fă
cind propuneri concrete de coJ.abo
nc·e a Catedrei cu redacţiile : par
ticip.a.rea cu un cadru did3ctic sau 
un grup de cadre didactice la 
dezbaterea unor teme propuse de 
redacţii ; analize de rubrici, teme. 
pa~ini speciale, acţiuni de presă, 
genuri pubLicislice. la cererea- re
d.aciiilor : împi·umutul de cărţi de 
speciaJitale; organi7.iarea, la cererea 
unor instilutii de presă sau grup 
de redac\ii. a unor acţiuni de in
formare sau reciclare a persona-
1 ului rediacţion~J prin actuali?;<1rea 
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cunoşlintelor într-un domeniu sau 
alt.ul al activilătii orl pe o anume 
temă profesională; oq~anizarea unor 
vizionări de filme de specialiLate 
w-mate de dezbateri şi schimburi 
de experienţă : informarea sintetică 
cu noutăţile ce ~1par în teoria şi 
praeiica presei : pub1icarea în re
"ista .,Presa noast.ră'" a unei suite 
de texte pe leme cerute de redac
ţii, într-o rubrică gen „cenaclu 
(curs) prin corespondentă" ; org;a
niz.a re.a în redaciu sau .La Academie 
a unor dezbateri gen „studii de 
caz" pe m.a:rginea unor cazuri a.lese 
din colec(i::r existentă la Catedră. 
ln măsura poslbi!Hătilor se pot 
găsi, de comun acord. şi alle forme 
de colaborare, Cated.oo fiind ~ata 
să răspundă. a asigurat în înche
iere vorbitorul, oricăror solicitări 
ale red.acţiilor. 

Expe.rient.a înregistrată la Ager
pt'es a fosl comunicată de cătire 
Eugenia M arinescu, preşedinta co-
miletului sindical al Agentiei. 
Stt'uctura complexă a instituţiei 
imp.une. .a arătat vorbitoarea. o 
compa1·~1ment.are .adec:Yată ia act.i\ri
lăt.ii atei ierelor profesionale, 1:aPor
la;rea lor la profil ul muncii dife.
·ri!elor colec:ti ve. Ceea ce uneşte, 
insă, to.ale aceste direc(ii este ideea 
fundament.ială, corespondenţa stric
tă intre temele şi mocLalitUile a
doptate de un atelier sau altul şi 
imperativele. exigentele aclivilălii 
cw·enle. Teme cum sint „operat.i
vllatea" sau „capacitatea de con-, 
cent.rare a materialelor, a expre
siei gazelăTeşU" interese.ază, firesc. 
pe loală lumea, tinind de specificul 
î nsuşi e:l activităţii de agenţie. O 
preocupare distinctă in temabioa a
bordată de ateliere s-a acordat şi 
problemelor de stil, pentru a căror 
dezbatere au fos.t invitate cadre 
universitare de recunoscută auto
ritate. Discuţiile au fost oanaJiza1e 
căire probleme concrete. s -au făcut 
en.alize pe text, astfel ca utili 
tatea î ntîlnirilor să se poală răs
[6nge în mod direct, pozitiv. asu
P.î'a muncii cotidiene. 

Cu p1·oblema forniării noilor ca
dre, menµonată in cursul schim
bului de experienţă. se confsun.tă 
şi colectivul Agenţiei române de 
presă, mai ales în ceea ce priveşte 
corpuJ de rotoreportei·i, şi pentru 
soluţion:.rrea ei instilu(ia a invit.al 
m.aii mulţi tineri absolvenţi să par
ticip<? la cursurile conduse de pro
fesionişti de valoare. fotoreporteri 
cu experien tii, astfel incît. în urma 
uno:· examene, a unor probe pr.ac
Llce de măiestrie, linerii ce se vor 
dovedi pregăliţi pentTU profesie să 
poală fi i ntegraţi colect.h"t1luL 

în incheie1·M dezbaterilor, tova
răşa Dobri(a Ţigăran, vice.p1·eşedin
te al Consiliului Centrat ia1 UGSR. 
preşedinte al Uniunii Sindicatelor 
d in T1wuţnminl , Şli·in\ă. Cultură, 

Poligrafic. Presă şi Edit.uri, a vor
bit despre sarcin ile ce revin sin
dloatelo:· din presă in perfec.ţlon.a
rea pregătirii politico-profesionale 
a ziariştilor. Sublin iind fapt.ul că 
„ziariştii, profund onoraţi de mi
siunea incredin~aiă, depun taiate 
eforturile penb·u a-şi îmbogăţi 
necontenit pregătirea poHti.că şl 
p1·o!esionatl.ă, spre a fi la înălţimea 
mai;Jor responsabilităţi, pentJ.•u a 
putea răspunde mereu mai bine 
inaltelor exigenţe de adînc patrio
tism revoluţio.n.ar, de strălucită 
cl.arvlziune form ulate de secretarul 
general al partidului, tovw:ăşul 
Nicolae Ceauşescu", vorbitoarea a 
aJ"ăLa.l că „organele şi oq~anizatiile 
sindiaale clin presa scrisă şi a udio
vizuală. sub conducerea 01·ganel-0r 
de pari.id, trebuie să .ac\ioneze ln 
continuare. cu mai multă fer mi
tate, prin mod.a.lilă(i specifice, pen
tru ridicaTea nivelului de pregăt.i:re 
politică. ideologică şi profesionala 
a tuturor lucrătorilor din Ted·l<.1H 
în vederea sporirii contributiei lor 
la e[o.t1turile care se depun pentru 
mobilizarea colectivelor de oameni 
ai m uncii la realizare.a sarcinilor 
de phrul pe acest. an şi pe întregul 
cincinal. Este necesar să se iniţieze 
acţl.uni proprH, sub conducerea or
ganelor de parLid, penl.ru : cunoaş
terea aprofundată a documentelor 
de partid, a concepţiei secreLal1ului 
său general. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, referitoare I.a obiective
le prioritare ale perioadei actu.a'le 
şi de perspeclivă : pentru cunoaş
terea temeinică, „cu ochi mereu 
proaspăt··, a m·ealită(Jlor economlco
soclale, pentru „ozona.rea" sanisul ui 
alit su b 1·aportul expresiei cil, mai 
a les, ail incărcătw·ii de idei. al 
puteri i de convingere, deoarece 
menire:i presei este nu numa'i de 
a explica ci şi de a mobiliza ma
sele la acţiune politică, de a in;
'lerveni activ la buna înţelegere a 
sarcinilor. la rezolvare.a lor c01·es
pu,nzăloaa·e ; creşterea rolul ui gru
pelo1· sindioale in asigurarea efi
clen\ei demersului gazetă.re.se, ful 
consolidarea prestigiului fiecfu·ei 
publicaţii sau emisiuni p rin pro
fesionalism şi responsabilitate ; 
grupa sindicală poat~ şi trebule să 
contribuie la cunoaşterea şi gene
raliz.a.reg experienţei pozitive p r in 
dezbatere.a în adunările 1 Ullla.re a 
unor probleme ca : „Legăt.ura cu 
viaţ..a - izvorul forţei educative a 
presei:·. „Ce şi cum scriem ca să 
fim citiţi şi să convingem" ... Cri
tica eficientă - expresie .a unei 
responS<lbililăţi deplin asumate"; 
promovarea mai accentu.ală, în gru
P3 sindiCB'lă. a dezbaterii colective 
în spiril cri U.t: şi .autocri li c, crea
rea unei opinii impoLrlva manifes
lărllor de superficialitate, de. .auio
mul(umire ; instaurarea în fiecare 
red.acpe, prin acţiunea grupei sin
dicgle, .a unui climat de probitate, 

Cristina DUMITRESCU 

(continuare în pag. 24) 



Atelier profesional 

Preocupările Sindicatului Presă Bucureşti 
. 

privind modul de orgamzare, funcUonare 

finalizare a atelierelor profesionale Sl . 
Pentru a veni in s,prijinul preocupării privind perfecţionarea profesio

n.alU a ~etarllor, f.avorizind un sc'hlmb de experienţă constant, amplu, 
punem la dispoziţia colaboratm·Bor şi cililorila.r noşt1·i o rubrică destinată 
anume perfecţionăr i i : Atelier _profes ional. P1·ima dintre e.xperlen\ele co
munloate in acest spaţiu este aceea .a Sindicatului Pl·esă Bucw·eşti. 

1n ultimii ani, în cadrnl publica
ţiilor cotidiene şi periodice reunite 
în Sindicatul PJ'eSă Bucureşti se 
manifestă o preocupare deosebită 
pentru pr-0movarea unor forme şi 
modalităţi specifice cit mai efici
ente de iperfecţiona-re .a pregătirii 
politico-ideologice şi profesionale a 
rntw·or lucrătorilor din presă. ln 
acest scop, s-au consliluit şi func
\ionează - unele permanent. altele 
cu inLermitente - diferite forme 
de perfecţionare a calificării noas
t re, denumite cercw·i, colocvH, .ce-
nacluri sau atelie1·e profesionale. · 
Ultima denum ire - cea de ateliere 
pro/esionale - a fost crcceptată şi 
edoptală de tot mai multe condu
ceri de redacţii şi organi:1Jaţii sin
dicale. 

Pornind de la experienţ.a dobîn
dită pină acum in cele mai multe 
redaaţii, in cadrul unei plenare a 
Comitetului Sindicatului Presă 
Bucureşti -cu activul său au fost 
dezbătute probl..eme referitoare la 
modul de organizare, funcţionare şi 
tin.alizare a atelierelo1· profesionale. 
Fjreşte, nu există şi nu poate exista 
un model de atelier profesional 
pentru toate colectivele redacţio
nale. T~malioa, modul de desfă
şurare, durata şi rezultate.le unui 
alelier profesional depind evident 
de specificul, profilul Şi sarcinjle 
ce revin publioa\iei respective. Dai-, 
nu e mai puţin Cl'({evăl-iat că există 

şi tdisălw·i comune, cerinţe şi exi
genţe. Acestea 1·ezullă din Legea 
nr. 2/1971 care precizează că este 
o obligaţie a tuturor oamenilor 
muncii - deci şi a noastră, a lu
crăLorilor din presă - să-şi ridice 
necontenit nivelul de cunoştinţe, 
să-şi însuşească tot ceea ce este 
nou in sectorul lor de activitate. 

ln iaceş-t context. prin D~retul 
Consiliului de Stat nr. 19/ 1986 s-au 
adoptat noi măsuri menite să per
fecţioneze irctivitatea de ridicare a 
Pregătirii profesionale ia luLuror 
lucrătorilor, asigurându-se mai e(i
Cient latura sa stimulativă. Ast.fel, 
Decretul precizează : „Promovarea 

personalului muncilor în categorii 
şi funcţii, precum şi trecerea aces
tuia io trepte şi grada lii superioare 
se tac î n condiţiile prel'ăzute de 
lege, numai dacă a absolvit şi un 
curs de ridicare a, caliticării sau o 
altă formă de perreclionare profe
sională, organizată conform regle
mentărilor lega te··. 

Penh·u ca aceste .ateliere să func
ţioneze într-un cadru organizat şi 
eficient, Sindicatul Presă Bucureşti 
supune atenţiei citeva d intre măsu
rile pe oare le-a adoptat, sub în
drumarea Comilelului de Partid 
Presă şi EcLiluTi, cu SJ?J·ijiinul con
ducerilor unoi· rectactii, şi pe baza 
sondajelor. proprii efectuate în co
mitetele de secţie şi grupe sindi
cale. Aceste măsuri vizează, în 
principal, următoarele : 

l. In acţiunea de pe:rfec\,ionare a 
pregătirii profesionale vor fi cu
prinşi toţi lucrătorii din redacţie, 
astfel incit cel puţin o dată la doi 
ani fiecare să absolve un curs de 
perfec~iooare organizat in a telierul 
profesional constituit. 

2. Atelierele pr0Iesionale vor fi 
organizate pe două secţiuni : umr 
pentru personalul redacţional şi 
alta pentru personalul tehnico-ad
ministrativ. 

3. Nwnăvul mlnjm ial unuj 1ate
lier p1·ofesional este de 6-10 
curs.anti. ln colectivele cu un ,nu
măr mai mare de redactori pot fi 
org.aniz.ale 2-4 ateliere, reunind 
secţii şi comp;rrtimente cu prob1e
matică apropiată. 

4. Dw·ata unui curs va cuprinde 
cel .pu\jn şase Juni, de Tegulă în 
interv;al ul 1 octombrie - 1 apt"ilie. 

5. Cursurile se vor desi(ăşw·a pe 
bază de progname de învă~ămlnl in 
c.::LTe se vor inscrie teme de studiu 
în di.reclă legătură cu profilul şi 
sardnile ce revin publicaţiilor res
peclive. Temele vor avea ca obiect 
de studiu politica gener.ală internă 
şi exlet'nă a partidului şi stalului 
nostru înfăţişată în ultimele docu
mente de partid, în cuvintările 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 

seci-etarul general al partidului, p11e
oum şi studierea şi dezbaterea mo
dalităţilor şi :formelor de .reali2lal'e 
a ziarelor şi l'eVistelor :respective. 
Desfăşwiarea activităţii ateliere

lor profesionale va cuprinde pre
zentăr:i de 1-eferate, schimburi de 
ex,perienţă cu ~etari de la alte 
publicaţii, expuneri ale unor perso
nalităţi politice, ştiinţifice şi cultu
rale, precwn şi alle forme care să 
Tăspundă cit mai e!lcient iprofilu
lui publicaţiei (publicaţillcxr) res
pective şi pla'nului tematic stabilit. 

6. La in<:heierea perioadelor de 
studiu se V<a organl:oa, ln prezenţa 
unei comisii de examinw•e, verifi
carea gradului de însuşire a cu
noştinţelor dobindite, a progreselor 
ionregisti:ate în acli vitatea concretă 
a fiecăruia, rezulta1ele obţinute fi
jnd consemnate lnll--un proces ver
hal semnat de membrii com isiei. 
Comisia de ex.amjnare va fi for
mală din redactorul şef (sau un 
adjuncL desemnat), secretarul ad
junct ial biroului o~nizaţiel de 
bază cu probleme profesionale, pre
şedi nlele (organizatorul) sindicatu
lui. 

Absolvirea cursurilor de perrec
ţionare frecventate în cadrul ate
Uerelor profesionale se atestă, po-

1 trivit iart. 13 din Legea nr. 2/1971 
şi a prevederilo1· Decretului Con
slUului de Stat nr. 19/1986, prin
tr-un document eliberat de către 
fiecare unitate de presă sub sem
nătura redactorului şef, preşedi1nte
le comisiei de examinare. document 
care poartă 100.tetul publicaţiei res
pective. Acesta este, de :fiapt, o 
Adeverinţă care cuprinde următoa
rele înscli.surl : numele şi prenu
mele ; profesia de bază ; funcţia şi 
preciz.aTea obligatorie : .a absolvit 
cursul pentru perfecţionarea pre
găUrii pro.Cesiona.le în domeniul pu
blicisticii (sau, după caz, lehnico
admirtislt-aliv), cu dur.ala de şase 
lunj (sau cit. s-.a stabilit}, în peri
oada (se precizează in ce anume 
perioadă). tn încheiere, se consem
nează : „Prezent.a iadeveriniă se eli
berează în conformitate cu preve
derile .şrt. 13 din Legea 2/1971 pri
vind perfoctionarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din unităt.!
le socialiste". Urmează semnătura 
şi diaba eliberării adeverinţei. 

Supunind at.eniiei aceste citeva 
preocupări şi măsuri aflate pe a· 
genda de lucru a Comitetului Sin
dioallului Presă Bucureşti, mulţu
mim an!.icipat tul uror colegilor, 
orgoanizaţjilor sindicale dln presa 
centrală şi judeţeană pentru obser
vatiile, propunerile şi sugestiile pe 
01re le var t.rimite revistei ,,Presa 
noast:·ă ". asliel încil rubrica Ate
lier profesionaJ să devină o ade
vărată tribună .a schimburilor de o
pm11 şi experienţe privind per
fecji-0narea pregătirii noastre profe
sionale. 

Violeta APOSTOL 
vicepreşedinte al Sindicatului 

Presă Bucureşti 
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Rezultatele concursului de publicistică şi f otn 
organizat de Sindicatul Presă Bucureşti 

La încheierea concursului de publicisL~cu şi foto, ediţia a VI-a 1987, organizat 
în cinstea Conîerinţei Naţionale a partidului şi a celei de a 40-a aniversări a. proc:la
măril Republicii, un juriu format din LO\'ari'lşii Corneliu Leu, Violeta Apostol, Petre 
l'opa, Iuliu Raţiu, Neagu Udroiu a· acordat 11rm?. toarcle prcmil ale Sindicatului Pn.:să 
Bucureşti: 

REPORTAJ 

Florin CONDURAŢEANU („Plla:căra "); Anica FLO
RESCU („Scinteia") ; lon CRĂNGULEANU („Cu
tezătordi ") ; Nicolae V AMVU, Mircea IONESCU, 
Ion IV ANICI şi Gheorghe CALIN (Agerpres) ; 
Wilhelm POTOCSNIK („Neuer Weg"); Renlus 
ANGHEL („Muncitorul sanita:r"). 
A R T I COLE, C OM E NT AR 11 (p robleme 
interne) 
Emil MUNTEANU („Români a liberă ") ; Ioan 
ERHAN („Scinteia") ; EmanoiJ BOBIC (Publica-vii 

Foto : Lucian Crişan („Inf ormaţta Bucureştiului'') 

pent ru străi nătate) ; E lena SOLUNCA („Contem
poranul ") ; BORVATH Julia („E>llire") ; Ion VA
DUVA POENARU („Munaa") ; Dumitru LAZAR 
(„Autoturism") ; CSIRE Gabriella („Jobărâi"). 

ANCBETE-IN TER VIURI 

Oorneliu CARLAN („Scînteila") ; Ovidiu ZOITA. 
(„Cutezătorii ") ; Octavian BUZESCU (Publioa{<ii <ie 
invăţămint) ; Dumitru NICU („Contemporanul ") ; 
Ioan T. MORAR („Viaţa studenţească"). 

E S E U R I , C R O N I C I LI TE R A RE 

Ioan ADAM („Scînteia ") ; Tia ŞERBANESCU 
( .. Rom ânia liberă''); Dumitru CONSTANTINESCU 
(„Flacăra ··) ; BOGDAN LASZLO („A H et "). 

PAGINI SPECIALE 

Monica ZVIRJlNSCHI şi Floren~a MARDALE 
(„Scînt.eia t inere tului") ; Stelian MOŢIU şi Val 
VOICULESCU („ lnforrnapi.a Bucureştiului ") ; 
Geo RAEŢCHI (hSportul "). 

CRONICI SPORTIVE 

lloria ALEXANDRESCU („Sc.înteia Linerelului"); 
Octavian ŞTIREANU („Flacăra ") ; Radu URZl
CEANU („Sportul ") ; Traian UNGUREANU („Via
ţa studenţească "). 

IN I ŢIATIVE PUBLICISTICE 

Dan MEDEANU („Tribuna României ") ; Valentin 
HOSSU LONGIN („România pito\·ească ") ; A:ica 
ROŞU („Ştiinţă şi tehnică") ; Cornel POPESCU şi 
Paul SLAVESCU („Spot'tul ") ; CrMian ANTO
NESCU („Scinteia") ; Corneliu PILOFF („Munca"). 

A R TICOLE COMENTARII (probleme 
externe) 

Ilie ŞERBANESCU („ Lumea") : Dumitru TINU 
(„Sclnleiia") ; Gabriela DOLGU („Contemporanul "); 
Doina FRUNTELATA („Sclnteia t ineretului ") ; 
Traian CHEBELEU (Editur.a PoliLică) ; Silvia 
COMAN- DONCIULESCU (Agerpres) . 

. „ FOTO 

[ . Vasile MOLDOVAN (Agerpres) ; Mihai POPBS-
' , ' f CU-STOENEŞTI („Româ!nfa liberă) ; Oreste Ei\11-
--~ LIAN PLECAN („Scîntei.a tin eretulu i") ; Lucian 

CltIŞAN („lnforma~iia Bucureştiului") ; Viorel LA
ZARESCU (Agerpres). 



Rezultatele concursului de publicistică şi foto 
organizat de Consiliul Ziariştilor 

La concursul de publicistică şi iol~) organizat în cinstea Conferinţei Naţionale a 
parliduJui şi a celei de a 40-a aniversări a proclamării Republicii, de Consiliul Ziariş
tilor - ediţia 1987 - Juriul, c.ikătuit <lin Nicolae Dragoş, Ernst Breitenstein, Neagu 
l.'drniu, Vasile Mihai, Corneliu Leu, Lazăr Edit, Iuliu Raţiu, Traian Prosan, Violeta 
Apostol, Petre l'opa a <.:corcim ur•,71ătoarele premii ; 

REPORTAJ 
Ion ANDKEJŢA („România liberă "') : Anca 
ARION (,,Televiziune") ; Vasile TINCU („Fe
meia ") ; Cornel NISTORESCU („FL:icăra ") : PaYel 
PBRFlL (,,Tribuna României"} ; Sebastian TRU-îA 
(„ Unirea" - Alba) ; Ewald ZWEIER („Neuer 
Weg") ; Budo BARNA („Elore") ; Venera Vîct-0i-i a 
IONESCU („Televiziune") ; George OOANDA 
(„Dîn1bov liţa "). 
ANCHETA 
l\lirce~ B unea („Scint e ia"); VAJNOVSKI Cazhnir 
(„A Het "); Ion TIPSIE („Urzlca") ; Traian SOCEA 
(„Ceahlă ul·• - Neam~) ; Emil STANCIU şi Ştel'an 
MlT ROI („Sclnteia tineret.ului") ; G. GRIGUŢA 
(„Năzulnţa ·' - Salaj) ; Ştefan DUMITRIU (R:ldio) . 
INTERVIU 
Eva SARBU („Cinema "); Constantin VIŞAN 
IRiadio) : Nicolae DOCSANESCU („România pito
rească'') ; George ARION („Fl~că'ha ") ; Dorian 
OBREJA („F'lacăr-.r laşu.Lui"). 
ARTICOLE, COMENTARI I (probleme • 
illterne) 
Dan PAVEL („Via~a studenţească") ; Bogdan 
rADVRE („Revfata economică") : Iosif POP 
(,,Scîoteia").; Roxana COSTACHE („InfOTrooţia 
B':1cw·eştiului ") ; Fried ENDRE („Sanyiavidlllii 
Fâklya - ~ramureş) ; Gerhild ANTON! („Die 
Wocbe" - Sibiu) ; Ion AXON (Raruo). 
ARTICOLE, COMENTA Rl I (probleme 
externe) 
Ion STOICA („România liberă") · Crăciun IO
NESCU (,,Lumea") ; Gheorghe • CERCELESCU 
(„Scinteia ") ; Nicolae CHILIE (Agerpres) ; ădal
ber1. TOTH (Agerpres) ; Victor MART AROOLU 
r Agel'pres). 
PAGINI SPECIALE 
~icolae Grigore MARA.ŞANU (,,F1acăna ") ; Come
ha SIMIONESOU („Româ nia liberă") ; Ion Longin 
POPESCU („Tribooa Românie!'') ; Aurel PAPA
lllUC („Scînleiia'') ; Traia n OLTEANU („Mi1covu1 " 
- Vr.ancea). 
E SEURI. CRONICI LITERARE 
Ai_iton PALFI („Neue Ban.a-ler Zeitung·• - Ti
mtş)_ ; Olimpiu NUŞFELEAN („Ecoul" - Bistr;ţa 
Năsaud) : Marina PREUTU („Scinteia") ; C onstan
tu BUZEJ\ (.,Viaţa ·studenteaseă ") ; JOZSA Oăon 
(,,Szabad SZ6" - Timiş) ; ~ta ADAM (R<tdio) ; 
A. I. BRU}ţ1ARU („Drum nou" - Braşov). 
INIŢIATIVE ŞI ACŢIUNI 

PUBLICISTICE REDACŢIONAL E 

,.Lit9ral", edi~ie speoia'lă a zi.anuui „Dobrogea 
noua·· - ConsLant•a ; AcW unea comună a ziarelor 
,.Driapelul roşu" - Timiş şi „Steagul roşu" - Pe
troşani, pe tem.a f.ab1,ică1·ii şi exploatârii u lilajelc.r 

m iniere : „Analele Brăilei'', siwliment ul gazetei 
,.Inainte" - Bră:ll.a ; Se1·jalul d e foi volante ale 
„Scînteii tineret.ului" dedicate tineretului sătesc. 

INIŢIATIVE P U BLICISTICE INDl-

VlDUAl,E 
••auu CHtNECI („Conlemporanul ") ; Costin COS
TANDACHE („Dobrogea nouă" - Constanţa) ; 
Gheorghe SMEOREANlJ („Orizont" - V.ilcea) · 
!~n MAXIMIUC („Clop olul" - Botoşani) ; GAJ~ 
ZAGO Mărton („Megyei Tilkor" - Covasna) ; lon 
DIACONU (Radio). 
F O T O G R A FI E DE P RE S A 
Eugen DiCIDSEANU (,.Sclnteia'") ; Corneliu 1\10-
CANU (Agerpres) ; Elena GBERA („Flacăm1") ; 
Hors t BUOHFELNER ( .. Die Woche" - Sibiu): 
P a ul POPA („Vj.a1a nouă " - Ga-Laţi) · Mihu CON
STANl'lN („Steaua roşie " - Mu~eş) ; Andrei 
FARCAŞ („Penbru socialism " - .Manamu~:eş) : 
Ioan POPESCU (.,Flamura PJ·ab ovei ") ; Dor in 
IVAN (..V.iat;a Buzăului'') ; Aui·cl D. NEAGU 
(„Spoliul ") ; DEAK Ioan („Banyavideki Făk.lya" 
- Mar.amw·eş) ; Stan STANESCU (,.Munoa u). 
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Limbajul presei 

Întrebuintarea 
; 

• 
articolului posesiv 

Am observat in unele texte a
părute fn ultfrna \'l"eme în pres.a 
noaskă folosirea incorectă a artico
lului posesiv (genitival). Greşelile 
de acest gen sint genenate de neres
pectarea acordului în gen şi număr 
cu subsbanti vui det.e:runinat sau in
Jocui t de formele lui : AL, A, AI , 
ALE. Iată citeva exemple : 

a) „Datorită supra.feţei mari ale 
la.belor sale. presiunea exercitată 
de rîs asupra solului este I.le nu
mai 34-42 g/cm2" („Vinătorul şi 
pescarul sportiv", Alln.anah, '88, 
1988, p, 39) ; 

b) CalWcarea şi poliealilicarea 
torţei de munci în strlns;\ leg!Hură 
cu cerinţele procesului de r idicare 
a nivelului calitativ a productivită
iu muncii" („OnizonL", nr. 37 (L072), 
11 septembrie 1Q87, p. 3). 

l n primul text, av~m de a face 
cu un.a din greşeli!le tipice to in
h·ebuinţia.rea artrico.luhti posesiv, a
ceea a intlioducerii unei bme .fle
xionare 'l'lejustif.ioate. In locul lui 
ale ar fi trebuit să apa.ră forma co
rectă (ce.rută de context ) A: f ... ] 
SUPRAFEŢEI (mari) A Ja:,etor 
(SUPRAFEŢEI A cui ? - A lnb~
lor !) . 

In al dollea iext, articolul posesiv 
se ac:ordă greşit în gen şi nu."1lă1· cu 
subst.antivul in genitiv pe Mi:e il 
însoţeşte şi IJ'lU ·CU su bstantivul de
terminat de a.cesta, ICWll ar fi fost • 
carect : ( ... ] N IVELULUI calitativ 
AL productivităţii muncil [.„], (NI
VEL UL(Ul) AL cui ? - AL pro
ductivităţii muncii). 

Am întîlnit şi alte cazuri de fo
losil'e greşită a articQJ.ului posesiv. 
De pildă: 

c) „Vinătorii găsesc uneori, la 
vina tul împuşcat, urme de rănire 

ale oaselor [.„] , mărturie a. unor ac
eidente sau rocuri rău plasate" 
(„Vinăt()r.ul şi pescarul sportiv", 
Almanah '88, 1988, Jl. 111) ; 

d) ,.Ast fel, s - a tras concluzia că 

şerpii, cu deosebire cei veninoşi, 

lrăind sub pămlnt şi fiind dota(i 
cu o mare capacitate de percepere 
a schimbărilor de tempera.tură ale 
scoar,ei terestre, s imt. rapid şi cele 
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niai s la be ema.11a.~ii de căldură" 
(Ibidem, p. 111). 

In 1<1ceste texte, substanti\rul în 
genitiv este atributul celui Je al 
doilea substantiv (oa1·e, la rindul 
său, este atributul p1·epozi~ioilal al 
pl'imu'lui substantiv). oa atare, ar
ticO'lul posesiv trebuie să se acorde 
în gen şi număl· cu cel de al doilea 
substantiv: [ „.] urme de RĂNIRE 
A on.selor [„.J. (Este ilogic: „urme 
a le. oaselor", căci URMELE sint 
ALE rănirii şi RANIREA este A 
oaselor). Tot aşia, SCH1MBARILE 
s int ALE tempera turii, iar TEM
PERATURA este A scoarţei ter~s
t re. Deci, col'ect ar fi trebuit să se 
sc:rie : ,,schimbărilor de TEMPERA
TURA A scoarţei terestre". 

O greşeală, de .asemenea frecven
tu, di[erHă de cele anali?Jate anLe
rlo.r, o intiJnim în t.exle de telul 
celui care urmează: 

„tn cuprinsu l a.cestor supralele, 
declara te rezervaţii sau monumen
te ale naturii, este interzisă desfă
şurarea oricăror aclivitiU ce pot 
duce la degradarea sau modllitarea 
~pectului iniţial a l peisa jului, a 
florei şi faunei, implicit al echili
brului ecolog ic" (Programul de a
menajar e„. a Dcltei Dunării (1), ln 
l„Del t.a ", 25 februaJ:ie, 1980, p. 4). 

Aici Iolosirea greşită a a rticolu
lui posesiv se dmoreşte at.i·.acţiei 

exercitate de atributul subsl.a:ntival 
genitival : al pe isa jului. Acesta de
lermină 1pe p1·imu1 dintre cele ~
tru at1:ibute ale formulării care au 
(oa regent) termenul determinat 
multiplu: DEGRADA.REA SAU 
?.IODIFICAREA. Toate atributele 
s int ba aceLaşi nivel al constirncţiei 
sintactice şi, în această situ.aţi.; ele 
cer oa .articolul posesiv ce le înso
ţeşte să se .acorde cu termenul de
terminat multiplu, care. fiind Eilcă
tuit din cuvinte la singular, acor
dul se .tiace p1un atr1acţiia cu un sin
gur component. şi anume cu cel 
rnai .apropi.al : MODIFICAREA. 
Deci, corect ar Ii trebuit să se scne: 
[„.) DEGRADAREA sau MODIFI
CAREA aspectului [ .„] A florei şi 
faunei, implicit A echilibrului eco-

logic. in oazul iormulării A iiord 
şi fa unei, repetarea articolului po
sesiv pentru cel de al doilea atri
but nu este necesară, inbrucît gent
tivele coordonate formează o un i
i.ate substantivele Tespective ex.pct
min'd noţiuni strîns l~te. S-a pro
cedat, deci, cor ect. 

Articolul posesiv se poate tntilni 
scris incorect. şi în constructii cu 
două dative coordonate dependente 
de prepoziţiile DATORITA, GtlA
ŢIE, MULŢUMIT A, oa şi de verbe 
oa A MULŢUM1 sau A APARŢir..'"E 
sau adverbe de tipul CONFORM. 
lată un text in oare se manUeslă o 
astfel de greşeală : 

„Datorită creşterii imense a com
plexiti {ii proceselor economice, a 
inmul•ir ii s imbolurilor, fenomenele 
economice a u devenit tot mai 11reu 
de pătruns" („Familia ", n r. 4 (2n), 
aprilie 1988, p. 2). 

Substantivul în dat.iv CREŞTERII 
(precedat de prepoziţta datorită), 
determinat de atribu-trul genitival 
imens(e) şi de a1.r1ibutul genitiv.al a 
complexităţii este coordonat cu d.a
t1vul lNMULŢIRil (d~mlnat, la 
rindul său, de atributul genltiv.al 
s imbolur ilor). •Dativul !NMULŢIRJt 
primeşte incorect arbicolul posesiv 
(genitival) a. Noţiunea exprima.tă 
de (subsbantivul) !NMULŢIRII, 
însă, nu se poate coordona cu ati.·i
butul genitiv.al imense, căci dă n.aş
ta'e unei formulări pleonastice : 
„datorită creştel'.ii imense a în.mul~ 
ţuii simbolurilor". Cu atit mai 
mult, dativul „!NMULŢIRII" nu 
poate să se cOOl'don.eze cu atributul 
adjectiv.al „a complexităţii", cu cit 
cele două unităţi lexioale apa.rţin 
unor niveluri dilel'ite din punctul 
de vedere al consb:ucţiei sintactice. 
Corect ar fi trebui t să se scrie ast
fel : „DATORIT A CREŞTERIJ 

imense a complexităţii proceselor 
economice, !NMULŢIRII simboluri
lor, renomenele economice au de
venii tot mai gre u de pătruns". 

După cum rezultă din an.aliza pa
sajelor ci t.ate, greşeala in .fo:losirea 
m'ticoluJui posesiv (genitiv.al) pro
vine rie din punerea lui în legă

tură nu cu determinatul ci cu de
terminantul, fie din asocierea J ul 
La cel de-al. d-0ilea component .a.I 
îmbinării leX:icale ce urmea2ă lui 
datorită, fie din rapo11mea La u n 
alt element decît acela pe oare U 
impune gindLrea loi:ică .în oonstl'Uc
tiia respectivă. nar, .fireşte. cu mai 
multă atenj ie, citind şi recitind tex
tul aşternut pe hirtie, ero1·ile pot 
fi uşor evitate. Fiindcă, în cele mai 
urnite cazuri. graba este pricina 
greşeUlor şi nu iatit necunoaşterea 
1regu1Uor gl'lamatioale. 

Dorin N. URITESCU 
Rodica UŢA-URITESCU 



Meseria de ziarist se învaţă 

de-a lungul întregii. vieti 
.> 

Interviul nostru 
- Preocuparea constantă. - cunoscută redacţlP.I 

noastre de mulţi ani - de a gă.si forme variate şi 
intcresan.te de per!ecUona.re profesională a colecti
vului redacţional, este o mărturie a credinţei că o 
presă eficientă presupune gazetari bine pregătiţi, me
reu dornici să-şi divers ifice mijloacele de intervenţie 
publicistică. Această neostenită preocupare mll.rturi
scşte, deopotrivă, dragostea şi respectul pentru proie
sie. Ce reprezintă pen,ru dumneavoastră - după ani 
îndelungi de experienţă ca redactor-şef al ga·lctei 
„Flamura." - profesiunea de ziarist? 

- Penk u mine, zharlstica este meserh:l Cără care 
probabil n-aş putea trăi. Şi '<> spun nu in m od de
darativ ci pentru că, organic, consider că ace35La 
este meser.ioa mea. Dacă 

in e~ă măsură, ce mesaj flr.ansmitem generaţiilor 
care vin după noi despre generaţia de astăzi. Priveşte 
aceasta doar: necesitatea unor ef.o1·t uri pe oaire trebuie 
să le f'acem sau trebuie să fie mesajul spirit ual, 
adinc şi complex, ce defilneşte, în gene11al, generaţia 
de astăzi ? De aici o serle întreagă de i niţii.ative, 
unele p.r:ovenirte din -colectiv, iafutele oare îmi aparţin 
şi care cred că dau o anumită colcniatură muncii 
redacţiei no.astre şi o indiv.i.du.alizează in ansamblul 
presei. Acele patru pagini speciillile. „Caraş Severinul 
cu1tu1ial-ştiinpfic", des.pre care revista „Presa noas
tră" a sru:is, sesiunea de comunicări ştiinţifice pro
prie a redacţiei, care datează de 10 ani. ajungînd 1a 
opt ediţii, şi Cenaclul no.stiru de creaţie ziaristică, 

cenaclu oare oare tot 10 ani 
mi s-ar cere să mi-o 
schimb, ar fi oa şi cind 
ml s-ar lu.a aerul. Fac 
zia1·istică de iaproo.pe 25 
de an i, dru: m-am pi·egă
t it pentru această meserie 
încă din iadolescenţă. Gus
tul pentru ziaristică mi 
1-tau dat doi oameni : fa1-
tă l meu care avea in casă 
vechi zi.are bănăţene şi un 

Interlocutor 
Timotei Ana JURJICA 

de existenţă. Găsesc că 
noi, zialiştil, sîntem nişte 
martori extrem de impor
!:a'nţi ai istoriei. De aceea 
trebuie să ne .glndim nu 
numai 1a cititorii noştri de 
iastăzi, cei oare ne caută 
săptămînă de săptămînă, 
sau zi de zi, în cazul 
cotidianelor, ci şi lia pu-

redactor-şef al gazetei 

„FLAMURA" - Caraş Severin 

scriitor ţăran bănăţean, Peti•u Petrioa. cu oare eram ve
cin de oa.să in satul m eu şi în a cărui bibliotecă am vă
.rut pentru prima dată „FamiJi.a", ,.Viatar-0mâneasca-. 
„Semănătorul ", „Adevărul " şi „Dimineaţia", „Uruvei 
sul litenar". Tot aici ' am văzut penwu prima dală, 
vechlle ga1..e'te bănăţene „Dl'a.pel.ul" tde !la Lugoj , „Tl'i
bun.a BarnatuJu.i ", „Semenioul ", alte două gazete 
scoase de ţăr'.ani . . ,Cuvintul satului" şi „Zemile Bana
tului ''. Atunci şi 1acolo, m-eu ametlt pentru prima 
dată iml pătrunzător şi ciiudaha viaţă ia colecţdilor de 
ziare şi aşa se face •că m-iam pregătit pentru :z.haris
tică cu mult timp înainte de .a o p1'1acţica efectiv. 
Dar cu toate acestea, întîln1rea mea ou gazetăria, 
a tunci cînd a m început s-o pvacldc, curent, c.a me
serie, nu a fost 'UŞOSl'ă. Pot să spun astăzi că, deşi 
scriam de mulţi ani, i.n gazeha locală şi în alte pu
blicaţii, cronică literară, cronică plastică, reportaj. 
deci cu toată m:eastă expel'ienţă din ·adolescenţă şi 
primă tJ ne:rete, 11atunci dind am irntmat :im l'edacţie, 
am tn·ăit o adevănată dnamă. Drama omului oare, 
iată, a •intrat ohiar în meseti.a pe oare şi~a dorit-:> 
şi b:·ebuia să 1-euşească să şi-o însuşească extrem de 
rapid şi de ipl'ofond. 

Am înţeles chiar clin ti.nereţea mea că ·a La.ce ga
zetărie implică o în.altă respon..qabilitate politică. Nu 
făcusem o facultate de ziiaTiistică in.atnte de a intra 
in redacţie. A m invă(lat meseria din m ers şi nicio
dată nu mi-am do1;t să conduc un zi·ar, să „fac" eu 
~ zier. Mi-am dorit, pur şi simplu. să scriu. Am 
invă(.at in aceşti anl de experienţă că trebuie să pri
vim 21iaris1 ic.a sub mu1tip1.a ei semnifioatie : politică, 
socială. cultw-al, mona.15. De exemplu. în m omentul 
de Iată mă preocupă nu numai cum să dăm noi în 
„Flanuuia " un răspuns, cit mai exact, indicaţiilor 
conducerj i superioare de partid. a.le com itetului ju
de\ean de partid, exlgenţeJor etapei pe o.are o tria
Ycrsăm, cţ.t-Unţelor judeţului 11~tru, ci "'ă :preocupă, 

bJicul de mîine, la ceree-
1.ătorii de miine, oare vor căuta, ia.şa oum şi noi o 
facem aslăzi rstud1iind colecţi:ile din trecut, colecţiile 
ziarelor noastre de azi. De aceea, cind privesc esenta 
meseriei noastre, 11nă gindesc 1a :răspunderea mare, 
complexă a mea, a noastră, a celor ce scriem fată 
de pi·ezent cLar şi Lată de viitor. Lată icle ce trebuie să 
introducem în munca noast.ră dimensiunea prospec
tivă şi cine ci teşte gazeta noastră cu atenţie va ob
serva că noi încercăm să ne iµ'n<lim la ziua de mîine 
a judeţului , chi.ar la a nul 2000 abcxrdmd teme oru·e 
p.c'lr să nu fie în plină iaotUJa1irbate. Ne gindim la o 
rubl'ică ce se va intitula chiar a.şa: „Vă dăm intîl
nire in anul 2000". rutn;că pe care o gindim ca pe 
o tiadiognafie a conşiiinţci tuturor generaţiilor de astăzi. 

- Este o idee binevenită, generoasă şi roarte am
biiioasă pentru un colectiv mic cum est-e cel al ga
zetei „Flamura ". 

Cum gîndiţi să realizaţi concret a.ceastă 
rubrică.? 

- 1n discuţiile pe care le....am avut în colectiv am 
căzut de -acord că rnu v.a fi o rubrică uşo:r de realizat. 
Ea v.a presupWle penla:u redact.ori un orizont filo
zofic, ideologic şi un spectru inlomnaţional foarte 
larg. capacitatea de mişcare pe spaţii mm·i şi pe o 
perioadă Jungă de rtJmp. Credem că, odată lansată 
această rubrică de interviuri - penl>ru că astfel o 
concepem - va deveni una din piesele de i·ezistenţă 
ale gazetei, oare, in acelaşi tim p, ne v.a mobillul pe 
toţi , stimulindu-ne ~nteresul pentru însuşirea unor 
cunoş!.i nţe şi informaţii din domenii vari.ate ale cu
noaşterii umane. 

Am spus too.te acestea pentru că astfel de consl
der-a\iuni subiective şi o serJe de încercări de a da 
viaţă tel'inţclo1r acestei mese1·Ji., pol de.fini po«le muî 
bine ce însea.J'l'\.nă pentru mjne 1pro!esiunea de ziarist. 
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Interviul nostru 
- Pentru că însăşi ideea lansării unei ascml'nca 

r ubr ici dcmonsircază încrederea în capacitatea pro
fesională a zia.dştilor din redacţie de a o realiza, 
existent a unor ac·umulări canti ta.tive care să vă per
mită a bordarea unor t-eritorii tematice noi: ,.ă rog 
să vă r eferifi m ai pe larg la formele de perfect ionare 
profesională, dcsr>re care aţi amintit in treacăt, care 
se desfăşoară in rcdac~ia ,,Fla mura '· in ultimii 10 aui 
dar şi l a indispensabila autoperfectlona.re, fără d e 
care orice formă. organizată nu poale da rezultatele 
aşteptate. 

- De f.apl cred că de aici Ll'ebuie să pornim , p<?n
tru că ai·icile facuJ tăţi cu~-suni postun i ve.rsi Lare ş! 
de reciclare a m absolvi', dacă e!ortu1 ·de ,·1utodaxie 
lipseşle, efectul acestor forme instituţionalizale esle 
nul sau aproape nul. Dar efortul acest.a personal pro-te 
fi şi ' trebuie stimu1at. ln anul în oare mi s-a încre
dinţat conducerea redacţiei, iam .făcu t un s.tudi~ de 
prognoză cu privire 1a dezvolt.area redacţiei şi !.a 
evolu(ia ziarnlui pină în 1990, pe rore l-am dezbătut 
în colegiu, .apoi cu întregul colectiv. studiu.I prevedea 
m ai multe elemente printre care şi rproblema perrec
ţion5ru profesionale. Gindeam că toti col.abo:13tori.! 
mei llrebuie obişnui~i cu ideea că ziaristica se invaţa 
de-a lungul î ntregii vieţi. că un ziarist nu are drep
tu ) să considel'e niciodată - oricltă experienţă pro
fesională ar însuma - că ştie totul şi nu mm are 
nimic de fovătat. 

Cred că noi, ziariştii, sintem acel gen de meseriaşi 
peit tru oare structurile spi!Ditu.ale şi memoria trebuie 
să fie mereu proaspete. nu numai pentru că în îie
ca.1:e zi intilnim u.n .aH segmen t ial realităţii. ci fiinddi 
es1,e necesar să ne ferim, în ~rimul rînd, de stereoti
piile. de frazele pe care le-am saris ie1.1i. Num!l'i ast
fel vom asigura vigoarea şi v,aJloarea scrisulu i nosii'u 
şi vom g;anant.a interesul cititorului. Mulle din ele
mentele stud iului de prognoză s-a u a:ealiz.at pe par
cursul timpului . Altele au fost anulate de condiţii 
obiective. S tudiul prevedea şi unele forme de per
fec{ionare gazetărească. destul de 'Debuloase la acea 
oră. P revede.am ca .acei ce nu aveam studii de spe
ci.aliLale să mergem la Facultatea de ziaristică. Am 
ob{linut diplome de absolvire dar am constatat că 
nu ena suficie nt. Una te tnvaţă facultatea şi de multe 
altele te izbeşti în practica de fiecare zi a muncii 
redacţionale. 

Revenind J:i nevoia de perlecţion.:ire continuă, 
m1--am spus că trebuie să găsim şi să adoptăm !arme 
simple dar eficiente. Şi aş.a s-.a născut ideea cenaclu
lui nostru de ziaristică. Apoi pornind de la jdee.a 
că in Banat a \•em bogate tradiţii de presă. caTe tre
buie v.alo riiioale. a m inj ţiat ses]unea de com unid1ri 
anuală, începîntl cu anul 1978. Aş:a incit cenaclul 
funciionează de zece ani şi îşi desfăş-oa.di şedinţele 
lunar, i.ai· sesiunea 111 avat pînă acum opt ediili. 
Mă slm.t vinovat că n-a avu t chiar zece. 

- Cum se dcsf'ăşoaJ·ă o şedinţă <le cenaclu '? 
- Programul cslc complex. Punctul central il 1·e-

prezimă dezl :iterlle profesionale pe probleme .a·Je me
seriei, pe probleme de legisla~ie a presei. pe pro
bleme de pi·esă intern.atională, precum şi analize 
de texte semn.ale de ziarişti sau colaboratori. Apoi 
ovem intilniri cu personalilă\i ale vieţii şUinţifi ce, 
politice, ia.le cullw·ii şi arlei din C-araş-Severin. Un 
pUl)ct oblig.aitoriu al .adiv:lăţii cenaclului. începind 
din acest an. este eYoc.area oersonaJj lăţi.i şi operei 
unui clasic al jumalismullti . In ultimele şedinţe, de 
pildă. ne-am oprit asupr.a jurnalisticii lui Egon Et·vin 
Kisch şi Brune.a-Fox şi l-am omagiat pe Geo Bogza. 
Păcat că maesLrul nu a fost prin tre noi ! Jn O.'l'drul 
inWni rilor cu personalităţi căutăm nu numai să 
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a!lăm. de exernplu, ce lucrează in ac~~ă ipe~'io~dă, 
sa zicem unul din arLişlii noşki ,plastici. Am .invi tat 
l::i uilim~ şeilinlă de cen.::idu pe artist ul_ pl~Lic Pet.:.~ 
Gu.l iş pentru că am dorit să obUnem nişte mform:ru 
utile unei eventuale campanii de presă pe. :a1"e u~
len\ionăm să o Pornim. în ideea de a .veni 1~ spr.1-
jinul rezolvării unor probleme ale arle1 plastice dm 
Oa:mi.ş-Severin. oare tnaversează î n aces! moment _o 
perioadă de criză. în cadrul cenac:lulu1. am reuş_1t 
•apoi. de-a lungul vremii, să ?escope~·i.m mşte conde1e 
de viito1;i gazetari. Pentru ca trebUJe să vă ~pun că 
şi .această ·aee, a schimbul"} . nostru de m.11ne. i;e 
preocupă. Deşi în general act1v1Latea de cenaclu .~'e 
pPivită uneori oa o muncă in plus iaiă de_ s.a1cmil~ 
redacţionale. ne pregătim intens. f~ec.a:re ~rntre no:. 
pentru fiecare şedinţă şi •ne prezentam de f1eca:re dla;ta 
cu emoţie intervenţiile. Se realizează in acest cadru 
w1 altfel de schimb de idei deoît în p11acl.i~ redae
\i onală curentă. Dezb.aterile la c:cire_ ,pa1:L.1CJ,~ăm n:e 
obligă la o l ectură î n plus, ba med 1teţ1e m:i1 profundă 
,qsupr.a problemelor meseriei şi asLfel ne .ascut 
mintea. 

L a noi proble1na pedecţjonălrii profesionale nu se 
re-duce ~urnai la atii. ci se constituie in tr-un sis
tem de studiu, de a.profund.are a probleme.101·. ia un')r 
teme care depăşesc preocupările curente. tncsp cu 
mine oa să nu se creeze i.mpresi.a' că i-as pune la 
mun~ă numai oe colaboratorli mei. Am Ju.<it ca temă 
<i lucră:rii de diplomă. I.a absolvireia FacuJlălii de zia
ristică. o pi·oblemă extrem de importană. neabordată. 
cel puţin pînă în a n ii aceia î n cercetarea stiiniifică 
românească : ,.Profesiune. personalifate, cr~thritate î~ 
zi aristi.că". LucraTE!>a a fost rezultatul unei cercetăn 
psi ho-sociale pe probleme iale creativi1ăţii ziaristice. 
Cole!!.a mea, D orina Sgaverdia şi~a elabo1·.at lucrarea 
de diplomă pe haza- unei cercetări socioll)gice, ş.a. 
Am incuraj.at deci pe 1a bs0Jvenţii Fac";!lă:ii de zia~ 
ristică. să-şJ iincheie sludiile într-o mamern a9re <;ă -t 
solicit e la m aximum şi. dacă s-m1r oute.a să-i s i. spe
cioal izeze intr- un dom eniu a nume. L a fel l!:Îndim s i 
in ce p1·,iveşte pe co.legii care-şi mcheie sludi.ile oost: 
universitare. De exemplu, colegul noStru Petrn Buzzi 
se află acum în prezjma referatelor şi aooi a sus
\ i neiii lucrării s.ale de absolviJ·e oa cursului post-uni
versitar lia A<l<l.demi.a de partid pentru învăl.ă:min.t 
social-politic. El v.a aborc19 1n Juor.are probleme cqre 
privesc reglerrientăTile juridice iale presei şi trebuie 
s'i vă soun că a parcurs o bibliogx,afie bogată şi di
fici lă de la Legea l ui CuZ3 încoace. 

Al ' treilea element constitutiv 1111 .acestui sistem de 
perfeciion.are iprofesionaiă este sesiunea de com uni
cări ştii nţiiice. Da sesiune .au pn1,icioat s i cercetători , 
buni cunoscători ai fenomenul ui cult ur.al cără.şan. dar 
şi oameni din redacţie şi. putem soune, că am reuşit 
să evoaluăm cam tot ce repTezinlă presă în Car-aş
Severin. Cred că în doi ::lini •'Im putea închega un 
corp de istorie a presei bănăţene numai pc b;.iz.a 
inlervenţiilor care s-iau prezenta'l în edi\ii!e de pînă 
acum. Toate sesiunile s-au bucurat de un interes si 
de o audienţă neosebite. 

Cenaclul ·si sesi unile .au gene1•aL .ast.rel ~nU)11ile 
oreocupă·r·i de siudiu individual şi c.Ma.r de cei:ce
l.on·e. Aşa se !iace că Ghe'lrghe Jurm ;i. colegul me u 
de 1·edactie. li;'! scris C<l'.l' l.e\l „P resa şi viaţa Jiterat·ă 
in Caraş Severin", care se s upr.apune preocupărilor 
noasLre din cen.acl u şi. c:red eu. că nu intimp1ă1or. 
Tot. el, imp'l'eu?iă cu inleJ.igentul critic Ada Cru{!eanu, 
a scos o ia.Hă carte intiluJ:ită ,.ConlTibuţii bibliog~.aJ 
fice la islo1ia p1·esei bănăţene„. Tot in cenaclu s..a 
născut şi oarte.:r colegului meu Nicc.l.ae Sirbu. „Aurul 
di n aripi " - o carte de reportaje despre universul 
uman al vechiulu.i or.aş minier Anina. 

Eu şi colegii mei nu privim pmblema pregătirii 
profesionale ca un simplu punct d intr-un program 
de lucru cru·e trebuie biliat, ci ca pe o componenta 
a înseşi profesiei noash·e. Acum mă z'bgt pentru ca 
oome nii din re<l.a'.cţie s[1 meargă fai doct.nr.al. pentru 
că acesLa presupune o .adincire .a specializării: 



_ A&>r<'cia\i că aceste cfortu1·i de perfecţionare con
linuă a redactorilor se regiisesc în p aginile gazetei ? 

_ Desigur. lille se i·egăses~ inlr-o mai mare recep
livilale La nou, în posibUJl.ate.J de .Jbord.a:re a unor 
genuri de frontieră dar .mai .ales în articolele de 
atitudine. Penli•u că eu consider că o gi.:1.Zetă poli,tic~ 
trebuie să fie in primul rînd una de atitudine 
inwotriva .a tot ceea c~ ne împiedică să· mergem 
înainte şi pentru tot ce e valoros. Şi în multe alte 
p1;vinţe simt efectul conjqg3t a ceea ce f.acem pen-
1.ru pregătirea iin .redaeţie. 
N-aş doxi să se înţeleagă că supraevaluăm şi ne 

supraestjmăm reaJ.iză:rile de pină acum ln privinţa 
perfecţionării noastre profesionale. Ştim că ar trebui 
să [.acem muH. mai mult. Cum '! Este o rP'roblernă IR 
care vom încerca să răspwidem in viitor. Mai cred 
că ceoo ce facem noi în redacţie - şi în redacţii -
ax trebui conjug;at cu m{lsw·i de perfect.ionare luate 
pe plan ·nation.aJ.. Aşa cum ta m mai scris în rnvlst.3 
„Presa noastră", cred că în bugetele de venituri şi 
che!lujefi ale redacţiilor, ar Ci necesa:r să se prevadă 
- ta in cazul tuturor unilălilOT economico-soci.a'le -
un capiLol disMnct. desLinat, cheltuielilo:r cerute dte 
pl'egălil'ea profesională a redactorilor. De .asemenea. 
cred că h·ebuie i:nlenslficală activilalea ConsiUului 
Ziariştilor pe linia organi2ărJi schimburi!lor de expe
rienţă intet·j udet.ene. Deci eforturile noastre pe plan 
local ar trebui 'conjugiale cu efo1•turHe pentru perfec
ţioTYc11·e organizate pe p1an naţional. Filialele Consi
liului ZiarJşti!lor1 care au fos·l de curind ·create, ar 
Ii necesar să-şi facă şi ele simţită prezenţa muJt mai 
iactiv în iniţierea. unor acţiuni ool·e să contribuie I.a 
ridicarea nivelului no.stru profesional. Pledez pentru 
un almanah aJ. .pl'esei şi t1p.all'uluL ştiţi că noi am 
scos unul acum ciţiva ani, în condiţii modeste şi vă 
asigur că zil!:lll1iştii diJn toată ţana, ca- şi tipografii îl 
vor susţine puternic. 

Dar 1·evi·n la o idee pe care am mal enunţat-o şi" 
anume că toate aceste eforturi de perfec1ionare, or
ganizate pe plan looad, in fdeoare ;redacţie, sau pe plan 
national, de către Consiliul Ziariştilor prin filialele 
sale. dacă nu intră in impact cu un efort personal 
de autodaxie nu vor da niciodată rezultatele aştep
tate. Penh-u că dacă ai ajuns ca ziial;st să-~i spui 
„am suiicienlă e.xperienţă, nu mai am ce învăţa" 
ajungi să te anulezi 1pe iine însuţi ca pro.fesjonist. 

La noi in a·edacţie sînt oameni cu diverse preocl.l
pă11i. Eu nu mă ~ numai de ziar sau de pl'obie
mele cate-mi revin oa membru al Comitetului jude
ţean de parlfd. De foa11:e mulţi ani, mă ocup, între 
altele, de „Serile de cultură cll1ematograliică „ - şi 
o vreme am făcut acest luci·u ajutind-o pe soţia 
mea la eJraborarea repertori1ulw „Cinematecii de la 
Reşiţa", cum i se spune în presa de speciaiLitcrle. In 
u!Limul timp, iredactez şi caietul-1>l'ogram al acestor 
maniiestăt•i. Cînd mru exis1ă vreme şi pentru ase
menea preocupă!rii exluarediac~iom:lle ? Exi-stă nopţi, 
ca pentru tot ceea ce te interesează, Le pasfonează. 
Pentru mine, cel puţin. este o ronnă de a' mă con
frun ta şi cu altcevia decît munca mea zilnică. Cole
gul meu J uJ·ma este cţe ani de zile •pivotul vieţii lite
r~re a O<maş-SeverinU!lui, conducind şi cenaclul „Se
~enioul ·•. El real:izează a pr<>ape toate tipăritw·i!e din 
Judeţ c.u cmiacLe.r cultU!r.al. Nicolae Sîrbu scrie lHe
r.atură. Cred că mul,tiplicarna domeni.j(or de aobivi
~le care ne soUc.ită pe noi în .allaJ.;a meseriei şi, prac
t15, ne umplu nu numai cHpele de ră~z ale zilelor, 
c1 şi multe din nopţi. ne obligă în acelaşi timp să 
ne îmbogăţim volumul de cunoştin\e, să ne ascuţim 
lllinle<i, .aducîrndu-ne un aîşLig spiritu.al care nu are 
Pre\. Cred că mm ales redacţiile de provincie tre
buie să aibă in sinul lor oa.meru oare să fie anima
~t·i ai unor domenii economice, ştiinţifice. spirituale 
din zonele u:espective. 

- Desigur c.ă asemenea preocupări există în mai 
multe reda<:ţii judeţene şi revista „Presa noastră" îşi 
va propune in viitor şă rel eve ~i alte experienţe ll~ 
acest gen, 

- ~ -· - -

. Interviul . nostru , 
"\ . . . ' ' 

- Cred cu lă.rie că incercind să cuce1iÎJtl noi ter
torii ale cunoaşterii umane, ş.ansa noastră de a fi 
ziarişli mai buni creşte. în fond, problema perfec
ţionării noastre pro[esionale este o problemă de stă
ruinţă personală. Dar mai cred şi im faptul că, în 
.această meserie, mai mult declt tn orioaxe alta, nu 
se poate veni decit. cu o incăTcătură de vocaţie, [ac
tor delet.uninant, hotărîlor al performantei in orice 
domeniu. Că singură vooaţia. Iără efortul stăruitox 
de a-ţi îmbogăţi mereu orizontul politic, cultlma:l, nu 
este suficientă. am încercat .să arăt prin tot ceea ce 
am spus mai înainte. 

O idee la oare '\iiJl de .asemenea foarte mult este 
aceea că un .l<eda.cLor-şef nu trebuie să se limiteze 
la a se confrunta do.ar cu ma'nuscrisele colegilor, ci 
trebuie să-şi confrunte propriile manuscrise cu cele 
ale col~gilor săi. Este uşor să respingi un articol 
prost dar esle mttll t mai important să propui cole
gilor tăi un manuscris bun. !n această e>rdine de 
idei. cred că din 11ici o publicaţie nu W:ebuie să lip
se.ască ,,colţul redactorului-şef" şi e păgubitol: pentru 
presa noast.ră, in genena'.l, că Co arte mu1ţi gazetari 
valoroşi, odală deveniţi a-ediacl.ciri-şe(i, încetează să 
mai scrje. După părerea mea redactorul-şef trebuie 
să fie ziaristul „numărul unu" nu nwnal prin locul 
suu în ierarhia redacţionruă ci şi prin locul său în 
pagin.a de zioo', fnt.r-o rubr.ică permanentă sau prin 
alte inlerventii gazetăreşti care pot începe cu sim
ple ştiri - şi eu redactez şi public şi acum infor
ma~ii - pină la comentarii pe diverse teme de ac
t ualitate. 

- Aţi spus la un moment dat „presa de provin
cie". Credeţi că „prov incialismul " este o noţiune de
terminată doar geografic ? 

- Provinci1a1M&nml nu este ·nimic raltceva, după pă
rerea mea, decît o stare de spirit. Ln momentul în 
care ne acomodăm cu ~utina şi începem să ne mul
ţumim cu puţin, apoi cu mai puţin, cu oricît de 
puţin, C:l.'ed că devenim înk-adevăl' P'f'OViinciJal~. Si
gur că există presia centnală, wn Qapillal.ă, şi presa 
judeţeană oa două categorii distincte de presă. Eu 
cred - chim· cLacă voi Ei suspectat de lip.să de mn
destie - că gazeta „Fl.amur1a" nu este. p1;n spiTltul 
său, o gazetă de provincie-. tn momen"tlul in care con
side1·i că dacă trăieşw la Reşj \a., la 600 km de Bucu
reşti, nu poţi face nimic altceva clecit să te împaci 
cu gîndul acesta, ai devenit prO\rjncioo, te margina
lizezi singu1-. Dar cînd !l"euşeştl să gîncleşbi „dia. sînt 
La Reşiţa. la 600 km de Bucure.5ti, d.a:r asta nu ~n-

. seamnă nimic. penlTu că şi aici pot face meserie tot 
ratîl de bine oa şi la Wl ziar din Qapit.a'.lă", ai reuşit 
deja să te dis'Lantezi de provinctanusrn. înseamnă că 
ai inieles că. indiferent de spaţi._ul ~eograflc unde 
munceşti, poţi realiza ceva temeinic, util semenilor 
tăi. Mai cred că strădania permanentă de a fuce 
toLuJ cit mai bine, con.liruntî•ndi:i-te pemnanent cu 
ceea ce fac cei din jur. dar şi cu tine in~u.ţi , este 
salutară în efortul de a evita provincializarea. 

- ln ce mă.~w·ă consideraţi că ziarul poartă am
prenta redactorului-şef ? 

- Chiar dacă se spune că ziarul, în ansamblul 
său. poartă pecetea celui care il concepe, deci a re
dactorului-şef, eu cred că ziarul. este de !.apt su
mum-ul. sinteza personooi:tăUilor coleoliivllim oa!re îl 
redactează. Aşa cum este colectivul, aşa este şi 
zlai·uJ. D.acă ziarul răspunde comandamentelor poli
tice ale momentului, dacă este curajos în atitudine, 
dacă se deschide permanent spre viitor, dacă este 
bine scris. acest.a este meritul tuturor redactorilor 
care îl sem nează. 

Interviu ;realizat de 
Milena COMARNESCU 
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Dezbateri profesionale 
(continuare din pag. 6) . 

tei de inilillll"ire a soo1ailism ului, pen
ku triumful politicii de indepen
dentă pace ş.i co1abo-ra.re în lume. 

1n j umin.a Exipuneril şi iavînd în 
vedere marile răspunderi ale pl'e
sei în abordarea ;problemelor vieţii 
intem.aţionale, stlflt necesare. efo:r~ 
t um sporite pentru .a face ş1 mai 
l.airg -cunos{:ută •Pcilitica externă de 
pace şi cdlaborare a partidului şi 
sta.tulul nostru, pentru ~ milita, cu 
mai muHă vig.oare. pentru dezvo'l
tarea rclaţtiilOT de pl'ietenie cu toa
te ţă;riJe socia1l,islte. cu ţările tn cu.rs 
de dezvdl•tare şi nea1iITTiat e, cu ţă.n1le 
oapitallJste dezvo:lfla1ie, cu toate sta
tele lumii făa:ă deosebh·e de ori·n
d uire socla.lă, acţioniind, totodată, 
neabătut, penhru î ntfm'irea solid~
rilăţii pa,Ttidttlui nostru cu parti
dele comll!niste şi munci'k>reşli, cu 
toate forţele progresiste, democr~
tice de 'PI"etubi.ndeni. Sî-nt putern1c 
insu.llletitoare i·ndemnu1rile lovarăşu
luJ Njcolae Ceauşescu de a re.leva 
mai pregmiant necesitatea afiirmării 
rn lume a noii gindiri, ia principiilor 
noi de relatii i ntre sbate, pentru a 
căror genenailJzare în viia~a in terna
ţion.ală mi:litesză cu consecvenţă 

România cu conV'ingerea că aceas
tcr repr~intă un fund.ament solid 
al păcii şi dezvoltări i libere a lut~~ 
r o.r naţiuniilor. tn lumina Expuneru, 
se relevă, în acel.aşi timp. ca deose
bit de impo1·hantă, sarcina de a în
făţişa mai sistematic ampla ~ctivi
tate internaţională 12 României so
cialiste. consacr.ată solu\ionării con
structive, pe baze noi, a marilor 
pr obleme la.le epocii - instaunare.a 
unui autentic climat de securj1Jate 
şi coi.abonare pe continentU!l nostru, 
făuc-i<rea unei Europe unite, a pă~ii 
şi conlucrării. rezolv.a:rea tuturdr 
problemelor Ji'tigioo.se numai pe ca
le paşnică, p•rin tratative. pornind 
de la prioritat ea absolută a r es
pecl{u-ii ckeptulul p~oarelor la in 
dependenţă, la dezvoltare liberă, 
trecerea la măsuri concrete de de
za:mare şi, în pri.mul rînd, de 
dezarmare nucleară, lichid.a.rea su'b
dezvoltăr:li, soluţionarea glob.ală şi 
echitabilă a problemelor di.n econo
mi.a mondială, făuri.rea noii ordlini 
econom.dce i«itefn19ţion.a.le. O exigen
tă de prim Ol'dln - izvorîlă din a 
n.crliza făcută de tovairăşuJ Nicolae 
Ceauşescu tenclinţelor ş.i conf.run
Lărilor din lume - este a.ceea de a 
manifesta spirit combativ fe.rm im
pot~riva po:Li1âcii impet'ialiste. colo
nia.Ms1e şi neocolonialiste, împotriva 
ide-ilor reac:ţion.Me. retrograde din 
lumea capitalului, 'Împotriva re01,u
descenţeî :fla.seismului, r.asismului şi 
ş•1vinismului, îmootriv.a oricăror in
ce.rcări de învrăjbiire ia popoarelor. 

Sint, .:lce>tM, mari comandamen
te oo:·e s :.c1u şi in f.a~a revisl ~i .. Lu-

mea" săptăminia.l de politică exter
nă că.reia - îu cadrul presei noas
tr~ comunJste - ii revin saroî·ni 
specifi.ce în susţinerea şi prom?:r~: 
rea liniilor directoare ale pobtku 
ointerna~onale ~ .partidului şi :>ta
rbului nostru, în prezentarea amplă 
a . ac~t.Ul.hlor tn.lo:epiinse de Roltlăniia, 
de toVlarăşul Nico1ae Cea-uşescu, pe 
scenia Politkă mondială, în ilustra
rea prestigiuJul de care se bucură 
ţiara rnoasbră şi preşedintele ei in 
conştiiln\ia lum ii , în informarea 
promptă şi interpretarea - în ~on
formHate cu poliLioa p3rtidulu~ şi 
sl·atului 'llOstru, pe ~!I' gin'dirii ma
teriialllst-dialecl•ice şi ist01ice - a 
proceselor şi fenomene.lor î~ desf~
şurare ia schimbă1rilor Tap1de din 
inapo~l de forţe pe pJian mondîia:J , 
a mutaţiilor ce se produc în con-
1extul coru"J."untărilor m,gjore ce de
ii'nesc evoluţia societăţii în epoca 
noastră. A trage concluziile cores
punzătoare din examinarea ştiintl
f~că a desfăşurării viieţdi i ntema~io
n.a.le a degaj.a cu obarribate marhle 
ti-.an:.ro:rmări, persoectiva proceselor 
revoi uţii.onare, ia face să prevale ze 
increde.re!l în triumful luptei pen
tru progres şi pace - sînt. iacestea. 
dkecţii de actiune !undamen1laile 
pentru ·îni.rea~ acbivitiate a zLanş
ti_lor, a intre~uj colectiv de la re
vJSta „Lumea . 

La acestea se .ad.augă. penfu-u edi
li.a interncrţion.ală a revistei noaslre. 
preocupare.a de a fia.ce mai bfo1e şj 
mai profund cunoscute rpolitloa ex
ternă a pariidU!ui şi sta.tu.lui nos
tru. acţiun:i!le, demersurâ le şi in1-
ţilativele de pace şi co1abarare ale 
preşecl~111iielui Ni<Cdlae Ceauşescu, Cla 
si maxile a·ea..11izătrl obţinute, in toa
te domeniile de activitate, de po
porul român , s ub conducerea parti
dului, de ia pune, putet'l"li~. în ade
vărata Iar valo.are, trăsăturile esen
ţiiale 10.le om u.lUl nou, cu conştiinţ.ă 
social istă. revolu(lioruară, fă uritarul 
111oii civilizaţii materiiaJe şi spiritua
le pe pămintul patriei. 

l n indepU111iirea ecestor sarolni, 
re\l'Îsta L umea" găseşte un sprijin 
!und9m;nfal in înseşi reaUtăţile î n
suile~itoare ale conshrucjiiei socia
liste î n Romani.a, i 0n audienţa Largă 
de care se bucură în lume politica 
ex.Iernă iromăneasd, în înal~uJ pres
ti~iu interniaţion1::iil al p1·esedintelui 
NicoliEl'~ Ceauşescu, în 1ndTwnarea 
iatentă si pireuiaasă pe care o pri
meşte din PB'!1ea p.artidului. 

Spiritul revolutioniar, pa1n·iotismuJ 
fierbinte, umanismul şi clarviz.iu
nea. oe ·caractenizenză gîndirea şi 
âcţiunea secretarului genera.I .al 
partJdulul, tovarăşul NicoJ.ae 
Ceauşescu, 1'eprezinlă, pentru noi 
toţi, o neseoală sursă de mobili7 .. are 
creatoare, de neabătută încredere în 
justeţea rpoJitiaii interne şi externe 
a parlic;luţul şl st.atului 11osţru , 

Schimb de experienţă 
(continuare din pag. 16). 

de ordine şi disoip.Ună oare să 
contribuie la transformarea fiecărui 
ziarist inbr- un om implicat, a <i1ltv, 
dorndc croicirnd să se afle 'in mieZ\_ll 
fierbinte al realităţii ; redimensio
na.rea achlV'~tăţii desfăşlllla~ la n i
velul grupelor, prin prisma a cestor 
cerinţe pen tru a se realim un 
insemn'at dştig pe planul calităţii 
şi efkienţei; preşedinţti de sindi
oat or@a!Dimtorii grupelor sin.di.cale, 
să ' fie prezenţi prin propuneri şj 
sugestii la eforturile oare se depun 
pen.llru Tea.liza.rea ech.JH>bt'ului t P
matic ce conleră f iecărei publicat ii 
sau emisiuni personalitate, La ~Vi!l
l ua1rea activHăpi fiecărui . z~arist : 
se impun eforturi l'.'ermanente. in
dividuale şi colective. inOlusiv Ja 
nivelul grupelor sindicale, pentru 
creşterea profesionalităţi i '6iecărui 
membru al redacţiei, a colectivu
lui redacţional in ansamblu". In 
încheiere tovarăş.a Dobrlta Ţigăr.an 
a arătat': „Folosesc acest prilej 
pentru a .apreda în numele Birou
lui Executiv p e oare îl rep1•e~n t, 
că reV:ista „P.resa noas·t.ră ". prim 
tot ce cuprinde. îşi aduce o impor
tantă con1ltibutie Jia perfecţi onairea 
pregăticii profesionale .a ·z.iaT0iştilor, 
La genenali2larea unor iniţiia.tive şi 
expe:rien~e gazetăreşti de a·utentică 
Wlloaire şi exprim convingerea că 
ln viitor va populariza în şi m ai 
mare măsură actiivitGtea Conshli·u
lul Ziariştilor, precum şi ini ţiati
vele .com.i tetelor şi wupe1oi s:iaidi

caJe din presa sccisă şi audio,v:i
zu.ală ". 

Nu pultem ·incbeia :re1aharea des
pre desfăşurarea şedJn1elor d e 
lucru, fă:ră a aminti un moment 
emoti-onant. o binevenită surrg rir.4 l'l 

t/:'3zde'Jor : ,prezeniflarea gru-pul u i de 
tineri gimnaşti participanţi l@' con
cursul internaţio111al desfăşurat la 
Constain'ţia. 

I n completarea agendei de· lue:ru 
a schimbului de experienţă cles;fă
sucat la> Const.a.nţa - p,ro~am 
foarte bogat dar oare, pri'l'l efort.ul 
organizatoric deosebit al gazdelor. 
s-a desfă.şu:rat fl ue nt nelm.povări'nd 
ci fructlfilcind timpul afect.at 
gazeta.rii prezenţi au fost invjta ti 
să participe l'a ,.avanpremie.na" 1 se
zonului t u1·isiic 1988, prilej ui!tă de 
conferinţa de presă cu ;tovat'ăşul 
Ion Stănescu, ministrul turismului. 

A avut loc, in acest cadru. o 
amplă i;n(ormare asup1>a efo1·turruor 
ce se desfăşoară în cLivei:slflioare a 
şi imbogăţirea mi.i1oace1ar oferite 
de tut'ismul intern şi internaţioo.al.. 
in valorificarea importantei haze 
materiale de care dispunem . în 
realizare;i unor obiective de ordin 
ed ucali\·. fo1mat.iv, ia:lături de ace- _ 
le'3 vizind odihna s.au petrecerea 
timpului liber. Jnra rmairea. oa şi 
'l·ăspunsu1ille la înb:ehă1·i. au conturat 
un consistent fond de in[01·m atii. 
idei. teme. sugestii pentru zi<'.lri~t'i-
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Trăsături specifice 
• 

ale operei 
'r Am vrea, la încheierea capitolu

lui dedicat structurii operei ziaris
tl,ce. să adăug~ citeva observaţii 
ou privire !ia reLaţia dintre mesajul 
presei şi diferit~le limbaje' [oia.site 
în comunkarea de masă. 

Opera. ziaristică 1·eprezintă o 
sţruotură gener.a:Jă oa:re, in reali
tate, este int-0tdemrna înlruchl pată, 
concreliz.ală într-un anumit, Iiml>aj, 
Juind infăţ.iş.area unui zi:m· s.!IU a 
unui magazin ilustrat, a unei emi
siuni de radio sau a unei.a de lele
viiă.une. 
Dacă ,,ex'l)lozia ·· tehnicilor comu

nicării, una dintre ca.nact.erislicile 
actu.alei revoluţii tehnico-ştiinţifice, 
a atnas şi atrage în.că atenţi.a soe
cialiştilor, nu acelaşi luaru, după 
părerea noastră, s- a:r putea spune 
despre fenomenul (determinat, este 
adevărat, de noile tehnici, da!r nu 
numai de ele) al gene~i, organI
zării, evolu~iei sau, altfel spus, al 
afirmării noilor H:mbaje, speoifice 
diferitelor modalităţi ale comuni
cării de masă. 

Nu încape îndoială că, fără in
ventarea unor tehnici noi de reali
zare, transmitere şi conservare a 
unor mesaje, nu s~ fi ivit nici 
noi t..ipuri de m~saje, nici noi lim
baje corespunzătoare. Fără născoci 
r~ cinemato~aiului sonor sau a 
televi2llunii, de pildă, nu ar fi a.pă
rut limbajul audlovdzool, orlcite 
rădăcini ar avea acest3 im comu
nicare.a obişnuită. Dar limbajele nu 
se. schimbă in ace'haşi ritm cu ino
~aţii'le tehnice. Njci schimbările, 
înnoirile de ordin tehnic nu duc 
toate la crearea unor noi limbaje, 
ci doar le nuanţează, citeodată, pe 
cele consaorate. 

Citeva cuvinte despre reacţiile 
faţă de noile tehnici ale comuni
cării şi de noile limbaje. La înce
put apar reacţii de respingere, de 
condamnare a noului, în nUJUele 
vechiului. Baude1aire, oare era şi 
un mare critic P'lastic, înzestrat in 
general cu o in1Juiţie artistică si
gură (admi!NltOJ· al creaţiei wagne
riene şi apărăto1· energic al „muzi
Ci i ..,;itoruJui" împotriva cunoscutei 
cabale urzite cu prilejul spectaco
lelor cu drama muziQală „Tann
hăuser ·· de Richiro:od Wagner, La 

1 V>e7J : Nes'tor Ignat, Limbaj tl efl
C(Cll'lţ<l, tn. "St.u<m ttespre zla·rls.'!foa de 
t'1eY:lztunc~, A cad. ~Ştefan Ghei>rghiu·', 
F'acu ltatea de Z1~rtsttcfl. 19~ll, p p. 
JJ7-1Z~ , 

ziaristice (6) 
Oper.a Mare din Paris) manifesta 
totuşi repulsie faţă de noua teh
nică a fotognafiel, in care vedea o 
primejdie pentru p.ictură. 

Cinematograful mut, altceva dl!
cit teatrul. a stîrn.it un interes larg. 
Apariţia cinemalogr.a:fului sonor ia 

fosl întimpinată însă de unii cu 
neîncredere şi indispoziţie de teama 
unei degradări a ceea ce era de 
mult consacrat, adică a leallrului, 
cu care cinemat.o~afUll sonor se 
asemăna în mod evident şi sub 
inCluenţa cărui.a s-a aflat şi se mai 
a:.lilă ·uneori. 
Odată cu emanciparea n()i!Ol' 

m ijlo.ace, într-o a doua fază ded, 
se iveşte însă un alt punct de ve
de:-e, cel oare neagă vechiul în 
numele n oului. Marchall MoLuhan 
eviden\iază „Galaxia Marconi ·' în 
raport cu cea a Iul Gutenberg, vir
tuţile limbajului audiovizual fată 
de limbajul scris şi, mai ales, · faţă 
de cel imprimat. 

Dincolo de teoreliză:nile exke-
misle. explioabile şi ele in lumina 
dialecticii receptării noutăţU, ni se 
pare că in reallbate se poate dis
tlnge clar o trăsătură genel1al va
labilă a dezvoltfirii tuturor mijloa
celor de comunJcare viabUe. Este 
vorba de t1recerea treptată, mai 
rapidă sau mal lentă, de I.a adop
tarea unor limbaje de imprumut, 
care se dovedesc !iot mai nesatisfă
cătoare, la descaperirea. afirmara:i 
s.i consacrarea unor limbaje speci
fice. Bineînţeles, eu perioade de 
tnanziţie. uneori foarte îndelungate. 

Ce determină .apariţia şi core
laţia noilor limbaje specifice, la 
care ne referim ? Fără îndoială. 
aşa cum spuneam, in primul rînd 
ivirea nojlJ.or tehnici, a no.ilor 
canale. 

Tehnicile audiovizuale au cao;i
citataa de r'l transmite simultan 
dC1uă „feluri de receptare" a rea
lităţii , dar nu le şi sintetizează 
într-un nou Hmbaj, unitar. Dacă 
s-.ai: :realiza automat o asemene.a 
sinteză, toţi cei ce emit pe aceste 
canale s~r trezi. pe neg.îndile ... 
m:.reştri ai genului. Sub acest as
pect canalele ne oferă simple vir
tualităţi, sînt un fel de materie 
plastică pe oare, asemenea sculo
torului, trebuie s-o cunoşti bine, cu 
toate posibilităţile ei, pentru a o 
slăpi.ni, dar .a cărei modelare de
pinde, mai ales. de abililiatea mii
nilw. de talentul artis~c; al Pleşle-

rului. Canalele au deci însuşiri şi 
limi te înscrise în sbructura lor şi 
care uneori nu se dezvăluie dedt 
mai tirziu. O descoperire de acest 
tel, echivalentă cîteod.ată cu naşte
rea unui nou limbaj. nu poate fi 
idenbificată şi studiată numai cer
cetind dcrte tehnice, ci trebuie să 
pornească de la produsele cele mai 
semni.ficabive realizate în acest 
l imbaj, adică . de la crearea unor 
opere de un nou soi. 
Aşadar, noul limbaj nu apare de 

la sine, numai şi numlll pentru că 
s-a invenlat un mijloc tehnic care 
permite, în principiu. reunfrea ele
mentelor componenle ale acestui 
evenlual .nou limbaj, ci este rezul
tatul unui iact de creaţie, ceea ce 
aduce pe prim plan rolul celui ce 
comunică, al realizatorului de emi
siuni, al ziarlstului. 

Citeva 
aspecte sociale 

ale operei ziaristice 
Am încercat să schiţăm clteva 

din trăsăturile specifice ale operei 
ziaTistice văzută oa un mi)loc de 
cunoaştere şi comunicare, ca o 
creaţie a spiritului uman, cu un 
loc important printre celelalte iac
tivită\i culturale şi social-politice. 
Ne-am propus să cercetăm, măcar 
în linii mari, cum este alcătuit 
mesajul presei ş i cum işi poate 
exercit.a inrîurirea cit m.ai eficient. 
Dar aceasta nu ajunge pentru a 
putea explica nu numru imensa via
rietate a mesajelor pJ·esei, ci şi con
tradicţii.le flagrante existente între 
unele dintre ele. Opera ziaristică 
Teală. „în carne şi oase", este re
zultatul influentei permanente a 
numeroş i &aotorl sociali: economici, 
poliiic!1 cultu'nali, a tradiţiilor na
ţionale, a modei. a personalitătil 
unor factori de decizie şi a w1or 
crecrlori de mesaje. a gusturilor si 
preocupărilor publicului, a treptei 
de cultură şi conştiinţă politică pe 
care se află acesta etc. 
Deşi tema noastră se limitează 

doar la trăsăturile specifice ale ope
rei zLaristice, nici in părţile ante
rioare ale cursului de fată nu pu
team să încercăm o totală .,punere 
intre paranteze" ~ factorului social, 
intvucit, considerată în afla.Ta socle
tăţli, presa îşi piel'de orice se11s ca 
fenomen comunicaUan.a!. 

Unul din marile capitole ale teo
riei presei este cel care, in strînsă 
legătură cu ce.rceliarea structurilor, 
se refe1:ă lia funcţiile sociale, la do
meniul v.a:loriJru·, cu .al.te cuvinte 
la opera zia:rislică vă?Ju·tă nu din 
unghiul felului în oare este consti
tuită aceasta ci aJ ,,1t.itudJnil 11:· şi 

~x.i~enţelQr şocLal-polilice, în r.lr>•>r l 
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cu ceea ce se doreşte să fie presa, 
într-o imagine ideală. mai mult sau 
mai puţin l·eaJi?.abiJă'.l. 

Deşi, cum spuneam. problemele 
de mai sus nu constil-u.ie obieclul 
cercetării de faţă, ne vom îngădui 
să facem cilev.a consideraţii d.:! 
nalură să ajute, ni se pru·e, la inţe-
1.egerea re l ului i n care mesaj ul 
presei capălă o amonită înti•ucru
pa re, devine cu Lare sau cutare ziar, 
i·evis!ă, emisiune de radio s::iu de 
lelevlziune. Studiul mon-0grafic a l 
presei , necesar pentru a căpăta •> 
imagine cit m ui 0up1'iim~ătoare a 
fiactorllor care determină concreti
z.:ire.a unei opere ziarjstice inir-u11 
anumit loc şi inlr-o .anwi1iiă peri
oadă îi priveşte pe analiştii şi pe 
istc>'ricii presei. Teoria presei caută 
cauze de ordin rooi general, sub 
semnul căror.a se grupează, con
ştient sau nu, to\·i ceUalţi Iaclori. 

In .acest sens am vrea să ne refe
rim. pe scLU·l, la ceea ce am nu~it 
modul in care e ·concepută pre$a, 
opera ziaristică. Nu este vorba aici 
de opiniile unor oameni politici sau 
ale unor teoreticieni sau ce• cet5-
tori .ai p.resei şi comunicării, de 
orientările şi prog1~ele enuntate 
de un pa1·Lid sau al•tul, de legiiera
rc-.a adivităţii de pTesă. Dlmponivă, 
to.ate aceste forme. şi cele politice, 
Şi cele teoretice, şi cele juridice 
sînt ele înşile determin.ale de mo
dul in care e concepută oper.a z \.a
r~stică, presa. Ele reuşesc door să 
expliciteze, mai mult sau mai pu
ţin , acest „mod • de e concepe pre
sa 41 (co1·espunzător unor condiţii 
de loc şi de timp, intereselor unor 
clase, păi uri sociale, partide poli
tice, orinduiri) , adăugi,ndu-i. nreşte, 
tot felul de particularităţi şi nuan
ţe în .funcţie de etape, de s::him
bări in rel.a.ţia păturilor soc1ale cu 
puterea . politică, de peifoaăe de 
flux sau reflux politic. de inLerese 
trecăloare. de viziuni personale. 
Fără să ignorăm aceste diferen

ţieri şi prefacerile oare intervin la 
nivelul lor. o examinat~ a istoriei 
presei, oa şi a ba:bloului presei ac
tu.ale, ne .arată că n u există decit 
citeva mari modw·i de a concepe 

, l.n e"punl'ren. Zlarlstlca - ştlinµ şi 
ari,.1., I='cutA de autor la Seslu;ien ştiln
\lrJca „Mos~-Medla şi cullut·a soclall3t!I" 
caucurcşti - 23 Iunie ldl7l). s ub egida 
A cademiei de ŞtUn\c Soclaie şi Politice 
n R$.R., in cc.laborare cu alte institu\11 
c11Hurale şi de invO\,iimmt slot schiţate 
lfnhlc principale ale cerceta.ni dezvoltate 
ulterior. Inclusiv dn curilul d e Ia\ă. ca 
şi lmpt1.1·11rcn acestul stud!•.1. lnt.r-o .. feno· 
menoloJ!:i~u o d e.5<:rlere a felulu1 de a 
fi a\ operPt ua~lst.!.ce ş i examinarea va
lorHo.r specl rtce, o .. ax!ologie" a pre:>el 
Concentrlndu-se asupra operei 7Jarl5tJce 
lucrarea actuală nu s -s putut octapa 
dcclt ln trl'aci'll de alte ru,pec!e esen
ţiale ale teoliel pre:c-el. t ratat!: mal am
plu cu d ltcrHe prilejuri: baza eco110-
!!lldl 11 p1·.!se!. m<.1durl!e d~ a con
c.,epe prl·sa. tunc1tonaJ11atea presei, va
lorile publicistice etc. 

26 

presa, care îşi a u rădiiduilt. in 
ultimă instanţă, in h.3Za so01etă\ii, 

în lipul de propriet.ate dom inant 
(inclusiv, desigur. asupra mijloace
lor de comunicare), deci in orindui
Ti!e sociaJ-economice, în in teresele 
precumpănitoare într-o perio:1dă 
sau .alt.a. inlr-o ţară sau alta 
Dacă lăsăm ele o parte translor

mn:rea presei de călire regimu1·1Je 
de. tip fascist int r-llll in..c;tr ..tment 
orb .al politicii agresive. de dict.<1t, 
ainlldemoc:·ratJce şi ant.iunllall1e, pro
gram care. cu toalţ1 ek:tborarea lui 
.amănun\ilf1 ş i abundenţa mijloace
lor lehnice şi pt-;)pagandislice, s-a:r 
pulea chema, mal de gt'lilbă, .anli
comllllic.m·e, inlrudt ţelul lui este 
să anihileze posibililale<i oamenilor 
de .a judeca singur i, in cuaoşhinţă 
de cauză, şi de a- i d3 p;·adi\ 
m:rnipulăi·ii celei mai odioase, ne 
rămin două m 3ri ti puri ale modu
lui in c-ire e concepută pres:t. Cel 
dintii, porni nd de la proprietatea 
privată asupr.a p1·esel. pune un ac
cent deosebit (chiar şi acolo unde 
există unele forme de n.ational..izare 
la radio sgu televiziune) asupra 
.aspectului de mairCă al pre.sei, in
ce1-cind să cucerească piat.a şi so
cotind drept pol'litiv tol ce poate 
fi Eo losiLor acestui ţel şi , invers, 
repudi.!lbil, tot ce ii poate stingheri: 
al doilea tip, i-am spune pgrli cipa
liv, s...a niiscut di•n efm·Lurile şi lup
tele tle emancip.'Ell'e ~e unor clase 
sociale Sl!IU popoore oprim ate :;.i a 
rămns .a.laşal, după izbîndă, operei 
de cons1 ructie economică şi cultu-: 
r~lfl, .:ipărării independenţei natio
n0ale, necesităţii obiective care îm
pinge pe prim plan mobilizsre~ -
şi cu ajutorul presei - a tuturor 
forţelor în vederea realizării unor 
asemene:i teluri. Aceste orienla1·i s.e 
.află, deci, în slrinsă legătură cu 
întreaga dezvoltare socială, sini 
produsul unui proces ist.oi~ic obiec
t.iv şi nu depind. pur şi simplu. de 
voinţ.a şi de gusturile unar persoa
ne, grupări s au pătu~·i social~. 

Din punct de vedere isl.oric şi ca 
o parte o11 ideologiei po.litice. se 
p()ate vorbi despre docb'ina libe
l'ală .fi' presei. cu înainLaşi in An
glia (Jo hn Milton: „Areooai;llica" 
- 1644). în Fna.nţ.a revoluţicmar'ă 
de la l 78H, în Shatele Unite, si in 
vairi.an1 ele neoliber.ale din zilele 
noastre~. în ţările socialiste s-a 
elabo1ial. o concepţie despre presă 

c.''1re porneşte, de obicei, de la ideile 
în .acest domeniu ale lui Marx şi Le-

Nu In tră, desigur, în 'lbleclul e.xpu
ncril de faţă urmâ.rlrea contractlcţi1Ior 
lncrf'nte lnseşl bazei acestei conc<:?pţil 
asupn presei. t o1·marea m:irilor mono
pol uri de presă 1n tllrlle cap1lallste. ll
mită !'Mc. orientllrf.Je oolitice s!, uneorl. 
denatur:'lrlle propagandistice determ.1-
na.tc de acesle.1. - cu ln.ri11rlrl incon.-
1esta.blle amupr<a. ma:. a1es, a CQflţ.lnutu
Lull operei zltn.11lstilce. 

nin, ziruişli ei înşişi, ale parlildelor 
politice conducătoare, de la tradi
ţii oo\jonaJe j n.a jnt.gle. De aseme
nea, se contw·ează o concepţie des
pre pi·esă, într-o mare va 1;etme de 
forme. în ţările in curs de de:lvol
t.are, oare leagă mai st1ins p.reo>a de 
r.rublemele vJ t.ale ale dezvoJtării şi 
apărării independenţei na[ionale, 

· nu fasă comunicarea în voi.a ca
priciilor pieţii şi militează susţinut 
pentru o ordine nouă şi echitabilă 
şi in domeniul inlorma\iei, bpcu
rindu-sc - dupa oum se ştie -
de un larg sprijin în această direc
\ie, dar cio::nindu-şe toloda'l.ă de o 
împotrivire· puternică pe plan jn-. 
ternaţir>Mi. fn to.ale .aceste concep
ţii. cu şi în 1wl i licile şi legisliatiile 
nferente, se pot idenLifica ddleren(e 
şi nu.:in\e proprii · situaţiei d in fie
oare \ară. etapelt•r istorice. 

Pentru a \'edea cum se manifestă 
influenţa celor două moduri prin
cipale in ca-re, implicit sau expli
ci t. e concepută presa ne vom 
.adresn, in PJ.·imul rind, operelor 
ziiarislice şi nu doctrinelor, teorii
lor. deşi nici acestea nu pot fi ig
nonite, cu toate tendinţele l(lf de a 
idealiz.:i cumva lucruriiJe în încer
carea de a prezent.a un „model '' 
s uperior de operă ziaristică. 

Nici un mod de a concepe p•esa. 
nu JJOate schimba natura actului 
de comunicare al operei ziarist-ice'i. 

Deosebh·ite manifeste dintTe ope
rele ziaristice decurg, direct din 
iac:cenlele puse asup1"3 unei lat.uri 
imu a alteia (in condiţiile unor mo
duri ele a concepe presa diferil~) şi, 
mni ales, din conţi11uLul mesajelor. 
din obiectivele pe care şi le propun. 

Interesele care detem'li nă, în fond, 
modul de a concepe şi realiza oresa 
au oa urm.are considerarea eS'eutei 
presei într-un caz ca mariă (de un 
soi deosebjt) . supusă totuşi legilor 
pleti i şi obligată să ,apeleze ia toate 
mijloacele care-i pot permite o di
fw . .are mai mare, benellicii sporite, 
hr în celălalt. oa un mi jloc edu
cativ şi mobiliz.alor. accentuîndu-se 
rolul ei jn vederea îndepiinhi.i 
unor obiective economice şi polibi
ce \ritale. Şi intn·~un caz şi m ce
lălalt, nu se poate ignor.a cu dcsă
virşire şi nu se ignoră nici! Iaplul 
că pres!l' e un serv·iciu pubD'c, cu 
răspunderi deosebi te şi un lnstru
men1 rec!ul.abH propagandlsbic. nici 
că ea esle totuşi ci activlLaie econo
mică oblig:ali\ să tină seama d.e 
propria ren t•abilitrtle. 

Presa, presa în general. a .adus 
pe scen a numele şi imagi nea mul
tor oameni ~e. în vre.tnutile mai 
vechi ar fi rămas neştiuţi pe vecje, 
cLacă ' nu intrau, ici şj colo, în poe
Ziile şi cintecele popula.re sau în 
opere liter.are şi arhlsti{:e eul te. In
teresul pentru noutatea fr.apantă 
face ca primul tip de presă să 
alunece uneori spre aspecte de 
senzaţie, oferite de personalităţi 

' NJ\JI o 'POSLe s cblmb:I, des6gur, nu o 
ooare Jlace să fie alJobceva. dar o poat.e 
anul~ prin deformare, slmul.ue. 



.:îteouală roolmeole marcante sau 
(in înLruch.i pările ei perlferie>.:?) să. 
c~eze tocul ce s -ar [i cuvenit ero
ului pozi tiv unor figuri extr .a.;e din 
cronica lumii interlope. „\ I doilsa 
Lip, Câră să neglijeze chipul şi viaţa 
uamenilor, dimpotrivă se cuvine să 
acorde un spaţiu Larg faptelor re
ma1·cabile ale acestor.a, performan
telor in munca de conslructie, î n 
crea{ia trulleri.ală şi spirituală, de
oarece e de aşteptat să considere 
dt·ept erou adevăr.al al operei zia
ris tice însuşi poporul. 

Aclualitalea, oare am socol'il-o ca 
Uind o kăsăLură fundamentală .cc 
presei, a or·icărei opere zi.airistice, 
capătă şi ea, de la un tip de p1·esă 
ln cc15l.alt, alt conţinut şi, dacă se 
poote spune, o allă configur.atie. In 
vreme ce opera z.iar.istiică, ailată in 
l!ăuLarea noutăţii cu orice preţ, 
e:junge să se lase sedusă de o vi
ziune fragment.ară a actualităţii pe 
miis ur.a intervalului tnt m.ai scurt 
dintre două editii sau două emi
:iiun.i în care se îmbulzesc a .:este 
<!Cemeride. in al doiJea 1:ip .actua
litatea se străduieşte neconten.it să 
se articuleze cu trecutul şi viitorul, 
voale fi o punte intre ele, căutînd 
rezerve de energie spiribi.IB'lă în 
l.recut pentru a înlesni rea'li7;area 
proiectelor vlilorului. Evident, acest 
Cel de actualitate nu respinge n.Jul, 
cL<u· încearcă să-li descopere, ceea 
~e nu-l · deloc ·uşor, tn zone mai 
sernnitioative pentru dezv-0.11.are~ 
u11ei \,ări şi chiar .a fieciirui om in 
pa1·te, Cără .a se cădea în monot.o
nie, în repetări pliotisitoa:re. 

La cele cite,r.a observaţii de mai 
sus se pot adăuga şi altele privind 
di ferenţierile T>T'Oduse de perspec
tiv.a unei viziuni filosoflice sau a 
alteia asupra dezvoltării sociale, de 
strai urile rea11tătti spre care se 
îndreaptă cu precădere cunoaşterea 
zi.aristică, 1nai aglta1e, dar mai la 
supr.aiaţă, în tr-un caz, mai calme, 
în aparenjă, dar afl.aie mai în pro
[unzime, în cel ălalt, la care se a 
daugă şi intenţia de a interve ni in 
mersul lucrurilor, de a contribui La 
tr.ansiormarea lor. 

Speciticul opevei ziali tice. rela
ţia ei cu reali lalea, sirucbuna şi llră
săturile cat\iicteristice ale acestui 
mesaj sini şi ele do.ar n.işte insUŞiri 
potenţiale a căror realii.are depin
de de fo1·ţa creafoare, de pric2pe
te.a, de cunoştintel~, de conşbii.nta 
responsabilitl:\ţii în fatia opiniei pu
blice, de etloa p1"-0fesion.ală a zia1ris
tul u1, dar şi, î n ultimă illstallţă, 
de modul în c<n-e e concepută pre
sa, cum am văzut, c::i e~resie a 
unor situaţii sociale obiective, ac
\i rmind însă nu doar exLerfor, ci 
Şi clin interior. inLr-un efort uneori 
dramatic de apropiere de pro.fillul 
idea t al acestu.i mod de a concepe 
p1·cs.a. de con~ctare e eror:ilor şi 
Imperfecţi unilor. 

Modul de a concepe presa nu 
acţionează de 1a sine, ci prin in
termedi ul celor ce se îndeletnicesc 

.. Pe teme gazetăreşti 
cu presa. Se intimplă să nu se lină 
seama de specificul comunicaţio

nal sau să se alunece uneori î n exa
gerări care pot, în cazul unui Lip 
de presă, să facă dintr-o publicaţie 
un simplu foc de art.Hi::ii\ iar în 
ai! ce luilali, u colec:tie de plaliludini 
sau de gener.alilăii. 

Nu ne-am propus aici să ro.;;i>im 
j uclecuţi de valoare la adresa unor 
publicaţii şi emisiuni concrete pen
tru că acea.st.a ar însemna. în pri
mul rinct. exatninaren conţinu~ului 
lor fapt.ic şi de idei şi, deci. con
sii1 uie obiectu I. Coa1~le import.unt. 
desigw·, o.I unei alte de~b.ateri. 

Oricine se îndeletniceşte iasă cu 
presa, oricine vrea să creeze o o
peră ziaristică viabilă e firesc să 
caute să cun<>::iscă ş i să ţină seama 
de trăsăturile speciLice ale aceste
ia, care-i conferă şi for(a, şi limi
tele ei. tn al doile.a rind. e C;lz ul 
să se vegheze asupra gradului de 
origin.ali1.ate i nleligibilă de care am 
văzut că vorbea A. Moles, aclică 
de can titatea de intormatie (in oc
cepţia din informatică a acestui 
tarmen) pe c.are o cup11inde ope1·.a 
ziaristică. Ţine, fără îndoială. de 
simtul măsurii de cru·e dau clov.ndă 
c.ei ce alcăiuiesc şi orien1ează pre
sa, de buna cunoaştere a publicului 
pe eare încearcă să- l cuce'rească, 
realfaarea acelui echilibru fericit 
intre 1noutate şi repetare î-n sta~·e 

să-i asigure operei ziaristiice ~fi
cienl.a, dacă nu maximă, măcar 
reală. 01,ice alunecare înL1·-o rfirec
tie sau a.lk:l nu pooie fi decl1 dâu
năi;oare. făcînd opera ziaristică ne
in'f.eligibnă sau neinteresantă, îm
piedicind-o de<:i să-şi îndeplinească 
.atit f uncliile ei informative. cit şi 
pe cele de inlerpretare şi di fu.:are 
a ideilor. 

Am dori, in încheiere. să ne 1·e
ferim L9 locul pe care-l detine '>Pe
ra ziaristică nu atîi în viala so
cială în general (swtist.icile eco110-
m ice. anchetele sociologice. uepW1 
i-n deajuns mărturie cu p1·i vire I.a 
uriaşa influentă exerclila'tă de pre
să Î·n lume, orlcare ar Ci fost sau 
vor mai fi sc.himbăl'IJle şi regrupă
rile impuse de noi1e 1ehnici ale 
teleeomunica\i ilor) . cii în conşliint.a 
socială şi culturală. în opini.:i ooor 
oam~ni polHici. scriitol'i, filosofi. 
CiL:ile se pot oferi deslule. si în
tr-un sens şi înll"-altut. din păcate 
mai multe in sens negativ. faLă 
citeva ex trase dint.r-o „Ordonantă 
a Regelui ·'. dală in Fr.anţ.a. la 25 
iulie 1830. oare ni se pm· tipice 
pentni Tepulsia i-eacţionm·ă. indi
ferent de momentul istoric (chiar 
dacă nu m,~i e mărtutii.sită am de 
deschis ... ) faţă de presa de orice [el: 
„!n toate epocile presa periodică -

• ~1tcodntă. şi un <;lol d e sngc1l otrti
v itc. .. 

prin nah.1.rti;J ei - nu a fost decit 
un instrument de dezordine şi de 
răzvi·âtire ... '·, .. faptele. atunci cînd 
nu sînt în înuegime presupuse, nu 
.ajung Ia cunoştinţa multor mili
oane de cititori decîl trunchiate, 
desftgur.ate şi muLil.ate in modul 
cel mai odios ... "o. 

.,Sînt sigur, scrlia Henry David 
Tho.reau7, că n-am citit. niciodată 
vre~ ştire memorabilă în!J:-urn zlar". 
Iar Sa:muel Clemens8 : „Acea te
ri bilă putere care e opinia publică 
a aceste'i naţi uni e rm•mat.ă şi mo
del.:i lă de o hoardă de nerozi, plini 
de multumire de sine. car e au e!;uat 
13 săpatuJ ş.anţm-ilor şi la aizmă.tie 
şi bat cimpii 1'11 gazetărie. pe dru-_ 
mul spre .aziluJ săraci tm· ". Sa-u Ste
phen Cranell: .,Un ziar e o colecţie 
de seminedreplăţi. O cronică a vie
tii fără nici o vialc.:ire, o colecţie 
de povestiri stridente, îngrămMind 
laolaltă dobitocii elerne u1o_ 

Autorii pomeniţi mai sus sînl din 
secolul trecut, cU!r pot fi găsiţi 
destui cu opinii asemănătoare şi 
mai de cwind. Dar să-i lăsăm pe 
scriitori şi să ne indxeptăm spre 
filosofi. Unul d~ntre cei mai de 
seamă ai acestui secol, MiarU.n H ei
degger nu ne-18' lăsat, ce-ii drept, 
vreun stud.i u special despre presă 
sau opera ziarjs1ică, ci.ar în medi
taţiile sale dedioate „gîndiril cal
cu1afoa:re" şi „gîndh,ii medibative", 
tehnicii contemporane, im lumina. 
concepţiei fi1osofilce despre . ,fiintă" 
(concept.ie desp1·e infă\.işarea căreia 
nu peiale Ci vorba aici) se referŞ, 
nu o singură dată. la caracterul 
aUen8nt .al mijloacelor de comu
ni{)Clre de masă (radio. televiziune, 
cinematografie, periodice Ilustrate) . 
Tot ceea ce omul primeşte ceas de. 
ceas prin mijloacele de informm:e 
de azi. crede Heidegger. e făcut 
să-l surprindă, să-l excite, să-J 
st.irn~că imaginaţia, să-l dezrădă
cineze. O trăsătură a lumii tehnice 
este şi extrema r.apidit.ale cu care 
realizările ei sin t cunoscute şi ad
mirate public. Una este însă să 
citeşti in presă sau să asculţi la 
radio un lucru s.;:iu alliul, adică 
doa:r ,1să iei cunoştinţă" şi cu totul 

o Gabrj'el r>!!'lg n01.. Essnl bistorique s ur 
la libert~ a•ccrlrc che-11 Ies a.nclcns et 
au ';\foyen Age ; S Ltr ln liberte de ta presse 
ilepuls te quinzleme si l\ole, et sur ies 
moyens de reprd'lfA>n dont t-es Ubertes 
0 1\L cte J'Obiet dans tOLLS lCS temps. A 
P a:r!s. de 1'1mprimerle ele cra.p'Clet 1832) 
p. t9()-L<!2. 

" Hentl D a \ id T hor cau (l~l 7-18G2}, 
a::r!Ho r amerl.can. 
~ S..<t-muel Cle..~ens (1835-1910) s erinor 

amcncan cunoscut ma i ales s.io nu
mele de MARK TWATN. 

~ Ste phen era ne (1871-1~00). sct·lllor 
a.mcdcnn. 

10 l\'felvin L. D e Fle ur. T hcor ics of 
Mass communh:ation {David M •:Kay 
Compnny-, inc . New Yo rk, 1973) p,p. 
157-158) . 
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alta să cunoşti lucrul cu adevărat, 
să ti-1 asimilezi prin gindirell. 
Fără îndoială, alţi ginditorl, cum 

ar fi McLuhan, la care ne-am mai 
referit, acordă mijloacelor de co
municare o demnit.ate nouă in con
figurarea unor n1al'Î ebape di·n is
lonia culturii, interpretare oare, cu 
toate exagerălile, are m eritul să 
inal(e comunicarea de masă, măcar 
prin televiziune, în principiu, într-o 
siluaiie mai bună. 

S-ar putoo. pomeni destui scrii
tori, oameni de şt:iinlă etc., inclusi\• 
din \,ara noa3tră. care au Ios: şi 
adevăraţi zfarişli şi ne...au lăsat 
oreiaţii admit·abile şi autentice şi în 
domeniul operei zia1·lstice, oa şi 
aprec:ierl ele netăgăduit despr.? Ya
lo.g_rea presei. Cele mai exaltante 
lucruri s-.s:u rostll însă, îndeosebi, 
cu privire la performan\,ele tehnic~ 
ale telecomunioa1iilor. Acestea au 
imbogăţi l. după cum se ştie, in~r-un 
mod u im itor resursele din care se 
alimentează mesajul presei. au mă
rit pe alocuri, la proporţii şi vileze 
uluitoare, difuzarea operei ziaris
tice. 1n \ările dezvoltale economic. 
observ.a undeVl!l A . TofJile.r, s-.cx creat 
acum pentru publk problema dlfi
cultăţLl de alege.re între numeroase 
mesaje ale presei. 

Nu putem uit.a însă că. dacă in 
unele locuri există supraproduc.ţie 
in această privinţă, în cea mai 
mare parte a lumU domneşte încă 
penurJa informaţiei şi a" mijlo.sce
lo.r de comunic.are. Dezval~area teh
n icii comuni~l.ri i constituie un titlu 
de mim:Lrie. şi "1r trebui să .fie un 
izvor de forţă penlt'l\J inLreag.a ome
ni.re. dar ea nu rezolvă şi nu poale 
înlătura singură marile probleme, 
cont.r.adic\Hle şi decalajele existente 
pe plan economic, pol~tic, cuitural, 
inclusiv în domeniul comunicării. 

O importanţă esenţiruă va păstn 
mereu, credem, ceea ce se trans
m ite prin opera zi.anistică, conţi
nutul fapbic şi de idei la'! 1acest-ei1a, 
comunicat intr-o manieră eticientă 
şi servind interesele fliecărui popor 
ca şi cauza generală a unui scb.'•nb 
mai intens, echitabil, reciproc, de 
informaţiJ şi ~ori. 
Aşezarea la o cotă mai înaltă a 

operei ziaristice, critioată, cum 
am văzut, şi criLioa.biilă in multe 
privinţe, nu e posib.ilă fără o dez
voltare generală, pe toate planurile. 
Năzuin\;a rindurj'lor de faţă a fost 
tocmai de a scoote opera ziarâstic."i 
din zodia. în cel mai bun caz, doar 
a performantelor tehnice şi ele a 
!ace mai clară situarea ei, pe te
meiul - evJdent - al unor ccrlităţi 
reale, în lindul celonLalte creaţîi ale 
spiritului uman 12. 

Prof. univ. Ncstor IGNAT 

11 Vezi: Mart.ltl Hcldcgger, Gelasseri
htil CGUnther: Neskc. Ptulllngen. 1~9). 

1; !n acht>ala versiune a C'Ji'Sulul ~ Tn\
SăLuri specmce ale operei ziaristice", 
pe !Inga unele schimbări de fcrmulare. 
au fost adăugate lnCom1a\1I ltlmurlt!>are 
şi trimiteri blbllograClce care ni s-au 
p.lrut utile pemru clu1orll revl~tel "Pre
~a noas1r:l·· (N. I,) 
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Un „caz ciudat" 
Se discută a.desea, şi 1·evista 11oas

tra a găzduit dialoguri p e această 
temă n.u o da.tă, despre imprevi
zibiLu l documentdrii. despre surPTi
zele pe care le oferă teretiul, gaze
tarului plecat din redacţie cu su
biectul articolului însemnat în r.nr
netul dP note şi cu primele fraze 
akătuite deja tn minte. Cum pro
cedăm, i.nsă .cînd socoteai.a d·ln tirg 
nu se potriveşte cu cea de acasă ? 
Pentru că de foarte multe ort 1iu 
sa potri:i;eşte chiar ... la bănu ţ. 

lnlrebarea. vec/1e de cirni lumea, 
11e-a fost rea.dusă în atenţie de o 
anchetă citită în .,Unire1" - Alba. 
numărul din 12 februarie. Tre~u;.e 
spus de la început că ancheta -
intitulată Respectul pentru pacient 
lrebuie dc.vedit prin faole. nu prin 
vorbe ! şi inserată la rubrica „Cet'i
f eanuL şi serviciile publice" - , este 
conceputa cu seriozitate. bine scri
sei. argumenta.ta. criticind sever. 
fără să ofenseze. apreciind fard ~ii 
înalţe madrigaluri. Autorii şi-au 
propus realizarea unui raid prin 
trei dispen,5are comunale din judeţ. 
pentru a vedea cum se acordă asis
tenţ't medicală. Şi investigaţw. e:;te 
condu~ă, cum spmieam. cu metodă. 
1·iguros, astfel incit situatiiLe consta
tate apa.r cu too.t ă claritatea Nu se 
trec cu vederea amănuntele ( .. o că
rare desfundată ce te conduce prin 
curtl!a dispensarului. o firm:i pe 
carp de a.bia mai desluşeşti 1wmele 
instituţiei. fintina părăsită din in
cintă etc.). dar se aşază in ori'll 
Plan aspectele esenti.ale (con.-:!iţiilt? 
de igienă, situaţi.a. la zi a campa
ntei de vaccinare antipoliomieliti.că , 
asistenţa de urgenf.ă tn timpul 11op
ţii şi -multe altele). 

Ceea. ce ne-a surpri1is in acest 
context ,este următorul paragraf : 
„Cel mai ciudat caz pe care !-am 
aflat este cel al unei lucrătoaro -
cadru mediu - care a fost retribui-

şi atit? 
tă " i:reme de consiliul popular. De 
vazut. n-a văzut-o 11i1neni, nici chiar 
cei care o plăteau. Banii îi. tidica, 
cii procurd, manUl. Cind. totu~i. ci
neva din conducerea comunei a ce
rut să i,"<UJ.a barem o singură da.til 
persoana. care ia acei bani s-a ln
thnplat ca lucrătoara respectivei să 
- dispara „ - c111n ni s-a spus - şi 
o dată cu ea şi postul 1'especli.v·'. 

CazuL semnalat ni se pare nu nu
mai ciudat, cum iL definesc autorii, 
ci şi extrem de grav. Nu este o ne
glijenta ci o. incalcare flagrantă a 
legilor, un fals. Nu este lipsă de 
rivnă in îndeplini rea i11datoririlor ci 
11ecit1.~te in t oată puterea cuuîntu
lui. Şi totuşi, acestei situaţiL i se 
acordă citeva rinduri ; cam cit că
rării desfundate ori fintini.i pă
răsite. 

Explica/ia. ni se pare destui de 
uşor de presupus : reporterii au ple
cat la drum cu dorinţa fşi misiu
nea redacţiona/.ă) de a con.stata 
.. cum se acordă asistentă medicală 
fo dispensarele comunale" nu. cum 
se respectă legile in l:igoare. Aflind 
despre un caz .,ciudat" l-au Teti
nut. totuşi, fără a-1. analiza, fără a. 
căuta vinovaţii, fară a comn11ica 
cum a fost soluţionat. ce sa.ncţi·uni. 
s-au dat. Si.ntem de acord că in e
conomia anclietei toate a ceste lu
cruri. nu-şi găseau locul. Dar cre
dem că şi redac_ţ-ia trebuie să fU:! d~ 
acord că tema nu putea fi expediată 
doar în citeva cuvinte, sub eticheta 
atotcuprinzătoare ,.un caz ciudat" 
(cel mai ciudat. ca să respectăm în
tocmai aprecierea d in articol). 1 se 
pute(L 1·ezerua un alt spaţiu, in tr-un 
alt -număr de ziar. pentru ca .5i. a
cest mbiect să poata fi t ratat cu 
seriozitatea.. cu. spiritul analitic de 
care a. be·neficiat. în ancheta citată, 
asistenţa medicalti în dispen.~atele 
comunale. 

Cristina DU!\UTRESCU 

Reînnoiţi-vă abonamentele 

la revista 



Retorică -·:ziaristici -· ·. 

XII. Substilul informativ utilitar (Z) 
XII. 3. Faptul expresiv, 
izvor al specificului 

Fiaptul, prin el însuşi, este ebiec
tiv. Dai·, ca fenomen, el presupune 
o multitudine de faţete, oare pot 
fi pe!rcepute d iierit de conştiinţa 

;noastră. 

Anterior, .am pus în discuţie 
ideea că substilul infor mativ ofl.c:Lal 
se depălrtează de perceperea con
crei-senzoriială a faptului şi repre
zi ntă .aspectul său abstina:ct, subli
n iat prin neubralimrea subiectivi
tăţii inl'ormatorulul. 
· Să pornim, însă, de 1a un alt 
·text: 

JAPONEZU CRESC 
I.n ultimii 72 de ani, locuito

J'ii Japoniei a u crescut in me
die cu 15 cm. Această informa
ţie este confiirmată de diatele 
st.alistice, publicate nu demult 
de ofioialităţi. 

Comparativ ou anul 1900, în 
preze nt băie~ii de 13 ani slnt 
mai inalţi cu 14,4 cm, iar feti 
ţele de 12 ani - cu 15,5 cm. 
Dacă nu ar fi fost titlul (,,Japo

nezii cresc'·>, tniormaţi.a s-ar ii 
perceput într-un mod abstra ct -
fuctologic. Totuşi ti'bl.ul, prin sim
plitatea sa, este potenţ:iial foarte 
expresiv. C.înd spunem: „Copiii 
cresc" - nu ni se pa!re nimic cu
rios, i.ar :fQrma de j)l'ezent indica
t! v se percepe în sensul de pre
zent continuu. 

kt si:nbagma neobişnuită „Japo
nezii cresc" (undev.a, in s u.bcon
ş.tient apar întrebă'I1ile : De ce toc
mai japonezii ? Oat'e japonezi ? Toţi 
japonezii ? Oum adkă „cresc" ? 
ş.a.m.d.) sensul tempo1·.al cal for
mei verb.aile se aarualizează subiec
tiv, timpul pe oare-1 arată se gră
beşte, parcă japonezii „cresc" „sub 
ochii" aititoru:lui. Această repre
zen t.are subiectivă involuntară a 
l.itlu:l.ui. creează baza receptării co
mice a te)\.'>tul,ui în a."J.Samblul său. 

· Astfel în.alt datele staroisti-ce ,,seci" 
folosite se receptează foarte con
oret şi., totodată, amuzant. Reiese 
că :tiaotologta, prezentată unoori 
chiar în Jlim tele formelor exterioa
t·e a.le substiiliului informativ ofi
ci.a.J, poate fi pe1.<cepută depăşind 
aceste li.Iniile, în raport de st.airea 
psihologică creată de titlu. Cit ito
ruJ se orientează, în consecinţă, 
spre l·ecept.area ,,.neofiai'8ilă " a fap
tului, îi conferă acestuia un statut 
utilitar. O asemenea receptare este 
inlesnită şi de sim pl.ifioarea sintac
tică a ~imbiajului (în substilul in
formativ oficioal a:Nrmaţiile cupr in-

se în exemplificarea noastră s-ar 
fi făcut intr-o singură f.ra.ză). 

Un a1t; exemplu : 
IA.TĂ CE CURIOS ... 
ln ultimul timp, legislatorii a

m ericani oad din ce 1n ce mai 
mult pradă răufăcătorilor. 

La PhlLa:delphila, un hoţ, pă
trunzimd în aulomobilu.l unui 
membru al Adunării legislative 
a statului Pennsylvania, şi-a 
luat print.re altele şi discursul 
pregătit de senator, a cărui ternă 
nu era alla decît întărirea lup
tei cu lnfoacţiunea. 

Şi 1n situaţia de mai sus, infor
maţia fiactologică esl:e inzestn.·-ată cu 
nuanţe expresive, menite să influ
enţeze gîndi1rea concretă a citilo
;rul ui, să lege faptul .reliartlat de sfe
J~a de comunioa:re uzuală, de expe
rienţa de viaţă a receptorului. Ade
seori, ceea ce se prezintă este un 
Lapt CU1'i-Os. l n transmiterea 1 ui, co
m icllil si Luaţ-iei poate Ii din 
punct de vedere sti'.listi<: - slăbit 
s.aiu mtărit. 
Să comparăm acum textul ori

glnial cu o formă lir.ansfo1·mată 
1a sa : 

La Pbiliadel phi:a, un necunos
cut, pătruns iu automobilul unui 
membru al Adooăirii legis1a~ive 
a sta:tului. Ptmnsy.l!V\anJia, a sus
tras, împreună cu alte lucruri, 
şi discursul pregăt.ii de serurtor 
priv1nd lupta cu intnacţi•unea. 
Compaa·.aţia a.nată că stilisti.ca o

riginal ului este îndreptată spre ac
cenLua1·ea expresiei comice a .fap
tului. 
Formulăl'i de genul „hoţul.... şi-a 

lu.a.t puintre allele.„"' se apropie de 
limbajul uzual, stimulînd recepta
rea pl,asflic-emoţi,ona..Jă. şi reducînd 

oanacl.eru.l „ o.ficl:aJ.". 
ln exemplul dat, informaµ.a gene

J-alizată şi orienllală spre propag.im
distk („fo ultimul timp, legislaLo
xii americani cad din ce în ce mai 
mult pi.-.adă rău.făcă.torilor") este 
prezentată într-o formă simplifi
cată sin tactic şi aşezată tntt·e titlul 
expresiv („Lată ce curios ... "), oare 
stimulează .atenţi.a cibitorului, şi paT
Lea ooncret-factologicâ, ultima în
tărind emoţion.al oomponenţ.a in i.
ţ,iailă a textului. 

rntrodusă în biazia !i<rwrlă , „lipi
tw-a" comică ( ... şi-a I uat prin<llre al
tele.„) se prezintă în cele mai fa
vorabile condiţ1i'i sti1istiae şi justi
fică titlul. 

SPl'e deosebiire de comunicarea 
inforrniativă olicială, care are ten
dinţa de a t ransmite ,ilaptul cu o 
an.urnită ex.actibate, ·tntr-un număr 
minim de unită.ţi lingvistice, tex-

t-ele din substliut lntormatlv othUar 
se .orientează spre le~ea exa.cH
tăţli şi conc.iziei în trian.sm.i'terea 
il)fol1llliaţiei fiactalogice cu o concre
tizare senzorială şi expresivă. 
Varietăţile interstllistice ale 1im

bajului informativ utillitiar sînt 
foarte numeroase. Ne vom refed 
docrr la cîleva dintre cele mai ac
tive şi mai des înbi!inite tirăsăburi 
ale aceslui subsliL 

ln viaţa de fiecare zi, omul este 
„înconjw-.at•· de o multitudine de 
fapte in care sînt implicajâ alţi oo
meni în re1aţi ile reciproce dinbre 
ei, în t'ekt_ţii cu a nimale sau cu o
biecte diferite. Ln acest sistem de 
irelaUi apar „curjozitătile " (senza
ţionale sau maii pu\)in senooţi.onale). 
tndeobşte, oanactetul. ubi.litiar a.I co
municărrii este facilitat şi de .ase
menea „cu:riozităti ". E le trebuie 
doar sesi.mte de ziarist şi folosite 
intr-o măsură m ai m aire sau mai 
mlcă, în rapo11: de foptul relabat, 
de obiectivul ll>l'TllăTit, de sp~rţiul 
acordat etc. Cu âlte cuv1·nte, „cu
riozitatea" este doar un mijloc de 
a transmite in:formaţiia propriu-zisă 
şi nicidecum un scop în sine. 

Pe de altă parte, ,,curiozitatea", 
pentru a fi efidentă, se povesiteşte 
concret, se descr·ie emoţional. De 
iaceea, „cw·jozită\li'le" ziat·istice sint 
redate într-o manieră descrip'ti·vă, 
prin folosi!I'ea elementelor coloc
viale. Totodată, însă, Iiind un text 
ziaristic, necesită conc1z1e. M.ai 
mult decît atît, .apăD.iind şi înflr-o 
formă scrisi, pentru un destinatar 
colec~iv, intr-o coml.llll.Îca1·e cu ca
racter mediat~ este stimuLată folo
si.rea rormelor livreşti aile limba
jului. Rezolvarea acest.ei î,ntreite 
contr'ladJcţii (.aparentă) stă l.a baz.a 
cai itătil textului ziaristic aipa:rţijinind 
subst ilului 1niormativ utlll~x. 

In aceaslă ordi·ne de idei, este 
deosebit de lm,partant princi!piul or
ganizării componentelor structurale. 

Vom lua un alt exemplu : 
CA lN FILME 
TinăTul actor al tumi film spa

n iol de.spre delincven\)a juvenilă 
din suburbiiJe manilor 01-.aşe oc
cidentale, distins cu un mare 
premiu internaţlonal , ia .fost a
restat pentru că a- jefuit o 
ban.că. 

t.n.tr...a<levăr, J ose Antonio Val
del<>ma:r, „steaua" fi:lmului „De
prlis.a, deprisa" (Grăbeşte-te, 

grăbeşte-te) n-a tnvătiat, se vede, 
nimlc Qin mor.ala 111.mului. El a 
furat, împreună cu un alt tinăT 
de 23 de .ani, 167 OOO de pesew 
dinltr-o bancă de oal'tier din 
Matlrid, a fugit într-un 'baxi .fu
rat şL a fost arestait după ce a 
ciocnit un vehicul şi a rănit o 
tinără peteche. 

La ,poliţie, prjn.tre documente. 
s-.a giisit, i.roni1a soartei , contr.ac
t ul cu directorul film ulu i, Car
llos Saura, precum şi un pistol 
iincăroat cu un s'ingw- glon te. 
Să eomp.a;răm : 
Tină:rul actor S .A.V., protago-
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nist ial unui film despre deli11c
venţa juvenilă, a fost arest.at, 
pentr.u că a jeluit o bancă. 

El furase, împreună cu un alt 
tînă'r, o mare sumă de bani de 
1a o bancă, f-ugise cu un taxi 
f ur.at, au care a produs şi două 
accidente de circuJ.aţi.e. 

în tex'iul transCormaL, printr-o 
concenb:.a.re s.inLaC't.ică, evenimentul 
se percepe mai sumar, în afam3. di
m ensiunii spaţiot-einpo.rale. 1n tex
t ul ot·iginal, prezentarea si.nvacti,că 
e.c;Le .astfel făcu tă, incit dimensiunea 
eveni·m'en\Jală se sesizează chiat· 
dacă este dată schiţat. Fiecare 
frază (propozi{.ie) este o parte re
Lativ finită a subiectwui. Fnazele 
sinl simple şi, de aceea. nu necesi
tă o atenţie încordată pentru ia !i 
r eceptate, iru· pauzele dintre ele 
dau cititorului timp pentL'u repre
zen1ă.rile expresive. MajoriM.tea cu
vin telor, sin1iagmelor. formelor mor
fologice participă activ foi crearea 
uno1· asemenea rej)rezentări şi I.a 
stimularea p ercepjiei e molionale a 
CitiLoruJul. 
Dacă, în limbajul in.forma.Liv ofi

cial. nucleul evenimenţiial se orien
ta spre un singur componenL, i.ar 
predic.atul spre ex;prirnarea prin
tr-un grup verbal nomina! plus ver
bul .auxiliar sau sem.lau>:HiJllll' în 
l imbajul informativ utilitar ele~en
t u.1 nar.alîv este legat de carQ.cie-
1·u1 funcţional iaci.iv al verbului 
Actiunea textului se or,ganizea:zâ 
prin verbe. cu deosebire verbe cu 
actiune concretă. Sa se compare, de 
~xempl u : cuşca cu ursul - cuşcă 
m care umbla ursul. ln acest caz, 
propozili.a subordonată atributivă 

stimu~ează reprezentarea expresivă. 
deoarece în ea există un verb cu 

JO 

o .actiune concretă, la djatez.a. ac
tivă. 

Comprim.ait'ea te..xtului din sub-. 
stilul informativ utilitar se obţine, 
înainte de toate, nu printr-o sjm
pliJicare sjnlact.i.că, deşi nici ace.a.s
t.a nu este exclusă, ci prjn inter
mediul reducerii verigU01· eveni
men(i.ale şi ia dehalillor descriptive. 
AsLfel, reprezent.area locului, even1-
menLului într-o llni.a11·itia•te tem po
r.ală directă, a.sigw·înd din.amic.a 
textului, ii dă, in acelaşi timp, po
sibi·lilatea c:ilit.orul ui de a completu 
prin imaginiaţie verigile evenimen
ţiale lipsă. 

De exemplu : 
AGRESIUNEA PEŞTELUI-SA
BIE 
!n timpul vînălorii subacvati

ce lingă malurile Siciliei, asu
pnn unui sportiv itali.ia'11 a căzut 
un imens peş1e-sabie şi 1-.a rănit 
gr.av. Din fericire, l-au obse.t·
\·at. partenerii de vînătoare ~i 
l-au sal\•o(lL pe sportiv. Ei au c
morît peştele. Se pare că greu
l..:lte.n acestuia era de 80 kg. 

Verbe.le de a-cp une concreta, care 
organizeuză naraţiunea, dau niaşl.e
re unor a ocio\ii expreslv-emoţiou-a
le, ce completează conţinutul. Ast
fel, verbul a. căzut., în sjntagmă cu 
un imen · pcşic-sabie, inspiră nu 
n.umai imaginea căderu peşl..elul, ci 
ş1 a luptei s portivului cu peştel~, 
precum şi reprezentarea despre sta
rea interioară a sportivului, a omu
lui in .această silua1ie. 

Esle lesne de observat că. in 
exemplul ciL:iL, predomină veL'bele 
personale la timpul trecut. Ele con
feră text-ulu i pliasticil.ate narativă. 
• Uneori. narat î unea se desfăşoară 
mtr-o manieră ironică. Mijloacele 
stilistice ale ironiei sint foarte di-
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:ferite, rtu pot li scdse âeLali.at. Sli 
w·mărim o asemenea manjeră în 
textul „Ca în filme ". In acest e
xemplu, ironia este centrată pe si
militudine.a dintre ficţiune( a fil
mului) şi realitate (ia prollagonisLu-
1u.i). ln acesL context, însuşi titlul 
filmului - „Grăbeşte-te. ~·ăbe.ş
te-te·' - sporeşte umoru.I situaţiei, 
în continuare narlndu-se aventura 
tirăilă de actorul-delincvent. Ma
niera abordată atinge punctul cul
minant în ultimul alineat al ·tex
tului. 

Desigur, c.a aspect exterior, fra
zia poate fi lungă. .Dar în ea nu 
este o .asemenea concentnare de 
conlinut, cum este spedLlc pentru 
::ille subslllw·i, dind senzaţiia dlf.i
cultâţU de i·eceptare. De faJ?t, n·.aza 
se .asimilează pe pă1'j.i, despărţite 
p1in pauze, şi se mişcă linear pe 
principiul acumul ărjj de noi repre
zentări pLast.ice şi emo~ionale. Le
gătW'ile dintre fraze sînt destul de 
Libere. Cu excep\la unei sjngure 
.fraze (,,El ia rural... "), celelalte sint, 
î n esenţă, independente, dar ală
turarea lor creează TeLatia oauză
ef ect. 

In ialle cazw·i, o ir~ se tm,;>arte 
în m od potenţial in cîteva propo
ziţii independente. -astfel ca fiecare 
din4re ele să sporească - • în con
ţinut. şi în ex.presivlLate - prin 
pauză şi inloM\ic. lnlionaţi.a ironi
că nu a1-.ate01'i găseşte rel'lectare 
sorisă în ca1·aclerul acliv al ghili
melelor, punctelor de suspensie, 
semnului de excloamare etc. 

Dupd cum s-.a văzut, subst Uul. in
formativ utilii.ar are un dliapazon 
Jat·g de mijlo.ace. L 3 bază stă în
totdeauna insăşi expreJivit.atea Lap
lul ui. A ceas la generează. de alt.re!, 
o anumită particuJ.aritate textelor 
cupri n e în .acest substil. 

Rubrică realizată de 
Constan tin LUP U 

şi ~Ureea HA~lZA 



De aproape 40 de numere ... 
. .. deci. rle tot alilea. săptă 

mîni, Suplimentul literar-ar· 
tis tic al Scinleii tineretului 
se prezintă cititorilor săi cu 
o nouă structură şi o expre
sie !!:r.afică sensibil modlJ.u
oală. Asemenea ,.schimbări 
la .faţă" s-au mai produs în 
viaţa unor publicaţii (de-.ar 
:t!.i să evocăm doar cazul re- • 
vistei „Luceafăirul" şi aiir
maţia ar fi pe deplin vaJ.i
dată), isloria presei ocmsem
nînd u-:Je c:.a evenimente de 
seamă în biogr.afila 100'. Re
manieri le au loc, de cele mai 
multe ori. din r1aţjuni de or
din editorial. Alteori, perso
nalii.alea unui nou redactor
şei îşi poate pune pecetea pe 
fizionomia publicaţiei. lrnsl'i 
de regulă. cei doi factori de
terminanţi ai „sch.imbăr.i.i la 
faţă·· acţionează împreună, 

editorul urmărind ameliora
rea proCiJului publicaţiei prin 
rfosemnarea unei alte condu
ceri redacţionale. E situaţia 
Suplime ntului literar-artistic 
al Scintcli tineretului. Dacă 
SLAST-ul (cum i se m a·i 
spune di n m otive de brevi
locventă) a mai plerd).IL din 
,.h.ar\13gul ·• adolescenLi n cu 
care ne obişnuise, el s-a a
propiat tot mai mult de ceea 
ce trebuie să fie : o revistă a 
tinerilor condeieri. 

l\Jou.a .concluce1:e a por.hit 
de b imperativul edH01·ului 
(C.C. al U.T.C.) ca paginile 
SLAST-uJ ui să promoveze 
creaţia tirnE!l1ilor ce bal la 
porPle consacrării. Cum re
dacţia este - Jite1,almente -
potopi lă de verswi:i şi pr-0ze 
semnate de elevi şi studenţi, 

de tineri muncitori sau in
telectuali abia inlra'(.i in po
sesi·a diplomei de Jicen~ă. s-a 
pr-0cedat 1.a revig01~rea ce
naclului „Confluenţe'" ce Ci
in\ează pe lingă SLAST. Dirn
eolo de mul li plele sale va
lenţe edtic.alive, cenaal'UJ. are 
şi rolul de filtru al crea~iei 
celor ce 1·î vnesc să-şi vadă 
numele în coloanere •revistei. 

I n mod fi~·esc, spaţiul im
primabil .al SLAST-ultt:i a 
fost regindit pent1·u -.a se face 
m ai muH loc creaţiilor Ll;i·Ice, 
epice sau d1·am.atice ale t1ne
rHor condeieri. Alături de 
acestea. săptămîn.al este m 
set·ată o cronică literară în 
oare - cu indiscutabilul său 
prestigiu cărturăresc - îşi 
exercită .autoritatea · critică 
profesorul Alexandt•u Piru. 
Alte aspecte .ale vieţH lilet'are 

sint surprinse fie în dia:loguri 
cu reprezenlanti ai caselor 
româneşti de edHuiră, fie in 
sui r.a de recenzii aile unor 
că.t·ţi de poezie, proză ,s.au 
teatru nou apărute (recenzii 
semnale de critici litet1ari a
Llaţi la început de drum ), .fie 
în note găzduite de ~'um-.icile 
,,Actua litatea pentru tineret" 
şi „Ce mai scriu revistele ? '' 
N<umei·oasei corespondenţe so
s ite pe adresa SLAST-uliui ii 
răspunde, în cadrul „Poştei 
nesecrete a. rcda.cţiei ", 
poetul Lucian A vramcscu, 
redactor-şef adjunct Gll ,,Scln
teii tinerelului", care răspun
de de supliment. 

Un spaţiu insem naL din 
cm·pul revistei este consacra t 
rubriciJ.or colocviale: „Dezba
terea noastră", „Ce şi cit în
văţăm din viaţa unei perso
nalităţi " şi „Scriitorul tinăr 
la maturitate". Dacă în „Dez
baterea noastră" a u fost re
gţisite virtuţile mese.i rotun
de, in celelalte două I\Ubl'ic.i 
sî,nt pTopuse modele sau pro
fesiuni de credinţă, deosebit 
de utile în plămădirea oon
ştiin tei artistice a „celor ce 
vin " î n 01ii.zontul lirteratu.ri i 
noa.sire. 

Peniru a-şi on01.'a îin în tre
gime atl'ibute1e din til11u1 su
plimentul „Sctnteii tineretu
lui" nu se ocupă nwnaL de 
arta cuvintului, ci con \.ine şi 
rubrici dedicate manifestări
lor spiritu.ale t.ute-Jate de ce
lelalte muze. 

In sfirşit, dar nu in ·uttimul 
rînd, se cuvine remarcată 
noua ţ i nulă grafică a SLAS1'! 
Ului. Elegantă, sobră şi, mai 
ales, „lizibilă „ prin compar
timenlă.d judicioase, punerea 
in pagină - operă a lw So
crate Ungureanu, un experr
mentat secretar de redac{iit: 
- reuşeşte să n u „jignească '' 
ochiul, aşa cum cerea cindva 
.G. Călinescu. Pagirna intii, 
elaborată oa vitnină a Înitu:e
gului număr, ac110şează şi in
cită la lectură. 

Aşadiar, SLAST-ul, în nou.a -
sa formulă, constituie .o veri
tabilă reuşită publicistică, 
f.apt dovedit de ma1·ea r lui 
priză la cititori. Cele 20.000 
de exemplare în care se tipă
reşte reprezintă un Uf·aj ce 
depăşeşte cu muJt pe cel al 
altor pubLicaţii culturo.1-ar
t.istice de la noi. Şi cifria 
aceasta vorbeşLe ea însăşi... 

Mircea ICHIM 

I 
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•Am văzut• Ne-a plăcut• Vă semnală 
S ub gener.icul „Obiective economico-sociale 

oare angiaje.a.ză iniţiativa şi puterea de crea
ţie a t utw-or colectivelor de muncă", ziarul 

,.Scân teia" din 8 mai publică o dezbatere sub for
ma unei discuţii cu ciţiva membri ai consiliului 
oamenil01· muncii de 1a în11reprinderea „Electro
aparataj " d in Capitală, intitulată „Cum poate 
spori calitatea decizlilor oamenilor muncii '/" P or
n ind de la sublinierea necesităţii perfecţionării 
con tinue a acl!vităţii organelC>T de conducere co
leotivă d in intreprinderi, reieşită din expunerea 
tov.arăşului Nioollae Ceauşescu .privitoare la 
unele probleme ale co ndu.cerii actiV'ită~li economi
co-sociale, ale muncii ideologice şi politico-educa
tive, a utorul discuţiilor, Ioan E rhlan, are în ve
dere punerea in eW.denţă a unor idei şi concepţii 
despr inse din discuţH cu membri ai consiliului 
oamenilor m uncii din intrepl'indere. Siont reţinl.l'te, 
d intre acestea, prom ova.rea u nei concep'tâi nai î n 
munca de conducere, elitbenată de servituţi•le tru
telării depairt.ail1Lenta1e sau a altor organism e 
economice centuale, afirmarea unei concepţii ca
pabile să imprime un caracter mai an~j.ant, mai 
eficient actului de con d ucere. Redactată cu deo
sebiba grijă penl!ru a releva ceea oe este esenţial, 
discuţia amplă, bogată în sugesthl vahabiJe nu doar 
pentru cei m oauză, se i ncheie cu citeva concluzii s uc
cint formulate, bine reliefate pr in aşezarea lor î ntr-un 
chenar, la .finalul acestui material de presă, per
fect înoad rabil în categoria articolelor de atitu
dine, in care punctul de vedere al ziaristului este 
exprim<d im pl icit. 

D in zi.arul ,,Scinteia. tineretului " d in 10 mai, 
ne atrage a:tentia p agiin.a intituhată „NouJ 
chip al localltăţllor patriei - proiecţie cu-

tezătoare a unei politici generoase, p rofund uma -

niste", paginu de reportaje, în care semnataru 
acestor.a şi-au propus să înfăţişeze citeva coordo
nate ale noii vieţi, aşa cum se desfăşoară ea as
tăzi, în cele mai dilerci.te col~Uli. a'le ţă!rii, de la 
Salonta la Cl.Jl'tea de A!rgeş. de la H orezu La Cîm
pulung-M<>l dov enesc. După cum se vede, Tepor
terii Gheo1·ghe Crişan, Carolina 11ica, Dorel Tir
CC>TTlni-Ou, Mircea Motrici n-au poposit, de astă 
dată, în mari centre industl"1ale, ci în localităţi 
m ici unde contr.ast.ul între ~ materiială de la 
care s-.a pontit în urmă cu două decenii şi sta
d iul de civilizaţie .atins astăzi are darul de a 
evJdenţi.a şi mai pute:miii:c roadele politicii judl
CiOO'Se, ştiinţifice promovate cu consecvenţă şi cu
tezanţă de partidul n051lru în toate domeniile, în 
această perioadă următoare Congresului al !X-lea 
al P.C.R. 

I nserat în r evista „L umea" din 10 mal, cel 
de,U XXV-lea ep isod din „ JW"nal chinez" 
de Radu Budeainu, intitulat „Lungul drum 

al şoaptei către ea însăşi" nu este numai un ex
celent reportej despre Templul Cenului d in Bei
jing, această construcţie arhiitectonică. de un ra
Lin.ament propriu doar popoarelor orientale, in 
oare matematica se îmb'ină perfect cu a custica, 
de vreme ce cineva care şopteşte î·n centrul a l ta-
1·ului - scenă, deschisă, acope~ită dOB!r de cer -
lşi va p1·imi ecou.I, limpede şi exclusiv în acelaşi 
punct, ci şi o confesiune subtilă despre sentimen
tul unui ew·opean venit 1n cont.act cu o lume şi 
o civUiZJaţie oare, aparent, nu-şi găsesc n ici un 
punct de cont.act cu cele ilarrtiJl.ia.re nouă. A reuşi 
să scrii astfel de<>pre o asemenea neasemuită lume 
inci t cititoru.I. să aibă senz.aţia că te-;a însoţit în 
această călătorie, îmbogăţindu-se odată cu tine, r e
porter, înseamnă a avea realmente h.!ll'ul fără de 

Pără supărare ! 3 ooi închisoar e". 
A utorul notei acor-Oă jmportanţâ, 

s-ar spune, vfu"stei împricinatului şi 
totuşi nouă nu ne -o comunică, pre
supunind, probabil, că junele So
r.i nel ne e prieten şi ştim oiţi ani 
are. 

DE PRIN 
.... 

PRESA 

e In atenţia elevilor 

Citim în „lnlormaţia Hargh Uei" 
(21 aprHie) : „tn timp ce unii elevi, 
navetind (sm.) cu di!erJte trenuri 
de călători de la domioiliiile lor la 
şcolile în care înv.ată, mai oitese o 
carte, un ziar, mai de:dleagă un re
bus, ori repetă o temă sau alt.a, 
alţii şti ~i ce fac ? Fumează, mai 
demontează o"'te o instialaţie din
tr-un vagon sau aJ.tul, maii Se:I'V'eSC 
ceva tărie, ila!r a!ltrl i joacă cărţi ". 

Nu vom .fii circotlaşi , aş.a că nu 
vom sp une că trenurile circulă din
tr- un onaş în altul, nu de La un 
domiciliu Ja o şcoală ; n u vom a
m1n ti n ici că tăria o servesc ospă
tarii sau gazdele, ceilalţi mllll~umiin 
du-se s-o bea (sau „s-o consume" 
cum sună un cuvin t La modă) : vom 
trece şj peste frumoasa pot.ri vire 
de vo1·be „joacă cărţi " (există şi 

32 

ADUNATE ... 

crime mai g1'.ave decît o oaoo!onie!). 
Tcebuie, totuşi să precizăm că ver
bul a navet-a nu ex'istă în limba 
română şi măcar în rlndurHe pe 
care presupunem că le vor ci1ii 
în scop cit se poate de educativ -
elevii, e bine să-l eW.tăm. 

• Asupra vîrstei, discreţie 

Reproducem o notă critică apă
rută în „ Fl amura Prahovei" l23 a 
p r.Lile) : „La v.irsta lui (s.n .) So.ninel 
Co.man d in comuna Colceag .are în
treaga vJaţă înainte . Cum este şi 
firesc, toţi cei de virsta lui (s.n .) 
îşi araiesc un fI"OSt in viaţă, se stră
duiesc să devină cit mai u bi,lri socie
tăţii. Sorinei, însă, s~ ~ndit că e 
m ai b ine să nu .t\acă n im ic. ~ pre
cis, să se plimbe prjn Ploieştii şi 
să fu re. l ntr-o zi, a sustras ponto
IeluJ lui E.G. şi , conform procetiu
rii de w·genţă, a !ost condamnat La 

• Spuneţi ceva, numai spancţi! 

Gazel.a „Ecoul" - Bislmiţa Nă
săud publică, în oumăll"ul său din 
19 aprilie, un 1ntervJu cu actorul 
Dem RădU!lesou. Dăm un exe mplu 
~ intreba:re : „Despre actorul Dem 
Rădulescu ce s-ar p utea spune din 
bogata-î •<fi.şă profesională„ ? " De 
ce sint puse intre ghilimele cuvin
tele fişă profesională nu am înţeles, 
am înţeles, Uisă, diu,pă perfecta plu
tiire în vag a in1tJrebăJrii , că gazetarul 
!ignară una dintre legile d1ntii aile 
in terviului : pregătirea lui, docu
menta.rea înainte de momentul con
vorbirji. Altfel, apar întrebări care 
nu întreabă nim ic, Dind un fel de 
,,spuneţi şi dumneavoastră ceva, că 
tot stăm de voo·bă". Ni.ci o mirare, 
deci, că Tăspunsul p1imit e sec, de 
ordinul statisticii mai curind decit 
al artis ti cului : „Că în cei 34 de 



subieedvă 

•Am văzut• Ne-a plăcut •Vă semnalăm 
care profesiunea de ziarist înseamnă doar înşi.
ruire de vorbe fără ecou în conşLiinţ.a publicului. 

eloc iniimplă!.or, în pagina de reportaje 

D „Scriitorii vorbesc despre pa.trie" din revist.l 
„Luceafărul" din 14 mal, am întiJ nit nu

mele a trei incă tineri reporteri ale căiror sem
nături le-am citit, adesea, in pagini de ziar, mai 
ales în ,,Sainl.e.i·a tineretului" : Viorel Sâmpetl:ean, 
CClnsLantin St.an, P.cwel Perf•hl. Iar dacă ne vom 
opri door asupra insemnărilor de reporter ap.a:rti
nind lui Viorel Sâmpetrean şi nu şi asupra ce
lorlalte două repoi-taje, oare ar merita, în aceeaşi 
măsură aprecierea şi interesul, nu înseamnă ni
mic a-ltce\7a decit poate deformaţia profesională 
a celui ce caută şi este nespus de bucur-Os c.ind 
găseşte mărturii de suflet despre profeslunea de 
zi.arisl. Iată deci oiteva . .firagmente din „Democra
tla privirii" : „Nu cumva. în fug!! obligaţiilor «de 
serviciu~, în g()!lnă. printre mai multe trenuri de 
zi ori de noapte \i-.ai permis - citeodată - să 
obligi faptul de vi.ală să încapă. pre:r repede în 
numărul, uneori fix. de qua.dnaiti? " : „Mi rosul primu
lui număr de ziar- J.a apari ţi.a căruia ai contnbuit şi 
lu, nu-i aş.a ? - nu are e~ dec:it, poate, în aş
leplarea inLîiului p1·unc"; „Ai aşteptat şi ai în
ceput să înveţi să lntelegi de la n1şLe o.ameni care, 
intre două pagini onciaole pregătite pentru oaLan
dPu mai avenu puterea să infringă oboseal::i orei 5 
sau 8 dimi·neai,a şi să te incite 1,a un dialog des
pre vil1:u t·i1e mese1·iei. Aveau şi ei vi.aţa. lor, vei 
spune. Chiar aşa. Dar paJrte;r acea.st.a din viaţă, 
pelrecută noapte de noapte lingă cuvintele proas
pete care veneau din «teren» sau lingă larma ne
cruţătoare a unor Ş·Liri .ale planetei, pairLea aceasta 
devenea, pe zi ce tl·ece, existenţa celei de-.a doua 
vie\i , dacă nu cumv.a ale celei dintii " ; „I-ai văzut 

ani de actorie am jucat în 30 de 
filme şi in peste 80 de roluxi pe 
scenă„. Şi atiL! 

• Dragile, inexpresivele 
noastre clişee 

cum uTcă, din tipogriarn Î!l1 redacţii. cu primele 
exemplare sub braţele lor sigW'e, mînjite de cer
neală - neminjita cerneală tipogr.atică - cu bucu-
1·i.a celor ce au săvirşit o «fărîmă~ de istorie : 
faptul de ziar, adică acela care face cozi l a 
chioşcw·i şi care se ci teşte pe nerăsu:llLate, se par
curge în autobuz, tr.amvai ori metr-0u, b11ainte oa 
viaţa, impl.acabil, să-şi înceapă, sub milioane de 
ipostaze, n eistovita ei lucrare" ; „'Pi s-.a inbîm,plat 
de nenumărate ori să ajungi acasă, după miezul 
nopţii sau La primele ore ale dimineţii. cu un 
exemplar proaspăt s ub braţ şi, deşi puteai să-l 
reproduci în mlinte, nu avea·i somn pînă cind nu-l 
deschideai, ii <(recilea'i•·, şi asta dintr -un misterios 
sentiment care te fascina înainte de toate". 

D 
espre „Viaţa pc un peron de gară•• citim 
un lnteres;:int. n:portaj ln revista „Pentru 
patrie" m-. 4, semn.a.t de Mihai Răşică şi 

ilustrat de I. T. Vasilescu. Dezvăluind fa\.a nec..i
nosc1:1lă a acesLui micro-or.aş aflat L3. inttw:e:i în 
Capilala ţă!rii, autorul îşi 1>ropune, în aoeLaşi iimp, 
să aducă un binemeritat omagiu celor care stau 
zi şi noopte de veghe pentru a asigura liniştea 
călătoriilor noastre : lucrătorii din serviciul ml
Jiţ.iei t1~portw·i-Eeroviare. Uno.r inforn11aţi·i şi ci 
fre relev.ante (oare ciţi dintre noi şti u că, zi lnic, 
prin Gana de Nord trec 230 trenuxi de călători, 
L:rr inlir-un an se perindă peste 55 de milioane 
de oameni ?), l~ se alăbură şi citeva întimplări, is
torisite captivant, alert, cu abiliLatea gradăirii dez
nodămintului. Aceste „felii de viaţă" din Gruia 
de Nol'd · îşi au tncul lor educativ, implicit, iar 
impactul lor asupra ciliitor.ilor este cu atit mai 
mare, cu cit nu este perceptibilă nici o nuanţă ex
plicit moraliz.aloare. 

OBSERVATOR 

Fără supărare ! 

DE PRIN PRESĂ ADUlf ATE ... 

Clişeele verbale par uneori să ne 
fi devenit o a doua natură, atît de 
stalornid le sfotero. Se intîmplă, 
însă. ca în loc să faciliteze înţele
gerea, ofertind sensuri ~ta digerate, 
să incar'Ce inutil, dacă nu stinjeni
tor, 1.inazia. Un exemplu din „Vremea 
nouă" - Vaslui (19 aprilie) : „D2 
curind in cadrul b1'utăriei C.i\.P. 
Tan.acu a fost dată în folosinţă o 
sec(ie de simigerie ou o sporită efi
cienţă economică (.„) ". Spru·ită faţă 

de ce, în trebăm şl noi, oa omul 
dornic să se lumineze. Nu se ştie, 
dar totdeauna un 1C1t1ibut „dă bine". 
Şi .,spori tă" e un cu vi.o t cit se 
poate de incu.najiat:or. 

fm·te acţiunile de înfrumuseţare şi 
bună gospodălrill'e". Inzeoite în ra
port cu alţi ani, alte judeţe, al~e 
primăveri '? Nu, înzecite pur şi 

• Informaţii 

ln „Tomis" (.21pr:r..'e) 0:1t.im : „Co
mzmor<3l'M a 100 de r:mi de la 
m°'*'t.ea nuTeil'l.llÎ n.::stru poet Mihai 
Eminescu a .pri'lejuit o multitudi
ne de manlifestări om!lgi·ale şi in 
judetu:I. n-OiStru". o :n modul ln :::are 

Din acelaşi zra.r, din acel.aşi nu
măr. de pe aceeaşi coloană : „Pre
t utindeni a u început cu inzecil~ 

simplu. 
Sigur că nu e nimic ~rav în 

exemplele semnalate ; grav ni se 
p:rre doar ataşamentul nostru pen
ln1 clişee. Şi, poate. redact:i1·~ nu 
intotdeaun.a suficient de atenlă. 

e Intre dramaturgi 

Im rubniica „Fotote-::.a no.astră", 

g:ize:13 „ln:iintc"-Bră!'la (17 m::ii) 
i:;:ibtică un f.c1:.i:ile bum pcrllret al 
d r:zullll!1'..>ur.gu.Jui M i.h.ai'.il Dav·i.doglu. 
Sub Cci!t.>girafie putem O:!·i : .. Dr.:.lm:.1-
tur5uD A U!;eJ BARANGA in sait.a te<i
k ului dTamalic ~răile~n ". 

~'.e fcnmu.Lallă fraza, se pa.a le in~e
lege că de la moartea poetului se 
impl:lnesc anul acesta o sută de ani, 
şi nu in 1989. Ni se pare Iill'esc ca 
m3Jruifrestăai'.tle can;i.gi.a1le să înceapă 

cu mu:t liimp inalnl~ şi să fie con
sennate in presă. dar La fel de fi
resc ni se pal'e ca inform:i~ia să 

e e ashfell re±!ic'l:.altă indt să nu lase 
l ix: n:,ci uni:: dubiu. 

BREF 
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Opinii . de eititor 

Interesant, atractiv, util 
Fiecare publicaţie îşi rezervă un 

spaţiu im.porl.anL dezbi:l'terH unor 
probleme majore ale educării şi 
instruirii tinerei generaţii. 

e Cu un deosebit inleres am 
luat cunoştinţă în ,,Româ nia libe
ră·• din 15 octombrie 1987 de o 
anchetă de opinii intiluLată .,Sh·in
să tlegăLu1·ă ia şcolii cu :fiamilila -
condiţie esenţială ia formării tine
rei ge:ne!·aţii·', semnală de C~man 
Şova. Disc.uţia purtată la Liceul 
P edagogic clin Craiova. liceu cu Lra
ditie in rindul instituţiilor de in
văţămin t româneşti, oare a acumu
lat o experienţă educativă, meto
dică şi socială ce poote fi Vllllori
ficată la n ivel superior, a .antrenat 
citeva cadTe didacLice p1:eocu1)ate 
de realizarea unei cit mai armoni
o:iSe colaborări inLre to~i factori i 
eduoolivi. 

Interes.antă ni s -.a părut nota e
xistentă în frnalul canchetei u nde 
.,pentru a lărgi cadrul dezbaterii 
pe această temă invităm .:iia:cto1i 
interesaţi într-o -ed ucaţie de cali
tate a copiHor: şi tinerilor - <pă
rin \i, (profesori, eduoalori. educa
tC>are, ta.I ţi oameni oare se preocu
pă de educaţie - să-şi spună opi
n1a. Aşteptăm păreri, p ropuneri, s u
gestii in vederea realizării unui 
I.arg schimb de experienţă în mun
ca ide modelare u tinerei ge:ne1-a
ţii ". Şi pentru a concretiza mai 
m ult vi itoarele intervenţii a utorul 
articolului formulează, în finalul 
lui, cîlev.a întrebări orient.at:ive. 

lnle.resul sbirnil in r indul ciULo
rilot· a făcut să ,apară mai multe 
articole, să fie antren.ale m uJte ca
dre didcrctice, inspectori şcolari, pă
rinţi etc. 
Şi noi am scrls Ln redacţie des

pre o interesantă ac\iune de orien
tare şcoJm·ă şi profesională ce a 
avui Joc in mai mulle looolităţi 
din judeţul Pnahova oare a con
stitiuil subieclu1 .articolului „Strinsa 
legăt.ură a şco.lii cu famili·u în spri
ji nul formării şi educării tinerei 
gene.raţii in s piritul dr.agostei de 
muncă, al patriotismului revolu(io
nar, apărut. sub ac.-eeaşi semnătură 
in „R omânfa liberă" clin 3 m :rrtie 
1988. Aici şi-;au găsit locul formele 
de c0Lab01,are ,a şcolii cu !amili.a, 
mut.aţiile ce se prezintă 'in socief..a
teao conlempoi-ană şi analiza rela
ţiei şcoală-.familie etc. Concluzia 
finală a iarlicolului este că „orien
tarea şcok1ră şi prnfesională a ele
vilor esle o muncă educativă inde
lun~tă, nu o oampanie de ultim 
moment, la s:f:irşitul ciclului de ln
vătămîni şi ea trebuie să consti 
tuie rezultatul acordului intre cei 
trei faclori direct interes<r\i - pă
rinţi , copil, şcoală „ . 
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Ţinind seama de importn.nţ.a te
mei iabord-ait.e, în anchetele ulteri
oare. concretizale in articolele apă
i·ute în nwnerele din 6 aprilie. 7 a
prilie. 14 .aprilie şi allele, numeroşi 
profeso1·i, invă\ălori, educatori, ca
dre de conducere ia.le şcolii noastre 
p1'ecum şi părinţi şi-au exprimat 
opi·nii~e. lărgind cad1··ul dezb.9terii 
cu moi idei şi propuneri. 
Aşteptăm să aparâ ln conlinuaI·e 

asemenea arlicole interesante care 
- alături de cele publicate la r u
bricile : „Op inii " . „Cotidiene", ,~'\ro 
fos t scsiza~i. răs1mndem cit it-0r ilor" 
şi altele - te plasează î n miezul 
evenimentelor sus1 Wnd h-0tărit, 
neabătut tot ce este menil să con
tribuie 1:i infăpiuil:ea planurilor şi 
programe.lor de dez\•olLare conti.!11uă 
a ţării, la făurirea societăţii sociia
lisle mul~ilateral dezvonate şi îna
jn·Larea R omâniei spre comtmism. 
Cu alte cuvinte acesle materiale 
ce-şi găsesc locul în paginile 
„României libere" te crjută pe tine. 
ca cititor, să abordezi constru:ti\
problemele, să promovezi cu în
dră2meală noul , să duci o luptă in
dirji•tă împotriva inerţiei şi 19 rn
linei. .a t.ol ce este vechi şi pe
rimat. 

e Cu mult i nteres am cit.ii in 
„Scintcia" din 10 martie 1988 ar
ticolul „La. incci>u t de drum·• de 
Tudor Costin şi I oan La1.a, care 
cuprinde opinii le unor cadre di-

d:lclice tinere in legătură cu m o
d3lilătile de pregătiTe melodică. Cu 
PUlin limp în urmă. iJ3 Inspecto11a
tul şcolar judeţean Bi hor, iaulorii 
r.irlicolului au participat la o întil
n ire -cu profesori şi invăţători sla
gi:irl reparliza\i a nul trecut la şco
lile din munidpiul Oradea şi IEHiu 
C'.onsemnai opiniile în cadrul crces
t ui iniere&"ln t şi util articol. Aflăm, 
de aici. că există o 1t11a.diţie a in
spectoratului bihorean să organi
zeze 1asemenea inLilniri periodice în 
care se dezbat aspecte legale de 
inlegrarea sLagiaril-0r 1n activitatea 
I.a catedră. probleme metodice, de 
organiza:·e a muncii. l n truniri, fără 
1,ndoială, fo.arle ulite. Se aminteşte 
faptul că sini prevăzute pu\foe ore 
de pr.aclică pedagogică atit in ra
cult.ate cit şi în liceu şi se simte 
nevoia mai mullor Jucrări melo
dice care să ghideze activitatea Li
neri lor absolvenţi. 

„Sîn t cîtev.3 opinii - se mentfo
nează in finalul articolului - pe 
care cunoscîndu-le am considerat că 
depăşesc sCera de interes a parti
ci pan p1 :rr la d ialogul amintit. Fi
reşte că, .in raport cu problemele 
ridiaa1e de ·tinerele cadre didactice, 
s-.au iniţiat şi se vor iniţia măsuri 
1.s nivelul posibililă\IJor judeţului. 
Dar, cum s-a văzut, există şi ias

pecle ce se vor avea în vedere în 
c:tdrul măsurilor de pe:rfeclionare 
a activităţii in general". 

Ce.le prezenLale pe scurl a ici al"a
tă că presa dl.spune de mu1Uple po
sibilităţi de a acţiona m a-i energic 
şi cu multă J>aSiune în spl'Îjinul 
educăriJ une.rilor. al întăririi con
\"ingerilor Im· re\·ol u\ionare, comu
n iste. 

P rnf. l'eh·e Gr . ANDREI 
Şcoala nr. 3 din Ploieşti 



PRESA REVOLUŢI El ROMÂNE 
DE LA 1848 

140 de ani de la revolutie 
" 

Anul revoluţionar 1848 marchea
ză in isto1;a presei române naşte
rea gazetelor politice de opinie. 

Cele di.ntii periodice de durată 
în limba română, apărute in urmă 
cu două decenii în Ţara RQmâue<iS
câ şi în Mo ldova şi cu un deceniu 
în Transilvania, avuseseră un ca
racter preponderent informativ, deşi 
nu erau străine de ţeluti politice 
de perspectivă. Nevoile imediate 
ale informării curente, li-p:;a unui 
public format şi rigorile cenzu1·ii au 
impiedicat:. etalarea explicită a aces
tora in cupt:insul programelor sau 
prin articole şi comentarii. 

Cu alle cuvinte, !oile de început 
au rost, asemenea celor din alte 
ţări. nu aut l'ăspindiloare de idei, 
cit împrăştietoare de şliri. 

Oricum a r fi fost aceste gazete, 
scoase cu sforţări şi sacrificii, ele 
sinL cele ce au pus piatra de te
melie şi au făcut începutul afirmă
rit insti tu\iei moderne a presei la 
r mâni. 

După „Curierul românesc·' al lui 
Eliade, .,Albina românească"' a lui 
Asachi şi „Gazeta de Transilvania" 
a lui Bari\., au răsărit repede alle 
publica~ii cu tematică diversă, du
rabile sau efemere. !n 1838 Ioan 
E1iade Rădulescu surprindea cu e
xactitate acest fenomen în tr-o scti
soare către Ioan Maiorescu. dind şi 
unele indicii în privinţa răspindiru 
presei : „Acum zece ani era o ga
zetă singură şi abja avea vreo 150 
abonaţi, astăzi sînt şapte şi fiecare 
socotitâ că are 200 prenumeranţi, 
ială dar cel puţjn HOO de oameni. 
Citeşte fiecare ce-i place şi ce are 
trebuinţă·' . Dacă înmult im cu cinci 
cifra indicată de Eliade, conside
rind că iiecare exemplar a fost 
citit de cileva persoane, ajungem la 
un public cilitor de circa şapte mii 
numai în Mu nl!mia. Dru', pentru a 
evalua mai corect răspindirea ga
zetelor trebuie să mai luăm în con
siderare şi cititorii cu numărul, ca
re-şi procurau foile de l a tipogra
fie sau de la redacţie şi adminis
trntie. 

Abonamentele se făceau şi peste 
graniţele vremelnice ce despăr\eau 
pe rom âni. foile adresindu-se tulu
ror şi cerind sprijin de la toli. 

Gustul pentru citit .,se lăteşle" 
şi se formează astfel. treptal, un 
public cititor. Deocamdată, pină la 
1848, foile de diferifo tipu1i nu-şi 
dispută cititorii el, străine de con
curenţă, se sprijină reciproc. făc~n
du-şi chiar publicitate una alteia 
aiil în interioru l fiecărei ţări cit 
şi între ţfu·ile surori. 

Dar, cu profilul lor informativ şi 
obliga le să respecte restricţiile cen
zurii, numai unele dintre ele :i.u pu
tut să tină pasul şi să merite nu
mele de antemergătoare int.r-o vre
me de acumulare a energiilor re
voluţionare. De -pHdă, ,.Biata Albi
nă (1'0mânească, n.n.) - cum îşi 
va aminti V. Alecsandri - era con
damnată a culege miere din no
rile grădinii domneşti. li e ra op1;t 
de a deştepta opinia publică care 
pe la 1840 se prezenta în ochii gu-
11ernului asemenea unui mo~tru 

ameninţător (s.n.), dar ii era per
mis şi chiar impus a relata nenu
mărate amănunte de la Curte şi de 
la consµlalul rusesc" . 

Or, tocmai de foi care să deş
tepte oplnla publică pentru ceasul 
marii încercări aveau românii mare 
trf=buinţă. 

Acestei nevo.i i-au răspuns, în 
special, cele citeva reviste nou a
părute incepind cu 1840: „Dacia li
terară ", ce se vroia un „r epertoriu 
general al litera turii române", „Ar
hiva românească" şi „Propăşh"ea. 
Foale ştiinţifică şi literară " scoase 
la I~i de către Mihail Kogălni
ceanu precum şi ,,Magazin istoric 
pentru Dacia", ieşit la Bucureşti sub 
conducerea lui N . Bălcescu şi Au
gust Treboniu Laurian. 

Oprite de a îmbrăţişa in mod fă

ţiş doleanţele politice. sociale şi na
ţionale. ele au făcut. politică prin 
cultură. propagincl acele idei ce 
fundamentau viitorul program pa
şoptis t şi contribuind la formarea 
conşli inlei de sine a naţiunii , a 

drepturiioi· şi raspunderilor sale in 
faţa istoriei. 

Aceste reviste formează, cum a
precia N. Iorga, „noua presă mo
dernă, în formele culturale revolu
ţionare. care s.int cele mai g,rel.e, 
dar cele mai spornice şi ale căror 
efecte nu se pot distruge niciodată". 

PesLe munţi, „Gazeta de Transil
vania" şi „Foaie pentru minte. ini
mă şi literatură" făceau. la rind\11 
lor, tot ce le stătea în putinţă pen
tru ca .,ziua cercării să nu-i afle 
pe români fără oleiu in lampă, ră
tăcind pe cimpuri" . 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

Revoluţia d in 1348-18-19. care a 
jucat un rol holăritor în destinele 
popo1'Ului român, şi-a pus pecetea 
şi asupra istorici presei, zămislind 
ziarele de opinie. 

Ins~i libertatea presei a Iosl W11:l 
<lintl'e Tevendicările înscrise în pro-. 
~ramul unitar al revolutiei române. 
Ea se regăseşte in Peti\ia procla
maţiei din martie de la Iaşi, la 
punct.ul 34, sub forma .. ridicarea 
cenzmii in p1·ivirea tuturor trebilor 
si a intereselor din lăuntn.il ţării·' . 
De asemenea. in Petitiunea naţio
nală adoptată de Marea adunare d"? 
la Blaj din luna mai, care arăta la 
punctul 7 că „Natiunea română pre-
tinde 1ibertatea tiparului pentru 
orice publicare de cărţi, de jurna
k şi a ltele, fără sarcina cea grea 
a cauţiunii, care să nu se ceară nici 
de la jurnalişti. nici de la lipo
gra!i '' . La rindul ei, Proclamaţia 

de la Islaz din iunie prevedea la 
punctul 8 „Libertatea absolută a 
tiparului·•. 
Dacă rapida infringere a revolu

ţiei fn Moldova nu a făcut posi
bili lupta politică deschisă prin 
presă, tinerelul revoluţionar fiind 
lmprăştlat si împiedicat să se în
toarcă, în Ţara Românească. Tran
silvan ia, Banat şi Bucovina situa
ţia a fost, cum se ş'tie, diferită. 
După instala.rea puterii revoluţio

nare la Bucureşti, au răsărit una 
după alta publicaţii de o factură 
n'lUă. 

De altfel, in conformitate cu Pro
clamaţia de la Islaz guvernul pro-
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vizoriu decreta, la 14 iunie 18-18 : 
,.Potrivit, voinţei poporului, cen
zura este desfiin(.atâ pentru tot
deauna. Orice român are dreptul 
de a vorbi, a scrie şi a tipări slo
bod" . In isto1"ia presei, acest decret 
reprezintă cel dintii act oficial de 
stat care consacră libertatea tipa
rului. Legifera.rea şi aplicat'ea aces
tui principiu a marcat una din pri
mele şi cele mai lmportant-e cuc~
riri ale pute1ii revoluţionare. Este 
"emnificativ faptul că gazel.ari ca 
Eliade ... părintele presei" din Mun
tenia. N. Bălcescu. C. A. Rosetti. 
cu unele intermitenţe. au fost chjar 
membri iai guvernului. 

,.In speranţa că şi Ja noi se poa
le fo1·ma o opinie publică în st.axe 
a susţine guvernul - scria N. Iorga 
in „Istoria presei româneşti " - ti
neri care-şi puteau da seama. după 
exemplul din Franţa. de atotputer
n ica influentă pe care ajunge a e
xereita un ziar popular asupra im
preiu1·ări lor de viată ale unei so
ci etăţi. se gindiră neapărat să dea 
o publicaţie periodică avind un ca
racter polemic ca.re nu fuseSi! r. i
ciodată îngăduit pină atunci". 

Chiar a doua zi după instalarea 
gu\"~rnului, la 12 iunie, s-a n~scut 
,.Fruncul ro mân ", . - jumalul li
bertăţii, ce va apare de trei 01; pe 
săptămină. pînă la 11 sept.emb1;e 
1848. avind ca redact01·i responsa
bili pe C. A. Rosetti şi WinterhaJ
der, iar drept colaboratori p~ C. D. 
Aricescu, Ion Calina, C. I. Arion. 
A. Pelimon. I. Ionescu (de la Brad), 
r. C. Massi:m, V. Boerescu. 

„Iată aurora libertăţii. iată ziua. 
fericită, ziua de mult dorită. ziua 
aşteptată cu atita înfocare, ziua în 
care v-aţi arătat wednici de stră

moşii voştri, vrednici de numele de 
român ... - astfel sa.luta izbinda re
voiut,iei articolul-program intitulat 
«Trăiască Romr:niu liberă !": Da . 
România iubită, care de alîtea 
ve3curi subt robie. a rupt Jan\urile 
ruşinoas-e şi a arătat lumii întregi 
că în vinele copiilor ei curge încă 
s inge de român". 

Din primul său număr aces t jur
nal se adresa şi moldovenil0t·, în
cercind să reaprindă flacăra revo-
1 ut iei : „Uniţi-vă cu n oi ir.aţi de 
peste Milcov, peste undele lui vă 

întindem braţele, dorind cu înfo
ca re a vă da sărutarea frătlei şi a 
libertăţi i !... Munteanul şi Mol-

doveanul s int toţi români, sînt fraţi, 
o singură na\ie : ... înălţaţi stindar
dul libertăţii şi dobîndîtl-vă sfinte
le clrepturi. Uniţi vom fi tari : uniţi 
vom sta impot1iva orlcăn.ii vrăjmaş 
al lib:rtă\ii noastre". 

Din H iunie 1ş1 face apariţia . 
,.Reforma·', cu o durată mai scurtă, 
abia pină la 2':1 iunie 1848. In edi
torialul pr imului număr-, Alexandru 
I. Creţescu. r-edaclorul său. făcea 
apel la solidaritatea na\ională în 
jurul guvernului provizoriu. averti.
zind asupra pericolului de a se 
abuza de libertate. din imprudentă 
sau din interese ee;oiste. „mai cu 
scamă in împrejurările în care se 
află ţara noastră". 

Articolul mai evidenţiază şi cau
zele revoluliei : cele trei milioane 
de ţărani. ,.Craţi ai noştri ". care ne 
dau oiine. ~emeau în sărăcie şi t i
căloşie : negustorul şi mese!'i.aşul 

nostru. neS<"lcotit. disot-etuit. nu avea 
nici o si gurantă in daravelile sale ... 
Era asuprit, nedreptăţit"; în adu
narea care se numea obştească si 
unde se vot·bea despre ·datoriile tă
ranului. negustorului , meşteşugaru

lui. „tocmai aceştia nu al·eau drep
tul să-şi trimilă deputaţii". Adu
narea obşleRScă - conchidea arti
t:olul - era doar boierească. · vor
bind ,.despre noi Cără noi". 

r~:i 19 iunie, in .aceeaşi zi cu „M~

nilorul român ". oCicios al guvernu
lui revolu\ionar. inspirat de Ioan 
Eliade Rădulescu , îşi face apad\ia 
,.Popo rul suveran" . ce va continua, 
bisăptăminal. pină la intrarea tru
pelor turceşti in Bucure5ti, în 11 
septembrie , avînd ca redactor res
ponsabil pe D. Bolintineanu, far c:a 
recJ.aclo ri pe C. Boni;81C, G~.-. Alexan
drescu, P . Teulescu şi N. Bălcescu. 
Această publicatle, care şi-a fi

xat drept ţintă apărarea drepturi-



ior tn contra tiranlei şi lot ce va 
put~~ duoe la fericire şi r:'ărire"_, 
adopta un program te~t~nal ~ . 
vast decit „Pnincul r_?man , cupnn
zind provincii te romane în g~neral. 

Caracterizat p r!:tr-o . or:en~·e 
consecvent revolu\1onara, purtmd 
pecetea ideilo r lui N: Bălcescu . 
de•;enit, de alt.fel, ch iar redactorul 
responsabil de la 2 la 13 a ugust 

ca şi prin tonul său sobru, 
zi~·ul „Popornl suv~ran" . a fos_t 
apreciat, din persl*-cllv.a t1m.pu~u:, 
drept vocea cea mai autentica 
a revoi~tiet". Aceas:ă voce a in~ 
nera.t pe atlverr-arii dinăun~u a1 
revo,luţiei, a protestat 1mpolri~a 
amestecului străin. a cerut apa
rarea noii Constitu! ii pe care 
a explicat-o popornl•Ji, a criti
caL lipsa de prnmpLitudine a gu
\·ernului provizoriu în rezolvarea 
problemei ţărăneşti. a n:irnt:at ~
tru înarma rea poporului ş1 unire. 
Nu i-.a lipsit o notă polemică, 
mai apăsată, în rubrica „Urzicării"', 
unde sint satirizate exaltările pri
mejdioase, Cie ele !iincere sau pre
făcute. 

La publicaţiile amintite se mai 
adaugă în Bucureşti, la 8 iulie. 
,.Constituţionalul", săptămînal, al 
lui C. Viişoreanu, .,confundat" cu 
proiectata foaie „Propaganda" ce 
n-a mai apucat să apară şi noul 
ziar .,România ·', ieşit de la 6 au
gust la 10 septembrie, sub redacţia 
lui G. H . A. Baronzi. 

Numele acesteia din urmă şi spi
rilul său cultural amintesc de pri
mul cotidian ;românesc scos cu zece 
ani în urmă, ceea ce a condus la 
supoziţia că indemnul pent1-u edi
tarea lui a venit din partea ace
luiaşi cerc al pr0Ceso1·i1or ardeleni. 

De altă factură este .. Amicul co
merclianţillor", bisăp'lăntlna1, condus 
de C. Andronic, care vorbeşte în nu
mele neguţătorilor d espre metitele 
l or în infăptuirea şi apărarea revo
luţiei, pledind pentru o reprezen
tare corespunzătoare în viitOaJ·ea 
Constituantă. 
Deşi Limitată la interesele unei 

categorii şi efemeră - nu a durat 
decit o săptămină ·- apariţia foii 
merită să fie semnala~ă pentru că 

reflectă preocupările pcilitice ale 
burgheziei in g1meraJ. t~ndlntele ei 
ce s-ar fi accen luat daca altul ar fi 
fost cursul evenimentelor . 

Este evide nt el în Bucureşti. ca
pita ta r epublicii Tomâ ne de Ja rn.tS 
- căc i în esenţă aceasta a fost 
!01·ma de guvemămînt - au apărut 
s1 s-au afirmat ziarele politice t·e
\'olutlonare, că aici s-au conce n
tt·at ele. 

Dar pe lingă publicatiile bucureş
tene. noua presă de opinie mai cu
Princte şi ziarul „Naţionalul ", apă
~t la Craiova intre 24 august şi 
13 septembrie, intl'-o „limbă ma i 
Populară ca să în teleagă toţi ·' , ptin 
rrvna unuia dJn tre tribunii revolu
tle i, Petre Cernătescu, ajtil.at. mai 
a1es material, de T . Strîmbeanu. 

Din tradl1ille progresiste 
ale presei române1d 

Deşi cele mai multe publicaţii pa
şoptiste din Muntenia s -au subinti
tulat foi politice şi literare, u ne.le 
- cazul „României" - chiar şi e
conomice, preocupările politice sînt 
cele care au primat, literatura o
cupind un loc secundar, atît ca 
spaţiu, cît şi, cu unele excepţii, ca 
valoare artistică. 

Oricum, scopul urmărit este ace
laşi, diferi te fiind doar mijloacele 
de expresie. De altCel, numeroşi r e
dacto1·i şi colaboratori se afi1ma
se1·ă deja pe tărîm literar sau bă
teau, unii, ce-li drept, fără sâ li se 
deschidă, la porţile gloriei. 

Indiferent de gruparea care le e
dita, ziarele din varn anului 1848 
au afirmat şi argwnentat legitimi
tatea revoluţiei, au susţinut reven
dicările economice şi sociale, drep
tudle şi libertăţi l e democratice în
scrise in programul ei, au reflectai 
desfăşurarea evenimentelor şi ade
ziunea maselor. ln paginile lor un 
loc important revine problemei a
grare a cărei soluţie era indicată 
in punctul 13 al Proclamaţiei de la 
Islaz : emanciparea clăcaşilor şi îm
proprietărirea. 

Re.ferindu-se la împroprietărirea 
ţăranilor, N. Bălcescu preciza, cu 
clarviziunea ce-l ca racteriza, că „ori 
in ce chip vom tracta chestiunea, 
supt odce punct de vedere vom 
privi-o, a jungem totdeauna la ace
eaşi concluzie.. adică, că este de tre
buinţă a face pe ţăran prop1;etar 
ş1 aceasta nu numai din punctul de 
vedere a l naţionalităţii, dintr-acela 

al dreptăţii, dar chiar din punctul 
de vede.re al utiUtăţii". 

Unele dintre cele mai pertinente 
articole pe această temă au drept. 
autor pe Ion Ionescu de la Brad, 
care colaborează la „Pruncul ro
mim ", dal' şi la „Poporul suveran" 
şi alte publicaţii. 

Se impune precizarea că prin 
pres5 se conturea7.ă într-un mod 
mai concret programul revoluţiei, 
program ce depăşeşte cadrul unui 
document, fie el şi de însemnăta
tea P rnclamajiei de la Islaz. 

Problema unităţii naţionale, de 
pildă, absentă în documentul mai 
sus menţionat, este abordată de zia
rele paşoptiste în mod făţiş, ele 
avînd conştiinţa că Muntenia re
prezenta doar o parte a înliregului, 
precum şi a importanţei solidari
tăţii în lupta pentru interesele co
mune. 
„Revoluţia de lu 11 fonie - scria 

„Popol'ul suveran", în 19 iunie -
a eliberat o provincie a R-0mâniei, 
iar nu România întreagă. Smulgeţi 
dal' cocardele voastre... şi să nu le 
puneţi decît atunci cînd toată R-Omâ
nia va fi UbeTă, mare şi unită ". 

Idealul independentei este de a
semenea p1-ezent, cu toate că ace
leaşi motive de ordin tactic ce îm
piedicaseTă trecerea lui în docu
men lele oficiale ale revoluţiei au 
făcut ca presa să îl susţină într-o 
modalitate mai puţin directă, in 
special prin articole ce condamnau 
amestecul străin in treburile inter
.ne şi exprimau botărîrea poporului 
de a se opune încălcării pămîntului 
ţării de către vreo atmată străină. 
Importanţa atribuită presei de că-

tre guvernul provizoriu. ca ~Instru
ment de luptă politică şi de educa
ţie în spiritul ideilor noi, de mo
bilizare a maselor în apărat-ea cu
ceririlor revoluţionare s-a reflectat 
şi în măsurile luate pentru răsptn
direa la oraşe şi sate a ziarelor po
litice. „Pruncul romfin", „Poporul 
suveran" şi celelalte s-au Cl!striowt 
de administraţie la sate, aproape 
gratUlt. 

Pi·opaganda in rindurile ţăranîlor 
a fost susţinută şi printr-o publi
caţie specială, „Invă\ătorul satu
lui", apărută încă din 1843 şi a
rlaptată de către N. 81!.lcescu, <le 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

la I iulie 1848, cerinţelor revo
luţiei. 

Dacă în Ţara Românească princi
palele 7.iare ale revoluţiei au fost 
„P1·uncul român" şi .,Poporul su
veran", in Ti·ansilvania acest rol 
a revenit „Gazetei de Transilvania -, 
din Braşov, a lui G. Ba1iţ - de 
care ne-am ocupat pe larg inb·-un 
număr 1·ecent-1 precum şi foii, m~i 
moderate, a lui T. Cipariu, „Orga-
nul natdonal" . 

Aceasta din urmă, apărută de la 
12 mai Ia 29 septembrie 1848, con
tinua. cu aceiaşi rooactori , I. I. 
Many şi Aron Pumnu, „Organul 
luminării", întemeiat în urmă cu 
peste un a n. 

In acelaşi an 1848, tot din 12 mai, 
dar pînă la 6 octombrie, Timotei 
C1pariu mai editează şi „Invăţăto
rul Poporului", în care, deplingind 
situatia romârtilor. pledează penb:u 
şcoli româneşti de toate gradele, 
unde să se formeze. in spirit naţio
nal, tineretul şi mai ales o pleiadă 
de conducători capabili să ducă 

mai departe lupta politică. 

După declanşarea revoluţiei ro
mâne, la pregătirea căreia avuse
seră o meritorie contribuţie, foile 
de peste Carpaţi, pe •lingă faptul că 
au reflectat, i:n spiritul adevărului, 

desfăşurarea evenimentelor, au ser
vit drept tribună pentru pl'Opa
garea programului adoptat la 13laj, 
precum şi a cel.or din P rincipate. 
unitare in esenţă. 
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Astfel, p ropaganda revoluţionaL·ă 
ptin presă a susţinut abolit-ea io 
băgiei şi împroprietărirea ţăranilor, 
desfiin\area privilegiilor nobiliare. 
democratizarea în spiritul ideilor de 
liberlate, egalitate şi fraternitate şi 
respectarea drepturHor naţionale ale 
românilor. 

Locul central ii ocupă problema 
naţională, devenită e11.·t.rem de acu
tă dup~ incorporarea forţată a Tran
silvaniei la Uingal'ia. Protestarea faţă 
de acest act - mai energică în „Ga
zetă" - este însoţită de pledoaria 
pentru recunoaştere.a românilor ca 
naţiune politică. egală în drepturi 
cu celelalte naţiuni, reprezentarea 
lor proparţională în dietă, admi
nistraţie etc„ o(icializarea limbii ro
mâne, învăţămînt românesc de toa
te gradeJe sprijinit de către stat. 

In acelaşi timp, publicaţiile tran
silvănene atrăgeau atenţia asupra 
necesităţii conlucră1ii între revo lu
ţionarii români şi cei maghiari, ,;pe 
temeiul deplinei egalităţi", împo
triva pericolului comun. 
După instaurai-ea ocupaţiei străi

ne in Ţara Românească, însoţită de 
reintroducerea cenzurii şi a unui 
control si.ricL asupra presei oficiale. 
foile braşovene, i.ar din octombrie şi 
ziarul „Bucovina" din Cernăuţi. 
tind să suplinească presa re·vo1u
ţjonară munteană ce-şi încetase a
parî\ia. 

Astfel, după ocuparea Bucureştiu
lui şi ciocnirea inegală cu turcii din 
Dealul Spiril, „Gazela de Transil-
vania" indemna Ia curaj şi rezis
len~ă : ,,Românilor ! Grea încercare 
căzu peste noi ; însă nu dispei-aii 
n ici pe un minut". 

Incercînd ruperea contactelor cu 
Transilvania unde revolu1ia conli
nua, autotităţile de ocupaţie şi cele 
a le căimăcămiei au interzis pătrun
derea presei din această provincie 
pe motiv că publică a1·ticole dăună
toate, în contradicţ;ie cu poziţia 

politică a ţă.ii i. 
Că rezultatele nu au fost cele aş

teptate se vede dintr-o adresă a 
Depai'f;amentului din Lăuntru către 

Căimăcămie, datată 23 octombrje 
1848, prin care se făcea constatarea 
că, in ciuda măsurilor luate. ziare 
şi alte ioi tipărite se aduceau din 
Transilvania nu numai de călători 

particulari, controlati la frontieră. 
ci ch iar printr-un fel de sistem de 
difuzare în care erau antrenate şi 

alte persoru1e, în special mocani şi 

cărfiuşi trimişi într-adins. 

:Propaganda tn :favCIRrea cauzeî 
naţionale se întăreşte prin apaii~ia, 

. la 4 octombrie 1848. în Cernăuţi, a 
ziaruJui revoluţionar „Bucovina „, ce 
s e adt·esa tuturor românilor. Orien
tarea acestei publica\ii a fost, fără 
îndoială, influen\ată de grupul de 
pribegi moldoveni şi ardeleni. 

Bueo-vina 
r.stZ<iîll f0Lil.H61'CK1f .• „„lf.., Sd••~ 
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Fiind „deCensorul intereselor na
ţionale, intelectuale şi matei:iale a 
Buco\·inei" - cum se arăta în ar
ticolul-program semnat de George 
Hurmuz.aki, această foaie ce se năs
cuse după infirîngereia 1·evo1uţiei iD 
Moldova şi Ţara Românească, ase
menea presei bucureştene din tim
pul puterii de stat de tip nou, nu 
numai că nu tăgăduia ci chiar îşi 
afirma interesul „cel mai viu" pen·· 
tru ambele principate. Mai mult 
chiar, anunţa că, în condiţiile in 
care „un teL'Orism fără pildă" vrea 
să „ooindească la veşnică tăcere" 
glasul adevărului în aceste iă1·j su
rnri, redac~ia este hotărîtă ,.de a -l 
face să răsune prin foaia noastră". 
„Noi, preciza acelaşi ru•tlcol-pro

gram, - nu ne putem opri a trage 
în !clfera ce1·cetărilor n·oastre călca
tele i;'ir drituri". 

Totodată, „Bucovina" se intere
sează de soarta românilor „in nu
măr de mai mult de trei milioane 
din Unga1ia şi T ransilvania", pe 
cai·e ii asigură de „toala frăţească 
impărtăşire". 

Pe lingă publicaţiile menţionate, 

pentru reap1·indcrea revoluţiei în 
Principate va milita şi ziarul „Es
patriatul'·. Scos la Braşov de către 
Cezar Bolliac, din martie şi pînă 

în iunie 18~9, tipărit „grntis" în 
1500 de exemplare, era difuzat -
după mărturia xedaclorului, în toa
te părţile unde se aflau romârti. 

Acest organ de presă răspundea, 
prin blamarea ocupaţiei străine şi 

a i.:eacţiunii din interior, combaterea 
calomniilor din presa oficială şi de
monstrarea caracterului Popular şi 

naţional al revoluţiei , unor nevoi 
stringente ale românilor din Mol
do,Ta şi Ţara Românească, unde se 
instituise o cenzură severă. 

Dr. Ro11ica. ŞERRANESCU 



Contributie valoroa să , 

la o cercetare ştiinţifică amplă 

domeniul presei A 

III româneşti 
Sub tiUul Tradiţie şi contemp!)ra

neitate în presa românească, Braşo
vul u găzduit o importanta mani
festare culLurală dedicată unui e
\·eniment care depăşeşte cu mult, 
prin semnificaţii, aria de interes a 
Istorici presei, aparţinind istorici 
naţionale înseşi ; 150 de anl de la 
apa ritia Gazetei de Trami.Lvania. 
De.sfă.şurală sub egida Consili.;.ilui 

Judeţean al Educaţiei Politice şi 
Culturii Socialiste, rnanilestare~ a 
reuniL efor turile organizat.orice ale 
Comitetului Judeţean de Cultură şi 
Educaţie Socialistă Braşov, ale zia
rului „Drum nou ", revistei „Astra", 
Muzeului şi Bibliotecii judeţene lu
crările, concepute pe secţiuni,' re
ferindu-se la : tradiţie şi con~m
porane ilate in presa românească, is: 
torie, istoria culturii şi civiU7.aţiei 
romăneşii, muzicologie O numeroa
să participare, cu reprezentanţi din 
mai muli.ie oraşe ale ţării, a reunit 
nume proemfaent.e ale culturii ro
mâneşti contempanane (şi e sulicient 
să citum pe Radu Voinea, 
preşedintele Academ.iei Repu-
blicii Socialiste România, acad. 
Ştefan Pascu. prof. univ. dr. Nicolae 
Petreanu), istorici, muzeografi, g;a
zetari . Cu acelaşi prilej a avut loc 
v~m isaj ul unei expoziţii de tipă
ri lw·i româine.şti. Uustrind pregnant 
aceeaşi idee. a tradiţiei şi contem
poraneiti'iti i ln presa noastră. 

Interesante, cupl'lnzătoare tema
tic dar şi ca reprezentare teritori:;i.
HI, lucră.rile secţiunii presă au reu
şit să contureze o imagine edifica
toare a e\·oluţiei publicisticii acestei 
Z?ne a ti'uii. a participării nemijlo
cne a presei progresiste, a perso
nn h tă ţi lor c.e au onorat, de-a lun-

gui unui secol şi jumătate, coloane
le ziarelor şi gazetelor, la cele mai 
impartante momente politice, so
ciale, naţionale, la fundamentale 
definiri în planul conştiinţei. A fost 
subliniată, de asemenea, în inter
\·enţiile prezentate, consecven ta de
săvirşită, pe parcursul a decenii şi 
dccen11, in apărarea unor idei, ati
tudrni, principii întemeiate pe înal
tele idealuri de progres, demnit.ate 
socială şi naţională, propăşire pe 
plan material şi spilitual . 
Dedicată unei incu1-siuni isto1ice 

privind „Gazela de . Transilvania·' , 
alte publicaţii braş0vene, personali
tăţi ca1·e şi-au legat numele de in
temelcrea şi evoluţia presei pc a 
ceste meleaguri, prima parte a lu
crărilor secţiunii de ..specialil.ate au 
abordat teme cum sint : .,Etape şi 
momente din evoluţia -.Gazetei de 
Transih·ania„", ,.tn redacţia ·•Gaze
lei de Transilvania»", .. Programul 
politic al «Gazetei de Transilvan.ia»·', 
,.Johan Gott - un promotor al 
presei progresiste braşovene··, 
„„Foaia Duminicii„, preludiu la 
-.Gazeta de Transilvania„ • teme 
susţinute de Luana Popa'. Ştefan 
Pelraru. Silvia Popa, Ion !tu, Die
ter Drolleff. Vasile Oltean. ln acest 
conte.....:!, informaţia istorică - une
ori cu valoare inedită, de con
tribuţie perso.nală 1ia cercebairea do
meniului - s-a alăturat unor ana
lize aplicate la o temă sau al ta la 
direc~ii şi orientări prezente în pu
blicaţiile investigate. Un moment 
deosebit de emoţionant 1-a consti
tuit evocarea unor aspecte clin Yiat.a 
redactionaJă a Gazetei, aşa cum :iu 
fost cunoscute, nemijlocit, de octo
gennrul Dum1 l1'u Bizdideanu, pre-

~l la reuniune. 
După acest prim capitol, privind 

Lradi ~iile presei braşovene, temati
ca abo1'Clată de vorbitori s-a referit 
la elementele de continuitate, la 
sarcini le şi obiectivele actuale ale 
presei noastre, la preocupările, reu
şitele şi proiectele din redac
ţiiJe unor ipublioaţii judeţene ale 
aces tei zone a ţă.:rii. 

Re[ertndu-se la concepţia Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului său general, privind rolul şi 
[uoc\ii le presei în sistemul demo
crat iei munciloreşti-revo1uţiona1·e, 
Dumitru C1istea, şeful secţiei pro
pagandă a Comitetului judeţean Bra
şov al P.C.R.1 a ·subliniat meritele 
i·emarcabile ce revin tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu în de finirea sar
cinilor actuale ale gazetăriei, ale 
gazetarului comunist, sarcini J e 
inallă responsabilitate în edif.ica
rea unei noi societăţi, în formarea 
omului nou, cu o conştiinţă avan
satu. 

Despre ziarul „Drum nou", con
tinuat.ar al tJnadiţiilor Gazetei, a 
vorbit redactorul şef al cotidianu
lui braşovean. Ioan Popa, sublini
ind misiunea., răspunderea deose
bită de a continua în noile condiţii 
social-istorice, prestigioasa operă a 
înaintaşilor. Cele două publicaţii se 
intilnesc, ln timp, prin năzuinţe, 
strădanii comune : a fi oglindă fi
delă a etapei pe care o parcurg, a 
reflecta ma.rile evenimente dar şi 
viaţa de zi cu zi a locuitorilor aces
tor meleaguri, a-şi asuma rolul de 
tribună a dreptăţii şi a adevărului, 
de factor implicat în realitate şi nu 
de simplu martor al ei etc. 

ln cuvintele rostite în continuare, 
Gheorghe Ciul (,.Unirea" - Alba), 
Lucia Elena Liciu („Drumul socia
lismului" - Hunedoara), Olimpiu 
Nuşfclean (,,Ecoul" - Bistri\,a Nă
săud). Nicolae Bucur („Informaţia 
Harghitei "), L~cfarn Jim.an („11ribuna 
Sibiului'') şi Ioan Negulici („Cuvin
tul nou" - Covasna) au comuni
cat date interesant-e de· pre trecu
tul publicistic al localităţilor şi ju
deţelo1· reprezentate, elementele ele 
continuitate cu tradiţia descifrabile 
în activitatea actuală a ziarelor şi 
gazetelor, preocupări, direcţii, orien
tări ce stau in atenţia redactorilor 
pentru, perioada ce urmează. 
Insemnările de faţă au putut ofe

ri doar ciLeva repere pentru o ima
gine a manifestărilor prilejuite de 
împlinirea a 150 de ani de apariţie 
a Gazetei de Transilvania. Ţinem 
de aceea să subliniem, în inchelet:e 
semnificaţia deosebită pe care a~ 
dobindit-o lucrările, în perspectiva 
unei cercetări ştunţifice mal ample 
în domeniul presei româneşti al 
trecutului şi prezentului ei, ~erc
tare dorită, necesară, a cărei în
făptuire reprezintă penti-u gazetari 
o înaltă datorie de conştiinţă şi nu 
in ultimul rind, semnul respectului 
pentru propria profesie ş i propria 
menire. 

Cristina D UMITRESCU 
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Schimb de experienţă 
cu rezu Ita te utile 

Consfătuireo reprezentanţilor gazetelor cu profil medical 
~i oi uniunilor sindicatelor sanitare din ţări socialiste 

Itinerare profesionale 
Schmockwilz este o mică locali

tate suburbană a Berlinului, ce 
continuă - practic, fără nici o de
marcaţie. - cartierul Kopen!ok al 
capitalei R. D. Get·mane, pînă 1a 
liziera unei pădul"l străbătută de 
drumuii asfalt.ate, care duc spre 
case de odihnă, c.ampinguri sau la 
malul lui Zeut hencr See - un I.ac 
întins. cu apele cutreierat~. din 
cind în cînd, de cîte o jolă cu veJa 
zveltă şi imacuJală, sau de cite o 
lungă navă, apai·ţinînd .aşa-numi
tei „flotile aJbe" (de agrement). A
colo, într-o casă de oaspeţi .a Uniu
nii Sindicatelor Libere Germane, 
s-a desfăşurat, recent, o consfătui
re a reprezentanţilor gazetelor cu 
profil medical şi ai uniunil01· sin
dicatelor sanitare clin ţăTi sochaiiis
te, oare a prilejuit un schimb de 
e.'<perienţă privind modul cum a
ceastă presă (oarecum) speoi.a!liza
tă militează, in colaborare cu res
pectivele organizaţii profesionale. 
pentru soluţionarea unor probleme 
de stringentă actualitate, aflate as
tăzi în atenţia oamenilor de pretu
tindeni. Asemenea reuniuni au mai 
avut loc, cu ani în urmă, şi au fost 
reluate - după o «p.auză» de coa 
opt ani -, în 1986, cind, la Mos
cov.a s-au (u)întilnit redactorii şefi 
ai unor publicaţii cu profil m e
dical. 

Acum, la Berlin, au !ost p1·e
zenţi zia'.dşti de .La gazel.ele Zdra
ven front (Bulgarfa), Zdra.votnicke 
noviny (Cehoslovacia) , Humanitas 
(R.D.G.) , Sluzba zdrowia şi Wiado
mosci zwiaskowe (Polonia), Munci
torul sanitar (Rom.Hnia), l\lediţin
skaia gazeta (U.R.S.S.) şi Egeszse
gilgyi dolgoz6k (Ungaria). Majori
tatea delega~iilor er.au mixte, a
vind în componen \,a lor şi reorP
zenLanţi ai si ndicalelor sani tare. 
Din yara noastră au luat parte to
vm·ăşa Ma rkl Nedelcu. membră în 
Biroul executiv al Comitetului U
niunii Sindicalelor din Unităţile 
Sanllare, şi cel ce semnează aceste 
<Pînduri. 

Deşi toale se adresează .aceleLaş.i 
categorii socio-profe.sion.ale, - adi
că medicilor, f..:.lrmaciştilor, cadrelor 
sa:nita1·e medll şi celorlalţi lucrl\ 
tori din domeniul ocrot irii sănălă-
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tli - între gazelele reprezentate l.a 
consfătuire e:xistă o mare d lversi
Laie. d in toate punctele de vedere. 
Unele (cele din Bulgariia, Cehoolo
v.acia. România şi Uniunea Sov:ieti
că) au drept editori atit Ministerul 
Sănătăţii, cil şi sindicatele sanita
re din t.an t respectivă : rutele -
fie Ministerul Sănătăţii (Polonlia, 
dar are o rubrică sindicaJă peT<ma
nentă) , fie sindicatele sanitare (Un
garu. însă colaborează îndeaproape 
cu ministerul de resort), ba chia1· 
Ministerul Culturii (gazeta clin 
R.D.G., care conlucrează cu am
bele inst itu~ii din domeniul sănă
bele instituţii din domeniul sănă
de largă - şi in ce priveşte Ior
m.aLuJ şi periodiaitiatea lor : M edi
ţinskaia. gazeta apare de două ori 
pe Sălllămină în formgt. mare : 
Zdraven front - tol i'l'l format 
mare, dar săptăminal : Wiadomosci 
zwiaskowe (organ al sindicatelor 
sanibare poloneze) este lunar şi are 
Icmmat de broşUTă : celelalte ~zele 
a par ca tabloid, o dală pe săptă
mînă. afară de Humanltas care e 
biluna·ră. Numărul cel mai mare 
de exempliare ( I 4.80 000) J.a o ia
pari~le fil are ziarul sovietî~; din 
resbul gazetelor re.prezent.ale acolo. 
Muncitorul sanilar (cu aproape 
5"2 OOO de exemplare) a.re cel mai 
iridicat tiraj. Unele dintre aceste 
pubJicaNI se autofinanţează, ba dau 
chiar şi beneficii peste plan (Mun
citorul sanitar, l\tediţinskaia ga
zeta), aJlele s înt. subvenţionate de 
respectivele ministere sau/şi sindi
cate. Cu toată a mLniîta- omogeni
tate a categoriei de cititori cărei.a 
i se adresează aceste organe de 
presă, găsim mari deoseb i1·i şi in 
ce priveşte tematica abordată de 
ele : unele acordă articolelor aş,a
numiite «tehnice», adică de pură 
practică medicală, un spatiu Larg 
(Muncitorul sanitar, de pildă 
mai mult de un sfert din numărul 
paginMor) s.au cev.a mai rest.rîns 
(Mediţinskaia gazeta), .altele hasă 
ace-astă tematică pe seama reviste
lor de strictă specialitate, ocupin
du-se numai de politica sanitară_ 
de \riata culluraJă o «oamenilor în 
alb•', de ac.."tiviLatea lor slndica'lă 

ele, Iar umr d in lre ele (Zdravol-

nicke noviny) - un caz, e drept, 
singular - publică întotdeauna şi 
un rom.an in serial, !ireşte, cu su
biect medical, scris. îndeobşte, de 
un cadru sanit.ar. Şi o trăsătură co
mună t ut.uror acestor public.atdi 
(care, cu excepţia ziarului sovietic, 
dispun de un nwnăr mic de re
d actori) : majoritatea celor ce com
pun colectivele lor redacţionale este 
formată din gazetari profesionişti 
- nu medici - , cei mai mulţi fi
ind .absolvent! ,aj iacullăţllar de zia
ristică, dar şi a le celor de Iilolo
gie. istorie, ştiinte politice, fi.lo
zofie. 

P rimuJ subiect aflat în dezbate
rea consfătuirii s-a referit la mo
dul cum aceste gazele oglindesc, în 
coloanele lor. participa-rea luct·ăto
l'ilo r din domeniul sănălăţii publi
ce, a sindicalelor sanitare la lupt.a 
pentru insla.urarea unei păci trai
oi ce în lume, pentru dezarmare şi, 
i n primul rind, dezarmare nucleară. 
Şi trebuie să spun că, întrucit re
uni unea avea loc în o.naşul unde, 
acum aproape o jumătate de veac, 
s-a dat ordi nul ce a declanşat cea 
ma i cruntă conflagra\ie din istoria 
omenirii, oraş cal"e, in Cinal, '1 su
ferit el însuşi cumplit de pe urma 
acestui război, pen lru toţi delegaţii 
problema abordată căpătase o sem
nificaţie aparte. Unanimi de acord 
că un nou război - războillll nu
clear - .ar dezlănţui cea mai ingro
zitoare, m a-i ucigătoare, mai ire
versibilă >+epidemie« din Lre toate 
cite au bîntuit pe această planetă, 
p~n·l'lcipanţi i iau relevat rolul parrti
cuLar ce revine medicilor în pre
venirea acestei ameninţări care pi.a· 
nează asupra omenirii. P entru cei 
ce s-811 dedicat in tru totul apărării 
s{inătăţii şi vieţii oamenilor, rru 
poate exist.a ţel m ai nobil decit 
combaterea pericolului care poate 
pune sub semnul întrebării exis· 
tenţa omenirii. Medicul este, prin 
î nsăşi nat.ura umanitară '" profesiei 
şi vocaţiei sa.le, advers.arul războ~ 
iului. F.apl ce şi-a găsit expresia 
concretă in iniţialiva unor doctori 
<lin U.R.S.S. şi S.U.A., care au in
Iiinţat, acum citiva ani. mişcarea 
„Medicii lumii pentru prevenirea 
unui război nuclear·· - mişc.:ire I.a 



rore au aderat sute de mii de «oa
meni in alb* de pe toate meridi-a
nele, oare a j.inut pină acum ş.apte 
congrese internaţionale, iar aaum 
doi ani a fost distinsă cu Premiul 
Nobel pentru pa.ce. O caracteristică 
a acestei mişcări rezidă. după oum 
se şlie, în !laptul că membrii ei nu 
se rezumă lia simple declar.a.ţii sau 
manifest.aţii ·cu oauacter pacifist, 
a.ntii·ăzboinic, ci - prin studii spe
ciale - acumulează (şi oferă) ar
gwnen le ştiinţifice de netăgăduit 
referitoare la efectele biologice şi 
medicale ale «iernii nucleare„ ce 
ar urm::i unui război nuclear, la 
w·mările nefaste pe oare acesta 
le-ar avea iatit asupra sănăt.Aţii ce
lor ce (eventuail) ar scăpa cu Viia
ţa. cit şi 1BSup1lci serviciilor sanitaTe. 
b edicind un spatiu lB'rg problemaiti
cii război ului. şi păcii, gazetele cu 
profil medical - iau relevat re
p1·ezenlanţii lor - publică nume
roase articole (multe dintre ele 
~crise de medici şi al ~i specialişti 
de renume), comentarii. informaţii 
care aduc me:reu noi date referi
\oare 1a demersurile ou ca1'acter 
proftjlactic antirăzboinic în~rep1;.nse 
pe pi.an mondi.al, la efectele dis
tructive .ale unei con'lllagraţii nu
cleare, precum şi interviuri cu re
prezentanţii respectivelor ţări în 
mişoarea ,,Medicii lumii. .. ·• Ci\iva 
dintre vorbitori au tinut să subli
nieze însă datoria gazetarilor de a 
ocoli şi în astfel de materiwe·locu
rile comune, de a nu piet'de din 
veclere raptul că, uneori, comenta
riile încep să se plafoneze, nedE>
păşind argumentările deja cunoscu
te. de a nu lăsa să se tocească as
cu( işul publicistic al acestor arti
cole. Alăt.urj de celelalte gazete cu 
profil medical. l\Juncitorul sanitar 
şi-a făcut auzit glasul. propagind 
polilic:i de pace, de deziarmare, de 
C('llaborare cu .a!le popoare prom o
Wllâ de p.arlidul şi sl.atvl nost1iu 
aducind astfel o conlt•ibutie meri~ 
torie La efortul comun de preve
nir e a războiului. 

La prima vedere. următorul 
punct al ordinei de zi - rolul pre
sei cu profil medical in educarea, 
Pentru siLnătale a populaţiei - ar 
putea păi-ea minor, în comparaţie 
cu lema de.zbătută anterior. Dar 
dacă ne gîndim - aş.a cum a re
ieşit, de aJtrel, şi din discuţiile re-
1.iniunii de la Berlin - că, in lume, 
anual fumatul r.ace cO!I. 500 OOO de 
Vict.lme (şi, cu toa te acestea, rîn
dur1Je fumătorilor se îngroaşă me
r~u . . mai ales datorită femeilor şi 
tinenlor ce li se alătură), că sute 
de mii de oameni mor de oancer 
~ntt·u că nu se prezintă la medic 
~ind boala este încă într-un stadiu 
incipient (şi deci poate !i tratată 
cu bune rezultate), că ne111Umăq·aţi 
copil piei· imrinte de a împlini un 
an deoarece mamele lor nu ştiu 
să-l îngrijească corect şi nici mă
car să deceleze primele semne de 
bo.aiă, că numărul accidentelor 
"00şnice» (şi <1Ş3 destul de mare, 

Itinerare profesionale 
m ai ales la copii) este în creştere 
1ntelegem că periculoziLatea „incul
turii» saaiba.re capătă dimensiuni 
de-a dreptul ingrijorăloa:re. Aceas
tă lipsă de cunoştinţe - sau nepă
sare Ca(.ă de propria sănăbale ? -
se constituie ca un „f.actor de risc» 
ce suplimentează. cele1alte pe1'icole, 
noxe (polu.are.a. stressul, excesul de 
alcool, de medicamente etc) gene
rale de \rk1tia şi rllmurile m oderne, 
favorizind răspîndirea fă1·ă prece
dent a arec( iunHor cardiov.asculare, 
canceroase, digestive ş.a. Este tim
pul ca i'iecare om să devină gestio
n.a1·u1 prop1·iei sănălă \ i, să tacă mai 
mult pentru păstr.area şi dezvolta
rea stării sale de sănăt.ale. Care 
esle însă - in acest context. - mi
siunea ~zetelor reprezentate la' 
consfătuire, intrucît ele nu se adre
sează publicului larg, ci medicilor 
şi alLor cadre sanitare ? 
După cum au arăt:at unii dlnke 

participanţi, o cauză imporLant.ă ia 
lacunelor îm·egistrate în pregălirea
sani Lară a populaţiei rezidă în con
cepţ-ia mullor medici, care conside
ră educaţia pent.ru sănătate drept 
o sarcină secundară. chi.ar ITk"lrgi
nală. (:,auzele acestei stări de Ciapt "? 
Deloc puţine. Facultăţile de medi
cină aproape nu se ocupă de in
struirea penim educaţie sanitară a 
v iito rilor slujitori ni sănălă\ii pu
blice şi, ca atare, medicii nu sinl 

aproape deloc pre~ăliţi pentru ac
ţiunile preventive destinate a con
serv.a sănătatea oamenilor, ci doar 
pentru u-i vindeca după ce se îm
bolnăvesc. Mai mult: de regulă, 
prestigiul unui medic este direct. 
proporţional cu numărul şi gradul 
de sofisticare ale instrumentarului. 
ale apa.ratelor pe care le fo1oseşte, 
ale medicamentelor pe care le re
comandă, igieni.şlii - cu «arsena
lul„ lor mul<L mai modest - tTe
ci~d pe plianul secund. Nici sindi
rurtele sani~re nu au dat, în aotli
vit.alea lor, pondeTea cuvenită edu
oaţiei pentru sănătate. Iată de ce 
ziarele respective sint chem3te a
cum să tacă mai ales .. educaţia edu
oatorilor- sanitari. Adică să le o
fere acestora metode. exemple, ar
gumente com·ingăl.oare, menite să 
corecteze comport.amenle deficit.are 
din punct ele vedere sanibar, în fa
voa:r~ unui mod de ,·iaţă mai ra
ţional, exprimat prin renun~area la 
sedc-ntatism. la consumul de tu
t uo, de alcool, de grăsimi, zahăr, 
sare, la uliliz.area exageriată a pro
duselor I.armaceutice, deci la lot 
ceea ce poale periclita sănătatea o
mului. S-.a mai ridicat şi o altă 
chestiune, cu care nu o dală se 

Dan LAZARESCU 

(Continuare în pag. 46) 
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Reuniune de lucru a O.IZ 
La Praga a, avut loc -re

cent o reuniune de zucru a 
preşedinţi/or cluburilor Orga
nizaţiei lllternaţionale a Zia
riştilor (0.1.Z.). 

Au Luat parte la, reuniu.ne 
Adrian lonescu. preşedintele 
Comitet ului o.r.z. pentru eti
că profesională, Gheorght A
vramol'. preşedintele Clubu
lu! internaţional al ziariştilor 
pe probleme agrare. Jerzy 
Jankowski, vreşedilltele Auto
mobil-Clubului. I n t e r p re s s 
(l.P.A.T.), precum şi Constan
tin Prisăcaru, secretar al 
0.1.Z. 

Participanţii au discutat 
despre activitatea cluburilor 
0.I.Z. şi perspectivele de dez
voltare. Au fost propuse, de 

De la F.LlE. T. 
• 1n orgamizarea. Asociatiei. 

Spaniole a ZiartştiLo-r şi Scri
itorilor de Turism. intre 5 şi 
11 octombrie 1987, a a·vul loc. 
La Valencia, cel de-al XXX
lea Congres al Federaţiei Tn
ter11.aţi.01i1Le a Ziariştilor $i Scr i
itorilor de Turism (F.1.J.T::.'f.) 
cu participarea. delegaţiilor din 
28 de ţări din Europa. Ame
rica Latină şi Asia. Congre
sului i-a fost adresat un me
saj de sa.Lut din partea şefu
lui. sta.tutui spaniol, r egele 
Juan Carlos. Congresul şi-a 
desf ăşurat lucrări.Le ln sesiu
ne plenară şi pe comisii. Te
ma supusă dezbaterii - „Tu
rismuL i:n anul 2000" - a fost 
susţinută. prin comunicări de 
către Andreas GaTcia Reche, 
cancelar pentru i:nd.ustrie. co
merţ şi turism. şi Julio Rodri
guez Ara1!'lberri, director ge
neral în Ministerul pentru 
turism al Spaniei. Cele trei 
comisii au L'Uilt tn discuţie as
pectele cantitative şi calita
tive ale cererii de turism in 
p-rezent şi în perspectiva anu
lui 2000, precum şi cele pri
vitoare 1a rolul zia.ri.stului 
pentru turism in condiţiile 
noilor tehnici de lucru. Por-
1iin:t de 14 recu'1loaşterea fap
tului că turismul este toL mai 
strin,ţ Legat de resursele na
turale, de cultură. de sport. 
de buna dispozit ie a. omului. 
particlpa.11ţii la Congres au 

asemenea, reuniuni similare 
care să se orga11izeze cu re
gularitate. 
li fost pusă în discu.ţie şi pro

pune rea Secretariatului gene
ral aL O.I.Z. de înfiinţare a 
n:Ji du.buri, cum ar fi cele 
destinate ziariştilor din pre
sa. fern-imimă, pentru tine·rii 
ziarişti, precum şi pe1itru zia
rişti specializa.ţi in. problema
tica mediu.Lui înconjurător. 

De altfel. s-a anunwt de;a., 
Bucureştiul va. găzdui în a
cest an reuniunea constitutivă 
a. Clubului redactorii.or presei 
ele tineret. Statutul Clubului 
Şi planul de activitate pentru 
perioad"11 1988-1989 au fost 
p1·egâtite cu spri;tnuL Consi
liului Ziariştilor din ţara 
noastră. 

sublinlat importanţa luării in 
consideraţie a schimburtlor 
di.n domeniul ofertei' d e llL
rism, interesul crescind fa.fă 
de iniţiativele in a.cest dome
niu, care asigură o apropiere 
ma,i ma.re i ntre oameni. Lâr
gi-rea t.'wnoştlnţelor. fam1'ia.ri
zarea cu obiceiurile. tradiţiile. 
CIL mentalităţi.te popoar elor. 1n 
cadrul Congresului a fost pusă 
in evidenţă posibilitatea unei 
mai susţinute şi det~Liate 
prezenţe a in.formatiei de tu
rism în mijloacele d e comuni
care în masă. S-a arătat că 
se impune să se acorde o a
te11.ţie susţmută, hi paginile 
consacrate turismului, aspec
telor neecon.omice a.le a.cestuia, 
îndeosebi OJle celor ce prl·i,esc 
rolul său în intelegerea lnt·re 
popoare. în cunoaşterea 1.a.rgă, 
prin turism. a culturii. isto
riei. artei. A fost relevată in
semnătatea. utilizării noilor 
tehnici. în domeniul cererii şi 
ofertei turistice şi influentele 
pe care le exercită în sfera 
informaţiei turistice. Congre
sul aL XXX-Lea. a.I F.l.J.E.T. 
con.sideră că este de cea mai 
mare importantă extinderea 
spa ţiiLor a.cordate pentru tu
rism î n paginile presei, la -ra
dio şi televiztune. S-a a.ccen.
tuat că pentru ziaristul de tu
rism constituie o indatorire 
profesională să orienteze şi 
să educe publicul în folosirea 

noi.lor tehnici de lucru int1'o
ctuse tn acest domenl.u. De a
semenea, pe mă.mrd ce slnt. 
identificate noi itinerare cul
turale şi turistice, ziariştH şi 
scriitorii sînt chemaţi să ·par
ticipe la prezentarea. cunoaş
terea şi. popularizarea lor. 

• La mijlocul lunii a.prllie a 
avut Loc ta. l'rciga reuniunea <..:o-
mitet ului Director al F.1 . .1.E.T. 
Pe agenia intilnirii s-a afl.at 
o pa.le tă la rg?l de aspecte 
privind actii'itatea scriitorilor 
Şi ziariştilor pentru turism 
di.n asocia/i!Le n:JţionaLe mem
bre ale Federaţiei. interna(io
nale. U1i loc deosebit 1-au o
cupat problem.ele p rivind a.c
Livitătile a.fla.te în atentia ur
mătorului congres a.L F.I.J.c..'f .. 
gâzdu.it în toamna acestui. an 
de U.R.S.S. 

După trei ani .. 
Sînt tot mai numeroase a

pelurile fată de UNESCO, faţă 
de noul său director generat 
Federigo Major. de a. inter
veni în favoare.a eliberării 
ziariŞtiLor reţinuţi ca ostatici 
in Liban. 

De altjel. ziaristul francez. 
Jean-Paul Kau.ftmann, trimis 
special in Lî.ba,n al sciptămi
nalului. francez „L'Euenement 
du Jeu<!i„ a. fost răpit la 16 
ma.;, 1985. de Jihad.ul Islam.ic. 
Din ultimele telegrame ale a.
genţii.Lor internaţionale de 
presă, aflăm câ, la 4 mai a.c., 
ziaristul Jean-Paul Kauff
mann a fost. in sfîrşit, eLibe
rat ! 

Cea ma.i. Lungă perioadă de 
capliv itaie o traversează însă 
Terry Anderson, şeful birou
lui din Bei.rut al agenţiei a
mericane „ Assoctated Press", 
retlnut de acelaşi Jihad isla
mic la 15 1nartie 1985. 

ln sfîrşit, tot ln Li ban se 
află, de la 16 aprilie 1986. 
operator-ul TV britanic John 
McCarthy, de 1a „World Te
levision News". 
Să precizăm că, în favoarea 

eliberării ;ziari.ştilor-ostat,eci, 
s-au 1'a.liat Organizaţia 11tte1'
naţională a Ziariştilor (0.l.Z.) 
Şi Federaţia Internaţională a 
Ziariştilor (F.I.J.), care, în 
toamna anului t recut, au a
doptat tn. acest sens o decla
ra.ţie comună, 1'eprezentînd e
manaţia voinţei a peste 20 de 
organiza.ţii europene de zia
rişti. 
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„ Vocea noastră proprie" 

DirectoruL general al agen
ţiei de presă „NOTIMEX" 
(Mexic). H ector Manuel Eze
ta. s-a pronunţat, i1ttT-O cu
t'intare rostită recent La Ciu
daă de Mexico. in favoarea 
decolonizării informaţiet şi 
pentru creştere.a rolului agen
ţ.iilo r 11apionale de presă. 

.. ln faţa fluxului internaţio
nal de informaţii. inegal, în 
care predomină cele prove
nite din anumite state cu o 

puternică bază materială şi 
tehnologicii de transmitere a 
lo1', comparativ cu cele pro
venite din ţărtle in curs de 
dezvoltare, care nu dispun de 
mijloace tehnologice suficien
te. este necesar să facem un 
efort supliment-0r pentru a 
ne apăra dreptul de a avea 
vocea 1ioastră. proprie in. ccm
certul internaţional·', a 
spus, între altele, Hector Ma-
11uel Ezeta. 

Ziarele . 
Sl stiinta „ „ „ 

Potrivit relatărilor revistei 
.,Science", fnt-re 1984 şi .L986, 
47 de ziare din S.U.A. au in
trodus rubrici speciale săptă
minale consacrate actualităţii 
ştiinţifice. Primul dintre a
ceste ziare a fost „The New 
York Times". 

Schimburi TV 
Organizaţia 1 nte r naţională 

pentru Mar/cetino în Progra
mele TV deschide, La Dubrov
nik (R.S.F. TugosLa.via). un 
centru comercial pentru fir
me de televiziwne şi progra
me video. 

Aici vor fi prezentate pro
grame muzical.e, documentare, 
seriale distractive şi educati
ve, seriale sportive ş!. ştiinţi
ftco-f antastice. 

Sondajul, iniţiat de „Scicm
tists l~istitute for Public ! n
i orma.tion ", a arăt.al că inte

resul cititorilor se concentrea

ză cu deo.~ebire spre medici

n i, tehnologie şi ecologie. 

„SingurnL criteriu al -<'pie
ţei„ TV - declară conducă.

torul proiectului, B orislav 
Trnettc - ua fi caLttatea pro
grame/or propuse~. 

1n centrul atenţiei organi
zaţiei vor sta cont.actele din
tre creatorH şi beneficiarii 
prod1ictiei de televiziune. mo
dalităţi.le de reclamă şi de 
vinzare a noi.lor idei. .~cena
rii, programe şi tehnologii. 

Măsuri anti-trust 
Conformindu-se unei legi 

semnate de preşedintele Rea
gan spre sfirşitul ~'ltului 7987, 
Comisia Feder-ală pe11ku Co
municare (CF'C). care contro
lează gestiunea mijloacelor 
de comunicare în masă din 
S.V.A„ nu a mai acordat nici 
un fel de excepţie de la mă
surile anti-trust. 
Această prevedeTe a fost 

V"i-Olată J1agra11t de Rupert 
Mu.rdoch, prop'riet.ar ai ziare
lor „The New Yo1·k Post" şi 

.,Tl1e Boston Heratd", dar 
care mai deţine şi 6 staţii TV 
locale, transformate de ei în 

cel de-al patrulea canal 11a
ţional nord-american. 

Pentru un tim>'p limitat, 
CFC îi permfaese lui Murdoch 
Si caute solutii. Termenele 
încep sa expire. [/,I. 6 martie. 
ar fi expirat i11lesnirea pen
tru „The New York Post". 
Dar, la inceputul lunîi f ebru.a
rie, magnatul internaţional a 
vîndut cotidianul pentrtt 37 
de milioane dolari. Să re
amintim că zinrul amintit fu
sese achiziţiortal de Murdoch 
în amJL 1976. contra unei 
sume mai modeste. Doar 30 
de milioane dolari ! 

Peste putitt timp. la 30 iu
nie. urinează să expire şi ter
menul pentru ,,The Bosf.o'rl, 
He1·ald". P robabil că şi acest 
ziar işi va schimba proprie
iarul. 

Mass media 

in Indonezia 
Reluăm cfteva date, publi

cate de „Nouvelles de l'OIJ". 
privitoare La activiLalea de 
pre.să in Indonezia. 

Astfel. Uniunea indonezia
nă a ziariştilo.r - PWf (Per
satuan Watawan l ndonesia) 
este o o rga lliza ţie sindical ci 
care reuneşte circa 3600 de 
ziarişti, peste 800 dintre ei 
lucrind in capttala ţării. PWI 
dispune d.e propria sa şcoală 
de ziaristică. pentru pregăti
rea şi perfecţionarea profesio
nală a ziariştilor. 

Agenţia de presii Anta ra 
(de stat) a fos t fondată in 
1937. tn fiecare zi., ea difu
zează zece buleti.11.e de 11rtisă 
în indoneziană şi de două ori 
pe zi transniite actualităţi 
speciale in engleză şi indo
neziană. Agentla are î ncheia
te acorduri de schimb de in
formaţii cu 34 de agenţii (in
clusiii cu Reuter, AFP şi 
VPI). Dispune, de asemenea, 
de 4 birouri in străinătate. 

!n Jndonezia - ţară aflată 
p~ 13 667 de insul.e, din. ca.re 
6000 locuite -, există 95 d.e 
cotidiane cu un tiraj de 3 mi
lioaine de exemplare, 40 de 
săptăminale. precum şi alte 
periodice p entru cei 172 de 
milioane de locuitori . 

Radioul are un rol deose
bit de important î n tară, cu 
atit mai mult cu cit, datorită 
ser viciilor unui satelit de co
municaţii, emisiwnile radiofo

nice sînt recepţionate de 80 
la suta di 11 populaţie. 

ln anul 1962. a fost în.fiin
ţată staţia ,:relevisi Republik 
Indonesia ", ale că·rei emisiuni 
aveau, în 1986. p este 101 mi
lioane de telespectatori. 

Rubrică re.alizală de 
Constantin LUPU 

43 



• l n sala de colegiu 
a redacţiei ziaru lui 
„S cinteia " a avut loc o 
interesanta intîl nire cu 
d1·amaturgul sovietic 
:;\lihnii Ro~cin. la care 
au participait redactori 
ai ntbrkilor culturalE 
de la mai mulle pub ll
catli bucureştene, de la 
Radiolelevi:riune. c1itici 
ne teatru. 

• tn cadrul activită
ţilor de t>erfec\hinare 
pro'fesionia:lă. redac\iia 
ziaru1 ui „ I nfor•naţia 
Bucureştiului " ,3 inJţiat 
un ciclu de de~b.ate1i 
pri\·ind mod.9'Ută\ile cele 
mai eficiente de cu
prindere. investi~re ~i 
reflectare î n coloanele 
ziaru lu i 13 problemaLiciJ 
economice, sociale, edi
litare şi cultural-art.is
tice bucureştene. După 
un fertil schimb de ex
perienţă privind o~lin
d ireia .problem elor eco
nomice din perspectiv.a 
eficien tei 1acLulu i publi
cistic, 1a care a u parti
cipat specialişti .:ipre
cia\ i, 13 urmat o de~ba
tere privin d iabordarea 
aspectelor JegaiLe de ci
viliza~ia •urbană, cu par
'tlc.iparea unor fsctor.i de 
răspundere î n educa\ia 
ceiătene:iscă. Un viu in
•teres ia suscitat. tema 
d in această Jună. n~fe
ritoa1re ~.a modalităţUe 
de „punere în pagină" 
a ia1"1.icolelor, de la Litiu, 
irub ricizare. •pfoă la i
!lust.naţie. 

• I n cinstea ms:rilor 
sărbăloni de la a ~i 9 
mai. red1ncţia t:(azelei 
,,Dclta"-Twcea 13 o.rga
nizat un concurs de 
crea \ie ziaristică (re
porLaj, interviu, anche-
tă, .articol, eseu, noLe, 
insemnă:ri) , care <ş.i -;a 
propus să reflecte as 
pecte semnificaL!ve din 
:-ea.li lăţite judeţulu i, m:i-
1·Jle îm pliniri dobiodile 
în cele două decenii de 
la reorganizarea leri to
ri.31-.!ldmin istr.at ivă .a 
ţă:ri i , trecutu.I glorios de 
I upiă al poporului nos
ku. 

• l ncepind di n Iun.a 
nli'.IÎ. h CW"SUI de per
rec~ion.are profesio1ia!ă 
in problemele de secre-
11'3.riiat. organizat de Sin
dicatul Presă-Bucureşti, 
a u început o serie de 
prelegeri şi aplica\ii 
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pl)actice prjvlnd impac
tul i niorm!lt icii asupnn 
p resei, curs susţinut de 
Steli.im Ni{:ulescu. cer
cetător i:;rincip..<tl 1·1 ln
slitutul de Tehnică de 
Calcul şi Informatică. 

• La Casa de cultu
ră ia sectorului 1 din 
Cap!t;.'.)ă s -a desfăşur:=tt. 
recent, inllinire:l din 
luna msi a cinece'l:i
clului „Con temporanul ". 
Oaspele a fost, de ia- , 

ceaslă d!ltă, cineastul 
documenf.arisl Şerban 
Comfmescu. ale cărui 
filme . .tnto.arcerea în 
viaţă·· şi „Ceskrllă par-

tra " au a\·ut. la înce
putul lunii mai, o in
tîlnlre cu c-~i brii, C:trc 
s-s desrăşu03t în loc.1-
lu! Bibliotecii Jucle\<>ne 
din Braşov. 

• Reuniunea cenaclu
lui de creaţie ziaristică 
al ~zetei „Flamura ", 
- Ccrr.aş Severin des
făşw·ată la sfirşitul 
lunii ap1ilie, a 8\'Ul. 
confonn tradi\iei , un 
program bogat şi variat. 
Au parlicipa{ colabora
tori ai gazetei, plastici
eni, scriitori, membrii 
redacţiei. Un dialog in
citant a prilejuil :ntil
nirea cu pictorul reşi-
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te din noi " a u prile;uit 
o dezbat.ere vie pe te
me de creaţie. După 
vizionare, regizorul Ş(o.r
ban Comănescu a râs
puns n l1meroaselor in
llrebări ale particlp.·mti
lor. iar regizorul Nico
lae Cabel .a reţi nui ia-

Lenţla celor prezenţi 
aLit prin comenLarii 
pertii,nente oe rnarg.i1100 
filmelor vizionate, cil 
şi prin consideraţii de 
ordin general prlv!to.::ire 
La cond1 ţi.a Ulm elor de 
cinedlub. 

• Rewsta băcăuană 
„ Ateneu" 1a iniţial, vi
neri. 13 maj , o reuniune 
cui Lur.al-iartistică :.n ca
drul căreia iubitorii li 
lenatu-rii Eli n municipiul 
Bacău s...,;iu intitnii cu 
poe~ul Ria-du Carneci, 
care a fost .om'.lgi.si în 
acest cadru, cu prilejttl 
im plinirii a ş.ase dece
ni i de viaţă. M:1nHes
t.a.re.a .a fost deschisă de 
dram:;itw·gul Ge1>rge 
Genoiu, redact.o.•·ul-şef 

al 1·evistel, care a făcut 
o scurtă incursiune in 
trecutul seriei noi a pu
blicaţiei .,Ateneu ", că
re:.::t R.adu Cfuineci i-a 
fost cel dintli recbctor
şef. 

• Redactori de la re
vistele „Conf.empol'a
nul ". „Va.tra" şi ,.As-

ţean Petru Galiş, care 
a vorbit despre c:·eo\ia 
sa şi arta plastică reşi
ţeană şi a prezentat în 
în onorul cen.aclului o 
micro-expoZ'itie de pei
&.'lje. ln cadruJ ciclul ui 
„Clasici ai jw·naUsmu
luj ", ini\ia l I.a începu
tul acestui an, Nicoklc 
Sirbu, din redac(ia 
„Flamur.::1 ·•. a prezcuLat 
person.'.tliLaLe:i şi 0pe1'\a 
g.:izet.Birului F . Brunea
\Fox. 

• Brigad.:i ştiintifică 
a gazetei „Orizon t " 
Vilcea s-.'..l dephsat 
:recen t, in comunn Ghio
roiu unde membrii bri-
găzii s...au înlil n i1 cu 
cetăţenii com unei. Cu 
•acest 1>ril~j . .a avut ioc 
un instru~tiv di3lo~ pe 
teme vari'.lte din dome-
niile ·istoriei, astro110-
miei, fizicii, mo.wfiel, 
astronomiei, medici.iii. 
culturii Ş.•"l. 

• Cu i:;rilejul m3'11i
feslării polilic·1-educa
live „Zilele celă\ii" des
făş·u:o!lle, recent, 1a 
TkgovişLe, irevist.a „Tri
buna " a editat u n su
pliment dedicat porlu
lui şi dansului popu
Jiar 

• La O.aliaţi a apă
r ut cotidian. timp de 
şase zile. Antract, pu
blic<1Ue realizat-~ de re-

vist.a ., Teatrul" şi de 
teat.11.tl din m unicipiu , 
dedic-a tă Galei „ Arta 
comedi~1". 

• La AJexandri.a şi 
în ia!Le Jooalităţi teleur
mănene a iavut loc. de 
cur.ind. o m ani!ec;La1·e 
cui h.fl.m,1-ed uoaW. vă com 
ple.-xă, care a inclus şi 
Con cursul de prozi. 
scurtă „Marin Pre!la ". 
Reuşit.a concursului -
fiind prezentate j u1;u
lui .aproape 300 de gru
paje de proze scurte
s-.a datori!lt şi s pri j inu
lui primit din partea a 
numeroase pub1i:.<l\ii, 
care, de .altfel. a u acor
d::r~ şi prem ii : „Româ
nia lilet'l3.Tă", „Vliata 
române.3.Scă ·', „Luceafă
rul ·', „Con temporanul ", 
SuplimEntul literar i!lr
lislic .s.I .,Scinteii tine
retului··. „Ci n tare.a 
României", „Albina", 
„Convorbiri literare", 
„S t ea u a", „OriLont", 
„Tribuna ·•, „Argeş", 
„Ateneu", „F a m ilia·'. 
„Ramuri ", „Tomis", 
„Vab·a„ şi, bineioţeles, 
gazel.a .. Teleormanul ·'. 

• Redac~iia zictrulw 
„ln sluj ba pa iriei „ .a 
edil.at. recent, împreu
nă cu Clubul sportiv 
Dinamo. o lucrare de
dicată împlinirii a 40 
de .ani de existen\ă ia 

prestigioasei unită\i : 
„Rebus s tadion Dina-
mo". 

• Cuno3cutul publi
cist şi dramaturg Dorei 
001;.an publică 1.a Edi
tura Politkă o intere
santă carte de a:ntlcip:.r-
1ie : „Mileniul Ir. Ul
timul sfert de oră". 

• Constanţa Buzea 
esLe prezentă în librării 
cu un nou volw11 de 
poezi i : „Pietre sălbati
ce·• (EdlLura Cartea Ro
mănească). 

• Volumul. sugesth• 
i ntitulat P aradigmele i
c\entit.1ţif, apărrut, în 
limba maghiară, la edl
tur3 Kl'iterion repre-
2:inlă o culegere de 
texte din eseistica! noas
trli interbelică. Seler.tia 
şi lraducerea aparţin 
colegului nostriu Hor
văth' Andor de l~ „ Cin
tarea României". 



• UNESCO a publ·i
ca-t un nou anuar sta
tistic conţinind infor
ma(Ji detaliate despre 
educaţie, ştii nţă. cultu
ră şi comunica1e în 
1987. Datele anuarului 
provin de la ll:il de 
guverne şi s- au ti păril 
pe 1182 pagjn!, cu fo
t.ografii în cuiori, gra
fice şi anexe. Anuarul 
a [ost publicat in lim
bile engleză, franceză şi 
spaniolă, precum şi cu 
un supliment în limba 
arabă, într-un tiraj de 
5000 de exemplare. 

• La Sofia a avut 
loc reuniunea Comite
tului 0 .1.Z. pent1·u pro
blemele soci:.lle ale zia
I'iştilor. Parficipantii Ia 
reuniune au ales un 
Birou al C.J1rJtHului şi 
au adoptat slatutul şi 
planul d e acLi vită ţi. 

• Satelitul de tele
comunicaţii lansat de 
R. P. Chineză la 7 mar
tie a devenit operaţio
nal. Incepfod de la 20 
aprilie, el transmite, pe 
trei canale, programe 
ale leleviziunti cenllr~
le chjneze. Potrivit u
.nei o!icia1ităţ1, semna
lele emise siint capl'ate 
Pe întreg teritoriul Chi
nei mult mai clar de
cît cele provenite de !ia 
sateliţii intern:aţio!lal! 
aflaţi în func1.1une. 

• A fost inaugurat, 
La Priaga, muzeut închi
nat memoriei iui Julius 
Fucik. Evenimentul a 
fost pt·i'lejuit de cei:r 
de-;a 85-a aniversare a 
naşterii sale. Muzeul 
este situat în incinta 
Facultăţii de ;;iaristică 
a Universilăţii pr aghe
~e. Au fost. prezentate 
1~ ex.poziţia ir.augurală 
cu·ca 500 de documente 
~i fut~gr~fid im (ăţişînd 

Viaj,a ziaristului ceho
slovac, din copilărie ,;i 
"Pînă în ultimele zile de 
Vi.aţă. 

• A apă.rut primul 
număr al un~i noi re
vis~ sovietice - ,,Moş
t emrca noaslră". Pu
blica~iia apa1·e de două 
ori pe lună lu 136 de 
pagini şi este editată 

de Fondul culturii din 
U.R.s.s. şi de Comisia 
de Stal pentru publica
rea şi di!uMrea l'ărţii. 

• Insigna Clc Aw: a 
Organizaţiei Interna
ţionale a Ziariştilor 
(0 .1.Z.) a .l'osL deceoma
tă lui Oscar Arias San
chez, preşedinteJe Re-
pul!>1icH Cost-aTk.a, pen

tru efor.rtw·ile .depuse 'i n 
vederea 1·ealizat•ii păcii 
în Americ.a Centrală. 
Pentru aceleaşi merite, 
preşedintele cosbarican 
a Pl'imit, de .asemenea, 
şi P.remiul i\lobel pen
t•u Pace pe anul 1087. 

• P roblema folosirii 
calcu1at<>arelor electro
ni ce la radio şi televi
ziune a fost abordată 

• La congresul or
~ruzaţiei proiesionale 
a ziarişti'lor din Repu
bhloa Domini~:t 1ă a fost 
iadopt.ală noua denumi
re - Sindicatul naţio
nal a.I lucrălol'ilor din 
presă (Sindicato Nacio
nal de Tra.ba jadorcs de 
la Prensa), incluzînd, 
în noile condiţii, toate 
persoanele care lucrea
ză în presă. 

• 0 reuniune cu .pri
vire la circul:xpa inter
naţională a informaţiei 
între Europa de Est şi 
de Vest a avut loc la 
Schmitlen (R. F. Ger-
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din toate lumea 
de un grup de studiu al 
conus1e1 teimice a 
0.1.R.T., in cadrul u
nei reuniuni ~re a a 
vut loc, la jumâlatea 
lunii <februarie, în Ceho
slovacia. Au fost de 
faţă reprezentanţi din 
partea a 9 tarJ membre 
ale O.I.R.T. S...o dis·cu
llal posibilitatea unui 
schimb de informaţii pe 
baz.a unui sistem infor
matic unitar. 

• Cel mai impe>rtant 
cotidi·an din Republi
ca Populară Democ.rată 
Yemen - „H. Octom
brie" - şi-3. marcat in 
ia.nuarie ia.c. cea de-.a 
20-a aniversare. 'l'i rajul 
actual este de 32 OOO de 
exempl<rre. 

• 46 de ziare ~inl in
regist11ate oficiul la •Jra 
actu,ală în Sudan. C~~e 
m a.i multe si11t org.alle 
de presă a,le pa.i:iirlelor 
pa.litice, precu111 şi Irit! 
organizaţiilor de masă . 

• Ul. Inst:lulul in
terna.ţional ue ziari'iti
că „J ase Mart.i " din 
Havana s-a des!ăşu!'al 
un sem inar privind 
presa contempor:mă 
pentru zi,arişti i a nglo
foni din reg1'.lnea Ca
raibeJor . Au participat 
reprezenllanţi clin Gu
yana. St. Luda. Jamai
ca, Sur:inam, S t. V1n
cent, Grenada ş.a. 

.· . "· ·~ ·'·„- ' ·' . "· 

mania). Au i ui1.1t pairte 
la reuniune 62 de pro
.resori universitari şi 
ex.perţi în :natcrie de 
infm'maţie şi comunic.a
re din 21 d~ ţări. P e 
ordinea de ti a reuniu
nii rau Ilgurci~ trata
mentul eleotrn11ic al in
formaţiilor şi băncile 
de date, coope.naxea ln 
pri'V'inţa schimbw-Jlor 
de progname TV, drep
tul internaţional în do
menltll informaţiei. 

• ,,Moska.u N ews" 
este denwnitea versi.u
nU germane a cunoscu
tului săptămtnal sOvi.e
lic. Ediţia în limba ger
mană ap.are de la 13 a
Pl'ilie a.c. 

• Incepind ~in !una 
martie a.!!., R oberL 
Maxwell este coproprie
tiarul noului cotidian 
anglofon din C:i..-:ada -
„MontTeal Ncws", edi
ba.ţ de societatea ,,Que
beoor ;'. care deţine deja 
cel mai mare cotidian 
de limbă fr.anc~ză. 
„Journal de Monts·el\l ". 

li A înce1at din via
ţă Carl H<:!rnlund. în 
virstă de 65 de ani. El 
a fost·, timp Je peste 
două decenii, secrnt.ar 
general .al Srnd:cutnlui 
ziariştHor suedezi. Ciind 
ales, totodată, 5i mem-

bru al Comitetului e
xecutJv, precum şi al 
BkoUlui Federaţiei In
ternaţionale a Ziru,işti
lor (F.T.J.) . 

• Trei c::imitete de 
ziarişti au fosl institui
te in Sudan, pe ~ •a
cordului intervenit in
tre guvern. ~·edactodi 

şefii ai ziarelor şi rP.vis
telm· sudaneze şi Aso
ciaţia ziariş dor suda
neiii. Este v>0rb.a desp;re 
comitetul însăJ:cinat cu 
s tudierea proiect.ului de 
lege privlJld presa şi 
publicitatea, J'el.aţiile 
dinbre presă :,i guvern ; 
comitetul priv;nd etica 
z1aristică şi wmitetul 
de conduq?re. 

• 1nstilutul de cer
cetări pent:ru comuni
carea de masa clin Bu
dapesba coordonează, 
din R-a:portul privind 
comunicarea în lwne, 
partea ce Lr.atează si
tuaţia în ţă1·ilc socialis
te europene. Raportul 
va fi publicat sub egi
da Pirogramului Inter
naţional pentru Dezvol
ta:r-ea Comunicării 
(P .I.D.C.) şi va stucl..iia 

detaliat stadiul în cai·e 
se află di.fente ţări ale 
lumil în acesL domeniu. 

• Progra.-nul Il ia! 
postului de radio Bel
grad şi-a sărbăto11it 30 
de ani de exi~tenţă. Pi;
mele emisiuni s u fost 
difuzate în 1953, mai 
întîi duminioo, apoi, din 
1963, şi în celelalte zile 
ale săptăminii. Primul 
program al posttnlui 
Rad i-0 B elgrad este pro
filat pe emisruni politi
ce şi econom1cc, iar al 
11-lea 1Pl'ogra:m - 1Pe 
emisiuni pentn:. tineret 
şi de divertisment. 

• La începutul lunii 
martie, la Budapesta, 
Institutul Interruaţinnal 
al presei, .:!U sediul la 
Londra, a organi:&at, 
pentru p1im;;i oară în
tr-o ţară soClal \stă, o 
reuniune cu participa
rea conducat-0.-ilor de 
mass media din l:i tări. 
Dezbaterile au fost a
xa Le pe probleme ale 
l'ehaţiilor Esl-Vest în 
domenJul infr>rmaţiei. 
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• S1:udiourJ1e de fiJ m 
din Oh.angchun reali
zează pentru postul de 
leleviz.iune din Jilin 
(China de nord-est) u11 
seri.al în 40 de episoa
de după celebra operă 

z.iua de 16 mai. Emi-
siunile sale acoperă 
deoaa-mcLată jumătate 
din teritoriul tării, i.n-

resiei. Djll1Jire ei, 11 au 
fost ucişi în Filiplne. tn 
aceeaşi pe1ioadă, ziariş

tii au iosL v.i.ctime, în 

Sial vado.Tiene, echipată 
şi instruită după cum 
se ştie ele către S. U .A., 
au reţi.nut iJegal, timp 
de cinci m·e, un grup de 
15 zial'işti de 1a unele 
cotidiane străine, agen
li i de presă intern,atfo
nale şi Televiziunea 
Il.aliană. Zha11işt.hlor li 
S-l3 oonfiscat întreg ma
teriialul documentar a
flat asupna lor : inre
gistrări, fii'lme, notiţe 
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clasică pi-0a.rescă Cin 
Pin m ei, scr,isă pe tim
pul dinâStlei Min (sec. 
14- 17) de un autor ne
cunoscut. din toate lumea 

l 

• It..ali.a &adio. Ace:;
lia este numele noului 
post de radio na~ion2l 

italian creat din iniţi.a

tiva P.C.I. şi care .:i 

transmis pri ma emisiu
ne de i.n formaţii 

clusiv marile metro-
pole. 

m Anul LTecut, un 

diverse tări, .a 5H acte 
de agresiune, 118 are5-
tăr1, 32 expulzări. 

ş.a . Ei se înt.orceau din
tr-o zonă controlată de 
t'ortele Fil:ont.ului Fara

bundo Marti pentru 
Eliberare N .a ţ i o n a 1 ă 
(F.M .L .N.), unde avuse
>eră întîlniri cu repre
zentanţi ai acestora. b.imp de opt ore - :n 

număr de 26 ziarişti 

şi..;au p fe1'<lut viaţa in 
li mpul exercitări! pro-

• Spre siîrşitul lunii 
a pt'i I ie, paibl1ule oale ar
matei guvernamentaie 

Itinerare profesionale 
I 

(Con tinuare d-in pag. 41) 

confruntă gazetai·ii din presa ou 
profil medioa.I : exemplul pozitiv de 
viaţă sanogenă pe care medicul 
este dator să-l dea pacienţHor săi. 
Şi ia realitate - ci\,I medici nu fu
mează (chl:ar in unm1tUe sanitare> ? 
sau nu se complac în tr-un regim 
de viaţă :iraţion.a!l? S-.a mai vorbit 
şi despre rolul profila.'tiei, oare 
este, fi1reşt:e, o pl'Oblemă. medicailă, 
dar şi economică, tnti-ucît, consoli
darea sănătăţii oamenilor duce im
plicit la d iminuarea şi chiar evita
rea unor cheltuieli destul de mari . 
pe care le face societatea pentru 
traban·ea unor boli ce ar putea .fi , 
în bună parte, evi tale pri.ntr-un re
gim judicios de viaţă. De .altfel. -
cum su blinha, pe bună drepl.ate. u
nul din tre con.Inr\.Ll afl:aţi la con
sfătuire .-. datorită condi(.mor . .fa
ciliţăţilor create de socia.lis.m în 
domeniul sanitar, mulţi oameni au 
cam uitat să gindească la propria 
sănMiate, considerînd că statul -
prin reţeaua sa medicală - poate 
rezo lv.a totul. Or, astă.zi, s - a ajuns 
la condu7iia că dezvoltarea ocroti
rii sănătăţii, progresele ei depind 
în mare măsură şi de conştienti
zarea popul.aţiei în legătmă cu f:ap
t ul că protejarea sănătăţiii indiv,i
dua1e şi colective este, în pri.mul 
rind , cau?.Ja fiecărui cetăţean. Pen
tru a atinge insă .acest stadiu, me
dicii. sprijini~i de presă, trebuie să 
insufle popu,Laţiei un cult al sănă
tăţii, bazat pe cultivarea unuri mod 
de trai sanogen. în această privin
ţă, un r o.I de seamă revine, cu deo
sebire, „ medicilor de prim C0n
bact", adică m edicilor de medicină 
generală de La dispen&'lrele urbane, 

rurale şi de intreprindere, care Lre
buie să (acă permanent educaţie 

samta:ră la locul de muncă, în 
şcoli, în liamiiii , deoarece o cultu
ră sanitară (parte integrantă a cul
tul'ii gene.11aJ.e I} s~ asimllea2ă din 
tinereţe, d.acă. nu din copilărie. Este 
unul d in m otivele pentru ca:re zia
rele, revistele (şi, desigur, ·nu n u
mai cele cu profil m edical) au da
tori.a să participe la această ac
ţi un-e cu caracter perm.anent, far
mind o largă opinie de masă în 
fovoarea aplicării în pl'actică a pre
ceptelor necesare apă.rării prnpriei 
sănătăti. Frop:ag-.rnda in favoarea a
cestui comport.ament nu iTebuie însă 
făcută p1·in mijloace .administra
tive, ci pe calea convinge.l'ii şi a 
exemplului personal. De pildă, în 
ce P'riv~te combaterea tiabagi.smu
lui - au arătat unii dintre parti
cipaon\j - , în loc de a-i "acuza» 
tot timpul pe fumălori, mai efi
cient ar f.i, poate, ca pre.sa să pro
moveze, concomitent, şi o atitudine 
favorabilă nefumătorilor. Pent;iiu că 
.aşa cum sus~ine şi Organiza\li:a Mon
dlia.lă a Sănătă~ii - a nu fuma este 
u.n drept şi cei ce n u consumă tu
tun trebui-e să beneticieze de el, 
inclusiv prin crearea unor condi
ţii care să le permită să nu devină 
victimele Iu1n atului pasiv. Este însă 
uşor să-i îndemni pe oam eni să re
nunţe 1a ti~ră, L:l băutw·ă : mai 
difidl e să le oferi argumente pe
remptor·ii, oore să le dem~nstreze 
convi ngător că, renunt.înd la ase
me nea ob-icei·uli dăunătoare, nu nu
mai că nu pierd nimic, dar pri
mesc o doză suplimentară de să
nătate. Pe acest te·rito1"iu, esl.e bine 
e.a m edicii şi presa (din nou: nu 
doar cea cu profil sanitar !} să-şi 

conjuge erm-tw·ile spre a ajunge la 
un ţel a.-ire, de altfel, le este co
mun. S-a discutat, bineînţeles pe 
larg şi desp1·e formuleie· publicis
tice utilizate de J·espectivele gazete,,, 
pentru a s priji'Tl i acliv:ltatea de e
duca\.] e sanita1·ă şi s-a p1't?cizal: că 
din tre genur.ile g.azetăreşti, cele mai 
adecvate se văde-sc articolul. i'!lltec
viul, ancheta, dcu: şi aJWle, in-olu
siv foiletonul satiric. Reloatările fă
cute de deleg.aţi.a noastră despre 
politica sanitară a României socila
liste, despre felul cum se aplică, la 
noi, conceptul de „medkină a om:u
lu:i sănătos", despre mod.a:l ităţile 
publicistice folosite de .Muncitorul 
sa'Oita.r in tru sprijinfa·ea demers\.ţt' 
h.ri cad.-elor rmedka<le pe tărimul e
ducaţiei sanitat·e, au fost primite 
cu in.teres de ceilalţi particilpa!n~I. 

Referi tor la atracţ.ia cresclndă 
tia.~ă de succesele m edicin.H, mani
.fe&t.ată ele tot mai mulţi citit:<:mi, 
unii vorbitori au reamintit cit de 
mare esţe responsabil·itatea presei 
in ce priveş,le · dHu.za:rea informa,ţjj.
Lor re.ale şi bine verificate despre 
progresele şi posi bilităţile terepeu
tic-i'i actuail·e, pent·t·u a nu crea StPe
r.aoţe deş.a1·te celor bo.Jnavi, ca.re 
apoi - dovedindu-se neadevărate 
- să se soldeze <eu d iseminarea, iJţ 
rî'tldul poput.aţiei, a neîncrederii în 
medici nă. 

Ia'lă - foarte succint - n ser.ie 
de idei ce s-au con turat în oadrul 
consfătuilii de la Berlin a repre
zenLai11 ~ilor presei cu profil saniitar·; 
le-<a.m consemnat aici întruclt pot 
oferi unele sugestii confraţilor, mai 
ales ce!lor c.arre, .Ja cel,e,J...q-lte gaze~, 
se ocupă de rubricile medicale. 
Desfăşurată într-o almosierŞ 

prietenească, destinsă, l'euniunea a 
prilejuit rodnice schimburi de in
formatu , idei şi expe-rienţe. ce vor 
fi, desigur. utile activităWi ulteri
oare a reda<cţiilor ga7.etelor r ep re
zenk1le. 



ComertUI 
pe .coordonatele 
eficienţei 

• economice 
cc c nou în ilCtil'itilttil J.C.S. MilUi Oitenitil? 

Olteniţa este astăzi 1Ln ora.ş înfloritor, m plină dezvoltare in
<.tu sLnală, soeial- ·cultwrală şi edilitar-gospodărească. Aici, în anii 
cor.struc/ I.ei sociaListe, îndeosebi după Congresul al JX-l.ea a! 
pal'Hdului, s-au înâlţat numeroase întreprinderi. Centrul, dar şi 
carlwnHe, totu.l poartă pecetea noului, a avîntului constructiv al 
ultimelor două decenii. Magazinele -recent .construite, spaţiile co
: 11 erc1a1e, largi. Ş'i lw1111inoase, q,menajate 1a parterul blocurilor, iţi 
·1·1icintii ochiul. Totu.L a.testă. grija deosebită, statornică a partidului 
Şi. statului nostru de a crea ce'le mai bune condiţii de viaţă şi 
de 1.nuncă pent·J'u oame'Tti.. 

Conştienţi de rosturile lor, lucrăto1'ii comerciali ai I.C.S.M. 
vlt~11i;a se sliriid.uiesc să-şi îndeplinească 1a u1i nivel ridicat sar
ciniie ce le re'!;tn pentru îmbunătăţirea continuă a aprovizionării 
populaţiei, pentrn. ind~plinirea indicatorilor economico-finamciari 
şi, înainte de !r,ate, a celor de eficienţă., de ca.litate şi renta.
bi.litafe. 

Dialogui cu totiară.şa Emilena 
SAVU, directoarea I.C.S.M. OLteni
ţa., a d.ecurs firesc, ca orice diatog 
între vechi cunoştinţe. 

- Şi in cursul anului tre<:ut -
a ţinut să sublinieze incă de la 
început interlocutoarea - întregul 
personal al intreprinderii noastre 
şi-a demonstrat voinţa de a-şi ono
ra cu stricteţe angajamentele, de a 
se situa la înălţimea tuturor exi
gen~elor, de a practica un comerţ 
civilizat, eficient, de cahtate supe
rioa1·ă. De pildă, în 1987, Ui'l'ităţile 
ihtreprinderii noastre au desfăcut un 
volum de mărfuri în valoare de 
5_32,4 milioane lei, cu peste 3.8 mi
lioane lei mai mult faţă de preve
~erHe planuluL Nu.mai prin unită
ţile de des.facere a prcxluselor in
dustriale s-au vindut l>QpUlaţiei o
raşului confecţii in valoare de 4'°4,89 

milioane lei, tricotaje - 29,02 mi
lioane lei incălţănti·nte - 28 47 mi
lioane lei: ţesături - 1~57 ~ilioane 
lei. mercerie 11,44 milioane 
lei. La acestea s.e adaugă 290 

frigidere, 530 ma$ini de spălat rufe, 
760 aparate radio 728 televizoare 
480 aspiratoare d~ praf, 200 bici ~ 
clete, mobilă în valoare de aproape 
12 milioane 1 · ' · alt ei, precum ş1 .e pro-

duse de uz casnic şi de folosinţă 
îndelungată. Sigur, cifrele amin.tite 
apar in adevărata lor lumină dacă 
le raportăm la populaţia oraşului 
nostru, un oraş relativ mlc, de ci-r
ca 30 de .mii locuitori. 

Directoarea î'Tltreprtnderi'i ne-a 
vorbit apoi. despre cîteva din pree
cupări1e co1ndu.cerii, ate consiliului 
oa.menilor muncii, in virtutea răs
pwnder-ilor ce ii revin pentru asi
gura-rea bunei aprovizionă,ri a lo
cuitorilor oraşului : 

- O constantă a activităţii noas
tre o reprezintă cultivarea în rin
dut·ile lucrătorilor comerciali a unei 
atitudini înaintate faţă de muncă, 
a unei înalte responsabilităţi faţă 

de indatoririle lor profesionale. 
Sîntem preocupaţi în peimanenţă 
d e îmbunătăţirea calităţii muncii 
organizatorice şi poliţico-equcative 

ce o desfăşurăm, zi de zi, în toate 
compartimentele şi la toate ni
velele. 

Un stimulent substantial îo reali
zarea sarcinilor de plan, a angaja
mentelor aswnate l-a constituit în
trecerea socialistă. Aceasta a fost 
organizată atît intre unităţile cu a
celaşi profil, cit şi intre lucrătorii 

aceleia~i formaţii. La sfirşitul anu-

lui trecut a u fost declarate frunla~ 
pe intreprindere formaţiile de lu
cru conduse de Savu. Buga (Auto
servirea nr. 2), care desfăşoară o 
activitate de prestigiu imprew1ă cu 
colectivul ce-l conduce, PeLTe Ceo
cea (Res·tau.rantul „JVIodern") şi 
Gheorghe Bedereche (Magazinul Ru
dio TV). In sect-01,ul alimentar, depă
şh:i însemnate de plan au înregis
trat formaţiile de luc1·u conduse 
de Niculina. Mitroi (Magazinul 2 
Confecţii), şi Asan Satini (Au
tooervirea nr. 5), care, în consecin
ţă, au fost declarate, în domeniul 
lo r, fruntaşe în întrece rea socialis
tă. Succese r emarcabile au obtinut 
şi al Le formaţii de l ucru : cele con
duse de Petre Stoianca (Magazinul 
Lenjerie Centru), MihaH Emit, mer
ceolog principal, Ad-a Dragomi-r, 
merceolog, P1o1'ian Sîrbu, şef ser
viciu comercial, Mihai Chiripuci şi 

Mihai Cîrc'iog (Restăurantul Piaţa), 

precum şi cea condusă de Ion 
Dumitrescu (Re:otaurantul-Cramă 

„Strugurel"). Evident, şi aceste for
maţii au fost declarate fruntaşe în 
întrecere. Dar şi alte colective din 
intreprindere şi-au îndeplinit sal"
c.inile de plan, contribuind efectiv 
la îmbunătăţirea aprovizîon.ă.Til o
raşului de pe Duoăil'e. Merită, de 
pildă, evidenţiate efoi<turile .forma
ţiilor de lucru conduse de Nicokui 
Bănică ~Alimentara nr. 3) ş1 Vie· 
toria Căpăţînă (Alimentara nr. 1), 
care şi-au depăşii sarcinile de plan 
cu 44, respectiv 24 la sută. Sau, tot 
din sectorul alimentar, colectivele 
de care răspund Dumitru Angheluş, 

Tudorache Ticu, Ioana N•egoi, 
Gheorghe Enciu, Nico1ae Codrea, 
Maria Anghel, Jon Ghiţă, Ştefania Da
mian, Tud.o:ra Ghiţă, Maria Popov, 
Damian Ma.nciu, Vlaku Popa, Pe
tre Chehaia, Niţă. Şe-rban, Va,Zeria 
Barbu, Maria Dima, Maria Berbec, 
Jana Decu, Maria Păun, Elena Că· 
lin, Gin.a Chivu, Cristea Săndoi, Ni
colae Manciu, Doina Mihailovki, 
Ion Diniţă, Georgeta Negru, Emilia ~ 
Ti-rpon, Gherghina Mi.hale, Gheor
ghe Pavelescu, Vasile Stoica, Mi1tai 
Piţl,goi, Ştefan Şopîrlă, Petre Vasi
le, Gheorghe Ma11ea, Eli.saoeta F i 
late, Maria La.zăr şi Floarea PU.an1. 

Se poate .aprecia, de altfel, că cei 
mai mulţi dintre lucrătorii comer
ciali din tinărul oraş de la Dunăre 
tratează cu I.Qt simţul răspunderii 

sarcinile încredinţate. Mult şi cu 
eficienţă muncesc, de asemen~a. lu
crătorii din aparatul comercial de 
specialitate al întreprinde'lii. Dato
rită strădaniilo.i' şi competenţei lor, 
unităţile comerciale sint aprovizio--
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nate ri tmic, cerinţele populaU~i fi
ind satisfăcute în ansamblu in con
diţii bune. 

P rogrese de seamă s-au înregis
trat mai ales în alimentaţia publi
că. Dindu-se viat,ă holărîrilor con
ducerii superioare de pădid şi de 
stal, indicaiiilor deosebit de pre
ţioase ale secretarului general al 
partidului, conducerea 1.0.S.M. Ol
teniţa acordă o atenţie deosebită 

dezvoltării şi diversificării produc
ţiei de preparate culinare prelucra
te parţJal şi pre<'lmbalate. Merită re
levată preocuparea lucrătol"ilor din 
asemenea unilăji cum sint restau
rantele „Modern" . ,.Strugurel''. 
„Piaţă". cofetăria .,Liliacul" ş..a. de 
a satisface cît mai bine, atît can
titativ cit şi calitativ. nemile cwn
părătorilor. In cursul unului rrecut, 
prin cele patru laboratoare de pro
ducţie de care dispune întreprinde
;·ea, s-au pus la dispoziţia populaţi ei 

preparate de co!etârie, patise1ie şi 

carmangerie care se ridică la -1.1.3 
milioane lei. Cel mai bine se achi
tă de îndatori1ile lor lucrătorii Jin 
laboratornl de co[etărie, condus de 
Gheorghe Băla·n, care şi-au reali
zat planul în proporţie de 132,3 la 
sută, precum şi cei ai laboratoare
lor de simigerie. condus de Marieta 
Pi.ţigoi, şi de patiserie, in frunte cu 
Gheorghe Manea. cu realizăli nu mai 
puţin importante sub raport cantita
tiv, dar şi calitativ. Pe lingă două 
întreprinderi din ora<; - Filatura 
şi Şantierul Naval - funcţionează 

şi canli.ne-restauranl. Valoarea des
facerilor în cadrnl lor a depăşii a

nul trecut cifra de 7,0 milioane lei. 

Realizările obţinute sînt şi o ex
presie a dez\·oJtării bazei tehnico
materiale a comerţului local. S-au 
amenajat şi dotat coretăi;a ,,Măra

şeşti", gră.dinile de vară ale restau
rantelor „Danubius ". „Porl". .,Ha-

nul din livadă 1'. ..Turn'1 ş.a .. restau
rantul „Piaţă ·· şi laborat.o;uele de 
carmangerie. fiind lotodată complet 
modernizată „Alimentara nr. t ·'. 
Aşadar, colectivul Intreprinderii 

Oomerci~le de Stat Mixte d in Ol
tenit.a a încheiat anul 1987 cu un 
bil<1nţ pozitiv. O atestă nu numai 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan, ci şi depăşirea beneficiului 
pre\•ăzut. La realizarea lui , ca de 
altminteri la toate succesele intre
prinderii, a concurat fiecare din
Lrel cei peste 700 de lucrătmi ai e i. 
Şi nu putem să nu menţionăm că 
cea mai mare pondei·e în toi.ci.ul 
personalului muncit.or o au femeile 
- aproape 70 la sută - cărora li 
s-au creal toate condiţii le spre a-şi 

îndeplini cit. mai bine- alit in
datoririle de serviciu, cil şi obliga
ţiile sociale. 

Oheia sueceselot· se află şi în 
preocuparea deosebită ce se mani
festă in intreprinde1'e faţă de pre
gătirea politică şi profesională a oa
menilor. Fără o asemenea prE!ocU
pare n-ar n fost cu putin\ă îmbu
nătăţirea servirii populaţiei, trans
formarea fiecă.1:ui magazin într-o u
nitate model. Nu este mai mică nici 
preocuparea pentru ca lilăţile morale 
ale celor ce sint încadraţi in func
lia de gestion:tri. punîndu-se pe 
prim plan cinstea, polile\ea. corec
titudinea şi, într-o mare măsură. 

răspunderea ce o arată faţă de goo
podări1·ea judicioasă a bunudlor 
materia le şi băneşti încred in
ţate de societate. Acestea, i:'lsă, 

se şi cultivă printr-o intensă 

muncă de educaţie, de inOuentare 
a fiecărui om în parte. ceea ce co
mitetul de partid al întreprinderii 
(secretar : Ştefania I onescu) şi, sub 
conducerea sa, organizaţiile U.T.C. 
şi sindicale, Iac zi de zi, cu -tă
ruin ţă şi pricepere. 

- Care shit perspectivele de viitoi' 
ate întreprinderii, h~ fapt ale. comer
ţutui în oraşul Olteil.iţa ? La a.cea.<1-
tă întrebare ne răspunde directorul 
adjunct, tovarăşul Vasile Albu-
lescu : 

- Vrem să ddicăm întreaga 
noaslră ac1ivitat.e pe noi trepte de 
calitate şi eficienţă. In acest an -
al treilea din cel de-al 8-lea cinci
nal - va u·ebui să punem la dis
poziţia populaţiei un volum de măr
furi a cărui valoare trece de 530 
milioane lei. Sarcini spo1·ite avem 
mai ales în sectorul alimentar, 
unde numai product.ia culinară şj 

de preparate va trece cu mult. de 
70 milioane lei. Sînt sarcini mobili
zatoare care, evijient, solicită din 
partea noaskă, a tuturor, eforturi 
mai mari, perfecţionarea stilului de 
muncă, manifestarea spiritului gos
podăt·esc, de iniţia1lvă şi creativi
tate, o muncă politico-educaLivă in
tensă în rîndurile lucrătorilo1· nl)Ş

tri şi, bineînţeles, aplicarea cu 
stricteţe in inlt-eaga noastră activi
tate comercială a - principiilor auto
conduce1ii, autogestiunii şi autofi
nan lării. Chezăşia îndeplini 1·ii aces
tor obiective o constituie şi faptul 
că, în eforturile noastre tot mai 
sustinute, beneficiem de sp1ijinul 
permanent al Comitetului de partid 
orăşenesc, al Consiliului popular, al 
forului tutelar, care ne indruma cu 
deosebită grijă activitatea. 

Au trecut din acest an aproape 
cinci Juni. Acţiunile întreprinse, 
faptele de pînă acum atestă l im
pede di l ucrătorii de la I.C.S.M. 
Oltenita sint hotătiţi să-şi onorez.e 
cu cinste sarcinile ce le revin in 
acest an spre a-şi aduce o contri
buţie sporită la creşterea avu\iei 
naţionale, a calităţii \iieţii oame
nilo r. 

Elena ŞOIMU 
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o • noua ş1 strălucită 

a politicii partidului 
de ridicare continuă a 
materiale şi spirituale 

una iun.ie a foot mar- naJa sa cfil)acitare de analiză şi sln-

L cată de ev:enimente po- teză, de apreciere realistă, a stadiu-
litice deosebite, cu lui ştms în fiecare etapă, de stabi-
p.ro!unde reve1~be:naţii lire a cer1nţelor şi legităţilor de 
î.n vi.at.a intregului nos- care trebUle să ne că.lăuzim in 

~.u popor : şed.ioţa comună a Con- toate domenille acttvitătii materiale 
sili ului Na,ţiooal al OamenHor Mun- şi spirituale, .tcwarăş·u1 . Nicolae 
cii şi a Consiliului Naţional al Ceauşescu a prezentat ţărij un am-
Agriculturii, Consfătuirea de lucru piu program de măsuri ce urmeai:ă 
cu activul şi cadrele de bazA clin a L u31nspus în via~ă. in~pînd 
domeniile acc.ivităţii organizatorice, chiar drn umlăt-0arele Juni, în ve-
idcoJogice şi poliUoo-educative, ur- de rea măjorăril, in 1968~1989, a re-
m.a te, l.aii.ocle lunU, de ple~aCo- tt·ibuţiei. personalului mwicit,>r şi 
mUe~uhti Central al Partidului Co- a penşJH01· de ,asigurări sociale de 
mu~t Român, plenarele Consiliului sl4!, ~tru. ,pierderea capacităţU de 
Na~1on.~l al .Fr_ontul~ Democraţiei şi muncă şi alt> invalizilor de-dzboi. 
Uo1tăt11 Soc1ahste ş1 alt> ait0'r fo!·u- Sînt măsuri care, prin dimensiu.nile 
murl dem?ct·.atice, precum şi de ses.i- Şl !Jnplicaţiile lor sociale - de re-
unea l_tt":ri~ Adunări Naţionale, car e 1l'ibutf.i maj01·ate vor beneficia 
a u pr1h~Ju1t adopta.rea unor docu- 7 900 OOO persoane. iar de ~nsii 
mente programa fl.i.ce şi a uuor legi majo.rate, 97 la sutA dLntre pensio-
dc mare însemnăţate pentr:.t in- nari - rel:ie!eaZă cu w.·,g.wnentul 
t:e~ga viată economică şi socială a con_yingător al faptelo1· că asigura-
1ar11,_ ~e:ih·u pr~entul şi viitorul rea cr~terii nivelului de trai J!l8te-
Romarue1 socmli.ste. Lucrările lor rial şi spiritual '81 întregului pt>por, 
s-au desfăşurat în <}tmosfer.a de pu- bunăstarea şi fericirea 'Sa repre
temJcă efervescenţă politică gene- · zlntă te!yl sUJprem al politicii partl
i:a tă ·de_ lpga dezbatere dirt partid dului, esenţa societăţti socialiste 
ŞI din 14tr~ga ţară a conceptelor, multilateral dezvoltate pe .ca1·e o 
o.rl~l~rilor şi indicaţiilor de inesti- ed.ificlim cu. succes pe pămintul 

fmab1la valoare teore~ă şi pr_actkă Romanlei. Şjnt măsuri care consti-
orm ulate de tovaraşul Nicolae tuie o nouă şi vie expresie a uma-
Ceauşi;s~u 1fn magistra,Ia expunere nismului revoluţionai· şi democratls-
cu. P.n.v1.~-e fa un~~ pi:.ol.>leme ale mului profund al orîndu:irii n oastre 
t1ctiv1~at11 ecf>nom ico-sociale, ale socialist.e, orînduire iîn oare poporul 
n:uncti igeologice şi p olitico-educa- este deplinul şi adevăratul stă.ptn 
tiv~, precum şi ale situa Hei. Inter- al destinelor sale, demonstrfodu-se 
na!rolll!le, exp.!Jnere intrată în lim- practic că socialismul irevoluţionar 
j-aJUl de n ecare zi sttb d-m.umit·M şi democraţi~ nu pot fi despărţite. 
':.. Teze le din G_Prilie, acestea ur- Sînt

1 
de asemenea •. măsuri ca~e 

mmd, cum se ştie, să f.acă oblectuJ nu-ş1 au 1precedent, mei î:n economia 
une~· plenara speciale a Com itetului ti')mimească, ni.d în cea a multor 
Centrsl ,~1 . P.arţjdu1ui. . tari. fiind l!doptate în tr-un moment 

!.~~munl.Şl !J , to\i cetăţen ii patriei în care se accentuează c1;za econo-
DU1Ct.Stre au l oot cunoştinţă cu nemă:r- mică mondială dovedindu-se o 
ginit i~teres şi unjllli!,llă aproba re dstă mai mult forţa econom.iei 
de <:ttvmtăril.e rostite de secretarul noastre na1·ioua le, stabilitatea şi 
general al .pa.1,tidului cu a ceste pri- tra inic.ba. ei. 
~iu.ri, • co:itinutu1 Jor deosebit de .Fără îndoială, adoptarea acestor 
ruâgat ~n l de.i refleclind voinţa fer- măsw·î n-ar fi fost cu putinţă dacă 
î !ă a , 1.n tre.giJ noastre . ~atl~i de a partidul .c;i s tatul nostru n-ar fi dus 
~ Ptili ~eabătut poli tica rnternă cu cons~vc?nţă 0 politică cu ade
Şt rterna a partidului şi statulu i vă.rat înteleaptă de repartizare j u
~os :ru, a: a 1·ăspunde pr in f\apte dicioasă a venltlll.ui naţional. de a-
~ mun.ca exemp}are la vibrantele slgurare a unei rate înalte a acu.mu-

Ş\i. ':ll.Ş.~~tltoarele îndemnuri ale lării, determlnînd atit creşteri!a 
marelui e1 conducă tor. C u excepţio-

afirmare 
nostru 
b·unăstării 

a poporului 
Iondun.lor pentrn dezvoJuu·ea :C'>r\e-

· 10 1· ae. proaucţie, a indu.sb:iei şi a
~r·icuitu.rii, ştilnţei, invă\ăi.nintµlul 
ş1 culturii, '<;lll şi a celor destinate 
1rubunătnp.1il1 condiţi1ior de trai, 
mater'1ale şi spii,rttuale ale oameni
lor muncii. Demn de i·eţinut este şi 
faptul că aceste măsuri vor fi apli
cate .în condtţille stabilităţii pre
turi lor. la rbunurifl~ ieie consum şi în 
servicii, in genere a pretw"d!lor tutu
<L'Ol' produselor, ca -Şi a chiriil'->r, 
precum şi a menţinerii la aceleaşi 
niveluri a alocaţiilor pentru ieo.pii. 
Âm mai putea să adăugăm la cele 
arătate pină acum şi un alt fapt 
.A>t atit de seamificativ: m.ajorj!.rea 
re,!rîbuţiilo1· va mpditica, la 'nlvelul 
întregii econo:mli naţionale, rapor
tul dintre retribuţia minimă şi cea 
maitim_ă, de la 1 Ja 5,35, cit este 
acum, la 1- 4;70, modificare ce l'e• 
flectă a lît r~pectarea principiilor 
eticii şj echitătl,i socialiste, clt şi a
si.gura.r..ea concfiljllor .pentrU! o j ·udl
ciQasă cointeresal'e materială a oa
mentlor muncii.. 

Ş 
j, c;a de fiecare dată, 
ziariştii presei centrale, 
departamentale $1 loca
le, ai Radioteleviziunii, 
A.g'enţiel Române de 

Presă Agerpres. toti sl~j.i_torii 
presei comuniste filo H!,ra noastră 
!l.ll în cuvîn~.tile rostite de tova~ 
r~ Nicolae Ceauşescu la recen
tele forumuri politice noi şi im'pOr
tante teze şi itj_ei, orjentări şi cerin.
te menite a-j ajuta să rld'ice pe 
tt'epte t..Qt mai. înalte callt!!.tea şi e
ficienţa dem«:,rsului lor pubjlciStic 
în etapa actuală. De mare insemnă
.t.ate ~te reaf.i.rmarea, cu ptj.lejul 
dezbaterii măswUor d.e. SJ>9Iire a 
retribuţiilor şi pensillor, a tezei şti
inţifice privQ:id construirea socJ.at'is ... 
mulul ~u powr::ul şi pentru popor. 
Acea'!tă teză - ~a cum releva 
secretal'ul general al partidului -
nu constitui-1: „o noţiune abst.ract3. 
generală, el o realitate a democra~ 
~iel noastre muncltoreştl-revolu&-10-
nare, a r.aptulul CI\ toţf cetăţ«i.nli 
patriei, ind.!ferent de naUonalltat·e; 
de convingeri, aoUonează. în depJJnil 
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u~itate, spre binele şi bunăs!i'rea 
întregii naţiuni, spre înflorirea con· 
tinuă a cl~ţiel Şi întărirea Inde
pendenţei patriei noas!:_1·e". Fie că 
este vorba de îndeplinirea sarci,1ilo.r 
economice curente - realizarea, de 
pilQ.â, a planului la producţia fizi ~â 
si, înainte de toate, la exp~rt -
fi~ de i:m~.cese de mai largă ci.1prin
dere. nimic nu se poate jnf,\otui 
fără garticiparea neajjlocitil a ma
selor. O par:ticipare ac.tlvă, conşţi
entă, animata de spirit revoluţic,nru·, 
de respoMabilitate, bineinţeles pe 
bază de legi adopta te cle11.1ocratic, 
o participare oar-e să. corespundă ·în 
întregime i~teres~or colectjvităţli, 
ale po't>orului. ' · ·· , 

De aici şi cerinţa subli·niată in a
titea rînduri de către secretarul 
genera l a l partidului - şi cu de->
sebire în expunerea ~inută la şe

dinµ>. comună a Consil\ulu.i Naţio
nal al Oamenilor Munc'ii şi a Con
s iliului Naţional al Ag·1iculturU ·
de a întări răspunderea. ordinea şi 
dLsciplina. aC;it la nivelul organe lor 
colective cit şi a l fiecă.rui om, .a·l fie
cărui cetăţean, 1a locul său de mlln
că $1. în în tt-eaga viaţă econornico
soclală. Sint probleme cărora tre
buie să le ac9_rdăm în per.mane lţă 
cea mai . mare atenţie, neputind 
Jip~i. intr-un fel ori altul. din te-
11'\f\lica nici. unei public01ţii, din e
mişilmile noast~re .Pe radi_o şi tele
viziune. Ceea ce se imp~me c.1 acp
itate este ele a se aduce în pnim 
plan mal pregnant, mai cuprinză
tor oamenli, taţtivitatea ce o de,sfă
şoară, cµ implinu·ile, dar şi cu m i
nusurile ei, l nsistîndu-se. p e răs
p underea colectivă, .dar şi pe cea 
iprlividuală. 

C u o genială clarviziune, 
conducăţol'ul partidului 
şi statului nostru a sin
tetii..at direcţiile priori
tare in oare se cer a fi 

concenti'late eforturile organ~lor şi 
org;anismelor din sistemul d emocra
ţiei muncitoreşti-revoluţlon.a;re, ale 
tuturor . oamenilor muncii pentru 
continuarea in ritm intens ia dez
voltării economice .a ţării şi, pe a
ceastă hază, penb:u creşterea ne
contenită a niveluilui de -triai ma
ter ial şi spiritual al poporului. 
Sublinlind că toate măsurile de 
major.are a retribuţiei şi pensiilor 
a u devenit ·posibi1e c.a urmare .a 
faptului că, -în .prima jumătate a 
actualului cincinal, a m obţinut re
zulbate importante m dezvoltare.a 
economico-socială a ipab:iei, t ova
răşul Nicolae Ceauşescu arăba că 
mai avem de parcurs jumătate din 
actualul cin cinal. In conseci1nţă ,,se 
impun măsuri hotărite, in toate do
melÎi.fle de activitate, pentru înde
pltnirea în bune condi$1i a planului 
pe acest an, a planului cincinal, 
pentru a asigura înfăptuirea obiec
&lvelor strategice de trecere a pa
triei noastre la un nou stadiu de 
dezvoUare, de lnfăptuire cu succes 
a Programulut partidului de tău-
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rire a societăţii socialiste multlla- rice de .partid şi politico-ideologic~ 
teral dezvoltate şi de înaintare spre ;precum şi din celelalte docwnen~ 
comunJsm ". Au fost puse cu deose- programatice de partid. 
bită forţă i n evidenţă cerinţe de 
!l'1<1re însemnătate, oa înfăptuirea 
•neabătută a planului pe acest an -
in industrie, în construcţii - , acor
dindu-se o atenţie deoseb.ită reali
zării în cele mai bune concliţ.ii ca 
pi·oducţiel şi ex_po1·tului, .precum şi 
în agricultw·ă asigw:îndu-se 
s trângerea Ja timp şi făr~ pierderi 
a :recoltei de vară, ,predarea şi de
pozitarea în mod corespunzător a 
recoltei, în scopul obţinerii unor 
cantităţi de produse .agricole s upe
rioare celor din anii precedenţi. 
P resa noosfu:ă poate şi ·trequie să 
se implice mai activ în rezolvarea 
acestor sarcini prioritare, ex.istînd 
in această privinţă suficiente re
zerve nefolosite. 

Un iadevărat examen .al implică
rii noastre tot mai puternice l-ar 
putea 1·eprezenta şi desfăşurarea a 
cit m.."ii m ulte acţiuni de presă în 
spriJinul rentiabill.zării întregii iacti
vităţi economice, astfel înoît - aşa 
cum s ublinia secretarul general al 
p;artiduJui - să n u avem n ici un 
produs, nici o uni bate fără un be
nefici u minim - problemă de a lt
f el esenţială a autoconducerii mun
cito1·eşti şi autogestiunii economi
co-financiare. ,,Fiecare leu investit, 
cheltuit -pentru dezvoltare, trebllie 
să asigure o produc~ie de ciţlva lei 
in plus" - iată dezideratul formu
lat în această privinţă de secre
tarul general a l partidului, dezide
rat ce se cere susţinut, deci, cu 
toat.e forţele noastre. C.a de altmin
teri şi sarcini.le ce vizează asigu
rarea 4ntr egii d~voltă:ri pe baza a
firmării rolului detenninant al 
ştiinţei şi invăţămintlllui, intăririi 
continue a proprietăţii socialiste de 
sbat şi cooperatiste, creşte1·ii şi mai 
puternice a răspunderii t utw·or oa
drelo.r. După cum se i.m,pune să 
reliefăm mai pregnant, i n tQt c~ea 
ce scriem, justeţea politicii parti
dului nostru, centr ul vibal al naţi
unii, oare a acţionat şi acţionează 
în toate ·îmipL·ejw:ările pentru apli
carea creatoare a adevă:rw·ilor ge
ner;de ale socialismului la realită
ţile J.1omâneştl. I.n a.cest context se 
cere re:fiecbată cit mai cuprinzător 
cu putinţă şi acţiunea de majorare 
a r·etribuţîilor şi pensiilor, dem on
sb.i·nd cu fapte .şi exemple concrete 
capacitatea economiei sOcialiste de 
a asigura neconteniba Tidicare a 
veniturilor, a nivelwui de trai al 
oomenUor muncii, al .întregului 
nosb.·u popor. Cu alte cuvinte, să 
muncim în aş.a fel incit, la viitoo
'l'ea plenară ia Comitetului Central, 
să ne putem prezenta cu rezultate 
cit mai bune în înfăptuirea sarci
nilor mwti;ple şi complexe ce ne 
revin din ex.punerile secretarului 
general ai partidului la şedinţa 
Oomitetulul Politic Executiv din 
29 aprilf.e şi la Consfătulrea de lu
cru <CU activul şi cadrele de hază 
din domeniile mllncii or~zato-

D 
upă cum este bine cu
noscut, la plen.are · 
înaltelor forumuri p0-
li tice - Comitetul Cen• 
tL-.al ,al P.C.R. şi Consi 

lilll Naţional al F.D . U.S., - s -e' 
dezbătut şi unele probleme imJtO -
tante ale vieţii Jnte.rnaţionale. C 
~cest iprHeJ, tovarăşul Nioo~, 
Ceauşescu a .reafirmat .preocuparea 
.profundă a partidului şi statului 
noslru pentr u .promovarea unei nol 
gDndil·i şi ta unei noi politici intej: 
illaţionale, oar-e să pună capăt cu 
desăvîrşire politicii de forţă şi dic
tat, de amestec ~n treburile intern 
ale altor ţări. S-,a dat din nou e~J 
presie voinţei poporului român ~ • 
împreună eu celelalte popoo.re al 
lurrtii, să acţioneze cu aceeaşi fer 
mitate oa şi pînă oaoum ipentru i 
făptuirea dezarmării şi păcii, pen,: 
tru Ji.chidial'ea su-bdezvoltării - fac
tori hotăritori pentru ;realizarea 
unei lumi m.ai drepte şi mai buntt- · 
paşnice şi sigure, larg deschisa 
cooperărli şi 1progresuhti. 

Ln acest larg context, o atenţie -
deosebită s-a a-cordat relaţiilor diq" 
tre R<>-mânla şi Ungari~, dintre~ : 
două . •partide şi ţări, Telaţii câte l 
S-\aU @nrăutăţit oa urmare a faptu
lui că î n Ungaria iau apărut unel~ 
moan ifestăr1, articole şi decliaraţll 
ostile Românie i şi construcţiei str 
cialiste din patria noastră. S-1a sut>; 
lin iat clar, de La tribuna în.a'ltelov · 
forumuri politice, că aceste ac 
sînt incompatibile cu normele di 
relaţii intre state - şi cu atit n4 
mult dintre state socialiste - , @ 
înţelegerile şi acordurile bilaterale 
ex.istente, .i·eprezentînd în fapt un 
amest-e<: intolerabil -în trebur.lle 
noastre interne. S-a r eliefat fncă·lO 
~tă, cu deosebită forţă, aamctenil'. 
oonstr.uctiv al politicii noastre exteti 
ne, oare consideră că ori'ce prob1~ 
me sau neînţelegeri trebuie rezolv.at.e 
exclusiv .prin tratative, în oondiţll 
de :deplină egalitate, de neames; 
în treburile interne, respectindu- . 
prin cipiul potrivit căruia suveriaru; 
tatea repl'ezintă un atribut iiliali~ 
nabil al fiecărui popor. ,,Este blil:e 
cunoscut că Partidul Comunist RO· 
mân, Republica Socialls&i RomiDlâ 

sublinia tovarăşul Nicolim 
Ceauşescu - au acţionat intot 
deaona pentru realizarea unei Iar 
colaborări intre partidele şi ~ . 
poarele noastre vecine. .Am · porm 
de la faptul că problemele care a,u 
apărut, unUateral, ca urmare a m• 
cilcărJI acordurilor şi inţelegerÎlor 
dintre cele două partide şi ţări, .•-. 
bule soluţionate numai prin discu.
ţii în spirit de egalitate, de resp 
şi neamestec în treburile Intern 
ale uneia sau alteia dln ţări". 

Partidul şi statul nostru au por ... 
nit întotdeauna fo politioa lor e · ~ 

(continuare Cn pag. 10';; 
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Consfătuirea de lucru cu activul • 
SI ... cadrele de bază din domeniile 

activitătii ... ideologice organiz~torice, 
• 

SI , politico-educative. 

Perfecţionarea •• munc11 ideologice, 

o datorie profesională, morală, 

patriotică a presei noastre 

D esfăşu r<11ă in .pregăti rea plen<11el C . . C. ol P.C.R, d rn in lţi~v<1 
secre1jorrului geniencl dl p·a.rtlduhi.i •n:os.tr.u, Consfătuirea de 
lucru cu ac.li-vui şi oa.d.rele de bază din domeniile activjtăţii 
orgonixatorke, ideologice şi politico·educative (22-23 iunie 
a .c.) a de:tbătut, ~n spkitul tezelO'.r d in opri'lie, o se.ornă de 

probleme de ee<o m'<J;i more ioisemrT-Ollo lie pentru cont.iri\lo perfecţion<J<e 
a oon.du:oer.ti <JiObliv:i:tă·ţii eiconomioe şi sopk1!e, o inlt'regi~ OO!CliStre sO!Oietă.ţi . 

ln. p.r~mo zi, consfă.buire.a1 s-a ·diesfă:şuirtalt, in <:oonul a d:Ouo grup·ur~ de 
l.ucru, pe do:menli:I de <1cttvitote - orga.niz:o~Ql\tC 'Şi, .res-pectl\t, ideologk t i 
politico-educativ, iar în o doua zi, în şedinţă comună, sub preşedi nţ ia 
tovoră,şului Nicoţoe Ceauşescu, •secret or genercl ~~ [po•r;tid uJu1•, ipre.şedlnţele 
Republlidi. Au fost dezbăru~e !Pe forg, i n 'Spiritul 1te2el()r d•~n 101pr1~1e, pro· 
bleme de cea mol mare însemnătate pentru continuo perfecţiona.re o 
C-Ollduoer-11 'oo!ivităţli economke işi .sooi<iJe, o · întregii 1110/a\S'.~re &ooietăţi. 

l:ui n<.d ouvtnWI in ijncheiereo htoră ril!lor con'Sfătuir~ i. t01Vo.răşul Nicolae 
Cec.uşescu a roslllt o magi'StroJă expunet'e „ Cu privire la perfecţionarea 
actlvi:tăţii organizatorice, rdeologice şi poliitico·educative, in vederea creş 
ţerii rol ul ui conducător al partidului în întreaga vi'a\ă economtc:o-sodală". 
Făcind o O;(l!O l iză oupritmăitoore, ipr.ofamd ş;tilÎlnţi~fică, pătn.lll<S'ă de o exem
plară exi·genţă revo1uţioJ110lră a muncii idesfă§0110te ~n domen>i:ul organi 
t oforic şi ce·I o.~ propogandei 1in vede-re.o creşteru rolul.li.i conducă,tor o~ 
portl'dulh'Î in foltr.eoga via.ţă economico-soclot1-0, expuoorep se con'Stitlfie 
~nAr··i:n d'OiC•Ulmenl ipcrogrom~ltlc de o e.1t.c.epţlo.nallă ~111sem.niiltlote. Dind o 
inoJt.o opreoiere orientăriilor ş i -i\ndicaţiilor de.ose,bit de llr!l.porlt~mte c-u 
prinse ~n ucest dooumer>t, Com~terul Polit ic Exeou~iv o'I C.C. oii P.C.R., in 
ş~din\a so diin 24 ~unie o .c., a hotăJ1i t să·I odopte co program de mu.ncă 
ş1 de l u.ptă ol pa r.ti.dulu'.i, al i n.tregu lu i popor petitru infă;ptuitreo obte.cti
velo1 şi scrrd n-1.lor rde de:z:voltore e.conomlco-saciolă o ţărtili prevăruitie de 
Co.ngresi.SI 10 l Xtll Hleia: şi Confer<l-n.~o Na1ion:O lă. totodată, Co:mutellull P.011iitic 
Exe~ll!tiv 'O s-tobiUt oo o·precleri le, <tezele şi 01r.fenlt:ă1rl e dm expunerea to
VOd"a:.şul ui Nicolae Ceo-u;şes.ou rSă ! ie lo.rg dezbătute ou initregui po.r~id şi 
po;por. Pen-tru presa nooistră, pent:r.u to.ţi zia rtiştid , acestea sinii: de o im~ 
por{'atl.ţă excepţion:Olă in,. .aic~iv it<Jl~a de z,i ic-u zi oonsPO'<Jtă dezvol~ăr~~ 
~nei CO'f\Ş't.j,~n<ţe 1 no in~lte, revo~uţiona re, penltrU d il'\'omtZ<J•reo Şi imbunătă
ţ1.reo . mv n-cM pol ltl'co-e:duoatl've de formare o omului nbu-, omlll societăţii 
socio.L1Site si comun<i'ste. 
Publrcii~ i:n, conlrn11Jare textele p.resoorto;te a.le luă.r~lor de cuvi n-t dan 

grupo de luOJ1u diin d omeniul mli'nicii ideo.iogke si 1pol1ilt-iieo-edu1ootive ole 
.tov~-ră~ ilor : N îcolae DRAGOŞ, prim redactor-şef ox:lj;unct 0~ z.ia ruhJll 
„So nle llo", 'Emil DAVID, re'cloc:tor-.şel a·I ziornli.Ai „Tr.ibun:a Si1biuhri", Mario 
~OSTACHE, redoclo-r-şef ? I z~arU>l u!. „R:omânto ~ rheră", Dezideriu 

ZILAGVI, redactlor-şef al ZJanllu.i ,,Elore", Constanbn PETRE, director 
gener(ll! al R{lldidteleviclltu:n·il române. 

Creşterea rolului 
de conducăto:r 

politic al partidului 
n\ill de atn_p1e ~-

A m~j rev.o1ui\licm.are 0e 
a'U lliI'Illat Ocm·gres,µ!l.u:i 
al I X -lJ.-ea al ,PBII1t:idUll1ui 
- tJJ.\':lll1Sformăl'1i DalI'e aJU 

îns.arcs România în <Xl'izan!tlurine u
nar dev el'hk?i fără de ega!l - sînt 
pultenntc grav.aţi ,î.n iSt.oml.a OOilltem
DQr.ană a tării - şi aş.a, vidI- :fil. pur
ta.ţ i , ~re glarlia d<>m;1trudl:!o>rJaor ,pte
~arntulu i. căllre memm-iia U!I'Jl'liaŞilOlt': 
ca anJd. celei mai stiră!L<Uclltloaire e
pocii cli!ll mulLtim He."'l;rura noastră e
x:IS'ten ţă Ja Dunăre şi la C@rpa.ţi. tn 
iac.e.ş.ti ainii, s--a ecli!ftcai't i!l'll doa!i' o 
construcţie măreaţă, durabilă el, 
deopolht·.hvă, b concepţie artotcuprin
ză:toare, o vl ZIÎ!Une un.i!llalră, proiluinrl 
dialectici <ies,pre căliil.e :op'liime a:Je 
desăvfa·.şiJrli acestei co:nsitmcţti„ o 
clodlz11un{i po!li1bi\că d'e pve~ S!Ol"
giJnlLe ş.tiin ţi.filcă, .purllilnd iu.1imel e 
gerria'liul ui ginditlldr şi ~iot r.evo
luţio."lm·, dlăsrau.t d:i!n poip<>r ~nltr.u 
a can,<l·~e cu în:ţe']ep,ci'Ullle 1P.01P01ml, 
sita:ă~uoilbul QCX11k;l1u1căltp:r d'.e paritlid şi 
ţairă, ltbva;răş.ul NiiCdhae Ceaiuşeoou. 
P<riln vas'lla şi la:b01•i0asa sa O(pel"ă, 
p.rin cdn!ln-JJ>:uţiile itetorebi..ce - de 
pă:tlrilll!lZăror spi:I'iit anla!l i!bic, de im

pr-esioruairntă fooţă de :amrtililipia!tie. şi 



„Presa noastră trebuie să-şi asume un rol mai activ şi mai impor
tant in buna inţelegere a problemelor actuale ale dezvoltării sociale, 
În dezbaterea largă a acestora, dar şi pentru o contribui la unirea eforturi
lor Întregului nostru popor În asigurarea înfăptuirii neabătute a programe
lor de dezvoltare generală". 

memooabil vizl:onariBm - 1a imbo
găţilrea ;;ştm\tEli !ămiirJJi noii socie
tăţi ~st~, 'POJP(Xl'IUl român se 
înfăţişează, ou d~, Lumi I 
întregi„ nu doair ca ua1 popcn- cai:e 
ml.ll!lloeŞtte. .oaire QO!llsl/t'!u!ieşte, ci şi 
oa im papoa- •oaire g)ndeşte, ~ 
gî~~ :temei.ln:ltc;, :i.ieallstt ş.i 1 ucid 
asupra desi'l:i.inulw ~~ cu oon
ş.tl:illl.ţa oă de el depinde m otd'l.l!l cwn 
~i !ăw-eşte a.'CE'S·t d estin, că de el 
depind dnu:mu1 tot mai bogat în 
îm:PJ.:iin;ilni, liiberltlatea şi diralependenţa 
pait!rie l. O ex·presie elocventă, ÎID a
cesit seniS, o ~ ilnSĂ1i .ampla 
dezb;aitere oe se d.esfăşoairă iJr, l'nltre
gul nootlr:u pait.llld, du ~d.pa!rea 
'!JUtiurpr f~ilocr de ibUDiur.i .ma
teriale şi s.pitiituaae, m vederea p1·e
g:ătiloţi l?ilenarei C.C. al P.C.R. 

Ex:iittă o 1ceiibibu;dilne mitj.o!ră. în 
letă;"tură cu ~ e.eest:e.i 
dez~: ea d.zvarăşte din bogăţia 
de idei, te~ şi <n'Je:nitări cuprinse 
în ex,pUill'.et;file itovall'lăştillui N'ilcclae 
Cea.~ep! - idO:Qu~ ~
tll,oe de ines'1J.rmab.iilă am.ver~mă ~
l iltlicA şi sociailă. ])im m'll!lrtli•budin:tea 
de teze şi prlaliciipli de ~
bală ·ilnsemn~ penftn::\U insuşi pn>
~ mu\lit ila:terdl al s®ietă:ţii ro 
mâneşti de a7Jl şi .de miiln.e, se im
puine ia 1ii iI'eleviaită excepţionala irn
porbanţă teoretică şi p1-actică, in
tennă şi dintermlaţianală, a IOOCl:cepţiei 
s~tairubu'i ~a!l. al! prur;t;W.ulw 
nostro prhv~ irdLul, md.s;irunea şi 
artn'1ilbu,1â lfte eserl!t Lale aile .paaiti.dlU1w 
i!O opera de făurilre a no!Ji so.cietăţi. 
In.că de la .()angresul ta1l !X-lea a1 
paa'(t-i~ - evenlia:nent istmii<: de 
răsonuoe şl penitru evdluţia gin.diriri 
po.11.ti"ce. penltru descăltuşalrea fermă 
de dbgrne şi tt.eorii preflabrloaite -
tovar.ăş:ul N>icolae Ceatuşescu a for
muLat n'Ql teze . ou pr:o;fund .oamact'e:r 
ş:ti~~ !Pl"jalJdilP:iiafl, privd!n!d tar{!Ş
t&ea !"dl/lilJUl de oonduo.Mtt po'lilt1c 
all palribidililiu!i~ ~ sa - ca 
i'atită palăitică dl~e şi dina
Jll.'izalbcjare - .dr~t .cemi'tltiu V!iital al 
îni!lregid sooi~tă'îi, Îll'l.di!lplilDJi!n,tiu-şi 
astfel il"Olul de 0001.'tinll.Jaitdr aa celor 
ma:i fna.ini1la.te illra'diţli !re'\lld1Uţio:nia
re, <mis'talli7artle IP1'lial mu:nc1a. şi luptla 
er.cxi1cu.hti ~ popar. 

Ln <:iemoep,ţia ltovalrăşu1 Ull Ntoo1.ae 
CeanJŞesC'U, pa!l'1tiidJu:l va avea ilrllOă 
o viaţă şi edllivdrtlalf:e inClel.ttllll:gi8l'te, 
1ll"eb~ de aoeea ~ o ei'ten
ţie de.o5ebi.tă iln!tălnii!.ii &a!le, nidicăr.iJ 
Jl!ive'LUl.ui său ideollogec şi po1irtîc, 
oreşt.erii iOl'lţel ar~oe, mtă
rddi cootiinue .a !lmlităţ.ii sail.e i)ell.
trnl a-şi in:dePlă.IDi în cele mai bune 

NICOLAE CEAUŞESCU 

COU'loldtilţli misiunea istcmlcă .ce-d revj
ne. 1n această privinţă, secretarul 
generntl al partitlului nos tru a fun
da!m~ teze de înailltA valoare 
pr.iuroijpjlajlă, dial caire, înltlr-o suc
cilnrt;ă en.unţiru-e relev daail." diiLeva : 
stlrU!nsa legăltn.1.'l"ii a pa1'11Uiduiuli ou 
r.naseJ.e .ca ;premisă şi OOindi ţie a 
fm1ţe.i ~'lllliuil - .o e.'<>preste .cdn
oretă e.xemplară a aoeStfe.i iegăltlw:!i 
aifi!I!nd-<> în pemnan~le vJz.iite de 
lucru efectuate de tovarăşul Nicolae 
~ou, ~eWlă cu fto.va.r• 
E.lena Ceau;şesou, i!O $0ia\t:e judeţele 
ţălilii ; elabo+.airea de Mtlre p:a'Iltid ~ 
poldJtiiai!i .saile Wnlteru'l~ şi lilnJbermaţio
naile poililllind de la 1-eail.il1il:ţiae soc1e
tăţJi iriO.Illârreşti, de la iimpeiia!t.ivul 
de a 11·ăspun:cte lll~ţe!lm· mbregu
l ud ipqpar; supunerea unei analdze 
ştidmiţifiee a noţj,umd' de „p.a111tti:d de 
avangardă", 1n vederea filrilătuTă!nil 
~ţiei îinguSt.e ,~wl cllreia 
pa:nbidiU!l s-ar af!la i\l!l'l,deva dEms~ra 
soc.i.E!tăţii şi er .dOmaind!a de a:eolo, 
alţU filnd cei desti.naţi să execute 
- vlizilune dal..iqom~bLbil ă: ou itez:.a. 
neoesiltăiţii dezvdLtăaili perman:eml~ a 
legăl!Juaiilotr ou masele ; l'Olru'.l. pa;:t1tîi.
dul:Ui îlll lllI'lanSformairea n;ev-0luţiana
ră a sooietăţii ; !JllOCliJfi1oar ea .litl!!l:c
ţiiilor, i!.'dlului şi futmeQar de .o.r.ga
nizare şi a'Q1lilVl.ilta.'OO Gll:e parbi!dului 
U1 craa><mt; de e~e jsllaliiJCe a!le ţjez
vo1tăr.i.i sacietă;ţH ~d~ şi co
miun:iste romârn-eştii ; 111~ltaitea pe;r
feoţiooălr.id. pa'I"bidU1iui oa ar1i1001re <Xr
ganis m social, a promovăn:t.itl ou în
d'l'lăzmerulă a niout'1.lll şi oombal~'i a 
tdt oe es1ie învecM't, per'ill'nalt ; de~ 
fhn!Lrea. oent:r',a:liSJ:nUliui idem;a.crallfuc şi 
dezvolitla!rea <lemoor.aiţ;e'i tle ~ 
direp:t primlcipii fund'amenitale ale 
ar.gM11izătii şi ~vlltăţii parltiidului : 
J.)11iJnciiiri!Ul mun;c:iti şi ["ă$unlderdi co
ledtfuve şi ~ni rrăspw:i!d'enii per
oonaile; ~It'art:eii -0.b'J~tivă a dez
v:olL'!Wli criitiilci!i şi al\lltx>:or.l/lll1clJi r<evo-
1.uţi!Ol'lla!re ; răs!Pu.ndeI'Ja·e şi inap,arrt;u
iniile d'iln.1lre ~Ue de panit'ld 
şi ~zaiţille d-e ro.asă şi o.bş.teşti . 
De excepţiaoo!lă msenmă't'a'te smt, 
de asemenea, odn!W.Lbu:ţii!le, de nia-
1lulră l{n'.iinţ:!Î.ipi,'ailă şi prdeă, a!le 
1X>Mariş\iiliui Nd.oolLae Ceauşesou pr.i 
vin'<i dezvolita'I"eia r.e1aţiilor P.C.R. 
au ·taa!l.e ~!dele oomuniisil:e şi 
mm,~ ; dă.t'l!rea sol!i~ţii 
Lu .l~ ~ă a 1rui'1l.tlll'ar :tlCXl'ţeloo· 
~. d~te; ~;ela 
sa ca un ~ ~ sOilidmîlltăţii mi-
1!i/traln!t'e ; ~ea Ull,Or relaţii 
no1 .între paiitlide, pe baza p rilnoi 
p.ifillor d~ ega.l:i!tă,ţi, a ~eptulul 
fliecănuli paaîtili d.e· a-şi elabora ~in:ia 

. ' pol:illică iu roonid.OOrla:nlţă au rea.Uţă 
ţill.e dhn ,\.airă, de a~,şi desfăşura li\C"' 
1bi.vi.1ta.it~ 1lnde:pentlen,t şi a !I\ăsp:t!IlP 
nUil'l3!i itn fu\la ipr;qprie'l ci.ase mwr' 
C:Ut:oare, a ~or.uhti. 
1 · ln oonltiJnfulaine, v01,bi.ltcmul a ire.1 ~ 
v.alt 01eceslllla~ ca, i!O spilnirtlul ~ 
cepţiel seor~ genevall all pallitiţ 
dti!itl!l lD.'OStlnu, în oon:d'iţi.ile w 
- aş.a cum s~ ia:l'!ă'1lalt - exis.'tă · 
seamă de a'b:cV!ieni itearetioe şi prae 
t.ice, atit de drea:pba cit şi de stin~ 
este necesar oa tezele şi contrib ti• 
ţiile ~ tale rovairăşull· 
N:irco.1ae Oeauşs:ou, tciOIOltmiib:uţii 
~·.e:m.aindabiUă ip1.!lte're de ~llll'menlba®Ji 
şi mtun.ţle po1itîcă să fle llial·g mL 
n.osOOte şi î'IlSUŞiJte, ele Snia'tillU ' · 
pantlitclul noo brru., gîlnkidlr.ea pdl ilt:ikt 
cdnlt:empdrană cu răsptlil'.lSUl'i şi , 
re rt;ear.e'bi,oce, pr~e, de maire 
impcmbmţă pentrru ~ea .id~ 
~og!pă, poliîtlfcă, pentxr<u inlăltur~ 
ortfcă.ror a~lmi şi apreciem 
~

' Tezel.e de inestimabilă însemnătate 
p1·ivln d rdlul partid ului în ebapaac, 
tu;a!lă şi 1I•n .perspectivă cuprinse 
opera tovarăşului Nicolae Ceauşesc 
in ExpU!lerea a:filaltă i!l1 aez3 
pa!l1bCIWwi., a popdnului., se 000'1& ' 

tuie inltr-.;un bun lted.relbk ou val . 
re tllD:iJVeTSală, cu ait~t mai ,preţios 
~ aolrua!la e1;tpă a d~oltăr'.id j~ 
came, dîJnJd ,,Îill mdd filt'esc -
cum an-ăiba sE!jCt'E!t1arul gene.nai . · 
p.aaitidllllllld - J3lPair Oliifâni~ dln!be~ 
Uin:ll iale eV'ent\mentelor, diferfilte m,;
d'W".! de a ~ dezv~ „ 
pers,pe;dtivă, d~ de~ 
ţiile istorice, sociale şi niaţicr. 
nale specifice, precum şi de r 
vruuţfa itehni oo~ţi:fiilcă ocm~ 
po.r.oolă", Şt, dim acest punci; de ~ 
dere, aJ. înlaTJ'llălnii ou o ~va 
revidl,u.ţl1ctnairă dlmă iasup:na ~ 
penltlitU ~~.ea no1!i ~,îintltUiltni ' . 
dl.Jale, ExpUiM1:ea 1tOV.a1ră,ş'Ul'U!i Nil~ 
~e$0u la ŞedJinţa Oomi.~~u 
Pqlrilttc Exe.oUtiiv al C.C. ial P.C'4'· 
tnal'\Chează un npu şi imparitlanlt; ll1iâ" 
m emtt in desfăşura!rea ou sudoeş . • 
oons1lrntcyie i soaiall.Js~. i!ll d~ 
unbr oni.eni'tă.Tii şi sa:i'<fm'i ndi,, ;PI'.L~ 
implioarea ao1li1vă, ou .inltn.-eaga ~~ 
pundere, a fiecărei organiz.aţfl, · 
01·gain'e'J.or de iParntli:Cl, a fd~: 1 
m ernb1iu all ,pwtirlru!l!Uj în de>f~ ' 
narea ilh 001.e m:atl bune ctm,d:i;ţf~ : 
atjttj,Viiltătii in itlooJt,e d'omendfille . 

Ln s.pia'Wbul a:ceSl'Or orienltărl, m eJlî,i 
brld redacţiei ZiairulUi „Sci!nt6a -i{. 
oa de ~tfel tloti icomun~şllili din pre 
sa ~<lS'liră, sîn;t preooupaţi să ' -
zimlte expeni.enţi bunu existen'tă 
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„Să punem cu mai multă putere in evidenţă justeţea politicii parti
dului nostru, care a ştiut să acţioneze - şi acţionează - pentru a apl ica crea
tor adevărurile generale la realităţile din ţara noastră !" 

wgamzaţiiile de par.tiil, în viia.ta co
Ieoti·velor de mUD;Că, să mil!!Jteze 
perlfum a oonilu:uibui - aşa oum ne-a 
cer~ cu aiWia clalii,itate tov&jşul 
Nicolae Ceaiuşescu - la ~e0 
pn~z.enij'ei a:dt'ive ia •oo'dil"e!lor de 
pallibi,d, a oornUIDÎiiştillor Î!l1 primele 
niln:clillil'.ii, 1a a!l'llga>jainea ii.or tylenlan."ă 
in so!Luiţlanarea celor matl grele .Şi 
comp1exe prob.leme, dovedli!n!cl şi 
astfel că ,parljdulJ. nu este „ 'llll'l club 
de di$cuţi.i genera le", oi o· orgaJnâ
zaţie pol<nfil:că., 0r forţă Cdnau'ciiltda.re 
a ~ei de -îtnlfi\q)'lnilll'e .a pi:io,'g)l:'la
melor de dezvolta.re a societăţii. ln 
iaceLaşi co.nt.ext, sînt preocupaţi să 
prezinte amplu şi convingător m o
dul cum se aoţionea'Ză pentrru ca 
~e şi orgarnlizaiţii'le de palt'!bid 
să dev1i1nă organliza]l;ooull şi d ialîami
mtorul activităţii- destlinate dez
v-0;'lt.ăriil gemer.alle a tănid., să spr,j,jJme, 
pritni'tr-'O Jairgă pqpu!liairuMre., pr0o'au
pările p rivind perfecţionarea conti
nuă a fon:nelar or,ga!nli~, m e
t.od.elor şi sb"llJ.'tliui de m~. afliir-
m:airea plenmă a demO,cr.ai'ţi.'ei ia1lte'r
ne de parr•ti'd. orealr.ea oatlirn.ihri do-

r.espuu1zăltor m.ooli![~tăa:Jii ClCm'llbalbivi
tăţii şi <ini'trainsigen;ţât J.)alritlill'biice, a 
ani:tlcili. şi autoontidi revoluţiaruare. 

Pentru comuni.ştii ce activea
ză in <eadrul presei, strălu:ita 
expunere a tov.atl"ăşu~ui NJ.cnlae 
C~şesou C.a11Stiiituiie şi va oo!lSbilliui 
un veritabil program de lucru, 
în spiritUI. ei filnd hotărîţi să 
acţioneze pe!Oltmt· flnll~ defi.:oi
e:n.ţeln.T oe ex:i~tă ~ în ~vilbait.ea 
presei, penJllru ore.şitlerea graklJull'l.li de 
i-es~lliaitliaice pollfilbibă, pro[eslio
nală şi .moiiaJl.ă rall tbuJtiulrbr ziJalniş:blildt\ 
pen!tlrTU sporirea OOlllll>altd.v!.i.11:~ţii patr
tilnli.c.e, rev-01niţl"QDlail.ie ia }lTleSeJ., pen
tnu implli~ mlall profunldă a a;c
tLv.iltăţii sale în prtliblemele majore 
ale oanStr.u!cţie>i sOdiiaUliSte, ale oon
rem~ţii, penlllIÎU a fi ilJa înăO.
ţălmea sqll1di1I1Jid· Î\nforeidlln.._ :de pairltifd 
şi a vail.drtfilloa,, pe~lt şi efi
cient, jn.epuiziabilul tezaur de orien
tări şi tteze 'C'llprllnse în magistran.a 
~ă a marell'Ui ·OOOlldubăltor el 
pait.fJikluiliui şi ail ţă.niii, tovarăŞ'U!l 
Ndcdlae Oeaiuşesou. 

Nicolae DRAGOŞ 

. Preocupare sporită pentru dezvoltarea 
conştiinţe~ revoluţionare a· oanienilot 

B ogăţiia de idei care se 
degajă di n Expunexaa 
secretarului general al 
partidulw, tovarăşill 
Nicola~ .Ceauşescu, des-

chldetile ample, frontale pe oaire le 
operează în toate domenUle mun
cii org;anizatorice, ale activităţii 
Ideologi.ce şi poHtico-educative fac 
din a<:e.~t document programratic·un 
a utentic cod al devenirii noastre 
socialiste şi comuniste, un îndrep
tar preţios în desfăşurarea celei 
tnai nobile şi, în iace.Laşi timp, celei 
mai complexe activităţi cu putinţă : 
dezvoltarea conştiinţei revoluţio
nare, foMnlarea trăsăturilor şi sti
'tudinilor om u!lui nou. 

Din mu:ltitudjnea de t eze şi or iel').
tări cuprinse în expunerea din 
apr~e. de mare importanţă este, 
desigur, cea oare se referă la. ne
ces!ba.tea, pregnant subliniată, a 
rldicărti nivelulu.i calitativ a l con
du7~l.i activităţii de educaţie roa
terLaJ.ist-ştunţifică de către orga
ne.Ie şi organi21aţiile de partid, a 
adoptării unei atitudini ferme , in
tt"ansigente faţă de mentalităţile 

retrograde şi manifestările iantiso
ciiaile, faţă de toate reminiseenţele 
vechiului din glnclirea şt . ţomporta
m entuI unor Olameni. Evident, şi .in 
judeţul nostru este transpus .în 
vi.aţă un complex de măsuri menit 
să <iet.ermi:ne perfecţionârea activi
tăţii i<leologi<:e şi polit.!co-eduoati
ve, mai strJDSia legătură a acesteia 
cu proble:mati:oa vieţii eoonom:ico
socirale, -a pr6ducţie.i materiale. Mă
'Surile adoptate pemnanent, sistema
tic au v.imt, dn acelaşi ti.mp, spo
rirea nivelului de combativitate al 
activităţii politlco-eduoative faţă 
de neajunsuri, pentru înlăturarea 
concepţifilar retrograde, ln orice fel 
şi or.iuntle s-iar manifesta .acestea, 
a men1lalităţilor inapoi·ate. TotocLa
tă, s--a acţionat pentru cultivarea 
unei opinii de .masă ferme, atît în 
sfera producţiei, cit şi în celelalte 
domenii iale vieţii socia1e, împotri
va ari'căror încercări de a se :.atente 
lJa .proprieilatea socialistă, Ja ordi
nea şi iliniştea pubJi.că, la bunuTiJe 
cetăţenilor şi persoana umană. 

In această activitate de mare 
răspundere am pom\t şi pornim de 
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Ja două cerjnţe. esenţiale: prima 
urmăreşte sporirea eficienţei acti
vităţii de prevenire a abaterilor de 
la normele sodialist.e de muncă şi 
viia:tă iprLntr-un complex ăe acţiUhi 
diferenţiate, fundamentate pe cu.
noaşiterea sistematică a cerinţelor 
eduoative specifice diferitelOO' cate
gorii socio-profesionale ; cea de-a 
doua pune î n r elief 3devăru1 că 
succesul în <promovarea trăsăturilor 
inlaiJnilate de .· oon:duită cetătenească, 
sociaL!stă d~pinde de străduinţa şi 
măiestria eu oare organele şi or~
ni.zaţiile de partid folosesc în acest 
seop întreaga ~ă a mijbacelor 
politi.co-eduoa'tive de oare dispun, 
de grija lor pentru a le cOnfe'M un 
bogat conţinut de idei, tancOl"larea 
per.manentă în actliallilat.e, un ca
il'aeter viu, oonvingătbr. . 

Ar.gumente penl!ru. sporirea eu
cienţei acestor preocupări ? Fireşte, 
î.nainte de toate, climatul de anga
jare şi dălluire, de ordine Ş'i disci
plină in oare majoritate.a cov.îrşi
tdare ia oelor 'Ce 'thuncesc şi trăiesc 
pe m elea.gu:ni!le si1blene Îşi fac da
toria, îşi .împlinesc aspiraţiile şi 
vocaţila -creatoare, contribuie, fje
c.are l}a gocul său de muncă, 1a rn
făptuir.ea sarcinilor ce-i rev i·n. 
Aceasta pe un plian mal larg. în
tr-un perimetru mai r estri.ns, al da
telor statistice, consbatam, ·de pil
dă. că. în ju:deţ. anul trecut starea 
infracţională, pagubele din avutul 
ob<:tesc s-cau diminuat sensibil. · 
Fără îndoială, aceasta ilustrează 

accentuarea rolului ed•1oativ -al or
ganelor şi orf".;anim.ţiilor noastre de 
;partid, ia~ ziarelor ,.Tribul)a. Sib.!u
lui" şi .. Die Woche.". al tuturor co
!ectlvelor în combaterea şi preve
nirea manifestărilor antisociale. e
ficienţa sporită ra celor pesţe ~ 600 
de aqiuni de popularizare a _hotă
r"tll"ilor d e ipartid şi a leii.lor sba.tu-
1 ui nostru, desfăşurate anul trecut 
î n Hudet. 

Sîntem convinşi, tnsă, că. ~i în 
acest doment u, ofen<;jva trebuie să 
fie pennanentă. neslăbită, A tîta 
vreme cit ne inai confruntăm inc_ă 
în viaţa socială cu mentalităţi 
şi pnactid străine .mnr;ilei T!CllaSl!re 
socialiste. organele şi organizaţiile 
de partid, d.e masă ,>i obşteşti . re
dacţiile pubU-caţii1or noastre îşi 
vor j ntensifiaa şi diver~ifi~ actiu
n1le, vor .acţiona mai hotărît pen
tru a ctiv.it.area aseză.mlntelO't' cul
tunale şi, fa general , vor sp()ti con
tr1'buţ!Ja tutm-or factorilor educa
ţi-anali, a mijloacelor muncii poli
tice pentru formarea unei opinii de 
masă intransigente !.aţă de otice 



• 

. „Rez~ltatele activităţii de partid, activităţii de propagandă, de edu-
caţie trebuie să se reflecte în felul în care organele şi organizaţiile de par
tid, toţi oamenii muncii, întregul popor acţionează pentru a asigura realiza
rea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-iea şi ale Conferinţei Na
ţionale". 

lncăloare a codulul mor.al al socie
tăp.i .noastre. 
Totodată, Comitetul judetean de 

partid se preocupă consecvent de 
aplloarea în viaţă a Pro~ului 
de măsuri cu -pri-vire la îmbunătă
ţirea actlvltăţii de educaţie m:ate
rimist-ştiinţifilcă. Această preocu
pare este ilustnată de un amplu 
studiu sociologic cu privire la ma
nUestarea fenomenului religios in 
judet şi la modul în oare l'ăspunde 
activitatea ştHnţjfkă si culturală 
preocupărilor şi cerinţelor educati
ve ia.le oamenilor muncii. Conclu
zii'.Le acestui s'tudflu au fost amplu 
dezbătute în oadru:l lnc;truirilor ac
tivului de partid . cu factorii edu
oativi de J.a njvelul judeţului, cu 
activul din domeniul culturii. cu 
directorii de .şcoli sl cadrele de 
ştiinţe sociale, astfel tncît să asi
gurăm optimizarea sl difonmtierea 
aotiunilITT po1 i Uco-ed uoa tl ve intre
pri.nse. Ca unnare, avem o ima~i
ne ~i comoJetă .asupra tTiansfor
mli:rilor produse în constiint.a oa
meni,lor. cunoaştem mai exact fe
nom enul religios clin judet. soed
ficul oa.ctlvităţii cultelor şi sedelrir. 
adecvindu-ne mijloacP.le şi moda 
lltătile de acţiune. 

Sintem conştienţi. del'ie:ur. nr) 
fuptul că princiw.lul criteriu <'le:> 
eva:luare a eni<:lenţei educatiei m 'l
tertalist-stiin.ţifi;ce li constituie nu 
a~t :numărul studiifor sl .acţiunilor. 
cit put.eN-a lor de influt>nt.nre. ecoul 
pe oare 11 au in constiinta oame
nilor, muba-ţi!Je pe oare le produc 
tn atitudinea şi menflalltatea celnT 
căror.a le a.dresăm mesajul. Si.. t„e
buie să o recuooastem. de.si nm 
obţinut unele rezultate, nu în strfi
ci.entă măsură 't"eusim, totuşi. să 
contnaoarăm influenta unor culte. 
l'iă iatnagem La actiunile politico-e
duoative toate oateg')riilP de cetli
tenl. De iaceea, este. ::red. lmoe:rloo; 
neces.a'i să pătrundem n"'1i puternic 
şi mal nuantat i 0n zonele afective 
ale oamenilor. să in~rvenim mai 
eficient in educaţi.a f.a.mlliei. a pă
rlntUor. să fiacem din eduoatia ma 
terfâlist-ştiJnţifică o preocupiare 
permanent fier bl nte i:i ofenl'ivă. 
oare să lm l'.Yfime convingeri adinci 
tn cnnştiinta om ului de 01•i-ce vîr
stă. t n oonsens cu exh~entele d in 
acest dom eniu. :formul.Ate d in nou. 
cu tărie. de sec.retar ul general ;:ii 
partidului, vom asigura în conti-
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ouare ma.nife~1.ărilor iniţiat~ w1 
conţinut tot ,mai bog.at, continult.at.e 
şi o sferă de cuprindere c'ît mai 
largă, acordind o atenţie drosebită 
pregătirii ideologice · şi metndolo
gice a propagandiştilor, brigăzilor 
ştiinţi.fi.ce. profesorilor de ştilnţe 
sociale, dirlgl:nţilor şi. bineh1ţ;eles, 
în primul .tind .activulu i de l)artid. 

!n acelaşi tilll\P, avem permanen
te preocupări ~ntru îmbunătăţirea 
activHătii de eduoaţic patriotică. 
Mijloacele de acţiune le-au consti
tuit în această. privinţă presa, alţi 
fiactorJ eduoaţ.ionali, prJn cam s-;au 
prezen bat şi e:-cpJi.cat pe îndelete, 
convLngător politica naţională, pro-
fund umană a partidului nostru, 
j usteţea ei, concomitP.nt. cu comba
terea ferimă a tendintelor emigna
ţioniste de orice fel . 

In ob iectivul .adivită ti i politico~ 
educative situăm în Dlod consban't! 
ş i pdorit..ar, pot s pune, ti ne1:etul~, 
pentru cultivarea în. conştiinţa ia.; 
cestui.a a valorilor morale înainta
te - patriotismul socialist, preţui ... 
rea cuceririJ.OT rnvoJuţionare al~. 
poporului, cultul muncii temeinr · 
ff~~ : 
Acţio'nind în. lumina t ezelor şl' 

ideilor cum·inse în expunerea tova
răşului Nicolae Ceauşescu, ne vo~ 
pel'.f.ecţiona permanent .netivit.a~ 
şi n.e vom spori, pe măsur.a cerbi 
ţelor şi ~xigenţel·or actu.ale, (:Ontr~, 

butia la for.marea cei ai mai de pr·eţ 

bun :al societăţii noastre - om 
nou, cu o conştiintă înaintată, re..,. 
vo.I utlonară. · 

Emil DAVlD 

. Dimensiunea politico-educativi 
socialiste r 

~ 
a Întăririi proprietăţii 

-
C u cea mai îndreptăţită oare ne permite să !nţelegem. ma:'fi 

mîndrie sin tem maxto- bine prob1eme1e muncli poUtlctt~ 
11·ii urkaşei actlviti\tl teo- Jc;leologice şi educative, să ne cxrle~ 
retice şi pria:etlce a tărn m-ai bine întreaga ectivitla~ 
1partidului nostru, ex- Se poate afirma, .aşa cum subii) 

primată în mon umentala operă o nia secretarul general al partidulll), 
secretarului său general, tovarăşul că. de rezolvarea corectă. a probl -
Nioolae Oeauşescu, care, !ăcind o melor intăr.irii şi dezvoltării pt 
ia.naliză profond ştii·otiflcă a evolu- prietăţii sodialiste de.pLnde insŞ 
ţie! societăţii româneşti, ia luiiiii soarta soda1ism ul:ul ca ori.ndulte 
contemporane, aduce o contribuţie socială. Socialismul a apărut şi s~ 
de cea mal mare însemnătate la afirmat oa negare a explootăril ~ 
dezvoltarea creatoare a socialismu- pibaliste şi oa negare a fărîmiţăuij 
lui ştiintltlc, la promovarea nobile- 'J).roprietăf ' Ex. · ţa f:nt~< 
lor ide:Murj ale sociaHsmulul şi co- tiei soci~te î~ P= nOtaS~~~?J" 
munismului. în alte ţări a demonstro.t că ·tl . . . 

Din multitudinea de aspecte le- pe baza propr.ietăţii socialiste esÎ!! 
g.ate de perfecţionarea procesului posibilă dezvolbarea în r jbn râpr<l 
revo1uţionar din tiara noastră îmi ia forţelor de pr-0ducţiP. în cont'!o~ 
propun să mă opresc iasnpra tezei clanţă cu cele mai noi cuceriri ele· 
fundamentale, reliefate cu strălu- ştiinţei şi tehnkll, ale cunoaş~ 
cire de toVlal'ăşul Nicolae Ceauşescu, umane, în industrie ,'>i agrlcult~· 
privind trcxlul [prO,prietăţii soclialis.te, Î'Tl toot.e domeni1le ; aceenşi ex.pe;.; 
de stat şi coop eratiste. oa singură r.fenţă a dovedit că numai pe b~ 
bază trajnică a dezvoltării ge.nerale ·proprietăţii socialiste este posibU~ 
a soci.etăţii, a creşterii con tinue a acţiunea consecventă de re.part!~ 
bunăstării poporului, teză de cea raţională a forţelor de producţi 
mai mare în:semnătiate teol'etică şi pe întreg terltorlul iă1·ii , de de 
practică, internă şi fnternaţtorua:lă, volt.are echiUbrată a t uturor zone:. 
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„Să punem în centrul activităţii de propagandă, politico-educative, 
lupta împotriva ignoranţei şi inculturii, lupta pentru formarea omului cu o 
înaltă cultură, constructor conştient al societăţii socialiste şi comuniste". 

Jor şi JooalltăţUor, .a.sigurindu-se şi 
pe această oale afirmarea princi
piilor de echitate proprii socialis
mului. Avem toate motivele să ne 
mindr.im cu realizările, obţinute în 
special după Congresul ia! IX-Jea, 
cu iatît mai mult cu cît dezechil i
brul economic şi soci.al în dezvol
tal"ea teritorială continuă să con
stttuie o problemă gravă cu care 
se confruntă nu numai tărHe în 
curs de dezvoltJare ci şi numeroase 
ţărJ dezvoltate sau cu dezvol hm:e 
economică medie. 
!ntărirea continuă 0 proprietăţii 

socialiste, oa fundament al dezvol
tării societăţii, înseamnă intelege
rea deplină a importanţei mentine
ril unui ~-apol't corespunzător între 
acwnulare şi consum, .:. înţelege că 
societatea nu se afirmă prin cee.;i 
ce consumă Ja un moment dat ci 
prin ceea ce creează, prin dezvolta
rea forte.lor de productie. 

.Pentru mun.oa noastră este jm
port.ant să înţelegem dimensiunea 
politico-ideologică a întăririi ş\ 
dezvoltării proprietăţii socialiste. 
Atunci cind secretaniJ general ial 
partidului se referă la răminerea 
în urmă a conştiinţei socialiste, pe 
prlm.ul plan se situea7.ă răminere!I. 
în unmă a conştiinţei de proprie
tar, ·conducător şI pronucător, a 
conştiintei responsabilitătii fotă de 
!apărarea şi întărirea proprietăţii 
socialiste. răminere i n urmă care 
se reflectă .în def.icie11ţele oare apar 
în procesul de producţie. în via.t.a 
economico-socială în t:eneral, în 
manifestări de individualism şi 
egoism. 

Sî.ntem conştienti că pentru a 
realiza •tmltJatea. dtotre oacti vitate:a 
economico-socllală şi cea educativă. 
toat.e materialele pe care !le publică 
Pl'es.a trebuie să urmărească sA:di
;rea în conştiinţa oamen.ilo-r 0 sim
tului de responsa.bilit.ate. personală 
şi calectivă, să sublinieze fP.lul în 
oare contribuţia fiecăruia Ja clez
vglbarea -proprietăţii socialiste de
f.enni·nă m-eşterea bunăstării tutu
ror. Pentru întărirea proprietătii 
soeiiallste, pentru buna ci ·go.<>podă
!1ire, este necesară mai multă com
bativitate din partea ziarului, în 
vederea linstaurării in toate unită
ţile a unui climat ferm de ordine 
Şi disciplină. Contribuind la înţe
legerea corectă a rolului proprie
tăţii socialiste -ca bază a ridicăril 
necontenite a nivelului. de civilim
ţie materlală şi spirituală a po
porului, acţionăm împotrivA tendjn
ţelor p.a.raz:itJare, a tendintelor de 

a cere cit mai mult de 1a societate 
făd a-i da pe mă.sUL3 capacităţi
lor, pentru stimulilrea unor com
portamente în spiritul patriotismu
J.ui irevoluţionar, pentru mobiliza
rea forţelor •creatoare ale poporului 
în opena de dezv.oHiare Jl'lultil,at~ra
Jă ia patriei. 

Este importantă, de asemenea. 
<"1aritioarea unona din sursele con
fuzlilor oare apair astă:ti chiar în 
unele ţări sociall$te în lel(ătură cu 
rol ul proprietăţii .sodali1ste. După 
cum subliniază tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, istoria dezvoltării so
cialiste in diferite ţări a evide'lţiat, 
alătur.i de suocese de necontestat. 
ş,i unele dificultăţi şl contradicţii. 
Analiza atentă ia.rată că .acestea pro
vJn inu din prea mult socialism. nu 
din prea mare accent pe întărirea 
prop1ietăţii socicdiste ci. dimpotrivă, 
di'll nesocotirea cerinţe.l'Jl' fundii
mentale ale sociialh;mului. T .eza ştl
.intifică, rp:rofnnd umanistă, ia pa.Tti
dulu:i nostru privind construirea 
soc!a1Lsmu1ui cu poporul, pentru 
p~por. faptul că soci'3llsmul si de
mocraţia sînt -Oe nedespărţit. im
plică parUciparea oamenilor mun
cjj J.a conducere, promovarea fer
mă a autoconducerii şi autogestiu
nii, 0 spiI'itului d~ re.o;pon5a.biliba.te 
fiaţă de dezvn1ba!rea oărţli din 1avu
ţha niatională incredint.ată fiecăn1i 
colectiv. lnitiativ.;i oam~nilor Mun
cii oa.. pr-0prietairi. conducători, prn
du:cători şi beneficiad este chemţltii 
să se manifeste în cadrul general 
011 conducerl1 pJ.anifioate. penbru 
dezvoltarea a nsamblului soc.ietătii. 
pentru ia oune aceas·tă dezvoltare in 
conditii de compel;lti\1it.ate. · cer ute 
de nivclul actulal al stilntei şi teh
nidJ. Onice abatere de la caooc·te
rul legk al proprietătii spciaUste. 
de introducere ia „socialillmului de 
piiată". de ne~.e şi fărimitare ~ 
proprietătli socialiste. ar diminuia 
superioritatea sociailismul1JI, din 
punctul de vedere al conc-1rdantei 
relatiiilor de oroductie si soc1ale ~u 
nivelul fortelor de productie. 

Pornind de Ja toate aceste idei 
progDamlatfoe cuprinse în expune
rile tovtarăsulul Nicolae Ceauşescu, 
de la sarcinile ce ne revin cUn me
roorahiJa întîlnlre · oe care secre
tarul general al .partidului a a.vut.-o 
cu oadre dl·n presă, comuniştH de 
Ja ziarul „Românl;a liberă" şi !re
vista „Mia~ " vor acţiona cu 
mai multă fermitate si putere de 
convingere pentru dez\1oltare.a con
ştiinţei o.ameni:lor muncii ca pr6'
prjetari şi conducăbrl , producători 

şi beneflclari, pentru perfecţiona-
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rea mecanismelor democratice de 
iautocondiucere, .ş i a'Utogesttune; res
pectarea strktă a leg.a]ităţii socia
liste. apărarea proprietăţii social.is
te de orice focercare de şti'rbire a 
ei vor constitui probleme prioritare 
i;n. tematioa noostră ; vom da o 
iatentie sporită problemelor prJvi.nd 
dezvoltar-ea armonioosli a tuturor 
looalităţilor, pentru crearea condi
ţiilor în vederea apropierii dintre 
sat . şi or.aş ; vom Insista asupra 
moc;lUJ.ul în !oare org;ani?.aţlile de 
masă şl obşteşti. Frontul Democna
tiei şi Unităţii Soolaliste în a nsam
blul său. îşi tndepline<>c rolul în 
ciadrul s istem ului democr.atiel J:YlUn
oitoreşti revOluţ.Ionare, în relalim
rea 'PT'Ogoomelor de dezvQl bare eco
nomieo-socială, în .formarea şi edu
carea Tevoluţioniar.11 · a oome!lilor. 
Vom relietla cu m a,i multă vigoare 
mari1le idei şi 1adevărm:i ale soda-
1ismulu.i, combătînd. în acelaşi 
timp, prOJ;>a~nda ost!l.li socLalismu
lui, tezele reacţionara care încear
că să abată. eten.ţia de la nnoble
m e:le grave ale lumii oapUialiste. 

Sin.tem. în acelaşi timp, conştienţi 
că în munoa ·no.astră s-au manifes
bat lipsuri. că este necesar să ne. 
perfectionăm actlvit.atea în toate 
comparlimentele. sl\ întărim clima
tul pat"tink. spiiritul de Ol'dine ·şi 
dtscil)) i nă. să fiacem să crească !l"es
oonsabilli tatea colee:iului de redac
ţie, ca fiecărui rediadior, faţă de 
cuvintul scris s.I tioărit. 

Alpreciern că. veriJ?,a prindparlă 
în vederea oerfecnonărjl întregii 
noastre activităti. pentru ca ziarul 
să•şi întăreao;că mesajul eduoativ. 
fort.a mob.ilimtoaxe, o constituie 
c:rest:erea pro.prlullui nostru spirit 
rev.()}uţion.ar. ridicare.a nivelului 
palJtko-ideologic şi a competentei 
profesionale a întreiru.lui colectiv. 
el'iminind din muncă rutina si iau
tomul t.umireia. tră~nd toate canclu
zi.itle din neîmplinirile pe care le 
avP.m. 

tn ecest important moment de 
istorie românească. comuniştU de 
I.a ziarl.l!l „România liberii" si de 
1a revista .~z;In" d.au expresie 
an,elajamentulu! lor solemn. pe oare 
si-1 Iau în faţa partidului. a secre
farului -său i:?enenal. tovarăşul 
NicoLa~ Ceausescu, in fota tova
răşei. Elena Ceausescu, de a sl.ujl 
cu devotament patria, partidul. de 
a dspunde cu toate 'forţele generoa
selor obligaţii, nobilei misiuni în
credinţate .presei de secretarul 
general lal partidului. 

Maria COSTACHE 



„legătura inseparabilă şi indestructibilă intre partid şi popor consti
tuie garanţia supre~ă a infăptuirii rolului politic conducător al partidu
lui, a făuririi cu succes a socialismului şi comunismului in România." 
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Să dăm cuvintului 

prospeţim,e şi incadescenţă, 

f ăcind ideile sensibile 
Ln ziua rostirii magis-

D tralel.or Teze, cu~ntul 
viz:ioniar al '5ee;s.·etarului 
general al partidului, 
t o var ă ş u l Ni.coLae 

Ceauşescu, a pornit să cup1·irldă 
conştiinţa p.artielului şi tării prin 
profunzimea şi forţa mobilimtolare 
a marilor idei, chemi·nd fiecare 
membru al societăţii 1a an~area 
cu competenţă şi responsabilitlntie, 
cu înaltă conştiinţă a datoriei; la 
transpunerea în viaţă ia acestui pto
graro dinamizator - constituind 
imperativul major al timpului 
nootru. 

Epoca Nicolae Ceauşescu dă fie
căruia dintre noi , şi împreună tu
turo1", senzaţia istoriei vil, trăită 'În 
acele profunde căutări, elanuri, iz
binzL trudnice eforturi şi sincere 
bucurii oare constituie într-o ~nge
măna:re fi'rească, dragostea de pa
trie. · In această epocă, România -
liberă, suverană, independentă, ofe
ră 'J)en·tru sine şi 'P(!ntru lumea 
.întreagă o impresi-0ruantă demon
straţie Q capacităţii extraordinare 
a poporului său de a fi ha înălţi
mea marilor decizii în c.are se im
pleteSc atît de fericit cunoaşterea 
cu inţelepciunea, ştiinţa cu conşti
inr(la iubirii de ţară. 

Mereu · ia'.lături de conducătorul 
partidului şi statului, tovarăşa 
a.cademician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, eminent om -politic, sa
vant cu amplă recunoaştere in ·lu
me, aduce o rema.roabi·lă contri
butie la e'laborarea şi înfăptuirea 
politicii interne şi externe a parti
dului şi st.atului, La creşterea rolUlui 
sttmtei şi culturii tn accelerarea 
progresului economic şi social al 
ţărni. 

In Români.ia, noua orinduire se 
edifică sub lumino.asa idee a tova
rAşului Nicolae Ceauşe9Cu, a con
struirii 'Socialismului cu oamenii 
pentru oament, cu poporul pentru 
popor, sociallsmw reprezent'ind sirn
gurul sistem social oare asigură 
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condiţii e~le de existenţă demnă, 
condiţii libere şi e~le de ti.nstrui
re şi afirmare tuturor, condiţiile· 'de 
promovare in viaţa politică, sociială 
şi culturală fiind pentru toţi după 
oa.piaci tăti şi pregătire, iar calea pe 
oare o străbatem spre tăurirea u
nui unic popor muncitor este stră
juită de femia unitate a întregii su
flări a ţării. Această unitate pro
bindu-şi .întreaga sa tărie, întrea
ga sa încărdtu:ră de idei şi senti
mente în tot ce îm;eamnă făurirea 
noii societăţi, a unei noi coni:litii 
umane, a unui nou orizont de gin
'd.lre, de muncă ridicată la rang de 
creaţie, dar şi la proba convinge
rilor, a -opţiunii mariale. 

t n rind cu întreaga no.astră pre
să condusă de p.arti'd, beneficii nd 
de atenţia permanentă, de îndru
marea şi indicaţiile tovarăşului 
N icolae Ceauşescu. şi colectivul în 
oare lucrez, ziarul „EH5re", şi-a fă
.cut un program ,un titlu de onoare 
din promovarea consecventă şi fer
mă .a politicii partidului, din Telie
tareia cit mai cupri'llzătoare şi efi
cientă ia fe1u1ui în care idei'le lumi
noase din cuvint.ările tov.a:ră.şului 
secretar „general, din Teze. pătrund 
în con.ştiintia oamenilor, mobillzîn
du-i in f.apt I.a apH~rea .şi angla
jarea totală în procesuJ edi:Uoator 
ial activităţii viit.oa.re. Din s tudiul 
si dezbaterea acestor docume:nte. 
în oare fiecare cuvînt poartă in
crustată o idee, o atitudine, o con
cepţie, o privire ;pătrunzătoare în 
viitor, prin forţa adevărului argu
ment.atieL iam înte1es profund că 
„progresu.I reToluţlonar nu s-a în-

· cheiat" si că ,,socialismul, ca de 
a.ltt et orice ortnduire, lşl a.re legile 
sale obiective şi se pcrtecUonează 
cont.inuu. corespunzător stadiului 
de dezvoltare". 

Ne străd_uim, aşadar, să dăm 
cuvintului, pe măsura priceperii şi 
talentului, prospetime şi i'11can'des
cenţă. făclnd ideile senslbHe, con
ştienţi că din clipele de istorie la 

care sintem martori şi părtaşi se 
n.aşte Marea Istorie ia Patriei, q,,_~ 
ce ne dăruieşte sentimentul tQf,iic 
ia.I conştiinţei apartenenţei nOO.Sţi'e, 
a tuturOT. la ·patria unică, Re~u
blioa Socialistă Românita, unde tn 
orke colţ de tară, ACASA ne! s· • 
ţim cu toţii, ACASA, aici in Ro . -
ni.a şi nicăieri în altă parte ! P ... 
tru toţi fiii acestui străvechi pămîrit 
românesc soarele răsare la Bucu
reşti !, cum spuneau acum 140 e 
ani revolu·ţionru·ii iardelen:i. 1ia:r 
cuvintul cel mai frumos .rostit $n 
orice limbă, PATRIA, pentru n.ol 
toţi ~e! 23. de ~ioo.ne, insean:wă 
Roman1a ş1 numai Români.a! 

Aeesta ne e crezul şi în lumf 
lui muncim şi n9i, cei căror.a pa,t ~
du! ne-.a in.credin tiat r edactarea zia
rului _,.Elore". :oti~iaa central oare 
se ştie, >cu rntndr1e. oa îotrea~ 
noastră presă. slujitor devotat , 
politicii Partidulu.i Comuni~t Ro
mân în Epoca NlcoLae Ceauşe5qµ, 
un cr-0nicar fidel şi sincer ia.I reall
tăţilor româneşti, care ne ia1~in 
şi căr.or.a le a.parţi nem şi ·noi u 
tot ce avem mai bun; in f.aptele· . e 
ieri şi de azl, în gînduri"le n<d
tre pentru miine găsim temefiil 
mlntlrie.i de a fi cetăţeni româ · 
temeiul atitudipH noastre de ·c~ : 
dal'nil.a:Te Şi resplngere fermă· 7a 
acţiunilor acelor.a care necins~c 
cuvîntu1, folosindu-l în încerc~ 
dezonorante de denigrare şi aalom
nie la adrese vieţii şi reaJizărqqr 
Rom<îniei, a istoriei poporului ':" 
.mân. · · 

Ne vom strădui oo, niciodâ 
mulţumiţi cu ceea ce iam . reali_~ 
cu :ceea ce ştim, urmărind -ptils1:ă 
de 'viaţă renăscătoare - viiw-· 
s~. nu obosim a pune sub privf1.'~ 
<:.t"titorului pil.cla mobiUziatoare - 'ră 
comuniştilor, a oamenilor de bine. 
a tuturor acel.01'3 care atestă nţi~ 
fapte marele adevăr că spiritul hi· -
voluţi-onJar, patriotismul , se ro'St 1 -

te prin muncă concretă, compefe . -
tă, cinstită, devobată, pri n rezftl~ 
te; c hipul moral <al bărbaţ!]of'"lş[ 
!eme~or de pe tot jnti.nsul ţăftl, 
m tripla lor oali.bate de proprfo.~i 
prodacătorl şi benef!dari, panic 
pan_ţi direcţi la conducerea socie-< 
tăţii în cadrul sistemului nbsl:fu 
larg democratic muncitoresc TeY:ci~ 
luţJoruar, a oamenilor oare au, 'Qil{t 
şl dau viaţă conceptiei pr-ofund Şt~ 
"inţifice şi umaniste de reparti1mre 
echilibrată a fortelor d e produCfie" 
baz.a reală a egalităţii, -e şanseIOll 
e~e de afilimare şi l'00.1iz.are mJit
tilatem'lă a person.alltăţil; oa şi Vliis 
tei opere de sistematizare a te.rltO'
riulul, promovate cu consecveti~ 
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„Este necesar ca radioul şi televiziunea să-şi perfecţioneze şi să-şi 
îmbunătăţească activitatea, ţinind seama de cerinţele care se pun astăzi in 
faţa lor." 

ae către pal'tidu1 şi statul nostru, 
persan.al de toval'ăşul Nicohae 
Ceauşescu, ceea ce a dus şi va duce 
la cl'e.area unol' condiţii tot mai 
bw1e de muncă şi viaţă în egală 
măsură pentru toţi cetăţenii Româ
niei socialiste, la apropierea tot 
mai accentuat:l a satului de ar.aş, 
l 'a înflorire.a multilaterală şi .c.reşte-
1:00 gl'adului de bunăstare, ·p.rngres 
şi civilizaţie al tuturor zonelor ş.i 
loca.lltăţile patrieJ, a l. oamenilor 
oare se prezintă la datorie acolo 
unde-i cheamă patria, oameni en
tuziaşti iai acestu i timp de ctito
rie revol utionară, pl'ezentul socLa
li'st decl.anşi'nd şi oferind împliniYe 
energiilor vitale acumulate de ge
neraţii. 

,Ne ian~jăm oa, în lumina ge
oernaselor idei Jormulate în do·cu
meotele c.lezbătute, să muncim ast
fel ca a cUvitatea noasb·ă să devi
·~& mai eficientă in Pl'Omovarea ipo
lllicii partidului în toate sferele e
xistentei - chezăşie a progresului 
rapid, conti nuu şl multiliate.ral 0'-l 

României soci.aliste. Pentru aceas
ta ne vom racorda paşii în şi mai 
mare măsură la ritmul vieţii tu
multuoase a poporului, a întregii 
ţări, conştiinţa noastră profesiona
lă de ziarişti caracterlzîndu-se ast
fel mereu mai pregnant de o vie, 
·fecundă, sinceră sete pentru cu
noaşterea în profunzime a reali
tăţii, pentru tot ce se petrece in 
j w· şi ne vom refuz.a dreptul de 
.a pu:bli<:a articole sci·ise frumos, 
dar g().!lle pe dinăuntru, goaie pen
o·u -că despre viaţa adevărată nu 
afli. d~n ele <lecl•t <fău:!ime, clal· şi 
~Ul ~ 1U1n ~I!. şters, fărră V!ig.oo.
~·e, oall.'e de atîtea 011i il'le 1Pîmieşte 
sqrtisl.il. · 

Ne angajăm să ne îmbogăţim me
reu cunoştinţele, crezul şi simţă
mintele cu noi valenţe ele dragos
tei cJe ţară, de popor şi partid, 
ale .stimei, admiraţiei şl dragootei 
ce iJ.e (t>trotăm <toWl!răşul·ui Nti.colae 
Ceauşescu, secretarul general al 
partidului. 

Dezldcriu SZILAGYI 

· Creşt.erea caracterului militant, 

revoluţionar al emisiunilor de radio 
• şi televiziune 

D 
oresc să subliniez 
rn primul ri:nd însem
nătatea deosebită a a 
cestei consfătuiri -- ex
presie elocventă ia înal-

tei pl'eocupă.ri a 't<>varâşului 
Nicolae . Ceauşescu, .,,ec1·etarul ge
neral \Ul parti'tiu lui, pe1\tru a. asi
:$.ma dezvoltarea a11monio.a.să a în
.ţregiI vieţi materi.ale şi spirituale 

,~ niaţi 1mii no.astre soci..11iste, afir
marea tot mai puternică, în con
sens cu -cerinţe1e pt·og1·esului eco
nomic şi soci.al al României a ro-
Julw conducător al partidul~i. ' 

Ca şi întregu.I nostru partid şi 
popor, dăm o în.altă apreciere 
l'ezelor din .aprilie, adevă1'at pr-0-
g"ta.m de muncă şi de luptă 
care v.a jalona pentru o perioadă 
îndelungată în.a.intarea României 
Pe ~rumul eâilicării societăţii so
cialiste mulbi-liater.a.l dezvolt.ate şi al 
c.omunismului, strălucită contribu
t1~ la îmbogăţire.a materialismului 
dialectic ş'i istol'ic, a socialismului 

ştiinţific, care întregesc în mod 
fericit monumentala operă sociftl-. 
politică şi filoz-Otică a tovarăşuluJ 
Nic-0lae Ceauşescu, înscrisă în fon
dul de .aur al culturii româneşti şi 
universale. In acest document 
programatic găsim răspunsuri cla
re, bazate .pe ·o analiză atiinţifică şl 
o profundă cunoaştere a realităţii, 
1a .pro.bleme'le fundamentale ·ale 
procesului irevoluţionar oore se 
desfăşoară în tara no4stră în etapa 
actuală, la mariile întrebări ce fră
mint.ă omenire.a .în acest sfirşit de 
se-col. 

Toate acestea reprezintă o nouă 
şi strălucită dovadă a grijii stia
t-0mice, pătrunsă de fierbinte pa
triotism şi de o exempLară dăru.lre 
revoluţionară, pe care o marufestă 
faţă de continua perfecţionare a 
întregii activităţi economico-sociale, 
1.aţă de destinele wtdei şi poporu-
1 ui român cel mai luţ>it fiu al său, 
erou între eroii neamului, de oa 
cărui gindire cutezătoare şi neobo-

NICOLAE CEAUŞESCU 

sită adivitate rev<>luţionară sint 
le~te toate î:mplinirlle epocale ale 
României socialiste, .sec1·eta.r.ul ge
neral al partidultli, preşedintele 
Republkii, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu. 

Ca activişti ai partidu.fui pe fron
tul ideologic sîntem profund recu
noscători pentru grija permanentă. 
pe care o manifestă tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, to var li ş a Efori.a 
Ceauşescu, în vederea îmbunătăţirii 
activităţii :în acest domeniu şi, Î'n 
acest context, pentru grija şi a
tenţia deosebite pe oare le acordă 
Radioteleviziunii, pentru îndruma
!l'ea şi sprj jinul de oare ne bucu
răm în permanenţă în activitatea. 
noastră. • 

tn conformi bate cu p1·evederile 
programu.lui ideologic, cu indicaţiile 
date de toviarAşul Nicolae Ceauşescu 
la Congresul al XIII-lea şi Confe
ltinţia Noţională ale parti~ului, la 
Congresul al III-lea al Edu.oaţiei 
·Politice şi Culturii Soclaliste, iPre
curn şi cu prilejul întîlnirii cu oa- · 
drelle de conducere din presă am 
întreprins o serie de măsuri me
nite sA ducii. le cr~terea eficientei 
politiCQ-ediioati'Ve a activităţii Ra
di·otelevizlunii, .La sporirea conti:!• 
buţiei aa:steia la formarea şi dez
v:oltiarea ci>nştiinţei socialiste, irevo-
1 uţiona:re a maselor .şi mobilimrea 
acestora in vederea înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului. 

A crescut astfel pondere.a emisi
unilor politico-ideologice în ansam
blul programelor de radio şi t ele
vi zi un~, c:x:eîndu-se condiţii pentru 
o prezenta.re mai amplă şi mai a
profundată a !Pdliticii inter.ne .şi ex
terne a partidului şi statul1ui nos
tru, a mar-ilor deschideri spre nou 
şi tnansfomnărillor revoluţionare fă
ră precedent ce s-eu produs în so
cietatea -noastră după Congresul al 
IX-lea, a vastei şi multilateralei 
opere teoreti.ce şi practice a secre
tarului genem.l ral partidului nos
tru, a oontribuţlilor sale de maximii. 
însemnAmte la dezvoltarea tezauni
lui gîndlrii şi practicii revdl,uţio
niare. Am 1Bcţionat pentru îmbogă
ţh-ea şi diversffi~ emis1unilor 
de actualităţi, pentru îmbunătăţi
rea informăl'H mase101· asupra poU
ticU .interne şi externe, a sarcini
for ta zi în diferitele domenii de 
activitate. înainte de toate a oelor 
din economie, Şi pentru generaliza
rea expeljienţei avansate şi iniţiati
velor valoroase rale oamerulor mun
cii. Prezenba!rea cuv,intărilor rc.stite 
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
tm:nsmisiiie directe de la congre
sele şi con.ferinţe1e n.aţione.le ale 
partidUlui şi de la alte forumuri 



ale democraţiei no.astre muncito
reşti, TevoluţioDBre, relatările des
pre vizitele intreprinse impreună 
cu tov.arăşia Elen.a c:~auşescu, în 
tiară şi peste hot.are, au constituit 
momente de vîrf în programele rle 
televiziune şi :radio, generatoare 
de-noi energii rev-OJuţionare tn rin
dul maselor. 

Emisiunile pe teme economice 
au fost reprofilate în spiritul ori'en
tărilor date Jia hitilnirea cu cadre
le de conducere dln presă, fiind G
xate pe popu:larizarea şi dezbaterea 
progriamel<XI; prioritare adoptate 
pentru diverse domenii ale produc
ţiei materiale, a măsurilor stabi
lite în vederea iaplkărll ferme ~ 
meoanJsmul ui econom\co-finahciar, 
d obţinerii unei noi calităţi şi a 
unei e!.lctenţe superioare în întrea
ga activitate economică. 

Prin emisiunile de ştiinţă. rea
lizate pe baza indfoaţ1ilor tov.arăşei 
Elena Ceauşescu, acţionăm pentru 
populm1zareia largă în rîndul oame
nilor .muncii a Celor mai noi cuce
rir.i ale ştiinţei şi tehnicii contem
porane, pentru educarea lor în spi 
ritul concepţiei ştlinţ\'.ţice despre 
lume şi vi.aţă a partld~lur ;ncs'tru. 

O .atenţie sporită s-a acorda~ re
flectării rnanid:estărilor organi21at& in cadrul Festivalului naţional 
„Clntiarea României ". tn urma cri
ticilor formulabe ele tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, am întreprins 
măswi pentru diversificarea tema
ticii emisiunilor di,n acest dome
n1u în aşa fel î·ncit i.n cadrul lc·r 
să se regăsească toat~ laturlle şi 
componentele Festivalului, . lnclusiv 
creaţia tehnico-ştiinţ.Wcă, pentru 
sporirea contribuţiei Iladiotelev1-
Ziunii la stimular.ea şi promov.area 
creaţiei de oallt.ate, pătrunsă de 
spi.tit revoluţionar, patriotic 1a fol·
marea omului nou, multilateral 
dezvoltat, cu o temeinică pi:egătire 
poli:tlco-ideolqgică, un .Iârg &iz-0nt 
profesional. ştiinţific şi cultural, cu 
o -c-0mporb$.re avansată în muncă, 
J.amHie şi societate. 

Ne i·nsuşim însă întrutotul criti
eUe şi observaţiile făcute de tova
răşul NicoLae Ceauşe.c;cu. de tova
răşa Elena Ceauşescu în lcgătw:ă 
cu calitatea programelor de tele
viziune · şi nad.io. Sin tem conştienţi 
că ·activitatea noastră nu se ridică 
totdeauna la nivelul cerinţelor oa
re stau în faţa Ra.dlotelevitiunli, 
că la ră.minerea în urmă a activi
tăţii ideo.logi<ee şi politico-educative 
faţă de dezvoltarea generală a so
~letăţii româneşti au contr ibuit ' şi 
lipsurile man.i.festate .in munoa 
noastră. Sint cazuri în oare emisi
untle de radio şi televiziune nu 
reuşesc să abordeze şi să refle~te 

in ·mod convi1ngător, cu îndrăznea
lă; problemele ideologice oare apar, 
eS{jectele noi we dezvoltării econo
mloo-sociale, ale ştiinţei şi culturii , 

hiatind insuu cient probh~mele ce 
se ridică î n nou.a etapă de dezvol
tare a economiei naţionale, a vie
ţii social-.politice din patria noos
tră. Nu am i;,buti t înt'.>tdeauna .să 
desprindem aspectele esenţîiaile oa.le 
vieţii economice şi sociale, să sus
ţinem tematic şi oalitativ, pe pe
rioade mai îndelu~t.e, problemele 
centrale ale aetivităţii economice, 
să contribuim mai concret la sti
mularea preocupărilor pentru o 
nouă calitate, creşterea eficienţei şi 
rentabilităţii, întărirea ordinii şi 
disciplinei, combătind, în acelaşi 
timp, cu fermitatea necesară feno
menele şi manifestările neEOative. 
Nu s-.a mainifestat totdeauna exi
genta necesa~·ă în selecţionarea fil
melor şi pieselor de teatru, a crea
ţiilor muzicale şi interpreţilor, din 
oare cauză au mai fost difuzate e
misiuni ce au distonat prin calita
tea şi ţlnut;a lor cu restul prc.gra
melo.r. 

Mentineroo un.or asemenea nea
junsuri a to.st posibilă şi ootorită 
faptului că nu am reuşit să stator
nicim în toate colectivele redacţio
nale, tehnice şi artistice un climat 
de disciplină şi înaltă responsabj
lita't.e :fuţă de calitatea emisiunilor 
şi că noi înşin.e, cei din conducerea 
instituţiei, am mai făcut uneori 
ooncesil, admlţînd să fle difuzate 
emisiuni· mai sărace în conţinut şi 
mai puţi·n !realizate din punct de 
veder_e :1'ub~i~t~c ~i ar~i.itic. _ . 

A::~~t~ . pt$a.J)lhS~1 , oa• şl îritrei!ţgla 
noastră activitate, au făcut obiectul 
unei analize ~afundate în adună
rile generale ale orGat1izoaţiilor de 
partid ale Radioteleviziunii. ~ntem 
hotariţi să înlăturăm din. acti.Vitatea 
noastră toate neajunsurile, nu ne 
vom cruţia forţele pentru ca pro
gramele Ra.dioteleviziunii să con
tribuie mai mult şi nla!• bine la 
mobUiZiaTea maselor de• barhenit a t 
muncii la opera de înfăptuire a poli
ticii partidului, la afirmarea puterni
că. a democraţiei muncitoreşti, xe
voluţio.n.a:re, Jia perfec~ionarea în
tregii activităti ·economico-sociale. 

Ne a~jăm să acţionăm cu mai 
multă h-0tărire pentru sporirea e
ficienţei prognamelor noa'itre, pen
tru creşterea oaracter..U uJ lor mili-
tant, revoluţ.ionar, comb.ath•, pen
tru a face din televiziune şi radio 
- iaşa cum ne-a cerut towu·ăşul 

· Nicolae Ceauşescu - „o tribuni de 
dezbatere captlV'a.nti a probleme
lor economice, politice, sociale şi 

etlce care preocupă societatea 
noastră, ·O sceru\ de prim rang a 
celei mai valoroase arte şi cuUuri 
naţionale şi uni"!·ersale, un instru
ment d~ man penku perfecţiona
rea multilaterali ' a omului, pentru 
formarea conş~lilţei soci:tllste a 
tuturor ceti~~or patriei no~tre„. 

Constantin PETRE 

O strălucită alirmare 

a politicii 

partidului 

(cant inu.are di n pag. Z) 

ternă de la p1·inciplul fundam~n 
că . este dreptul fiecărui popor · · e 
a-ş1 alege şi a-şi urma în mod · • 
ber, independent, oale.ii dezvoltiru 
sale socialiste. Dincolo de deas 1-
rile de vederi ce ;pot exist.a · 
această privinţă, interesele poi>*;. 
r eJor român şi un@al' -cer ca ele:~ 
trăiască în bună vecinătate, să cOÎl· 
lucrez.e activ in toate domenif1e. 
Cit priveşte probleme'le cetăţeni.lDl' 
r~â~ - indl!erent de orlgtfiMJ 
părinţilor lor - de acestea se oaia
pă şi se pot ocupa numai parti_4,1:11 
şi shatul no.stru. „Tot ce a-a re~
zat ln România reprezint! m~. 
comuni - a ia.rătat tovarhUl" 
Nicolae Ceauşescu - lat" totl cel71ft! 
locnfesc in România aint cetljem 
români cu aceleaşi drepturi, dat· 
cu aceleaşi obligaţii t Nimeni dia 
alari nu poate emite pretentlâ ,ae 
a se ocupa de un grup sau al~ 
de cetlţenf români l De &.oţl ce. 
tenU .patriei noastre se ocupi eoi.• 
ducerea st.atului şi parlldulnf • 
tru, societatea noas~. se o=· 
poporul nostru lnausl care, iJn · ,. 
democratic, işl hoWiş&e denolii:.· 
rea sa, viitorul socialist şl coniît• 
nlst !" 

leviziune sint 
transpunerea în viaţă a teţ.el~, 
ideilor şi orientărilor f.o:rmulate " e 
secretarul general al partidului ·, 
deosebit de importantele SIB.l.e c · -
vîntări. lnsufleţi ţi de profund ~-. -
rit revoluţionar, conştienţi de rŞ,, 
punder.He ce apasă pe umerii ~~ 
~eharii comunişti dau e~prefij 
prin tot ceea ce fac, prin t.ot - ~·

ce scriu, încrederii de care se bue; 
ră ,din partea partidului, a mare! 
şi iubitului nostru conducător,. , 
varăşul Nicolae Ceauşescu. dincpar
tea tuturor oamenilor muncU1 

intregului popor . 
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P rin decret prez.id~nţial, Organizaţiei dt> pa.rtld a judeţului Vrancen 
i s-a conferit titlul de EROU A.L MUNCII SOCIALISTE, pen tru obţi
nerea locu_lul I în întrecerea socialistă timJ? de patru ani consecutiv. O 
distinctie care îi include, deopotrivâ, pe tofi oa.'llen!i muncii d in jurlet, 
o înaltă dovadf1 a apre.:ier ii pe care !;_Onc\ucerea superioară de partid o 
acorda abnegaţi.el lor, acl.ivitnţli pe care o desfăşoară zi de zi pentru 
realiza1·ea sarcinilor ce le re\•in din prngramele de dezvoltare ale econo-
miei noastre naţionale. . 

Şi nu putem să nu ne gindim. tn acest ceas sărbAwresc, d i în 
cforturUe desfăşurate cu <;p lri t rcvol!Jţionar. cu competenţă şi simţ nl 
responsabilltă tli 1:ie cetăţeaj_i jud~tului se !:i!găsesc şi efortur ile presei 
vrincene, a le ziarl5tiloc care, alături de ccilalţj 'facturi de wuc::..ţie, su.b 
conducerea Con'(!_!etului judeţean de partict, .au acţionat pentru edi!ioarea 
,şi consolidarea unei noi conştiinte. pentru mobiJizarea plenară a oame
nlJor muncii la îndepJi.n.irea exem.plară a sarcinilor. 

Despre aceste eforturi şi pr11.ocupăr:i , despre mijloc.cele publicistice 
utilizate, ne-am propu_s să discutăm in 11izita pe ' care '.am făcut-o, recent. 
colegilor de la „MUcovul ''. 

Puternic Îndemn 
pentru sporirea 

eforturil.PJ de fiecare zi 
De fapt., pot spune că î'llce;>Utul 

documentări:i m i 1-a oferH poşt.a'1ul, 
oare a pă1!runs rn redacţie odată cu 
mine. Adwese, printre altele, ~i o 
telegramă al căire! text, ou perml
slunea destlnatarllor, 1-.am copiiat : 
„Vă adresăm sincere mulţumiri 
J>el1'U sprijinul deosebit, pentl.'u co- · 
_labora.r ea fructuoasă oare a condus 
la r ealizarea de către întreprinde-
. rea noiastdi. a sarc::Inilor de plan 
pe 1987 şi obţinerea pentr.u a-ceste 
~r:ezultiate a Ordinului Muncii ola
.'&a I "'. Telegrama ~ semnată : 
ISAH Focş;ani., dkector ing. Veber. 

- AU mal prlm.U asemenea co
reap0ndenţe. si recunoaştem, deo
lebU de stimulatoare pentru. o re
clacţle, .pentru activitatea gazetari-
lor ei ? a-am intl'.ebat .pe Ion Nis
tor, redactorul şef al gazetei „Mil
covul ". 

- S-1a mal intî.mplat, dar esen
. ~~a;! nu este să pl"imeşti o telegna-
i mă Coare rte bucură, bineînţeles>.. cu 

un prilej .anume, ci. să sim~ me~ 
~eu, iîn reliaţii:le cotidlene de muncă, · 

e cdlabora'l'e, că ziarul, :zii.arJştii, 
fee parte int'-egr.antă din vi.aţa ce
tlţenLlor, 'Că se implică e!<io!ent în 

problemele cu oare aceştia se con-
fruntă. ·· ~ 

- Cu ce .sentimente, cu ce gîn
durl au primit oamenii judeţului 
vestea înaltei dtstlncUI ? 

- Cu '<> imensă bucurie, desigur, 
oa pe o cinste deosebită, oa pe o 
onooTe, ca expresie a înaltei a pre
cienl pe oare ·o acordă conducerea 
partidului, secreitarul să·u general, 
reaJ.izăi•ilor lor şi ~todat-ă oa pe un 
indemn puternic de a dobindi re
zulbafe şi mai bune în toate dome
niile '<ie activitate. Si tuarea organl
uţiei f udeţene de .partid, de .patru 
ori consecutiv, .pe .primul .loc, este 
o oonsecinţă a a.ctd.vită:ţii econom:lce 
desfăşurată d~ .. uni·tăţlJe -noa.st.re, oor 
şi a actnvrtA;tfi organim'to:rJce şi po
lillco-edUMtive susţinută de or~
nele şi organizaţiile de pmtld, de 
conducerea Comitetul ul ju:def>OO:n de 
partid. Cred că 1Scest.a este contex
tul în oare 1lrebuie apreciată, eva
luată, şi -00ntr1buţja ziarul\li : oa ·o 
sldda:nie de a particip.a efectiv, cit 
mai efiicient, la populari7.Mea obiec
tivelor ;prevăzute în .plian.Ul şi în 
programele ecooomico-sociale de 
dezvollla:re Îill 1PTO:fi1 te:r:itorial, la 
generalizarea experienţei tina,intiate, 
la mob:il!izarea oamenilor muncli 
pentru rezoi.viarea iprobler.riel1o:r ce 
se ivesc, pentru Sndeplin1rea sarci
nilor, oombaterea stărilor de lucrur i 
ne~.tive, intări.rea disciplinei, e or-

. dlnll şi .in.Staunaire!,l unu.i climat de 
d.spundere muncltoreasC:ă .în toate 
unităţile de productie, ·în t oate lo
~tăţile. • 
~ Cum stJ,bWţl, In re~ţie, „or"

dlnea de bltale'', cum vl or1anl-

zaţl activitate.a âsLfcl incit demer
sul gazetbcsc să dobindeaacă efl
clcnţa maxi.ml ? 

- O primă, fundamenta:Iă orien
tare ia activităţii noastre o consti
tuie, desigur, dndicaţiile, t~ele for
mulate de secretarul genen;tl el 
pa.rtidulut la Conferinţa N.a.ţiooolă 
în şedinţele Comitetului Politi~ 
Executiv, Ja forumurile democra
ţiei muncitoreşti, cu alte prilejuri. 
Pe .această bază am elaborat P'la
·nuri tematice, planuri speciale cău
ttnd să îmbunătăţim z.larul ii din 
punct de vedere al structur.ii dar ' 
şi în ceea ce pi-Jveşte oalitateâ pu- ' 
blicistică a .articolelor. Sintem în
drumaţi , sipr.ijimti p ertna!llent de 
bt roul Comitetului judeţean d~ 
partid, de secrebarcfatuJ său, cel 1 

puţin o dată pe lună activi~--t 
ga.zetei fiind aruaHza.tă în oadnulşe~: 
dinţel,or biiroti1ui. ,~: 

I• 
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Planificarea riguroa~ 
•• a muncu, qm: 

'l'rJt 

condiţie a eficienţei 
Despre struclurarea tematici a 

zlaruluJ, despre planificare, ca for
mă de coorilonare şi dlrec&lonare 
preclsl a eforiurllor redaetl • 
in 'Vederea atlngerll scoplidlor 
d~ şi de p~pectfvi p . 
ne-a vorbit Dan Poelllat'u, seer " 
de .redacţl.e al gazetei ,.Mll.tj'~m! 
„Por.nim, oa ori.ce 01·~ de 
de la propunerile pe oare ., 
tea însăşi le oferă, de la • 
ţile şi fmperia.tivele e.ctualităJI: _ 
ni:fi·oarea se .realizează p1'li · 
med1<UI. 1a două instrumente, , · 
le ,putem n.umi astfel. _ · : , 
mai .tntii, de un program r . · 
nru de anvergură, elabor:at ·: ". 
unui doownent de pa~i'd, '. · 
orientări iPrinci.piale; ipro 

· un produs al gim,dirM "ll 
lectiv.e, tnglobi'nd ~dei, .sug, 
puneri ale .tuturor mem;b· ~~~ 
d;acţlel. Al doile(a aspect, 
formă e ·planiftdrid este 
ordin curent, plan'Ul de l•~ftllf] 
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sliptămînal, cu o funcţionalitate 
foarte precisă . .In şedinţele oare au 
loc în fieoaire simbătă, pe ~za.ana
lizei ediţiei pre<.-edente, a re&iză
rilor şi ne.împ1Jn:ilrfilo.r e'.! ·Ş i, tot
odată, \al pampedti va -prii'Oiri tă
ţilor, a S9rc!ill'li1or definitorii u
nui moment sau a Lluia, ialicătuim 
planul concret de muncă al săptă
minll ce urmează şi care se va re
gls.i lil sumarul .pe oare-1 p1·egă~im . 
DisouţliJe vizează 'chestiunile de 
fond, urmăresc încadnott.-ea ;;>roble
melor 1a zi in a nsamblul tematic, 
i.n structura plan.ului nostru de 
perspectivă, aru: se referă, deopo
trivă, la as-peote de ru'dinul formei, 
al rea:lizărili grafice ia fiecărei idei. 
De fapt, putem considera că ziarul 
următor rocepe să. existe chiat· din 
acest momen.t. 

De 1a 1planillioa:re, -Organizare pinii 
la .punerea in pagină, l:a elabora
rea şi reail!izarea zimului participă, 
deopotrivă, in1u:egul colectiv. Ple
căm de 1a ideea că. munca noastră 
impune un înalt grad de responsa
b.ili'tate palili'Că, soc:i:ală, jdeologică 
şi că ne impli:nim menirea, ne jus
tificăm rosturile doar în măsuni in 
oare produsul iactivHăţli noastre, 
gazeta, reuşeşte să se implice acbiv 
î.n viaţia .cotidiană a judeţubui. P en
tru a cea.s-lla e nevoie oa fiecare ci
titor, indiile:rent de secto1'u1 în c.are 
lucrează, de vîrsta şi preocupările 
lui, de n ivelul de cultură, să gă
sească in. paginile no.a.sl!re ce·n1 de 
citit., răspunsul la o întrebare oa.re 
i1 fră!Jnî:rrtă. Scriem cmticole .d~p:re 

imperativele actualită~ii in econo-
mie, despre stadiul 
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cinilor de plan în tr-o unitate sau 
alt.a, diair şi despre ati tudinea .fa\ă 
de -mwlJCă şi de vtiaţă, oombMtnd 
memtali'Lă1ţile rert:rograde ptill1 a
f inni:i1·ea v.allo rillo.r ouceri1e şi în 
.acest plan. Şi dacă vom incerca să 
descifrăm conla-ib'uţla, aricit de 
modestă, a 'Zia"ttulul, la succesele 
obţinute de oomenii m uncii d "n 
judeţ, cred că ia.ceasta este zona în 
care o vom &f.Jia : acţi unea consec
ven~ şi - ne siJ·ăduim - ef:lcien
tă, asupra modului de a gi.ndl şi 
a trăi, penti'u -crearea unei at!tu
di-ni avan.sate fia(.ă de mllncă, de 
implicare a fiecărui celătean în 
pr-0blematic.a fundamentală cu care 
se confruntă judeţul şi ţar.a. Noi 
nu rezolvăm - nu ne pTopunem şi 
n ici n-ar fi cu puti nţă - probleme 
concrete de producţie, a<:ţiune.a 
noost..ră vizează un alt plan, cel .al 
edlfilcărJJ conştiinţei muncitoreşti, 
revoluţiona-re, al formă!"H uno1· 
convingeri, mentaJ.ltăţi în acord cu 
timpul pe care-J trăim. 

Preocupaţi de un larg 

schim~ de experienţă 

profesională · 
Unia dintre preocu,părHe n-Ooa.Stre 

constante este aceea de a gibi noi 
fo.rme de acţiune publkisncă, de .a 
reuşi să menţinem mereu tTeaz Jn-

ie1·esul cititorului, de a ne bu~~ 
de a leotia şi încrederea lu.i. OitlţJCi 
revista „Presa noastră", dezbaterile 
profesion.a!e pe oare le ini tLază, iiî;. 
ţ e!egem că ne intilnim, în această 
preocupare, cu gazetarii de la 
Jelialle publicaţii din ţară şi scrum
bul de opinii, schimbul de e~-
1iienţă pe oaire o astfel de der.:1bat~ie 
îl favorizează ne...a fosl nu o daÎă 
de re.al folos. Nu ştiu c.Lacă, în 
ce ne p:-J veşte, am găsit ceva a -
tr-adevă·r nou, dar am înţeles ~ i 
acesl lucru mi se pare impo1·tan: . 
că împ1-ospătăf'ile ungh i ului de · -
dere, ale modalităţilor de expre"Sle, 
sint vital necesare şi nu trebui&· 

e concretizeze doa.r în iniţie · 
periodică a Uil"l.or n oi r ub1'iiol, el"-: ă 
opereze eh lat" în interiorul '. ·_ r 
r ubrici constituite". 

A f i util, a fi eficient, a fi bi' • 
grat în fiecare dintre marile · e
Uuni pc ca.re le desfăşoară oa..nteDU 
muncii din judeţ înseamnă pen na 
gazctnr, implicit, a fi perfect infqr· 
mat, î'n priză directă cu acLuall.{:a• 
tea. Cum se reaUzează acel\Stă ]\1-
versificată, me~eu la zi, d<_!OUlii'.«JA• 
tare de fond, indispensabila 01iltl· 
ruf articol, dar nere'.rumindu-se la 
unul anume ? Ne ri\spunde, · i'\ 
nou, redactorul şef : 

- P1·.inctpafa cale o constitoie:le
găLw1a str.tnsă, permanentă cu ~· -
torul nostru, Comitetul jude~n 
de ~iq. E9 partloip 1.a toate - -
cUn~eJe ·cte bkou şi informei 
colegii ele redacţie asupra prob -
roelor discutate, a sarcini-lor oe «e
vin p;resl;rl :a.m progna:mele elab ' -
te în acest cadru. Există, apoi, te
gătw'\ll directă .a gazetarilor, în "'· 
port cu sarcinile fiecăD:uiia, cu r
g.cinele .ele conducere ale tut · or · 
sectoo_l.elor, du-ect cu unităţile ~. 
ducNve; ei participă, de asemen, 
1a aualizele ce se f..ac ion comnn · 
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n:ientele specia.le, pe domenlJ . .Foar 
te. important. de imediiată ut ilitate 
pr.actică în ceea ce priveşte 0 bi.lnă 
J;n.formm·e .a g;azetarilor , a g.azeteI, 
este şi s istemul acredHări i fiecărui 
1t:.edaetoir ~intr--0 unitate de p roduc
ţie ia judeţulu·i. Legă·tur.hle pe oare 
:1.e---am stahi!Jj.t, ipe care le păstrăm 
c.u. gr~jă, sint .:it it de bune, incit 
l:ediackfi:ul acreditat e consideliat de 
1J.11JJ.'tăţHe r espective oa un iadevărat 
m enlbam al colectivului, părhaş la 
b1J1.ourlile şi la trăm.î.ntăl.,iJe lui, cu 
merite în s uccesele îmegJstr.a:te, l'ăs
·punz:ător a:lături de toţi, de defi
cienţele ·lv:it e. Ne ajută m U!lt, tn 
e1:mdlaşterea p.roblemelor cu care se 
con..fit>Ui11l:ă diferi tele sec!.oo're .de .ac
!livJJat.e, 'i·o t.HnLr hle oyganizate î.n 
nOO.actle cu cadre de conducer e .ale 
unor sectoare şi unităţi. mtiJn ir ile 
riadactoriloL' cu oam enii muncii, cu 
Cltiitoro noştii'i, sint şi ele o priac
tkă· curentă. 

Ni1colae Lădaru, redactor la sec
~ eco11omică a gazetei „Mil covul " 
~ ţinut să sublinieze senmifica(ia 

• deosebită pe care o dobî.ndeşte, 
ventr:u gazetarii vrlnceni, cuceri.rea 
'înaltului ti tlu de .Erou al Mw1cli 
'Socia:Uste, in acest an, Ci:m1 se ani
versează două decenii de Ja înfiin
ţarea ga.zetei. „Industria ia crescut 
odată Oll zi~trul, sau poate ziarul a 
CIJescuţ odată cu i<ndustrha, pentr-u 
eă :în 1968, 1a iniiinţmea judeţului, 
pe aceste meleaguri .nu ex-isfiau de
~t două î-nt reprjndet'.i de ,refer:inţă: 
Co.mbiL11atlU!l p enti'u Pirelucr.area 
J:,~mnuJ·u.i şi Lnt~·ept"liinda·ea de Con
:t:ecţii Focşani . Saltul est e de-ia drep
ltul spectaculos şi se iresimte cu e
g;<~lă forţă pe multi,ple plQOuri. 
N'ot1ă, ·redactorilor de 1ia see·ţia e
cen:on:Ucă, iatenţila ni s-:a tndt·ept.at 
~ precădrn:e - fiind vm1ba. de o 
4.ld:lli.i:r ie lflinără - spre ore.a.rea 
u ii.ej conş.tiii;nţe muncitoreşti înain-

Din experienţa . redacţiilor 
tate. Oa.meni!! veneau de la (\ară, 
d in J.ocalităti:le judeţul.ul, se oon
frun l.au pent ru pr ima dată cu rit
murile ind!uslr.iJaJe de muncă, cu un 
alt mod de \lliaţă, de inţelegere a 
prop1'Îei men.ir;i „ .a p:I;-Opl.'iei Tespon
.sabilită:ţi s·ociale. 

SailtUl despre care voo:bea.ni , o
perat in. pliau cantitativ dar şi ca
libati\1, a deven.it evident in' 

..anul 1984, rn'nd oTgia.nimt.ia jude-
1:ean.ă de parllid ,c, dobind it Ordinul 
Muncii clasa a n-a penln.-u activi
tatea desfăşu:hat! în 1983. Am în
ţeles atlunci cu toţii că se POlate 
mai muil<t, că oamenii, colect ivele 
s-au format, s-.au matw·izia.t şi pot 
<i tinge uin nivel superior. Rubri ca 
economică .a gazetei şi-a str;ucl.iurat 
şi ea acti:v-i!a•teia . im j.m~ul unor 
obiective cu bă<taie mai lungă. Urna 
dinllre căi le urlT!late a fost aceea a 
popuba1rdzării ex.perienţei poztt ive 
din unităţhle .fruntaşe. Am con.side· 
Pat, de asemenea, că .e.5te necesar 
să fim m ult anai combativi Ia~ă de 
neajun.~w.·-ile ·care se manifesk'l:u în 
unel-e sectoaii:e, 1in a nwnL.te tmită;tj 
de pl":Qducfie, în aşa· fel incit pr o
blemele să poată fil depăşite, obţi
tti•t\d:u-se şl în ac.'ele intr~1·in.deri , 
11.-e~late pe -.µiăsUJ.~ o~ectivelor 
urmărite dm: şi a forţeiar de cta r.e 
d ispooeau. Din martie .. 1984, dnd 
a a v·ut loc . în:mi n.;}!l'ea distincţillo1·, 
am reaJfaat pagi!ni speciale cu ex
per ient.a unităţilor ~re s "1C\'U dis
tins în iint.tecere<a soci.a.listă. a anu
l ui pre<:edent, ca re a u o:euşit să in
deplinească, înainte de termen, sar
cinile .cindnal ului. A:n1. in:iţiiat a tunci 
rubl'ica ,;C.iinste fruntaşilor" în care 
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prezenilam i1l mod 0011cret modnJi 
tăţi!e prin care s-iau obţinut :rezul-
1iatele ce au coodus la. acordarea 
înaltei distincţii. San.'cin.ile care re
''enea u intregid -economii a judeţu
lui - cum ar fii. ·innoiir'ea şi moder
nizarea pr<1ducţiei, 1·eaHz.area pro
ducţiei ftizi<:e, iprom ov.a:rea progre
su.tul teh.mc, .creşterea efide:n~ei, re
ducerea consumurillor ma.terJ.ale.et c. 
- toate a:ceste sarcini, 1·eruimr ea 
lor .au fost urmă1Ji te în :fieoare un.j - . 
talte. r.aparl!a!te <la oom:hl ţiiUe s;ped
:filree. 

- Aţi putea -da w1 exemplu con
cret privind ini-ervenţia nemijfoci„ 
tă a gazetei .i.n depăşirea unar nea
junsµri înregistrate de 'at:tlvit.atea 
i1ner unităţi de prodncţie clin ju-
deţ? . 

- Ex-empl:tiil cel m.,'li con.oluden t 
mi se p are a lii Crunbiootu11 · dePre 
.Lucr.iu·e a Lemnuhti Focş~:nii, uni
tate ca.re .avea serioase rămîneri în 
urmă, astf:e11 'incit se credea că. nu 
se msa.d. poa:.te :iia:ce· nlmi-c, că sin
gura sdllUţie 0!l' fi rost schlriibarea 
c~nduc;:el'ii . Ne-a1l! o~upat. ,stă,uuitor 
de a:i;e.st co1ectiv;, ain ao.ailii.:iiat în 
profunzime defi-ci~ţe}e, oauz~e lw 
treaile şi ne-iam dat seama. c;li ena 
vo.rha de un stil d e muncă defec-

llu~. PiJ.ID.!f!."allle ·de măsurJ. -exds
lâu, e.nau :foarte bune, dial nu erau 
puse în pna:ctică. De fapt, noi nici 
nu am fă:out altceva decit să con
vingem o.ameni:i că de ei depi>n(;ie 
redres.area situ.aţiei, să urmă1·~mln. 
del!a.H1u ~plli'Cla!T"ea 'J'Mgro.ri:u~Ior ela
borate. Milltă w eme oonducetea 
era reâ'lactiară JJa prezenţa :noastră 
permanentă în unitate, 1a stăr~_, 
too;re.a abordare în zkn' a proble
melor lo:r. Probleme.le inu erau însă 
ale lor <:l a.1e noas~e. roe t uturor, 
şi in cele din . uxmă intewen·ţia ga
zete·!, „incăpăţînarea" reooat01ilor 
nu a rămas fără re.zultate. 1n pre
zent, unibatea. îşi Teializează Sa.roi 
nHe lună de Jună ,şi - deşi proble
mele ce.le maii grave etîau î.n legă
tură ou Cia!litatoo pr-0duselor - au 
a}uns să }>timeascli de 1a tma din~ 
tre cele mai ·imJ:>ortante· fi.rme-par
t eher, un ;premiu pentru cea mal 
b'ună oalitate a m obtlei livrate . 

Un alt .· exemplu ne oferă. Niool~e 
Ţigăeru, retia.ct.or ·1a secUa ec<>no
mlcă, specializat în problem·e · ·in
dustr1ate-: „lrn aniul '198'6, la ~ce_put 
·de cincinal, I.a o ll!ti1t.ate cU11 j'ude
ţw Vll"atl-Ce.a ni "'eluJ producţiei ei~. 
static, răbi.i:riea. nemişcat, cu toate 
că sar-0iini.le ide plan ere5wseră. Am 
pus :fiaţă 'oo f.aţă reprezentanţi de La 
două tl!Di<tăţ,i , flur.nizorul şi b enefi
ci;aruJ săi.1 p:nin.Ctpel , respect! v . ·F i
latm'ia de Ună pieptănată · şi lntre
µrinderea .de triieotiaje, Un:ităţi ve~ 
ciine, de altfel. Arh invitat să patli·
Ciilpe !ia disd.i'ţi.e' conduceilHe, secre
tarili' de partid, de u:T.C. f)enlru ia 
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a:l'llallm situaţi.a ; unii afirmau că 
nu -. ipot produce mal mult, a:!ţii că 
ar · .produce dar nu li se livrează 
suficientă '•materie primă. Dialogul 
a , f«sbilung, rawi tosL forrnul.ate opi
nib!diNerse,r-s-..aw1diat. ci.fire, da~ etc„ 
daTrt tneepinB•· id.in race3! lună. sarci
nlile-1dej plan.&poriif:e, iaJeittecărei uni
tăţi .:srnur-,realizat> :.;şi·"S-al!t !~ depăşit. 
l'tt ::0ilârr .1rubrioa · pe tcare; am iniţl.at-o 
CNi·: iactes;t; prilej- .'. a ·i '.fost: in.tatulată· 
„.U tlJ •rnidhin 1 [lt"G.d.U$e "1 mar:fă !;peste 
pl11tn"' '.~'u eă aceaslla«.era v.a~ 
Io.a.rea depăşi l'ifo;r, val.OOTe pe oo:tJe 
iaanwăstga;t„:o· 'lŞi!i !in::bon~bl1taîeC. -
- b ultim'la 1:i111•n1·) lr1i hni'I h •:. '"·1·1 

felitTu~~:Uillifil~t&ij6i~ 
~~::~crtmfi ei „;;;teh·mce/ ii 
-iru . 1t1R·- ·[ ulunrr.~1. l ;. ·)1„:h 1d 

~~:<. :;~-~~ i1l'l~~~;·r'.~ii;r;~~l1;·;.~,;~;~~'. 
.,, „ f,. 1: ~AJ ,.,,_, -tU'~t. ,GJTr ) 
r.·:-·rr.<irtt•,: 1. ·,;) ~ ;s J, ;""~~- "!. (.'·~i.~ 

:~!L-~~tin'/~~;· bun;~.;~.;tÎ~t11fat: 
1-•I „!-,'.'<1:1;.'} ."f·•/n,IÎ 11't»h '.:! ,;1.9'~ .. ;q 

&1') ['•: 1.l"flf'.-J;: Jf".h f!'. 1:.-;)I! J?- ~t S'J'I 
-·j~oalt;r.de21idel."1artl 1.t'f>e n ooYEh U-.dm·.: 
mJi;t;i;m'·1&n:;; acti vitate;a ·" naas'tiră, l'eW. 
ş:W1d:n1 (111&dh diiired~ ·ldli•m l obiediµeile 
~J.!itJr l•bare. ·' ~e cei?o.n"onfte:i•! tţlaţlo.n• 
se . oncre11lzea:i:ăriÎDl1rulmi:da m ,Nii:<rl 
ua-, ;ep:t ' ia'b .tntmcl:iJ în oata.T".a• rni.ş~uM 
de rroteatiiei te.'hnică'k IA\m avutr ·tda-r! 
te1 multi ·rtn\?ita:t>ir în :T.eclia.Qţie t şi .:.d&:
&iguliută. 1aşteptări1e n~e nu· iS'..a~ 
.confiTmats1chiaw 1 iototd~r dar 
am. :> pornit .<i'e.! la convingerea • · -Qi 
dac'ă "4 0 1.de1 .persoane .l emit, în . to~ 
ct:.al; 4(};1 tle ' del1 .şi &că~'d.ia·· ale·«iom 
.5 SÎitt JV'.aioroase; ·tot e urn ·ciştig rm
portan'tJ'J Getre.riCli!J7.a:rea· .-, ex..'pe1ien tei 
11v.an.9ahit >'ob.ieebiv-· c.ipwarm:rient .. ,. t'll 
~®uliui, 'P<l:lle :-::immăda <d'W.&se . fcrc-
mer...gazetă1'<!$.tr·-rşi '<cred! . leă!l ctrelî>Uf<a, 
clili!ri<i să~lapeleze " tl!l I to.rniui.ti -,,: cit 
·mai' dl.ve1.1.stti<iatet:"Toornai •pt!ntrlu·i:a 
19f.mge ·1 at~w~···1pen6l'ili l~ tn.Wesa, 
~eb b:tl!l~ it;ndmnn.ae!laoplleltia:ea: t ~
-perl en'ţei I i.ş j"IJd e-. f 'C'~t'e i a1J1ie1 roil.-e"eti\Ye. 
ie):ii 1'U)i e~l:l iast fUlli'\m~,"!'.~"1ili 
dilon t.t"e.llo;metoa~e · ~~ 08.rt! rU~ ! '1i!till·tiî.rrl, 
Jn, ,ace,.5t.6 ·~,e)i)S.„ ~~o~Jt~nm·.ion 
.v~oa r.\ ~~iVel<u\ #.;~emi»it;ţ "a 
-JiJJanult;t,h{tmifPltLUidJa.::t~tiJ .Ul,~1;
iei:i;"." (ijtlip:l ,Ern-l.~ng;;_.e tP~ţe!l~Plt~ 
.h)l, ;dar.ino.uJi•m.e ~Jace) . .'~· ~oI<.~ 
,dei un griafio, ~e .:-nepO.J;nenf.(lt. 
it) ,,care, no:t.ăm ·~eil~Jăti.i; 1,,, :ş.i 

1paf.ru- Jn.dieatPI!i r.~ „p.Ia,n:r~~ 1rt-
1ceputtnmm~ii.f-;~~„. ~-OP.aşfil .Să 
..fil.m-•sinaeri; .oare-: dd:rec:tpr,·r:eare rse: 
areilal: 1·dei, partidq ·şa.\b muncitor ,. s.e 
simte bJnel1 cînd tntJ1.neşte7 numele 
un!tătUJ w.sa:!ei ,în · ultimele:r l'induri. 
.Nut .~mentăm1 peniru·,·c& .. aici . nu 
e.ste. nevoie-,.de1toomeptemt, IV1ă _ias:L
gu~"'l qă:,,~fe-6Wl' .5n . :practică 1 e . adesea 

considonabil. Est~ o rubrkă la care 
ţinem şi de a cărei eficienţă sîn
tem incredinţaţi. 

Cred că un lucru im portant în 
munca noastră, în .aşe:oareG ga~e
tăriei sub semnul lmplkăl.1.ii sociale 
:autentice, este stăruinta ou care ur
măl'im tem ele prioritiare, consec
venţia atitudinii , a acţ.iJUn-ii noastre. 
De-a lungul timpului, a cel01· p,a:l1·u 
ani de.">pre oa1:e d]scutăm .a.cum, iani 
<;ţ'!re au condus, prin rezultatele ob
ţin·~~ de econom Ja judeţului, l.a 
0GQr®uea i n.al tul ui. tiLJ.u de Erou.al 
Muncii -.SoC?i~iste, noi am 1hitiat si 
~ : Swil\i-npt tPe ,pe1•ioade destul de 
iindelungalei1m&i multe campanii de 
presă, ;Şi oonsiq~ăm. fără falsă 
mQoeşţie, că 1nu„~u.,{-0St iJ:mtile, că 
aunavuţ· 19 1 conQ.·l b1,1.ţ.ie,.• nuda reali
~ea •. ~!Etctivăi a .sai;Qi;n'ilt>.r de, ·p~. 
c;l~w-. dar la f01:marea1J iin li:ndu1 

. qam~nilor .n:t:ltooîi~ ;.QI une!k a1iit1,1wru 
i.nalntiate 1fQ\ă ·de I Jnl:\OCă.t ,Q tCo.ntri:
li>iiţje . •mpli-Qilă, . dac~hal:Udex,p:licjlă, 
·"'1re: !)li rti i~:,pare · neins.enm~t'1; 

Qij1~~t.î~~··;·;·'
1

î'Q~ar~fq~f e~ 
· '.. ;\.·~;;~:.:~~!p'' i.,;/:;„e:':a. l:;z:~~~ţ~': ·P{; ,JOt; I· rll .. 11 J li dlllrf6. 
I •;•, .l f.t:! •)lf°lt:Jr r:~ll .•..tt-·:t(!L·~-"'ljt 

';· !:l;ît;·'?I,.~ ţ-'' it.i~~lflfq ·:e'[ ~tJ 11· t • 

.-lfăr_A, iţ 1r P~i r.o.l>J,e«(UxeJ~.;11r1~ 
dtb şi /11inli. ··J a q\lm,.,, • •fl:.daqt\1', dşj 
pr:opanci .a,JMurl ,. 1~e„„.·to.~t~ ; ~
te.Ie ~,,..jud~ol1,1\, ~,- :·l !l'le>\I• I?'.li 111.11Jt 
ŞI • lO· ,, c~ . ICO•!! J),l;f'<e.'it~, s~l1>,qU 
flgrJcoJ„ .asu~.uoci~ '""~eeJl.· şă.„pQ{l
tă. aspira Ja îna1J iH t;HH .-d_~ ff;q~ ~1 
noii revolnţll agrare. Ol>1ect1Ve m
dră.zncţe dar nu ireallzabil~ ·după 
cum ne-a asigurat Auina Sbatriâ~ 
redactor la secita. de spec.JaUl:.ate a. 
ga.zetel „Milcovul ,; • 

„Demersul pub'.licistic va viza cu 
}}recădere, oa şi pina acum. Il"..obi

.. de · i~-~ţlj, 
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Cercul de perl ecf ionare profesională ·al 

„INFORMAT IA BUCUREŞTIULUI" dezbate tema; 

DE LA TITLU 
LA ILUSTRATIA GRAFICĂ , 

~e.vitolizot 1in ultimii om, in lumino inldotoor.hlor S:p<>· 
rQte· ce stau j n faţo. I vcr<i~·oni1pr .dr-n p .resii, c-erou'I de 
pedectiottl re protesionollă -01 ziorvlu-i Copit<>lei v.tne in 

zorea cu noutăţile lin ortt'ogrnfie. Te.ma u·l·timei i·n.-trun.i.ri· o 
sttimit 'IJ!ll ~hres<: i111iteires. Lo dezbotere a<u 1:>:c:n•tro~.ot şi 
oontri b1111 mv,;ro\i şi redo::il'O~i· <JÎ zhorulluli. mn tpaflteiO l 'n
lllttoţiilor .om reţi.niut 'dprnrne tovarăş\ilor Nicolae Gr.igore lntimpi.npre.o preocup(]r?Jor colectii'vulvi red'ocţidl'l!o4 de o 

o!t:Wige oolte cp•Hlto·tJiNe di•t •m:oi i1nolte 1\.n dlto!logul dolbl.di01n 
c.u numeroşii cftitorii o i zioru:h.ii. Strvctumt l>e -dfarecţirte 
esenţiale ole activităţii economice, sociale şi spiritua le o 
Ceteţii, oglind!Lte, ;prin mod!o·lită11 odecvate, i-n cokti
nele „lnf-ormoţiei", temele .supU&e dezbode rii in oeroul 
proJesiono ·I ron'tu~eia-ză o s.feră de p.reoou'pări dfotre cele 
moi bogo~e. de la ouoooşterea p~ob'.lemati:oi1- produottve, 
o '10U lui .ineoomm econio.mieo-:firnorrdar. pină fa oormele 
civilliitQJţlei vrbcme ; de fo opr~doreo cunqşti·nţefor des
pre genwoiie şi -s,pecitle publidstice, d-On unghiiul cdeavă
r+i lor Io formot!UI şi formulrcr grafică. ,p·ină I.o romiliio'lli· 

Mărăşanu, ·sl!!Cre~o'.r res;pMsabilf die redaeiţie Ua revk:ti'.J 
„Fl.acăoo", Ion Cristo iu, red,otitO'r-şef a.1 re!'.<istei „Team.ii", 
•Constantin Stănescu, şe:f de se.cţie .to Itk1iru1 „Scintera", 
conf. 'llrr~v. '!ng. Sylv.ru Comănescu, se<:re'l'a'r exeeut1v of 
Aso.ciaţiei Art'i):trlor futogrofi, şi o lllilstvQ plois'lfllC Teodor 
Bog~i. Dhn~re gazde· şi-au ex.p.rhn:o.t 'Păre~rle llovoFăşii 
Dumitru Tarcob, redoctot-.ş:ef al ziar.ului: „fnfonnaţia 
Bucure~tiului", FlorJn Rădulescu~Botică, secrefur- respon• 
ro:bll de re:dlaoţie, Octavian Andronîc - ANDO, redio'ct0tr 
pri.n~ipo-1 (şi groifioon), V<Hile Biriş, secre.t'or pÂIOOÎ'pOI de 

Ce este titlul? 
ION BUTNARU : Faptul -că 1·e

vjst.a ,,Presa noastrl" a sollloiJtia!t 
prezentar-ea dezbaterii or.~nizate 13 
,,lnformatia Bucureştiului", &opne 

a o publica,, în ~ wnăr.ul pe 
akieaStă l!Ună, ·i!n odl.'OOlll.~~ ~e. 
dovedeşte deoseibiita re:~tiviiiliW.e 
a or~1ui de presă al Oan-
Jillil!Uliui Ziiari$blla:r: faţă de pro-
·~eie ou cail'e se oorlfu.'Ullită 
colectivele redaeţiooo.le, gazt!tarii 
din intreaga ţară. O oonlirmă ma
terialele publicate şi rubrici.le ini
ţiate în ultimul timp, i:n înbî~pi
narea aspiraţiei nOiastire colective şi 
individuale spre perfecţionarea in
tregii activităţi sociale şi profesio
nale, în vederea atingerU unei cit 
mai înalte eficienţe fonnativ-edu
catlve a actului .publkisttc. 

Aparent li.roibată Ja„. titlu, dezba· 
ferea no.astră imip']Jj.dh· numeroase 
'aspecte a1~ ga?.etăriei pe oa:t·e o 
practkăm, ale profesiei pe oare o 
slujim. Titlul ~. de fapt şl de 
drept, „cartea de vizită" a maie
l'ialelar pe oare le semnăm, cheia 
.ce deschide (dar .şi închide !) i1nte
resuJ cititorului ~ţă de textul cu
les. Un titlu ilflS.Plrat e o emblemă, 
un ti'Uu fetielt este o stemă a ace
lei realităţi 1,ncă necunoscute de 
~titor. Să-i prjndă pe citito1· în 
<:lmpul magnetic, să-l oblige la 
lectură, să-i pliastld.7.eze reprezen-
11aiiea faptelor după lectură, făcin
d.u-:le memorabile pentru mai mult 
timp. Dar ne-ar trebui coloane în
tregi spre a reproduce, oa ... i.lus-

redi:ic.ţie. . 

trare tematică, acele tJliluri de ziar 
saiu de r-evistă KJe plătesc u.n bni&t 
tribut lipsei de imaginaţie şi 
de ~b!ilillalte .pu.bl~!oi.S'Ui'Că, ooruaililtă
ţj.j .aliate cu stăp'inkea a.prox1mati
vă a sensurilor şi semnif.ioaţii101· 
unor noţiuni int1'8te în uz ptnă 1a 
iabuz ! Nu vom da exemple, a că
ro.r abundenţă este îngrijorătoatre, 
spre a nu deturna discuţia ndastră 
spre zona unor ;polemici mărunte. 
Să încer-căm, nwi b.Îllle, jalonarea 
unor considerente şi argwnente 
~eti.-® CU <pr.LVJn.'.E! ia frw!Jum, 
structw·a şi inat\IDS pub!Uc.isticii a 
titlului. dat (sau acordat) materia
Je'lor pe care l,e semnăm. Pornind 
de La întrebarea cea mai banală : 
CE ESTE TITLUL? 

Tidut 
o fereastră deschisă 

spre cititor 
DUMITRU TARCOB : Pornii1d 

de la ideea 'Că ittiuJ1 '«îste o .fereas
tră deschisi spre cititor, menită să 
l umineze _ dime,ns-iunil!a unor sem
nificaţii, gradui de ~teres sau a-
dresa cit .mai concisă şi ~cut:antă 
a materialului tncă lll:ecunoscut ce
ilui oare -parcurge coloanele ti pă.ri te, 
glslrea titluiUI ,,ce expl'lntă adevă
rul" de vială şi de _gindi.re incor-

porat in teit ilevlne_ o chestiune 
de structură a zlarUlui, nicidecum 
un joc gria.tui t, de naturii să şoche
ze sau chiar să deruteze pe cititor. 
Desigur, nu.ma;i tiU.W în sine nu 
poate flace ziarul, Dar un titLu a
illOSt .face un prost serviciu mate
rial ului. I;le aceea, redactorul oare 
eliaborează mater:ia1'ul, de la _,ştire 
<pină 1a coment-arJ u, este dator să 
se gîndesas<:ă - încă de· la primul 
cuvint aşternut 1Pe h.U..tie - şi la 
1ocul acestuia in. pagină, la titlul 
său, obligtnd astfel - pe secretarul 
de redacţie să-i configw-eze fizio
nomia pe oare o meliită în struc
t:ura de ansamblu a ziarului. în 
această situaţie, este limpede, sar
e.ma celar oe asannb~ zi.a.TIU.l 
se uşurează foarte mult. Tit.luJ ar 
putea fi, deci, acea tormUll p'rac
tlcă prin care reuşim _sl săltăm in
săşi ştacheta calitiţil în '·redactarea 
şi prezentarea materlalel~r noastre 
şi, prin aceasta, să sp0rlm fnlluen
ţa lor asupra _qtitoţulUI. 

Din această pe-rspei::tivă, putem 
spune că funcţiile titlului sint mul
tiple şi ele vizează atit probleme 
ere fond, de ·C!OlJlt;ltn'Uiti, oDt şi ~ 
de orrun ima.i mult sau mai puţin 
formal, oa elemente ce contri.buie 
- nu în mică măsură I - la ceea 
ce am 'PUt.ea numi estetioa paginii 
de ziar. Fără îndoială însă, . djn 
un.ghiul de vedere al cititorului, 
funcfia cea m&i lmportantl a tit
lului rlmîne cea care eiJte organic 
legată de conţinutul materialUluJ 
respectiv. Prin Ul"llllal:ti, cel dintil 
11ost al titlulw este acelia de A CO
MUNICA, de a spune, cit mai liro-

1.5 



Dezbateri profesional·e-~< 
• . . .:;. . . „ -._ . 

perle şi ci..1: mai scurt, un anum.it 
lucru citi toruluJ. Valoal'ea titlului 
o dă (sau ar trebui să o dea) ME
SAJUL. De aici, cred că ar putea 
decurge -0 concluzie asupria căreia 
s-ar cu veni să refl'ectăm mai m uJ t: 
un arti®l oare tratează o temă de 
Q:lare filn;tene;s, oaire î~ priqpune să. 
aducă. m atenţie o iproblemă de iac
tuaHtate, o expei.~enţă cu arîa cit 
mal wargă de generalizare etc„ aţe 
tunciia:rmente în el r esursele- nece
sare pentru a dobîndi şi a purlia 
un titlu cu o :rezonanţă şi o forţă 
i.nci.tantă pe măsură ! Reuşim noi 
să rea11izăm, fatotdea.una, această 
.illl"timă coTe!aUe ? Dacă .am răspun
de po7jtiv l;a această i.ntrebare, 
atund s-ar cuveni oa materialele 
cele mai importante iucluse in 
srtiructuna număruJ•u.i de ziar să ia.i.bă 
-neapărat şi titlurile cele mai i nte
resante - titlur i capabile să atra
gă şi să fixeze atenţia, să orienteze 
rrapid cititorul spre fondul cel mai 
valoros de idei şi f.aipte. t•efilectate 
în fiecare număr de ziar . Scriind 
un artkoo oa:ire tratează o problemă 
majoră, ne asumăm automat o ~·ăs
p un:dere majoi·ă : aceea de a spune 
convilngător ceea ce avem de spus, 
în ca:Utatea noastră. de ziiairişti co
m:unişbi, Îlflcununmd ex:cUTsU1 com'll
ni c:ării cu ZV:oorn1·ea fulgerătoare g 

t itlului ce trebuie să se impună 
mereu oa o ire7.istibilă chemare. 

Titlul poate f-i socotit n.umltoru1 
comun al ideilor pe car e articolul 
le ;pune într•o anume e()uaţie. 
Prin simplificare, el arată dintr-o 
privfre v.atoa:rea exa<:tă a artico
lu.lu.I şi, implicit, valoarea muncii 
!redactorului. Contmage.rea comu.ni
cării --- rea'liziată prin titlu - este, 
de'ci, O Qţ)eraţie ext.Tem de impor 
tantă î.n proce..c;i.11 eliabo1·ărli a.rtâco
lului. Ea ob.1-igă pet'tl)lanen.t iau tm·ul 
lia autba.naJiză .severă, exigentă. Tit
lul, din ·acest unghi, devine un 
mijloc de oontinuă autoped 'ect;ion.a
''re profesi ollial ă. 

Adecvarea 
·titlului 

la continut 
; 

C. ST A NESCU : Formullă S'l111rteti 
că menită să uŞursze tmriSf erul de 
idei şi cunoştinţe către cititor tit
l ul organizează Lntr-ll.n anum~ fel 
datele şi ideile artioolt.hui urmărind 
transmiterea u:nei atitudini. Tfthil 
este J)Oarta, uşa pe care intri in 
casa articolului : adesea, însă, el 
este o poartă lialsă , prin care intri 
în altă clădire decit cea promisă. 

Reţeta acestui t ip de t itlu 1·e.lativ 
Ja;rg pradbiloa:tl:ă - ÎITT mlluinliii'l!e pe:iii
oade - se bazează. pe cita.rea unei 
exipres;il la i"n terlocu!Jo:t·.ului dar, ci
ti·nd ~rtipolul, constaţi . că ea ni1 · 
Tep1:ezţntă conţilllutul, ideea princi
pală. In asemenea cazur.i, rod .al 
i•~spiraţiei, dar nu al medit.aţit'i, 
htlul derutea.za, orientează ·greşit 
.atenţi.a oititoru!1'uL P1i ma şi cea. 
mai însemnată concluzie ce se des
prin de de aici e simplă, dar adesea 
se vede nesocotită : adecvarea. tit
lului la con~iilut. De cele maj multe 
ori, _ titliUl . 'llU este corespu.oz5.tor 
conţinutului ;real, nu este adecvat , 
irădind ttnaterialul concret 1a ialte 
irnpei-ative. TJUwTule aceste'.a, care 
„dez:informează" Cititorul ou plivi
re l a conţinutul arti.colalor deasu
pi-a că[-or.a. mnit pJ.IS'e, lajp.aa· aikloma 
a:m:baiajelor sclipito.are în oare în
velim o marfă proastă. Cînd - citi
torul nu găseşte în articol ceea 
ce ii 1promît1m1 Î'n titlu sfirşeste 
prin a nu n e mai m-ede.' Se slo';te 
păc~it şi nu _mari răspunde ape
lului nostru, or1cîte ,,str.igiituri" iam 
mail scoate. Şi , adesea, t:itJurHe oore 
strigă foarte tare, asurzesc. 

Sărăcia de expresie trădează în 
'aPl"O<lcPe toate cazurile o gî-odire 
pauperă şi cllilloaştere superficială 
a realităţii. Sărăciia de cuvin te în 
t itluri este o adevărată plagă ! Dacii 
am eJl:imina sau interzice 20- 30 de 
cuvinte din dicţionarul La oare .ape
leaz.ă titliu:·He noastre, pagi:ni în
tregi ar r arm"1i1e fă1·ă titluri. A ici , 
cUacolo -de alte cauze, esenţială 
răm5,ne răspunderea autorului. Ni
men.i IDu o poate î<nlocul, chiair dacă 
se f.ac des efort ur i, u neori încunt1-
nate d e succes, a~ a şi-o asuma 
~Iţii. Mulţi d:i.n tre rroi predăm at:ti
cole fă1·ă titlu, cu spetanta sau si
guranţia că alţii, pricepuţi le vor 
~ote~ :nai bine. Ceea ce ~e şi în
timpla. m multe oazuTi. Sint şi si~ 

tua~ii in care, prin coi:ltJnu;tui: . 
art i.colul merită o soadă mai b~ : 
autC?rul ~e complace în a-şJ tr i · · ~ 
cop-dul . m I urne în haine de cci(~ _ 
t<_>r U:ş1. e l este cbtw.· reuşit ·şl · ·. 
1}tă 1~b:~oat oa lume.a. l\\tai · 
smt, . insa, cele1alte situ,aţ1 \. : 
u~1 tttiu f r umos găslt de altcin 
v_i~cle un articol prost. ca.re i•nş · 
citi.torul._ Sub aspect m cmal şl - ~ 
oativ, amt penti-u au tor, cit şi !?. 
lru citl_tor, este forute pă.gubă' 
Ce~ ~1 _bun a utor de titluri 't· _ 
bu1e sa fi~ ia~tm•ul articolu.lui îris: ş1 
chil.ar .daca ştun că 10 anumite ~ 
zete, e;"-I~tă echipe anum~ de ,s· e-
clia l11şt 1 " m titlw•i. • 

Tuci\ am ..,.limin.a. u n n uminr 
c~vin~e am răm.îne fără titlUJ'Î. 
zuar rn care tiUurHe s-ar inv · 
din . răsputeri pe axa a numai , I 
cuv1n te ; „muncă ", „răspundelii· 
„ îillai.t'', <le oiit.eva citl f:ieda'l'.e - · ~ 
mu.ltă sărăcie ar tl greu de j 
nat. Una din principalele fui 
ale ziarUl!uI este cea mobiliz.at 
dar pri'n titluri reduse la strigăt: 
şi pocnituri din bici este greu ~· 
crezut că se poate tace o moh '' ... 
Ziare eficace. . 

Voi înche i.a cu un clişeu, cu , 
şabl~m, p()ate si ngurul accep"b<il:ţ 1 

ple~md_ pen~Tu ~lt.atea de fo!t, 
int1_e p tlu ş1 conţinu t, pentru 
f<:cf:U ..a~orc~dintre_ ele, putem.s· 
ca fitlul este un rezumat o to 
lă concisă şi memorabil~ a s 
t ului ma.terialului, busola ca.re., 
entea.ză at.it auforul in 'scrierea 

. şi cititorul în lectura ai·ticolulul -
există titluri banale sau seM : ' f. 
niale, _ trebuie să f1e door · ti 
a,decvatc, reale, răspun.zătoa1·e · e 
conţinutul de Jdei şi răspun ·. 
dmi:nţei de a imprima sau scl:cl . 
o convingere, o atit ud'i.ne, o s.' · e 
ele spirit. De aici ar pute.a .. 
începe o di'Scuţie despre t itlul '~
llicolulttl criti-c, com:bativ, al -a~ ·
co.lulur-p'ledoorie, al m.aterialui 
semnal sau pur şi simplu "" 
mativ. 



NICOLAE GRIGORE MARAŞA
NU : Tib1ul ar fi , cr ed eu, expre:sia 
cea mai sintetică a conţinutul ui 
unui text-articol. Intr-unul, două 
sau trei cuvinte, el trebuie s!i spu
nă foarte mult, foarte mul te, să 
dimensionez!! ex.act s.au a proape 
ex.act ideea textului. El trebuie să 
aibă mesaj, să iatr.agă citito1iul, să-l 
inerte, să-i toarne in suflet acea 
inerăbd.o-re fată de G:eotur.ă. 

Adeseori t itlul se află conţinut 
î n a r ticol ul scris, .fiindcă tot cău
tind a dînclnd comentariul, autorul 
unul text se apropie de un fel de 
defini ţie, de miezu.I Ideii pe 00.'re 
o tratează. Acel miez de gindire, 
~ i1nţeOeipC:: t11n2 qum:mrează f\.ex!tlul şi 
cel oare ii citeşte p:ri mul (ş_eful de 
secţie, secretarul respons.abif de re-
lcl.aiojjie, rediruollal,Ltll .~ef :a:dj'l.'111ct s.aiu 
l·eda~t10ru1 şef) J1 1polarte s~!:e Î!l'I 
feţii, d.acă nu cwnva l-a scos chiaT 
-autorul. El poate fi reliefat mai 
bine - cu supr.atitrlu.ni şi subtitluri. 
t o orice împrejur.are, însă, cel care 
dă titlul trebuie, ml se pare mje, 
să albă, ca orice bun ziarist, bar. 
Mai. în fiecm·e redacţie există o.'1-
meni „specia1izaţi" Îil tihlw·i. Cum 
au ajuns să fie „buni de dat tit
lurl " ? Chinuind cuV'inteie, impere
chindu-le in fel şi chip, muncind 
pe „tex t", cum spunem nol. In ~a
port de iae<>st interes pentru t itl:i 
- şi noi, la „Flacăra", acordăm o 
importanţă deosebită titlurilor -
a jungem la titlw·i bune, unele chiar 
„sal vato.are" pentru textul pe care 
îl poartă spre cititor. FiindcC. titl ul 
este, fă1·ă îndoială, o idee pm·til
toare a textului. Cum mai ajun
gem noi la titlurile bune ? P1·in
tr-un fel de concurs ad-hoc. La ci
tire.a revistei în ,,set", ne adunăm 
de regulă trei persoane (responsa
bilU.l de număr, secretarul respon
sabi'l de 1redia!cţie şi ved~.otonil şef 
adjunct). Şi dacă un titlu nu ne 
pkitce, dlim fiecaTe un titlu şi e>Ptăm 
pentru cel mai bun. De multe ori, 
a cesta se naşte din toate celela lte. 
Oricum, această conlucnare duce la 
ceva mai bun. Nu de putine ori 
putem apela, atunci clnd gîndim 
un t itlu, la înţelepciunea noastră 
I>C>pulară ; l,a :proverbe sau zicători, 
la aforisme s.att chiar versuri. Piind 
cunos~ute de masele de cititori, ele 

Dezbateri profesionale 
poartă mai repede şi mai direct 
conţinutul articolului spre cititor ; 
sint uneori imai incitiante, mai adec
vate. Desigur, nu tr ebuie să rămi
nem numai la ele, să abuzăm, fi 
indcă ajungem la repetiţie şi, mai 
gnav, 1a banalitate. Titlul t rebuie 
să fie oa un ,,scut al lui Heracles" 
caire poaI'tă articolul spre izbîndâ. 

Ştiinţa de a da 
titluri 

10.N CRISTOIU: lnainte de t oate" 
titlul vorbeşte de conţinutul arti
colului. El e, oa să ne exprimăm 
în termenii economiei de piaţă, un 
comis-vciajo.r al articolului. tn
ceană să atragă, printre niţi zeci 
de concurenţi, atenţi.ia cititorului a
supra lui . Se străduie să pregă
tească pe citiitor pentru a,rt!.eolul 
care va umla !med.Lat. Caută să 
spună totUl despre articol acelui 
cititor oare se mulţtumeşite doar cu 
tlitl ul. 

S-a:r putea vorbi despre o anurue 
ştiinţă a tUiw·llor. T itlrUrUe diferă 
între ele după genul articolului. 
Unui articol de informaţie 1 se po
triveşte un titlu oare să condense
ze, Î!Iltr-o propoziţie-două, datele 
esenţiale de ·~;nsmls. Unui foileton 
J se potriveşte un titlu zglobiu, mai 
vesel, deseori, dec:ît conţinu.tul a
nunţat. Unei cr.onlc·i Uter.a.re sau 
dramatice îi stă bine un tJltlu car e 
să formuleze, pe scurt, j udecata de 
v.Ql}oaa·e asupra cărţii sau plesel 
comentate. S-ar putea spune că t\C 
I ur1le diferă şi. după oa.Htate.a arti
cole.for ? Depinde. Un articol bun 
poa te avea, de pildă, un tilllu prost. 
Dar un articol prost e ru.a1 greu 
de presupus că poate avea un t\Uu 
bun. Ajungem astfel la a doua 
c001ch„1zie a ştiiin.ţei de a da titlw:l. 
Cele ma.I bune tUlurl pot tl date 
numai celoi: mal bune arUcole. Ori· 
cită strădanie de talent şi fantezie 

ai depune, e dificil să găseşti un 
titlu jnspmat pentr-u un a r ticol 
plicticos. Şi e aprciape imposibil să 
diai un titlu atrăgător unui mate
rial plin de absncţilmj. 
Aş fo:r.muLa cea de-a t.rela con

cluzie a ştiinţei de a a.a t ltl utl : 
Titlurile trebuie căutate chla;r tn 
arllooluJ propriu-zis. Cci cu -0 
practică indelUJng,ată în domeniu 
şti'll că un titlu se găseşte de o"bi
cei la o r eluare atentă a lecturii 
a:rticolu.bu.l. El, tilllul, stă acolo, în 
text. Sub for.ala unei sintagme a
vansate, La un moment dat, <je 
autoi-. Sub foi1ma unei idei c.are 
ţ:işneşte dLn par'°urgerea atentă a 
ertioohl!lw. Sub forma unui punct 
de pleoare pentr u o p.ropozi ţie pro
prie„ E limpede astfel, din cele 
spuse pină ac um, că a patra eun
cluzle a ştlln1ei de a da ~itlw·i şi 
care, practic, le poat-e înlocui pe 
toate, e următoarea : Ştunţa ae a 
da titluri i.nseamnli şt.Unţa de ,a 
scrie arti.oole. 

Un a,rticol bun. 
işi dă singur titlul I 

FiLORlN RĂDULESCU-BOTICĂ : 
Ln. e:tU ide v~ea ş.I ldli.$ul~.aita pro
bîlemă a. titlilt:Wui., a ştlilin.ţei ttlllOO!rjri, 
penbnu ia te feru tl:e ltn:uisme, ~ 
111umad meljafnria nţi s,tă la iiînidemînă. 
Da'cli lf1m.1tttn.l!>eţea. 2l!iltel •Ce se lllia.~ie o 
;pre;WS!tieşte caa a ll"ăsăi1Jtn.tliul !4e soa-
111.e, ia.'tf:tioo.Lull ,;ră:sia:re" - cliem'Ullid, . 
'itn:ci!IID:nld', t.l'iăigiin(l 'Ci{tl!!WliuJ rle ;m~e
că - id§D. ~~ itiitWlu_i:. As
pedtel:e Jiirnl.p'.Llici iln aoe~st.ă b iper
~ex:ă ll'ea!l!iiLaitle a c.iperel zi1a1ils
ti ce lncumbă, desigur, dlscuţli i pe 

dloanenrlJi şi gei1;UJI'.1 u:>ulbl~~tlice„ FJ.~ 
lim!cloă. iuma este a tMnn !Ve~i:t un 
fond, şi alta un reportaj, o ştire. Ah, 
ce maire la.!11tă ~ să ~ ua1ei şibilni, 
cfiaCă nu IUO '1liftiliu 'ex!cel.ent, cel «:>U'(;Îill 
un titlu. „mirosind proaspăt" I .Am 
~ ana titlului şi o su!:jj:jniez. Dar 
~o de 1jfnsplraţ:iă ~ de 
~it:ea, sa de a Si~ âD:l, ·cl
teve. iouvfulfe - clremiJn!d, ~nc!il~tl. 
itlr~nld, m m zOOearm., iCD11jltidnuJ ·de 
mîinecă - ceea 1oe llllOQperă pagi!l1!i 
Uni!a"egi, exdStă li.ID ooevă:r iiu.'Tl'da
m anrtlal, o .rEilaiţie ~iJm«JrdlJaJă şi la 
ea weau să mă 1refer : tll.tlull bun, 
<tlLtiLul eXJoelenit POft 6Z\ror:î 111.1Wl1i8d di111-
tt.t··-.t11!1 tail."fflilOOl bl.llfl, dU..'1lllr-'1.JU1, la!r1llî:ool 
excelent. Orice încercare de deghi
za.re ~ unei scriituri oarecare prin
tr-un tit lu supra-adăugat este 

liunedila.t SlJl'lPl!''.lflGă de Wb)OC\l" Şi .fa.ce 
111iu!m1all rdeaea.wjJ:!!•l - 1oa o IDU1pt.fl.m'ă î.n-
1!re vi1tu·i!nă şi magazi111, Cir.i Îll1.tl'0 
iraa1laună şi prodru.s. lmre 1ti1llu şi l!n'
rtillodhil 1dan-<e !i'tl poia\rtă llll'e'b ulie să e
x<istle o organ!io.ita.te depJ.il!lă, iln.ex-
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Dezbateri profesionale 
tu:jilaa.1:mă. Utn eu:itd;col poate f l w
tna!t, pnacli<:, un multe feluri, dar 
prim f.ootl!Ul de M:e.i ~pri.u, p:riJm 
OOVldl'UZi;a pe caire o ipropune, el 
del<i!Jnti:tiează ltd,tuiş.1 ifeun &fei.1.l de 
1pooilbJ!Ll1tă.ţ.I, şi., 101J c.ilt tan~'U!I Ăe 
.idei w wiehe~i:, al r epor!lajiUlui :a:l 
cursivului, este mai iiltnat zku·i~tl c, 
original. cu cit concluzia este 
maâ cilairă şi dJni'ter'esan,tă, cu atit 
it:iftJ!U!l v.a :fii ma1i sbrăluc.M:.or. Sem·Eitul 
ttiJU.u1ui de :exooptie '? RăspU!lSlul 
este uin•u:i siinglll": &;ba .scrlSU:ul 
tmiuii ati tlii001 de excepţle, i.arta. de a 
descifra într-un m od personal şi in
tere.s1rnt - · ca. act de cunoaştere sau 
ca sim\ire - realitatea investigalli . 
Un articol bun, se poate spune cu 
deplin temei, îşL.. dă singur titlul. 
AIJ.toru.luJ_ n u-i rărnîne decit să il 
transcrie ! · 

Grafica, o chestiune 

de formă şi conţi~ut 
I 

ION BUTNARU: Conceptul· de 
grafică publicistid este mult prea 
comple~ SJ)l'e a-l p utea „ilustl'3 '1 

in dezbaterea noastră, fata:lmente 
limitată îin spaţiu şi timp. F}l în
corporează, desigur, diversibatea şi 
percutanta titllw:Uor (ii!1cluslv orto
gnallierea lor, fapt neglijat de une
le ziare şi reviste, printr-o prelun
gită ignorare a normelor act1.1ale 
reterlt08!l'e la scrJerea eu majus
cule .I) , pr.ecum ,şi structurarea ru
bricilor şi a Uustnaţiilor acestora. 
~ me !Puteţi spune, clt mai ... u.us
trativ, despre gnafica presei '? 

NICOLAE GRIGORE MARAŞA
NU : Gra1iica ? Axe i·olul de a „ae
risi" pagina de z.ii8.'l:, oa şi foto
grafia. Aici intră in joc imagina
ţia, ştl!inţia, grad'ul de profesiona
lism ale secretm-ulu.i tehnic 
man i!esbate prin cor.p de literă, 
chen.a:i:e, plasa.rea tHlurilor, sus, 
iogropat în text, „~n bmită ", cum 
plastic spun un.ii. Cind ai, de pildă, 
o pa.gină-monoltt sper.ii cititorul. 
Ce &tei ? Dai un titlu de p.agină
inub.nl.ică, acflloă un :colon'!li1.!!Ju ; un 
titliliu d.e a.'rl1ilodl ; su.bil!lt1lîw'1 ; eventual, 
o jjdnjtă (tlaa·oşu) oo.m avem noi, ou 
niişte ,;bumbi " (i!dei) şi ~eşti ,te,'<
tul, îl porţi mai repede către citi
tor, 11 faci, c.um se spune, citibil. 

TEODOR BOGOI: In ceea ce 
priveşte gnafliica, Ziarul „Infor.matia 
BueW"e.ştiului" se prezintă elegant. 
Prornul lui nu permite o desfăşu
rare a materialelor .ilustrative. Re
dacţia are un gro.fi.ci.a„n de wlia lui 
Octavian Andronic - ANDO, dis
t ins cu numeroase premii La mari 
competiţii intennaiionale de desen 
satiric, precum şi un practici.an în 
prezentarea grafi.că a căr\iior şi 
publicaţil\lor cum este Vasile Biriş. 

18 

Antrenare.a lor şi mai directă în 
soluţion.are.a multiplelor probleme 
ale gr.a.flcii ziarului ar fi în bene
ficiul nu numaJ al ~zetei la care 
lucrează, c.i şi al altar publicaţii 
dornice să-şi hnbunătăţească stilul 
prezentării (lrafice. 

OCTAVIAN ANDRONIC: lmpor
tanţa titlului este, fără nl:=J un 
dubiu, oapitlală. Dar titlul singur 
nu v.a reuşi niciodată să salveza 
un material debil. PentDu punerea 
în ·val~e, ~nsă, a uriui conţinut 
valoros, e.'<isiă numeroase alte po
sibilitAtl grafice de e'vident.iere, în
cepind cu fotografia şi continuind 
c~ desenul s.'.!U cari.ea tur.a. Personal, 
d1spUJ1 de o bună experienţă în 
acest sens, susţinînd de-.a lungul 
a mai bine de 15 ani, la ziarul 
„In!ormaţiia Bucureştiului " o ru
brică bauită pe scr-isori ale citito
rilor („Post-restant ") al cărei spe
cific îl constituia faptul că textele 
er.au însoţite, fiecare, de cite o 
ca;i·icatură ce inceroa să sintetizeze 
idee.a notei. Carloatur.a se consti
tuia, in aces.t c.az, intr-un soi de 
„captatio benevolentiae" căruia ci
titorii îi răspundeau c.u ' Pl'\.)mptitu
cline şi nu o c:Lată am avut 91.lti'l

llaeţi.a de a-i SUl'i{ll'lnde în metrou 
sau în ti•amvai, oprlnd"u-se asupra 
paginii .a ş.ase.a a. „Informaţiei ".„ 

Din păcate, însă, aarioat11ra în
cepe să devi.nă un gen pe cale de 
dispariţie, tn special în presa co
tidLană. Motivele nu-mi slnt prea 
limpezi, dat· bănuiesc că ţin de o 
.anumită comoditate a secretariate
lor de redacţie fată de ceea ce se 
consideră, în general, oa „pete de 
culo.are " ce răpesc spaţiul necesar 
texfulUi. Cert este că reinti·oduce
rea în circuit a graficii, inclusiv 
a celei s.ati.nice, nu ar 1'.ace decit 
să ridice <>ota de interes. 

V ASJLE BIRIŞ : Ponnind de la 
unitatea dintre can.pnutul materia
lelor şi forma gr.afică de prezen
tare reailzat.ă în produsul finit 
(cart.e, revistă, 2iar), titlul repre
z ilqtă un. e1 emenlt 'ÎJlll!POil'ltlan t, la în
de mina orlcărui rnachetlator: J.ată, 
de exerru>l'll, într-o carte de pPezie 
sau de poveşti cu 1histraţii intr-o 
te.h.n:ică de peniţă, cu linii t!.ne, de
llcat-e, recu:rgei:ea La. titluri iil.asive 
b~oc (din :liamll;isa Grote.şţi) . repre~ 
untă o stridenţlL. 

1ntr-un zia1·, relatlia conţi nut-·for
mă .îşi păstre;µ.ă valenţele de .Pu
ne~e în lwnină, de vizualii.are, ::.um 
ne place să ~un·em. La un edlto
rial, a!'tlcol de fond sau comenta.
riu, apelăm la o literă adecvată : 
bloc, semlnegre sau aldine. In 
schimb, !;a un oarnet de scriitor 
(eseu), reportaj de culoare, chiar 
La o anchetă, folosim o U teră mai 
albă, mal deseniată, dln familia 
Antigua. Sau ch iar .cu·rs).ve. 

!n munca de zi cu zi a secrc
tarilo.r de redacţie de la „l nfor-

matiia Bucureşti.ului", sîntem ne-vo
iţi să apelăm la un prol:\ai· de ·,ilii„ 
t~re Ludlow nesatisfăcător, ca .~ • 
nituri şi corpuri. S ingtn·ele ga:fuf• 
tw-i complete (de la c. 12 1a c. 481 
sint Şmalele şi Latinele, c.a;•e s"'m 
prin excelentă albe, mai Sllbţi;tf [ 
nu pot fi folosite .iin proporţie 1nj e. 
Literă cursivă nu au decit ·"'- l 
g<m1ituri : cursive LudJow, Ftite: l 
Karnak„ . 

Ziiand ,.Informaţia B<u~tt·~" 
fiind de format mk, .adeseori Ş..Ql
tem con_fruntlaţi cu ţitluri exa~~t 
de lungi, la care orice literă ai! I 
f?.losită ar crea o pată de proP,Q • 
ţ.u... Este voroo· de o mai vţg,Jle 
meteahnă, aceea de a rezum.a ân t!'.fl 
tot iarticolul. 
Aş mai subUni.a aportul (d~- , 

necesi lintea) titluri lor desen.a te.. ~e 
un titlist cu ştiinţa desenului ţ e-
relor), preeum şi ai celor reali~ 
pe fontă de raster pe un titlu ciitl'I 
şi bine retuşat. Acest procedeu,." 
folosit adesea de ,,Sclntel.a", cu 
bune l'CZLtlhtate Ln ::wa·f·lca pa;giin1Jl'&-. 

SILVIU COMANESCU: R'o~\iJ 
futog1-.afiei în grafloa :l.iarulu1 eş e 
i ncontestabil. Cu condiţia c.a ea .sG 
fie, intr-adevă.r, fotogra.fie de ~ 
să, nu ilXllag.Lne de album famil~~~~ 
unde fieca:re membru .a.I clan.1.Î11J1 
se simte dator să contribuie cu m• 
~eva Clişee „trase " prin desăvil-şţ_ 
ignorare a oricăror criterii est.etk • 
a oricăror exigenţe ale unel erte 
dinb·e cele mai pretenţioase. u 
toti fotografii din presă si.nt. ţ;i ·filJ· 
to!~j)Ol"teri, adlcă 1razetari ca# 
,..$crlu" cu obiectivul şi ,,semneaii·" 
prin ineditul unghiurilor de mm~ • 
Acum dţiva ani, am fost coor~l/
o.atorul aursurilor de reciclare 
foto1·eporterilor tinute la Facul · -
tea de Zi1a.:rjstică. PregăUrea ge.ne 
l'ală şi profesională a acestora e$'J 
o chestiune acută. De ce foto~ 
!iile noo.stre de presă n u sint attl
gătoare ? Ele trebuie să fle cit n)i!· 
sugestive, dt mai spontane ci,t mai 
frreşti. Pentru aceasta, f~tore,pgţ~ 
tem} trebuie să intruneas::ă ce 
puţin citeva condiţi.i ee se cer â~ 
tivîtăţij foto în presă : 1) Cultură 
generală (.eu preponderenţă asum 
fizicii, geografiei şi istorjei, plt.Îll.., 
•oun~ter,ea unei limbi stră!lln 
sau chiar dou.ă) ; 2) Cultură soc' ' 
politică ; 3) Cunoaştei·e.a şi inţei: 
genl!a tehnicii .fotografice; 4.) An~-
jrare totală fo . profesie, dorinţa C\e 
a .merge în toate ,Părţi le şi a faee 
totul cu entuzrasm ; 5) Un inter · 
c?ostant pentr;u. albume, publi · 
ş1 ex,poziţJ.l fotografice ; 6)' 'S 
personal ; 7) Ca~citaţea de .a sat 
un reportaj, pe lfrigă real.iză:rlle. cf.o 
~ogna.flce; 8) Cunoştti:tte despre ·.. I 
m generia.l şi despre arta p1astl 
în spe,c~l ; 9) Cal)?cltatea de ·r,i 
se emoţiona cft mai obiectiv pOS'J„ 
bil ; 10) . Un splrit alert şi un ~r 
t.e.m nervos care să reacţion~ 
foarte repede la solicitările m~ 
diulu.i. ·~ 

Dezbat.ere realizată' ·ae-
lon BUTNARU 
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Presa timişană - factor dinamizator 
al activităţii oamenilor muncii (I) 

Situat pe unul d in morile bulevarde ole Timişoor~i, 
sediul cotidianelor ,,Dropelul roJu•, „Neue Bonater ~e1-
tung" Sz,abod Szo", ol săptăminolului ,,Bonatslte nov1ne• 

' este ~ adevărată 'Casă o presei ti'!'i,ene. Clă~i~ea impună: 
toore construită in stilul trodlţ1onol, spec1f1c vechiului 
oraş 

0

de pe Bega, este ·adecvată nevoilor fiec~rei re
dacţii, şi adăposteşte de~potrivă şi .Club~I . ~r~se1, un?e 
ziarişti i timişeni îşi pot_ desfăşura ot1~ oct1~1toţile menite 
să contribuie Io . perfecţionarea pr<;>fes1onolo, Io creşterea 
cal ităţii demersului P.Ublicis·tic, cit. ~j O Serie de ~lte OC

ţiuni cultural-artistice .• To.t aici 1ş1. ~u .sedl~~ ş 1 c,:ore.s
pondenţii ziarelor „~'.~tei~~ ~Roman1a l~b!"a , . „Sc1nt4:1~ 

Aşadar, un popas in Coso presei timişene or fi 
trebuit să insumeze mult moi multe zile decit o fost 
posibil peniru co reporterul să reuşească, într-adevăr, 
să cunoască viaţo fiecărei redacţii şi o tuturora im
pN!Ună; Pentru că, aşa cum om oflot, pe rind, de la 
conducerile celor patru ziare, redacţiile, pe lingă coa
bitarea in acelaşi lăcaş, ou relaţii de bună cola borare, 
se consultă reciproc ori de cite ori simt nevoia, in stră 
dania comună de o oferi ci.titorilor lor publicaţii cit mai 
vil ş i interesante, core .să informeze şi să transmită me
saje p ublicistice mobllizotoore, cit moi percuttln'te; de

. .sigur, fie'OCl'r.e fo mo:ll'lero s<> specifică de o aborda pro-
tlneratului", „Agerpres , „Bore , „A Het , „lfJumunkas 
şi subredacţia ziQrulul „Neuer Weg". 

blemele, pent1'u că, oşo cum este firesc, fiecare- ziar 
îşi o re p ropria so personolltote. 

O zi în reclaotta 
ziarului 

Dorim să · devenim 
• din ce A 

ID ce mai mult 
de • ziar opinie un 

• Apăru·t Ja sclirlă v1·eme .duipă 23 
AugllS!t, Jn septembrie •1944, ca or
gan :a>l ComitetuluJ regionalei ~t 
a P.C.R„ ziarUJ „Drapelul roşu" a 
cîştig..'.llt :pe an ee trece adeziunea 
cititorilor săi, :ajun,gi.n;d rn ,prezent 
la un t iraj medl<U <le 70 OOO exem

plare. o.ar aşa cum ave.am să aflu 
-de La reda ctorul şef al ziaru.lui, 
Teodor Buim, din stmrlajele efec

"tllla'te de redalcţle a rezulltat că :f-re.
care exemplar mte citit în medie 
de ltre i oameni, ceea ce rlldică aiu
măru.l cltitorjklr potenţLalli în jur 
de 200 OOO. 

Pen.m:u -creştel'ea .tmajului au· fost 
utm zat e metode diverse, .tntil!niri 
or gam i ?<.a te de rediacţi"e cu tia.ctioir ii 
Poştali di!ll ~n'tregul j.lldeţ, sar-Oini 
C<>n,crete date 1iecăTui r®adior re
l.lar·~i:taJt la C.U.A.S.C. sau alte un~
tăţi de a se ac1Jipa şi de difu?Jarea 
Zlal"Ului, ,p:reocupăti · oorisiderate 
mijl-0.ace efi.cien te in ,1wm djn bă-tă-

. liUe nevăzute ale ziarului" aşa 
cum_, s ugestiv, numea Teodw Bulza 
Preocupa•rea de a op'fil,mlza perma-

!l'lellit re laţia redactie - tipogra1ie 
- d ifuzare. Sondarea opiniei citito
rilor printr -un chestionar publicat 
in ziar, Patrinat astfel l.neit sl poa
tă fl decupat şi .retrimis redacţie.I 
- ·fID caire se soli.el ta e hti1toril-0r să 
1ră$pun:dă l:a cn"teva intrebliri tnre
pin.<l ~u sursa de infol'lllare prefe
rată (nadlo, televizor, zim-e, revis
te) şi sfîrşind cu genul ptibHclstic 
ce1 mal acoesillbll1 lect:Ul'Ji - a fost 
o i n1ţia'tivă etica~ ~n vede-ea spo-
11'1.rii :oali•tăţil şi elf.lclenfe1 artl<X>le
lor publica.te, a i!Măririi ilegăturii 
cu ci!Mltorl1, ~t'~m şi a ldifuzA.rli 
prom1Pte a ziarului •în toate JIO.c.a!l i -
tăţUe judeţ;ului. R~un.siurtle prJml
•te de la .un in·umăr apreciabil de 
cititori eu dat redacţiei posibiliba
tea să -cunoască mai bine proble

mele oa'l'·e -:i interesează zi de zi, mă-
1>ura în oare localităţile, d.iversele 
locUl'l de muncă sau .anumite pro
fesii sinit ogliln_dite c~unzător în 
z.lar ş.a. ~dar, ~utem C'Orlsidero 
că acea&t.ă creştere ia 1tiroj1ul ui în 
ulitiima .perioadă, rcifră ~e se înscnie 

pe rJ>Od ifumu.l ttiriaje!lor cO't'i!d!i~elor 
looale, se ex.pi.id attt ;prin pre:ocu
ipa>rea ·conducel"il •redacţiei, ia între
l§Ului oolecti v <le ia :laee din ,,Dra
pehd roşu·" din ce -in ·Ce IIl'ila:l- m Wit 
iun ziar de (Qpinie, d~lin Jlnlpl1oot 
'Î!ll p~Obleme!le arzătoare ale jtide
·i nlul, ale Jocuitonilor să:i, dar şi 
prin eru:rtu.l de Q îmbunătăţi con
itdnuu ,i-.e!Ja.ţia 'dintre redacţie - tl
Poll"alie - difuzare ~1'e P<ll'e, se 
ştie, tlep'iillde în bună imă&lliră ia
~J)ţia în .bune ·oon4iţiuni $i dilfu
:zarea corespun2ătoore a ziar.u.l.tti pe 
in1n ·eg lte:rfutori Ull j uqe~uJ<Ui. 

Dialogul colegial 

nu 1exclude exigenta 

În relaţiile ' de muncă 
Dacă ar fi să defi.n!m moment ul 

actual al vieţii r®actlei „Drapelul 
roşu", 'cel mal 1POtl'ivi t ar fi să re
lev~ ~i'I'l-tul 111ou oare animă în
tregul lco'1echlv, ieonstituit într-o e
chiipă bunA, omogenă, lîln.'ti.re mem
briă ~ăreia exis<tă o rom'\ltlOOa;re 
det>lin.ă, iun ijj,a]og mlegiial, sincer 
şi deschis, ceea .ce nu 'eX!oliu!die insă 
exigeon,ţa ân rel.aţiille de murrcă, aşa 
oum preciza redactorul şef. 

StiJ.U1l acesta di!D'amic de gi.n{d:ire 
şi 1a1eţl1Wle pubHoistiică, .i·roip r'lma!t de 
ed iit-o.r şi însuşl·t de c-0nducerea re
dacţiei, a devenit a-cum s'til!U'l de 
mun;că al întregului colectâv. Am
toaneta Măgură, de 25 de ani în 
redactie, săxfbăto.r!i tă de colegii săi 
cu prilej.u~l îmiPhln:iTitl 1unei frumoa
se vfinste irotnmde cili.iar .în zi'ua de 
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1 .iMa:i - imă:rtu1,lsea d .are senti- .' 
menitul !Că aicum trăi8$f:e !Periomia 
icea. ril.cii ·Plină itj·e S'altiSil~'Oţii pr-Ofe-~ 
siona!e ~i m-01<t!le şî \că .acest · tapt, 
s e kiatare.şite am nurrJ;ai ex~p·eruenţ~i , 
sa~e .bogaite, ici man a1es iclimatului 
sănătos, stimulativ insbcruq·at. Dife
a:·em,ţeile ide tV~;rstă şi .pe ·eXl,peI'ienţă 
s4au ş:ters, TI?,Ulil.'C~c to,ţi,, cei mai 
!l'lou veniţi m u-edaoQţi:e 100 ·şi :cei ~u. 
aru :îndeliun;gi de iprdtesle, cu a
.C'eeaŞi idăr:uii·e şi IPRS~lllle ip:roprhi 
/tinereţii. Vi011b~ despre secţia 
,,Scrisori" 'U!ll.tie lu;crea'Ză, A.n'toanet.a 
'Măgură are leredimta - justifi-cată 
de ~el - !Că oamenii se .adresea
ză a·eda'Cţiei <Clu jncredere 1iî că a -
1C~eiia nu-i '{Poţi il~Untle d~·t 
cti efcdtul zi:lin':ic de a face ceva 
vela.bente u tJl .pE!ll tru ei, c-011tl'i 
huin!d ia!s·tlfel Ja r idi:care.a pres'ti
gLuil:Ui ~iaru.1ui lin .tiindul 0Jitil't01'1Io.i·. 

tOu aiceeaşi ipasiune vo11beşte des
pre prO'.fesra sa şi Ildil«> A.chimes
cu, ired&c'to r ln sec~ia invătăinint
cU}t;ură. -După 20 Ide ~i de zliaris
it,iică a ~uns :La .c:<>ncluzia di a-ţi 
·iubi !Pl'O:f~ inse.amnA a ite bucur a 
fu !flie'Care Zi ciil'ld ÎI.l!ll'i. 1Î!Il reda-c
ţie, <Chiar şl ~;n zilele .oear·e ştii c;ă 
V'or fi d'.oa:rte .grele şi lte _vor s®.i 
arta d.e'ooeb.i!t. Este <!-OillVinsă că. dla,că 
ex.f&tă nnesei~H :pe ,care l e ;poli exer
oita IC'or ect toată viaţa, zie:t··is'~ 
f1!1!ce pa:rite d i;rrhe acelea pentJr.u 
oare, tila:că nu ia:i iohema:re, n u o vei 
put~ rprofesa ~®St ou riooul seruti
mellltului pei."Jna!l1ei11t de neîJmiplin.ire. 
,Lnoeenc să 01·iel'.l!tez <diseuţi.a spr e 
adbivit>atea sa IJJl.oţe:rară, 1pe!llitlru că 
lldiko Achilmescu - ca şi ll'eodor 
B'Ulz.a sau Simioo Dima 011i Vas.He 
a :ogtdan, fiecare ia'Vîn:d „ l.a. iact iv" 
Cilt.eva vo:t:ume (pUbli~te - este 
a utoarea unui 11.'0D"\'an Ş i a 'U:IlUi VO
i'l.ml .de ~?2ă s<:U11'ţă. Cum ~~ouţia 
es·ţe .®rtl~uptă, mtet'lo:.cu~ mea 
trebuind să plece iîn gi-abă 1a o 
acţiune ciil<tui"ală \despre ca1·e ttrma 
s~ p.crie .. pe:nţnu numătull ce şe .Pre
gă~ ireţin .do:aa· io &n.gură motj
vaţi.e a im(pulsu:lui -căln:e lrf.emtură: 
nevo:ha de n investiga şi all te ·cb me
•n ii, de a folosi şi alte ,rnJij'looce de 
exrpt'eSie, · tio~imii ,pen'ti'u a evi:ta 
plafon.a'.rea, l"U lli!I1.a. 

· Colegul său d'e se:ct;ie; Simion Di
m:a, .care ~ăspUQde dţ ~i:oblenţele 
euUurH dema,sli.1 sli.nli.t.ate, istol"le, 
artă plastlal-, nu se află di.n păcate 
î n redacţie a.Ş.a încît despre activita
tea secţiei invăţămînt cultură -
oare, ou ne putem îndoi, este mult 
mai bo~tă, pe măsura complexităţii · 
şi diversităţii vieţii cultural artistice 
şi inv:ăiţ.ăml":nitului !timişon~an - :nu 

am putut afta lucruri mai concrete. 
Ln eco.nom ia ziar ului:, problemele 

conslliilor popUlare ·ocupă !\llll. Joc 
dimpot'banît, sector ·care .i-a fost în
cred i.ni\~t .unui zi.rurist <CU ex:perienţă 

cum ffite i.Benone Stăn'Ciolu . 
Secţia Viaţă de partid, una rlin 

secUile cele mai ono1-.an te 1a orice 
ziar, este domeniul fa care îşi 
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·d~lş<>a!r~ adlviii:ătea V<aSiJil:e Bog
dan - '\.m .gazetar ca!re srtăpmeşte 
depld!n a<;eas'tă jprobJ&natică 'ş-i care, 
(de-a 1rm:g,uit am.nor, .a· jpubl~at nu
.met'OO.S.e . ;al'ti®le. işi~ iclwfia~l'i cu 
eccni. l~m~bant in 1·ealizarea unor 
'<lsemenea rna-tei:i.ale este - mi se 
s pune ·- să .. porJlel'}ti de ,la îa1ţele
gere.a d'.ap tnhti .. .că p1·obl~ele vieţii· 
de par1ia nu !P<>ţ ifi iprivi.te a,t.tfel 
de"cît HI strînsl\ Jnte'.rdependenţă ·c.u 
p roblemele produot i vi tă ţii nmnc<l•i 
'Ş i oo.li tă.ţii prod.use1or , <cu to.ate ce
Je-J.alte p robleme d in !fi~re dome
n i u de M tivltate. 

Un premiu-stimulent 
Am a}uns ân redacţie Ila scurt 

·timp idUIPă ice , la Oonsl'3!!1tpa, i n ca
rdrul unui 1.:al'g schimb de -eX$)e
rienţă au fost î-nmîn.ate premiile 
Consiliu~ui Z!muş;t'ilor .pe anul 11987. 
Coileiclivu lui de 1a „D.t~elul 1'0şu" 
i--a fost -confer i·t cu acest iPri:le j· pl"e
.ml.ul pentru ,,Iniţiative şl a..cţlunl 
publlclstfoe redacţionale". Acest 
:premiu ia .con.'itit uit •U!ll verJ.ta:bid 

stimulent„ colecbivulo\Jâ ir-edia:eţional 
al zi!aruJ.Ui· ~D~ape}uJ Ro·şu'' st>ir
rundu-,i org-O'llul de a reailii$ în: a
ll'lul l9B8, iacţiuni Şl ~ dJ:l·teresante, 
aît ma:i eficlente. 

De iaJ.tlcl, în r.ubriclJe .ele indus· 
kie şi agriculturii «1e ,,secţlllor cu 
foc continuu" icum ·le denumesc cu 
nedisimUil.ată imîndlr.ie G.avr.U Mălai 
şi Jp:n Dancea, şef\ii act'Stora, QU 

apărut ro ,U'IJtima perio.:ciidă ar.tkole 
cu un !JY1'0'l1-Unţ..'lt 1CaT.S:dber ofensiv, 
c.rlt:clnd :neaj unsu rHe, sugeiifud so
lu.ţii de remedlere a acestora, so
}uţii rezultate ibl!neînţe:les !din dial<>
gui cu 1c1a1nenii care muncesc în 
1aic-e1 ;1-oc. 

!Despr e clştiguJ imens pentru. ga
zellar al :ac~t.u i ipermanent d ia log 
cu ce·i despre icare scrie, incepmd 
cu ~i·to1'1 ,şi ~~ ou s.pr;c.La-
1işitL, .ce.rcetător.i , ani-a ,vorbit foal't e 
conivingă.t,er Ioan Dane.ea, şefu1 
secţiei agrare; al'ătind că nici un 
:r.ian·4.st nu ,poate fi cunoscă-fNn· fpa,i-
t e bu:n iail .tuturor domeniii'Or. A te 
lni~:mma,. a ânt reba fără oo'llljplexe 
ceea 'Ce l!lJU <Ctm-Oşttl. p rea ibine e$t'e 
o modalitate de S:mbogăţlt-e a ba
gajului de cuno_ş-t Lnţ~ şi în acelaşi 
ltimp o iIJOSiUbiJit'Qte de a ~ .a1prop i.a 
de .oom eni, d e ia-1 dete1imma să fie 
-mai ai~ceshbili şi de ia ia.fla · astfel 
mu.J:t ma1 multe <lespre ei decit 
erijîndu-te 1Jn .pos.tura de ~ toa'te 
cunoscător. ®ste o ·e.x:per:i enţă pe 
care Ioon Dan-ce.a a veri!i'oo.t-o în 
l!lnii cind a fost c01·es.pondentUl 
„Scinteli t ineretului" pen fru jude
ţul Timiş şi cind trehtllia să fie in
f-Onnai't, pen.tru oa 1a 11n.dul său să 
po.a:tă ti:ansmlte zfaru1·ui 1Jnrf~·maţii 

din -cele mai diverse <lomenU. Aş.a 
se :face că din 1983, de cind a ve
nit Ila ,,Drapelul .roşu", se ocu,pă de 

a.g;rieulforă, <Unul di111 sectoar~ 
!cele mai ifi~t~binţi , -daită ifîind p e: 
!dere.a agri-ouJt urii în . judeţ d ·· 
ip:regătirea sa este :de filolog. Se : 
tar .al organizaţiei de 1pa>l.'t.irl a zia 
r uJ ui, Io.an Danicea este oa1J:acterizâ 
de oolegid să'i ca o ,;fire scomno ; 
<toore ", dornic să rcunbiască :tot 
esite moµ şi de ac.eea imif01'ID:al't 
mu1te doi:nenil, cu deosebive în . '. 
dolotie, pentr.u care vă'.deş:te o ' 
1d•evăra'tă JPaS!i une. · 

1n ~cee.aşi secţie, 
teren aşa -cum es>te fireslc p 
ori<:e gazetar .agrarian, şi &e 

,pe mă..<>rură, ~i găsim şi pe Vi'Ol' l 
Boariu, Ioan iil.aMMi şi IDuni{ 
QpriŞ-Or teaTe r~U!Ilde c u coma. 
ten•tă şi rle iprobJ.eme1e de tin~·,„ • 

Gav.riJ. Măqai, şeful seqlel e_' 
nomlce, un.uJl di:ntre cei «nai y "' 
ZÎ:lll'J.Şti di\l'l reda:cţ.ie, <care ID Cei I 

de .an:i d e 'aldiVli:tate a luc.·ra/t~ în·. -proape toate secţiile, este con . 
că o zi rle mwică Îi?l -Oa'I'e nu · · 
avut s.at:iS:facţta l ucruhiJ. b in·e Mc · ~ 
este .O zi pierdută. Ce în~lege 
aceiaS'tn ? SA poţi rispunde op·e~f'" 
tiv şi e.ficient oriciret sarclnlj -· -
dacţlonale. tn secţia pe reare o : -
duee, scl tti1tăni_~e de ~<:e'st !fel · · 
,!l'umeroase, td.at fiillld ică prolbl 
ti~ ind~trlală ocupă un spa:ţ~ 
mat'e în econoinia ziarului. Este dJ 
părere că anchete1e or.itice - cat 
i.n u.lt!ima v.reme a:p.ar cu ~ 
nlian! treavenţă %n cad.Na .i'lqbt\iQtt, 
- au cea mal mare efiai:enf~ 
prin eooul tlmedia;t la icet vi.7.aţi. · 
cest gen de anatel'iale tde dn'J.terv.
ţie 'l"tdică prestigi\:tl zLaruJui Şi.·. · 
a:ce'l.:aşf itimp ,presti·giUl gazet · 

· -Oare le semnează. Ev.ildent, .cu. 
dlţia . Qa lfi~are .interventie 
să G±bă o secioi.asă aro,perire 
do.ci.m~ent:are Jtemelnid, de lP1' 
Z'ime ·.care S1i .pemnîtli zilarf~t . 
argUŢhtm<tare ce nu 1POate f.i ~ 
taită. Anche'tele ,pe care le-a s 
se m1lintl pe ·un regi'.str:u te .. 
larg, de la &toauri s~orma~ 
şi loeaţii, pînă 1a :probleme 
bi.triă gos,podădre, dar toate ia~ ' 

numJ1x}r oomun ®llidii'l'atea at : 
men~ăr:i:i ; ceea ice 1permi te toni 
vehement şi chiar icaustic a; · · •· 
cind este oazuL Dar mai Import, · 
decit realiza.rea publicistJci , 
efectul concret al lritervenţlei ll 4 

z~tireşil. Lar ~<l. atest.a se , 
aşiteptat, ga,zetaru1 :n!u are , 
să ire'nunte, să sţ mUI-ţiumească 
răspu:ns.Ulr! fO'l'lnale. · 1~ 

tn a:ceeaşi s~!ie, a!Muri de. . 
stan-tin Petre d~pre ieare ni se 
~une rcă este redactorul e:u ·c8/ 
mai m'delun,ga;tă eXij)'erienţă ~ 
ţională, Vartiade Ştefan, stat:orn't ' it 
pe aceste m eleaguri p.ri·n căSăfu: •. 

oo o <colegă de la ,;B8înia!tske m \"C ; 
ne", este cel mia.i nou vend t. Abs o.l?
vent al F'a'Cultăţii de z.îaris.'tlidi ,OQ:; 
eul unde 1pe tllngă î:llsu.şirea vil ···" 
irei .profesii şl-a cunoscut şi vi!~ 
toa:rea soţie !) este as'tăZi umil dJP 



oamen11 de nădejde ai redacţiei, 
ziarist foarte productiv şi deosebit 
de se1ioo i·n documentare ca ş·i in 
redactarea arti«>le1or saile, .aşa cum 
aprecia ronducerea redacţiei. 

Şi !Pentru d ne aflăm la capit10-
lul „no u veniţi in redactie" este 
tocul să-J aminitirm şi \Pe Georrge 
Boieru,de profesie inginer cans.lruc
tor, vechl colaborator al ziarului, 
dln vremea sttrdentiei, care după 
7 ani de producţie n-a renunt.at la 
gindul de a deveni gazebar proJe
sicmist. Şi a de.,.·en it. Un gazeta1· în 
adevăratul 'inteles all cuv1ntulu1, 
scrllrnd cu egală ~ompetentă despre 
probleme a1e ·in'Clius'liriei şl investi 
ţi Mor sau despre !Pl"Obleme a.le in
văiă.minlului wi'iivers!Lar sau ale 
cel1cetă1:iJ tehnico-<,şlilnţHice &r şl 
despre sport. Şi cu sportul, nici in 
Timişoara nu-] de glumit, mai ales 
cind a i o echipă de fotbal i.n d!
viZ:a A şi toţi tlmlşorenii - inclu
siv ziari.ştii - a u .clori.nţa fierbinte 
ca P oli Timişcial'a să ;rămînă in 
primul e.şalon al fotba'.luTui româ
ill,esc ... 

Şcoala de gazetărie 

de la 

revistele studenţeşti 
Ace.as-ta ar fi ideea care xezumă 

pa.ate cel mai bine dis<:uţia cu 
Corneliu Popovici, redactorul şef 
adjunct al ziarulUi ,,Drapelul roşu" 
car-e mi-a vor:bit cu ncstalgie des
pre ucenicia sa fa ga.z.etărie d in 
vremea cind, student fiind, -era re
dadOC1.ll şef a.l revistei „ l\tfc.ron " . 
Alt:unc! au deprins tainele meseriei 
dar şi di-agostea ipentru ea şi Teo
dor Bulza, in acea vreme şeful 
subredacţiei „Viaţa studenţească" 
ca şi George Boieru, şi el şef al 
acel'eia.şi subredacţii, intr-o altă 
perioadă. 

Desigtn·, anii au trecut, mai mulţi 
&au mai 1puţiill_i, ipeste fiecare. I.ar 
cla<:ă cev.a d•in itiai:ereţea spirituală, 
di·n en.tuziasmUl şi htdrăzneal.a a
celor ani cind 1concepeau şi s~.:ria\l 
nu.mere intregl de revistă pentru 
studenţi, se J!)Oa'te <lescifu-a şi azi. j:n 
~ea ee ic:oncep , gi,ndesc şi a.5ten1 
pe hirlie - [pentru un public mul•t 
mai larg şi .mai divers ca preoou
Pări şi grad de inslructie - este 
o d-0vadă că ex;perient.a de at unci 
a rămas un ·bun ciş!.irgat pe.nb·u în
treaga lor viaţă profes.ion.a1lă. După 
cmn t.ot din acei ani a rămas şi 
obi,'inuinia, devenită mai aipol nor
mă <ie oo.ndui.tă, de a <iiscuta des
chis despre orice tPTOblemă, de a fi 
receptiv la sugestii tlnteresante şi 
îndrăzneţe, de a răm.ine duşman.ul 
~eimpăcat al şablonului şi mLi:nei 
m exip.resia gazetăr~ă. 

Dimensiunea ideală 

a articolelor .u 

Ion Stan, secre~r coordonator 
de redaicţie se conside.rl't prjntre 
ce'i vechi in reda:eţie. In fon<l,- {lf 
sint ani mulţi chlia:r dacă 
nu ;toţ i '1a secretariat. A fiin~put ca 
tehnoredacLo.r, .a fost apoi re<lacbar 
şi a scris şi despre s.port. Este 
neinduplleca~ în· privin\.a respectării 
p1~mifkării săpt~m."in.ale, conform · 
căreia fiecare redact.or ştie, J)e zile, 
ce are de predat. După •cum urmă
reşte ~u ten.aci~te să ex.iste per 
manent •Un 1Portofoliu 1de maied.a!J:e. 

Cel de a1 doi'lea secretar de ~·e
dacţie, Ilie Briridesc:u are, de ase
menea, citeva princiip.11 •La care 
ţine: materialul ideal pentru ziarul 
de format tabloid trebuie să aibă 
2-2,5 file La maşina .ele scris, ori 
cum, să ou depăşească 3 file ; ru
briC'.a de spart se culege cu cWp 6; 
in:tre formatul ziarului şi corpul de 
literă al titlurilor ;trebuie să existe. 
perfectă concordantă ; rubridle per
manente trebuie să.-şi păstreze a-
celaşi loc în pagină ; pe clit. posibil 
caricatura să nu ·lipsească din nici 
un număr. 

fiecare ziarist -

o competenţă 

în domeniul 
.... 

sau 
Ziar aJ unui judeţ caracterizat 

p1ifutr-o -indwtrie de ma1·e dive;rsi
ta le şi oon)JplexLhate, ·O agirfoul Lură 
in plină dez..voltare, >pri:nlr-o solidă 
hază tehnjro-m.aterială ia cer<:etări i 
şliin·ţifice ~i ,învă\i'rmintullui, Q)re-
cum şi printr-o bo~lă .;ictivitale 
cullur.al..,al'llis lkă, „Drapelul roşu " 

îşi propun.e, nu numai să oglin-

Fotoreporteru! ziaru.lut, Gh. Po~ 
Pescu., 11e propu11e dteva „secvenţe" 
din viaţa Tedacţiei : 1. Scurtă şe
dinţă de lucru,: Teodor Bui.za, 1·e
dactoml-şef al ziarului, Cornelilt 
Popovici, redactor-şef adjunct, Du-
mitru Oprişor, Constantin Petre şi 
Ga.vr-il Mălai. 2. Secretarii de Te
d-0:.cţie Ion Sta1i şi Ilie Brincfoscu 
se sfătuiesc ş~ llotărăsc de com.wn 
acord cu ni va arăta „haina grafică" 
a ziarului de mîine. 3. 1n docmnen
tare la Intreprinderea „CiocanuL"
Nădrag : Vartiade Ştefan şi George 
Boieru. 

.2.1 



deascl zilnic, cu cl& mal mu~i fţ
dellt.a&e, muliiplele 88;1)eCte ale 
vieţU şi actlvltiţli oamenii.or clin 
judeţ, ci si fle un ins&rument· de 
Intervenţie act.ivi, deci un ziar 'pe
ne,tr.ani, ofensiv şi clinamic. Sarcţ
ni de mare nsplindere cirela nu 
1 se poaie riapunde decit printr-o 
competenţi profesldnali a gazdari
lor mereu sporUL De .aceea ;preo
o~ea ~trală a CO'Ibducer.i'i ire
Q<J.'Ct'l;ei, ~ită ·~i1m de .fiecare 
mem'bvu al oolecti'VU'lui - aşa .cum 
iau !%'elevat şl disc1,Il:lille cu colegii 
'din a-eda'C~ - este ca fiec:a:re ga
z~ să: stă.Pîneas<că cunoşbinţe-le 
diomeniului, cu reală coJTl(pe'ten;ă. 
Aceasta presun>1.me pe Hngă o ln-

o zi ÎD redaetla 
gazetei 

formare. politid :la zi, moil>IJlitate 
de gîndlre, curioşti'l'lţe ·tmprospăt.ate 
şi .iIDbogăţite permanent. De vreme 
ce paginile ziarului ctQ>l'ind, zlfnlc, 
moblllzaioare iodem.nurl la angaja
re. spirit revoluţionar iii gtndire şi 
fap"- lnalti calitate a · muncii, este 
firesc, tndlspensabll chiar, ca ~
ceste Imperative si funcţioneze cu 
mal mare fennliate deci& oriunde 
I.o adivlWea .noastri publlelsttcl, 
arăta iredlootarul şef al ziarului, 
Teodor Bwza care adăuga cli, dupi 
opfnta sa, aceasta esie o chestiune 
de autoritate morali a l'azetarului, 
fl.ri de ca.r.e exercitarea profesiunii 
nu poate avea şansa împllnlrli de-
pline. · 

Cititorul, ·cu problemele sale, 

trebuie să se " " regaseasca 

'in fiecare num:ăr al ilarului 
Aflat în ce l de al 45-lea an de aparipe la numărul 4025 (mai 1988), 

săptăminialul „Banaf6"e novfne" se ia.dresează populaţiei de limbă sirbă 
din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Ar.ad, ~ntr-un tinaii de 
3. 500 exemplat;e, ceea ce înseamnă un abonament la două familii. 

De vorbă cu Ivo Muncian, redactor şef al gazetei 

- Vi rugim si oe vorbiţi, pe 
scurt, despre lsiorlcul publJeaţl~l şi 
despre ceea ce considera" ci o 
pariicularlzeazi ln -peisaJuJ' -presei 
romi\neştt. - -

- Presa de Um'bă sWbă are in 
ţara nooshră o 1iraldiţie mai veche, 
de a.~ 100 de ani. Ctt priveşte 
gazeta nooStră, .~anatske novlne" 
a. 1a.păt:!t.tt in. o~b:rUe ·1~44 pur
tînid, pî1Dă în il.968, d·eniuml:r~ de 
„Pravda". Ch'har aa'Că avem a(pari
ţie să;ptămînală. datoniiă unor oon
ddtil speclfioce de murnd r i!llmu!l de 
luoru în red1a1cţia noastră este tot 
aitîlt de diinam!iic ie.a ~a run coti
dian. Aşa incit noi, cei treispreze
ce, care formăm colectivul red:ac
ţionial - de la redactorul şef .La dac
tilogna;fă - trebuie să ne planificăm 
sbrh:it munoa pemrtniu 18 treuşi oa illl 
fiecare .zi a să.ptămîinl i să dRm o 
parte din numărul pe care-1 pregă
tim, (de obicei în săptămină curentă 
pregătim număirul oaire va apărea 
peste două săptămîni), .astfel îocîtsă 
poaită fi oules Î!ll tima> uti~. Avem 
un plan anual, dliin oare se deta-
1tază aPoi pi.anuriile trimestriale, lu
nare şi s~'t.ărnî:nale. Ex.ist..eru:la unei 
matohete-il~p, !du o rotxrioaiţie foa.tte 
e.x>.aidtă ipe:nitru a ~fal<le îalibreaga 
prioblemati:că şi planurile de c.are 
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vorbeam, tpetmii redaic't1cmilor să 
ştie4 încă de a inceputw anului, ce 
ainume au :de SICI'i:S, Ide ex6n,piu, i·n 
niumel'E!r-e din n oiembrie sau de
cembrie. Desi.~wr ică ~.darea qa 
eventmentele pollitl;ce la!le săt,?tămi·n.ii 
inlfiră de la.. iJn,~t tn .callcUlul ma
chetei-1:!«>, aşa irdt 1tn tiecare nu
măr avem spaiţiuJ. nece!sar pen'tr.u 
a ne isii'trua ilrl .actu:ali·!iatea poli t.iită 
a momentului. 

- Ca.re -esie prof.Hui -slp,Ullna
lulul ' „Banatake oovtneR? 

- Deşi sîntem un săiptăimîn.al 
wciaJ.-ppill'tk, econoonk, rultur.al şi 
de poliidtieă eX'~ă, pO'llqeTeia cea 
ma:l mare in iliedare număir o are 
proble:m:atka ~ă, loa de etit
fell. şi la zi.a.Tele fa limba română, 
magh:ial'ă S3lU gentmaifl~. Şi es'te fi
resc ·să fie aşa, datoriltă spelcif.ilC'u
lui judeţului Timiş, unul di.n ju
deţe1e puter.rtic mdustrial:mte şi 
care ~ ~ a~cultură în plină dez
V'dl1hare. Sarciilllle ed:itoou1ui nostru, 
OomiL'tet.Ul judeţean Timfş al P.C.R. 
SÎIDt comun'e pen'l.1ru roate ziarele şi 
chiar dacă fiecare abort:iează tema
tica industrială şi agrară potrivit 
spe'oifri.oul1 Ui IZiiarrulliui„ sco.pu,J nootru 
este comun : mobl1lzarea ~enfilor 
muncii · diln judeţul Timiş - în ca
zul nos'lru 18 întregli J>Qimlaţii de 

orig1tiu sirbă - 1a ilnideplin.i!rea 
condi ţii de oal<i'tate şi eficieniţă sP. 
in:1t:ă· .a. sairciinlHar rezuJhbaite dilin ~ 
menttile C<mgresu1ui al XIU-ik, 
din cuvintă.rHe s~el:a·rului gentlf.ail 
alJ. pa:rtriduJui, tova.ră.ş>ul m c"Qlâe 
Cea.U<Şe::x:u. !n cele 8 ipagi!Ili ale ef~Pi:
tăminal·1~1.ui acordăm uin ~paţj.u :oio
respunzător şi proble.maticii soiâiale 
şi celei cwlurale - oo;re iln~e 
deQPObrivă iinvăţă!Irrlntiu!l, il!iteritJtQr.a 
şi .arfa. O atenţie deosebită 'd:: 
prol:ilemelor invăţă:min1 bului, c 
le c-On&a<:l!"ăm o riubr.i.că per.man~tl 
şi, lun;ai·, edităm şi un supliplent 
destinait <iO?iillor„ De acestea s O• 
c~pă ooleguJ nostru Draga M,!'~
nft~i, poet ~ pi'<>fesoir, c.are r~c
tează rubrica şi s~limentul, f-010-
sind · <Xll!'espondente primite de la 
oo,pi i, iinlceroeări lilterare, desene · 1P, . 
oum şi pagini de litera't1.11ră peli;'&-u• 
COJPili, aipa11:ţi1n.înd uoor scriitori ·~
S:l!Craţi tle i!;imbă sirbă . Fălră a.~e
glija reiilecta·rea fenomenu!! lll otîitu- ' 
r,al .i!n. ansamb'lu, iacordăm o aţenţie 
~e lii'temturii de ex1presie Şitl>A, 
cerC'urJ..lor li<lerare di!lî j'llldef;e!le a~
pre ca1·.e şor.iem, ~uri cond_ 
redac.tqrîi . noş.tri ~ Avem ~~~a de 
a spune că toţi scrii'loiiîi <:-0ntem
porant de exipresie sirbă s-au· ff~
mat îin j urW 'II>Uhli'Cll!tAei noast • e, 
r ămlin!ill\d 1Şi ăcum ~1a:borat'<);rlii '1lt · -
tri aprwiaţi. · 

- De vreme "ce in ·jurul reilacţlil 
spunetl ci ' s-au format .toU s~
ionJ'. . 4~ -ltmbi s)rbi con'~~iijtl. 
binutesc ci şi ·Intre membru cCJI~- . 
tivului exlsti ciţiva care au prJo
cuplri literare ... ~ 

- .Oa, sînltem trei, ·cfu'l.tre ~ 
D.r,aga MirLan~ şi Ivo M~ 
membri. ai Asocia1ţler Scl'Jlîitk>~~ 
din Timişoara şi al Uniunii S(Ţll· 
torilor. Sr-dtiiub ·1M1şrovioi -a pub1at 
de acum 2 volâme de poe-mî ·şt · a 
deven'i şi e1 membru al Asocia; lei , 
ser.i"lfo.n1'lor. · • 

- Dumneâvoa.siri· scrieţi · pttOSi 
sau poezie? 

- A<m publlcat ţs volume, din'" 
caire · 4 de iPr<>iă, ·iair colegul rff'-eu 
Ih-a.ga Ml!lf'~anki . a iPUlblioa:t 7 "", • 
lume, t.o.a!te de poe?iie. 

- Scurtul răgaz pe care lf-'am 
avut penf.nl documentare lu„ re
dacţiile timişene, n-a. făcut pottJ>l
Jă şi o discuţie cu redactorii d 
,.Baoatske novlne" , aşa jincit'· 
rog pe dumneavoastrA. să-J -pr, • 
zeotaţi. 

- Voi i<Illcepe cu Svet.jslav R<>toov, 
seor'e1a.r re~::>n!5abi.J de re<llaiCţle 
\llllUI diLntn·e cei ·mai vechi1 are . e 
iacum 31 de ani fo ·colectivul n06tt' , 
- ca:e ne „ex~ută" pe toţi, cet.îlD'
d u~ne să respeotăm n u numai .ziUa 
de ·preda.re, dar şi or.a„. De indus~e 
se ocupă Miloş Ostoin, şi el ,ijt\ 
peste 30 tle iaintl în iI'edaeţie; ·~ 
u•n e.Xcelernt reporfor şi deşi are -~ 
~lum mar e de muncă, cu clePl.a
sări Î!Il localităţi din 3-4 judeţ#, 
expeirjer:i~a îlnklelun.g,ată il ajută. CU.
noo.şte de acum bine intll."epl'..in.tld~ 
desipre dalre scrtle şi artiroiele saie: 
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-redacbai\:e cu 'Coll'\Petentă. IClU ecou, 
smt citite cu interes. De agricul
tură se oc.upă ma.i trnăa:'a n;oas't.tă 
<.~1e"ă D e&1iTl'Oa Ştef~n, verntă a 
cum"" 5' ani, după ce a a;bsdlvt~t Fa
O'"&itătea de zia.r'i:sti.că. . Es'te o fke 
energi.că, intreprilI'lză:to.are, C3Ie cu~ 
n'daşte bi!Ile domen.run s·ă.u, ~ii a.le.s 
că l!niainte a lucrat ca t~hrndi~ ~
giricol. Tut de problemele a.gncul
~titii $e oeupă şi Iela Gi ugev cal\e 
fa1te .şi corectum gazetei noa:sitire . 

ln. s-ecţia învăţălnint-cultură lu-
crează trei redactori : Dusita Zsi
vanov, redactor de l'Ubr idi, cu o 
e:st;perienţă ins umlnd 34 <;i.ltli şi care 
estte cel mai exigent orniiiic .în 'ceea 
ce priv~te s'thlul i:N·.tJico.lefor n o".'15-
~e BO'l'.l.slav Belin, reooctor prin
~ căruia ii ~ rev:m pIXAAe:i:n71e 
cu}btl!rli de masa ş1 Dr.aga Mm.a
~ici, des.pre oaire a.m mai vorbit, 
venJL la noi cu 3 aini .în wmă, daT 
i1-'v:tn.d <> e~perien.ţă bogată <l u!pă 
cei 18 ani. de presă radiofoni-că. 

De problematica vie~li de partid 
1iăsp1111tle A'Pse.nie Ghm1i:ol , pu!blicist 
comenrtia.tor , zia;i:Jsit. ,cu experlen,ţă 
im0lun.ga'.tă, de ipe.s.te 2.8 de ani. 
Peb.·u Giurgev , a'ed;aict<>r de rubrică, 
soi~~ a;preci.al.e comentarii de poli
tici externă, Sro11iub •MhşooV.id nu 
este mumai tPOet, 'C'l ll!l1 1red00t1or iPa
sfonat şi pri"cep ut i11 ')>roblematJca. 
'socială dar şi L'l probleme de 11port. 
.D.ltn t00lecti·v'uJ. nostru fu,c;e 11.>arte .şi 
iota D111iici, 'C-a["e este ®respondent 
p.entru judeţul Caraş-Severin. pe 
$eritoriul căruia nu. ru:e v,oie să se 
p:et.re:acă nici un evenimenJt i1npo.r
ta11;t - ilndi:feren:t de domeniu -
oore să-i scape .şJ să n u fie prezent 
ln gazeta noastră. El preti,gurează 
deja ziaristul viHbor ull!u!i, iişi . r ealli
zează singi.l!r fotog:ria;fiîle, dacti~o
gt.altiază a;i:tiicolele... Şi cred, cu 
S'Ve111iatra Jivanov, diactilogtafu r'e~ 
dac\iei, cel mai itinăr anenibnu aJ 
ro1ectlivu1ui, venttă ,cu un oo. î.n u r 
mă, ctm inCheiat s-curta p.re~entare 
.a redacţiei. Ce aş d'.rori să adaug 
~e că sin'tam un colectiv bin e su
dat, 1n .care hoţi sintem niu numai 
cO'legi de reda<lţ'ie d1ao: şi pr.let eni. 

, Prieteni buni dar ·n:u ne ,iertăm şi 
Q) und cicll'd avem ceva !de ;;.pus .o 
>Spunem desch.is , fără i!Jlenajamente. 
~ vr.ea să se înţeleagă •că nki re-
4actortil .şef n.u se bumtrâ de „tra
t.aii;neni 1preferenţiaJ. " ••. 

- C~ aU iniţJat In redacţie pen
.!fu perfecţionarea profesională a 
gaz-ei.arilor ? 

- Avem .cUl'suri d~. a>erfecţi-o
inair e pr<>fesi<l'll!aqâ <:irga:nj:zate lurr'8l' 
cu sprijdnuil t~no:r lectori <le ~. ca
tedra d:e limbă skbă a Univers.iită
ţi i dtn Bucureqti. Ei sî.nt dtitorj a i 
gazetei n'OOSbre şi -în Qldr<ul 'a.ces
tor ctU"Suri vdn ou -0 serj-e d.e ob-
1serva;\i:i de 01·d i1n l '.ilr!lgvistd:c şi sLi-

l
listic, ţ>e exemP'le e~"ase dlln ma
terialele noastre. Este, neîndoielnic, 
o. m od."ia1itate de per.fec~.ionial:e~rnt'e
s10.naila rea'l.mente u tila iDOUa, tu
tu,1w. Pau.·tidiip.ăm, -de ~en:ţe:nea, la 

1. fo, disC'Uţie cu 
redactoruL-şef : se 
caută cele maî a,dec-

vate fo.rm.e, ap~r not 
,iniţiat~ve, se prefi
gU:rează unele d in 
vit"toarele numere aLe 
gazetei; 2. Se n,a.şte 

o nouă pagină. Se
cretarul resp~sabtl 

de redacţie., Svetislav 

Roţcov şi Tedactorut 

de · rubricii, PeflrU. = 

Giurgev machettnd o 
nouă pagină a gaze

tei; 3. Şi după-a

mie2ele pot fi deo

sebit ăe ;,pline" mai 

a1.es pent-ru. Dta,ga 

Mi-rianid, Arsenie 

Giv.rici şi Mil-0ş Os

toi.n, pasionaţi. oii. 

şahului. 

vi~~tale ool'OOtiive de cktcum€llli~'e şi 
de ti.~oare dată. ,p:u.blicăm pagilnd 
tematice :ilJlter.esante. 

- Dat riinii suprafata întinsă 
pe 'care se află dlspus,e localităţile 
despre cărC scrieţi, sprijinul co
respondenţilor voluntari este in
dispen5a.tiil. Cum este organiz&tl 
a-ceastă a.cttvitate ? 

- Pe oolabo1·atooii noştri diirl fie
caire 1ooo.if4;tte t:( c-0nsiderăm „ o
chii.El mereu llireaz" al redacţiei. Ei 
n1e scrJ11.ţ. des-prn fui ce se Î!l11J,1n.Plă 
:nou şi ţj:emn de interes în ~01oalltă-
ţifie lor. ·şi V~ .iSSJg'U!r că Sî!nlt co-
tie.'JJ,pdntlenţi voliull'ta:ri foar.t.e har
niid. De la ei p1imim niu numai 
imlf-01•rrni.\N, -0,i şi sugest ii despre 

ceea ce ar do:ri să s criem şi un~"i 
şi. . . criitici.· fileoore dori!lld să 
scriem an&. mrult des,in;e ~ooal1i
ta<tea l<>r. 

Chi air dl.ad .siinltem tln colectiv 
destul de mk, c~t'Utăm ·pe clt po
sibiQ să o't~prindem t-oate looalii.tă
·ţne cu pQPu].aţie de n'aţionillli:tate 

'Strbă şi să răsjpwn.;oom as!l:fei '1e
r.i111.ţei ,ea iln tf.J e:oaire 111it.lll'lălr ie:iltliitorii', 
cu .protileinele 1,or de mUn:că ş.i de 
vJa'ţă, .să s e ;regăseaS<:ă . Ştini cu 
roţii d.i:n ;redacţi;e că n'Ulmai astfel 
ne asigurăm o audienţă ireală, sti
ma şi respectiuîl citib~inor. 

MUena COMARN-.;;sou 
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Limbajul presei 
adjectivul pe care Î'l insot~ . 
&Ui1Pl.'indem şi in ccmstruct;l.il ' . 
„noul venH ", „noii ven1•i" şi ,,no: · 
lui venit". 

Confundarea 

cu adjectivul 
Un mi:i'l<>c princi\Pal • pen.tw ex

,p rim11.rea l1aponturilor dtn·tre cavi1.1 
tele îmlblnat.e Jntr-<> 'CQllS>trucţie Sin 
t.acţiică este 1ac01·dul gr.aiDll3tt-cal. tn 
1'Dşiruk-ea rr-oT omlă sau scrisă, 
deterttnlnată ·de b--OOpul exprimării 
au dharl bate a ideilor şi sentilnen
<telo:r n~tre, vooo.bulele a:.imbil ro
m â'!le trebuie să se supună legi~ 
potrivirii de formă. {moiifulogic) in 
ce priveşte ica'tegorllle gi-ama.1foale 
comune. 
Cunooaştem cu t<>tii care sînt ca

tega.riile gnamaticaJe in\Plicate în 
aoord, .ceea ce ne !l)enrnite ca, în 
cazul ou'Vintelor aflate in anumite 
N,piOr'bwi logice, să .urmărim oum 
se potrlvesoc acestea furroa.1 în pel'· 
soa.nA, număr, gen .şi caz. 1n iegă
tură cu aiceastă problemă, Mioaa:a 
A v.nam, în Probleme ale exprim~U 
corecte, rele'Vă : ,;Oa ib diverse alte 
itlmbi, există iî.rt. limba română trei 
tip'Ul"i tle a.oo.vd ; a) aoortl str>ict 
goomaittiloal sau :fol·mlal, b ) a'Cord 
dUjpă irnteles, semantic sau l<>gic 
(în si•hi.aţille în ~ se constaiă o 
oonbnadilcţe între fomia şi înţelesul 
determtnatului) .şi c) acol'd prin 
atracţie (ou cuvintul cel mai apro
piat) ; ultfan ES!e două ;pnt apărea a
desea combin.abe ind!r-un tlp mixt, 
dtq>ă înţeles şi !prin atra~e .în a
celaşi timp . .In fu.ta acestei diver-si 
tă\i a !e1ui'tllor de aoord, opoziţia 
corerct/ lnctn·ed sau llterar/n e}iterar 
nu es>te totdeauna uşor d e re
w l Viat. „ 

Vom anaUiu, în continuare, aî.te
va texte fJl 'Oal'e putem să su:rprin
de'm o abateri? inoontes:Labilă d e La 
.n01unele .Umbli Uter.are, şi G1trume 
iac~a a contundlrll adverbului cu • 
ad;JectivuJ, tu. urma ictrreila for.ma 
inwrtiUabiUi prJmeşte, jpri.n atracţie 
cu elemenibu'l ,detemni11IBt, mă;rc~e 
fonnale olle ·număru1Ui şi genului 
e.~esluia. Lată aceste tex te : 

„Astfel, ei nu numai că sint &la.bi 
pregătiii. da.r nicl ·măcar nu sint 
cu adcvăra>t a.taşa.ţ.l de mC!lcrie („.] " . 
(„V:ibta studenţească", nr. 17/1197, 
27 aprilie 1988, p. 4) ; „Draga mea 
Mart.a, ce are de pătimit uneori o 
fată proaspătă şoferiţă" („Suporter, 
Supliment la oa.i'etele-p:r-0gram ale 
F.C. Argeş", noiemb.rie 1987, p . 10); 
,.Part-e din noii veni,ti proveneau 
din ansamblul TeatruluJ Odeon" (Al
manahul „Ateneu ", '1986, p. 159) ; 
„Noul venit [ ... ] s-a lntegrat per
fect" , („T.ribuna Sibiului", nr. 9225, 
l 0!PV.illi~ ·1987, p. .2). „După cUeva 
mişcări, îruJă, marele campion luă 

adverbului 

seama că la tabla din ra~a n-0u1ui 
veni·t, lucrurile se cam încur~eră" 
(,,Ur:zioa. Per;>eLuum c<>mic", 1006; 
iReferindu~e la îmbmarea de cu

vin1e „StlilT slabi PREGATIŢI", 
p. J.12). 
obser:văm aoordru:ea in număr şi 
gen a -adjeotiivulu1 SLAB(-l., slabi, 
-e) <:U adj~c<ti:vul detenmJnat PRE
GATIŢI, cel de al do.llea. element 
1exhcal a vind fou.ncţia ·de Dume pre~ 
dicailv în predicatul nominal S INT 
PREGATITI. Este vorba de un a
co.rd prin :at.T.acţ,ie greşit, 
căci adjecilvul SLAB din con
sllrucţia sinlatJ.că anaJJz.ată este fo
Jasit cu v.alo:axe adverbi.ală, indlcind 
gradul pregătirii. 

Semnificaţia adverbfa~ă a lui 
SLAB (accenllul Jntenţional pe a 
cesta )ia'!l:ensilflică accepţi.unea comu
nidrli in ioo~tle ~u determi
narea adjectivală (compară: MUN
CITORI CU O PREGATIRE slaM 
- muncitori SLAB pregA.ttţl), sub
ilin.lin;d utilizarea sub f<lnna inva
r.m:bilă ia vocabulei in dlscutie. 
Deci, in text a r fi tre bui·t să se 
scrie SLN'T SLAB PR.EGATIŢI (Jn
sem:n[nd că d i.n punct de vedere 
profesional nu 1&U o pregălire co
respun~ătoare). 

!in tmblnarea „proaspăti ŞOFE
RIŢA" este, Ide asemenea, prezent 
fenomenul ~ingvistic al acordului 
prin alfaac(;le, greşit r eal:za t, in 
număr şi gen al adjectivului 
PROASPAT, folosit edvel'bial, cu 
su'bsta.nti vul ŞOFERIŢĂ. Tutodată, 
prin această pos turii morf.ol<>gi că a 
cuvfo'tului ia naştere şi un echivoc 
l!l-edlorit, că.oei prevalează in adjec
t:l:vul proasplLtl 3U sens consacrat 
de'.clt a;cela pe care a.dverbuJ il ex

·Pl'limă CF!ROASPAT = de cur.înd, 
de puţim t lirn,p). 
Aice~i confuzie Jn tre elemenfol 

lexica1 cu va~oare ad ve11bială şl 

Adjectivul NOU - utlliuit 
valoare adverbială, ceea ce ar ·1 
trebuit să se ogU ndeas.-că in m.v.· 
r iabll llalea sa formală (morf<>311i
că) - se acordă, in toate a 
cazur i, prin atrac\ie, in mod gr~ , 
in gen şi număr cu diferitele ~
me ale adjeotivulul de or igine -
bală (Jmrbicipia'.lă) VENIT(-ă, . e
niţl,-c). CEL VENIT şi CEI VEN• 
nu si":n t noi in contras t cu v ,. J. 
ci înseamnă „de curind, recent"',.;· ' 
situaţia pe oa;re sensull, · t 
deja, o exiprirmă. Cele două tJ:ţî · 
nări Jexk.ale, de fapt una şi ac „ 

îmbinare sub (or me d iferite, 
zilntă şi un caz sp~ifil.c de fon ·_. e 
a cuvin telor prin compunere. de.le 
două oele.mente lextcale, NOU' :JI 
VENIT, pierzindu-şi lndependema 
smtadLcă şi morfo1ogică, form~"Ză 
împreună unltaLea de înţeles NOJ!t.
VENJT (iarljectiv masculin, plurM°: 
arti culat: NOU-VENIŢI ; ifernFJWl 
singular: NOU-VENITĂ, gen± .v
dativ articulat : NOU-VENJTEJ, 
plur-al: NOU-VENITE) . 
Adjectilv~le compuse, de titt)ţil 

NOU-VENIT (NOU-ALES, NO'@ 
NAsCUT„.), care au strudura i ' 
verb+ a.dJeetiv, alt.fel spus <>U t ·. 
ca atlverb-adje~tiv, prezintă tn 
111.ena1 un grad în.alt. de s\Mua:ă, ~a -
torlită în mare măsură faptulU! lă 
primul dintre -ter menii compon · 1 
es'lie netJ-exibiL Această situaţi·e 
reflectată din punct de v edeT>e _ 
tog.r.aiic prin uliliz.area cratimei . -
t.re cele două elemente l exi-cale ~ 
formează comp usul. ; 

Cind adjecl.fvele NOU-VEN'tt, 
NOU-ALES, 'NOU-NASCUT se s . ~ 
sbantiivează ca in tex tele citaie, ' -
semnind : NOU-VENIT (persC>a.9ă 
sosiiă de curî·nd undeva, la cinev: , 
NOU-ALES (persoană e<1re, desem 
na1ă 'Prin ,rot, a preluat o fun-c ' e 
de curind), iar NOU-NĂSCUT (~I 
oare a bia s-a născut ; sugaci ~ 
in sens figurat, renăscut), se s , 
de asemenea. cu cratimă Ol ~ · .~ 
de unire). 1n rconcluzie, f-Ol'Jîl 
corecte Qle a.ocepţi un Mor a:naJjzEf 
în textele apLcu ite ar fi itre!bui'.ţ · • 
fie: NOU-VENIŢI, NOU-VENIT;, 
şi NOU-VENITULU1. " 

Dorin N. URITESC'fl'"' 
Rodica UŢA-URITESCl.1 ~ 

Reînnoiţi-vă abonamentele 
la revista 
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espre locul şi me-

D nirea gazetăriei 
jn viata societăţii, 
despre profesia 
de ziarist s-e 

scris , in paginile revistei 
no.astre, mult şi sub cele m.a.1 
diverse ipoolaze. Fapt cu to
tul n01·1nal, izvorit dln însăşi 
raţ iunea ej de a fi. N-au 
lipsit, de...a lunguJ anilor , nici 
articole care au tratat, in fo-
1 uri te chipuri , despre sbatu· 
tul ~azetaru'lul , al ziaristicil 
în genere, în arinduirea bur·
gheză, in condi ţiile dumniel 
a lot.pute1·ni<ee a banului. DacA 
readuce m la lumină textul dA 
mai jos - după opinia noru;. 
tră, deosebit de revel.alor - o 
facem pentru că o iasemenea 
situaţie ca aceea dezvăluită 
a ici es te prezentii, evident la 
d imensi uni i noompa'liabi!e, in 
peisajul de as>tăzi al presei 
d in l umea oapi~lului, mai 
exact spus la1l iacelei prese ce 
serveşte interesele cLaseloT 
domiruante. 

Irntitulat concis „Gazetă-

ria", a .rticohtl pe oare îl pu
blicăm, cu mici prescurlări. 

rn cont inua-re, a apărut in a
n U1 1893 în paginile ziaru lui 
„ROMANUL", o publicaţie 

mal aparte tată de celelalte 
publicaţii d ~n epocă . .Jnteme
iat de C. A. RosetU, ziarul 
ronllnua să se afile in slujba 
lde.alw·ilor progresiste şi de
mocna1ice, bincinţeles cu U
rnitele Jneren.te li.beiiaUsmu. 
lui bU'rghez, fie el şi de nu
anţă radicală. Autorul şi-e 
semnat articolul ou pseudO'ni· 
m uJ A'GO„, d esigur pen lru a 
il1IU -<:J''tlage asupra sa <tunete 

şi ftilgere dln p.artea „oon
fuatilor" vJzaţi. Este ln tere· 
sant, crecfem, ,Şi faptul că se 
ince.arcă a se dezvăilul 

chiar dacă reuşiba nu e de
plină - şi resorturi:le ce fac 
posibilă existenta în ch'indui
rea capitalistă a unei prese 
corupl-e şi vel11ale1 pentru ca
re justi ţ.ia şi adevărul sinl 
noţiuni incompatibile cu goa
na după profiturJ. 

C.T. 

") Mllla!l StraJc men\lon eatii ln 
D!cţlonanuJ d e pseudo-nune (Editura 
Minerva . Bucureşti. 1973, p . 304), că 
de p <;e\tdcnlm-ul AGO s--a, (O )OS!t. la 
ilarul , Românul", cunoscutul folclo
rlsi. scr-ittor şi publlcls1 ARTUR 
COROVE.I {14!64-.W~~ 

Pe teme deontologice· 

Gazetăria 
1. 

E xlsto în lume o·omeni căroro le 
e so:e da1 o ounooşte nurnoi su
f"'!'!'0in1io şi amaru'! vieţii, există 

fi in ţe oo..re azi trebt»e să se întrebe 
oe vor mr11100 miine şi unde se vor 
culca searo. Aceşti oa meni sini cGr· 
şe!loni1 niu de ooce·N:J ocop~i ou zdren
ţe ş i oare i11Md m'inkl f'o trecători, ol 
de <J~ei imbră€:a·li biine, core niU in
drăMeesc poate unui prielien o cere 
u-n leu, ocel care-l pute:m numi ou 
drept awint Săraci în haina negre. 

N.u voiesc să mă ocup de fi.:-nţele 
~eneşe. de o'Cei pcrroziţi C<Jre tro~c 
d;l/'I exped.foo~:e şi coţici'rrli'. Co re oiu 
oro:ore de mtJ1n:că şi sFrit ce:rtoţi ou 
c1n.sille',o:, mă prooourpă însă soar«i O· 

c~r .nen'O.ro:ci~i oofe, inzestrloţl de 
ban simţ, inteligenţi şi O'rjeŞtî, S·OU 

hrănit prea mult de fr.umoo-sele im<J
g:ni oJe i'<leoM ui , şi oind hi.idorol 
sp.ectru o l reof.l~ăţii o venit să le 
spulbere visele şi sperMi\ele, ou ră· 
mos d'ecepţionoţi, lipsiţi de energie, 
fără curaj în lupta cea grea a vieţii. 

Din ci-ne şii.e oe împrejurări cea 
moi m;ore ptiirte dîn el .sim l~ ps;ţi de 
v1evn tiltfu academic, sî:n9urul oore 
le·or m.<:rl putea. od-uce o zoire de no· 
roc, şi dlOc-ă u:~. pe>Se<lrn:d cunoş-lin\e 
s1.1f~e:nte de b;rOCJ'0;1ie so u o1tc O°CU

poţi i or moi avea> inică speron\e că 
po\ să ..ş i cişlige ex~tenţo şi or con
d'do .pentru vreo funcţie, nici nu vor 
fi odmiş i măcor Io ocell simJUlm:ru de 
concurs, de~i ~11tlof\e cei ce s-e admi t şi 
reufies<: s1n•t mtJil.tie n11J1tită\i. oo tot 
t:l:.iliull ce pdse'dă. 

El bine, .o'c~tl oolme~ tr-ehuie să·~ i 
okiogâ rn~ru o mUJi<I de fo:ome sau a 
se ongoj.o rn sieirlo'li'c'iul \J!nO.r oa~ pe 
con~-i detes<ă, d crr pe ~re totuşi si-rtl 
nevp":\i să - i servească pen:tiru piine. 
Toţi oc~U tineri. cftn cxrre uroi 

sînt plini de ro lent şi m1eli'gen\o fof"
meQZO lin coii:t:1n9ent p.Ult'em&e pe H n9 ă 
mo·i P.ieoo-re goz~ - şi d'a<Xi ar i11-
trebuintp ,p:o1na i·n servidull unei o::iu?e 
b ll1f1&, n im'.lc rru om ove.o de zis - do-r 
voS, od~eor1 !0:~"°'1 şi prîcepereo lor 
o pun ln opfu!alreo un'or prin<"ipii 
ncl:J"~ep~obl'le şi o unor .persoon-0 de
tes!(JbiJe. 

Chior da:că Io incei>Ut U"l'3 din ei 
o r avea oon:v'ngeri formo~ ~i or Yi 
i r1,cred!If$i~ i d~ coo-o ce susţin, tot~i 
v"f'le un timp cind, s411ţl de irnpreju
răr'i, vor vorbi st1u ser~ in oh fel -
po"O~ fool'le -b~ne în f.ur.dtil •Wimij IO'r 
să >0ibă ,oroare de cee:o ce ID>c - dor 
- kl.mea n~~i vo j vdeca de'd t după 
fapte ( ... } 

Foarte o rareori s--0ll văzut oameni care 
să fie pînă ~o sfirşit consecinţi (consec
venţi - n.r.) principiului ce şi-o pro
pus şi pe eo<e să ® -d poo'tă schimba 

rn'!c.'o<l.o'tă d~vers-sle fluctuaţiuni poUti
::_.e, OifOJră doară de vreo evohi.ţ le so 
ci<1Vă cpre le- or i:ntoarce in cată d i
recţie cugeto•reo. potrivi tă ou cerin· 
ţele timpu"lui şi o(fo) împrejurărilor. 

Aces1 11\J..cl!U MJ se ~ortă declt k1 
ao me.nţi Qare se 000pă ou poHUro 
sotJ care 0 1u 11n ro1 oorett:ire in con~ 
du"1:ere.o .ofoceriolo r urnul stat - ckrcă 
valm să vorbim insă oo cei ce f<1c 
gaze-tă rie 1wmol pertru co să triit'os
că, lucrul se schimbă - lor pu\in le 
p,o'SO de cee.o ce au scri:s în lTecvt 
şi aceia [oe] soriu acum, desru.1 n-u
mtii să ll ~~ plătească : Jl1J l'Ot o.stfel 
insă ju.deoă şi IU>me<i care citeşte, ea 
vede Î'lll -oceo.sta u'n fe.1 de triofk, şi 
fără a .cugeta Io cauzele ce a[u] implns 
pe biewt s.crmo.r o vedea lucruri·le în 
oJt fel, este cup~fns<i de de?.91ust .şi 
rwmoi dio oi-nd i n cin:d, d.ooră pentru 
o-.ş i mo<f t reoe din vreme, moi aruncă 
oohil .pe d te o goze'to ( ... ). 
Mu~t'Ol<J> dl.n tinerii CO.of'e ntJ pot 

r~bote in re<lptjii1e Un.o't Zllore mal 
de soomă le este rez-ervotă o soortO 
~ i moi tri<stă . 

G:01Le.tă1î<1 , oa ofk e, mi esi:e in cele 
moi multe cazuri decit un comerţ din 
care un-li vor o-~i cişligo un nume 
oo<re să le serve-01s-că Io scoplNi poli 
t ice, fo.r o l\ii , bcm"i, oc6ltio dtn urmă, 
moi intotdeouno sint fără sonrpule, 
<:ăd după cum rn c-0m~:rţ te serve~t l 
de e>:imeal core· ţi prod~ mult pe un 
preţ de n~mic, tot oşo şi aceşti negu
lători go:iet.a1i ongo~e:oză sori:!to~i , bă
ieţi de talent de oltfe l, dor săraci, 
:ăror-0 le dă o mizerabilă 1-eofă de 
60 scHJ 70 lel pe lună I Şi oc.eştkr 
sint gazetari, şi oricit gozetorii inmă
nUŞ01i şi jobenlo~i V-Or privi cu dispreţ 
/o O'.c~ cu hohio roosă in cot ş i 
g h~eJ.e rupte-, nu vor oveo c:e zice -
slnt conil'!O~i ! Docă cei de sus işi vind 
po00 P"~r.iru moi muH, croe.ştio lol\i o 
d'o'li penl'cru moi putin - şl unii şi 
odţii trebu-le so trălbscă - ş i U'rn.'i oo 
şi o~ \i i sinlf de plim şi THJ pol aveo 
oH-0 vmo dlecî-t că nu si11t bogaţi ( ... ) 

1.f. 
( ... ) Nieă-i-el'l co pe la red'J1.:\ll le jur· 

nolelor n;u este moi u.şo:r Olf..vo a-şi 
g.=isi oz11, moî o~es ckică poate să 
minuioscă bîne o pană - p.rofit'in.d 
de o'ceostă uşuf'i11ţă, pe lingă c-omenii 
ct1mS'e<:ode se s~fecor mulţi , foa rte 
mul\i , ciore o:deseoo ou făcut cuno.ş· 
ti~ţă cu pu~că«iu sau chiar de n·a'IJ 
fonrtt incă - oipoi f'ill'e:o lor r&i , pre
dl.s.p~ă pentru Ş<mto•j , desigur că- i vo 
dvc·e odo~ă oco1o. 

Nicăierea ntJ poo7.e fi un teren moi 
vost de exploota't co gozetorlo - n1-
cmer>Î niu poţi orun!OO cu tinli ~i defăi 

ma onoo,reo olJlivo co i n 9012etoâe : 
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VQ!fbesic blneii:nţelels despr.e o~ oo
men~ cti.re n1u văd in gazetărie o'lt
cevo decit un miljloc :r.pre o-şi sotl5· 
face posh1r„.'ile Ulf.1eio1mţe de c:ore sint 
dominaţi („.}. 

V.roieşti s6-ţi foci re<rN!ITle de .repor
ter bU41, oo oi deoît să d'o:i informaţii 
de sen2oţie, ele altfel ncYscoc.i.te, să 
ser.ii dte-n llJl'lă şi stcle şi, necunos
cO~O'Ore de merrul lucr\Aui, [lvme.:o] te 
vo Citi c.u ovlld~it:ote şi, în unonimi 
tore, îţi vo do breve'..u.I de cel moi 
bun Womaattor ••, im gazetei tn cPire 
s<ril o.~meineo năzdrfulă·rY. I, de ceo 
mol bln.e ilnioml01lă, gazetă care m.i 

~'Cl'ifloă n!'.imlc pe·nl'Jf!U o servi oonişll
indo's pe dl\'itol11i săi (I I I). 

Dor dfo ne·®rodire, adevăru~, m:oii 
CU'rind sou mol tirzi:u se oiflă, şi de 
teomoi SOIU ruşinea de o nlU brece 
d rept ridicol în faţo lumei cote le 
.dtefle, vii rpes.te dite'VIO zi31e ~I desmi.nţi 
ooe'o ş<lf.,.e de se:ruaţie, mal odăugin~ 
cu lite·re mori.l ln ooloon~e t ioruhi!i : 
Fiind surprinsă bunocredinţă a redac· 
ţlei seru •nformatorul •• • noilru fiind 
indus în eroare de o persoană rău 
voitoare - şi d'acă O'< fi numo'i- otit 
n,u or fi mmic, ÎMă, Îl1 sooieto~e. 
existind mU'lţi oomeni fă ră serupul 
ori conştiinţă, totdeauna goto o lovi 
unde vede cioste şi corectitudine, gă
sesc cu utunnţă gazete c.ore să le 
in5ereze minci'l.lnile şi defăimăr~le lor, 
şi U!ll om ® 're în vi?oţo Ivi nu o fă.oul 
himic necorect, se pamene~le deodată 
dait în vileag co hoţ, inşe~ăr.or, mo.i 
ştiu eu ce. Se prezintă o doua zi 
Io re:dacţi~. oro.tă că es;te irn>ce.nt şi 
că pe .nedire,pt ~ste colO!ITl'nto.~. i. se 
dă l'o.c po'ote OlpOră:rilli sole - do·r, 
dne poo~e să go(onteze că cel ce ou 
c:ti't ortN:dtol ooilomnilot:or, VOT di~ şi 
apăro:rieo sa şi, o dotă cinsteo lui 
dlso1>totă, se vor găsl mu~ţi care să 
l·o pună la index. 

,f'Otă dcir eh.iar şi onOiQl'eo familiilor 
om~mmţotă de cei ce vor să pozeze 
odereorl în orpără!rol'W cfnslte.î şi 
muhei'i, 

Ce b:ne or f i dacă o şti.re de cea 
moi mbre s.entoţ'.e care ar pltl'oo să 
ri<d i.ce l'l!Îve1'u!I mo.r<ri şi matein!ol oi unei 
gazete, nlU s-or do Io iveolO pină ce 
nu voi fJ. C'oot110l:otă exoctlt-0teo ei, f~ 
pd.n aceos-to oa so apară ctf'llOir moi 
tirz1'u. Cie bilne Oli' fi dacă denunţurilor 
ce zilnic se primesc pe Io redacţii 
nu li s-or do cu oti:llo uşuli.nţ.ă curs ( •.• ) . 
Dor din nenorocire nu se urmeo.ză 
o.şa, fi~ore goze'to crerle o~-şi o~·guro 
mol mult trl'<Jj şi m'oi mtJlt prestig:iu 
d i111id ~â "iJe cele moi mon.s'btu«JH („.}. 

De cite Oil'Î n:u s-o văzut făcind·u-se 
redomă p l'iiln }url'\Ole llnOJ' oameni 
făro cel moi m"x mer~t. de cite ori 
n'll s-o văZ!'ut bo.tjocorir.dtu-se oamenii 
oneş-U - de cite orli şt.~rile ce se ră5-
pîn>deou ostozi oa izvori te diin cea 

moi s!g.ură sorginte, MJ erou de-5mln

lile a douo zi oa neodevărote ? 

AGO 
(,,ROMANUL". nr. 198/08.09.1893 şi 

nir. 202/ 13.09. 1893) 

••) 1n sensul de z!Arlst b ine ln· 
Jlorunat 

•01 corespondent:ud 
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Din activitatea Asociaţiei ziariştii · 

• 
ŞI scriitorilor turism -de 

COLOCViU 
ln per.ioadoa 24-26 mai, lâ Pirlu1 

Rece a avut loc „Colocviul Uter<i
turii şi publicisticii pentru turism ", 
manifesba:re organlmtă de Biroul 
de turism pentll:'u tineret (8.T .T .), 
Asdd'.1atll8. l11amână a z'.ooi:ş~1Jliar şi 
sal'i'i!tcirj·Ja r de lt\llrtlsm (A.R.J .E.T.), 
imprewni.ă 'OU Edi!l!luina Sp\.."t:'t-Turtî?Jm 
şi n.iev.r~ta „Homâm1Jia P:ttească ''. 
· Acţiunea, prima de acest g.en, 
şi-a propus un program comple.'C, 
.t>ncluzind informări privind activi
tatea desfăşurată pmă în prezent 
tn domeniUl de referinţă - lite
ratura şi publicistica de turism -
informări susţinute de Pop Simion, 
reda:ctor-şef al revistei „Româ.oia 
pitorească" şi Călin Dimitriu, di
redtiorul Editultiiil Spart-Turism ; IUil 
referat cu tema „Conceptul de lî
teratură pentru tUTistn" prezt!nt.at 
de Valenti<n Borda, redactor la edi-
1Jura ~ctllalimt.ă; o masă rotundă 
condusă de Victor Ernest Maşek, 
referito.a.re la „Condiţii ş1 efecte 
ale literaturH pentru turism''. tn 
agenda de lucru a manifestării au 
flgunat, de asemenea, tntlln.iri cu 
membri ai cercmmor de turism şi 
ghizl ai Agenţiei B .T.T . Braşov, 
precum şi o ex'J)Oziţle de carte şi 
publdolstică de turism. 

In cursul dezbaterilor, vorbitorii 
au scos in evidenţă principalel e 
idei in jurul .cărora se cristalizează 
in prezent acţiunile ample, diver
sitioate de popularizare şi sprij i
,nire a activităţli turii.stice. S-a sub
liniat. in acest context, efortul per
manent dedicat formării unei con
ştiinţe turistice, a unei eduoaţii 

solide, multilatenale ; s-a vorbit, 
tle asemenea, despre ~rtla!teia ca 
presa şi litenatum de speci~litate 

să ţină pasUl cu deavoltarea. actu-

Seminar 
Cel de-el VIH-lea Seminar e~

pean al ziariştilor şi scriitorilor tle 
hn-ism, manifesbare anuală organi
zată in scopul perfecţionării pro
fesblaile, la d niţlat.Lva 'CentrulJUi de 
d ocumentare turistică „Georges 
Dopagne" de la Bruxelles al Fede
raţiei Internaţionale a Ziariştilor 
şi Scriitorilor de Turism (F.I.J.E.T .) 
s-a desfăşurat în acest an la Ate
nia. Gezda - Asociaţia Grea.d a 
Ziariştilor şi Scriitorilor de Tu
'l"ism _. a propus oa temă de dezba
t-ere, în spiritul Decl.araţie.i de la 

ală a fen_omenului turistic în '!Jnie 
şi in ţară, cu noile coordonate pe 
oa'I'e a<:esta se înscrie. S-a âpr~ 
c.ă s_e Impune .o ~iversificare·pn
tulUa a modalităţ1lar de abo·~. 
a .problematlcii, de la ghiduri, tt_ir11, • 
i~formarea de utilitate nemi:il...:. . ta.; 
pmă la reportaje, impresii d~ · ~ 
lâitoni.e, eseuri etc., in ca11.-:e n · " 
subiectivism, personalitatea t 
rului se exprimă cu pregoonţ . t" 

O altă idee care s-.a desprinsl ifl · 
intervenţiile participanţilor · 1* 
dezbateri s-;a refeI"i t la necesJ. ea 
oa ziarele, presa scrisă şi audfov.t
zuală să se ocupe mal stato.~ltle. 
mai met:odic de problemele legate 
de turism ; nu numai din pU?J,\\tcÎl 
de vedere al i nformării cititor'Uor 
~u noutăţile din domeni-u ~ -fi. 
prin intermediul unor dezba en 
maJ largi, să contribuie la cr~ea 
unei mentla!lităt.i, a unei atitualnl 
mal nuanţa.te şi mai cuprinzătOU.. 
In a.ccepţiunea modernă, conce ·ul 
nu mai poate fi considerat ;ş o 
v.acanţă spirituală, deci preocµ. . A
ni.le de ~blm:air:e a ~"SmuJ~ .. 
acţlull:Î culturale, sportive etc. ·"'·' 
prezintă o di'recţie importantă' n 
activitatea or~nizatorilor, lBSf~ 
ce îşi aşteaptă cuvenita reflec:t#e 
în presă. • 

Discuţiile au subliniat, de '1'5e
mentll!l. necesitatea unui echilibru 
intre rigoarea ştiinţifică a intCa-- , 
rnatiei şi haina atrăgătoare a lfe
dactărti , cerJnţa unei abordări CJif
tioe, atuncj. cind e oazul, a sporîţll 
combativităţii, astfel incit pr.aqt-
oarea turismului să aibă loc cln 
condiţii civilizate, să consti . e. 
efectiv, o modalitate de .?du~ le 
cetătenească, de îmbogăţire a ~e

til spirituale. 

ziaristic 
Manila, din 1980, a Organiza el 
Mondi..ale a Turismului, „A.$e_ 
sociale ale turismului". S-a evide -
ţiiat, oa idee directoare, .fiaptul el 
turismul constituie în lumea de ăzl 
un autentic „paşaport pentru pace•. 

Din partea Asociaţiei Român - a 
Ziariştilor şi Scriito1ilor de Tu:tj.sm 
a participat şi a prezentat o com -
nioare privind turismul de tin - t 
din tem noastră, ziaristul şi scd~ 
itorul Euren l\llbiescu, redactor 
cotidianul „Scintela tLneretului41• · 

I 



XIII. Introducere în mP.todica 'Persuasiunii 
I . . . 

După ana.Uz.a S';!Q~tilurHor. lnf~~tive şi_ înlad.J?'t~ de a a~orda_ s.ub„ 
gfilurfile interpreta .t!J.Ve (subs-itluJ. µiteI'pi'eliat1v of:ic:ial, :>ub~tiluil. Jlll.er
~tiV p<:!:-slc,:i.:i\'.<2;i~ şi ath:l'1ill.\ll. i:n tre1ipJ:'etat! v .~~tine),. cc:ns1derărn ,că 
~(e .uliJ să dlsc:t!tâ1D pr~~mattaa ·Pe.I's~un.u,. esen\1iala 'Î'11 demersul 
JJOSliru de reloncă mocis b.1,d. . . 

• Ci1tev·.'.l elemente în acest di;tm~nol'u lle-.a-m "!Ylansat în pr.imele ca.P'i
' e .ale sLuă.i ul ui. V om :Ci!l;ce a cum umiJle preoiz.\h'.i l n plus, clfr'D care ,se 
· oi desprinde premise p en1n.iU o V<~itoa<rti - ş.i .nect!sară - cercetare 

'<I melodicii persuasiunii în presă. 

~III. 1 Newton nu era zimist. .. 

rn moo ·,non111al, nu există vreun 
zii.arist, vreun ~pa~ndist, in ge.· 
neral un comunioat o1· oare să nu 
iiltFeiască să-i,i .convlngă audl~riuJ 
ăe iadevă'l·ul să'tt : Cettit'udinea per· 
sonială · m„1 ~ste de ajuns. Şi a tunci', 
eum o poate tace ? 
:s e spune îndeobşte . di procedeul 

ee1 mai •ut i'l, cel ma:! d 'l1S1lit c."Sle 
ia®!k1 ~! con vingcr:.11. Şi este· to:a't·.t;e 
'adevihiat. Mad le 0devă1•1.u·1 G.le iu: 
llli!l. s-eu 1· ă.'ip;i-ndit tocmai 1n ci.cest 
ţel. De peste 300 d e am ·r.ncoace, teza despr e _: să zicem - al:na.cţ.iia 
.univers.ală, a ,p1'0f:esor u1\.1i de la 
Oambrldge, S!i.T NewtiOn", e convins 
genel'.aţli după genena ţii . · -
. Cn.m a procediat· ? A ado.p tia;t d'e:

rtionSţu:.a;ţ];a ao~că, a adus in d is,:. 
cţu'~ie eirgwnenite l-0~-ce/ s-a refer it 
la 'real, ~;a ~esar, la posibil; --a 
:>per.:rt de ci cu ade•\1ăruni. Toate a 
cest-e elornente, în ansamblul. lor, 
nîmăresc şă : determine ·atingerea 
gtad tblui s ttpmi or tal convingerii ....:... 
eerH-tudin-ea, în w re odce -eroare 
-E!Sfe exdJ:usa di·n p DÎIJl cL'PÎU. 

'Dr.a.seul urmat de pr-oct-s ul oon
, ~ţngerH decuTge d:ln însăşi e llim o-
1~gloa twmenu!luL El.iJ'.Jlo.nul (lat. 
'l'lllcere = a îm~lnge + prefi.xu'.l 
i.con ") sugerează Ideea ·deân!iringer e 

-~mp!letă şi tleffuitivă. Şi astf-el cot1-
„111,nger::'t:t presu.pr.:i-ne :ren1.:mţare.a ·1a 
'tel.a propde şi ·a do.ptmea obHga;to
'.l'le ia tezej .pentru care se doreşLe 
'~btnnerea ·adeziooii. . 

li impiedică · pe zilalrist (S:au pe 
~~ ialt 1P1·opaganddst) cineva s ii pro
cedeze oa Str Newton ? 

s .... ·w P'Utea zk e : e gceu <le ega
<la.t o personraiiliate ioa a ceea a fizi
cian~tlui briti<utic l . Să r et;inem o 
Pl'ec.izare Î'ţll.portantă; Newton nu 
~.a ziiaris t, nu ~na propagandist. en-
-~clopedismUl său se manifesta in 
b-zică, în matemabic~, orieum jn 

& linte. 
lte A tunci cind este vorha de .asp_ec
·'fk, .... ~e ord in sociJa!l! d~p;re oom eni Ş:i 
"."."'ll!tele ilQlr , da ş1 nu nu mal pot 
rtncorseLa toate Laţ;etele gînditli. Ex-

:presi i aa „da, d>a!.r ... ", .,se „poate, 
î n.să ..•. " . ,,tnţeleg, ·~ ·rt'\l "<!iprob ... Jt 

(<l.t·.ată. că intre adevăr şi ra'\;ionaH
hate eiistă şi. inoompatibi1lt.ate1• 

XIII. 2 . O „ convir:igere'; 
.de a ltă factură 

In p'la:rnll i•noer liit1tdinli1 a!l'g<Llmen
iele aog1C:e :nu S"Î'Il!I: su:f!ciente. ln
tewine atunoi · şe.i.·suasiunea, o 
„conv<Jnga ·e" de a:lifă "fuctură. Ea 
tinde .]\!l ad-ezii w1e operînc.l cu plau-
.zi:b l:ittl, opinia:bill ul, · ·dezin.'3.'biluJ. 
CaJe.a nu !IllBi esite cea lo
~..;in,a1terlalăi •ci aceea a ima.
-gi.naţil?l, a emoţi~i ·şi .a su.ges
tie i. · folosindu-se de argument.elE 
retorice. Citeodată se 1.asă, delibe~ 
·rat, ·cbJia.ir • 0 ·.p o.sibH:itate ·de ~pariţie 
a. er-Orid. Chlm'les PereLm.an iafirmă 
că ·deosebi!rea persU1asiunH f.aţă de 
convinger e .nu · .este numa,i de n.a.
t.ură aa:ll~tră, ci · şi u1•1-.s. rezulthi.d 
din diversi~tea „miji10;<tcelor de 
p.robaire" : .„·Aeeas-tla d ilce 1a con
stiatiru·es că diacă ffi'etn in vedere 
m.iJ!Oacele folosite, qi.u r eruiHat-ele, 
p1·-imat ul este iaoordiat în mt>d ge
neml co1wingei,il. Dar clacă .avem 
în vedere ~·e~tatele,. ia• persua da 
insea'rrrna rn.."ti muit decît a convin
ge, ~Hn<l!că se adi;i,'Ugă obţinerea 
fol."ţei necesare trecer.i.L ha ·acţiune" 
(,,Rhetcmi.q u-e et Philooo:phie ", 1052)2. 

Remairca de mai sus se verifică 

şi din etim olog'iia :tei;m emlilui · p er
suasiune : il.c:iJt . . per$uadlo se compu
ne di"n suadere = a s·[ătui, că1'uia 

i se .adi!ţugă prefixul „')Jer ", suge
rind ideea de indeplin.iq·e. Deci ter
menuJ s e ;referă la existenţa unei 
in.fil,uenţe hotiir îtoore, .da r nu con
sta:i obivă iEf. comtiniootmiului. Rezul-

1 Cf. VasNe Fforescm, R etorici\ şi 
ucoret-0rică. Geneză, evoluţie, 11ers
pec1ive. Bucureşti, E d.itm-a Acade
miei. RS.R, 19731 p. · 43 şi U'fm. 

2 Ch. P ere1marn, Rethorique et 
Philosophle, RarJ.s, PUF, 1952. · 

tatele · ·P.&~<ttas.lunili; din acest mo
tiv, 5înt mult mai puternice: ş:l. m ult 
~i t!elneinice declt cele ale con
Viitlgetii. oel. .oare i i cedează m:e 
conşti.int;a că a a.der\at ta o teză în 
mod liber, 1că aceasta îi ap.arţ.ine 
şi ltii, .ilar ao~unea pe care o în
trepi·inde în consecinţă nu o mai 
sfonte avind oa;r.acter exterior şi 
obihl~tor1u. 

Nu . intimplător, propaganda, in 
a nsa.mbJutl său . (şi nu numiii zla -
1,lsii0a, od ;numai JŢtij'1oac·eJe de in
foom air·e în masă) uzează de p er
sU:aS<lune. Ea este de altfel definită 
iu literauuna irornânooscă · de spe
cialit.ate •oa fiind , sub -raport psJ
hosodal, „un ansamblu de mljli:Jia-· 
ce de 'Persu:asi·une; tle inilue~ ţare 

a iatiitud~ln]lor, opin:illor, cotnpor:ta:
mente1or u nor vaste ansa:lllble u;r:na:.. 
ne, i,m sis$~ de in~rprel.ar:e a 
fia.ptelor, evenimentelor, ideilor din 
punct.ul d e vedere al u11ei anum.1.<le 
ideologii, a11 un.ei <anumite pa1lLici, 
în_ S'COl>Uil ~lfă.pbuirii UDO!l" !llOtiUni 
p:racbi.ce conforme )dealm·ifo'l;' s.ooi.a
fo :pe care 1Pt'op.agia-nda t-espec;tivă le 
.serveşte "3. 

XIII. 3~ Eficienţă 

prin modalităţi . 

<;:omplementare . 

Im inceroore.a de ia. spori el'icien~ 
ţa q:rrocesul,ui . de ' comum·oore, Jnclu
siv .a . comunicăa:ii de ma,5ă, c~n. 
vi.ng<?rea - act loglic, exclude cum
va .persu.asiunea ,_ :act retor.ic? 
Nici~-eoum • . Cel.e două .modalităţi 
sî•nt complletnent.aire şi se :reaj.izează 
pr;in retori'Că. 

Oa ·ş1 ,p ersuiasi unea, metod,a sa de 
acţiune, :retorioa a fost - de-a lun
gul celor două md:lenii şi jumătate 
de existenţă. - ril)a:i bună s.au mm 
rea, Clupă own. ia:u fo~t mai buni 
sa u. i:Dai ră.i ce.i ce au pt.tS-<J j n 
apJ:kare. De ~tfel, nou.a exp:an
siu.ne a r e torkil - sau „neoretorî 
c'a" - ia 1111vµt oa motivaţie du·ectă 
în S.U.A., mai <!.lt;?S., ;i·oocţia faţă de 
periooll·ul, ,p qopmgand iStic iar 0~'~
niei naziste. 
Perfooţione1'ea continuă ia .tehni

cilor . persuasive perml-te ca .l'.e;:t:OO 
ored intă să devfnă şi mai ·pericu· 
!oa.să iastăni deci:t în trecut. Din 
a cest .punct de vedere, via\ia poli
t i că şi eea economică sî·nt domeni
ile afJ.atc in ~ mai :ma:re pr.imej· 
dl.e: Cu at i t ma:i mult, cu cit pre~ 
„a scmisă t:Î•t"culă tPradi<: nesti-nghe -

'.1';1.tă, ~'ia.dîo-Ll9 nu m.a4 iare grani'fe, 
posib.il.<ităţiile de recepţie ale teievi
zi U!tlii .au î1li<!~ut să depăşeasd 
fron,tîerele naţionale, .iiai· televiziu 
nea directă, prin sa:tel-.it, v-a m on-
di~.liz..a p rogramele. 

· a· • "' '", Dicţionar de psihologie 
socială, Bi.1cureşti. .mdH;uria ştnuţi
fică şi encidopechcă, 1981. 
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Retorică · ziaristici .~· 
Cu a lte cuvinte, nu tehnicile de 

lnfluenjlare sint „ipocnite", cum 
afirma cineva într-un mai vechi 
e:rticol clin „Scinteia tineretului '', 
ci modul cum sînt folosite. Alt!el, 
se poate a junge să se afinne chLar 
nocivitatea filmelor de animaţie 
„domtn.ate de evenimente a bsurde 
dar oredibi.le pr in fort.a imagi-0il şi 
prin a1·ta animat orilor ". Este foar
te adevănat, în aceste fil me „sint 
încălcate toate legi'le :Hzicii şi bio
logiei", chair .în basme nu se intim
plă ace:laşl lucru ? Şi atunci. pot 'fi 
ele decretate ca fii.nd emain.atiia u
nor „ipoarite tehnici de influenţa
re?". Deşi şi în oa;ml basmelor, ca 
şi al filmelor de animaţie, „incre
dibilul şi !al.sul devin credibi~e şi 
•adevărate» ". 

XIII. 4. Cititorul poate„. gindi 
după „ tiparele" redacţiei ? 

Ouno.aştarea .prÎălcip1hlor retori
cii, a mecanismului persuasiunii o
feră mijloace de combatere a pro
pagandei necinsLite (în Occident, se 
vorbeşte de „pei.'Suasiunea cLandes
ti nă " !) oare .urmăreşte., de cele mai 
m uilte ori, des.Labilimrea politică, e
conomică, sociia.Jă dintr-un stat sau 
e.litul: 

tn ace1aş:i t imp, î nsă, retorica 
este necesară oa un element ate
nuator, în condiţiile ·contempora
nei1.ăţri i , cînd excesul de speoiali
w re ·tP-hn.ică sufocă, adeseori. u
man:ismull. 

Deseori, zilariştii occidentali, în 
sprijinul mult-trimbiţ.atei ·lor obiec
tivităţi, spun : „Noi dăm infor
maţia în foirmă pură. Cititorul îşi 
extrnage singur concluzHle". !ntr-a· 
devăr, tn ziarele iameri'cane infor
maţia ocupă un spaţiu foarte mare. 
Şi, cu adevăt'at, cititorul ajunge 
singur 1ia o concluzie. Dar tocmai 
1a aceea care a fost Planill'Lcată în 
redacţie. Să demontăm ·procedeul, 
pe haz.a unui exemplu celebru -
piesa lui W. Sha kespeare. ,.Inliu 
Ce:ziar". 

.„Mairele Ce7.lar a fost ucis. P opu
La ţia Romei se frămin"tă, A luat 
cuvint l.111 Bl'utus oai·e, convingător şi 
aTgum1mtat, a demonsl!rat ceea ce 
mulţi erau convinşi : Ce?Ar tindea 
spre conducerea unLpersonală, voia 
să di.sllrugă democraţia romană. de
venise tiran. Fusese necesar să fie 
u cis in numele Llbertăţii Romei. !n 
m ultime se aud murmurn ,de a
p:roba1re. Dar iapr-0ia:pe imediat după 
Birutus La tribună se <ridi că Anto
ni u şi soune : 

„Ce :f\ace rău un om tră ieşte încă 
Şi după moartea lui. Adesea insă 
Se-ngroapă binele cu el. Să fie 
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La fel cu Ce?.ar ? Prw cirutitul 
Bru~us 

De seteia-i de putere v-a vorbit : 
GreşeakH ma.re, a plătit-o scump. 
Venit-am să vă spun cuvintul meu 
La funeraliile •l ui Ce2'a.1". Brutus 
M-a invait, cu ceil.al~i deopotrivă 
(Căci Brutus este un bărbat cinstit 
Ca şi ceUaiţi ; toţi sint bărbaţ-i 

cinsti ţi). 
Mi-era .prieten drept şi credincios ; 
DaT Brulius spune că rivnea 

puterea -
Şi Bru·tus este un bărbat cinstit. 
Mulţi. prinşi în lupte a adus iLa 

Roma. 
Tezauru.I urru>lindu-1 pînă-n virf. 
Cu aurul răscumpărării lor. 
P rin .asta Cemr a rivn..it putere.a ? 
Să:rmanii cind gemeau, a plins şi 

. Cezar: 
M.a.i. laS!Pră esle setea de putere. 
Dar B.rutus spune că rivnea 

puterea -
Şi Br ut us este un bă'l"b.at cinstit. 
VăZiUt-aţi toţi cum i-am întins 

coroana 
Regească de trei ori la Luper.-:.alii. 
De trei ori a respiru-o. E aceasl<l 
Un semn al setei de putere ? 

Br utus 
Ne spune însă că rîvnea puterea -
ŞI, sigur, Brutus e bărbat cinstit. 
N-iatluc tăgad.ă v·orbe'l<>r ·l<ui Brutus, 
Dar sînt aici cu voi să spun ce 

ştiu"~. 

De acum înainte starea de spirit 
a ascultătorilor se schimbă. Cetă
ţenii Romei , oare vă~useră sau se 
convjnseseră -ca Cezar rivnea pu
terea îndepărtfodu-şi eventualii ad
versaru, deodată încep să se îndo
llCllScă. Şi mai de ml:raire est e că 
intervenţi~ lu:i Antoniw produce 
impresie laS'l.\Pt"a ·noastră chiar, 
deşi ştim foarte bi·ne că, odată cu 
Cemr, a in<:eput l'l'lansforma.rea Ro
mei republicane in Roma imperia
lă, precum şi fapt.ul că Br,utus şi 

Oassius au fost cu adevărat oa
meni de bună c:red!l.nţă, oare au 
luptat pell'lru o id ee. Totul pentru 
că i1J1tervenţia lui An.Wniiu este 
ccmstl'uită ounoscin du-se profund 
p&ihologiia umană. 

El accentuează aprecierea oalită
tilOT advers.;µiului său politic -
Bruit us. Impresia obiectivităţii este 
cons!.ruită conştient deşi ,insistă pe 
un merit conex, iar o reC'Uiloaş

tere deplină a oalltăţifor person ale 
nu ji111lră în vederile lui Anton iu. 
Dar el ştie cH de important este 
.'iă ·producă impresia 'Obiecti vităţii. 

Dacă .Antoniu: aa- fi început cu 

4 William Shakes peare, ()pere, vol. 
II , Bucureşti, ESPLA, 1955 (trad. 
T. Vianu) , pp. 336-337. 

înv.inuiri la adresa lui Brutus, s~ 
U narout indoiJailia în. ceea ce p 
veşte cinstea vederilor sale, şi-a 
slăbit poziţiiie, <:ăci ascultătotj:~· u 
erau încă pregătiţi să perceap • 
proşurJ de a cest fel. Anton.iu l . 
cepe elitei, mai intii sublin·· 
clrnstea lu.i Brutus, el i-a ace 
oorecum dreptw <Să-'l învinui.as I I 
CeMr de a-şi fi dorit puterd.;, 
şi numi t setea de putere oa fii 
n mare greşeală. 

Tot la fel, cititorul şi ascu.J tător:ut 
aşteaptă de la ziarist o relatare_ 'P'" 
h1ec1livă a f\a.ptelOO", iar dacă. ".CţU 
senziatha partiz.anatului, ei îşi pi~ 

încrederea în cel ce. li se adres~j. 
.Adeseori,. mass me d:iia occident : $ 

su.pm1 unei m;,pre crHici stăl'i · 
lucruri , mO'ra.vuri ale societăţU · . 
piha.lisite, le condamnă -fărădelegea 
şi imoralitatea. Ziarişti i noştai · -
firmă de obicei : „Dacă e i in!lJi' 
recunosc, atunci comentariile . s1 
de pr isos !·' Totuşi. pubHc.u . 
occidental roate aceste elemente . 
dau sentimentul „obiectivităţii • 
. ,independenţei", „cinstei " p rese . 
Oamenilar li se pa:t•e că presai· \e 
indrnaptă spre .asemene."\ subie. e 
cu credinţă şi respect, se na.<>te SR -
ranf;a in înlăturarea li,psurilor. Pi -
tru a tingerea efectulu i dorit 'l :U 
este deloc nece...Gară dena tura·reaJ -
format iei despre eveniment. Este · e 
ajuns să fie pusă într-un cont_ 
corespunzător. 

De exemplu, „Wiate:rgate " sau. 
„Irangate 11 se pot lua nu aşa ci-~ . 
~lnt in realitate, ca rele ale. pute · ~. 
ci oa nişte confirmări a.le tinu.mf 
democraţiei oa.re a făcut posiţj f'A 
descoperirea unor asemenea r e. 
Sau cele două iafacerJ celebre :pot 
fi receptate ca o mărturie des:Q!e 
pute.rea absolută a ziaristului, iJX1 
a.l dlbertăţilor nemărginite din sis
tem ul .capMta.llist ( ! ? !). 
Dacă este vorba despre un . ii}t 

sistem soci19.l şi despre iadve.rsai;:i. · · e 
idei. a t unci aprecierea calmă a & c
cese:lor şi reu~itelor 1or este ~
gura oole pentru .ca şi ariti-oa ~.ţt>~ 
surjlor, greşelilor, a acţiunilor dV,J
tmămcase să 1lLt! r:eceptaltă .ca o b:i:ec
ti vă şi să file pnL'viiJtă ou miored'ere1 
Să încercăm anaUz.a mecanismu 

lui ~nf1luenţei asupra conştiinţei lle 
masă. Ca să produ-că impresia im„ 
parţialităţii, lui Anton1u i-a ~s 
de ajuns ca o diată să spună di el 
iaprecia.ză· pe Bru·bus oa fiind ·!JI\, 
C'instiit şi de bu.nă credinţă. I e 
altele, Antonius repetă aceasta cu 
insistenţă şi cu o uniformitate o -
sitoore. Şi dacă 'Prim.a oară p~ 
ti receptată ca o apreciere sinceiiâ. 
ultimă dată. sună a persiflare. n: -
gur, foarte mult depinde de coq~ -
t ul in care sîntasemenea compli'(n '" 
te s tere-0ti.pe. Dar o mare impar; 
I'n schi mbarea sensului propO'Zl: 
„BruLus este un om cinstit" in op-u
sul său îl} conştilnţ.a cititorulu' tt 
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Joad stereotipia. Propoziţia sună 
oa 0 constatare lipsită de conţinut, 
nleidecum în:tării:tă de grgwnente lo
gice, de exemple concrete convin-
gătQlare. . . . 

Pledoaria lui Antoruu poate f1 
receptată in datele sale reale de 
un public obişnuit cu subtilităţile 
retorice, 18şa cum er.a cel cărui.a. ~ 
se adresa. Pentru alt public, ea LŞI 
pierde forţa. Cititorurl şi ascultăto
rul vor să ie fie respecfa'tă, să le 
fie recunoscută inteligenţa, să li 
se de.a posibilitatea ca, clin faptele 
comunioate, să descopere singur i 
concluziile. Altfel - conştient sau 
lnconştient - se apără de î ncer
carea de .a i se da de-a gat.a un 
punct de vedere deja formulat. ln
tr-un fel, aceasta se resimte oo un 
atentat 1.a dTeptul propriu de op
tlune din cîteva posibilităţi. 

Lumea reală este complexă şi 
multillater.a1lă. La fel şi relaţ~)le o
mului cu lume.a şi ou cellalţi oa
menl. Acea.stă complex itate nu este 
f·ntotdeaun.a siimţită clar de om, dar 
~pro.ape întotdeauna el i.a tn con
siderare această situaţie, stimulto
du-l - nu în mică măsură - ac
tivitatea creatoare. 

iDe ia.ceea, a bordare.a plată, umJa
terală a evenimentelor sau feno
menelor intiră în -contr.aclicţle cu 
ceea ce omul - genetic - simte 
că este lumea. De eioi Izvorăşte îm
pntriv-irea şi neîncrederea sa. 

Ceea ce a firmam înainte nu co
respunde concepţiei larg r~pindi
te în Occident e lui Walter Lipp
man. Cunoscutul publtcist ameri
can, în prezent decedat, şi o serie 
de discipoli ai lui privesc opinia 
publică drept c,ev.a stereotip, ·Pline 
de prejudecăţi şi de prezentări 
şablon. E i îşi exprimă îndoiala în 
J~gătură cu posibH!tăţile persona
Utăţli de a se optme influenţel pro
~g,andei. De a ceea ·propag,anda, djn 
punctul lor de vedere, trebuie să 
se reducă la formarea în conştiin
ţa omului '8 unel lmagini a re.ali

·~ţLi în mod intenţionat simplifJ
-Oată şi cu un singur sens. 
Concepţia lui Lippman porneşte 

de la cîtev.a pr emise Teale, legate 
de particUJaritatea psihologiei uma
ne. Procesu;! didactic, in condiţii:le 
civiJiz.aţiei tehnice moderne •nu ria
ţeori folos~te îndeosebi d~oltlarea 
&indirli formale, bazată pe relaţii 
iUnl voce, simplifi:cate a le feno.mene
lor trealităţii. Predarea - inu numai.a 
ştiinţelor ex.acte, ci şi a celor uma
l!}ste - se construieşte frecvent pe 
Princtpiul „2+2=4", ceea ce duce 
inevitabil la s tereot>ipia gîndirii. 

to ultimă instanţă, sar.cina propa
gandei nu este o transmitere lor
lll.a.lă de .infor.miaţie sau o apreciere 
asu.pra ei, ci c~rearea unei rela\.ii e
r:noţlonale dol'ite fată de ea şi an
trenare.a omului I.a acţiune în sen
Sli.l dorit. 

Prin monotona bătaie la cap " 
~ se obţin rezuitate favorebile. 

ai mult, se ajunge chi.ar la un 

CONDEIE 
TINERE 

Revista noastră, publicaţie 
a elevilor liceului „Unirea" 
Focşani, a devenit de multti' 
vreme un titlu cunoscut 'TlU 
nttmai pe plan <local şi nu 
numai tineret'lllui. Revistă in 
foatd p.14terea cuvîntului, nu 
doar bine intenţionată înjghe
bare şcolărească, publicaţia 
are un program, a-re tradiţii, 
se poate mt,ndri cu colabo
ratori ale că-ror semnături o
norează pagina oricdret tipă
rituri cul turale. 

Ultima sa apariţie, număr 
special dedicat „ZileZO'T Revis
tei noastre" prilejui te de im
plinir ea a 75 de ani de exis
tenţă constituie o mdrturie 
impresionantă asµpra exigen
ţelor pe care „evista fi le im
p-une şi pe care le onoreazd, 
asupra statoMticiet fa culti
'l!area valorilor autenti ce din 
domeniul literaturii, artelor, 
ştiinţei, asupra. st·rădantei de 
a adu.na în 1)4Qini idet, împli
ni1"i ale spiritului , pers011ali 
tiiţ·i ce aparţin nu doa-r istoriei 
dar şi contemporaneităţii. A r 
fi, desigur, edificato.r să 

efect oont.Mr - scădere.a sensibili
tăţld faţă de orice influenţă. Omul 
cu o gîndire stereotipă este capa
bil, t.n cel maJ. bun oaz, să peree.a
pă formal tot ce-l furnizează pr.o
pe~nd:a, dar cunoştinţele primite 
nu-1 a ting. El se împotriveşte pro
pal§andei, ch!iar dacă numai pasiv. 
Impotri.viJ·ea conştiinţei este deo
sebit de pronunţată, cind af;frmaţi
ile propagandistice simplific-ate sint 
în con.tlradl•cţie cu propnii>le sale im 
presii clin rea:Htate.a înconjurătoare. 

tTdnscri~m n umele celor ce 
semnează în acest numă-r, 
printre ei aflîndu -se pe·rsonali
tă ţi ale vieţii culturale româ
neşti şi străine, cum sînt prof. 
Sumiya Haruya, prof. univ. dr. 
Gheorohe Bulgăr, prof. univ. 
dr. docent Ga,vrH I strate, pTof. 
unîv. d1'. docent Constantin 
Ciopraga, şi am citat, fără a. 
alege, doa:r semnătu'Ti cu.prin.
se i ·n primele pagini. Impor
tant, insă, ni se pare a subU
nia nu „ greutatea" partici
panţilor la ac~ste Zite aie Te
vistei, ci efortul stator nic, 
mai mult decît lăudabil, pe 
care îl depun TealizatorH pu
blicaţiei, a stfel incit orice in
vitaţie din pa,rte- le sit f ie 
acceptată c-u afectuoasă pre
ţuire. Vom aminti, de aceea, 
că din colectivul -redacţionol 
fac parte prof esorli: Petrac-he 
Dima (coordonator), Tiberiu 
Dtma, Ştefan l oneanu, Petre 
Marinescu, Maria Mavrodin, 
Carmen Nagler, Costică Ola
ru, Dan Popotu, Ion Roşu, 
Corneliu Savu, Ştef an Văsîi, 
Livia Vrabie, Cutiţă I . Uşu
relu (redactor-şef adjunct). Şi 
vom mai: nota, avînd convin
gerea cd măcar unele dintre 
aceste semnăt·uri vor fi pre
zenţe de frunte, în anii c~ 
vin, în publicaţiile din. în.t-rea
ga ţară, 11u111eie elevilor ce 
fac part·e, aLături de da,scdlii 
lo-r, din colectivul redacţionat: 
Gabriel Alex~nd-ru, Laurenţiu 
Barbu, Gabrl.el Birtea, Adria
na Constantin, Constantin 
Cosma, Cezar Ciută, Sonia 
Ciubo~aru.,. Cătălin Ciucă, Ni
coleta Că.inap, Alina Desagă, 
Costel Dulea, Nectara-CeTasela 
Fotin, Cristina Ioniţă., IlE}ana 
G-rozav, Florin Mocanu, Cris
t-ian Nicolau, Lucian Nico
gtu, Viorel Popolu, Corneliu 
Zamfi r . 

Tuturor, deopotrivă, felici
tări şi urdri d·e succese la fel 
de t rainice şi în anii ce vor 
venit 

C. D. 

De exemp'Lu, ce-a'l" f·i d.ac-ă ziariştii 
occident.a.li ar nisoa încercarea ·de 
a convinge că, 'Îil condlţiile socie
tăţij bU!I'gheze, se vor rezolva in 
Vil·tor.ul apr-0pi:at problemele şoma
jului şi .criminalităţii ? Desigur , a 
ceast.a nu a,r face decît să ducă 
I.a dep!Lna devalorizare a propa
gandei lor, 

Rubrică realizată de 
Constantin LUPU 

şi Mircea HAMZA 
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.Am văzut• Ne-a plăcut• Vă .semna.-..... ,._.· 

'"1 ncepind cu numărul di.n 10 i·unle, zia
rul ,,Scintefa" tnserează un serlal de 
trei 1report.aje intitulat : „Răspunderea 

comunistă - o indatorlre de onoare, o realitate a 
muncii ·de rlecare zi". Apărute in penioada în cai·e 
toate or~nizaţiile de ,partid iau dezb~lut orientă
rile şi &al'cinile subUni.ate de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu în cuvintarea din 29 aprme, r epont.ajele 
semni&te de Const.a:ntiln P.riescu, Ilie Tănăsache şi 
Gheorghe Cirstea - oare au fost o săptămihă r e-

. porteri în or~niz.aţiile de partid din municipiul 
· Piteşti - iau oa eroi cîţiva di n cei ~5 OOO de comu
nl~ti a.i oraşului, me.mhrii ai activului de partid 
clin PHeşbi, Lm· intre aceşti.a. activiştii oomJtetulul 
m unloipa.l. Ideea este generoasă cu atî<t mai mult 
o'U d it ~ttl,viisi\rull de 'f,lalitQd a apărut mal put.tn oo 
erou centml al oreportajelor şi muit mai mult ca 
personaj lliten.-ir .în numeroase roman.e Jnspi'.n'lte 
d ln rreaM~tea conţempnrană. Ce.le c'itev~ secvţn te · · 
prezentate de J'eporteni suI1Prlnd diversele dpos
taze in care activiştii de partid sint i~pticaţi nu 
numai î.n problemele mari~ complexe al~ I?Î'.o,tl11c;:
tle.I, ci. şi p.reoc~ţl să soluţioneze pro~lem'ere 
personale ale oamenilor, în ddeea de a da vjaţă, 
la soara fiecărei colectivităţi, principiului poliliiv:tt 
căruia ,,soclallsmul se cont.ruleşte cu oamcnU ·şl . 
pentru oameni". Sînt 1rel!ief.ate cu pregnantă clteva . 
clin ,pninclpaJele 'Oalităţi ale ~ctiv.istului de partid : 
compel:enţia, o meniia în~eleasă ·oa genero~tiate, d.a1· 
şi exi.genta şi fermitatea: a t unci -oind este vorba 

· de tl'eZdlvmiea tUnor oazurt ~n care oamenii nu s-a:u 
ridloat 1.a J,n'ălţimea îndator.irulor cerute de ' codU! 
comunist, de nor.mele de etică ş.i echl bate ale so
cietăţii noastre. 

S ăptă:minalul „Lupta C •. F.R." a devenit 
din ce î n oe !lli3i mult o publica} n
teres.an.tă nu doar pentru Juc. . rU 

din transport.uni şi te.leoomunJc.aţli - căro-ra-, 8* 
iad'reseiază oa organ de presă aJ MinlslewJul ~s
p01rtw,l.lor şi Tel.e-comunicaţiilo:r şi ia1 Cam.t~JtiUL 
Uniunii Sindiootelor din Transporturi şi Teteco
mumoaţli, ci şi penllru un ipublic .mai Larg, preocu
pat să a ·f.te tot ce s·e petrece Jin dom eniul de ~re-
rlntă. Răsfoind numă.11u~ ,dtln 8 iunie citim ' " tn:. 
teres edi lorialul : „lnsulleţitl chemare", un lrl 
v.iu ou iing. Miiriin Mede1cu, membr~u ia! c:
P.C;R., preşedin;t.ele OomltetuLul Un.iuniii Si11dlbâ 
telor din tl-.anspol'tluri -şi telecomunioaţii, reail 
in lunn.a Tez.elo1· pentru Rlenara Comitetului'....., 
tll'lail p1·ivind une.J.e ip.robleme ale conduc.elii ao:llYi 
tilţii <economlco-soolia1e1 ale munci!i ideolog.ic' 
politdoo-educaUve, ;preoum şi ale situaţiei in.~--~ 
tlo.oole. C0 de altmintei i şi paginile de niiJ 
consacrate aniversăil'tl <;e:lor patru decenli id 
istoricul a-ot r~valuţionat al inaţi.onalizămii. Ne' 
~in iatenlJ;a, .apo'i; o !l'Ubrlcă de şlll:r.i „Tran.spor~l 

· şi telecomuni:caţiile pe :filtrul actuaUtă.ţii" rul:i~ 
Tecent înflilnţată, ca şi ipasina „Orizon1nirlle -~ 
noaş:terii ", divers şi atinactiv alclltuită, incepîn 

· rubrici oa „M ioa nQSSt.Tă enciclopedie", „'P ··
sănăt'.atea dumneaiv<JoaStră", „Vă· recomandăm 
ci;tiţi " ; „Frumuseţile ll)atr>iei " şi sfirşind ou _ 
desbinate şahului, ifi!liateliei ş.a. Remardabilă 

de a5emenea, şi !rubllioa · „Semnale" ~ rubrlcţ_ 
note .~tice, Tedaotată iÎltr-un stil alert, ·phn · 
pirospeţime ,dar tou si.mţ.tJl. măsurJI şi gnija ~ 

. nu cădea in extrema f ina1urilor ·cu poanite de -
îndoielnic. AJăturl de cele mai sus menţioqiatfll 

pagifl1;a „Meridliane - not e - aomenbarll - :inţ 

Pără supărare ! tlali lăţii :l'egi?.01\ale) s-ar fd. de 
şl pers~ul a r fii f1ost ferJ;ţ · 
unii'Cffimt~re şi rnwJer'ism (ca 
caz.ul lui tRllea). ". Una din :r · 
J1file pe .care le unmează o <:~ · 
de tea1!1ru (şi nu lWmai de ~ 
este de a nu vorbi d-e3,1>re ~· ·· 
fost dacă '31?" !i ·f.ost ci despre" 

DE 'PRIN PRESĂ 

• Fardul şi dQţ>)ul convenţiei 

Ciot.ăm dintr-o cronid de te.atru 
apărută în "LuceaUrul" Ol h.mJe) 
şi care, mă.r<tu~is;Ju:n, ne-a derutlat 
pe rMi rot parcu.mul ei : ,.Ad ru.ali
z.ată pnln dantele scJipj troare şi m i
tene. Zoe frămî.ntă batiste .albe. -ca . 
o Desd-emonă nliruită şi, ca să de
monstreze cit e de pTeo.cu,pată de 
aspectul ex.te:r io:r, ea îşi al'31ljează, 
la nesf!irşi,t, cirli-onţii ce-i ioad pe 
och i. Roşul d in obraji (b'i!ne accen
tuat), trrim i:te la dublu1 convenţiei, 
pe care adr.i(:.'.l nu-l ipoate delimi
ta decit a-.areori ". Că a>Utorun nu 
ştle că da ntelele şi m itenele nu re· 
prezintă n'Lcide-cum o actuali7Jare 
Cehi.ar dacă se poartă şi acum) ci, 
tocmai, o sltu~re în epocă, nu ni 
se · pare grav. {Deşi, e m -ai c<arect 
poate să inu vorbeşti d~pre ce nu 
ştii). Dar priv.ittor .La fraza a doua, 
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trebuie să mÎ'lll'burJslim că ni se 
pare i mposibi:.I de d&"'C'Uit-.at. Nru .ill
ţelegem oare e- dublcl ronvenţiei 
(sin:cer vanbl:n<l, nlcl simpJiu.l . e i) şi 
ce arre ou r~ul dllin ob:ria:i'I. 

1Di111 ~ea.şi cronică : ;,G·heol'gh'e 
Visu nu iaJunge Ja personaj, p.rfn 
:nere_uşHia luJ Cetăţea:n_1,1l t urme\11!.at 
e di?.olvat, iar 1prin d izolvare.a Ju.i, 
glasul celor mulţi trăm.Lne fără ex
presie. " .E cam mu:lită vreme de 
cînd exegeza canagi~e.ană ra 5babi
li-l. - şi argumentele sblt nenumă
rate - că Cetăiţeainut t:urmentlait nu 
r®reziiniă 111icidecum „gla.'!ul ·celor 
muJ (j''. $! un alt Cifat : „:Dacă s-.ar 
f i strunitt llU),gi,me.a cuvintelor în 
Pt1i.m.'.l p.a:rte a a.p:iri ţj-ei lll'i (in că
maşă de noapte, rpentru ini!Jillnfrea 
cu Zoe), celebra tiradă d in .adu! 
al Ill~lea - clnd Oooldurache tre-. 
buia să fie actorU!I cabotin oore-1 
juc.a pe Ca.ţavencu (conform mo -

a fost. D.aică ia fost . 

• Cetera şi paltinul ,. · 

iDLn ,.Flacăra." (3 dunie) : 
·un n urne frumos, cu rez.001antj 
paJ.tin : Vastle Ceteraş ". Că pa.Rin 
t.e · i(iu.ce imedlat 'CU gi!lldUl ll<a c'et 
ră - ~ lnvel's - ia.cum 
Oar, în fond . nu vedem de re 
-s-ar oonstrui oeete.re dj n lemn 
'Paltin! 

• Alambicări „artistice~ 
· C~ţi'im . din „Flacăra laşullli · 
'Iunie), dintr-o cronică de artă 
tică: 
«Floo«i peste timpuri» este mal "'·; 
dec:i..t o mDl'l'O~!ieliille cu tJrianiit: 
argumentaţia în vizual : el se ··~ 
stituie în'l:r-o expozltie de bapJserll 
reaJiZJ!ltă într-o formui. ă mal -eJ'lbo
rată· decît i-ar fi permis-o Ltn ··~lf-1 
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•Am văzut• Ne-a. plăcut• Vă semnalăm 
maţii " - widat şi atractiv :alcătuită - in cadr·ul 
căreia este .publicat seiialul „Tragicul epilog ia.I 
'11i tanic1.11lui ", iaj·uns '.in numărul menţionat la cel 
de al treilea episod, atestă preocuparea redacţiei 
de a ofeM cillitot"Hor săi o publicaţie instructivă 
şi, în aceea~! , măsură, abra4!t:·vă. 

O 
rubrică de dnt.eres, gîndită a fi o ve

ritabilă conwibuţle Ja restituirea unor 
valori publicistice din trecut găsim in 

ziarul ,,Drum nou"· - Braşov, din ·a mai. Sub 
t itlul „Citim în ... oaz~ta Transilva niei„ de-acum 
100 de ani " sint rpubli·~te tragmente din artico
lele apărute .în paginile .acesteia in lnterv.a:lul 3-10 
mai 1888, ·Î·n oar.e se .aduce un V'ibna.nt omagiu fău
rltori>Jor Revoluţiei române de la 1848, I.a tmpli
nlrea ta 40 de ani de la istoricul eveniment. Alese 
cu grija de a fi cit mat semnifl·cative pen<Wuidee;a 
oare a stiat '1a baza selecţiei, fragmentele a duc, 
peste 1iirnµ. măti~uni i limpresi~nte despr e felul în 
oare ~toanli wemii înţelegeau să -înflăcăreze ini
m ile contemporanilor, să .păstreze neaJtenată f1a
căra ideilor n·evoluţie:l de la 1848 : libertate, soli
darăta~ iln tire toţi fiii pQpor.ul1.1i., pace şi bună 
înţelegere. 

Î 
n nwnă:rul 5 al revistei „Sinăt.atea "·. 
în ip.agio.a „Unlversul fiarnWei " citim 
un reportaj de I.a Spitalul clinic de 

obsteta·jcă şi glinecologie „Polizu " din capi!ag, 
int.i turLat „Generozitate şi înaltă competenţi in ac7 
tul mediCa·I" semnat de Maria Predoşian.u. Scris cu 
căldură şi sensdbili1:ate, în il.deea de a dezvălui ci
t1tori!.or cite ceva di.Jl „tapa nevăzută" ia celor ·ce 
se petrec în timpul gărzii intr-o maternitate, ode-

văl'lat dor de muncă „cu ·toc con.ttnuu", Teport.ajul 
este în acel.aşi timp un omagiu adus siTâdianlei, 
înaltei dăruiri şi competenţe profesionale a ea
<kelor medioale di n această unibţite. Reperter'8 reu
şeşte să sugel'eze ideea potr ivJt cărei.a venirea pe 
lume a unui copil - priv.ită din afară oa un ade
vărat eveniment cu ample reverberaţii, deci că
pătînd aura senzaţionalul•ui - este aki, în ma
tet'ndtate, un fapt cotidilan, ev.ident ,pl'imit cu emo
ţie de cadrele medioa.le, indiferent de anii de ex.
perienţă, doar care a devenit poarte din rutioa pl'o
fesională, chiar dacă nu toate naşt.erule sînt {ă:rh 
probleme deosebite. Pentru că nimic n u pare neo
bişnuit în actul medio.al slujH ou co~tenţă, de
votament, cu tandră şi tnţelegătoore iubire de 
oameni. 

R 
ev.ista „,Cinema" (or. 5) publică o su
gestivă retTospectivă a filmelor docu
mentare a.vînd oa temaflică vocaţia 

construe'tdvă a celor ce „transformă faptele în cti-
t<lr ii socialiste". Sînt , pe scurt, prezentate citeya 
din aceste pelicule, sub titlul ,.Document.arul, ur· 
mlnd, pas cu pas, construcţUle soclallsmulul". Este 
subU:nia:tă Olll:itataa de martor, pest~' timp, a iaces
tor pellcule, veiiitiabile m inute de adevăr, dedicate 
constructoo!Jor, celor ·oare demonstrează neîncetat 
că TeuşHia î.n vhaţă este eondiţio.nată de muncă. 
~te un act de cillS'tltă Tecunoaştere a utilităţii 

acestui gen de publicistică filmată, documentaris
tul fiilfld un g;azetar care ,,scrie" reportaje-mărtu
rie cu ap&r'atul de :filmat. 

OBSERVATOR 

DE PRDI PRESl ADUNATE ... 

nuit spaţiu expoziţional. Succiintă 
tn sustin&ea motivatfei demer.suiui 
GabrJel.a Moga Lazăr aminteşte ca 
tn trecere despr e munoa obstinată 
a c1·eat01"ului, cercetĂtorului şi pe
dagogului - tr~lă ipostază în 
defi.ni~·ea eubui " ; „De lţl spaţiul 
decorativ destinat acordării cu ma
orocosmosul unui interior pînll. la 
Piesele programatjce, abstracte ca 
viziune plastică, iar n u oa de.zlde
r.at decor-ativ, fără a-şi neg.a aesti
Daţia ultimă, tapiseria Gal:>rielei 
Moga Lazăr se vădeşte de o înaltă 
tinuta, du,pă cum apariţia unu~ al
bum de bapiserie .;de autor„ n1i se 
Pi!U'e o premieră în plan naţional". 
Demn de reţinut, ca informaţie 
fur.nizată de un articol, acest „ml 
se pare" ! 

• Autori a nQnirai 

,,Scintel a tineretului" O 1 i·uinie) 
Publică o relatare de la 'UJ'I 'concurs 
in!e:r}udeţean de muzică •uşoară ro
n;an~că des.fâşura't recent J:a Că
laraş1. T-1,ecî\lld in revistă m omen
lel~ manifestări i , ne informează : 
„Sa in1cepem deci <CU tI1Jcepu:tu1, a
<lică să spunem cîtev.a cuvin te des-

pre i mnui fesUvalu:1U'i , roînitecul 
„Florj de mai " (acest.a e şi tl11\ul 
f~'t:ival·ulul n.n.) - muzică de Va
sile Donose pe verswulle unul !J)oet 
local, eu .care ia ince_put tieoore din 
zilele de dOOcu.ra şi gaiJ.a laureai;i
q'Or, şi a1 ·CărUi refren irămîne iin 
memoria spec1laitorUor". $i n u era 
oare fiTesc, îin a-ceste eon'cliţii, ca 
despre autorul versurilor unul imn 
al 'festivall11ui, ,,al 1Cărud refren ră
m1ne în memoria ~pecbait:orJlor ". să 
ni se sp1.mă mai mu1t decî;t că este 
un „poet local " ? Măcar dLn ele
mem tar r~ect pentru un creat-0r, 
dacă nu dilil obligaţie de „T~01,te1· 
in IS'dualitat ea cu!lturalâ" cum pre
cizează zLarul. 

nu IJ.pseas.că numele mare1ui Emi
nescu. Rină aid, foarte d>ilile. Şi 
procedează în felul Ul1II1ător : sub 
t-0tografiia unei tirnere, cH:ează o 
strofă din „Crăiasa di!J:t poveşti". 
Mai iprecfS. : „Ea: se uită.„ Păru-I 
galben, I Faţia ei Juce:;.c in lU'Ilă, I 
Iar în ochld ei albaştri I Toate bas
mele s-'ad1.Elă." Ni.ai bniPotriv.a ver
sunfilor n.--iam avea 111imJc, nUn:iat că 
tînăra '<lin. iportre't ar.e părul roşu 
nu galben, J:ar „ochi'i ei .alb:a'.ştiri" 
(care pot :111 şi negri, pent1'u că nu 
se vă:d) apar 1in futogi.·afje d'in rpro
t il, aşa inoît dacii basmele „s-adu
nă" o.ri n u, ;noi n-avem cum afla 
s,igur. că por·treturl n u e neapăr.at 
o ilustraţie la versuri, dar nici nu 
credem că trebuie să le conlT.azieă 
p'ină lia a deveni involuntară 1ronie. 

e Ironi.! '? 

Rev:ista „Femela " i'şi propune ca 
din numărul său pe luna iun,le să BREP 



filigran 

lconicitatea 

textului 
Un recent i101um de ver

suri semnat d e Jon Segărcea
nu („Poemograme şi alte poe
zii" Ed Cartea R.omân(?ască, 
198G) î~ care autorul „redes._ 
cope;ă Ameri.ca" plct.opoezie l, 
ne prilejuieşte cîteva gînduri 
despre virtuţile i conice ate 
tex tului. V ersurile d-f:n „Poe
mul bradului" (p. 31), de pil
dă, sî:1it astfel „croUe" şi puse 
în pagină încit să sugereze 
imaginea unui bra.d: un tri
unghi i.soscel aşeza.t pe ttn 
dreptunghi „în picioare'' (co
roann şi tru nchiul solemnului 
coni fer!). Alte poeme sînt 
„t-urnate" sub formă de cupă, 

de candelabru, de cazma, de 

În mers ... 
Cu iil!Jmele sale. numere, 

patru, cinci, poote şase - r e
vista ,.Teatrul" a deven it pen
tru oiLitorli ei s llatornici un 
adevă1'at s.ac cu surpr ize : r u
brici şi semnături noi, modi f.'i -

32 

piramidă._ df? ţu.rţwre, de clep
sidră ş.a.m.d. 
Această manieră de punere 

în pagină („trucuri t i pografi
ce", a.r exctama G. Călines
cu), hicearcc'I să violenteze o
bişnuinţa, refuzînd text.ului 
geometria lui clasică. Ea tri
m 'i.t e, pe de o rpartc, la pri
mitiva pictogrQ.fie, iar pe de 
alta., exploatează posibilităţile 
plastice ale ti.pografiei. 

Dicţionarele spun că i coni
citatea este atributt1I unui 
semn d e a semăna cu reali
tatea pe ca:re o indică. Foto
grafia şi p ictura figurativă 
comportă. o iconici tate evi
dentă. ln schimb, o diagramă 
are o icon:icitate dedusă, ce 
rezidă 1n i:nsiişi Telaţ'ia f igu
rilor el geom etrice cu di11a
mica reaHtăţii ui care se Te
f cră (de exemplu, o diagramă 
ce preztntă creşterea p-roduc
tivitci.ţii tn1tncH pe o anumi
tă perioadă). 

Cum fotograf ia. şi diagrama 
sînt (pot fi) elemente c.onsti
tutive ale paginii de ziar, se 
înţelege că secretarul de re
dacţie, mai cu seamă el, tTe-

că:rl ale fo:rmu.lei grafice, o a.ltă 
machel~ 0 copertei , p 0:>"ier-ur i 
cu p01·nr ete a le unor mar.1 l'.!IC
tori ş.ia.m.d. (Am SC'l.'is ,,ş.a.m.d. " 
pEntl-u că pr ecis .am uit.ai ceva.) 
Un neastîmpăt' într u totul 1ău
c1a bil, caire nu se opreşte în pa
~e revJs;lei, redactia ini ţiind, 
i11 vremea din urmă, şi nume
roase .acţiuni menite a r eal iza o 
p"l.r.tiol'I*.fe·. mai ·~c!;irectă, actJvă, 
~.a vi.at.a teatrală a ţări i. Amin
tim dinbr.e a ceStea, Int:lln'lrile 
:re'V'iste.i, desfăşll!l"'ate lunar în 
diVel'Se Ol\.'l,Şe a le ţliri i, Î'fl teatre 
sau în unităţi ec-0nomice imppr 
ittnte, cen1aolul de d.ramaturgle, 
ce-rwl de critică şi teorie t ea
trală ; şi iiaT sîintem tentaţi să 
0dălugăm „ş . .a.m.d. ". 

lnnoi:tile, diversi.f.ioarea suma
r elor , acest proc-es gener al de 
împrospăta.re vizează, credem, 
două prin.cipale di.recţil . Pe de 
o p.a.rtc, este vorba despre a c
centuarea <.'\lll\:ict-eru.lul gazetă-
1·esc, de acordarea după ritmuri 
mai dinamice i.ar pe de altă 
pn:rte , des.pre p.reocup.area de a 
„deschide" r evista unor o:itego
r ii mai l.argii de ci bi lod . lntenJli 
jus t'iiicate şi oare in cea mai 
!Th!ll'e miisw·ă şi-au ia!k"lt o bună 
punere în J'.)!lgi.hă. 

B.iITTev:enifă ni se par e, ele ase
menea, atenţi.a ce se acordă !u-

-.- I 

~· 

bute să fie „avocat·ul" 1iconi
cităţii, pretinzî11d colaborato
TiLor să i (fotoreporter, grafi
cian) execuţii impecaţ>ile. 
Dar tot el este cel ce poate 
face mai evidentă i conicitatea • 
unui text. Fireşte, 11u a ori
cărui tex t, ci doa.r a wnuii 
inte rviu sau a unei m ese ro
tunde. Intr-adevăr, text-ul .u
nui inter,viti - prin ma·r cci
rea 11e.tă a intrebarilor şi' a 
răspunsurilor - îşi poate -Te
vendica mai cla·r similitudi
nea cu 1Tealitatea pe care o 
indică : un dialog. 

Nu e cazul să enumerăm 
aici posibilităţile de ca;re dis
pune un secretar de redacţfe 
pentru a marca intrebările şi 
răspunsurile unui interv iu sau 
f.ntervenţii.le la o masă ·rotun
dă. Acestea ţin de ABC-ul 
m eseriei sale. lmporta11t este. 
ca el să stte că cele două spe
cii ziaris.tice au o iconidtat• 
„latentă "', a cărei Tetevanf 
trebuie catalizată. Ch.ia·r dacă 
TecuTge la „tntcuri tipo17ra
fice" ... 

Mircea ICm M 

rnli teatnale privi tă nu nwnaf 
pnin puism.a spectacolulu i, âf 
pt1emJerei. Reportajul de 1.a re
petiţii poate fi - şi în unele 
numere a rost - o mărturie 
ex l!rem de sugestivă despre o 
muncă J;llaSi·oniantă, deoseb ită, <iaj:· 
foarte dură uneori , i.n oare s~ 
cheltuie efort pentru a nu s~ 
observa efortul, în ca-re dezî!J.:
vo ltu1':3, siguranţa scenică 'si:;' 
cîştigă trrlirmgînd temeri, neli.!' 
njşti, Jncert.itudi,nJ. · · 

Un ciş.ti g pe~tru rev·lstă il 
conslJtuie şi îmbogăţirea semnă
turi.lor (deşi pernoolul de a pro~ 

mov.a şi unii colabor.atorl fla.mi• , 
H&1izaţi cu e rha scrlsulu.i dar nu.., 
în e~lă măsw'ă cu arta tea:-. 
trului nu trebuie nesocotit), im .• 
phlait a pu,nctelor de vedere·, 
expr.imate, a unghiurilor de a
bordare a fenomenulUi artistic. 

Sigiur, nouia formulă pub1icis~; 
tică pe care ne-o propune r.e.
vista „Teatrul " are şi aspecte 
per fectibile, dar sînt i;etuşur.l C.~< 
se pot les ne opera clin mers. Ş:i 
poate acesta şi esle lucrul im--.. 
Portant: fuptul că revista seaflă 
in mers, în mişcare. Că nu aş- · 
teaptă conl.emp.laLiv „marele 
spectacol", ci se străduieşte să-l 
întimpine. 

R„ 



Gazetari despre gazetărie 
• . • • r. • . J' • 

Emanoil Socor: 

-.~,Pentru 
I 

este un 
noi, democraţia 
stindard 

baricadă'' • 
ŞI o 

1n ullima zi a 01m lui l930 şi. 1n 
primele zile a le lui iamur;-ie 1931 
coloa.ne i n.tregi. al.e z iaretor „Dimi 
nea\.a" şi „Adevărul " erau ocupate 
cu relatări ampl e asupra aten~atii
lui comis 1.a 30 decembrie împotri
va. unuia din directorii ·Celor douci 
cotidiane: Emanoil Socor. Im11r eju
rărite î.n care avusese loc încerca
rea de a.sasinare a zf.arist.ulu.i şi 
mai ales dedesubturi.te acesteia, 
erau de natură a trezi un viu in
interes nu numai printre cititorii 
,,Dimineţii" şi „Adevărului" ci şi 
in rindurile întregii opinii publice. 
Sub pretex tul că are ele inm.înat 
personal o scri,soare, un elev de 
li.ceu din laşi - un cmume Cqn
-~t.ant.i1i D·wmit-rescu, înrolat în miş
ca-rea legionară - a pătruns in bi
roul tinde luc·ra Em. Socor, a scos 
revolverul şi a tTas. Din fericir e 
pri-mul glonte nu şi-a ati11s ţinta. 
iar al doilea nici n-a mai putut fi 
ttas, căci pis tolul se blocase. Direc
torul ziaru.lui a scăpat cu viaţii. 
Dar actul bandi tesc pus 1a cale de 
ltoa „A'Thangiielut Mihail", pre
,cu.rsoarea Gărzii de Fier condamnat 

1 
de fotreaga presă, chiar' şi de cea de 
dtreapta., a scos şi. mai 'mult în e
videntă condiţiile grele, sub ame
nintărt odioase. in ca·re î~i duceau 
11'-P~, în acea v reme, ziariştii cu 
convingeri democrate. Int·re 11.u
m~roasele telegrame ce i-au fost 
t.nmt_s~ lui Emanoil Socor de oameni 
110lUict, scriitori şi gazetari din 
."ţoa.tă ţara, e demnă de reţhiut -
. Pentru semnificaţia ei - cea sem
nată ~e Şerban Cioculescu : „Mă 
l.>ucu.r tmpreună cu t.oţi oamenii de 
Uipravă că ai scăpat neatins de 
glontele arhanghelului Mihail. Ca 
.PUblicist, te invidiez pent1~ cinstea 
ce U s-a făcut şi care dovede.;te in
?ă o dată că eşti o forţă. Să tră
Jeşti ca să serveşti m a:i departe 
"au.za demoq·ată. La mulţi ani". 

Cauza, democraţă., Em. Socor a in
cepiit s-o slujească în.că dLn tine
'[~ţeJ cînd ~01.abom la presa socia
{'ztă· din pri:rneLe decenii ale seco
ul .ui.. De atunci. datează şi o i.nt1m -

» are, un inc ident - tot a.t'it de 
:Pectaculos ca acekl di n 1930. care 
-a creat într-adevăr reput,aţia de 

curajos gazetar, dar in acela~i. timp 
lL a' ras asupră-i. şi a.n lmozitatea pe 
viaţă din pa.rtea poli.t icianului. d e 
e.ri:t remă dreaptă A. C. Cuza. Cităm 
din .,Memoli ile unui gazetar" , car te 
semnată de A. P. Samson, fos t r e
dactor a.l ziarelor „Dimineaţa" şi 
„.Adevărnl" : ,, ... Emanoil Socor, ln 
tinereţe av(lcat la I aşi , a devenit 
un n ume de circulaţie datorită unui 
proces răsunător. Nu era vo1·-
ba de procesul unui client, 
ci de propriul său proces cu 
A. C. Cuza, profesor de economie 
politică la universitatea din Iaşi. 
Acesta scrisese o lucrare despre 
,.Poporaţie", ia r Socor l-a neuzat 
de plagiat. 're.."'tul lui Cuza 5i' tex
te le semnate de cîţiva profesor i ge r
mani au fost puse pe două coloane 
pentru a se d ovedi nu numa i ase
mănarea, ci chiar identitatea. De 
aci procesul d e calomnie in tentat 
de -A. C. Cuza îndrăzneţului avocat. 
Socor a fost a chi tat. jar cazul a fă
cu t ocolul pţ·esei". Ba chiar, ziaris
E1Ll avea sd pubLice dezvăluirillJ sale 
intre scoarţele unei cărti. de3t ttl de 
votumhwa.se, i11titulată : O ruşi.ne 
univetsit.a1·ă. Ptagiatu.L d : iu.i A. c. 
Cuza", carte ce s-a bucurat de două 
ed·iţii. Cunoscind a.ceste fapte, n tt 
e. deloc de mirare de ce Eri 1930, 
fiu i l ui Cuza, deputat ul Gh. A. Cuza 
arunca asupra ziarlstuJui , in pa;rl.a
ment, acuza de „t·rădător", pentru 
vina de a fi făcut parte din con
duce-rea partidulu.i sociali.st in p e
-rioada areve"i. generale din 1920 . 
După ce fat-re 191'8-1922 s-a a

flat, aClit-u1ri de C. Graur şi losif 
Nădejde, tn cond'ucerea zic1:ru!ui 
. .Izbinda ", iar în t-re 1925-1933 l-a 
secondat pe acelaşi C. Graur la di
recţia ziaretor .,Dimi'neaţa" şi „A
ăevărul ", 'in noiembrie 1934, scotl'a 
cotidariut 11A.B.C." Articolu l pro
gram „Un nou ziaT", sem11at de 
Em. Socor. reflectii in bună nii'i.wră 
pă;rerile ziaristului de stinga, preo
cupat în egală măsură de ·nevoi.te 
maselor supuse unor mari TJri'L>a
ţiuni ca şi de soarta. tării. grav t>e
-ri.clitată de propovăduitorii. ideolo
gi.ei fasciste. Cităm : „Da, încă unul 
pe lîngă cotidianele ce apar în ca
pitală, pentru că este destul Joc, 

larg dJn plin, in care ,,A.B.C."-ul 
să se plaseze, de la începu!, serios, 

-solid şi cu cinstea cuvenită unui 
ziar născut din h·--0 rl'eV-Qie socială 
ad inc simţi tă şi dintr-o juslificaiă 
speranţă a opiniei pl.1blke. Era şi 
e.')te nevoi.e de u n ziar complet , 
bine şi ra pid infon nat, de o pedec
tă obiectivi ta te în relatarea :)ti rilor 
şi faptelor de actualitate. Era şi 
este nevoie de un ziar ieftin, la 
indemina tu turor, care să pătrun
dă nu numai în locuinţa confor
tabilă a bu1·ghezului, ci şi în lo
cuinţa modestă a lucrătorului. şi 
în bordeiul umilit al ţăranului -
pretutil1deni aclucind i.nformaţia e
xactă, lămurirea obiectivă. comen
l:ariul sincer. Şi, mai pl'esus <.le too
te, era şi esle nevoie de o ga~elă 
de atitudine fe11nă şi rec li linie. in 
afara oricăror influente a partide
lo r. Aşa \Ta fi „A.B.C. „. In.,'i:;tind 
asupra fap tului că ga.zet-o. se va a.t:a 
in prl.mul rind pe itiformaţie. -
„in!ormaiia economică. socială. cul
turală, politică , i nclusiv subdiviziu
ni le acestor mari domen.ii de actl
v.i.ta te omenească" , zia·ristu.l conti
ntLă : „Dar a5te i ncon:test.abil - şi 
citito1·.ii se vor convinge de la pri
mele nw11t>re - că „A.B.C. " va 
a vea o ati tud ine precisă, Umpede, 
neşovăitoare în domeniul s tri.ct po
litic. Fără a face doctiină... ziarul 
nostru va şti să pună la punct toate 
problemele de ordln politic intere
sînd popol'ul şi st atul 1-omânesc. Şi 
nu vom cruţa nimic, pentru ca ati
t udinea noa~..-U·ă să f ie· întotdeauna 
in linia intereselor generale" . Soco
·tind că imteresele ge.-ne·ra!e aie po
porutui se situa.1L numai in cadrul 
democraţi.ei, susceptibilă desigur de 
per/ ecţionări, ce trebuiau însă e
fectuate „nu după pof t.a impostori
lor care se cred chemaţi .să invîrle 
ŞW'Uburile -istor iei, · făcinc;I expe
rienţe pe spi.narea popoai·elo r"· (a.
hizie ned·isimulată l.a ·adres.a. hi.t le
ri.şti.lor n .n.) directoruL „A .B,.C." 
ului. precîza: „Nu s:in tem fascişti 
de nici o nuan\;ă, după. cum nu sin
tem liberali, ţăl'ănişt-i sau soc:a li şti. 
Mai mult, ne vom da toată sUinta 
să inlălurăm confuzia dăunătoare 
ce se face astăzi între u n sen ti
men t: drngostea de · ţară şi popor 
şi o doctrină politică : naţionalis
mul 'fascist ". Şi, r espbigînd catego
ric orice m.anifes ta-r.e de xenofo
bie, Em. Socor concMdea : 11Indi 
v:izii Pot fi dispreţuiţi penku păca
tele lor personale - şi cîţi dintre 
ai noştri nu merită această sanc
ţiw1e morală ! - dar naţiile, for
maţiunile minoritare, e tnice sau 
confesionale, ca atari, nu" . 
Deşi se b·uclLra.se de a14di entii la 

publicu.l cititor şi de co1.aborarea 
tmor condeie v aloroase (într e altii 
Ion P as, N. N. Tonitza, Vkldimir 
Stn~inu. Victor Ion Popa). „ A .B.C. "
u.Z n -a t răit decit citeva Lumi. ·1·es
pectiv pină în ianuarie 1935. cînd. 
di r ectornL şi-a dat seama că omu! 
politic, fo.~t am ic, - D. R. Ioan i 
ţescu - ce i se a,1ă tu-rase iniţial 
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Gazetari despre gazetărie 
cu unele jonduri la. scoate1,ea zia
rului, tindea să pună. cotidianul in 
slujba unor interese partizane con
trare convingerilor sa1e democrati
ce. Peste scurtă vrem e de la înce
tarea existenţei „ A.B.C."-ului. Em. 
Socor făcea să apară, din mat 1935, 
o îUmd ga2et.ă : „Zorile". ln edito
rialwL prim.ului număr, citUoru! e, 
de la început, pus în temă.: „Zorile" 
apare în continuarea z iarului 
„A.B.C." pe care atentatu_t unui 
politician fădl conştiinţă 1-a pus în 
imposibilitate de a slujj mai cle
part-e cau7.a democraţiei. tn altă 
parte a ziarului sînt relatate îm
prejurările h1 car-e s-a produs sus
pendarea popularului cotidian. Alei 
nu menţionăm faptul. decîl spre a 
ne afirma încă o dată crezul cu 
care am pornit la luptă acum şa~e 
luni, cu aceeaşi neclintită hoturfre 
de care am dat dovadă in t:~e 70 
de numere ale „A.B.C. " -ului. A
pariţia ziarului „Zorile" are loc în 
momente de dureroasă frămîntare 
şi de ti;stă recrudescenţă a unui 
curent, în fruntea căruia s-a pus 
un fost prim ministru al µl1•ii Ce 
vorba de Al.Vaida-Voevod ca.re por-
1tise o campanie pen..tru introduce-
1'ea a.şa-numitului „nume1'u.s v alah.i
cus" in toate instituţiile de sta.t n.n.). 
Acesta vrea să. tulbure luc~:uti. şi 
sttuathmi ·de drept, pe care intere
sele statului român, şi în.lăuntru sl 
!n afară, le reclamă imperios ca 
definitiv statornicite". Ccmdam.ntnd 
pe toţi „acei ce se avintă în valu
rile tulburi ale curentelor de dreap
ta" şi „îşi extind activltat.ea lor 
primejdioasă i11 toate domeniile", 
editorial/Ul se incheta cu afirniarea 
unui acelaşi crez de-inocra.ti.c : ,.Zo
rile" va fi la datorie. Vom denunţa 
şi vom combate pe oricine va tin
de să modifice aşe1.ăm'inte1e de te
melie ale statului nostru democra
tic; nu vom cruta pe nimeni care 
ar cuteza să dea intereselor noas
tre externe. altă îndrumare decit 
cea fli-ească, decît cea dictată de 
bogata eJ1.-perientă ce am făcut-o in 
cursul ultimelor două decenii. Sin
tem cei de la .. A.B.C." ş.i este -
socotim - inutil să mai facem o 
nouă expunere programatică" . 

Dintr-un articol publicat tn altă 
pagină a ziarului, a.flă.m .şi preţitl 
Pe ca.re fostwt „prieten" îl ceruse 
ztaristului pent'l'u sp·rtjhm l ce-i a 
cord.ase la a.paTiţia. .,A .B.C."-ului. 
,.Voia acest domn - ne spune Em. 
Socor - să facă din zia!'ul înfi
inţat cu banul meu, cu munca si 
cu priceperea mea profesională, 
monitorul clandestin al unei anu
mite politici. al politici i în care s-a 
angajat fătiş în timpul din urmă, 
cind s-a alăturat de dl. Al. Vaida, 
cel mai caraghios dintre politicie
nii noş•t!Ii .. ,A.B.C." gazetă vaidistă ! 
Iată ce îndrăznlse sii plăsmuiască 

omul cu care mă asociasem în vir
tutea unei n~chi prietenii" . 
Destăinuirea lui Em. Socor dez

văluie unul din aspectele penibile 
ce carac terizau. irel,ar.iite dintre pre
să şi poLiticienH lipsiţi de scrupule 
în atingerea obi.ective1or wr dema
gogice . U1i Lucru este cert: că ga
zeta lui l!."lnanoit Socor s-a impus 
printre acele cotidiane care, cu 
mari sacr ificii. au ştiut cu tenaci
tate să ducă lupta împotriva f asci.~
mului. La împlini.Tea mmi an. ele la 
apa,riţie, directorul zia.rti1ui făceq, 
mai puţin u.n bilanţ, cit mai ales 
o nouă profesiune ele credinţă. 
„Apariţia unui ziar - scria Em. 
Socor la 4 11iai 1936 - ln condi
ţiile impuse de împrejură.rile de 
astăzi şi cu greutăţile firesc lega te 
de caracteru l independent al no.c;
tl'U, iese d in n ormal. „Zorile" n-au 
s tipendii nici clin fondurile publice, 
nici din cele particulare. „Zorile" 
n-au nici măcar publicitatea co
mercială pe care ru· me1·ita-o cal i
ta tea şi t irajul ziarului... Ziarul il

cesta nu este a l meu, e.l este o ne
cesitate socială, este al opiniei pu
blice. Şi opinia publică n u poatefi 
sup1imată . Este drep t, întimp inăm 
mari di.ficultăti. Ele nu vin d in 
partea cili t01i lor. Niciodată ,.Zo
rile!' n-au putut să apară în alitea 
exemplare dte se cerea11. Pentru 
aceasta ar fi fost nevoie de un cri
pital de care noi nu putem dispune. 
Noi avem suflet, avem idei , a\·ern 
entuziasm, - bani n-avem. Şi cum 
ziarul este intotdeauna o întreprin
dere deficitară, nu ne-am putut 
pe1mHe lu>..'U.l să proporţionăm t i
rajele cererilor ce ni s-au :tăcut... 
Aşa e, la ooi, come·rţul cu gazeta : 
cu cit vinzi mai mult, cu atît pierzi 
mai mult ... „Zorile" s-a r~nduil, din 
chiar momentul .a.pari-ţi.ei. în pri
mele rindu:ri ale democraţiei mili
tante. Pentru noi, democraţia nu-i 
un cuvînt, o formulă. un vag sen
t iment aducător de beneficii.. Pen
tru noi democraţia este un stindard 
si o baricadă. P e această baiicadă 
oe aflăm în tot momen.tul şi cu 
stindardul înălţat chemăm la luptă 
pe cel de o credinţă cu noi, rnfrun
tind. în pr imele şiruri ale comba
tanţilor. riscurile războiului social... 
V aril sînt aspectele luptei noastre. 
lmpoti;va politicianismului coru
pător de suflet.e şi risipitor al avu
ţiei publice, împotriva abUL..ului 
l'\candalos al reprezentanţilor auto
ritătil, împotriva obscurantismului 
politic care a luat îniăţişar~a r.elui 
mai monstruos fascism din cite a 
cunoscut lumea, speculator al igno
rantei ce se lăfăieşte la noi - la 
tară şi la oraşe. Cu atit mai mare 
ne este misiunea cu atît mai nein
.frintă energia. Vom merge înainte 
pe drumul ce ne-am trasat clin cea
sul naşterii, cu convingerea defini-

tivă că a noastră va fi izbJn.da'„." 
1n 1·ăstimpul SCU1'S <te µ%: .·tipa, Ji4 

primului num.âr şi ma.I. ales 'tn ,J 
d.e al doilea an de existeJ!.f4: !Zo
dle" lui Eni. Socor - ca de· 41tf;el 
toate zi-O:re te democrate ale 1l'l'~it 
- avea să înfrunte, nu o dat<t; -~
gorile cenzurii impuse ile au'.torifăfi. 
I nt·r-o scrisoa.re deschisă oores 14 
ministru.tui de interne şi aipăru( 
22 mai 1936 sub titlul „CU1IJ.., fu~
ţionează şi cum nu funefio~ 
ce-nzura", dtrectOTU1 zi.arului a~ ta 
că .,la cenzu·ră e ha.rababură:" , i 
dădea ca exemplu un airticol o,] :S u 
în care, com~nttnd , . .fraudele ' ~ 
se comit la instituţiile publice' a 
a.vut surpTiza. să const.a.te câ n 
timp ce la „ediţia de pro };ociE 
scrisul meu a apărut, la cea 1 • 'n 
capitală a fost suprimat, iar n 
locul alb, văduvit de gindul f o
cent, a b·ebuit să înfăţişez l~{' o
r ilor simpatica dv. figură. pen · 
popularizarea in toată tara a per
sona]jtăţii dv. politice" (e vo·r~e 
portretul cari.ca.ttllră al mi.nis~ 
Ion lnc:uleţ n.n.). Dt~pă ca-re, gâFi
tarui conchidea maliţios: „Cenzo~l 
din cursul zilei a spus da ; cel Cie 
noapte a spus nu. Ce fol de regfă 
e asta ? Vedeţi, eu nu vorbesc c -
tra cenzurii in principiu, deşi, ct,nn 
bine ştiţi , ar fi de spus multe. ?dl 
lintitez la curiozităţile ce sint n~ 
vott să constat în funcţionarea ·e,i~·. 

De altjel, l:nt'Te numeroaseLe lwlri 
de poziţie ~n probleme de cea. 'ttJat 
acută actualitate. din cete mai lu
verse d(}Tnenii ale vieţii soc«!_l-~Q.:
litice, ccmdeiul lui Em. Socor ·mi 
scăpa niciodată din vedere măsu ' -
te a·rbit-raTe a.le cenzurii ca1'e me"
geaiu. pinii. Ui suspendarea. sau · ·. „ 
prima1'ea <Unor 1J>Ub1icat.ii de <;":le 
mat multe ori din rindurile pres 
de orientare democratică. „Se zv· 
neşte iar - scria Em. Socor în .u
mărul di,n 24 mai 1935 al ziarul .
că a1· fj vorba să se desfiinţeze cen
zura. „Iar" - pentru că şi i" ă 
iarnă fuse vorba. Alunei zvo ", 
venea chiar din sursă oficial~ ' 
a rămas un simplu zvon pe ca e 
realitatea l-a dezminţit brutal. ~ 
mirare, dar, că primim cu ne' -
credere asemenea „bucurii ", ~ 
ales că faptele de toată ziua j-qs
tifică pesimismul nostru. Iată un 
caz recent : cazul ziarului ,.Q:ip
zont". organul ,.Ligii contra p~ 
judecăU]or". a cărui apariţie fuie,. 

.se autorizată._ pentru 5 mim~. 
căci la al şaselea a ·fost suspen<ţ!\t. 
De ce? Cine ar putea da un m.otl~ 
seri.os ? „Orizont" ducea lupta iJ#· 
potriva pr~judecăţilor. Ziarul ~ 
pusrse. prtn urmare, în slujba p 
gresuluj şi. indiferent dacă-ş1 
cea datoria 'in mod inteligent sau 
nu. scopul era bun. De ce atunci"-18 
fost suspendat ? Este cineva în t!U.: 
vem sau la cenzură care are cu 
jul să afirme pubUc că pre)ud ' 
ţile trebuiesc promovate ? De'-

(ccmtmuare tn pag. 138 
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„Anul 1948 marchează trecerea la înfăptuirea r~voluţi·ei socialiste, O
dată cu naţionalizarea industriei, băncilor şi a altor mijloace de producţie 
a fost lichidată orînduirea burghezo-moşierească şi s-a trecut la dezvol
tarea socialis·tă a industriei şi altor sectoare de activitate". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Din tradiţiile progresista 
ale presei române1tl 

· NAŢIONALIZAREA 

principalelor mijloace 
de producţie 
··Î,n presa de .. a.cum patru decen,i,i 

ZIUA DE 11 IUNI E are o d u
blă sem.nj·filca.tie. La 1846, în aceas
tă ;z;i care va xăitnine inscDisă cu 
$!ove de iaur 1n caa:lea isl01,iei, ire
vo~uţia bm·,ghezo..;.democmtiică un·e
g.isu:a i111 Ţ.arn !Românească a Mun
teniei o iPl'imă rn.are Jizhîndă, , A._<;:a 
oum afirma N:licolae Bălcescu, r e
vol uţjia tli:n ţăriJle europene ,Ju o
ţazia, ia.r nu cauza. revoluţiei din 
Ţările Româneşti ", <eauza ei pier
z1ndiu-se 1:n „cele optwu>re.zece 
Yf!acuri de ~rudă, sufe.r-iuţ/1 şi Ju
-Otarea poporului român .a&upra tui 
iinsuşri". E.xa<:t <U.11 veac mai tfrziu, 
·l'd:>.lbW~un 11 iU!llie, se săvirşea, djtn 
inlti.Mliva uşii sub conducerea p arLl 
·dtUlltµj ·1 r.ev.olu:tiwiar al ci.ase i m:unl.li
~C/''~ pautic:lul i"omuniş-tilor, ac
~tltls.iitşlloi·~c ~.a:Jm~ţi9niaJ:iză1·u ipri n
.ciipajell·or 1:1 .rait1o_qoo .t14~ ')..,producţie. 

:Di lnprJ;n ~· eal."(! ~· §!t ~@-'>!SH'.N baza 
-eco1iom.:i.~ă ~,hai u 1ilmim~J:t-ffi°!Wte 
~tărtfr1 kii 1lsist.GJ'iat<UP19P.iţJ\.\iir.>~ffi 
fCieliail~ear~iabist.~nifl i u lwm iinlim 
rri l nt:"OOB:di('iiJei cl~J.~~ .~tru1x_q~r 
r~,.1!0i!Dd:J lel~ ml;Ulllj~~ ·Bll~r 
~itle>(lmtelleaq p,G'l!i'lii~ftl l~fll"@I.\'.: oŞ~~ 
~ eoonoxru.oă<. i!.$,ţi_Qnalt'At!rM ~ 
•tmrllipifGce'.MilillJ'i)el\i~ l}.eq~r. ~~ 
'IC!uzmi·cei1se ~$Piti~ ~mrţg;p.~ 
~:Jşihziin IJ}resi;•1diîn $~s:-:- ~rr;ţ~ 
•ffestf-e!l, ~1îr.~un m-;l.lbcru ·1d.e11Cpt':Jili d;i;lA,.. 
~-o • ;publlka:ţie . peq;tr.u1n~~l'\~Ji~t 1se 
~.ma: • ,r;;Na,ţionali~AA 11llR; ~iµ~ 
'8J!f-1aemn. Ea eak». tţfpiţlJ:.e1J;i.r~:
. · ' ~~·~sta inmpjplţ„,pini\rA@JJ\. 
i!mtipunbt cUlmlm&nt în- şirulndţiif~r 
.?4J~ZaVultim.ului'. an~ ·caa.ie -,deS-chi
.d.b?.~ntru. iJitreg . I PoPOf uf.: „'.n~'tru 
ill&f!"i>e,?~iva ~~~1jlo~Uă a. m_ersului 
l iljµnte sorc oon.sfnii'11lHi soei'f\lt"lmu-lu.i „ l 1„ •:. "" . . 
- • !~HI :-.~ ~.l~i.:.~.(;+1 n: I: •;. ,_„ ;-·11hl 

. . ,. 1t l t •• ···;·lrtfrlt"/ .. 
tl. „Ttnilru.t muncitor", nr. ,ş&}.l~J;~.i~48. 

. Di111 motive lesne de in iek.~. pre
găllirea .mi!llufiioasă .a niaţionalizării 
- crearea Com151iei Centrale de 
par.tid $1 a ·Comi..,ie.i- t-ehn .i ce, sfiabj
lirea cad1relor care urm.:l'.i să fie 
i:l1.%alate .ia oonduce;rea 1•n-treprin
deri,lor - S-El. făcut in condiţii de 
co,nS<pfratfr.vi'taite. După toat.e p roba
bi!Utăţill e.. doar reda:otori'i „Scin.teii ", 
org.am.~! cenilil\Clll. de presă al ipa.r-l.i
dul ui ·comunist, au ştiut d in timp 
de .apriQpialln.:ril ev eniment . .Aceasta o 
denotă şi :tlaip~ul că, d e ia o zi la 
alha.;m pagÎllliile „Sclntei.l" creştea 
petiderea .ainbiicolel!o:r ş'j r eporta.jelor 
pe . teme ecmiom.ice, unele d infa·e a 
cest~ iavind tii'!J1lll'i 1 ungi ,. Sl\JIPr.a
P.-~j ate, coinţinind i:n ele însele e
sen:ta mesajul Ui pulb.Li:crst-iic. Aş.a, 
b.unăoa1·ă, <:u o Zi înainte de naţio
nia'J.izare, în ,,Scînteia." s e publică 

r epm·t.aJuil de .aitiJbudrl:ne : ;,Da;torită 
sa botajului capitalis t I La Intre
prinderea „Fa.rola" clin Braşov ·I 
Ma., inUe ruginesc. în timp ce ţara 
are nevoie de cit ma.i muUe ma
şini şi .pi ese / Organizaţia d e patUCl 
demască sabot.ajut patronal şi °tilO
bUiz-ează muncitorii 1a luptă" 2• 

L a a.i.n:du'ţ Jor, subb! Uuriie· subHnfau 
-atm.osfena t ension.aM. in intreprin
der.ile .aiflia:te ial milla l'XlhL'.Qnilar. 
S impla lor lectu.i:ă dă o idee aproa
pe completă .asupra oonkad:ic\d.ei -ce 
se 1m ain-ifeslla. ÎiTht:r e c.m•a<:te.rul social 
a l forteloa: de prodiuoţ.ie ş.i oaraote-
1~w. p:nîv.at a l m ijlo.acei-0r de p.r<>
d uc:ţie. De pildă : „Fie·ca.re lucru 
poartă 11ecet-ea. capitalului hrăpă
reţ" ; „ MuneitorJi sint hotărî.ţi 
a p1me capăt sabotaJnhti potronaI ! " 
et<::. Semn'ifi.oativ este şi fiapLUl 
că, Jn llliUmăJ.mJ. d!in prez, Ja evfill.i 
mentu1U!i., „Sointe!.a •• ari u •' t-<t cti 11-
oore de a!!.$ scltimba.reci deh ii.nli:.l>ii 
Uliimel.or .şi rom.unei Fer d.lna111d · l n 
„Oţelllil B.Oşu ". Nu era -v c..rb:t, în 
i.fapt, )(le o sitripUi sch1rmba.re de 
n Ulne, ci de lUl1 .act CU 'pl'.Ofurnrle 
valenţe iPOH~<ee. rev.ql;uţi.o.n:aire. 
„Oţelul roşu " - se sul:>.lli.'llia :în a-r
t lcol - simboUzează voinţa dîrzi\ 
'a muncitorilor de a aa ţării c:ît 
mai mult oţel pentru întărirea .re
gimuloJ nostru de democratle popu
lară şi d ezvoltarea el pe drumul 
spre socialism" 3• 

Comuril.catUJ. p1'iln care s-e $oot.a 
COllVOoair.ea Miatlu Adunăll:li Nlii.ţi.o
·na.Ie 1o pen,tru ziitlâ de 11 itmJe, ora 
10 d i·.miineaţa; era dirfeni1t de in-

!!. „Scl.f!.te1a.", nr. 11'12/10.06.1948. · 
3 . lb.id em„ 
4. idem, nr. 114..1/H.OG.1.94·8:. 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşd 

şLiinţăr.itle .anterioare piin care se 
c-0nv-0ea forul ~e~is1ativ suprem. 
Deputaţţi FrontuluJ Democraţiei 
Populru.'e aflau ipr.in intei:med~·'_l.l 
ziarului .şi odată cu ei •publiicul c1-
tiitor că trebude să se ;pr-ez.inte încă 
di n 'se.ara zilei 'de 10 m.ar.tli.e la 
sediile centl".a1e ale or.gan;izaţiilor 
di:ri oare ifăceau parte. Se avea 'în 
vedere rcev.a deosebit ? Ce anume '? 
Era .inb.·eba:rea ce şi-o puneau toţi 
cel care ştiau ci.ti pl'intre .rinduri. 
DeocaandJaită, zia~:eie dat.a.te '11 diu
nit', dar tipăruite cu o zi i.nainte, 
aJlUD ţ;au ·o zi m:a:re. 

ISTORIA ZILEI CELEI MARI 
poate fi reconstituită -prin in
termediul Tîndw·ilor de plumb. 
Văpaiia metalului tipografic s-a 
stins de .cum a ieşit de la 
linotip, dar nu şi ,,slova de 
foc" oore iradiază lwniillă, şi azi in.
tQcmai ca şi a tu .nci. Din mimjpeie, 
d in ins~ntanee Luate d11Il unghi'U.l'i 
cl;feri•te se impliineşte imaginea .unei 
zile care ia inb:at in istorie. 
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11 iunie 1946.„ Ora 9 şi jumătate. 
De...a lungul aleii ce duce spre pa
latul Marii Adunări Naţionale sose<1u 
deputaţii. Se sa.1ut.au cu căldură, 
schimbau im,presi i. Z:iar.i:Ştlii, oper.a
to1'il şi fotoreporteri~ aşteptau cu 
nerăbdare d14Pa iist.ol'i<Că. Ca!lmi, ste
n ogr.a.lli i iş i luau :loculi la masa lor. 
Ctu·iind creioaneJ.e var a!lerga pe 
hîr.t1e ... 

„.Ora 12,40. Preşedintele sesiunH 
Marii Adunări Noţionale irost~ ci
teva cuvi·n te despl·e sfIDbătoi'.iTea a 
o suită de a.n'i de la dalta memo
rabilă dnd, pe Cîmpf:a F.i!liairetulU:, 
masele 'POiPUlare bucw·eş.tene ac
cepta'\! dt·ept Constituţie a ţărli 
proclama\ja de la Islaz. Lua apoi 
cuvintul dT. Petnu Groza, preşedin
tele Consilli•Ul uJ de Miniştri. Cu 
glas ferm, răspie.at, potll1i·vi'.t mo
mentrului, el dădea citire ~dresei 
pl'lin c.are guvernul !Jrimi1:ea. ~n 
faţa Marii Adunări. Naţionale pl'O"
iectul de 1ege .pe.nlbro naţionali?.area 
întrepr.inder.ilor iindustri~le, banca
re, de iasi.gu:rări şi de transport. 
Prezent la eveniment, i:~rtel'ul 
„Unii·ve rsu11u.i" via realiza 'Vliguros i
neditul s.i-tu.aţiei : „Nielodată nu i-a 
fost dat palatului Marii Adun.ări 
NaţiO'nale sii. trlLiasci clipe de m&i 
marc entuziasm. Şi da.Că in incintă 
deputaţii au primit cu evidentă 
bucurie această veste, în tribune, 
unde surpriza a găsit un teren ne
pregi!Jit, entuziasmul .a, căpătat as
pecte care, în limita strinsll. a unei 
pagini şi a unui condei, nu Poate 
încăpea, oricît de mare ar fi meş
teşugarul. Asemenea manifestaţii 
nu se pot descrie. ele se pot trăi 
şi atit. Şi zidurile bătrinului palat 
clin dealul Patriarhiei n-au putut 
opri entuziasmul. El a izbucnit afa
ră, în aerul sărbătoresc al zilei, să 
arate bucuria împărtăşită de po
porul intreg" 5, 

„FREAMĂTUL BUCURI.El A 
TRECUT PESTE ZIDURI" - .iată un 
ti•~u i!IlSpira·t caire expi,.ilma s harea 
de s.p.irit a :masei.a r ·!11 ~iwa. d·e 11 
iunie l!HB : „.Da; bucuria din h afa 
forjei„. a trecut peste. .tid~ -
nota cu entuziasm un r.ed;actor 
a} gazetei braşovene ,,Drum nou" 
- O frintură e aici, e aici la noi. 
a pătruns in redac1;ia noas~ră". A<U
tarul vedea în moţi.un ille adoptate 
de ~enii muncii din 'intreprinderi
le naţionalizate, motiuni trimise re
dac(iei spre pu blicare, „valul uriaş 
al lumii noi„. 1>aşii hotă.riţi ai cla
sei muncitoare ce se indreaptll. că
tre un ţel, către o ţintă bine ore -

. cizată : soclaUsmul". Concluzia ar
ticolului dădea măsura entuziasmu
lui cu ~e redacţia su.bscrha fa 

5. ,;Universul", .nr. 134/13.06.1948. 

infă,ptuirea na(.1onalizăl.'ild : „A .:ve.., 
nit bucuria din inimile muncl~lt: 
lor aici in redacţia noastrl. in. tnt;. 
mile celor ce lucrea.ză aici, br 
plumbul Uterelor, în valţurile ~ii
tivei. Bucuria a inundat reda~t}f 
Să-i dăm drumul, să deschidţw:n 
larg ferestrele, să o lilsăm să ~
re către pol)Or, pentru buc~ 
J>Oporului" 6• 

Cu toote că .au afLal despre ey 
nimentuJ ca:re avea loc i·n v• 
social-economică ia ţării a bia fe 
momentul dnd Marea Aduruare 
tiornală a a doptat L~g~. privjnd.~ 
ţionalizarea, publloaţule V'l"~, 
i ndiferent de pro.f.\iil. şi o,rien~ţ~ 
şi-ai.1 jnformat operatl.v citit() ,f 
asupra mersului evenimentelor. ~. 
m.ai mult sm.1 m.al puţin bar, " -
io1,mindu-se l.:i fatoa locului '~ 
prelum:ind iin:formaţiile primite pftfi 
corespondenţă sau prin tele.ton, zr · 
t~ştH de acum 'pctbru decenii ·: · 
consemnat, adesea cu l ux de ai_-~ ·
nunte, entuziasmul cu care col „ -

vele de ·oameni :ai muncii priln 
„vestea cea mare". Astfel , tot _'°fii 
„Drum nou" se scria sub titlul'~ 
~estiv „Unul şi unul": „Sala mi~ 
in CiU'e se adunaseră muncitoril ~ 
la ,._Farola" pll.rea o corabie v~~ e 
minată înainte de valurile ocean\( 
lui de urale, de valurile bacwţ~l 
oamenilor din sală. Am cll.utaâl· · 
descopăr pe unul căruia nu-i -
beşte faţa, pe unul care nu i.tţf -
l(}gea marea bucurie ·& ~lot~ = 
Mi-a fost imposibil. Toţi rid~ 
toţ-i a plaudau, toţi tril-iau ma.re~ . ..! 
a bucuriei, U iunie 1948" 7> Şi. ! -
semenea exemple s-iar putea 
mullte. 

In pofida operativităţii cu . 
au ti:ebui·t să He sorise, artico~ 
reportajele şi însemnările desPJ« 
n.aţioJ'l.allror.e aou OUloar.e, put'\nd _)fi 
Citite şi pentru valoare.a lor publă
cistică, nu <tlumai pentru cea (_! 
document. Bunăoară, re1a1ând d~ 
pre inlătumreâ vechiului director 
al Fabricii de ulei „Phenix ", re~ 
terul sw1prin<Iea acest tablo _ : 
„lUiltzel Walter rămase ca triznl,_L 
La toate se aştepta, dar la asta. nU. 
Cum, clnd, de ce 'l ! ? ! ? Tonul pre-, 
şedintelui comitetului de intrepr· - -
dere fusese hotărit, iar strinsoa.r'J~ 
miinU noului director muncitor . 
f·rez.I la realitate. li r evenirii · 
minte momentele de aUMlată, ci~il 
reuşea să intimideze pe. oricine b ~
tind cu pumnul in masă., sau ar~ 
tind poarta c.elor nemulţamltf!A 
atunci cind delegaţiile muncitor":~ 
de pe şantier veneau să ceară ci~ 
ştie ce ,,tleacurl".„8) Acele.şi repog 
ter il"eferlndu-se La bucuria .W 
car~ muncitorii au prim it vestea 
n;aţionaHzărit afir ma că „a tost._J!. 
izbucnire vulcanică, un torent ae.. 
mulţumire şi s~t.isfac~ie deplin·~ 

In J)aginile ZIJa'Mll ·Ut „Naţiune~ • 
se re1at.a că, 1a Uzinele di·n Reşi~ 

.11 .••• ~. 
G. „D1·um nou" (Braşov). nr, ~'"' 

14.06.19~8. 
7. Idem. nr. 1120/16.06.1948. 
G. ,,Nntlune.'l", nr. 6G6/Ul.06.1948. 
9. Ibidem. 



La vestea naţionallză.rii, „toate si
renele au sunat, munca a încetat şi 
cei 13 -OOO lucrăt-Or.i s-au adunat în 
hala de montaje a fabrlcilor de lo
comotive, unde. după cuvint-ădle 
ţinute într-un entuziasm nestăvilit, 
au incins o horă uriaşă, manifes
tindu-şi astfel bucuria faţă de sa
lutara operă a guvernului".'11) 

En·t;Ltzilasmul ne apare cu atît rnai 
a utentic â-tunci cin<l este redat, cu 
unele stîngăcH inerente amatc>'l1ului 
în ale scrisului, dai· cu o sinceri
tate neîndoielnică, chim: de parti
ci panţii nemijlociţi 1a eveniment. 
Spre exemplificare, vom reprodu
ce corespondenţ.a muncitorului Du
mitru Constantin, cazaag~u I.st Uzi
nele „Lemajt re" : „Ziua de 11 iu
nie a fost pentru noi, muncitorii, 
o zi de mare şi negrăită bucurie. 
N-am să uit ziua asta, în care 
ml-au dat lacrimile de bucurie, 
cum n-am uU·at zi.lele de batjocură 
şi mizerie, cînd cu ani in .u.rmă 
plingeam de mila copiilor' mei care 
răbdau de foame zile între&'i din 
cauza stăpînflor nesăţioşi. După ce 
am aflat vestea naţionalizării, ves
tea că fabricile au trecut in stăpî
ni.rea noastră, a clasei muncitoare, 
m-am dus parcă alt om in a.t-clier: 
sim•eam că ciocanul pe care ii t-i
neam în mină era acum al meu, 
al tovarăşului de alături, era al 
nostru, al tuturor celor ce mun
ceau, după cum şi la.brica era a 
noastră şi t-0ate· celelaUe fabrici la 
fel si.ni a.le noastre... Mă gîndcsc 
cită griljă trebuie să avem de azi 
încolo, cu cită vigilenţă de clasă 
trebuie să ne a.părăm fabrica -
bunul nostru cel mal de preţ"."> 

Deosebit de convingăto.are sin.t 
ri'nduriJe sorise de 1·eporterJi tri
mişi .ha fiaţ.a locului sp-1·e a consem
Di:'-1 ~noduil în .oare era transpus in 
v1a~a cuvintul partidului. Prezent, 
în 12 iunie 1948, 1a aduna.i'ea noi
l?r dixectori .ai întrepr.indel'ilor na
ţ1~zate din judeţul Braşov, un 
zl~1st local consemna : „NAŢIO-

d
N.· J\LIZARE ! Cuvîntul este purtat 
ln gură in gură. lntr-o secundă a 

f~eut înconjurul sălii. Toţi s-au ri
dicat in picioare. Din piepturile 
tutui:or izbucnesc urale. Uralele se 
Prelungesc. Sint reluate. EmoJie vi
zibUă in ochii fiecăruia. Cu atit 
hlai · vign.roase s1nt scandate urale
le. Aplauzele nu mal conteneiic.„ 
Mom~fol e solemn. El este cople
ş1ft c!,e hotărirea clasei muncit-oare, 
0driunată de partid, de a duce 

lllai departe cuceririle de pînă 
acum pentru a putejl oonstrul cu 
vfgo8l'e .societatea socialistă de mîi-
11e". '2) 

Un ~i1: ecou trezeşte naţionali
~ea,. ş1 _m rîndul ţărănimii, aliată 
e nadeJde a cLase'i muncit.Oare. 

Redactorii de la ..Scîntela satelor", 
dFro~tul plugarilor", chiar şi cei 

e la „Naţiunea", care se adresa 

~o. „Naţiunea" or. 666/ 19.0U.1948 
1~· „scrnteln", nr. 1145/14.00.1948. 

J3,.;. ,,O.rum nou" (Braşov) nr 1118' • vu. 19~8. • • 1 

Din tr.acllţille 
ale presei 

progresiste 
române,d 

cu precădere păturilor mijlocii, searăta că deşi, în mare parte lipsiţi 
întreceau prin a reda ent.u.ziar.;mul de experienţă, „directorii. munci-
1n.aselm· ţărăneşti la vestea n.aţi o- tori„. sînt decişi şi vor 11 in mă
n.aiizărti, aducind &argumente per- sură să conducă intreprinderile cu 
su.asive privind efectale benefice deplină competenţiL Va fi p0ate 
ole naţiorualizăru asupr.a condiţi i- greu la început. Va li cu .am mal 
lor de muncă şi de viaţă ale ţar.a- greu cu cit în multe intreprinderi 
nilor. Cu o clarvi7!iune denlllă de noii direct-Ori au primit ca o moş
:rema1'Cat, ziariştii vrem.ii sesii.au tenire nefastă dezorganizarea, ges
conoorclan;pa dint re politica indus- Hunea p11tredă, fraud'uloasă, llpsu
trba1ă şi cea agi.mă a partidului rile şi tot haosul admtnistratfei ca
nostTu, făceau refei.U:i La pos ibili- pîtaliste. Va li greu la început -
tăţi:le viitoare ale industQ"iei soci.a- dar ... in munca lor noii directori nu 
liste româneşti de .a fabriaa triac- sint singuri. Ei au sprijinul cel mal 
toa.rele şi utiJajele necesare schim- •i • .. ul tid lti E. 
băTii radiciale a 'Înfăţişării ag·ricul- .pre, os : spra~m par u t • a au 
tw·.ii ;noastre, 'l:ămase în uTmă l.a a1utorul mu.nrutor.Hor şi al tuturor 
iacea data salariainor".l!i) 

PENTRU O LUME MAI 
DREAPTA ! PENTRU O VIAŢA 

MAI BUNA ! La numai clteva zile 

UN PERSONA J NOU : DlREC
TORUL MUNCITOR.. lncă din pri
mele lor ·numere de după naţionali
zare, apărea -în ziare un nou e.rou 
de i·eportaj - du·ectorul muncitor. 
Reporterii n iabordlau, Ul cereau ipă- după niaţionaJ izare„ ZLha.rele scriau 
rerea, <ii <:rei:ornau portretul. J:ată despre prime-1e succese obţinute de 
cum apărea noul director al Intre
prinderii K eres, muncitorul Stelian 
Cră-c'iun, w viziunea reporterului de 
I.a „Universul" : „Nimic din 11igldita
tea unui ,,director", a acelor direc
tori care şedeau păziţi de tele.toa
ne, creioane colorate· şi care erau 
mereu grăbiţi, plini de importanţa 
gradului. Am intîlnit un om 'li atît. 
Un om pătruns de mishmea. ce-i 
revine, conştient de marea răspu."1-
dere ce-i apasă pe umeri, insi fără 
să mărturisească aceasta printr-un 
cit de mJc orgoliu.., lntrebările 
curg una după alta şi la nici una 
clin ele nu observ o cit de mică 
ezitare. Răspunsurile sint limpezi 
şi pot să-mi dau seama că. ooul 
director cunoaşte dinainte toate 
problemele în legătură cu bunul 
mers al in.treprlnderii, iar pe cele 
noi şi le-a însuşit imediat".'3) 

„Scînteia" şi „România liberă" 
publicau număr de număr g:rup1aje 
de corespondenţe prjmite din în
tireprinderHe mrţfonalimte în oore 
autcxrH lor vorbeau elogios despre 
noii dinx~tod. La „Asbra Romană", 

de pildă, „muncitorii au luat pur 
şi simplu pe sus pe noul di.rector, 
tov. DumUru lon".•4) PQpulaLibatea 
lui se dator.a fupLu11'.i că „atunci 
cînd pa.tr-0nli au încercat să taie 
d.repturile din contraetul colectiv, 
el a fost acela care a luat apăra
rea fraţilor săi de mun~~ ".15) 

!n „Scînteia" iapăl'ea chiar un 
ediitcm.ial : „Noii director.I". Autot·ul 

13. „Universal", nr. 139/19.06.1948. 
14. „Sctntela".• nr. 1145/14.06.1948 . 
15. Ibidem, 

oamenii muncii în intrep1·inderile 
în oare er.au de acum nu nwnai 
producători ci şi propr ietari şi be
rtefilci,a11"Î. Producţia sporea d~ la 

o zi 1a iailifla, se reduceau absenţele 
şi întil'z.ierile, se forma treptat 
disciplina conştientă a mun.citori-
mii, lu.a i81nploare mişcarea de ino
v.aţ.ii şi rnţionalizări, în oare, aJă

tu~i de iin.ginel"i, maişbl'll şi tehni
c'ieni , er.aou atr.aşi cei măi buni 
muncito11i , se iniţia în·trecerC>a so
d a listli. Slujitorii condeiului. sesi-
7Ja.U, totodată, primele mutaţiJ în 
nivelul de tr.ai al muncitornor. Se 
proba astfel, cu forţa 1laptelor, că 

naţ:i:onia1izarea nu ·const! tu ia un act 
în sine, ci un pas decisiv pentru o 
lume ~i dreaptă, mai bună, pen
tru făurirea orînduiTii socia
liste, orinduirea. 'Oare lichidează 

pentru tot deatl!O.a exploatm-e.a şi 

asuprirea omul·ui de cătl"e om. 
La o săptămrnă după naţionali-

zare, o vizită de documentare în 
oantina unei întreprilllderi era. sem
ni:Jiioa't!ivă. Repoo.iteru1 se oprea pen
tru d tewi clLpe şi în c1·eş.a nou in!i
inţ.ată, unde ,·,vesele, bine hrlllite, 
16 v1lstare ale muncitorilor se pre
gătesc de odihnă, după o masă 
bună. Ointind, ele învaţă să pre
tuJascii viaţa cu adevărurfle eJ Ju
mlnoase, neîngrădite de minciwiă 

'16. „Sclntela", ni'. l.H8/17.06.I948. 
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şi de nedreptăţi , p e cind părinţii 
lor îşi văd de · tl'ebur i nestlµglie
rlţl ".17) 

• • 
• 

Actul t·evo:luţional' in[ăptuit in 
urmă cu patiru decenii, sub condu-
cerea claxvăzătoare a pa;rL.iclului 
nos'ku comunist, ia c-0nstituit o 
mare izbindă, o izbîndă de :nepre
ţuit. O izbîndă la consolidarea 
căreba. amnenii de coJ1de.i, scriitori 
şi ziarişti, au contribuit din pUn, 
cu armele scrisului, arme im
bababile atunci cind sint mînµHe 
cu. 11ailent şi slujesc oauUl celor ce 
muncesc, a înllregului popor. 

Efectele benefice ale naţionall.!ă
ril sint uriaşe. Dimensiunile sale 
apar acw.n, la pat ruzeci de ani de 
la înfăptuire, în adevărata lor d i
mensiune ist.orică. l ntr-un răstimp 
istoTiceşte scurt, îndeosebl după 
Congresul al IX-le.a ia1 pa:rU
dului, .au iavut loc transformă1·i 
revoluţionare in toate domeniile 
vieţii economice şi sociale a tării. 
România a depăşit i.napoieroo în 
oare se afle datorită politicii cia
selo:r ex.ploatato.a.re şl dominaţiei 
i!J\PCl:tlaliste, devenJnd o ţară in
duslllial-agnară, cu o indusb·le mq
de:rnă, puternică, org.a:n.imtă pe ba1.1a 
celor mai noi cuceriri ale ştiinţei 
şi tehnicii contemporane, cu o :agrl
cultură în plin p.roiwes, cu <;> puter
n ică dezvoft1oore ~ ştiinţei, invăţă

mintului, culturii, a bunăstării ma
teriiale şi spiritu.ale a întregului 
nostru popor. Bogăţia naţională ia 

te:\rii se rldieă -acum 1a impresJn
nanba valoare de 5 trilioane lei, dln 
care fondurlle fixe reprezfntă 3,2 
trilioane lei. Şi, odiată cu dezvol
tarea puternică a forţelor de pro
ducţie, s-au perfecţionat continuu 
relaţiile sociale, se manifestă ple
niar 'Cle:mocraţiia muncitorească-re

vol uţioniară. Ţara no.astră se află 
acum într-o etapă hot~îtoare, în 
fa21a superioară a făw·irii societă

ţii socialiste mul tiLateral dezvoltate 
şi creării condlţi ilor pentru lrece
rea 1111 edlf.ioarea societăţii comu
niste. Durpă. cum se ştie, pînă 

în 1990 România va depăşi stadiul de 
ţară socialistă î n OU'l'S de dezvoJ
ta:re şi va trece 1a un stadiu nou, 
superior - cel de ţară socialistţi 

medi·u dezvolt.a.tă. Aş.ada1r, 1l iunie 
1948 este şi va rămîne în istorha 
devenirH noasb·e o mare şi )~_dţwă

ryttă cotitură, iar în ist.oria jurna
liistiai i româneşti un memorabil 
pund de reper. 

Vasile l\'lOLDOV ~N 
nedact !>:r l.a gazeta „LA DATQRJE " 

17, „universul", nr. 145/27.06.1948. 
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„Pentru noi, 

este un stindard 
(continuare di'n p-0.g. 34) 

atunci Orizont" a fost suspendat?" 
La 8 ''.mai 1936, deci La puţi11.e zite 

după ce-şi aniv ersase primul afl. de 
apari.ţie cînd in toată ţara biitea 
din pl.i~ vintui actelor de 'Violentd 
ale elementelOT cuz.isto-legLonare, 
ziarul trăgea un semnal de alar
mă: se puneau la caLe nedemne 
acţiuni împo~iva redactoritor săi. 
Citim intr-tm text cules cu litere 
groase : „Ati.tudhlea hotărilli şi cu
rajoasă a Zorilor" pentru apămrea 
drepturllo~' publice şi a libertăţilor 
cetăţeneşti, lupta pe care am dus-o 
aici împotriva aventurii şi aven\.u
rierilor, î:mppl;tiva tendinţelor dic
tatoriale tot mai evidente, împo
ti·iva fascismuhti şi a \"eacţiunii, au 
avut darul să ridice contra noastră 
toată ura spumegoasă a rotativelor, 
toată bilbiiala neputinţelor stipen
date cu fonduri interlo~ toată 
imunda liotă a cavalerilqr perife
rici, ca:re au industrializat lozi-ncile 
\ncendl.ar.e şi demagogia şQvină. Am 
primit într-una nenumărate ame
ninţări care voiau să ne intimideze, 
ca in felul acesta să renunţăm la 
atitudinea noastră, la lupta noas
tră.. .Acum sîntem in1ol'maţl că se 
pregăteşte îm.potrJvă-ne un atac. 
că s-a pus la cale devastarea re
dacţiei şi lovirea mişeleascii a ace
lor de aici, care slujesc un ideal 
onest şi-o credinţă lanatică. Penoi 
nu ne sperie nici complotu:iile de 
oriunde ar porni ele şi de oricine 
ar ·fi regizate - nu ne dezarmează 
nJcl o ticăloşie şi nu ne descm·a
jează ni.ci una din ticluitele pîn.de 
asasine. Noi aşteptăm, senini, la 
postul de dato1ie şi onoare, î ntîm
plă-se orice. Dar sintem obiigati să 
pvevenim guvernul cu ceea ce ştim 
că s-a urzit impotriva noastră şi 
avertizăm că dacă în adevăr se v<1 

' - ă petrece o nebunie, facem ra:opunz -
toare autotităţile poliţieneşti , pe 
dl. Ion Inculeţ, ministrul inţerni:; 
lor, în cabinetul căl"Uia se org,101-
zează ,.greveu şi se făuresc dezor
dinile străzilor". T extul aces.ta, 1)tLS 

în chenaT, a.părea sub titiut ·de a
vertisment curajos : „lntimplă-se 

orice, stăm la datorie !" 
Emanoil Socor t·emerarut gaze

tar demoC'r'a.t, a continuat sci stea 
la d atorie, cu creionul tn mină şi 

după ce „Zorile" a fost obligat să-şi 
înceteze apari.ţi-O., la 23 decembrie 
1936. tn anul i1:rmător, el se af l.a 

democrat1a 
.) 

ba~ricadă ~, • 
ŞI o 

printre colaboratorii revistei „R 
porter" şi ai altor publicaţii ă'e 
stînga, pentru ca d'Upă Eliberct.f'~, 
semnătwra sa să fig. u.reze, din 1lQ 
pe prima pagină a Ziarului „ Ad; 
văru.L", 'l'eapărut pînă îri. 1951 $ 
titlul „Adevărul vremii" şi 
c01iducerea lui B. Brânişteanu. 

Poate că unuL din cele mai 
gestive, mai elocvente, mai aut~ 
tfoe portrete ale lui Em. Socor ·S'l 
datorează lui Victor Eftimiu C(lâfei 
Za implini1•ea unui an de ia ,apat , 
tia „ Zorilcr" , publica î n coloane 
ziarului wii scurt articol omag(() 
din caTe merită să Teproduc~m mj!
car cîteva fraze : 

„Cel ce-şl cumpără gazeta Ja o 
frxă, cel ce, la teatru aşteaptli s 
se ridice cortina ,la oră fixă, n u.:. 
poate încilipui cîtă muncă şi dis ~ 
plină şi preciziune care n u se vă, 
(talentul e singurul lucru ap.'.lrent) 
se cer pentru pregătirea cotidi _ 
a unei publicaţii, a unui spectacdl 
ZI c.u zi, oră cu oră, minu.t cu mi
mrt, se chelt.uleşte o enei-gie ~.
~are alte administr-aţil n-o cunos -
Nici n -.au nevoie s-o cunoască, nu-· 
zoreşte nimenl. Asemeni brutarulul 
ziaristul şi omul de teatl'U nu-Şţ 
pot aprinde cuptorul prea tîrz.i_ ' 
fiindcă toată Lumea îşi cere la • , 
nu tuJ precis, pîinea n<>astră cea tl 
toate z:iJele. Iată, au trecut 365 d 
tile de cînd Emanoil Socor scoaţ 
în fiecare zi, o gazetă vioaie, cu, 
rajoasă, închinată cauzelor bun~-

gazetă care se vinde numai citit . 
rnlui şi al cărul tiraj e în contin ~"' 
creştere. Acest. om din, pasiona:," 
însetat de dreptate, nu e simpatl 
multm"a fiindcă e întreg, nu stă s 
surîdă, nu stă să linguşească, n- :· 
nici o legătură cu .,,omul de gel~ 
tină" car.e înseamnă tipul srtandar 
cli7.at al epocei bucureştene„. E1 
noii Socor e un răzvrătit şi un s~ 
guratic şi un încăpăţinat, pen . 
justiţie şi. omenire. A !ost lovit p 
nedrept, s-a apărat cu talent şi v~ 

hemenfă ; a m1mărat c u pum 
măs.elele celor care încercau să-' 

muşt-e şi a t:t:ecut mai depru·te, bi,.; 
rui.tor şi indirjit, însetat de ideâJ 
şi de dreptate. Ero. ~r nu e5 
dintre oamenii care au „relnţi.i . 
El nu poate avea decît p!'ieteni . 
duşmani. M-aş simţi onorat să „ 

consider printre prietenii lui". 
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ION IONESCU DE LA BRA01 

remarcabil publicist paşoptist 
Intre m.ili'tanţii paşoptişti pentru libertate şi progres sodat care şi7au 

ded'icat întreaga via.ţă. şi a.ctii;itate f auri1'ii Roman iei moderne se situează, 
la loc de cinste, şi Ion Ionescu de ~ Brad. Despre pe:so~litate.~ sa 
comple:tă, multilaterală s-a scris relativ mult, cu deosebire in anii d~ 
după e liberare. A fost re Levată mai ales activitatea sa ca agronom şi 
eccmomist pionier al ştiinţei şi tnvâ.ţămintu1ui agricol, al statisticii Şi 
finanţelor' româneşti. Sînt cu adevclra·t pertinente contribuţii~e aduse 'Î?I 
această. privinţă de Gh. lonescu-Şişeşti, Amilcar Vasiliu, Nicolae Giosan, 
dar şi de exegeţi mai tineri, i.1711Jresionaţi de vasti.tatea preoc:upă:ilor dis
tinsului lor inaint-0ş. Mai puţin s-a scris, insă, despre activitatea sa 
ca pub'Ltcist şi editor, activitate de care Ion Ionescu d e la Brad s-a slujit 
in cel mai înalt grad pentru susţinerea şi răspindirea ideilor paşoptiste . 
l11semnările de faţă se v or un n:wdest aport la aprofundarea unei laturi ma;i 
puţin cunoscute a perso1wlităţii strălucitului patriot şi om de ştiinţă roman. 

Anii de început 

ai acti v ităţii publicistice 
Ion Ionescu de la Brad şi-a în

ceput foart e de tinăr aetlvâtatea 
publicistică. (S-a născut la 24 iu
nie 1818 în oraşul Roman). Pri
mele articole le semnează. în 1841, 
cînd avea numai 23 de ani, în ga
zetele ieşene ale lui Gheorghe A
sachi : „lcoana lumii" şi „Spicui
torul moldo-român". Fireşte, arti
cole pe teme care-i erau familia
re : „Gm dacii de mătau" şi, re5-
pectiv, „ Industria Moldov ei". Abia 
se înto1<sese din Franţa, unde fă
cuse st:udH strălucite de agrono
mie l<a. celebra :fermă-şcoală de la 
Roville, de viticuMură, în Cham
pagne, sericicultura., lingă Paris, 
fizică, cnlmie şi istorie naturală, 
la Sorbona, de botanică la „Jar<lin 
des Plantes" , şi de economie po
litică, la „Conserv.atoire des Arts 
et Metiers", înt.reprinzind, totoda
tă, şi călătorii ştiinţil'.ice în Belgia, 
Olanda şi Elveţia. Toate acestea, 
după ce trecuse mai în:tîi prin 
şcoala secundară „Tr isfetitele" de 
4l Iaşi, unde îi avusese ca profe
sori pe Gheorghe Asachi şi Erti
m~e .Murgu, apoi prin Academia 
M1hă·1leană, la care ascultase, m
tre altele, cursul de istorie natu
rală al dr. Cihac şi cel de econo
lllie politică al lui Ion Ghica. Aşa
dar, in 1841, cînd îi apăreau cele 
dintîi articoJe, tinărul publicist 
dispunea - după opinia lui Gheor
ghe Ionescu-Şişeşti - de „o teme-

Zie ştiinţifică sigură pentru toată 
activitatea luî .de mai tîrz·Lu". 1) 

Ton · Ionescu de la Brad s-a în
tors din străinătate şi cu o solidă 
formaţie ideologică. La ordinea zi
lei, în perioada în care şi-a făcu1 
studiile, se aflau ideile burghczo
revo1uţionare, .acestea exerai.tîind o 
puternică influenţă asupra tinăru
lui student. In plus, intre el şi cei
lalţi colegi români din Franţa, a
nimaţi de năzulnţa îmbunătăţirii 
condiţiilor materiale şi spirituale 
ale poporului lor, s-a închegat o 
strinsă prieterue. De aceea nu este 
nimic surp1·inzătci.· în lap,tul că, 
reîntors în ţară, se va alătura cu· 

•. Oh. Ione.scu - ştşeşti, „Agr onomu l 
I on Ione~cu de la Brad", ·Edi tura Ag ro
SUvica de Stat, Bucureşti, 1955, p. 5. 

entuziasm celorlalti revolul.lonarl 
moldoveni - Mihail Ko_gălniceanu, 
Co.5tach e Negri, Vaslie Ailecsandt•i -
şi va deveni, în 1844, colab.o:l'~tor al 
revistei „Propăşirea", care, ~pre" 
ună cu „Dacia. literarii.'', au t·e pl-e
zentat „un moment lumi nos in <kz
voltarea conştiinţei de Sine a unui 
popor vi.l:'regit de istorie". 2) 

„Propă.şirea" a publicat un.ul d.in.
tre deJ.e m a i remarcabjil.e ar,tiool~ale 
lui fon Ionescu de la Brad: „ lmbu
nătăţiri in agricultura. '{ţoastră". 
Acest.a va apărea în patru nu
mere de :revi5tă, par1ea intiî stîr
nind o adevărată .furtună. în 
cercu1·ile suspuse ieşene, deşi' auto
rul vorbea cu moderaţie de multele 
neajlU\SUl'l a le agriculturii mo1do
veneşti d!:ilJl vremea sa. Făcuse doa!r 
„imprudenţa·• să critice Comisia Cen
trală de Economie Agricolă a' cărei 
activi1ate nu se remarca prin n i
mic, şi catedra de agricultură de la 
Academia Mihăîleană, p1·ţlegerile de 
aici fiind lipsite de efidenţă prac
t.i.că. Cele dou.ă instituţii au protes
tat violent, într-un limbaj cu totul 
neobi.şnu it, învinuind autorul de 
„capriţii şi minte nesănatoasă" şi 
cednd Sfatului Administrativ al 
j;ă:rii „să binevoiască. ca pe acest 
mincinos cutezătoriu aspni a-i i n
frina spre pilda altor lui de asemi
ne". 8) . Ion Ionescu de la Brad s-a 
văzut nevoit să părăsească domeniul 
domn...""Sc de l1a Cioara, untfo lucra 
de cîţiva ani, iar continuarea arti
colului va apă1'~ a).>ia peste trei 
numere. 

Se înţelege că, în asemenea con
diţii, tînărul publicist nu a putut 
să aprofundez~ în a rticolul său con
d.iţia ţăranului român din acea epo
că. Dar cit de exact a izbuti.t .el să 
redea, într-o singură frază, starea 
de inapoieJ'e a agrlcultutii roma
neşti ! „Toatd munca 1.a noi este si
litii - consemna parcă în treacăt 
a ulorul - duşmană şi Leneşă; gos
podăria este nesigură şi fă'Tă cu
noştinţe" .. 4) In Moldova de atunci 
domnea o apatie gen.erată, fapt a
testat ş i de numănil infim de au
d itori ai prelegeri lor despre agri
cultură de la Academia Mihăileană. 
Ion Ionescu de la Brad nu cerea 
încă abolirea şel'blei , dar sublima 
necesitatea unei agriculturi renta
olle, ia llUleJ agir1cuLturi dare să dea 
„cît se poate mai mult folos cu mai 
puţină cheltuială, fă.f'ă de a siiTăci 
pămîntul ". G 

Foarte interesant clin acest punct 
de vedere este şi articolul „ Fer
ma-mode L şi 111s titutul de Agri,
cultură i:n Iviol.d.avia". Jon Ionescu 
de la Brad ex1plicfi aici cum vedea 
el funcţionarea practică a unei fer
me experimentale, precon.izînd, în 
acelaşi timp, înfiinţarea in cadru l 
acesteia a unei şcoli de agricultură 

2, „Propttş'lrea. Foale ştiinţifica ş·I llte
rard", Studiu introcluctl'v, note şi co
me ntarU d e Paul Cornea, Bucureşti, 
1980, p , XI 

'. l'bldem, p. xxvn. 
4, „Propllşltea", nr. 11/19.03.1844. 
5, Idem , nr. 15123.04.1U4. 
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pentru fiii de ţărani. De menţionat 
şi concepţia sa pedagogică !naintată. 

Elevii urmau, după părerea lui, 
să muncească „cîte şase ceasuri rpe 
zi la felurite operaţiuni a!e moşiei" 
spre a dobîndi „învăţătura practică 
ce nu se poate dobîndi altminterea 
decît numai prin necot1teni.ta lucra
re cu mHnile'tfJ. 

Sc1ii.nd la „Propăşirea" , Ion l o
oescu de la Brad nu şi-a între11upt 
coiaboo:.area J..a g.azetele lui Asu
ch i, publicind în ,,Albina româneas
că", dar mai ales în ,,Foaie de t11-

văţătură folositoare", supliment a
părut în cu1·sul anului 1844 pe lin
gă „Foaia sătească" , unde a susţinut 
u11 ciclu de articole de popularizare 
a cunoştin ţ:elor agricole. Acestea au 
fost strinse într-un almanah : „Ca
tenda1· pen~ru bunul gospodaT", 
care a apărut în 1845, fiind bine 
primit de c;ititori. Avea să fie ~·e
editat de două ori, lucru rar intil
nit în epoca aceea.. Fireşte, aceasta 
~-a dat.orat şi faptului că autorul, 
m siatw-ile şi indicaţiile sale agro
tehnice, se menţinea strict pe solul 
realităţilor româneşti. ln aceeaşi 
perioadă, artjcole de populatizare 
a ştiinţelo1· agricole a publicat tî
nărul om de şliin,ţă şi în ~tar 
dr. Virnav : „Povăţuitorul să.n:ătăţii 
şi al economi~". 

A 

ln vîltoarea evenimentelor 

revoluţionare 

Ion Iones.cu de la Brad a parti
cipat activ, cu întregul său entu
ziasm tineresc, la pregătirea revo
luţiei de Ja 1848 din Ţă.rile Româ
ne. El s-a lntU.nit, încă în plimă
vara anului 1846, la conacul l ui Cos
tache Negri de la Mînjîna, cu 
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălni
ceanu şi cu alţi patrioţi români a
derind fără rezerve, cu i.nsulleţire, 
la programul de elioorare naţională 
şi socială dezpătut cu această oca
zie. „Nicolae Bălcescu. („.) ve-nind la 
Mînjina - îşi va aminti mai ti1·ziu 
- m-au făcut să dobîndesc o con
vicţi'lilne profundă că este n.eapărată 
trebuinţă a se îmbunătăţi 1norali
ceşte şi materialiceşte soarta ţărani
lor noştri". De altfel, după instala
rea la 11 iunie 1848, în Bucureşti, 
a. guvernului revoluţionar provizo
riu, Ion Ionescu de la Brad va veni 
neintîrziat în Ţara Românească 
şi-şi va pune întreaga sa energie şi 
putere de muncă in slujba revolu
ţiei. ,,La vocea puternică a timpului 
aceluia - va consemna el - am 

4• Ion Ionescu de la Brad. „Opere•, 
voi. II, Bucureşti, 1943, p. 71. 

48. 

lâsat totul la pdm.înt şi am aiergat 
in a.jutorul şi s-prijinui i1•tereselD'T 
celor mai vitale a.le ?1eamulu.i ro
mânesc". 7 

Concepţiile social-politice ce-l a
nimau pe Ion Ionescu de la Bcad 
le întîlnim într-o seamă de articole 
apărute tn presa anului 18411. Ne 
facem, cred, o datorie de onoare 
consemnînd aici că., în toate pro 
blemele cardinale, tînărul patriot şi 
om de ştilnţă s-a sltuat consecvent 
pe pozi~ii inaiutate, revoiu~ionru:
democrat.ice, a.lături de Nicolae 
Bălcescu, Al. G. Golescu-Negl'u lcm 
Ghica. Revelatoare sînt în a~astă 
privinţă mai ales articolele „Cauza 
revoluţiilor", „Proprietatea -m.uncii 
şi a pămînt~lui este sfîntă" şi „E
mancipaţia clăcaşilor ". Considerind 
revoluţia un fenomen necesar al 
procesului de transformare a socie
tăţii., expresie a „1i.evoilor omeni1·ii 
de a scăpa de robte", autorul cu 
legitimă mîndrie patriotică, subllnia: 
„( „.) M<1 fălesc cu. naţiG mea român.ii 
care, în sfîrşit, a rupt şi ea la'Tlţu
r~le care Q ţineau ferecată, a sim
ţit nevoia de a se emancipa". („Cg.u
za revoluţiilor"). Surprinde olăcut 
faptu.I că, în acelaşi articol, autorul 
relief.a e.ic.istenţa claselor sociale a 
luptei de c:lasă ,,între proprleta; şi 
proleta'T, înţre boier Şi ţăran ; aco
lo între bogaţ·i şi săraci, di:n.colo 
intre capitalişti şi muncitori" ară
Hnd uimitor de limpede că ,: ... pro
pri.etarii, boierii, bogaţii, capttali~tii, 
amnd tot acela.şi inteTes, se coali
zează pretutindenea spre a-şi a.păra 
privilegiu.rile şi monopolurile îm
potriva proletarilor, ţaram.ilor ... ". Şi 
în inchelere:. „Re·voluţiunea Tomână 
i1a fi cd1lisolida:tă cl1Ul întTebarea 
atit de complicată a p.roprietăţii i~ 
fi dezlegată."8• 
Prezintă interes şi reflecţiile lui 

Ion Ionescu de la Brad din artico
lul „ProprieUitea muncii . şi a pă
mîn.tlilui... ", în care critică cu vehe
menţă Regulamentu! 01·ganic. După 
opinia sa, ăpăraţi de prevederile 
acestuia, propdetarii de moşil su 
jefuit nestingheriţi munca ţăranului, 
despuindu-l de toate dreptu1ile. El 
nu se ridica împotJ.iva proprietăţii 
private întemeiate pe exploatare -
nu ajunsese $i nici n-ar fi putut să 
ajungă la un asemenea mod de a
bordare a problemei - , dar cerea 
moşierilor „să Tăsplătea.scă prin 
emancipare şi prin cedarea unei 
părţi din bwnurllor loT - munca 
clăcaşilor". 9J Iar în articolul „E
mancipaţia clăcaşilor" se pronunţa 
cu toată hotărîrea pentru improprie~ ·. 

' · N. Petrovici. „ Ton lonescu de za 
Brad" , tn „A11alele I11stftut1llui de Stu
d ii I storice sl Social-Politice de pa Ung<l 
c.c. ai P .C.R .", nr. 111968, p. 121. 

s. „ Popor ul su veran", 1848, p. 58-59. 
9. Idem, m·. 16-l'l/06-09.08.1848. 

tărirea ţ.i'u-anilor, socotind că eman
ciparea ~ingură, adică desfiin~ 
r~po1>turilor de şerbie, nu va sti _ 
t~?na nevoile l~r. 10) Ac~ste concţi;>, 
p11 .le va ~xpr1ma apoi s'intetic . 1§1 
mh-u articol ce-l va publica ' 
ga~ba ~nsilvană a Jui Geoi:g· 
Banţ „Foaie pentru minte, Inimă · . .îi 
Literatură". '"' 

Concomitent, Ion Ionescu de 14 
Brad a desfăşurat o activitate 1fil 
t:nsă şi în cadrul Comisiei propr(e 
taţii, al cărei vicepreşedinte era 
co~isi~ al_că~uită din deputaţi, ţ ~ 
r~m ş1 bo1en, cu scopul de a sol -
ţ1~na . problema agrară - în :(iiR 
prmetpala problemă a revoluţlei !"' 
la 1848. Tot timpul cit s-au d · 
şurat lucrările acesteia el a ca 
bătut cu putere a ti tudinea reacţ 
~~1:ă a prop1;etarilor de moşii, spb 
J.llll!'d cere;r:il~ îndr~ptăţite ale ţ!'
rnmlor. Poziţia sa maintată, c~ 
secventă cu idealurile revolu~i. 
poziţie pentru care a fost etichetai 
de boieti ca aţîţător la anarhie r 
zultă şi din „Darea de seamd.:' 
părută în paginile ziaruluj „'Pop -
1•u.I . suvera.n". ,~lmproprietă1·irea ţ~ 
ra-mL~·r, propusa şi · foarte susţinurg 
de nmre - va scrie mttlţi ani · dup'" 
aceea - mi-a adus o ură netiiVP 
cată din partea boierilor". li) 

la Constantinopol, În ex· 
După cum se cunoaşte, evelj\!„ 

mentele revoluţionare de la 1848 a 
avut un deznodămînt tragic. Ca ,;Ş!\ 
celelalte căpetenii ale revoluţiei dfn 
Ţara Românească a Munteniei, lo 
Ionescu de la Brad a fost silit · 
ia calea exil':1_1~, ajun~ind dul?,.ă 
multe penpeţu m Turcia, la CAA
stantinopol, unde va rămîne rnil'i 
bine de opt ani. Aici a avut şatiSl 
de a se înt ilni cu Ion Ghica, voolif· 
său prieten şi tovarăş de luptă. t~ 
cesta din urmă, trimis aici ca ~ 
basa~or . al guvernului revoluţiQ. 
prov1z-0nu de la Bucureşti, izbutfSF 
să stabilească st.rinse legătu.ri t. 
cercwile .influente turceşti. Ion I -
nescu de Ja Brad este re<..'Omandi 
cu sprijinul său, lui Nogues, di~ 
rul şi proprietarul ziarului „Jou~. 
de Constantinople" , publicaţie cu -
putaţie internaţională in v1•ei:q,~1 

aceea. 1'.!) In paginile acesteia, a,P..Q 
.în broşuli de sine stătătoare, va p" 
blica, in extenso, rezultatele dl.1 
toiiilor sale de studii prin dtev, 
ţlnuturi aflate sub stăpînirea Im~ 
riului Otoman. („Excursiuni ~
cole la Brussa", in 1849, „Excwrsi 
une agricolă în Dobrogea", în 1850 
apoi „ Tesatia, cum este şi cum poaţ 
să. fie", în anul unn.ător ş.a.). 
este vorba în cazul de faţă de s!~ 
ple note de drum, d~şi nu 11;1„c 
nici desc,t:ierile peisagistice, Lrria 
nile poetice etc. Ne aflăm în ·f · 

to. „ Pruncul romlln", nr. 36-38/0i.' ~ 
09 .. 09.1848. îi 

tt . Gb. Ionescu - Şlşeştt, Op. c 
p . 9. 

tl. Jbtd1m1, p. 10. 



unor adevărate schiţe monografice, 
a utorul lor investigind minuţios, cu 
un 'fin spirit de obset·vaţie, reali~ţi 
natura.le şi sociale concrete, palpa
bile. De vibrantă atitudine româ
nească sint cercetările sale în Do
brogea. articolul evidenţiind pre
zent.a noastrl1 din străvechi t impuri 
pe meleagurile dintre Dunăre şi Mn-
1-ea Neagră. şi cu deosebire rolul 
mocanilor ardeleni în ridicarea e
conomică şi culturală a acestui 
ti.nut. 

Articole le lui fon Ionescu de la 
Braci clin „Journru de Constantino
ple". î.n fapt veritabile studii socio
logice, au făcut o Vie impresie î.n 
capitala Imperiului Otoman, impu
nindu-1 ca pe un om de mare auto
rita'te ştiinţifică. Nu întîmplător; în 
ciuda uneltirilor duşmanilot· săi de 
aici, el va ocupa funcţii if!1porl:an_te: 
cliircctor al Şcolii de ag:r.icultură de 
la San Stefano, membru · în Consi
liul imperial de agricultură. admi
nistrator al domeniilor marelui vi 
zir e tc. Funcţii în care omul de 
ştiinţă român a dovedit multă com
petenţă, ca agl'Onom dar şi ca eco
nomist. 1:i) 

Militant hotărît 

11entru reforma rurală 

Ion Ionescu de la Brad putea ră
mâne în Imperiul Otoman„ unde se 
bucura de onoruri şi bogăţie. Pa
triot infl ăcărat, f:idel idealurilor 
sale - de al tminteri s-a a flat tot 
timpul în relaţii strinse cu revolU
tiona r"ii paşoptişti - în 1857 s-a re
lntors în ţară•) . . El va continua să 
mili l:eze activ pentru apărarea drep
turilor ţăranilor. prelungind - c1.1m 
singur mărturisea - activitatea sa 
de la 1848 ''>. şi se va situa, tot
odată, pe poziţii unioniste ferme. Şi, 
chiar în acelaşi an, va înfiinţa, la 
Iaşi , ,.JuniaLul de agricultuTă", care. 
după numai un an. va fi suprimat 
de cenzură ca răspîndind, chipurile, 
idei subversive. Adevărul este, însă, 
că această publicaţie s-a ocupat cu 
llt'Pcădere de populati7.area şti i n.ţei, 
îndeosebi i'I celei agric-0le. CUeva 
d.in litiu rile acestor articole sint, 
in acest sens. semnificative : „Lu
mina. Electricit.atea", „Despre căl
dură", „MeteoroLogia", „Apa", „Ae-
1141'". „Ctimatologia" etc. Este re
marca bilă mai ales n1brica .,Jurnal 
aaricol". în care sînt popularizate, 
Pe înţelesu l tuturor. normele agro
tehnlce de cultivare şti inţifică a pă-

13. Ion Tonescu de la Brad, Op. cit„ 
p. 341-348. 

·•) Ion Ionescu de ta Brad a colaborat 
la. PUbUcaţll romAnestl şi pe timt>ul cit 
s-a aflat tn exil. la c~nstanttnopol. 
•. Foa le pentru minte. fnimd şi 1Ctera
tur4". ..Foaia .mclet4tU de medici." s-1 
.• Romc! nla titerard" stnt numa.I dteva 
din ilarele cărora le-a trimJs articole. 
!Jtdeosehl pe teme ag rare. fn această 
P.erJoadă. 

14. N. Petrovlel, Op. cit„ p . 128. 
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al 
pentru un 
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mîntului, pledindu-se cu vigoare 
pentru Introducerea tehnicii noi. Fi
reşte, în unele articole e rau dezvă
luite sub o formă voalată, şi unefe 
aspe~te ce nu puteau co:iv~nl cî~
muirii de atunci. De pilda, m srti
colul int itu.Iat „Ştiinţa a11ricolii şi 
.5tiînţa. economiei rurale", m ijloacele 
de cultivare a pămîntului în ţările 
noastre erau considerate primitive, 
at'it pe puţ;fnele pămînturi ale ţă
ranilor dt şi pe cele multe ale bo1e-
1;1or. 

Urti.rea Ţărilor Române o. creat 
un teren prielnic de afirma~e i~ 
toate domeniile vietii materiale ş1 
spirituale, inclusiv în cel ~l pub1J,; 
cistkiJ . „Jurn.alul de agnctilttm~ 
îşi reia apariţia chiar în ianu!"r1e 
1859 dar sub o nouă denumire: 
„Fodie de agricuUuTă practicii". Jon 
Ionescu de la Brad susţine în pa
ginile acesteia, îndeosebi la ;-u_b~ca 
cu titlul manifest „lmbµnataţirea 
stării ţăranilor", toate argumentele 
fav.orabile împropriet.ăridi sătenilr\r. 
El sublinia nevoia imperioasă a 
desfacerii legăturilor silite între 
muncă şi pămînt şi înlocuirea aces
tora· cu principiul t.ocmelilor de 
bună voie concomitent cu impro-, . d ~ prietărirea ţăranilor, pnn espagu-
bl1:-e, cu pămintul necesar pentru 
hrana lor şi a vitelor lor, garanta
rea prqprietă.t.i i etc. Dar mai bi~e; 
in legătură cu acerusta, sa-1 
dăm cuvintul lui Ion Ionescu 
de Ia Brnd pentru a-şi expune pro
gramul său agrar, aşa cum . este 
consemnat în „Foa·la de agricultu
ră practică" : 

„1. Munca ~i dreptul la mun~ii ~ii 
fie libere, ca clăcaşii sci se emanci
peze şi săteanul sci aibă libertatea 
muncii şi dnptul Ta muncă. ~· Ga
rantaTea proprietăţii : proprietat~ 
trebuie să fi,e sfintă şi [re]cunoscuta 
de bogăţie socială. I 3. Desfacere a 
legătur'ii silite între muncă şi pă
mînt şi ~licarea principiului toc
melei de bună v oie. I 4. Să se dea 
ţăranilor pămînwi neapăTat tTe
buitorilL pentru hTana 1.or şi a vite
lor k>T I 5. Despăgubirea proprie
ta·rilor ·de la ca,re se oo lua păm.înt. 
/ 6. Citimea de pămint dt;. d<I;t tă
TaniLor de faţă şi a celor vuton este 
aceea neapă-r.at trebuitoaTe numai 
pe<ntru subsfstent.a lor. I 7. l:np!o: 
p·rietărirea să se întindă numai pina 
la 213 ~din suprafaţa moşiilor, Testul 
moşiilor urmînd să. Tămînă proprie
tate 1114re. / 8. Colonizarea moşiil01' 
nelocuite ele la cimpie. aducindu-se 
.(aici] dintTe clăcaşii înghes~iti !a 
munte. / 9. Fixarea preţ·ulut la pri
·mintuL expropriat să se facă de ex
perţi, ţin.înd seama de împrej~rările 
Locale. I 10. Darea •în stapîntre a 
pă.mîntului clăcaşilor, cu condiţiile 
asigUTătoa1"e integrităţii parcelei fie-

căruia. .' 11. 1nf iinţ.a.rea că-rţii, fun
cia.re. I 12. 1nfiinţaTea datoriei pu
blice'! . 1" ) 

Un program moderat chiar pentru 
vremea aceea, dar pe care boieri
mea l~a soc-0tit subversiv şi inad
misibil. Acesta va sta totuşi la temelia 
reformei agrare din 1U64, autorul 
lui fiind, in probleme de agricul,:
tu·ră, sfătuitorul ce l mai de seama 
al domni torului Alexandru Ioan 
Cu.Ul.. 
Deşi avea „foaia" sn l?roprie; Ion 

Ionescu. de la Brad cont10ua su co
laboreze şi 1a aJte P\lbllcaţii. Astfel, 
in ziarul ,Independenţa." se rostea 
tăios. fără' echivoc, pentru lichida
rea legăturilor silite dintre moşieri 
şi ţărani : „Sin.tem con.tTa şerbiei .şi 
cerem desfiinţarea ei~ cerem, zu:, 
dezrobirea proprietăţii de şerbia 
et". ir.) Iar fo revista „Tribuna TO

mână" fondată de fratele său, Nico
lae Jo~escu. publica adesea articole 
judicios scrise pe teme sodale, ec.o
oomice şi financiare. 17) 

ld'itor al -unor gazete 

de prestigiu · 
Activitatea publicistică şi de edi

tor a lui Ion Ionescu de la Br~~ 
cunoa~ apogeul în timpul domrue1 
lui Cuza. l n lll61 se stabileşte ~ 
B.ucureşti şi înt.emeiază revi~ ,:y~
ranul român". Apărea lunar ş1, n~1-
ţial, avea subtitlul „Jurnal polihc., 
economic literar şi comercial''. S-a 
impus in~ă de la îotiiu.1 el n~mă~, 
nu numai datorită conţmutu1UJ şti
inţific, ci, în eg~ă m~r~, atitu
dinii social-politice inamtate. 18) 

Scopwile sale au fost e.~p1irna~e 
clar încă în articolul-pr-0gram, artt
co1 intjtulat „Calea noastră:'· „Go~
vinşi că regenerarea noastra - ara
ta Ion Ionescu de la Brad - trebuie 
să înc.eapă ,cu Teformele soc.i.aJ.e, c.u 
emancipa.rea poporului, şi mai ales 
ctt îmbunătăţirea stăTei ·sociale a ţă
ranu.Lui, credem că putem încerca 
să ocupăm un loc care este deş.?rt 

( ... ) şi să aducem şi noi pîrga oste
nemor noa.stre la opera de Tege.ne
Tare a neamului nostru"19) . 

u. Oh. Ionescu-Şlşeşti. Op. cu .. p. 15. 
ts In4-ependcnta", nr. 12124.11.1860. 
17. ~erva Hodoş şi Al. Sad! I onescu, 
P~blfcCltff periodice r01lt4neştl" • vol. I , 

~~cu~e;~ PÂ~l~~ar Vasiliu. ..I on 101iescu 
de' za Br~d", tn „ Magazin Istoric", nr . 

1 . .211968. p. 39. 112 l t 1861 
''· „Ţilranu.I rom4n'', nr. l · · · · 
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caracter filantropic, nu de ct;işl. 
Scopul declarat al asociaţiei er~ 'â
cela de „a se ajut.a tntTe dîl i 
(tipografii - n.n.) şi de a. ven( · de 

Revista a apărut timp de aproape 
trei ani şi a militat consecvent pen
tru împroprietărirea ţăranilor con
sideraţi de către Ion Ionescu 'de la 
Brad drept „elementul cel ma! nu
meros şi mai activ al subzistentei 
pubZ·ice, a l prosperităţii şi secu·ritătii 
generale" 20) Spir it luminat, iscodi
tor. el a intuit şi însemnătatea aso
cierii producătorilor de la sate, care 
- remarca într-un articol din „'fă
ranu.l român" - ,_,nu poate decit să 
dea rezultate folositoare şi asocia~ 
ttunii şi ţării înt-regi". 21) De aseme
nea, milita pentru introducerea noi
lor tehnici în scopu.l rea.lizării unei 
agriculturi intensive de m are rnnda
ment. ceea ce. tn împrejurările de 
a tunci. era. se înţelege .. irealizabil. 
Fără îndoială, în publicistica l ui 

Ion Ionescu de la Brad din această 
perioadă întîlnim şi idei greşite, re
fJect'ind limitele sale ideologice. De 
pildă, socotea că marea proprietate 
moşierească. menţinută şi după a
plicarea reformei agrare din 1864, 
ar fi fost „necesară la ridLcarea stă
rii sociale a ţăranului" 22). Ori justi

fica păstrarea arendăşiei, consic'IP
rind-o un mijloc de realizare a unei 
agriculturi moderne şi nu o formă 
de exploatare şi a.suprirf! a tără
nimii. 

In pofida acestor erori si a altora 
simila re, activitatea publicistică a 
lui Ion Ionescu de la Brad n-a rii
mas făi·ă ecou. Ideile susţinute nP 
el cu atita ardoare Şi convinger<> 
s-au regăsit în reforma agrară d in 
1864. participind, de albninteri. şi 
la înfăptuirea ei pracUcă. in califa· 
te de. inspector general de a~ricul
tură însărcinat cu cont.rolul aplicării 
legii rurale. Singur. urmărind pP 
teren me rsul realizării acesteia, 
consecinţele ei imediate în lumea sa
telor, el se va izbi de multe nera
guli şi, în mod deosebit. de încercă
rile moşierilor reacţionari de a îm
piedica aplicarea prevederilor le.1?11 
Aceasta re·iese şi din articolele şi 
în.-;emnăcile ce 1-au apărut în .. Ga
zeta satelor" (1869-1870), ultimA 
gazetă ed itată de el. unde a tinut 
oersonal rub1icile ,.Cronica agricolii 
din ţară" şi .. CTonica. agricolă din 
străinătate". Cu aceac.;19 se închei:t 
si rodnica sa activitate publicistică. 
incluzînd drca 500 de articole. ce]P 
mai multe. cum s -a putut vedea. 
Adevărate studil apărute în peste 30 
de zi.are şi reviste. Cea mai marP 
parte a lor se citesc şi astăzi cu 
real interes. remardndu-se printr-o 
logică 1;olidă. printr-un limbaj accP· 
sibil.. fluent. neîmpavărat de arhai1; · 
me sau neolol?isme. Toate sint rodul 
unel vaste culturi. a l unei experien-

~. jl>fdem.. 
"· Idem . nr. 5106.05.1862. 
n. N. Petrovicl, Op. clt., p. 129. 
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presă 

te multilaterale şi al unei docu· 
mentări mlnuţi.oa.se, fapt cu atil 
mai remarcabil dacă ţinem seama 
de epoc9 în care au fost scrise. 

Ion Ionescu de la Brad nu a fost 
numai un publicist cu o pre1.enţă 
activă în mai toate ziarele şi revis 
tele. româneşti din vremea sa. Cum 
am văzut, el a ed.itat şi condus pa
tru publicaţii, şi nu pentru că a . 
ceasta j--ar fi adus avantaje materi
ale - aşa ceva nu era pe atunci 
cu putinţă - ci pentru că intelf'· 
gea bine menirea presei , rolul ei 
în societale. Inaugurind în Jurnalul 
de agric-uUură" rubrica ~~ titlul 
„Corespondenţă fi sfaturi ", lon Io
nescu de la Brad ţinea să sublin.it>
ze că o · publicaţie periodică idealii 
este aceea care „de la început pinii 
la sfîrşit nu a<T face alt decit să 
răspundă la tntrebăril.e ce aT f a.cP 
însuşi publicul. Ar dovedi că nu 
apa.re in zadar, invitîndu-i pe citi
tori să întrebe cu seriozitate şi bună 
credinţă ceea. ce îi interesează". ~~) 
Iar in „Tăranul romiln" făcea un 
apel călduros la „toţi învăţaţii 
din toate provi·nciile locuite d e 
Tomâni" să-i trimită lucrări şi 
articole spre. a le publica „fo. folo
su.! dezvoltării mora.ie şi material(' 
a poporului nostru" . 24) Democra1 
convins, se pronunţa, de asemenea. 
pentru diversitatea de opinii în dez
bat~rea problemelor, inclusiv pen
tru polemică, dar pentru o polemică 
susţinută „cu toată demnitatea" ; 
„Vom măsura cu măsura ce ni .~P 
va măsUira, şi vom j udeca dttpă cum 
vom fi judecaţi". 2'>) 

De numele lui Ion Ionescu de fa 
Brad este legată şi înfiinţarea pri
mei asociaţii a lucrătorilor tipo
grafi din ţara noastră, statutele f!i 
fiind publicate în „Ţăranul român". 
Se impune, evident, precizarea că 
aceasta întrunea to rîndurile ei atit 
patroni cit şi muncitori, avind un 

%1. „ Jurnalul d,e agrlcuLtur/1°, nr. 11 
01.08.1857. 

24 • • ,Tdranul rom.4nn, 11.11.1882. 
r.. Idem, nr. 1112.11.1881. 

atut?rnl celor ~ătrini şi~ rn;puh_1f,i; 
cwş1, care, munnd î n sarcfc1a Cf!fi 
mai mare, se îngroapă cu taleru,L.";~ 
Şi, timp de tl:ei anl, între 1862 ' 
1865, asociaţia l-a avut in foun~ 
ei, ca preşedinte, pe Ion Ionescu.~ 
la Brad, vicepreşedint~ fiind P:et're 
Ispirescu. 

* ... ... 
Strălucitul publlcist şi-a oe.~ t 

ultima parte a vieţJi la Brad, ·i;:1n 
fostul judeţ Roman, unde, în 1$, 
împreună cu fratele său .Nieol~ 
Ionescu, a arendat o moşie nu pţ~ 
mare, înfiinţind aici o fermă rriOdeJ 
şi o scoală particulară de. agrijtu~ 
tură. Despre eficienţa lor aveau ~l 
scrie elogios ziarele „Reforma.". · 
1877, şi „Gazeta de Bacău.'1 , îo 1!_88. 
Aici. ca un ecou al activităţii sale 
de neobosit gazetar, Ion Ionescti ~~ 
la Brad oferea ospitalitate zia;riş 
lor spre „a se linişti de ooZU.11 
luptelor politice" 27) . Ca deputa! e 
Roman. ales între 1876 şi l .ll83· :d 
Colegiul IV. va apăra în parlamen1 
drepturile ţăranilor,- va critica de
turnările de fonduri din bUJ.!etul sttţ.
t ului. abuzurHe şi ilegalităţile. !:I~ 
tot . felul A rămas memorabilii o 
cuvi:ntare a sa djn ianuarie 1883•iîp 
Camera Deout.aţilor, în apărarea :lă:.. 
răni.mii : .. Cer să emancipaţi ţli1'.W1-
nii de robia banilm· şi de -robia :1~ll
norantei, p recum Cuza-V odă i -a (Jr. 
mancipat din robia pă.mîntutui'' ; !.'!!) 

Recunoscindu-i-se me.ritele de . m 
de ştiintă. Ion Ionescu de la Brad: p 
fost ales în 1879 membru corespOtţ'
dent al Academiei Române, l?.;'l8 
mai tîrziu devenind membru ~ 
lar. Se stingea din viaţă la sfirşituT 
anului 189-1, în vî1·stă de 73 de 'âili. 
lăsînd în urma sa o operă de ;p.(o
nierat în multe şi diverse domenll, 
operă cinstită şi preţuită cum .ie 
cuvine de către noi, cei de as~Zl. 

Constantin TA'ftJ 
I 

:!I •.• Zn me111or!am, I on Ionescu. dţi' ra 
Brad". Editura Academiei R .S. ROi_iîl• 
nla. Bucureşti, 197J, p. 174. '··-:r 

:i;. Ion Ionescu de '1a Brad, Op. dit„ 
p. 658. 

:a. Tblden1, p. 384. 
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Panoramic extern 
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Pe agenda O.IZ 

La sfîrşitul Lunii a.prLlie, în 
capitata Hraziliei a avut loc 
r e·uniunea Prezidiului O.C.Z. 

Anterior , s-a i:ntrwnit Bi
r oul P·rezi.diului orga,niza.f;iei, 
care a Luat în discuţie acti

vUa.tea edttoria.Ză a Organ·iZa
ţiei Jnte-rnaţionate a Z-ia'Tiş
tiiOT şi a adoptat 1nii.w:rt pe'l'l
t·ru deztioitarea. viitoare a 
acesteia. 

De asemenea, J i ri Kttbka, 
secretar gener.aL al O.l.Z., a 
infon nat membrii Biroului în 
legătură cu notări.rea sa. d e 
a se -retrage din postul. acu.
pat pînă acum, ~nntnd ca în 

perioada următoaTe să l u-
creze in diplomaţie. 

Uniune.a Cehoslovacă a 
Z·iari~Hlor a propus t ri ace
la.şi p ost candidatura lui 
Du~an U1cak. Prezidiul 0 .1.Z. 
a admis propunerea .. 

Du.fon Uliiak a Lucrat in 
presa cehosiovacă şi i nterna 
ţionalii. El a deţinut func
tîile de pre$edinte al Uniunii 
11&.ternaţionale a St1Ldent1lar, 
iar i.n ultimui timp funcţio
'11.a.se ca adjunct al ministru-
lui d e externe a l R. S. Ceho
slovace. 

Puhlicatii mozambicane „ 

Presa mozamb-ica11ă este 
ccmce-ntT<ită in cavitala ţării, 
Maputo. Ziarul cel mai im
por·tant este cotidianul No
tidas", cu un trraj de 4S.OOO 
de e.."Cemplare, in 8 pagi:n.i, di
fuzat de luni şi pinii vineri. 
Duminicii apare publicaţia 

„Domi.ng-0" (16 pagin-•) . 
1n oraşul Bei·ra se redac

.tea.ză „Diârio de Mozambi
que". De asemenea, in ace
eaşi Localitate este ediiat şi 
săptămînalul de inf0Tma1·e 
generală „Tempo", în 64 d e 
pagi.ni. · 

Perspectiva anilor '90 
1n Italia. a apărut Tecent 

v oLum.u1. „Mass m ed.ia auni 
'90" , sub îngrijirea iui Gio
va.nni Giovannini, preşedin
tel.e ANS.â (agenţia italiană 
de pTesă). 

CartJea porneşte, în demer
sul său, de .ia. hîrtia. tipări.tă 
şi atunge pmli la acti.vit.atea 
editorială electronizată. Se 
ei'J)l.o-rea.ză.. de asemenea. „ga
laxia noilor mijloace de in
fol.'lmare". 

Volumui demo-nstrează ră, 

i.n anii '90, v a d eveni t ot mai 

puternică. 'i.nt egra1·ea di1itTe 
computer şi telecomunicaţii. 

Dintre ·1wutdţile de ttltimii 
OTă se prezintă discul optic 
sau „Cd-Rom", 1·udă apropia
tă a d iscului ·compact. A ces
ta poate înmagazina electro
nic, pe lîngă text, dat.2te, (ITa
f ic.ele, sun.etele şi cMar i'rlta
ginile. De atttel, se precizea
ză că 'in Ital.ia tuncţion:ea.ză 
dej a 8.080 de aparate pentru 
,.citiTea" discurilor optice 
(Cd -Rom), din. cele 12.000 e
xistente pe co.nlinent1l.L nos
tru. 

Reviste despre Africa· 
Cî.nd se vorbeşte despre 

rev istele editate in Franţa, 
ca-re tratează pTob1.emele 
„con:tin ent1tluJ ?tegru". ne 
gîndim. îndeobşte, la binecu
noscuta ,.Jeune Af 1iqul:!·' . lată, 
î.nsă , că la Paris. a fost Tecen t 
la.1l.Sată revista „Equa:teur", 
specializată în literatura a 
f'rkană. Revista. a fost im.fiin
ţată ca urmare a efort'Ur i.l or 

director-ului său, Kal}a Mak
hele, scriitor şi critic l.itarar 
din Congo. -

O ·a.ită rovistă,' „Nouvcelles 
du Sud". o.pare din 1985 :.'i a 
fost fondată de poetul came
rumez PauL Dakeyo. Este. d e 
asemenea, o Te·vistă litem,ră. 
şi. cooperează cu Centrul de 
cerCi?tări a! Universitc!ţii din 
Montpeltier, specia.ii.za.t in li 
teratura. cTea.tă in Af rtca. 

„ Africa Elite" apare din 
ianuarie 1986, la Pa·ris, avînd 
ca edit oT-i pe fraţii (francezi) _; 
Pierre şi Patrick Pont. Revts - -·,I 
ta a ajun.s la 50.000 de exe1n- I 
plare tiraj. Ea este difuzată 
î-n ţări f ro:ncofone dtn Atrica 
dar şi în Fra:n;ţa. Este o pu
blicaţie ce tro.tează, deopotri
vă, realităţi diverse clin vi.aţa 
societăţti, din d-0:1nenitd a:rtei, 
aL cultuTii, 7JTomiiind a deveni 
un serios rival al lui „ J ewte 
Af rique" (aceasta din urmă 
cu un tiTa:j de 140.000 de e
xemplaTe). 

Revista „Beaute Black " are 
şase apaTiţii anuaie, întT-utt 
ti raj de 50.000 d e exenipZar e. 
Directoru.L său, Guy God211u, 
speTă să -rea.Uzeze cl.t de cm
rind, 70.000 de exemplare. la 
f teca·re apariţie. Cele 111,ai im
por tante articoLe sînt pu.bli
cat e in două Zimbi, ceea. ce 
ele-termină ca difuzarea să se 
facă, atit î1t .Franţa, iii f.ă.rile 
af r icane, dar şi în S.U.A.. 

Presa mongolă 
1n Mongolia .apa:r 70 de zia

re centrale şi regionale, cu 
un tiTa.; totai de 1,5 milioa-
ne exemplare. „ Unen 1', orga.-
nut centrai de presă aL ·t 
Pa:rtidului Popular &votu- .~ 
ţionar Mongol, are u n t f.iraj I 
d e 180.000 de exemplare şi I 
apa1·e de şa.ţe orl pe săptci.

mVnă. De aseme'llea, şa.se zia-
re şi reviste sînt publicat~ 
în limbi stTăitre. · 

Emisimi.ile mitiofonice si11,t 
ăiJmate p e trej. PTOgram e, în 
benzile de unde scu.Tte, me
dii şi lungi. PTogramui 1 de 
radio emite zilni,<! intre ore
l e 6 şi 24. Emisiuni Tadtof o
n ice spec·iale stnt realizat.e în 
Limbi'Le chineză, engl.eză, f ran
ceză, kazahă şi rusă. 

Telev iziunea mongolă func
ţionează din cvnul 1967. i.a.r 
de anul tTecut difwiează emt
siu ni în cinci zile din săptă
mină. Recent, alte 20 de lo
ootităţi din n-0rdut Mongoliet 
au fost conectate la ?wua li
nf.e de radioreleu, imtratd tn 
exploatare per.manentă. A
ceasta este cea d e-a treia U
n ie ele radioreleu construita'. 
p e teri.torul ţiirLi, permiiina 

1 
ca 68 ta sută d in popitT.aţie 11 
să urmărea.seci pTogramele TV 
naţional.e . 
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Panoramic extern 
ziaristilor finlandezi 

La 3 1 decembrie 1987, Unl-
1utea Ziariştilor F in landezi 
(SSL; avelt 7 579 de membri 
(la sfî.rşitul anului 1986 
număra 7 264. de membTi ). 
Cei mai mulţi dintTe noii 
membri prov in din studiouri
le de radio. 
Nmnă ru! ziariste lot este, de 

asemenea, fn creştere. Ctt '!t'n 
a 1~ 'in urmă, 54,6 la sutii din-

„ 

tre m embrii Uni unii erau 
bărba.ţi, în t i mp ce astăzi a
cest procentaj a scăzut I.a 54 
la su tei.. Pe d.e altă paTt e, nu
mă1· u1 ziariştiLor pensio-naţ.i 
creşte şt el într-un ri-tm m ai 
rapid decît ?tumăn'! n oilor 
m embr i. Astfel, la sfîrşitul Lui 
1986, SSL <.u:ea 569 de p e11 -
sionan, f!i-ţă de 640 în pre
zent. 

Criza cotidianelor franceze 
Deşi numărul 1ocu:itorLk>"f· 

li'ranţei a crescut cu 5 Lâ .su
tă in cursul u ltimilor 15 ani, 
numărul total a l cotidianelor 
vind u te a scăz11t cu 14 I.a su
t ii. ele la 10 milioa.ne e.tem-
p lare de 8.G ·milioane exem
p /.a.r e·. 

Tn ttrm.ti cu 40 de ®li , nu
mă rnl cotidianelor care aprî
reau. la Par/.s era cLe 28, iar 
in p·rovincie - 175. A~Lăzi, 
n-au mai rcimas d-ecit 11 tn 
cap i tala ţări~ şi 70 in pr_ov i,n
cie. Dintre cotidian.ele pa:rt.
z iene, 1iumai „Le P ar isien Li
bere '' (cu un tir-aj d e .155.ooo 
de exemplare) tna i a:re 

.I tendinJct de creştere a i1î~iî
ri!or. 

Catize1.e acestei situa#î smt 
·diverse. Pe plan financiar, 
trebu ie ţinut cont că preţul 
unui. ;ziair a crescut în med:i,e 
cu 4,50 franci (de 7 ori m ai 
mult declt .in urmă cu 15 (ini) . 
Dţfuzarea defectuoasă este, 
d e asemenea, un m otiv serios 
al decli nu.Lui. I n sfi.rşit, se 
pare - dacei urmărim sla.ti.s
ti.cite - Că f ra:ncezii. preferă, 
totuşi, să urmărească emis-lu
nUe TV. I)e altfel, o anchetă 
recentă a arătat că dou ri 
trei.mi dintr e peTsoaneie m tl?· 
ronate nu citeau nici ttn ziar/ 

Pretoria suspendă! 

Publicaţia săptă.mi.nal.ă 
,.Soutb ", revistă su.d-africa11ă 
care a hiat atitudin-e împotri
v a p oliticii Ta.siste promovat e 
de guvernu t R.S.A„ a f ost 
suspe'lldată de autorităţile de 
l-a Pr etoria pe·ntru o perioadă 
de 33 de zile. 

Revista spriji.nă activ itatea 
Frontulu l D emocratic Uni.t şi 
a celorlalte organizaţii de 
masă mspendate şi ele -încă 
din febn.tarie acest an. Şeful 
agenţiei d e cenzură a presei 
sud-af ricane poate îu.să pre
lung;. cu hlcă două. l unt sus-

pendarea revist ei "South". 111 
acest fel, e:ristă riscul lichi
dării acestu i organ d e presă, 
ca urmar e a p ierderilor tinan
cta.r.e -ce se vor fwregistra. 

Red.act<irul şef a.L r evistei 
di.n Capetown, Rashid Seria., 
a respins, in cadru l u.11.ei c01i

ferLnţe d e presă, aczrzaţiHe 
regimului şi a subLin iat că 
sistemul de di-~criminare ro.
sială in.m.şi se face v izwvat ele 
atmosfera creată în ţarci, -re
v ista reflectînd cu v e1' idici· 
tate realit<Jtea reprobabi-Iii. a 
apartheid-ului. 

Expoziţie retrospectî vă 
O expoziţie retrospectivă in

titulată „Goodbye Fleet 
Street" a f ost deschlsti. la 
Muzeul de ist orie d in L01i.
dra . Ea este ccm-sacrată i.sto
riei zia.1ristici.i ln•itanice, ince
rmtă nela tei cu deschiderea p ri-

mei „imprimeri.i" a lui W . 
de Ward î n anul 1500. 

Exponatele evocă nume ce 
sint st ri.n.s legate d e t recu tul 
şi p r ezentu.I. ·celebrei strc'izi 
londoneze, fost a „·inhnă" a 

i'ndus~i.ei presei în M area 
Britanie. 

SpirltuL gloriei ztari.stice de 
pe n eet Street nu se 1nai 
păstreaz(l declt prin f aţaifale 
clădirilOJ şi fi'rmelor ziareloT 
„Daily 1'e legraph" şi , ,DailY 
Express'', păstrate ca monu.
mente istorice şi arhi teci-ura
le. Clădiri.le respective au noi 
proprietar i - bănci, compa-
11ii de asigurare etc. Redac·ţii.
le şi t ipografiile - după cum 
se ştie - şi-au crea.t noi sc<l'ii 
în împrejurimile Londrei, 
pent ru a se put ea dota cu 
echipamente d1n cele m ai mo
derne. 

Dow-Jones 

in: Europa 
Editorul a.merican Dow-Jo

nes "L'a a,sigttra 14 La suiă 
dintre acţiunile societăţii 
franceze de presă economică 

Şi fina11ciară ,,E:r:p/l!Tlsion" . 
Acţiwnea. - anunţata Tecent 
- este menită, pe de o par 
te, sii amelioreze poziţia p e
cmuară a sodetăţii fn Fr an
ţa, iar pe de al.tă parte să 

dea posibilitate editorului a 
m erican să pătrund4 puternic 
Pe pfa.ţa E1.1ropei occiden,tale. 

Pri.ncipaJut d omeniu de ac

tivitate aL 1.ui Dow-Joncs este 
pu.blica"Tea celui mai impor
tant cotidian america,n 
,,The Walt Street Journa.1•-, 
cu un tiiraj de peste 2 milioa
ne ex emplare. Redacţia aces
t u i. periodic cuprinde 500 d.e 
ziarişti~ din co.re ci.rea 100 sfnt 
corespond.en.ţi în străinătate. 

„ Ex pansion" publicii ~ot·i

dianele ,.AGE-Flu, „La L ettre 
de l'Expa.nsiona şi „ La Tri
bune de !'econom.ie" . A socie-
1'ea cu Dow-Jones v a. permi te. 
societăţii franceze nu numai 
să-şi facă rost de capitalul 
n eces0<1· supravieţuirii, ct să 

a.ibă şi acces la n oi StLrse de 
informare. 

Rubrl-că reaHzată de 
Constantin L UPU 



• catde ură.iii d e noi 
împl:tnia·J. în rreallmrea 
unei „croniai vil .:i u
nui nou .şi IÎ!Ilcinrtă'tor a
notimp de vaca<nţă pe 
litoralul r omâne.se" 
aş.a cum şi-o doresc r ea
l izator ii înşişi - colegilor 
clin !reda-ctia ,,Dobro
gea .nouă" oare, de 'la 1 
iunie, iau Î'l1<Cen>ut edi
tarea celei de a <)pt
~ezecen ediţii a zio!lru-
1u·i de v.a0011ţă „Ll'l~O
RAL" ! 

• Pi110gnamul esW.v.al 
al R.a<l lote.'leviz.i u1nil Rio
mâne, Radiova-0anţn, 
şj-a reluat, de cu
ri,nd emisiunile c.;ure şi 
în acest a n vor fi trans
mise in ll6'11bile româ
nă, germană, engleză, 

l1t1Să şi Jlr.ancezti. Oa~pe
tilor Jit-01·alu!Jui ~e vor 
Ci oieri te ;istfel in!or
rooţii din \,ară şi dim 
i1n!.t·ea.ga lume. actuali
tăţj şi reportaje, instan
tainee din reaii:ta ten 
OOllltemporană ia ]:iltara-
1ului şi a Sinlregi i ţătt·i. 
Dorjm C'(J)egi1or noşti::i 
care vor iiea.liza anul a 
cesta e'diJţiia ' 88 a Ra dio0-
vacantei m ullt s uooes, 
emis!Ul'lli cit m ai ~·euşi
~e şi C"ai1·e să adbă o au
dienţă mereu Tu1 creş
tere ! 

• C ineceniacl ul ,;Con
tem1>ora.nul" şi....a în.che
i.at s tagiunea 1987-1988 
pnintr-o rettniune în 
care au fost .pi·ezentate 
două filme r ecente ale 
r egizoru1ui <documenta
Ti.st N iccilae C.abel : 
.,Curaj pentru f iecare 
zi" şi „Ion Vlasiu -
tm drum spre oa.meni". 
în cadrul dezbaterii 
care a w-mat vâzionărll 
celor două <pelicule, re
aHmtorli a:oastota au 
r~uns întrebări.lor a 
numeroş i m em bri ai 
cinecluburilor bucu
reştene pr ivind diverse 
p-robleme de creaţie, 
discuţiile doved.lndu-se 
deosebit de rutile r eali
zatorilor de flime din 
cadrul mişcării de a
matorj. 

• Cea de a pat1-a 
m anifesflalre d in cadrul 
lntîlnirllor revistei 
«TeatT1tl» " s-a. deslăşu
rat în Ju n.a iunie la 
T·eatrul „Maria Fi
lotW• din Brăila şi 

a fost dedicată acto-
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rului şi fo1,mă1·ii perso
n.al.ită.ţii sa le în insti
t utul de teatru. După 
\rizionarea s pecbacoluluJ 
„Sb·ess" de Mircea Ra
du J.acoban, î n jnter
preoorea citorva filn b:e 
absolvenţil pi·omoţiei 
1988 a IATC, a u avu t 
loc discuţii. Coordona
torul programului de 
manifestări ia fost criti 
cul de tootru Victor 
Parh on. 

• Tot int re ini ţiati
vele revistei „Teatrul" 
se numără şi recent în
fiinţatul cerc de teor ie 
şi critică dra~tică a 
cărui a ctivitate a debu
tat lurua 1ace.asba cu o 

„Flamura'' - C!llraş Se
ver1n. P,rogramu!l a. .cu
prins n-e.fenate, un dia
log pe tema d1o;tă cu 
dr. Vioric.:i Bucur, ·lec
tor universitar Ja ca'le
ck.a <le z,iaris.t icl\ ~1 A
c.:ldem.ie.i de part id pen
tru i<nvă\ăminl soci.nl
politl.c, iprecum şi un 
moment. mu2ll~ail susţi
nut de Cristian Buică. 

• Recent, prin grija 
redacţiei gazetei „Dim
bovi.ţa" a apărut o in
teresantă f oaie volantă 
in 4 pagini, intitulată 
„Invenţii, inovaţii 

Tirgoviştc '88". Aceasta 
a fost difui;at.ă pa.rtici
panţil!or la ·manifesta-

PE SCURT 
de la noi 

dezbatere <pe 
spectacolului 
„Giuleşti ", 
Lear". 

rna:rginea 
t.e.a trul u i 
„Regele 

între obiectivele cer
cului se numllră - şi 
'11i se pare demn de 
.consemnat - p1·eocu
p.area de a contribuj la 
formarea unor noi ge
ne:r.aţi i de cri tici de 
t.eatru, recrutaţi din 
rîndul studenţilor cu 
iaptLt udin i în a ·ceastii 
direcţie. 

• La.udă cărlli este 
tiitlul foii vd!Mte ed i
bate de zha:r-Uil „lnainte"
Brăida, în .colaborare cu 
Com iltellull judeţean de 
olilitu:ră şi edit11~ţie so
cialistă, cu pr ilejul ce
lei de ia IX--a ecliţiii a 
sesiuni i „Valori biblio
file din p atrimoniul 
cultural naţional" Brăi
la '88. Realimtă d e r e
clacto1i ~i iool8!bar~·lari 
.a.i z i.a.rlilul, foaia v-0-
lantă este <> ipublica: ie 
de ţi.!n'ută ca.i'C Teuşeşte 
să se ronsti tiuie mtr -'lLD 
act de a·estitu ire a u
nor valori ale patrimo
nii ului culitw ·.al b1·ădue~m . 

• „Int~viul şi con
vorbire.a. Note comune 
şi dilcrenie specifice în 
presă, la radio şi tele
viziune" a fost tema u
nei ·recem:te ,5eclln.ţe a 
ce:naci ul u l de cxeaţLe 
ziaa.istică tal gazete i 

rea cu tem.a „Promo
varea, apliearea şi ge
neraliziarea creaţiilor 
ştiinţifice şi tehnice o
r Jginale ", desfăşurată 
sub ·egida Fest ivalului 
inaţlo.nal „Cintiarea Ro
mâniei", şi găzduită de 
Ca9a de cultură a sin
d ioatelur din munici
p iul Tîrgovişte. 

Tot în clD:"sul l unii 
Iunie a u mai fost edi
tate a lte două foi vo
lante. Pi·ima : „Orien
tarea şcolia.ră şi pro'fe
Si{Jll.aiă ", dru: .cea de a 
doua, ,,Ştiinţă - reh
nică - progres". 

• A XX-a edrl ţi e a 
„Zilelor cuJ turH căH
nesciene" a fost mar
cată de iapa:riţia unui 
nou şi cupxinzător nu
măr al „Jurnalului li
t.e.rar", foaie a Societă
\:ii culturale „George 
Călinescu" clin munici
piul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, ed:i1lată de re
chacţia 'l'eVi.".lte:i „Ate
neu" şi C.J .C.E.S. Ba
cău, 

• Semnalăm aici o 
iniţiativă lăud.ahllă a 
Editurii Sport-Tumsm: 
publicarea într-un vo
lum a vind titlul „Pei
saj şl amintire" a unoT 
însemnări de călătorie 
ale scr iitor ului Lucian 
Blaga Selecţia textelor 

a fos t realizată de V.a- 1 
sile Sandu. I 

• Conneltlu If.ni-m, r e
ct.actorul şef al gazetei 
„lnafnte"-BTăi'la, -este 
aJUt.orul iromarn.iliui Drum 
peste ape (editait de 
cartea Românească) I ia 
cărui acţiune se tlesfâ-
şoalră <pe m e!leagtl.1lr.il;e • 
brăllene in timpul ;prJ
mului ·răzl;>oi mondial. 
11 fe.lkHăm că'ldU:l"O~!ŞI 
aşteptăm aHe 111.01 a;pa
ri ~ii editori.ale ! 

• Colegul nostru. 
Victor Crăciun este au- I 

torul unui r ecent vo
lum de teatru a.părut 
în pr estigioasa colecţie I 
„Rampa" ia Editurii E 
minescu. VolumuJ in- 1 

ciude piesele: „Bobîl
na ", „Procesul „Pasli- . 
rea măiast:ră»" şi „PO'
veste de clragosk ". 

• Stelian Ţurlea şî-n· 
făcut prezenţa în libră
r ii cu o carte de pu.bll-:. 
cistică. : „C.admos 1Şi 
clipa cea repede" (Edl
t ura Facla) . 

• In cadrul activ'ită
ţi.]01· dedicate perfec
ţionării profes ionale, 
secţiQ agi-.aTă şi :condu
cerea ziarului „Dobro
gea noul!." - Constantia 
s-1au înti11n.it, ·recent, cu 
conduce.:rec1i Direcţiei ju
deţene pentru egricu1-
tu1·ă . Discuţi ile au avut 
în vedere p.l'Oblemele 
priori tare ale oampa-
niei agricole, modul în 
oare presa reflectă şi r 

impulsionează eforturile 
pentru o nouă calitate 
şl in acest domeniu. 

• Dedicat mar~<>r 
sărbători d e ]ia 23 Au
gust şl 30 Decembrie, 
concu.rsu1 de fotografie 
iniţiat ;recent de ~ze- ' 
ta „Clopotul" - Bot o
şani îşi pr opU11e reali- I 
zarea unei ia:mple, su- · 
gestive imagini a Româ
niei soci..aliste, a. melea
gurilor botoşănene. Re
dacţia a 'l.lTmărit, tot
odată, creşterea oalită

ţii şi d iv.ersifioa:rea 
ilustraţiei toto, capitol 
„sensibil ", încă, ial ipa-_ 

g!nilor de ziar. 
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• Z larLstul mex.ican 
Luis Suarez, secretar 
genel'W al FELAP şi 
vicepreş.ed.inte al 0.I.Z., 
a fost distins cu Insig
na de Aur a Organi1la
tiei Internaţionale o 
Ziariştilor pentru iacti
vitatea s.a îndelungată 
şi :fructuoasă de peste 
'10 de ani în presă. Sua
rez a lucrat la ziarul 
„Excclsior", precum şi 
1a Televiziuneia mexi
cană. Distincţia t~ fost 
inmînată ou ocazia ce
lei de...u 70-a aniversări 
a zilei sale de naşte.re. 

• Jumătate din 
popdliaţLa Gta.bonulul, o 
treime din cea a Came
r unului şi cetăţeni! din 
ia'lte 12 ţări afrlcane ur 
măresc cu 1·egul0ritate 
emisiunile postului de 
rad:io „Afrioa l " dln 
Gabon. ln ultlmii ani, 
acesta a deveni l cel 
mai popular post de 
racilo din ţă:rlle afr1c.a
ne :f.rawco:fone. 

• AsooJaţla pentru 
educaţie prin ziaristică 
şi comunicare de masă, 
precum şi secţia specia
lă „Comunicarea de 
masă şi societatea." din 
S .U.A. a u pregătit un 
.proiect ·de cer.ce'ba.re pe 
tema ,,Monopolizarea. şi 
concentra.rea. în presă.". 
Pro1ectuil este condus 
de Robert PJckia.rd şi 
James Winter, de l.a U
llliversitatea Louisiana. 
Şi la el partk~pă cerce
tători de la mai multe 
unlvetsităţi din S .U.A. 
şi Cana.da. Pe tema 
proiectului a fost edi
~tă şi o bibliografie 
conţinind 300 de titluri 
de cărţi, articole, docu
mente guvernamentale, 
rapoorte etc. 

• Ghidul Internaţio
nal de Pres~ 1988, p u
blicat Ja ·Paris la 10 
inavtie a.c„ conţine a
Pl10X·lmatlv 800 de p.a
gi:nj_ Ghidul se referă 
la ci.rea 700 de ziare, 
revist~ şi alte periodJ.ce. 

• La începutul lunii 
trl!artie s-au dest~urat 
lucrările celui de-aJ 
U-J~ Congres al Unl
.Qunil ZiarlşUior din R.D. 

erm&Jli. Au fost pre
zenţi circa 600 de 
delegaţi şi invita.ţi. 

Congresul ia 1·eales în 
iluncţia de preşe<lint.e 
ia'.l Uniuni i pe Gerhard 
Fischer. Din conduce
re mai fuc parte Giln-
ter Kertzscher, E)Tnsit-

Otto Schwabe şi Rolî 
Wessbach 

• Congresul U ulunji 
Ziaris ti.lor din N icara
gua s-a desfăşurat în 
prezenţa a 267 de dele
gaţ.i şi a coincl.s cu săr
bătorirea Zilei ziarişti
lor în Nicaragua, pre
cmm şl m1 cea de-a l O-ia 
aniversaire a Uniunii. 
Ca secretar gen81\.'ll al 
oreanizaţiei a fost rt.'1-

al lui Dante Afligb.iei·l, 
a fost transpusă într-un 
film serial - în trei 
părţi („Infernul", „Pw·
gatorlul" şi „Paradi
sul "). Filmul a fost 
realizat de departa-
ment ul educativ al 
RAI. 

• T eleviziunea tri
dimensionali\, fără uti
liza.rea un01· ecrane 
speciale, a devenit o 
realitate. lnvenbatorul 
ei este norvegianul 
Arnvid Sakariasscn. 
Deocamdată televîziu-
1nea tridlmenslonală va 
fi utu.izat.ă cu p~·ecăde
re in indust:r<ie. 

PE SCURT 
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~ . ...,. 
leasă Lilly Soio, iar oa 
membri ai secretariatu
lui au fost desemnaţi 
Xavier Reye;, Jalme 
Zamona, MJchelle Gas
t.e!Jon şi A.qberto Henrl
quez . 

• Incepiud de la 18 
mai a.c., zilar.Ull sovietic 
„Pr a.vda" se editesză şi 
ÎlD A'UStri.a, într~un ti
-raj de cîteV'a mii de e
xemplare. A<:eastă ver
si.Wle se difuzează şi 
în alte ţări de limb<'! 
germană. Din 1986, zia
Tul apere zilnic în llin
ba engleză în S.U.A., 
hu· s upliment.e săptă
mîoole - ou o selecţie 

de articole - în Aus
tralia, Miarear Britanie, 
Sp.ania şi Noua Zee-
3andă. Se !intenţionează 
iapairi ţi.a zilnică. a „ Prav
dei" în Marea Britanie. 

• In Republica Sud
Afrioa:nă aparr, conf-01·m 
statisticilor guver<na
mentwe, 22 de ootid1a
ne şi 20 de săptămînale 
în l imbile engleză şi 
afri.klaans. Acestea si o t 
cumpărate şi citite de 
63 'la sută din popula
ţia albă şi numai de 
13,8 la sută dln cele
lalte categorii ale popu
l«f;iei. 

• ,,Divina Comedie", 
celef?l'ul poem alegorlc 

..... ~- ~~ 

• In Finlanda de -
vine tot mai răspindit 
sistemul televiziunii .prin 
1aab'lu. P otrivit datelor 
oticliale, de acest sistem 
benetiola7.ă î.n pre7.ent 
olroo 230.000 de tele
spe~tori, adică 11,5 1ia 
sută di.n numărul J..01· 
total. 

• La Miami, sta.tul 
Florida (S.U.A.). a fost 
convocată Conlerlnta 
anuală a Asociai1e1 a
mericane a zia.riştilor 
negri. Au luat parte 
l 400 de ziarişti din tn
treaga ţară. 

• In ~una mai a.c., 
cu ooazla celei de...a. 
500-.a aniversări a des
coperdrH Americii, în 
Sp ania a av;ut loc un 
seminar al ziariştilor 
Jatlno-ame.rleani, sub 
egida FELAP şi a Uni
unii Zla.rlştuor S.Pa
nlolf. Totodată, a îost 
convocată şi sesiunea 
Com'itetului Executiv 
ai! FELAP, în vederea 
pregă11!rli celui de-al 
5-Uea Congres al orga
nizaţiei, spre sfirşitul 
ca cestui an. 

• Atlat pentru docu
mentare tn Afganistan, 
fot.oreporterul ziarului 
,Jzvcstla", Afeksandr 
Sekretariov, şi-a pier
d ut viaţa. Faptul s-a 

petrecut î n ziua de 5 
mai ao.c., oind Sek.t•eba
riov, îmIJI'eună cu cole
gul său Serghei Sevruk, 
se afla într-o coloană 
de maşini c3re a in
trat într-o a.mbus.::adă 
pe o şosea. Sevruk .a 
fost grav l'ănit. 

• Trei mari redacţii 
ale un.01· ll'evlste ilustra
te din R. F. Germania 
- „Bauer", „S1,r lnger" 
şi ,,Bur da " - poartă 
tmta,tl ve i,n vederea 
r~zărll unor prol.ecte 
de .colia.bo.oo;re în dome
niul televiziunii d.trecle 
şi prin cablu. 

• Un nou fiilm TV 
in două serul a !ost 
proous în ItaliG. Scena-
1·iuJ, elaborat după J:O
m.a'Ilul „Un iepu:re cu 
fa\4 de copil". de L~ura 
Conti, se referă la dra
ma provooat.ă !n 1976 
de scurgerea de dioxlnă 
în lOC'a.litatea italiană 
Seveso. F!llmul. regizat 
de Gianni Saraa, are ca 
p'robagoniste pe Fiianoa 
Rame şi Amanda San
dt'!cil.i, fiica binecunos
cutei a'cm1lţe Stefanla 
Sandrelli. 

• O conferinţă ştiin
ţifl-că dntemaţion.a.lă ar
gianiziată de Academia 
de Şb!inţe Sociale şi de 
Uniunea Zi.lalriştilor din 
U.R.S.S. a avut loc 1a 
Moscova, pe tema „Mij
loacele de informare în 
masă şi dezvoltarea de
mocraţiei socialiste''. 
Au luat parte cerretă

toti şi ziarişti sovietici, 
precum şi i·eprezen ban ţi 
din B ulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Gevma
nă, Polonia, România, 
Ungaria şi Laos. 

• Agenţi.a de presă 
pa:nafl:U.oană p ANA a 
anunţat că, în CUl1ind, 
alătu.rl de emisiunile 
sale in llmbile engleză 
şi :f!ranceză, va emite 
şI în limbile arabă şi 

portugheză. ln prezent, 
PA:NA are oap:acltmea 
de a transmite circa 
30.000 de cuvinte pe zi 
celor peste 40 de st.a.te 
afu:lcane ce-1 sînt afi-
11.ate. 
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Vocatia „ 

gazetăriei 
de idei 

peotige :Ivaşcu a ţL!Wtt s~ fie, 
îmJalillll:te de dl'ILce, gazetar. ~CQliea 
ga2lES!;ăria. o p1'0:t:esie dn.'teleldboo11ă de 
îmiailltă răs,pU1I1'Ciere ~i a i!nlcel'lea\t să 
file la ilnălţimea 1P~~il.or eX1igenţe. 
Gaz~ 1"(jmâna avea 1lll <treaut, 
iar Geooige I w:işcu ID oun'.O'Ştea, era 
~enit de va\lQa!rela aeestud !tre
cut. As:tfreJl se ~li că înia!l'lja. sa iitlee 
de,~pre gaze"tărtiie, des.pre genl!!r.oasa. 
pnofesie ia airhru00cţil<Xr de rev.Wtă. 
D~r v mlbiind e:<.cl'llSiv d~pre garze
tă't1ie, i'n ca'Wl l11.1ti Georg~ lweyou 
ll -3Ull fnl:ţl?llieg.c f!dtlw. 

A !OOt ma:i [tn1!1îl, şi IDB!i ales, un 
on1 'de Jliitere, ij.an· a-e.astă oontliţie 
ex,p1J.ică <tdbul1. Fonm.art; în_ cl~t:11 
unnrv:ers.i.'fla:r, i:l11t.elecllua.1 ş1 soralltdn
ces'c al I-aşlilui iinitel'b~e, . Grorge 
Ivaşeu a a'Vlllit ş.ansa să trălias;că în
tr-:o l'\liffie 'Cl.e md.d~~ e."'em,pl31re 
penitmu ouiliţruit\a şi l!i!1Jer'.a\hw'la il1Q1TI fină. 
A 1U10?~.a.'1: l,î!n~ă G. Iob'răil'eairnu ~l !lilll
gă G. Căliin~ou. l -;a şi '.i!nţe1e;s. <?· 
Lbrăl!JlealrllU era !UnllMai'Siita!rul d'e :fan
mă ca.1.ie se can.Jlun."da · c u cea mai 
mare revistă românească de lite
ratm:ă, „Viaţai român~că":• G. Că
lilll:es,cu er.a iUifl a1it utn!Wersirtla;r in
d:năg<>,<ibiit de gaze,Lărle ~i de d.ilnla
m<ismul .alaeSDeila. De ~a aoe:şi:i m:a.
eştr1 într-ale vieţ,ii intelectuale şi 
publilc.e, G. I vaşpu ia îai'\Je1,'es că 1111u 
eX!is\t.ă gallldt;ă!tii:e ~11.ilcă, d'3!că ea 
'll!U estre !PUSă i~1 servliidiiu1 unm- n1at'li 
4del. A .!:<0$ Jecţia dn'dilr.edtă ia „Vieţid 
inOimânleŞbi.", ia ~t miaa a!l.es l~cti.a 
dlrectă a ,Jui-nMului literai·", gind1t 
de G. CălÎ!nesou şi executat de tna'i 
tinerlirl. oirn.e:i sufl~~u. în!tre qaire 
G. Ivaşcu a avut w1 loc de seamă. 
lin sui.ta publica,ţiilor pe care le-<a 
!'âda;c;tait, ,,Marnti.fest " 001.l&>ă d esi,giui· 
<UU l~c de:flin:ili.lto:riiu penlt!liu ved>el'i~e 
demo:dr.a!i.ae, de stîn~ iafle luă G. 
iv.aş;ou. 

R>evtis>ta oore l-.a can&a01'at nu
ml:!le in gallaiia manilor iăeă~ de 
gâ.Zetă a fost „ Conitempooamntl ", î::n 
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a cărei r,edacţie a foot maj întîl 
simplu redaiobar, aipoi d!i111 1955 re
dactor-şef. „Contemporanul". con
dus de George I v.a.şcu, a mar.ca>t 
primele de-c..enhl poStbel.iice p.J.1i!ll ca
litate şi orien tarea sa literară. Des
chisa prin profil tuturor orjzonturi
lor llte.r.aturll şi iartei, revista Con
t.em1>orauul şi-i.:'l avut centrul de 
g.-i:eutate în comparlimantul Uter.ar. 
G. Ivaşcu i.şl d ovedea .a.st.fel încă o 
dată formaţia sa de om de litere, <le 
fidel ia1 unei tradlţil literare, iiar 
semnul major al slujirii ei .a fost 
mal .ales rubrica lui G. Călinescu, 
intitulată Cronica optimistului. Cine 
ia tTecut prin paginile Contenu>ora-: 
nulu.i postbelic, unde cu ş.apt.e a m 
mai înainte G. Călinescu fusese su
pllii u.nei m etadice şi pulveri zante 
o per.a.ţii crltice, meni tă lll-i ~ircum~ 
scrie caducitatea şi. ianacroms m ul ş1 
să-i justifice îndepărtarea de Jia ca
tedr.a Universităţii, v.a inţelege d 
cititorii 1aSistau de fapt la o revo
luţie. Era in.i;eputul unei reaşezăli de 
valori, pe ,care revista_ „C:ol!ţ~
ponainw'" . e u~ ~n chi;P· ~ 
gna:ollât!!lc. , I susţmut, strb ~ 
Wu!i: 1r.egf.wr -Cons.e.cVenlt„ . ~rta1 
CO"lllbe.tr:lpar,ăl!W] •i la:e!.'Ul \liit~-

:dili m'rtiâne o wenlllt!. a tl~v-~t 
ma1i 11;m:iias,pă1t. O ~ nuuă ~e 
'3lll1in,ţa <pe1'.llUnU .Literele roma~ 
llleşti Şi ea avea să ~ie dusă ~ 
depailit;e de iaD..\li ,oameni şi ia!lite ~vl!S
rte. In · mom.en!bul despărjWli de 
George 'Ivaşpu este b:ilne să V<Ar

b im adfut idesp;r,e i~es5!J>:Wa ~ui 
v<Xoa.'tie de gazetm·, cîrt şi d esp1·e 
v.olrll\\la de a. ÎllJ,!Dai, de a 11.·eîninod~ 
d'.in::e11e UU6i :bradrj,ţi f •itdeologiîoe ŞI 
·l ~terare. Piagial!ile „Con,tempQl'anu 
'luii." ~-egi.zalt de Gec:n;ge I vaŞou stau 
mă!libuuie ,pen.tnu sbrăoonla ireuşit:ă 
a aceSJtei ~.C.el'i la anal(că. 

Reg.iia es.t:e o v.cxrbă OOaI' te potni
wită ciind vorbim despre gazetă'l,iQ 
iul George I vaşou. Pentllriu a.<:eSta a 
1'a-ce o i.·evdstă echi.vrala <>U a. al
'Că(bui !lllTl Spedt~ şi. l'OOli ~es ~ 
S\P~Ota!odl ide U'iel. 1 !.şi .sJJuje;a pr9feSia· 
ou tn1teki.gen1tA, Pl'~.cJeipere şi elegam
ţă M.·u!l.ţi aiu înţell,es, liil'lgă dilllsul, 
un. lucru care nu se prea inţelege 
în,deqbşte, 1că gazetăria eshe o pro 
iesiinme şi în.că ,una suh'bitlă., care o 
prest11pune şi o dublează pe cea a 
omului de idei. 
Deşi. ~etăria a fost marea vo

ooţie şi - -aa-rie1·ă ia lui George Ivaş
cu moartea l -a sw.·.prins după ce 
fa~heiaSe unul din numerele Roma
nici literare, a doua sa iubire a 
f ost oatedra. A tipărit mai multe 
că'Ijţi de la!l.iticole, $tudU şi ~itio1o
gii oare- i ilustrează ca:riena didac
tică. Cea mai interesantă rămine 
Istoria Jit.eraturii romîlnc, oprită 
la volumul întîi. Rămas numai g;a
re1Jair, GeQrge Iv.aşou ID-a d us ma.I 
depa1:te greaua intreprindere, Da.1· 
bibliografia lucrărilor 1ui stă măr
turie 0tit pentru vocaţia S.a g;a:z;e
tărească, cit şi pentru cea a ca
tedrei. 

1\1, UNGHEANU 

• O echipă de cercet: 
care Include profe.sori şi ~ ·· 

v.a nţi de Ja patr u universit.ă; i 
din statul Michig;an (S.U.~. 

iau primit un .ajutor în val-Oifi
re de 386.000 de dolari · 
p.artea 

no.i le tehnologii 
m.ass m edia. 

• 150 de 

ziune <lin A.frica 
cu sediul la Nairobi (Kenya, 
iau sărbătorit cea d~ 50"'8 
aniversare a organizlff ·. 
Totoc:Lată, s-a desfăşurat 

festival ial filmelor de . te1 
viziune, sul:> titlul ,,Ect~n 

URTNA" şi ~niînd .ca mot~ . I 

„Africa pentr u a fricani ''. 

• Revista i ugosl.iavă cu c~ 
mai mare răsptndi.re 1n str 
inătate est.e ,,Informatorul 
şah". 90 la sută din tiria~ttl 

său (32.000 de exempliare, -
pare de două ori p e ian, , 
Belgroo) este dlruz.at pest 
hotare.Ie Iugoslaviei, în pes 
100 de ţări. Directorul publl 
capei este marele maestru · 
ternaţiona1 A. Mak:inovic. 

• AgcnUa indoneziană ~!l· 
ta.ra i11formează dl, pînă' ,f ' , 
sfirşitul a cestui an, v.a :in.b."ă: 

>1n funcţiune pr imul sistemtiE!! 
televiziune prin cablu. !ll pl.'i · 
ma etapă, sistemul V..'l a cope 
Ja karta, oap itaLa ţJu·U, şi 

nele limitrofe. 
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Deprinderea de a economisi este foarte 
folositoare în întreaga viaţă. Pentru ca să 
se formeze ş i să se dezvolte, trebuie mai 
întîi însuşită din anii copilăriei, ca oricare 
a ltă deprindere. 

însuşirea cunoştinţelor şcolare, elevii să 
înţeleagă rostul economisirii, să se fereas-

că de risipă şi să utilizeze micile economii 
depuse la C.E.C. în scopul satisfacerii u

nor dorinţe, proprii vîrstei visurilor înaripa

te. 
Alături de fami lie, de şcoală, de educa

rea t i nerei generaţii în spiritul econom1e1 
se ocupă în mod statornic o instituţie as
tăzi binecunoscută în rîndurile prieteni lor 
economiei de toate virstele : Casa de eco
nomii1 şi Consemnaţiuni. 

Prin acţi unile instructiv-educative pe ca

re le organizează în strînsă co laborare cu 

unităţile de învăţămint, Casa de Economii 
şi Consemnaţiuni urmăreşte ca, odată cu 

La toate aceste cerinţe răspund perfect 

şi cele trei instrumente de economisire, spe

cial destinate elevilor, care constitu ie pri

mii paşi pe calea economisirii. Este vorba 

de foile de economii cu timbre, de cecurile 
de economii şcolare şi de libretele de eco
nomii pentru elevi - adevărate „cărţi de 
vizită" ale şcolarului chibzuit şi cumpătat. 

e FOILE DE ECONOMII 
CU TIMBRE 

Constituie primii paşi pe calea 
econo1nisiri.i. Şcol.arii d.i-n primele 
cfose le 11 til'ize.ază eco1wmi.~i11d su
mele mi.ci de care dispun, de 1 sau 
2 lei . C1un ? Pri 11 „co lei;ţionarr.a" 
de timbre. care se aplică p c foite 
de economii în spaţiile d.esti·natc în 
i::cest scop. O foa'ie de ecorw1ni'i m·e 
impri-ma.t un timbru in '1:-aloarc de 
1 leu sem de 2 lei . . ~i cumi11de alte 
24. de casei-e libere,' pe ·care se a
P11că timb1·e pe m1hum cumpărării 
~~r. O foaie de econm nii co-mp/eta -
a cu timbl'e poate ft în >;al0are de 

25 ele lei sau de 50 de lei. Îl! ra
Po~t cu valoa.rea timbrelor aplicate. 
Poz.1.e şi timbrele de economii se 
P?"t procura de la unităţile C.E.C. 
~i. Poştale şi de la ma.ndata1ii C.E.C. 
.M~ . ~coli (invăţători san p 1·ofr.rnri). 

teii depunători poi, solicita or1cind 
restituirea sumelor economisite in 
a_cest mod. I.a oricare dintre unită
ţiLe. menţionate. De asemenea 7Jose
sorzt foilo1· de econo:nii cit timbre 
Pot solicita ca sitmelc pe care l e-au 
~COîJ-Omisit să fie transferate · pe li-

rete de econom ii. 

e CECURILE DE ECONOMII 
SCOLARE 

Sint o mică enciciopr.die in culori 
Şi se p'l'ezintă siib tormn. wnor car
tonaşe tipărite, cu texte ;.i il ustra
ţii sugestive dilft <ltfc ri.te domenii : 
ştiin;ă, artă, istor'i!I pctriei, liteTa
tură etc. T em.aticil.e acestea de larg 
interes si.nt gnt7JO.te în seilLri, un 
set complet cuprinz~nd zece cecuri 
de economi'i şcolare. U!i c.:?c are o 
valoar e de 5 Zei ,deci . .>a l.i:>.:in:a Ml'Ui, 

set coniplet este de 50 d e lr!i. 
O viz ită la orica.re un itate C.E.C. 

poate sati.~f a ce dorinţ,elc elei:i101· d.e 
a.-şi procu·ra. cecurile de econmnii 
şcolare. De asemenea, acest i11stru
m eint de economisire atr11d i t> mai 
poate fi procurat dr eleni, in nu
mărul dv•·/t, şi ci.e Za unităţile po ~

tale, ca. şi d e la man d.atari.i C.E.C. 
din şcoli (in.văţii.tori şi profcS•)r i.). 

Restituirea sumelor i;e poate efec
tua oric!nd, potrivit dorinţei 1)0Se

sorului ,de oricare tli-nt-re unităţile 
amintite. 

e LIBRETUL DE ECONOMII 
PENTRU ELEVI 

Şcolarii care şi-a:t însuşit 1>r ima 
lectie de economie si ~.m devenit 
,.co1.ecţionari" rZe fo~ ele economii 
cu timbre şi de cecuri de economii 
.au posibilitate.a să-şi dez1,ulte de
prinderea de a econoniisi f olo~ind 
libreLul d e econom ii penil"u elevi. 
Şi prin intermediul ccestu·i libret, 
micii deptmfito ri. cunosc sati~facti
ile pe care le of eră dev1·ind 1?rea d e 
a economisi : cu:mpcirarea ilin ba
nii proprii a unor obiecte mult do
Tite, b ucu1ia de a uJ'er"i danu·i pif.
ri11ţilor, fraţil.or, pri•?fenilor ş.a. 

Librete Le de eco•nomii pentn1 elevi 
se emit de casele de economii şc:o-

1.are, care funcţionea.zll. în şcoLi, şi 

au circulaţie numai în cadrul ca.sei 
de economii şcolare care l.e - a. emis. 
Se pot depune orice sume, inceph1d 
c·u. o d epunere iniţial.ii de l T.eu. 
iar restituirile se ef cctuea:ul, cei şi 
dep tmerile, numai la casa d e eco
nomii şcolară respectivii., I.a c:nerE:a 
elevultii titular de libret. 





23 de ani de la alegerea 
tovarăsului „ 

NICOLAE CEA USESCU 
"' 

in fruntea partidului, 
prin voinţa intregii naţiuni 

·1~s\ .l ~~ -
- · „„ - -- - -

„Congresul al IX-iea al parti

dului a constituit un moment im
portant, de cotitură, in activita

tea partidului, în constructia so· . 
cialistă in patria noastră. El a 

descătu,at energiile creatoare, 

gindirea re·voluţionară a comuniş-

. tilor, a poporului nostru, pentru 

înlăturarea a tot ceea ce era 

vechi - a dogmatismului, a con

servatorismului, a tendinţei de 

ploconire faţă de tot ce era 

străin - şi a afirmat forţa ~i capa

citatea creatoare ale partidului 

şi poporului nostru de a asigura 

făurirea socialismului in Româ

nia, corespunzător năzuinţelor 

poporului, realităţilor din patria 

noastră.'41 

NICOLAE CEAUŞESCU 
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P :.-t"zie şi !)!'-OZ(\ (Cr isliJ1R Dum:b!'escu) 

GAZETARJ DESPltE GAZETARJE 
Mircea Ştefâne_;cu : CklzetăJ·ia e un mijloc admiuslf 
de a cunoaşte o.amenii " (Constan tin Darie) 

RUBRICA SUBIECTIVA 
A m văzut • Ne-a plăcut • Vă semnalăm 

F:\RA SUPARARE l 
D<> p ifo presă aduna.te„. 

FIŞE PENTRU UN DICŢIONA.U AL OAMENILO 
DE PRESA 
V intilti C. A . Rosetti - :iiarl.'>t şi 
(Const.antln Taw) 

Ci tim în presa noasln:i de acum un veac Cfl•Jdf · 
Şerbănescu) 

lTINF.RARF. PllOFESIONALE 
A.1.P.S. în r.wem!eră pe .pamînWI Afr:cil 

Pa noramic extern (Rubrică re.a.l!wtă de Con.'lLal'.l ·. 
Lupu) 

Pe scurt de la noi • Pe scurt din toată lumea 



·t:DNGRES.UL. AL·. ·· IX~lli , At ;j·)P1A:t TIDULtl, 
- - . -- - ,.. -~ 

.\ 

evenim·ent 
~ • • - I - - . • . 

' de · insQmnătâe: i~ă, 
I;:_.,<!' t 

deSchjZ~tor de epf)că nou·"· ··:· ' .. " 
- • J ·- - •. - ' .- .... 

in Viata'. Jnlregul1d nostr_.. pollfW .. , 
, , li' 

dui, bit ··şi ·~n o»ena de eatfioare a 
·tibH' armdu'iiii. $1' limi i11JSt.ra acea 
·op~tun.e 'ii.l.tfarumă şi ·enti.i::ciastă. c<>n-
·vtn.:"gei-.ea ·neslltămumtă :a tutUL'o:r fi -
1!1.or patr.ici că, avti>nd.u-J to frunte 
pe stră!!Juc.ituil oon:ducăto1· politi-.: in-
1ll."unind tD. s±ne ~ele mai .i.nalte vi.T'
tliţi . a)e poiQOrn.id.u.i.;. R9#Iua va 
adă.uga in ·cununa Wăp~Ubti1or so
cialiste iiioi şi tot rriiaî. tmJ:feţe i"ea„ 
.llzăd, ui:clhd ~n demni~tate' -şi ~ifber~ 
tate · trepte it:ot' ~i 1~· pe „ dri.1-
mwt sodalismUiuî ,Şi eoi0m:11isn:1Ui'l,jlt, 
împli;nlndu-S2 - l . ·~u:de.:îta. qi<!'lr~ 

~~~~li"r .~~~~ Jâ -·~e~.u.t~--i 
Cei. ·29, de- -~ o.a:i;e, l!l.Jl ;trecut din 

aqeJ,- ~st()ţjc- -- t~65 -~ţ,"j:ri s'c.W;-
~~ iicl1'.)!Jlf:ei\. . . ''4 ~. ~ -~ 
cO'le.t-fu>. de ·dă!Ni'Ui!lie . p;omârl:easc~ pe 
p~#ntuţ-~d}Ăţrţ.~ -~:hriţffee; ,~ .$I 
l'vfil;lrea N~agJ'~„ -~emenea ·UJie'i· ,pţ:. 
c~·i .Qe ·1lap~ . ~lll i~~~~ 'm;iu:i 
~. ;Şţ, .itotX.t,Şţ, ei r~prg~~ -.Q. îp
t:reag" epqcă IC . · ~ tertf~ ~ 
miti· :O~tă. dih ;v-~. ti~lil. 
n!)Sţr.u, Româ!nta :fil.:iirl.O:: o ;cµtă ţa~ă 
deoţ:t i.a:c~ 9arr::ţ? 4:y.Ş~g. Sî.1.:1-t.enl. 
~touj;; Şi IP~'t:&şi -~' ·t#iql· :iţăr,is,f\::Y'
J:P,~~ . d~ 9 , ~P.l~: ţ-ă.Ţ~ ;pi.e~4t:, 
~~ăşl ~-g.ea ,g~~J~i. ,P8tl,:iei, 
a 01iaş~ ,şi ~te:J.9-1: ::~ -~~v~lJinq-ţle 
:nerecunos:cµt. &mâ$ ş~a ~ez~ 

-t..!l:t, 1~n anii 1Qoeştia, ~· r~t ._rn. 
diusta'.i.iă.:1; .1lagilii001„ Ştmhiţţfi~ ş1-eµl:tu~ 
ral,. intr~o m~µi:ă •O!We, 'it~ tQin 
iaees;t . 11·ăS·t:imR ·~rn·lil1 1f~ .esa:J llÎ'll ls_
tov.il!>. ci muttlm~t~·ă·. _Jâr.;renwne;,;. 
le Ş:i., JPiteStfgi{l! ;şău ,i)e-~ .uitema: 
tialiaJ. 1au ou~eut imuf,llltli 1~•
rnei1ta:le, cei ~3 id~ ani ~hl·nd inar
caţi de o ij:>Eim1ianen~ Şi- neo.Po:tii.tî 
i.mlplioa!l:e a .ţării 'Il1;laStte î ·rt il'l;li~ul 
cQbt ·ll;Plai :arzăţoare .. ş-i; .comple"e 
pro;bleme mo~~:e, Ţ~. ·f4Ce$tea 
ni..a.r fi !f-0$"1 C\l. pu:tj:nţă . .fă(!} a·nali.m 
~gU'l'aa.să, ştlmţtiiLcă .\ll ~4".Umului 

··• ~Urs 4,e sQQi~tatea, r.{),ll):dllţ!ta.S.Că, 
J'a:ră ' vl~i'l.rnea:· nouă, .pr:ofund. irevo
d!1.1:ţi'Qnată, dialectică w wnantstă.·ex:. 

i-. . !Pi:'.iiina<fle . ic\.~ ·'ţ:<>-V:!µ._.r ·~-Ş'\ll NkQlae 
C~-µş_es_cu ci~ La tnbuna O<mgre.sulul 
al IX-"lea, $1 ;JDa.i ,p..les fâra .iaţe:l 

„JQQ"l;l r0,tti.~ ,pr9.1\t,m4 crea~, )n 
$1~'1· copjotm:i-1\aţe , nu, re&lit4oţi!Ie· 

--1·otnâtieştj • in C{l~e. ii;"tµrîciJ _ .ţa §f. J~ 
-fqrumurltle ·următ~e. au i'(:)$ţ,al:>cxţ-
~~~- SSlTcinil~ şi :obiectţve}.e. de~~~
t~"lt ' eco.nomico-sooial~ ~ ţ~ij_-. pe 
oalea .sOOhalis:mu:Lui şi com.unismu-

· l u-L .. Moo . de iabor<lia.J.~. prqppi~· ma
~ ~iµ"Căt.91;', sţn;;ţ.f.eg_ ~, 
clrmac1 -cutezător şi înţelept clar
văzător Şi demn, ia: ~irul ~·.e_ şi 
.acti vi-~te 'i>rodil~ioasă, p,iiîduit®~. 
u~u _i>liSuf.J.eţit şi ~mbăt'bătllit ·tară 

'CGl\~~; . ;as~:n<ţ ~ '.Şl! #19-
'bţliţpreă 'tiţ~ecşte1or ;pufgl.".i li ~~r„ 
._~u .ar~·~OO'_i-e ale •naţi:unJ~ in~~ 
i fociiâliste: M'.od de pdfre_ fo»~~. 
·de 'o ~~ :proouniim~ .SiX~tn · ~Sig
matismului :ŞJ. dm(?b~~rui1 <#4-
cărol'" f'ab}.oa~~ ş; „~aţe.": il~a:na
liZă ~l}. a:a.evb.at ş, ti!irt.ti;ffeă. l:o !u
~a · ~t&îiiaB~fo~\ţi ~l~~-Ofi~ .:Şi 
J~oot.i~ ia. <P.~~~~ :edl;r,JţJŢţ.iJ.i so
·Cfet_ăţH soe:ilalliSte. s -a ·re.im.~t o 
llim~ă·- dfi#id~~' -ş~ fr$~µi~ .. şi 
.P~t~năTt .t,,~ ~~ l(loaj,ep;ig~ •. -~·~ 
<Mţ iun jJiipµls_ .~· ·P.l'ţ!ee_Cf.e~t. ·d~
ii~t~ili i~tt~~:i ~eft Şootal-•ec-()1'19-
-îA~~ ·~ :@J~-'. ·-A. ~PU·t •să. se •
·IP.Ef oii_ p~: ţm fiQU .şi efi~ent 
stif_· de . .i:n:µ.nCă,. _ou 'llmlăn bei:i~ee 
~upţa ~tvegli opere de qlifisare 
sociâlls~·7;fi: :~iei. ·s•u ·descătUşai 
1ă h" sCilră 'neriiaiîntilmtâ: · mereu 
fl~~teiii: ".~n&gti ·~· ·~tiUiiM;" a 
f~t ;pµsă d~n în valQare . ~PlllCJ
tl:t~ de . cr~ţi~: a c.omw.liişt.ilol', a 
'1l!Jţli:r.or <Oă.inenlf!lar !DlUDAii. dîn~-se 

1 



... ~p~ce ,1~tru ~Por ,a ,uu&. · ~totdeamm 
Clii·.apcTutău ,:-li a1eacA· marp. coid1'eMor1 · 'e~ 

ol • : ţari dintre cer mat vrednici fil '*' . 
Atunci; ' ih fierbintea vară a anu- i 1 săi, care au apărat cu preţul vleţU 

lUi. 1965, ţăDii)ntr~gi şi fiecărui ce-1 vatra stdbună. libertatea şi neaiîr
tăţean în ~l .<făt:_ă .deosebire de -. narea- ~ţiunll" • .Aşa.claŢ„ prin in
naţionalitate,., " ~Mu ~~ Qs:ibi-7 · tr~ 'sa ~ţă şj acti~te r~vo-
li tăţi 1nebănuite ide a se afirma .ple- luţion.airă de peste ci.hei deceTtii, 
n.ar într-un tim;p ~ unor mari şi prin exemplaritatea cu care iş1 
generoase iniţiative, într-un timp exercită manda~ de covirş~~e 
al creaţiei Diber~. ... iur1ţîIJ-d~tfQ 1 ~ă.?P.UJ}'iere i~~~ţat ~ .;partid._şi 
trainică a spiritUl.t li:.ev.oluti~ ,ii w l>bf, „tovară.Şţil •NlicCl!ae Oea~escu 
Este, de aceea. .pe deplin îndreptă- şi-a 'ciş.tigiat profunda dragoste Şi 
ţită aprecierea. <:0nducătorului parbi- recunoştinţă a .pQPOrului nosti.iu, 
dului şi sba;ti" t:;. iy:i ~! .ţ ăreia Con-~ diragoste. şi reotfu.oşlliln!ţă .izv:.~lt.e .d.iln 
gresul alJ. r ~ ~ ~t o :eţiapâ;• ( a:&ile 1Jlobi.ile ş~ ~-~~e; .seii'tinielilte 
nouă „in în etul~dce& revotuţfO! ( ~.., au generat ~ ·prelufJre ,· ou 
nar, a deschis calea gindirii şi ·ac-1'1 oare oamenii .acestui ,păm.int şi-au 
tivltăţii creatoare, a perfecţionării in<..'onjw'lat de cînd se ş.tLu condu-
intregil munci de .conducere şi fiu- ~âtm:ii, ctit01il de ·ţia;ră. 

•rlre a . .noil orinduirl, a .socialismuluJ lntrt!ag)a eJC'perienţă ia· construc-
io Bomâoia". 1Şi, :-în semn de e- i· ţiei noastre socia:Uste, indeosei.>i cea 
dincă . recunoştinţă pentru aporllul de după Congresu! ll{. IX-..lea al parU-

-:Mm:elut Bărbat Ja reaL!mrea chipu- duLui, '-;,d~On~trât~ fără tăgadă ~ă 
lui .de astăzi al României socialiste, nu eX:is~ altă ,J;lază'~~ă şi t;â:i-

. poporul avea să numească perioada I nică pentru progresul ş\ prosperi-
i111Bugurată .cu ~3 de ;ani in IW"Dlă, tatea, l)lltrlei, rpen.1iru îDti·nb:rea ei 
cu lndreptăţită miin:drie, firesc şi spre cele mai în.alte culffii ale civi-
cu ·atît ·mai semnifica.tiv, cu. numele • Jizaţiei deoit dezyolbareâ. . .>usţinută 
strălucitul·ui ei c titor, · ,,EPOCA I a econqmiei ·~ţionale, creşterea 
NICOLAE CEAUŞESCU". O aso- avuţiei -sociale, spadiea venitului 
ciere plenar justifioa.tă de faptul na.ţiona:l. Be:t- ~ d ' -'fll'iwnfe acest 
că tioa'te gnandioosele :realizări din 1 adevăr .fiund.anJmt&l a iost inevrue 
a<:eşbi. ani sint Jegate incliselub:il de de o cupriiliătcere • viziune nova
munoa. neobooită, desfăşurată cu I to.are, ~e o ire~dilre~suQ, raport teo
olarviziune şi fier:blnte patDiotism, i :reti<: ~ , 1~tregtl' s!=t"~te-~j. de edifi
cu neţărmurit ·devotament, fin sluj•ba · care a nou ·orinduiri, ~'ăturindu.;se 
intereselor în,tregului popor, de către. idei şi teze ~reconcepute, stabilin-
omul a les la Congresul ai1 „ JX-lea du-se obiective tlE!" acţiune cores-

r să ' '. ~e coridtrcă destinele. ~.Ue-a ;\\>qDiă~e ţi~~: e~~y!ŞtOţice, 
' lungul vremurilor, ~il 1 decursw ll'eiMltăţtlm ·oonorete româneşti~ub 
multtinilenaret sale · existenţe- .:.... conufd~d petţ):{Jjoqt·tă! , a to~a-
se arăta iî.n Omcigiul adU:.<J tov'a- 1·ăş Uii Ni'OO'lâe' eeau:ş&u au fost 
Tăşu'lui NicQlae Ceauşescu d.e către e.Jiaboi'late cele mai îndrbneţe' Pro-
conducerea su.i>eriOOI'ă de partid şi grame de dezvoltare eoonoIIUco-.so-
de <Stat cu prilejul 'aniversării a ci.ală, înf~tu.i.rea ilor exemplară 

·două decenii' de la Congresul al asigurînd l'.ittnuri i:nalte de creş~e 
lX....lea - harnicul fi tnţeleptul a forţei economice a ţării. Si~, 

n-a f~t ~r; iau ttteb.~t c tn 
multe, dj.ficul~ţl, · ·se mai ,,ex 
şi îndoie!l:i ~ prtv.lte..iba vocaţia · 
tru d·ndustir.ie a poporului ro ·, 
predestinlat, .cMpuriile, de .a fi = 

naţiune agriicruă ". Industriali 
era,· 1$~ ,unfoa. p;n.Să dţ 'li J.ic
diată tami.'\iierea î1l urmă din" p 
de vedere economic a ţănt. An 
an au fost înătlţate noi uzine, ;l) 
.~tf<>rrne iiiqustr1We, toate d · 
la. mfvelllil tehnicli omoodiale, s 
'ciea.r· ir.âlm:li.ii' noi, mexiis1.eo,ue li1 ~ 
cut. Astăzi nu există, practic~ 
proape IIlimlc care s~ nu .;e 
pr~d~~~ ~ • ~oi in

1 
>-Wă. Un , ~ 

d'iDaritl'Cţ 1m·~ oontilj}uj\l eferves 
în oar~ ponderea .principală o 
ramUT.Ue de vid cia mebailur&ia, 
.s,ţrucţiile de maşini, mecanica · 
efeetronica Şi electrotemîi~ şi 
.oaxe ponderea ilndustrle,:ţ,.'fo cons 
tu'kea venitului naţional..~te în 
zei>:t de 66 tLa sută. S-a - ti:ecue 
produclia intensivă, toate cru . 
vele mimcitoreşti acţionează _. , 
tr.u reail.iziarea .unei ,producti · 
înalte a muncii, oa şi a unor'· 
duse de valoare 11«idioată. Uri"' 
bhu, deci, care n-ar fi fost cu • 
tin~ă de i-ealizat · fără ia se as· 

'in toţi cei 23 de ia:ni de după „_ 
gresul al !X-lea o rată înâ1 
acµmulă.r.ii, de 33 1a sută, ir&~ _ _ 
tllil aoestei politici. iream~ Pd
mindu-se siintet.ic şi iîn cele 9.0 · de 
obiective e<:onOmi<:e ină:l.ţ.ate "iji. a· 
ceil.<it~ periOOdă, f!aţă de fi_·· · 
1.350 'COnstrui<te din 1948 pîri .lil· 
~g65. „Experlenfa noastră, dilr ,§f · 
iAtor state - iară1la recent i"R
răŞuil Nicolae Ceauşescu - Cd , , 
µlă jusţe$ea lqilor obleciive ·iii .,.. 
cumulărU şi repl'Oducţlei -1 . i 

Ială de ce va &rebui să asiCUl'ti fi 
i.n ·viitor o repartizare jus&ă ~ 
hi.lui naţional - ~htru looclăi' de· 
conaum circa '20 la sută şi pemm~ 
fondul de dezvoltare 30 la ~. 

Conoomltent c u d·ndustna, ou • 
lelalte domenil ale economiei ~ 
ţionale, -pref.aoerl i<n.noitoiare a CU-0' 
noscut şi agricultura. Două•Jt~ 
n'llmal, dar icu adevăret edl.E.oatoe
r.e : ~ă în 1965 ;producţia n~ 
de cereale era de 12,6· mill681Mt 
tone, în prunii ani ai aet:uarulul 
ci.ncil11iail au fost ireal:izate .:pr.opp*1 
de 30 şi ~l milLioane tone. Es~· 
rele merit a:l to:varăşul·ui • d)IU. 
Ceauşescu de a fi .:iJn1ţiaţ __ \to• 
revol.uţie agrară, aflată a .· · 
plină desfăşurare. şi care ,şe . ;do~ 
deşte a fd o ireVIOl uţie JllU ~ • JJ1 
do meniul iproducţlilor iagricQle, d 
şi m modul de muncă, de gi'tjd:k 
de acţiune al oamenilor de la·~ 
Şi tot marele menit al tovaiă~'Ulul 
Nicolae Cea_uşescu .este şi a~: de> 
a fi ireconsidemt ginclirea 1p~ficl 
revoluţionară cu pl'Wure la. -1~ 
agricul,turii şi al ţărănimiii în ~ 
ficarea societăţii noi, socialis~ de 
a fi ·im.Pulsionat creşterea inV.esU
tiilor în ,acest domeniu, PE:~ 'O.
n.aTea organizării muncLi, peQf:! 
se asigura, .tn condiţiile ob~!. · 
unor producţii tot mal mari, s - • 



rea ·'aiportwui agrictiltutii la '!reall
za:t:ea veni W:l uI onaţl<ma:l. 
Răstimpul :care a tl•ecut de la 

Congresul ial IX-lea ·al partidului 
se .q111Serie in -~Ia României oa 
epocă a . celoi· mai. mari ditorll. tn 
toate· uudeţele ţării, fără nlci e ex
cepţie, au f<>st înălţate impunătoare 
platfot'me industriale; adevărate 
cetăţi• ·Unde se ·făuresc ptgtli.Jse • ce 
poo:rtă, pe in.umel'oase meridiane 
a:fe IJJerreJ, filUmele şi tru.lna, geniu
~ui tehnic românesc-.• 1, Oartogr.afili 
n~tir,f. au, trebuit să m~.ce·· iail de 
an hă11ile ţării, ~nscriind pe ele 
i:u;1 şi măreţe obieetive :•· Canal'ul 
Dunin"e-Marea Neagiil, 'llranstăgă;; 
i~•ll, bairaju.l ele pe Afg~,· ·Jilidn:o
eell.tralele de Ia Rotţiie de 'Fler;. de 
~ I:.o~u şi de ipe &>meş:> metrdUl 
idin, Bucur.eşti. Iar ·e.cwn1• se px:egă
·~c să -traseze pe 1'll$Eia .ooi·tă El 
pat riei o nouă Ş.i :embl~ti~ă hi:. 
fiţptuire, deoseb.it ·d'e~-semn.if:i'oativă 
pentru 'e'VUI ia.prins· pe atte il ttăiHn: 
amenajarea complexă' la :rîUil:lit 'Uîm-:: 
b_cWi1Ja. Şi tot-ce s~ ~ătt;a.Un aceşţi 
2:L de :rodnici anl, ""tOate ·.aceste 
~asemuite ctitbrliau fos't-Consbtulte 
cu· oameni~ Şi . ·~n~~ ''.6atne.Di, cu 
poporUJ. Şi· tp0htttu 1$por; ' ftricfili
citîdu-se •vfu.•tuţi!le ~iliui construc„ 
·lfitv al! ~ul'tn, ~ae · şi · :p,e$eoo
tele ~e energii cireiaitoare. ·Tet· cu 
Pl>POO.'<U! ·Şi pentru ip.Q~ s..au. tidr.
'caf.)n an:H ateştj.a' ·f~; cu a-eose'" 
oh•e dltpă .reol'lgatrl.:zl!i'fea· ad.nnills• 
t:tatiV-terj.toriiSlă - ,OnaŞe şi "sate· ·noi· 
~ . • . . J I · · )" , • ' " , 

piarea majod'f;a!te oa fa:miil.illoi- de 
&meni ai ,m1;1n'Cfi. dispunî:nd ·acum' 
d~ locuinţe conforlă'bÎle~ în ·cifuSe'ns 
cu exigentele vtelriii .. Şi', ţ):im_ ~~~ 
se ct1itl.oaşte, îti. ~cbttăfi:J!l ciri,cf@_ii,t 
in viltorui d~·en$..ii y~ ocihtoo.µa . Pe 
un plan su.pe,t.UQ't .futJtpţuJrea Î)oli
ti<:.i.i â~ ''s_ii~it~e _ Şj,, ·org~n~e 
a o:iiaŞEil ot ş · 1ClQI.nUâ:leli 011> • ,1: _ . ţ „ , .. . qi;,„ :rr„ mq~er 
n1~e ~ tuturor: lcicaU.Wi,fur. Este 
~~ . Progi'<µn Ol,l ~de.v:.Ş,rat fevo{t.ţţio
nai;; m~ni:t. să de~ine. dezvoltarea 
armonioasă a tufunror:, lo~ţă,ţiJor 
patriei, apr<>pierea condltiilor de 
V-laţ~· din maji~ ~~ ·4.~ Îecele qin 

·Li~ t,~~ ·--:n~ ·în ·1 ... , 
?.~. ~fn~~f:- _ _ '"~--. tpelt~ 
~e .cyv~~e · ;~·„. ~)Jn· rl:~ir.Wf. . 
~ - ·Pro.<fus~' s ·~.şi. ~. ·~~'tiifui'" 
µ.aţi9mu ~ş;, ;g · ,. ~-~ .bJ.inl· 
i;~~otm-~: ·~ · rrebon\Sfi] „ 
a ~nlil!trui ae: ~·~veri '· . 

fecţionarea ~·· şi con.duce- . 
.rli. "v.ieţU 'Socia\le;· ,Jl!eailizată '.l'.Ub im-. 
pUl:suJ. -gîndil'li :tO-eatoare a itow
ră.ş'tilui Nicolae G.eauşeseu, . cu con~ 
tiliibuţia s~ hatălmi"toal.'e. Aceastatsi-a 
aflat cea :mai · C<>n.cl.udentă ·expi:~sie 
i!l1 făurinea untti oadil;U, insti.tuţiona
li'~t. ·unic ·în .felul său; .ce, asigu;ră 
parti<?i;pa:rea ao1Jivă1 . -cfu·ec_tă .şi oeJec
tivă, :în oJ.~ţul U!lei ..w·orun.de: .dP
m0craţii .sociailis'te, a tuhl.ror •oame
nil-01·. muncii · aia~ eon<lucerea soeietă
ţbi. . Riea.ID1bate, po~tiai!<ă în , .®l .~.:. 
iaal:t gra~ de . am,pl1,1\l, Cil:U;aog al 
tovarăş__ului ,Nicolae G~şescu -0u. 
tar:a; ~u f&uri itoI"h buni:ud lor m.ate
riale. .şj -'Spt:~tllale11• di'a!og · şusţi.Qu t 
mai ales în ·cadr.ul vizitelor. de 
lucru întll(ij;>rirDS~ ~mpreun~ eu 
W\lară:Şa Elecria -O~u,ş~u, îri. , .tOate 
ltlid;'e';eile ~iii şi în. ·Oaipi~ij. · 
Mălieţete :i<hfăP,t\J:i;L't .<;ie dup.&,!0 9,n

g:t!;.suJ ·al IX-,.1~ sţ1;1ţ, leg~~~ Vl.!~·
n.ic;, pţi·P: :t;~t .~e·iaµ .!')le iu.a;l' pr~ei;i;ru.1, 
~ ~· st;mŞff;,lcat!vx .el~ . J,~g,f.r~a ;•:fiţră 
iţl~t,al'~ a or.izovtajµ.i .de. ,prl'lgă;.ti:r<~ 
ştl4nţlfil_ţ~ şi,„c,ii.Lţµrar~ :a pa,P,oJ,·ului. 
B'n~i.îJ,e . c:ea~~~ . J?ţezen~ ac;t~vă 
G;l. ~~lltj~;ţili,J.~~plgţj,pn.~l,', jpnp11or 
Şt. c-Ons.1\.,~fltv. >5~H\ matiii"'""""t 'T.>le-
·naT ·şi ,.,.fu . ·sI>atiITr ştl'.fotef:~v:â.fă-
~ntui1.u~. J91 •. cu!l'lilN'iji . şi ~n'te.10 oare 
s~ de~v~Jtp.t, .cQntiJiu.,u .. în CTep;Mn 
acor~t ~I.! "~en~l~ ~(~iki:i $0-
ciâl~ IDP ~fja · · .ne,obos.iţă· ta 
~dtiil:ui, p. pe<:f$llM,dui s~4 _gene
~. "t<?~"l:şiil ,~i~CiJ!ae Cea-uş~.cu, a 
tov:#~l. :El~. ~'l.!Şes(.'u, ilustru 
om,. pOld~<?>. ·Pl"~:~~nţă, pjfS.9?-ali: 
late a, y:1eţi'i ştiinµtlpe rl:4t1onâle ş1 
Lfi~~.tlonâle, . S-a' as.i~t iaStfel 
n_li'."nr~' de,f1lin;a eg;a.Jt~te'."'in e"l
dhil~ .unor, reia~ . 'ec5'>nomic~~p0nti
~. ş1. SQC11!ije e6h.1:tabile, ci ş1 · ·acce
sµ.il liber 'l\l ti'uturor cetă;ţenilorţării 
~ .Ştiin'ţă," iinvăţărnfrtt Şi CUltm:ă, 
~;.,.;btli'tăi• ·- ,.„ ' ' . ' . 
~.-:.,'.., ~ tI ~·~~-ţru :tQţi . ~e 
aţ~:e .!li i~ -· ~ţ~i ~l ~tivi-

lor .<Q.ame .· :â ~ca: , 
V,ii~ţii !in · . : U1 ~. Pe · · . "'1 
4!lle mereu .aScenderită :Se •.tn.scrfu, .. 
Şj: ll()ile ~iorăi,i de retţ~ţmţ~( jţi 
i>ensi. t,. ~ ~-:·.•. ,~. ~ ţ.,~ · a'U,~ şl a Q;• ,.. 
t9r m.ăsul'li ~dOJ>~~ ';_ · , .„ ·. ~oe:~;. · 
cu ~ţoar~ ~~ k fu l!Dlt 
ce au ·~;Cpn~~ului âi, ~~l~. 
~ paxtidll}~~.„iyaţ~ vox1'blin4, lin. gr:ţd ~ ~ 
1111. ~pteltjr• d~pr~ ' JUS:tie.W. · ;pplî.·· 
tic1~ ,~iclultii noo1iru, ia ~~-lnJeI:-
so1c1iJallii~, ~ cpµn 'iln. ~ ~ / 
tiMirtlăiţi Joc q,rnu!h •.buinăS~ ·Ş'f _· 
furi!Oiir-ea sa. -

. ~ irîndul epooâlef'Qr ...r.~~âtj ·din 
liltun:U 23 de ani se sfţy~_:Î 1 ·per-

tă1ţii um6ne1; • .t. „, 
.Şi )p~esa:. J?-,~fil'.ă . CQmuni@:t~.,~r 

relia .. llar. cg~~-w ~· l}.t-l~ . ţ ~ . 
ac(:)l:d11:t P'~ q~}>ijă Ji~ţt~. ~4;; 
defini.tă drepţ; . ,..tr~IJ~ _ ~· ~.P~rl~~- 1 
le,i -~~fe,t.•P~~D,1,~~ţ.., 6'Cfii~,1!, ,(9i 
ce · es~'.Do.q şL&Jl,IPo,1JS~"• a f~t.!!!Bl"i 
aa..t~,..pI".qţung.,.i'de1 ~eţ~ $'~i. 
R1;1;~<I!tc ~m._~eţ~~.;· ,gţJ:.!4ii"~ .şi 
~tlp~ . ~y~~~ IL 3~~ 
Cea.uş~~Q'iil,-.. î9'Cl'iţul, ~!<™ ' ~ewi?.lµ ~e i 
P.ak\.Q;ţ jŞj p;eVQ~:µţf~~- ~~:l .,~~ţ, 
puAlidlŞ:tiaji , j.!:pmâţl;eş:ti 1-~ . ... J~!!G : 
~·e~ol_ut~w~t'~~ .. :.~':'ofU:i: .. /P.e.s~. :,1~ .. 
l~"l~ i;~~;~ „ş.~$.lliPil,.lret g:~„!l~ 
e!l~.glJ'iTŞg JW,ate~ ŞI>JID~ .ţ~~ .~ 
~~j iia .gi:~~·;~rel~·.am~~~.Y!
z1,µill~ S-->i!iU : ia:făl'~t ;1;~ ;tQR, ~~.t 
~i qt;l„ ,(!)_ :V~ita~jă ~1f~ună.. ; · • 
a~'lllÎ I c~tâţen~ a. '$~il~'UlÎ,Ui._Wi..,,, 
'liiilla\Illl, s-~um.ait • .mau.'ila,;„ JalWeldal:kl 
ve „µb1, Ş~Q,ul · ~a,_. ,mullla!;pi_„ 1 t 
t.ţ"ăim. -~~1:jştiJ;3-0)nânl , · · i~u1.f.1:de ... 
Pl1ni~· .eJl! in~AA- r,cg!!Ş,tU_uţă. , P.<>}~l<;~ 
şL p..·-0.resi~ă iQd"!;ţ;,or·rea_.<!_e ,.,-e~,,.J 
cepţl'.~a . l:aspuni:i,e~ de,., ·a.. ,!s~ 
cu_nq c1:1~J.t~ · ~~ipi., ,Pt~1 
tnel:e J · oo.J.1ci~ „d~ fftdi:Li~e„ $·oc~a:: 
l:ist'li,_ de. a: roool.,.L.I~ . ~elei 2'~~rjn 
exemple; ,,Qia.z: .Cl'.1.tiţind- ·~~' ~~l~,~ţ,-. ; 
î1..nplin.il'i ;S{JU :i:aml:neri . ft\ ;ll'rJ9â.iJ~ 
·&te 'în a$8ra oi:ic~ui-::dupfu~ · '.~ 

toate ,rp:ăr_eţ~l~ truii,n}g~ ~§Y,11{~ . 
til'>aiar:~. - .. {!lro:t_anqel-!i!·. ti;şqşlQ~~i, 
ec,onomiţo-.sopiWe . . din . , :u!t4'1~1~ 
două·· decf1.nii ·.Q-a:r fii . fQ~ . ,poşj;b~ij;~ 
fără . •existenţa unµ.i· . pu:~~ic 
parti'd1 revoluţlonal'. · JJn · ~61.d 
care - aşa euro sublinia 'tovarăşul 
Nico1'ae ·eeauşescu. - . , in pel'iQada 
de după Congresul al l~-lea .~..:a, 
redohîndi~ spîţUUI revoluţionar, 
a~lnfilţ3ţ~ . şr · ci>pşc.1~1~""'sa' -~~ 
i>M"ti~ -~!>,g!_w'ii,Ş~. · a~' l>ar.t.t~ ,l3 c),~~r· 
O.~:!m~rţ~ ~tf:ţ~N,fJic~~~ 
uneşte în r.îndunle $ale . ~' 3~TIJ 
m,µ.ioane de mem~1:1, intk~ra~;~~~ţ~. 



nic în via ta societăţii, Partidul 
Comunist Român îşi exercită. r olul 
său de l'or1.ă conducătoare în t.oate 
domeniile vieţii sociale, de centru 
vital ' al întregii naţiuni. 

Epoca in.augur.at-ă de Oon_gresul 
al TX-lea al parbi·(iului se · înscrie, 
totodată, în istorLa noastră naţio
nală şi ioa ep·ocă a U!lei putel'nice 
aflmmări a Rotnâ niei m viata · po.ţi
tkă intern.aţion.ală, a creşterii ne
contenite a prestigî.Ului ei în lume. 
Este ·~ ne:mljlocttă .a 11eo
bositei · activităU desfăşurate de 
tovmă:şul Nicoiae CeauşesC'U pentru 
sohi~onarea -c0nstructavă a mariJ.or 
p11obleme ale contempor.anetătii, 
pentru apăit'la'I'M dreptuLui suprem 
.at•·O.amenilor ·la pace, la ·viaţă, Ja 
exlstenţâ liberă, independentă, Ja 
făut:irea unei lumi a oollaboril:rii 
intre toate .Diaţiunile, a unei lumi 
fără arme ~i ră.zboaie. Poziţiile .şi 
conceptele conducătorului par tidu
lui 'Şi s-tiatului no.stru, întemeiare pe 
o · enaUză a·i guroasă, ştlinţil:ică e 
proceselor şi tendi•nţelor fundamen
tale a le lumi,i d e .astăzi, ilaSiună'l 
sa .revoluţionară, demersurille str_ă
lucit e in ~prijinul dezideratelor de 
pace· şi progres ale umanităţii Hm 
adus, fil'eşc, pe toate mer1d.hanele 
planetei, o bi:nemeritaiă preţuire şi 
consideraţie, care s-iau r.ăsfii.nt ne
mijlocit asupra prestigiului şi dem
nităţii ţă;r!L Pe ntru toţi cei căror.a 
le sîn t a proape de inlmă pacea şi 
1ibertiatea popoor-elor, preşedintele 

Nicolae Cea:uşescu este un mare 
E'rou al Român.iei. un mare Erou 
a:l ·păoii. 

Este aeoseblt de edificator în ' a
ceastă priv1nţ~· largul ecou, de care 
se bucură in preşa de peste hota
re marile realizări ale poi>orului 
nostru în ·cele peste două decenii 
de la ţ::ongresul al IX-iea al 
partidului, !iniţiativele şi acţiunile 
(Xreşedilnlte'llUi Nir....o:Lae Ceatu.<;~cu, 
pentru edificarea unei lumi a pă
cii, destinderii şi colaborări l, o 

lume fără arme nucleare şi fără 
războaje. Să spicuim citeva texte 
rele vante peat.ru marile adevăru!t'i 
pe care le afilrniă : . e ,,Dacă, e adevărat că, in 

clipe decisive, popoarele dove
desc ştJinţa absolută de a desco
peL·1, cilntre bărbat.ii lor. pe cel 
glpabil să imagineze şi să de
te1,m1ne mişcarea posibilă a is
toriei, atunci români!! nu pu
teau flace o lll1lege1·e mai bună( ... ) 
Nicolae Ceauşescu a fă-cut din 
România nu numai o ţru·.t liberă 
Ş.i suverană, ci şi una din cele 
mai dinamice societăţi ronte.m
porane „. („Greece·s \Veekly" .
·Grecia) . e „ A:cum 23 de an:il, popl)ru!l 
român a :inaugurat o 1J1ouâ pe
rioadă în istoria 1ui, denumită 
„Epoca Nicolae Ceauşescu" , 
deoarece toate realizăr.i1le obţb 
nute de atunci sînt legate de 
personalitatea preşedintelui său. 
Noul avînt, pe care acest mare 
con<!,ucător l-a insufla t vieţii ţă
rii a determinat ac.celerau:ea 
d~zvb'ltăTh economice şi poli
tice a Rom âniei". („Tiempo" -
Mexic). 

e „Cuvintul preşedin1e1a:i 
Rom~ei es·te pentru opinia pu
blic~ mocndială o· pellmanentă 
su.rsă de op timism, speranţă şi 
încredere în ~pacitaitea popoa
relor de a irnpr1ma o dezvoltare 
~ Îln.rfll'egi<i omeniri '·. 
(„L'Action'' - TuniSia). 
e „In opinia României, a 

preşeilinteJ u i el, nE!(;esi tatea · J.n
~taurăril păcii şi de7.armăd.i este 
urgentă, a vînd în vedere că 
ameninţăTile la ad!resa drepbu.t'd
lor legitime ale popoarelor de a 
trăi liber şi în pace sppresc tot 
maf mult, p dată cu ul'lMele Ta:
cumu1ări de arme". (,,Sudan Ti
mes" - Sudan). 

e „Amploarea transformări-
lor care se p roduc în Bucureşti, 

fără egal în · muli.te 01·aşe ·m.a.:cl 
~e l umU, este la fel de vlzibuă 
i.n lucrările de amenajare a:~ 
lui Dimboviţa. Edllii ·au !ăc\lt 
di 11 .aces.t ,rîu o oglindă de, ·&pj 
limpede, ale cărui maluri sm 
preş,ărate cu zone de agcem~.~ 
şi de dist.r.ac\;il pentru. bu:c~ 
:eşteru " . („La rt:vue du Liban10 

de l'Orie.nt Arabe" - Liban) 

Acum. la 23 de ani de la mar . 
forum ·comunist din l 'ulie 1965, ~e 
s-:a înscris reu litere .de al.11! in ·El§: 
torJ.a ţării, poporul ~·omâin, unit 6a 
un .. s:Lngur .om, iŞ,i ·înconjoară mia-
rele său cpnducător cu inaltă sti:rill 
şi .recunoştinţă, cu devoLament ~I 
neţărmw·ită dr.agoste ,pentru ~ 
ce~ ~ a f-ăcut şi Lace pentru .bi· 
nele n:atil.!Di4 pentru gloria, mărej,l:a 
şi demnliltlaibea Ratnâlniei roci.c1.li~f~. 
lncr~to-r in Yiitarul său comun;;ş_t, „ 
arngiajiat cu toate furţele m înfiţi>• 
tuirea programelor d~zvo1'tătii eci>- I 
nomice; şl sooiiAle adoptate de C<m· I 
gresul al XUI-lea şi Con!eri~ 
Naţjonală ale partic.)uJ.ui, între.,jµJ 
qostru ·powr, păşind în .cel d~ 
24-1.lea an al epocU sale de glQrie. 
îşi asu.mă supremul legămînt d~. 
tu·ma ou uecliu.tită fetvnil.ate ctîff. 
mările înflăcărate .ale seoretanil!iJ 
gene.ral al partidului, tovµă§;@ 
Nilooba:e ·Cemrşesou, de a f.acie tQ.i(Jl 
oa ~tr.ia no.astră să ur,ce, cu .filţ. 
murltl~ desfăşurate, spre în~.~J! 
piscuri .ale civilimt~ei oomuni§:_ţe. 
lmpreună cu tp}i oam~nii m_un,~ , 
cu toii cetăt.enli patciei, sţujind. J!U 
credinţă partidul, ziariştii comu-
nl:şti dau expres:ie, şi i.n ~.ceste m -
mente a n iversare, hotărtrii l or P..e
shrăinullate de a-şi f~ce cia,toria cu 
ardoo.re ş.i pa.tos rev;o~uţionar, d~a 
scrie au iilialtă măiestrie şi pu.ţ.e};e 
de convingea.-e, cu mjntleq şl .. §JJ 
inima mereu t.ine1·e, ct'-O:nLca aw~i'
noasă şi fidelă a tot ce a u în~C!fis 
şi vor mai .înscrl.e ~u:i.ii noştri gJ:Q
Tioşi irl cartea sacră a lstor,iei m>-
mân1ei socialist~. t 
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program ·d·e artlun·e revol·uti~nară;:,::·:·· :· I !..• 

} ' . . , ' . 

munco~ exemplară .~ _pentru prew 11.Q.RSlr4 . de I-

„Să dezvoltăm puternic educaţia patriotică, mîn· 
dria fdţQ.J d~ I , ţlJCerirU~· reVOIUţÎOnăre, SQ f~ţelţl $ă . 
crească ra~punderea -şi h.otărîrea de a face ·totul pentru 
o contribui la dezvoltarea contin'Uă a patrie'i, Ja întărirea 
independenţ~j ·şj sl,l.Yerqnttăţii sale". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

EnOc~JfA r„ PAJHIOÎ1CA-
tot mai puternic reflectată 

noastră comunistă 
A 

ID presa 
Masă rotundă 

t>lnCre toâte· sentimentele umane, se ştie, nici wuil nu poate fi 
mai oobil, mai i.nalt, mai complex declt patriotismul, e&~Uin~a că 
aparţll ~ui popor:. un.ei •id, qnei istoril Conştiinţa -Oă lat-ă de a.cest 
popor. de ,ace_aa,~ \ţF,ă, de ~~ istorie ai .o mare şi .stinti datode: 
datoria de. a Ic· iubi şi rcspec~, de -a le apira şi dezvolta, de a duc;e 
mai departe -steagul Inplei p'enku Ubertâte şi· fndepenOenfli: făclia 
progresillili şl ·Civilizaţiei .pe 'Pimînt-ul l>e ·care te-ai nliscut .Si ti l• au 
Jisat . .moşt_epire ,înaintaşii, ca ·si-i laşi şi tu urmaşilor tăi. O datorie 
cu atit mai mare. cu atit mai sfintă în condiţiile orindttlrU socia
liste. care a lichidat pentru totdeauna eiploatarea şi asuprirea 
oinului ele citre om, ·dind omului conştiinţa. plenari a valorii sale, 
PoSibiH~a. de ·a se afirma nestingherit, aşezindu-1 în locul firesc 
de stăpin şi liurltor al ,propriului destin. 

Dal." patriotismul - cu atit mai mult patriotismul socialist - nu 
este o valQare înniscu", •nu se- dobindeşte spont.an_.. el sc edu~ 
trep~at., .Prin etortarl,'le oonjug~te. ale faml,llei, şcolil, ale 'orga°'bâfU
lor poJUţce şi o')>şt~şti, ale statv:rul ·ş·1 'ale lntregn societăţi, sub con
d.ucerea clarvăzîltoare a parUdului comonist. Evident.o ln ţia:cesie etor
hu•. ·Plle&a, inkeaga presi iŞI ~a.re Ioc:ul. ol, l1n 1oc de !liaţre rlspU11-
dere, care prdUpune o activitate stăruitoare, permanent~, bine -oden
tati\ şi îndrumate\, nicicind şl niclfrnde .Ja. intimplare. i,\cestei pro
blematici .ma'jote, cireta Tezele di!I aprilie, expunei'jle din ultima 
neme ale l9varişuluf Nicolae ~auŞAs"c}l,. secretarul &,eg.eral al parti
duhli, i-au coiiferit noi şi multiple ~~enţe, revls~ ~~~trl t :,a con
sacrat o masă rotundă la. sediul r~tlei 1azetei „Dunbov,iţa . ~asă 
rotundl care a prilejuit .un sclilmb 'tcfdnfo ae ideJ. de o:P1'ţ1 ·~·qpra 
celor --Jţlai bune, mal. a.ăeo.vate ··di_ ş1· modalltiti de'. "implicam ··a ' 
publlcaţlll.O.r. noastre în munca de ,~du.~aţţe J>!i>b<lotlcă · a oamenllo.r 
muncii. La ·masa. rotundă afi. patţfolpat tov~iişil : li'fo~~ 1'~l1, 
redactor-Ş_ef al gazetei, Ion NEAGU, secretar responsabil de reClac
~ie, Ale.xan&,u GEGIU, seeretar ·al organizaţiei de partid, şef de 

rubricA, Pţ?tre STAICU, şef de rjibdcă, George CQ~~-pţ, şef de 
rubrică, prec.nm şi trlm.inl revistd noastn, Constantin TATU. 

• I 

.Sursă de 

îndreptar · ·de ·nep;eţuit~' 
' ' • . . ' . ' ~ • „ ' • 

.. -
Jn activit~leâ„ ·- ..;, 

. Col\f~ .... ~,n T).\~U : • . : -~ d~~tia · 
dţ?Spre m 1Jloacele, . căi~e - ~1 modal:!
tă,\ile, ele implloare a n·~stră~ • Q 
z~tilor în npb,l:l!a. .a~v;i~c de 
edu<:.are. a oameo:Hoi:- m 'tincii , Jn. 
sPiţftul · dragostei faţă .d_e ţ.a.tll , el 
P!ltd ci!âsr:nulul il'4}Vohl~i<?.nar socia ; 
Ht tf u:u este 4~oc, o· .şar4ibă UŞOo!ll'ă. 
Bţll~;ficlem, însă, şl, in '~ceaşj.l p11h 
-~9.l~. de. ~~~~ cJ~ţ~_. . Cjţi_ ~r.~ 
.v.atloare te~J.'.etkl Ş! ţmaC1/iţă, ·aaţe . 
de ·toViar'ă.şoiil Nlool.ae · Cea.Uşesctf'. 
secretarul gerie:raJ. <il parlţ<}ttlul, ~ 
we.şedi'ntete Re,puQJJ.cii., };n . ~xi>une
tile d.in. 2i) a,prilie şi 43 iunie. Jn 
ceiehâ1te e.xipunerf şi cu-J.i:nt~ri d l·n 
ultima vreme. Şi mai benef<iciem 
de acel adevărat cod ~ ·~':i.;)ti c;
mUIU,i. socliaJ,is.t) fClJillluliat. qe conp.u
căţ{Y,r.UJ, partidultl:\ , şi . sJ:~~l.11.ul. r.ostr.u 
cu mat b1n e de un ·aecemu î1t u~, 
1ia în·tî.iti'l Congres '11 edUt?iaţlP-i 'po~ 
l'itiee şi c1.llturji socialiste, şi ·ca re-a
constituit ş1 constituie ~entru noi 
toţi . Q su~ de inspiia;ţje sl UU: îr;
~tar nepreţult în ?c1ii@~ţea,,„J>U:
b'licis"ti~ă. D e fapt,. întţ.eţ_gş o_pgr~ q . 
tovarăşl'l.11,.1 1 Ni<:ol11e. ~e.auşescu, 

Pilduitoa~e\l :s'â . viată ş( a,c.tiy"ţ'âl~ 
i~ptezln'tă„ iA. '<l<ftţtEiliitl.;t~ IQ <:~ 
ne-a.m ,pr opus să ai'llă ~ schit'rlbul 
~ostr-u ·qe op.tllii.i ca de. n1tfe1 în 
toa·te d o'lll.enii'fe, !Un ţ.e1.aut"' llesecat 
de. t~ze, de idei ~~ero~e. 

Florea. RAJ),U : ln.ft~an~văr, 'a.şa 

stati - lu~\e C!Jn ~n.em9jat şi bţ
-nefi.oi · ~:,... Otien~;ţ !l~J:>elli, de 

·a~nifi. cc~:ţ .. ~.a'~~~ cdlec,~ 
t'l:vl!l J;edac.ţ.lo~ ~ -ze.~.i ,,Dim
:bo.vtf&'! a socotit : şi , s'OQQ~te .edu
oâ~ patriotic~ d:t'epţ pŢiDr'tate a 
priorităţilor, oapitbltil ,~l ~i Im
portant în tema'tiioa - 9 uhlloatiel 
noastre şi, in această privinţă. am 

-, 



„A fi patriot, a-ţi iubi' ţara inseamn~ a face totul pentru- a ·spori avuţia 
naţională, proprietatea socialistă, a nu precupeţi nimic pentru înfăptuirea 
politicii partidului ·comu-nist, ce coriespunde. pe deplin intereselo1'. ,vitq!.e ale 
intregii naţiuni". „ ,,. _„_. ·.~. · · 

·-"' 

pus şi punem la bază vasta operă 
teoretică şi practică a ~vat"ăşulul 
Nicolae.: C~~~cu, q_~J..en~~' ~T
oln.il iji. ~ Oa:ţtme ce lHI: dat cu 
dlv~e· Ptilejurl şi, mai ales, pe 
timpUil vizitelor de Lucru tnt~prin
se.~!A : .,!ip_.~· ~9!1.ă cµ\tov~r.~ __ , __ .:E~n,0 
C~J ;pe strivechl!l'e· rriel'iiiag\.itf 
dîmbov:!ţene. Fărră îindo.Lală. cea 
mai mare atenţie o acordllm culti
vării a c~ .ce; n oi ~mµnim patrio
tismul faptei: a atitudinii lmâintate 
faţă de muncă. Fjind::ă a f.I pa
triot înseamnă. iMinte de toate, a 
muncl ou cy,e<Hptăi-~ a te a-:hita e
xemplia!r de- &>att!.' md.atkldrfle, a-ţi 
iaswna an~jamente dar a le şi 
inde:plipi. Si:gur, . aş, putea sŞ. d&u 
în e,cest s'ens mtlttie' ex.t-lnple de 
reuşLf.e 'publidistlce - şi pdate~ ~ii 
.se vor da. Ne înscriem 'şi noi, însl'\, 
în observaţia îndreptăţită .a secre
tarului general al p.artidulul prl
vind e:idst.enţia unei anumite ~mt
nerl în urmii în rld:loarea l".Jvelului 
de conştiinţă, de fonnaTe a omului 
nou. De pildă, cred că Via trebui 
să ne siituăm pe o P<>zlţie mai :fer
m~ - miaI ooni~1dvă, f;aţă de tot 
ceea ce este vechi, ' per.imat. să ao-
ţionăin cu mai multă hotătîre pen
tru protnoviarea noului, a c~ea ce 
este cu adevărat înaintat. Si cred, 
de aseIJ)enea, că eduoaţia piatricticii 
nu ·esţe o, problemă de campanie, 
de oare ·.tţi agiLnteşti doar cu AAll

mUe · p tile-jmi. Este o aef;j.vi~te 

continuă, oare se cere pe.r:rtllanent 

NICOLAE CEAUŞESCU 
. i : ... _ ._ .... .,,. - -· 

integrată în activitatea mai lar~ă, 
de cultivare ra oonştlbnţeJ :>'.>claUste, 
revoluţionare, de fcxrnna.re a omului 
nou. Cu alte cuvinte trebuie să 
surprindem î·n mat.erialele "loastre 
.acele 'fupte, trăirl!I ' umane os:re, . t~ 
fJectii,.~ tq ,g~ţă. să, oonbri bu.le L la 
dezvdltfla.re.â mfud1·ie1 ·P<\:trl6'tice, J.e-· 
gitirrie' peni11r'u tbiârH.e WăipttiirJ do
b_indil.te în edifi:oarea societăţii SQ- · 
cial'iste pe pămtnttld Român~ei, în·· 
deosebi după Congresul al IX-loo 
al pa!l1tld._uJui, periood~ i)are a in
trat in conştiinţa Poporului ca 
• .EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU". 
epocă d~ dep;m11late şi Jumină, de 
l'Tl08TJ ctigxrttl '" : „ 

' 1 I I 11 1. r - .j 

C. T.~; ~ ~ei,..X~lei~ ril& ~- 1!1 
Tl*1fl1t şi • ra.pi6Jîi &. &i:ipa dQkgtb>n1 

ou!ltiV!a.r.ea spiritului 1or irevo.lu~ 
nar, de an~ 'l)all:r.i'Otică . PellJffii 
că ei îi predăm imxi Ş"tafe'ha de IOOil
s1Jru!dtm.i, ere făur.al'ii, de ea deptnâ'e 
mersu!l m ereu ascen'dem.t spre Qele 

· ftllâlJ. îD:ail te lmlhhf.. (te p.ro.gres şi ~ 
41iUza.ţie, Pf'~ .~;•JreVO}µţi:~. 
:llil!iiyd, se c~1Je, ~ 1\_)11.'IOC~ . -
'.tiih'uu , ~lintre.rUpt. ~ ·· : · · l 

' ~ 
· -Patrfotismul ·faptelor, 

al ,faptelor,. de .. dăruia 
- -

ail IX...:lea al !PBil'tillului:. s-a redait 
~:Pu.lruri ~timf ~ttlm~ ml!D-" "' · 
driei patnro:tfee-)le res~ · pen~ 'J>eh'e STAIOU

0

: 'S-'a s ubUn·i.at ntq 
trecutun să.u-G'rii!l:enalr'. de demn!iitate o dată ' rolul 'decisiv a1 ()'!"g.anelar 
naţlo:rullă, sentimenltul :forţei şi ca- şi organiza,ţijlor de ipa.rtid, al '00-
pa<ti,tăţii ~e de. a-şi tăun v.i.aji.a J muniştilar, .în 1l0iate sec~le 'de 
nouă, soc:i'11\Stă.. ~a .dlim. 'O' ,p.oreş,te. ~aclfuv.i,~, îq ·i~~ viiaţă- eedll<>-

. . • · , „ ' . · ' mkă i soclia!l~tJ!ll,'ffu~ a ţălrj.:i. NU 
F. iR. : $1, in ooelaşi iti~p,, ,Ş~tj- e,Şţe, a,o:AA _qi ..,:puţin îm discu~a 

mentul mândniei ~e ~ 'Piiiritii~patii~ ·~ ~ăl, e~."~e]l~ti&aţii ~or.eti<ie în 
act iv la făurirea sode'tăJ\'dl ~- ~ceă~ă· lt)rl;vil!lţt,: Aş d()iIIJ să men-
te, la in~~ patriei !IlOasbre pe ţianez !altceva- -:- şj anume datori 
oele ma;L. lilna1te au.lJJti de -progr~ noostră oa, ~u-1T.le de- .rnijloa.,. 
ş:i ~li0a.ţie. Spea- că ş'i 1ooiegl i. ·v:or cele ~zetăreişt.i' ·Ide· ne sta'll 1a în-
.fii de ~oci1d cu ~ne că aivem dâtO- de:mfill'lă, ·să fuijiţtinn mâi fexm ::c~ 

I . . " 1 •• . ,_ ' 
aiiia Ae a mill.i~: p:iaâ, aJc6ţ.v .PM~~ patlrtlJotismul re,y~ţio111a11;, soc.i~ 
edn.roare!a.·' 1priin mun<:ă şi pen·'Wu să deV!!ină, o r~it/ulră defiinWori~ ,a 
mll!Il~ a ti!rrer-ei generaţii, pen.1a:m ·oomuln:is:tu!liU!i. · 'Aşia <etim' subl!iŢ1:1Ş 

>I 

Secvenţa de muncă de la - Intreprinderea Textilă ,,Bucegi" din Pucioasa - · 



'~ ' · ,,A .fi patriot .inse,âmnă ·iCJ fi1.ggtq qr:ici11~ 1l~· Q.cj-~_!tJt1l :mer.gi~ ~ P,io,~ ta 
supremul J-sacrifi~iu~ · pentm~ -:a -::.pgra lib.ertqt._ ~foddA~OpEfJ'lţq~it ··o.grît~ldctl 
tării„ pentru. a : ;s.alvgar<la... .mălif!lelp; tu~eriu 11'~~ · ~ţiQQ~l'"' talenf).QP,C?rl1hJU'~ 

· - -· 1 , Jtl, , . , :::;-' 1 „- . .-:11 r'~:;~f1;.rio,;qieoiAr1crA~~$C~ 
: • • 4\ ~ „ ~ „ :i- - - ~ -• l ,... • - \ „ '~ 

de Stat Găe~ti 



„A fi' patriot înseamnă •a inifita permanent împotriva ' · o·ricăror dis.crimi
nar1 naţionale, . Împotriva ' şovinismului, a concepţiilor. şi manifestărilor . 1ra
siste, p·entru deplina· egalitate· i·n drepturi a tuturor oamenilor· muncii, 
făr6 deos~bire de naţionalitate, pentru frăţie în munca şi lupto comună". 

nostru m .,a trf4i~t ăln umex:i a ne
putinţă, ·şi-a dat seama că omul 
nu mail pute& ~ 1tin.ul6por.tlat la 
B*1Jreştii, unde au I« in mod ob1ş
D'l:tjit asemenea operaţii. Se pu'OOa 
s~ă nu con:;em.năm 'ill1 pagin.i'le ga

zetei. atitudinea medicului şi a aju
·~elar saie ? Nu se putea, ev.i
de!l'lt ... 

Întilnire, la fiecare pas, 

cu 'istoria· 
George COANDA ! Secrebarul 

geDeral al partîdul·ui ne-a îndem
nat t)U o diată să acţionăm mai 
hoiărit f<n spr;ijdnul muncii de edu
eaţie patriotică a oamenHor mun
cţi, retlectind ~utul, lup!.la erokă 
a 1Daiilltaşi1or .noştri pe."ltlmt liber
tate şi o waţă mai. bună, şj ma: 
ale.ci prezentul, cu . strălucitele sal'e 
_comtelaţli. de lu~ni, C.\J JJEOfun
dele tr)ansfomnări dÎ!n auH sociaUs-
mului . De aceea şi a cuvJtat.?3 n.oos
tră s-a desfăşurat - pu,te."tl s p_une 
- pe douîi ·pla:nurj , bin{.inteles 
~exe. Avem marea cml>te de a 
ne ._ int.r-o zonă. unde lia fiecare 
pas te întîlneşti cu ist.oci..u. O zQnă 
si1luia.tiă [a paa:leJe B~o1· :Şi îln 
care, datic:mLtă ~i ales C!Ondiţillor 

favoarablae de exmote.nţă. oam~i au 
Vlieţiui.t in ;per.ma-nenţă, diin cele mai. 
1i~ăl!ta1te tirnpurlj ea ·cllltl-oscind 
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o deosebită în:fil~e pe V!'emea 
get.o-dac.nor, .în perioada de geneză 
şi de consdl>idare a popo;:ul ui ro
mân, oa şi mai tt""rziu, cind timp 
de aproape trei secole Tir~ovişte 
~ fos't capitala rezls.tenţei n~tl'e 
naţionale. Ne a.filăm, · aşadar, in 
prezenţa unu i. veritabil letopiseţ .al 
neamului românesc.. Nu se putea 
oa această rea.Jitalie să n u s tea în 
atenţia ooleotivului nostru redac
ţional. S-au făcut multe în această 
prdviinţă, dar nlci pe departe cite 
a m fj pubuit face. Ne-.am prop~. 
de >âceeia. să revi-gorăm l'Ubrioa 
„Dimboviţa - străveche vatră de 
istorie românească şi de ţară". Nu 
vJ"em ca ea să f.ie o simplă cronică 
a evenimenlielor - pentru aceasba 
vom susţine rub:riea sub genericul 
„Cronici de ist.orie dim boviţe:niă •· 
- ci mult mai mult : să relevăm 
m ochii i n oare orga.nizaţiiile politice, 
instituţlrlle de cultură folos'!sc po
sibiJ:ităţUe ce Je au pentru .?ducarea 
patiriotică a oamenilor mundl , in 
primul 11."ind ia tineretului. Aceast.a, 
pe de 9 parte, iar pe de al tă paTte, 
şi modul in care sint puse in via

loare documente mai puţin C!<.tr.os
cute din istor1a me1eagurtl!or noas
tre, indeosebl locul pe oare îl o::upă 
Tîrgovişte în luptla popo:1'Ului ro
mân pentru. apăl"lal·ea mdapenden
ţei şi ·fiin ţei sale niaţjo.naJe. ·· 

C. T. : Muzeul tîtgoviştean, .aşa 

cwn se înfăţişează acum - 1-am 
văzut şi m-a imp1:esi0tnat mt~lt -
este un centru coIEtpetent •n i edu-

caţiei mul~aterale, 
v&.luţion:a-re. 

G. C. : Aşa este şi, in ce n 
veşlie - se PQ18be col)Stata • tiia 
·paginile giazete.i - , popul!ar.i~ă cu 
regUiloo:i bate iactiiv:i tătile ce ~'1 loc 
ia:lci, mai ales cele cu ole\l:lil fÎ 
pionderii. Şi .mai avem in ;j~ 
încă 16 muzee. Dar, cum spun~ 
Ir:. pr.im pJan situ~ I?rezep~L 
F11indcă a 'fost să Lie oa, Hl d~-
.nu:l popor.Ului nostru, epoca il1l9llgu'." 
raitf1 · de Congresul a l IX-le.a dl' 
pa.rtiduhti să î nsemne mai ·mull 
deci"t tot trecutu'! la un foc. · eşf 
n.u s..;au scurs de :atunci decî: 2.1 
de ani. Este deajuns să iaTat m 
că acum, în 11)88, se Tealize.az~ tn 
numai 40· de zile întreaga prodite. e 
i:nd.ustrl.a:lii dim 1968. Sa.;.i că. S6 le 
sută din po,pUliaţlla. a.cfl:vă a j e· 
tu!lui lucrează în activităţi in: us
tria le. Dm această reall tatP. ~e. 
p_aL~bilă s-<a născut, . n;i de 11111Jt. 
.51 noua noostră r.ub:rica : „Pat~<t
tismul - flacără vie a t:on,ftll!Ol'l 
revoluţionare". In spaţiul ce-i ' e5te 
coosacr.at acesteiia, înfăţişăm sllp-
tămînă de săptămină, de re i 
prin intermedlul rel)OrtajuJui , ~un· 
oa eroică a ctitori!lor de isto e 
prezentă şi vHtoore. Ai'ci şi-Qli . A
cut loc fapte de genul celor ae 
oru'e vorbeau mai ÎIJl:ainite c9TulU 
mei, fiLnd -prezenlie ou uu,plinl't)11e 
JoT a pr oape toate colectivcle un
citoreşti din judeţ. N'-wn om.iş , ID 
ai·i.a noastră de preocupăm ~ct 

contri bu:ţia oonstruotorifor dînih'<>i· 

Imagînt1 panoramică. a Combinatu.lui de Oţeluri Special e Tirgovişte 



. „A fi patriot Înseamnă a milita activ pentru prietenie cu toate popoa
rele ţărilor socialiste, cu popoarele statelor in curs de dezroltar,e" cu toate 
popoarele lumii, pentru cauza păcii şi colaborăriia 

viţeni 1a realizan~.î m.arHo.r ,obiec
tive de la Cern.c1vodă ş1 Agigea, a 
cc.naJU!h1 i Dunfu:e-Bucw-eşti. I.n 
materialele noo.stre am căutat s§ 
oglindim nu nu.mai indep.lm?re::! 
~)·ti.nilor de plsn sub raport nan-
1Jl tiv, ci şi calitatea, n vd d.in 
c;;rrotia cra meni lor. De pia.da, ~rn 
iîib'OVit î n r epo.1;tajele n'1astr~ ~'SU-' 
l):"a munci i Jăuritoxilor de oţel'mi 

eces.are în consLTUc \.iilc ae1·ospa
iaJe şi I.a centnalele el~.: t.rke nu

i;lear e. Ca şi .asup11a unei. expe
ri.ente. d>in ore .se pare unice .in 
Europ.:1 : crearea sflandu.nlor d e 
verlfic8re 0 supapelo,r de .s1gGranţa. 

Alexandru G EGI U: Qa orice altă 
.a_cLivit.'1te de o iasem.enea jmpo:r-
1 nlii , şi c~ în sprijinuil educp.rli 
Jll!lLrlC1t ice a maselot se c-e:rc hi.ne 
condusă. Şi c:ktcă am obtrnut n.işte 
enlizftri, aceasta se datoreşte mai 

iales fapt ului că mn lucrat după 
p~.:rn uri te matice bine eoncepute. 
Este şi concluzi.a care a rezultat 
din dezbaterea acestei prob1eme în 
~1duMrea din luna mai '1 organi
wiieî noastre de partid. S-a sub
liniat ntunci - şi pe bună ctre.ptat e 
- tă ed uoatia patri CYtica repre:1.intil 
<:t>l-OW'l.a vertebrală a activităţii de 
presll. E drept că o faCt:lU m.gi 
1ntens cu nnumite prilejw·i, cl.ar-!'1111 
asigw1'.l t, totuşi, continuîk"ltP~î ceru
tă in tratJaroo dl v erselor ci hatUiii. 

F. R. : zestrea ediJ.i.tm·-gospod:ă

rească şi se;cial-culturalâ făur:iti.1 pe 
RleleuguriJle nO'aSID;.e în ulbimele 
două decenii este impresion.an"tă. 

A,5eză,rMe dimbov iţene poartă o 
Jl(lj nu modernă, civilizata, in can
·ens cu timp:u:l prezent, se inte-
gi·ooză fericit imaginii marHor îm
p!infa·i socimiste din epoca noo.sfiră 
~. destlgur, rezult!:ltul :;p~taculos 
·al ulTLP'l uJui pwices d~ s istematizare 
ini Li.at şi proniov.ctt de towuă.şuJ 
Nico!.ae Ceauşescu, secre1l•trllll gene
ral al partidllll'Ui, ca o nci::esltăte 
Iu.nCLamen t.ală a dezvoltării con tinue 
ia tiiri i. a in.!ăptubi i Programului 
OOrtidu:l u.i de făurire o wcietatii 
socialist-e multiJiatenal dezvoltate. 
Fireşte, citlit.arli văd şi sing~Pt0<ite 
iace.ste:i - judeţul noslll"u 1&re o 
supnafaţă mai mică decit celelalte 

- cla r nu tt:it i îpteleg deplin sem
nificaţ ii le pro.funde ale acestei rea
lităti fără egal. De aceea îi şi con
Sacrăm un spaţiu larg în gazetă. 

;,Avem de.spre'. ce să scriem. 

lmp~rtant e să surprindem 

esentialul...n 
> 

A.· G.: Avem şi rn aces t sens 
citeva ru151'.id - amintesc pe ooa 
jn:tfitula.flă „Legea sistematizării in 
aetiune·~. 1C!el ·1l'.iiil1 mult los"lstăm, 

i.nsă, in di1reeţia dezvoIU:rii spi~i

Du.l ui civic, ex presie :i sp ili tului 
p.::itlrlot1c, a ckatoriei de ;; pflsm-a 
şi înfrumuseţ.a continuu zestrea 
noasli-ă edi.lltară. Şi av.;ni ce s?l 
păstrăm şi să infrutn_LlSe~am, ia r 
noi. gazetarii. desp:re ce să scriem. 
Important e să surprindem e
senţ ialul. Moren.ii, Găeşt!i, Pu
cioasa, Tjtu şi Fieni4 au deve
ru t localităţi cu adev5rat urba
ne. Nici pe .departe nu mai 

c;e;11nă nă cu ceea ce erau îna
inte cu Ciţiva lfl1ni, c:hk1r daca pri

mise.1·5 ele mult sta~:.iw.I de oraşe. 
Se contw·e.ază oa pute.rn.lc~ centre 
.agi·o-industri<ale oomuneic PetJ:eşti , 

Răoa1·i , r. L. Oa.rag·iille, Crcw.edia, 
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Pi.eb·oşiţa. Potlog.i, dar şi altele. 
C u tonul, 11 ~o03.litaţl dlmboviţene 
se pregâtesc -să devJD:i <maşe. Am 
prezentat deja oi tit.orllor looal ităţile 
Pehreşti, RăoarJ şi Pa;ţI;,,gi, dar via 

trebui s~ le prezentăm şi pe cele-
1alte. ,Este ·nevoie, de . .asem€ll~\, să 

insis~m mai mult de~i.t pină acum 
asupra atitudinii ce~!ai:iU01· faţă 
de ceea ce s....i.1 constr.iit, io.losind 
genurile oare şi-au dovedit in 
a~eastă etµ-ecţie cea ma:. ma re efJ
cienţă ; a nche ta, riaidu:;-.anchetă, 

n oll!l ·crJtică. Evjdent, putem 'con
tribui mat .mult Şi la ;i10bili1;a ·ea 
cetă·ţ;enUor in vederoo in1T<um:nse
(I1rif ornşelor şi satelor, oşa cum 
am făcut-o, de pildă, Jn cazul ame
najării bazei de ' a~ent t.irgo
viştene „Cr.izanteina". 

I. N. : Se c&e .(olosit tnai mult 
şi fotoreportajul. Este deosebit de 
G<>.nVingăto1', tli.neinţe.le<; cînd ll 
rooli~i .CU .guS,t., ou ·măli es.~'ie. Aµ 
cuni sînt, spl·e exelll:P1U. fotore.l(or
tajele real"izate de c,1lc.g'1 d'e Ja 
re ,rist::i „FJacăr.:i ": 

C. T . : Desigur, posibilităţile de 
Mre dispunem în pubhCJstică pen
trn reliefarea aspectelor la c.are ·ne 
ref':?.1.·iro aici sint mu:ltrple . . CQnclu-

Vedere din tzgu1 centru civic ·4t municip iului Tfrgovi~te 



„A fi patriot înseamnă ·a respecta sentimentele naţionale ale a ltor po

poare, libertatea ş1 independenţa lor". 

Zi.a ce i:;e impune e.::.--te ?.ceeă de :i 

relev.a mai pregnant oonseciDţele 
l:>enetice ale a:eor~i.ării tel'ito:iiol
a drninistrative şi al-e dezvoltării 
.ind ustrie i in toate 21>nele ţ.ărli , in:. 
clusiv în zone soî'tite altăcl:ată irua
poierii. Şi i;ti subliniem m speciia.l 
fa ptul că nllll1$i m erl.!ln d pe ac~st'• 
âa.le a devenH posibil să asigurăm 

ridica rea g'.J-.aduhtl general 'de civ:
Jfaaţie, cond iţi ile de muncă şi viaţă 

1n depUnă eg,ll:l1;ate pen tru toti f'l'.1 -

meni i muncii, filră deoselJi rt' de 
nationalifa te, pen tru întregul nos
tr u p :7p0r. 

O puternică implicare 

in întreaga viaţă 

a judeţului 

G. C. : Nu s int.em o g.ca etu c.., re 
să se r ezume dooT să surprindă 

faptele, să realizeze o oroni că mai 
mult; ori mai puţj,n f1deli.i .:i lrrr. 
Cum s-<a ma.i arătat, :i~ implicăm 

u1 întreaga vi.Jţă economică ş; 

soc.Lal-cult;urală a ju!ieţu.iui . Sin"l:em 
unu,: dintre Î'Jli ţiia!X>nl concur:;ului 
naţionel de :filme do-:umen tat·e 
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.,Contemporania" . 111 acela~j timp, 
n~ .numărăm pi.·t.ntre organlzatO"rii 
concursului „l\loşhmirea Văcăr(:9ii
lor ", a i serilor de p :>ez1e „/\ mfi 
tca.truJ artelor'"', a am11ld n-.aru[e.-.· 
tăli cu.Lturale „Patra.na ", de la Pu
cioasa, a altar rnaniCt!Stă::l siml!lmre 
d m cadrul Festi valul ..U Naţi oP.u.l 
„Cintw-ea Români.ei '. Mani.festâ.ri 
cu profund c.-.a.1'tac tel' patriotic ce 
s~ bucw·ă de a dez1 :.meu t:.nor ru.a-;e 
l·i:rgi d e oameni, ind ooseb i t int'!J·i. 
Sin lem angaj,3 ţi ~i în sp1ij inirer1 
cJ.ubw·llor muncito.re.şti, căminel,u-

culturele, caselor de cultură. Rc
<.Lactor ij par ticipii şi la îr:drl..;m m·ea 
ir.r metodică, nu sed u :1u.mci 'l~

pre ceea ce Lac ori nu fo..: ace:o;tea 
într-o a.numită periC1t1dă .• ~ă1ptămi-

11a onlturală a co.munci Ouniţ,a "' -
ca să dau un exe mplu - a iu.at 
na5tere in tu·m'.l interve11 ţiel gaw
lt!i noast1-e. 

F . l~. : Tol.u-;;i est,~ neeesar să 

s pn Jui tm şi m:.\i putetin-ic, cu şi 

mai multă pl'ieepere. rnifloacele 
on~.f.at.e ~fecllv in a~.ast5 .acl:ivi 
t.··Lte, inclusiv Şt.'Olili?-. oa a cesteu 
să-şi îndepil.!n0nscă i11 condiţi i tot 
mai bune J'Olul ce le revine î:'l 

eu uel'..ttca patrioLlcă a ma.se\ or, i o. 
fo;ma:roo omului nou. 

G. C. : Acestui obied i v î i ser

veşte şi r ublii.ca iniţia tă dt' cu11n d: 

„A crea cu po!)oru l. J>enLcu \)I> 
oaire lflp.axe în cad.I ul paginii , 
d lce ,,Colocviul a.rtclor". La 
ta se adaugă anchetele, me;,~· 

t unde privind creaţi.a lltc:t ·' 
tică, de arte l>Lastie<:? eÎ.c., -.actia 
t ot cee:i. ce pune i n va:1X1i.it, CU1l~ 
g-0stea de pa ti:.i.e , de P<•rtid ş1. ·); IJOl1 
de rnăYeţUl edif iciu .LI .»n1stt~~etl 
socha~t.e. 

L N. : Deosebit d~ u tile 
I.actori i educaţionali, c.a de 
t.el·i ~cn1lrn toţi cel ee ne 
s-.au dovedit a fi pagi.mie d.e~'iaa 

milre telor înfăptuiri obţinuf:"e ·fdupi, 
Cong resul al TX-lea. S int pa~i hli 
care a m infliţişat martie phâ~ 
î.nd1isL1'iale de la Tixg.:>vişte, ~ 
Titu. Mor.en.i, .J.n.ien.i. P U'Ci'l<lsn, Hte 
edific.:ite în ult imale două d ~ 
şi C' "e n u suferă ni ..:L un 
com.paraţie cu trecu~ul. d in ~lle 

w ti lăţi de producţie nem-.iirăJîi'.i 
dec.it 1amintu·ea. 

C. T. : Ffu·ă indoia'.lâ, t.e1' ' pe 

Cd1'e o dezbatem este .oomple ~: , 
:>.arci nile cc revăn pre,,ei ~tr„ 

în a ces t domeniu sint pc ~iil"il 
A u fost evoca.fu aici n-1.ulte ,ifu l i 
niri, ini t.iative gazetă:ru5 ti c-are 
făcut Ş"i rac demersu l n QSli!'tll o\ 
ro.ai e.Jii.cien t. Despre aoeasba. . C1f'

besc cel mal hlne cQJ.ecţiUe ~~tei 
din ul.~mi i ani, aar.e a t."ll;Ui pt. cµ
Piil-4 r ama.Te.abile ÎJl Spt'iiJLn ul tJ])Un~ 
ci:i de erluaare patri <>ticii a n. 
lor. N u ne putem opr i, 1 11.Să, 

t-rebu ie găsi te no i m<X:ktl1tăţi/ n 1)i 
fo1·m e de ia pune în valoare m'arHe 
pot.e11 ţe existente in rolc.'.lti-v~ . ţ,de . 

muncă, oapac.Lilatea şi dori.rî~''' <li' 
de iaCi:.rnure. Şi să avem. me.vea 
.în vedere cLatorja noastră ·de ,<l.l nA 
de a releva cu t ot mai multă pu• 
tere juste\.ea poll!;icii ~ iu1u1· 
nostru c:omuoist, 0c-i.re a \şt;· să 

incţ.iooeze - şi aclionea~ii ......., ,ţ>_ tru 
ra aplica in mod creator iadev 
'L°ile gene.r.ale 1a realităţile c . 
o te tării noastre. l 

I 



Presa timişaaă - factor dinambator 
al vietii judeţului (11) 

Prlmi!l ~enl!IJluhU: rev$tel!XJ01astre in 1redacţ'll.e ct>lidianelor şi gazetelor din ·'.f.:it1iişoara, oraş 
de veche ol bogatl tra'dfţie in presă. a apăruţ in mim~r\.t} pe lUQa ~unie a.c. a1 .:revist.:1 .noastre in 
care am publicat reportajele „O Jl in redacţia •Jaru1Ui' ~DRAP~lJ... ROŞU" şi ,,O ~l în r eda.cjfa 
gazetei ,,BANATSKE NOVINE". · · 
Conti'nuăm în aces"t nuinăr cu a doua parte ,S.. J1\i'duJ.ui nostru de la Ti~l!i:l'~ pe .aceeaşi temă, 
.in redacţUle ziarelor ,,NEUE BAN4TER ZEI~ţfi(G" ş·i „S~ABAD. sz(S '· 

o zl în •.edaotta 
,. ziarului 

~ '.Jtl.~ -

ca şf pe Margarete Gali, .încac.U·a:'fi. , 
pe ~ de tlacb..to~<11tâ, şi ~ 
Gabriele lzsak, secretara redac:~fei 
- formează o echipă redacţ10na.tâ 

Să numeri " " p1na la ·- zece, 

chiar cind trebuie să decizi operati~ .. 
Cînd, î n Ju.r de or.a •13, a;iu.ne în 

redaciia „ Neue- Han~t.er ZeUuns" 
utmosrera c-ste calinii, .fără 'llllDiă 
de a&itaţia pe ea.re .mă' aşteptam 
s-o iint' lnesc in redacţia ;unul coti
dian. ln biroul său, Maria Sfieln, 
redactorul şef adjunct al ziairuluî, 
care coordonează în prezent actiVi..: 
tatea redacţionali, are macheta zia
rului de a doua Zi ÎIT faţă Şi se 
sfătuieşte cu Anton PaUi, şeful sec
ţiei economice, colâboratoru.l său 
apropiat in conceperea şi realizarea 
tiscă:rui munt.r, dat ~ ex;pei::ienţa 
sa îndelungată ·ia ~t 'Ziar. 

Ceea ce dmpreslonează chiar de 
la primele vorbe schimbate cu 
Maria Steiin, es~ caLm+fi şi .cumpă
nirea vorbei, rigoarea cu care îşi 
ordonează ideile într-o discuţie. 

Vor.bind despre munca sa de zia
ristă - atLăJ:n că e:lte :ţn redactie 
de la apariţia z iaruluf, di.o 1957 -
despre activitatea de conducere a 
ilarului care .l $-a .încredinţat, iJl
il'erJQCu\oiairea îmi ~ă prllehd 
să relin mu!l:te idei. Mai întfi unul 
dinti:e prlnclpme sale, de la care 
încearcă să nu se abată niciodată, 
este de a nu lua decizH tn pripă, 
fără a cumpăni temeinic. „ Trebuie 
S4 numeri .Pini la zece cel pa.ţin, 
chlal: şi atunci cin4 e.&e necesar si 
deetz1 toarte operativ" îmi 
S.PUne. Un al doilea principiu pe 
care mi-l impă:rtlşeşte este credinţa 
sa că acel clrula i s-·a incred:lntat 
numea de răspundere de a eonduce 
o Dubli~le trebuie d continue sl 
ICl'le tl aemDAtltta aa sl. nu Up
leUd dln ziar • .Ln •ceea ce o p1~i-

veşte, continuă Să reallzeie .pagina 
spec,ia~~ penţru Lugoj şi ·a. t:ămas 
în ~ontinu.are coordonatoarea alma
.n~bul\.li · Este de pă-rere că, înainte 
de orice, prefesiunea de ziarist pre
supune să te elQprlml mal ales ,pr.in 
saris. Nµmai a.Şa capeţi autoritatea 
JP.Ora),ă. de a ~ celor ·CU care lu
or~ ~şi faţ:ă c;ît mai bine mese
ria. Maci~ Stein este, de asemenea, 
duşr:naoul -neimpăcat al scrisului 
JJODlpier:istic, de aceea cere redacl.o
riloc să predea ai;ttcQl~e ceJ P,uţin 
cu o zi înainte de apariţie., desigur 
atunci clnd nu trebuie~ scris sub 
presiWtea e'(enlmţntului cotidian. 
Pentru că - îmi ~ - . „~i
pli.na, ordinea, uş,u,rează munca, în 
timp ce gi:aba, dezoroipea co"'plică 
inu.til Juori,u;ile". 

din viaţa redacţiei 

se reflectă pozitiv 

in paginile ziarului 

Cei 20 de membri ai colecti;vului 
redacţional - .numă·r care i nelude 
şi pe cele două coreC.toar~: Helga 
Schranun şi Magd.alene Schorsch, 

bine ·închegată, in care fiecare ştie 
exact ce, cum şi oind lrebuie să-şi 
îndeplinească îndatoririle, :echfpă' al 
cărei scop comun este realizarea 
unUi ziar care să onoreze, deoQd~ 
triv,ă., sarcinile edttotull,lif, OPJD.i:te: 
tul :furleţean Tdmjş al P.c.R: . .., 8.4~ 
l"Upundă cerinţelor şi .preterin.ieia:; 
cit.ttorilo1• rsăl. ,Dacă sarctna. zî~:... 
lui de a1. n.io.billza şi a edu îiJl1 
s.Pir.i.t co.r;n,unfs:t .pe iWW [ « ~ · 
lUUJ1Cii el~ &ţio~rt;a~ . . ~' 
~··-· • „ ""tă! n;:,_j' J","1',4·„„ ' l '" . ' '4!1U IJ•Q '!"- . ·. · .. ·~~Ş\' '.~· $ · ." : ,'' • ·, \ 

. Ş1 .. 'Cataf„ ~-~'I. · j)j ~ed'~~a„'®â~ 
P~ ~~~or, pia:o.qJur .c~i
bll · şt· ir . .cet6t111Qte ·an<UcatFt ~eteş1te 
clin documentele de partid, d.in 
cuivmtăI1hle sea:l'etar.ului general 
to~~ Nicolae Ceauşescu, pre~ 
su~ o. fanatică comună pentru 
toate· ziarele ce apar in Ttn:llşoara, 
am încereat, cu ajutorul redacto
ruJul. şef adjunct şi a celorJalţl 
colegi <ţip }'.'..edactie cu care am stat 
de vor-bl, ,să du ce consideră că 
este specific; zlarolui „Neue Banater 
Zeitung" ca mordalltăţi de e:iq>telj.e 
gazetărească . . Str4d&l\ia de a fj cit 
mai aproape de interesul citiitotifd:r 
săi, diferenţial, pe categor.îi socio
profesionaieţ . de' vîr5t~ ~i a.Ş~~fe. 
geografică este materlaiî.za:tl. .în 
pu~ i.m-or pagiiiiJ StPecl~ . 
care apar fle săp'tăn\î!.nal, c1.1m esâ 
,,Ottrtier arildean ", ireji31l~t de Mar
garet.e Waldner„ r edaotOr, dar şi 
dlnad UCătt al zmrut1tti, $1 ~ Jooef 
P ommershei.m, redactor de rubricii, 
fie lWUlil', cum este pagina consa
crată 'cilătorilor vorb~ri de limbă 
~ă dAtn 1iocaM!baiea Jlmbolha, de 
care răsp'unde Luzian Geier, publi
clst:.Comentaf.or, sau cu apariţie o 
dată la: două \luni, cum este pagina 
consacrată cititorilor ziarului dln 
~-severm, .pe care o redactează. 
Gerhard Bi,nder, venlt in .redactie 
din ~ul 1985, după o experientă de 
pes~ 20 de ani în presa .radiofo
ri\ţă. D~pă cum, dat fiind numărul 
mare al citi:to1ilor de la sate, în 
fiec&·e siiptă.l)lÎ.nă, simbăta, două 
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!" Se ·discutd. u~ nou ~umăr de ;ziar 
- de la stînga 1a dreapt(i : Anton 
Pal/~, .Arno!d Ei~olz, Luzfu;n. Geier, 
Mana Ştein, 01-ete 'Waldner, Eduard 
Sch1U!ideţ, Grete Lambert, · Mirko 
SrhlJ,.p 1. 
• Maximă concentrare la reâa.cta.„ea 
materialeJOJ" pe!ntru. ,,P ipatsch ", ru
bricii· d e ştiri 1a zi şi sport. De la 
st~a. la dreapta : M ariq. Endres, 
Balthasa.r Waitz - care pnmeŞte 
ut timile -noutăţi la zi p:rin telefon-, 
Helmttth Heimann sufletul u nei 
rij'ln'id spo-rtive actriaJ.e şi foarte Oine 
.ăocum€ntate. · 
• Opf?m tivita.te in r elat:area. diestă
şur4'rii campaniei agricole de var4: 
Lu.iian Gefe1' dictează ultim ele fra
ze din r-eport-0.jul „ fierbinte" dactilo
grafei Mairgareta Gall. 

callhve şi1-.in~i-timp;-·de· s~re 
a gradului de aocesiibilitate a ace.
tor ubrici, în genere Qlai dllicil da ' 
realfâ t, ~ 'Clil!X,l afhiofa Egon Ra~ 

' pQOSl.fauch,~ o.care · iiil-a vorbit, în 
con t.inu.are, despre una din rubr~oi.ţe 
de larg interes, din domeniul eccr 
nOÎJliei, intitulată „Punctul nostra 
do' L vedere" . Interesul citltorllar 
pen~ această rubr.ică este da~ 
după păirerea i .n terlocutorulul m~ 
caracte.rul Ui săµ pronunţat critjc, d9 
aUtud.ţn~ deschisă, tranşantă. Por
nin4u-se de 1a o· anumită sltuail,e 
co.qc:retă ~ sli z.i,cem ca.ij,fj.tea w.,. 
flcitară a' l41llld proc!us - se ~
ze~ ca,uzele, se aduc argu.m: 
prin care se demonstrează ce 
buie făcut pentru a se rem 
situat ia. 

Desp re rubrici s-ar ll\,ai putea 
. :i>~l! .îiicâ, riiU1't - sînt ~ "' des~ 

. . . cale oo 1n1u. l~ iputut enun(iil - · 
cliD. cele 4. iP~inl al~~t.Ou.i ~~ 'r~;J.<;i 1. io~te care reuşea 
scu::lse 'fn dml:eocuil. şvăbesc şf ~~ să capteze atenţia şi să ra.. 
sub itlittlul de „~·1oare de mac•·, 'l."e- p·undă oit mai concret centrelot 
daotate de Mana E l'.ldres, 1,edacio de-iot.eres ale unu i public larg. stat· 
pnitn<cipa!l, a!:lată în, .' ~ie e e dcl ',âini!llUt, iJl )~~,t:M ~e ele 
peste d9uă decenii. Pen tru a răs- i:deîi,~ TUbrti.IOile• deltilns§~· • eduoaţWl 
punde lntere,sului tuturor categoli- cetăţeneşti, precum „Curier jur_idle" 
ilor de citi:tor i, de două ori .p.e lună sau „Cµie, unde, ce, cum, cind,4 

-

apail'ţ f""'g:ÎlDiil\ • • ·ooala noaa,ra:'.. co)l- <;_uprinzlnd~.til'i utlli~·e, a:ild . ~ şt 
sacralăcltiwr.il.br,de- t.îrstă ' iJ01afh(, i'eidâd,fâte' ae~ Mi..-vo :S1fmn'1 B~ ffiMâr 'WA~ -;;J.J 's&An.e "T • ft-
şi, lunar, o pagină dedicată ti.oe- .,,......., 
r·etului studios ca şi tmerllor mun- ~e. e:niohet.e, mu1fte avial.d ca 
oiJtar.ii, Wo[t'iltulată „ 'frerr Punkv·, p~t d e pom.i:re \.!.Ilel~ din i~Ete , 
ambele realizate de Margareta ~'\I.-:~, iPJ:eell!ID ş1 ,.Fai U... 
L!8mbert~JtJ.mu.gă, WllU1 d!rnillre il.'edac- l~odăria, hobb,y- uri " . Wlde, 
torii mai nou veniţi în redacţie .P~ eu re~ .c.ul:ialare şi ro.Qdele 
(1985). de 1mioobaje ~i ,S'firşind .c.u ~ug~ 

Tot d e o anwn.ită rigoare şi preo- rct,es.,Bt:e '~~lil.e sau .ail~ iiPdelet.. 
cupare <le a tăspWlde. cit mal bine '°Jlcilli gospckiăireşii.. 00..Î im.~ il 
inter esului tuturor citltori'lor ţine găsesc răspunsuri la d.Werse intra-
şi apal.'.lţfa ·în aceeaşi zi a sAptă- bări din această sferă de ·intereS. 
mmil şi neapărat ro acela.ş! loc în J'..l,lari.a ;Endres şi Luzian Geier sint 
spat)ul ziaxului, a unor rubrici per- autorti acestei rubrici Şi o ~ cu 
manen t.e. Una ·dintre cele mai apre- multă p ricepere .şi. pasiune. 
ciate de cititori pţintru valoarea e
xemplelor {)Oiftive înfăţişate este 
,,De vorbă cu vetem.ni.i muncii'· . 
unde e.t·ou s.înb aleşi după ordteriul 
!!alităţli rriti.ncU dot dar şi dU;'Pă 
timpul 1ndelw:igat - de cel puţin 
25 de ani, in aceeaşi secţie s&u in
treprindere - rin care au probat un 
mod exemplar de ctomportament in 
profesiune, ~filvJ~ ~®ială, vlaiţa 
personală.· Realliatafil ·acestor por
trete sint pe rind t.oţi redactorii. 

1n gene.ral, în paginile zi.arului 
apar multe po~trete de .oam.ebt; ai 
mu.g,cl.I., de tineri şl topii. In ru
brica „Oopiii noştri. mîndria noas
ttl" apar şi fotografii colective, iar 
explicaţiile eontin 1nuplel~ tuţ;u:ror 
oelo;r ,prezentaţi in imagine, ceea ce 
este nu n umai ·an excelent stimu
lent dar şi o modalitate. de a st:ITTU 
interesu.I. ~ului JillPll.c citit.or, 
de la părill~f la eroii fbt6rep6rta
jelor ... -

N ici r u brl:cilor „Ac.tualitatea i n 
ind·usil'fe" sau „ActuaUb1tea în a
gricultură" nu le Upsesc portretele, 
individuale sa·u colective, modalîtate 
publicistică cu vădi<te valenţe edu-

Nu numai zi arişţi.·, 
~. ... . ._ . -

ei şi anlmatari 

ai spiritual 
' ,.. 

Bogata viaţii culturală .a oameni· 
lor muncii, români de 111aţiooall1Îâte I 
geim.anl\ din judeţul Ti1l'U41 şi , ·n 
judeţele limitrOfe îşi găs · o ' 
reflectare pe măsură in rol:itica 
intitulată „Curier cult u.ral'", de ' 
fapt o pagi'nă· dublă. care a- ' 
L'e din două inr-· două. Să~'.tlfîIDil, 
care î$l propune· să iruor.n'h.e 
cititorii şi să- <:Omenteze · eveni
mentele culturâle mai im'P'> an
te din domehtul· wtei pr-Of io
niste ·cit şi din iceJ. 'a r- ar-tefl'I -
toa:re.· Eduard• Scihnelder„ •şefula{~c-
ţ iei cttlt\J!ri' ' lflilrui iln ooe.la.şl rtJihi. Şi 
preşedintele ·benadulu'i li't~I"âr · !:!.' 
Jimbă germană „Adam Milller U U:t! . 



·~bcWl!ll ", are ~l:î>Mlfutea. să Ş.. 
Jecteze din lucrăi'ile prezenta~ in 

• cenaclu- şi să p4blice . ce est.e real
.mente valoros. D,e a~ea. consideră 
'că rubrica „Curier. culf:ural" a fost 

' de-Q lun~ ani!Qr_ 6 adevărată 
rampă de lansare'! pentr\L .~i ce 
~u deveni t sau vcxr deveni sci1i,itori. 
un Joc distinct fa paginile cultu
rale ·il ocupă P1'.ezentar~ ţ~_µn.a@9r 
:si soliştilor ~remiaţi !n cadl'Ul .F~
iti·vaiului Naţional „Cintar~ Roma
niei ". Demnă de ~lev.at pentru 
generozitatea ldeii ·. care a. ~tat la 
temelia naşterii · ·sa1e eţ;te 111hnc:a 
penm:,?1?1entă ,,Dicţio~ personab-
tăţilor bănitene", rod a1 cercetă
titlor pl'P[)l'liil mit~Jnse de. J.,.uzia.n 

-Ceier, pu blicist ~omentator, rubrică 
ce va .insuma in cul'ând oi'fra .200. 
Un calcul aritmetic simplu arată f!ă 
acest i djcţionar" a iiptra t in cel de 
al 9-lea ari 1:Ie cîriil tapare> Icu cegu
la.l'litate, ceea ce prob~ă nu. numai 
un 1:idevărat recQJ:d de constanţă 
"ni ;uimărriT'ea .ubt>U l'd~t.ib1icisti<Ce, 

l ~'N •> • f 
ci şi o deosebi tă voca ie şi pasiune 
de cercetăto1·. De altfel, mi se spune, 
şi .,Jţ}ltrospe#.iva ' "~n~ !~UuraJ 
trel'ui ", pagrnăÎ dublA care I Ht/are la 
începutul fiecărui· nou an, .reluind 
cele mai important.e evenimente -
începwd ·cu aipa:ri~i editorJal~ pre
miere teatr.ale .sau coneert.e ·.şj sfîr

·şind cu aniversări ale ·unor -perso-
. nalităti ale-v.ieţli lCUJ:turale - aJ'i)aire 

de peste l'O -ani. · Aşadar, :durabiii
tatea fdeilor · publicistice valoroase 

·este o constantă în secţfa cillturală 
a ziarului „Neue Banater Zeitung". 

Tot despre · ,perseverenţă>şi pasi
une vorbeşfu şi ~-Thitfativa'" ·ziaruiui 
de a sprijini reauz·area unei· ~orlgi

,.hale expozitii etinoi;lraf.ice · Ia ca.sa 
memorială N ikdlaus ·Lenau ain lo
caJJtatea Len'auheim. "Frin -strădâ:n:ia 
cîtQrva din m'embrii C'Olectl~lui :i-~
dacţjonal, printx:~ :care Mari\! $tein, 
~ Palfţ, E. SchneJder, L. Geiet, fi!'?
care localitate cu, pOPl\}atie.'g$-mână 
a. don~t o Rflf.~<:.he ~de ;)?~yşi,.- ·fe-tă 
ŞJ băiat - tml>răcate în porti.il 
PoPula;r al zonei. .Pi'>'.er&\tatea, fan
tezia şi măiestri.~.' .cu care· s-îti_t lu
crate aceste costume populare mi
n.Ja~tl~rale f a,_c; d iD:.·exP<:iziU.a etnogra
fica a Ca,sei memoriale din Lenau
he.im un ·_punc't de at~cţie ' şi tn: it
celaşl tim'p se 'Consti'tu'ie "'inif...'.o veri
ta.bilă Iectle de etmogr~ie.' i. 

I 1 ~ ""'• •"' ,. -

.Un ipf~~~ . w.oJjf 
• 

,, 

lrr .. . 

policalificarea 
TatuJ a ·pornit' de la o, nedume

tire. Ştiam că Anton Palfi a fost 
premiaţ la concursul de ·publlcis-

tică organizat de ConsHiuJ Ziariştf- - djnfr-o docl}menta:re ca un singur 
lor pe anul 1987 p entru eseu.rile .şl material şi acţla ·numai din dome-
cr oru. "cile literare .publicate în „Neue lllltl'l'""-Să,ţJ. !;,ematiCc, ci poate-scrle -!ieş-
Bainater Zeiltulnig", dlar ia.flu c u sur- „ P1'e· t.q1l; -ce ·i.nltilJn'eş~ ~lo. Se asi
priindere că el este, de ~.Pt. şeful_ ~ gu>tă astfel o mai mare diversitate 
secţiei eoorwmice. Mii se sp:wne că tematică· d oo: şi o .prospetime a un-
nu-i nimic neobişnuit in aceasta. ghJuri.J.Pr din care este privită O 
De fapt, A. Palii, ~.ste, de ,f-0rm-aţie pro11lemă. P<entru că, ·i:ncvi~}?.il~ 
filolog., in ti.mP,ul liber preocuparea scri!M mimai. despre iproblem~ ec-e: ... 
sa . "'.q~ suflet", cum avea să-mi l).Onlice.., ,Ş~"-!-. q.~1 despre cel~: ţul-
1I)ărltffi5ească1 :Şîntt traducerile unor turale, i{~ tiJi 011:Qoment rd!it, ~ :Jl,r-
o_pere 'Jit.e~~. <f~.~o_.are 1,Illiversală simţi~. ~~vii. )'in' 'Ziarist mclil~\i n.. 
d~ ~ba german~ tn 1llţnba ro:mâ- propm.l~ şabl~n~ :Iar g~ ~abîon 
-nK~ Gu,m a aJlLPS şefu1 secţiei. ~co- şi rutină nu -i deeît._<un; ~~r pas 
nomke? Foarte simpla. ~ ziarul ipină la „~ticple de serviciu", R1ate, 
,. Neue Banatei; Zeitll:llg" •extstă o cenuşU, n einte.resaµte, lipsi~ r.µ.e 
practică de la care conducerea zia- forţă de convingere. Iar noi 40.~· 
ru:tui _nu s -\l) lal.băitniit 11!'101i-OOO;t.~ : _ re- .AA_ . (ie.~t~e. nnlflir de ziar sJ ~e 
dactorii trec prin roate seetiile~ ~i.n.:. cltţf,- sl ~te: mesajul ·nostr-u. el,k:e 
rlusiv pe la secretariatul <ie ,redac- cei cărorj: ne adrcsim", mi-au m ltt-
ti.e, şi se specializează. din mers, tu.risit. chiav dacă .în exprimărj -tlife-
.. la locul de muncj," cunoscînd ri·t.e, fiecare dintre cei cu car e am 
!oa.te „ d omen.iile t~i'.e, prezente avut_· posibilitatea să ipo;; .sta 'de 
un ~~a 1irllaît. as~jilllli este vorbă. tai' dac~ iimput1 llm~tat .nu 
nev~, ,4 ·pootă seri~ ~ aceeaşi mi-a permis să cunosc m3i i ndea-
compe·ten,tă, d espre ~9Q..Omî,e şi eul- proape Şi munca secretariatului de 
t';1f!!, d~ ~ rt şi probleme so- redacţie. efortul ceIOr do{ secretari 
cil~&ţ. · licalâ$f~re 1*,·~re de redactie - Hans S tein şi Amo1d 
d.-rtto ·~d __ ~mo ~'t'i Z:i.ili:işt!ilde Elhholz _, de a pune în ·valoare 
ltl .„Ne~<'.;}3.~a~ Zeitung"~· ex- fiecare ~rticol si de a as1gu~a o 
'- . :§. :i;'l::ilillt' ~. l ' • o· · -~ t .,. fi ă f • • " • '-iQţ.,Jl"(l :u~ ;.~a' \ln gnce 'pc1.om:en • ti 'nuta p·a c· un„11oni:ifa s t ir.rac-
'<>"!]~· ~6 -~.~mrt,qnf, din~~.un & - fli vă, in iaceeasi măsură. nu i><late 

. men.ia_-i;alf'" altuf' 'PUffl'\ti tr >a.09P . t saă.'Pa, ch.ie!r La o p_rjvire ~Ul'Jl·~...-5_ 
~· G_e:~d~a,şţ 'iri redadţfo, JP.~ă Pentru că acest efor t est.a limpede 
~' ~c ;tittplasa.re.~ tere~te convertit int.r-o cert4 reuşit.ă. 

·.f moI-t\tpai ' ne t.J:U<ttfl,tca-f:l( -~--nthJ . -· ~~··"·1 
~ă~ nici. un redact-or nu se-Jtii.foa'l',;:e 

I I 

--~J ~ .jn· ,- cl!J!. ,el{a 
I • 

zl"anilui 

răspundem competent 

;'.Comandamentelor pnlitice a&tmlle · 
' 

PA Pong.racz Pop 'Maria, redacto
nt1-şe! al ziarultti ,,8zabad Sz6", o 
~ăsesc în biroul său, o încăpere 
luminoasă, ·cochet mobilată.• 
Fără prea mul t.e vorbe de intro

ducere, - căci înii dău -seama că 
a m în fată un om odipat; pentru 
care timpul m ereu fuge prea te-

, pede . . nelăsi'lidtt-i prea ·multe clipe 
'!fe riigaz' .....i' Yncepem tliscutili "des
·.P!~ ~liţiţa' · Zi~rufoJ ·„~I , trjt( sttă
ăuîesc t§I '•'teţtn1 cît. mai n:itille din 
Ce'Je. f P. mr Se ~p{tn' T pen'ţţt! a . ifi
t~lege ce esţe propriu acestui ziar. 
c;:e . îl partl~ularizea~ă tn peisajul 
publicis tic al presei timişen·e. 
Gazdă plină de solicitu.dine, i nter· 

lc•c.utoarea. mea se .străduieş.te să-mi 
d~a cit mai m ulte amănunte. aşa 

tncl.t să nu 'Simt ca pe o. barieră 
de netrecut imposibilitatea de a mă 

doQu.rnenta şi sin~ură, aşa c4lll ~ 

fi fast :fir~s.; cu co1~(Ule, de -!?ia:re 
în f~ţă. Răsfoind acest~ colecţii. pe 
2-3 ani in unită şi iri.tir.il.ind sem· 
nătul"a M.arie ' Pongrjl~ ~9P ţa!rea
lizatoore .1 unor 'pagtrli 1 dm ţ 'Ziarele 
de duminică. - căroni. mi s~· .snune, 
li se acordă o aten~ie deosebită 
pentţµ, ~~ ,zla~~ ~~-- dum"nJcl tre
buie J t;li. ·fle şi el ~' s5tblltoare pen
tru cJUtori" ; clti'Il'd T.epol'tajele 
ins!)lii'alte tlfun V!i18:tla sai'lll.ilw oontem-

t"t\<?~,~~ ~ .J~ Odo , .re
aa~toro: .l şef "adj\i ct ~~l' - ziariilul. 
găsind numele lui Raf.fai Gyor gy, 
unui 'Cliil'l cei doi secreta,ri de red.a-c
't ie fin" pa~l!lia „$tidalfa şi ibeh111fl~ă ", aş 
ff to(-eles mal ~-<Wt ceea ce î'Tlterlo
cti taarea Oi'i ..:a s,pus 1'.!n lfn:'eacăJt ca pe 

un fapt obişnuit. Şi anume că fn 
redacUa „Szabad Sz6", toţi ziariştii, 
Jără ex.<:epţie, păstrează oomtactul 
~recit C'\.I terenul, cu w:ata. 

„ ...... 
I · .. 
~ 
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• Colegiul de redacţie se t-ntTu
ne.şte ori de cite ori se ivesc pro
bleme -redacţionale de rezolvat. 
De: ta. stinga. Ia clTeapta. : Graur 
Jan.os, .DU<Us J6zscf, Pongr6.cz P. 
Ma~ Tedactor-şef, Godfr Karai11. 
Vajcla. San.dor, J6zsa Odon, r edac
tor-şef adjunct şi Jo6 Imre. 

• Sipos Jtinos şi Ratfai. Gyorgy, 
cei. doi secretari de redacţie ai 
ziaruiui, proiedează mc.<;heta viito
rului 111um·ă-r. 

• Asistenta juridică. este a.$igu
rată de P.rocuroru1 tgeressv Laszlo 
şi judecăforul Istvanft A,indra.s. In 
imagine: procurorul Egeressy Laszt6 
( stVnga) Za o con.sultaţi.e juri.di.că. 

(Fo~gr:Qif:i1 4-e qyu"i·cs'ik .- :NrikLt>S) 

Org·anizarea redacţiei, 

in deplin acord 

cu structura tematică 

Colectivul redooţionial .al ziarului 
este ol'.gootizat în două sscţij mari, 
fiecare cu subsectii : sccUa indus
tria.1-agnd, a l cărui şef este Go
der KărQ!y, un 2liiat;st oare va im 
pl'ini ln ctrind 20 de ani de cind 
se afilă îln red'a;otie, şi secţia edu
caţie politico-ideologică şi cultural ll., 

pe care o coordonează Vajda Sân
dor. Această structur~, a fost .astfel 
con~µt~ ·,cia,t fU;nd1 pe de o i)at't:e, 
s t:rlngent;a pr-0blemâticli econon:irce, 
judE$ll Timiiş tiînd, -eum se ş.Ue, un 
judeţ cu o însemnată pondere in
dustrual-agna;ră în economia ţării, 
iar Pe de altă_ ~r~ ~ntru a ţntări 
şi sublilnila · ~otU:L ' 'furniativ -al zia
t'ltlJUi „S21a'bia:d Sz6", 1Cheana.t să-şi 
aducă o contrihuţ.ie eficientă în 
procesul .educa.tiv-formativ al cefo1· 
ce trăiesc şi muncesc pe meleagu
ri'le timişene. 

Vorbindu-mi despre tematica e
conomică reţin, din. dllscuţia . cu 
conduce.rea cediaeţiel, două 11\J~.cl, 
stafil:mnic .aşezate în economia ,$
r urui, iree11zate cu competenţă de 
Bak6 Lajw, redactor ,priiinci,pal, şi 
P.a'llakft Sandor, reporter, nOea mai 
sigmă şi 1,:ea .mai i eftini sursă !le 
energie este economlairea" ş! ,„f)ă 
gospodărim eu grijă fJeoare gram 
de matei;ie prmal ", ambele ~u un 
pronunt;at oarac;ter atibc, ceea , ce 
nu exclude însă şi r eportaje în oore 
este poplilarizată e>rperlenţa irua
intată. P.roblemelor complexe ale 
agrfoulturil judeţului, mobilizării 
oame.ttl'lor de $ sate pentru înfăp
tuirea noii reV'o1u'ţii agrare ti este 
consaonată r ubrica „Penku produc
ţii record în agricultură". precum 
.şi :rubrioa de $'flaturi praouce 

„De-ale 1ospodarului". In de llnl 
cunoştinţă de cauză, dat i 1im'dl or; 
matia sa de bază - ingi:ner-ilaro-
rrom - Madmiisz Sl:wloba '· ' 
tează .aceste rubrici. alături ' dl . · '. 
der K âraly, şefUl secţiei. To~ a., 
formaţie inginer a gronom ._ tt I 
Jo~ Odan, redactorul.-.şet •~i"1Dd., 1 al zuarului, oare lucrează tn ~~ 
tă redacţie de peste 30 de ~ tJ 
caire conUO!Uă să publice ex~!entii • 
repdrtlaje despre viaţa gatKJa,Ui • -
pre oamenii săi, oa un bun ~os- I 
cător, din interior, al problet,l_\elar • 
com plexe a'le acestui apa.ţiu oare a 
cunoscut profunde mutaţii m .!,_CeŞtl 1 
ani. De altfel, vooaţi;a sa de ~Uten
tl.c ireiporter o probează Ş·l 1·lJ~ I 
de repor taje .„Lupta comunel O. 
nad împotriva apelor", adau~ IJl.. 
terlooot:oarea mea. 

Un loc esenţia 

in tematica ziarulm • 

educaţia patrioti~ 
, 

Problematica oottlplexă a. ~clt 
Politice de eduoaţie patriotic ,... 
voJuţio.nm'ă a oam eriiilor ocup un 
loc de primă impor1:tanţă m ~ 
tura rematl.că 1a zib:r.uliui ,.$m bad., 
Si6", ~.~ condua;f.i.. -a 
mtregul Ui oolectiv redecţiona:1. ~· . 
deveni clt mal eti:den ţi în .i 
sens. este vizibilă nu nu hL 
articolele Mre apar în l~iti'clle 
consacmte a.nwne a'CeStul d~u. 
Ch iipul om u.lui nou, la edifica„ 
rea căruia (i.ecare publicaţîţ lşl 

propune să-<Şi iad1u.că o. eon·~.· · )uţle; 
~tă, se dăltuieşte ~ , bi 
procesul muncii şi nimic n u 
îndreptăţi să separăm problematica 
economică de cea eduoativă.1 se flace că, recent, .a luat ]<' ţi 
o tl"Ubrlcă nouă intituliată s~v 
„Patriotismul faptelor" - 'o ·~lm~ 
că de r eportaje în oare smt ' l
ţişaţi arei oomeni deosebiţi r 
prin ex-ernplul lor cotidian de -'Piµn
că şi viaţă pot constitui adev 
modele demne de w-mat. A.!j.a' cum 
este eViden·t şi din ti'bl1.lil PJ ·cil, 
reportajele subliniază' ideea po \dt 
că:reia faptele sînt singura maN I 

~ ~ 

de apreciere a simţ.ăm:intului , jpa• 

tr.loti-4 : ~G : îi al)i mă. pe ot1nel'fi. 
y · . • „ ~ - jl{ 

Aj·u:ngîn '1a articolele ce ~ tn 
r uhtiica „Vt.aţia de paTtid '1, s:usţÎ'P.i\ltl 
de Vajcla ~por, şefttl. aţestel sec• 
ţii, Maria P. Pongracz preci~ 
că acestea se află pe drumul . or 
imbunătătiri cQotjnue, cole;{ii 
'Secţiei fiind putemk angajat in l!r8· 
ta rea R_roblemelor vieţii de p!rtitd. 
„Ne propunem oh Lar oa la vil , 1 
-concurs publi'Cistic orgian.i7J8t de 
Consiliul. Zi.ariştliJor să ne .Pf'~D-



tâm cu .acest gen de mtlocile şi să 
ciştigăm ! ·• - adaugă. Maria }~on

gracz. 

IlQQa ~ ,„ ...... ~. .• -:lnfd';. · ,;. 

· ~~~~~~6 ~ 
Î'-· „. ~~ -~ii= .,,. ;.::~_..} et-_ • · n ;.weoare ii~ 9 o ~c 

I • iL~:O::::: . -... - ; - ~ !I) Un loc distinct in tematiaa edu
cativă ll ocupă eduoaţia petriotică 
revoluţionară a tineretului. Din 
două în două să.ptămîn.i apare pa
gina intitulată ,.Şcoala şi !amilla''1 
în oare slnt tratat.e problemele spe
cifice educaţiei tinerei gene1iaţii, de 
la copiii din grădiniţe pină la ele
vii de liceu. 

fiecare •; membru1 ._ 

·~rtc~~ "'·~ ·~ 
' cu ·~1111că cetăţenească, red.act.a.tă 
cu competenţă de Joc) Lmre, :c.~
~- •de-~~~ ~~~~ nrit""1ii 

. • rd ;~Uj.:.!~1. Şi ~·Je:• vt~ 
_ ~ttQB, cona.i.liillar....ROJi>~ 

cu largi valen~e educatiohale 
este şi concursul, devenit tradiţio
nal „Scumpa noaatri patrie„ ...... 
oriirouzat împreună oo Ccmsiliul 
Judeţean al Pioruer..1101·, f itna ,de
dicat în fiecare an, evenimentului 
pollt{c centna!l din acea ~ioe:.f~. 
Graur Jânos, care sa ocupă de 
probleme cultura!le şi .de invăt;ă
mînt. fiind de formaţ;e ~rofe
sor ·de limbile ..română şi ma
ghiară, răs.p:tmde de aces( O',.>ncurs 
şi face selecţia textel.:ir ce sînt 
pubJ.ioate în .n.ibrtoo concurs1r!-ui. 

·' . , 

al 

la 

colectivului 
, . I 

~ ~1ttr(bQle : . 

iiarulţţi 
Lunar apare şL o p.ag1 nă in-titu-

~tă „Ştlin~ şi telmje:~ ·.•, ~ ~.gină illtr.ată de · cw.ind' ~ I'e~ţ!e, d~ 
variat alcă.tuită,1 prin care c~i doi nl.lll'.llai. · ·clte'V.a 1"lunl âbila, · A<rmanca 
rea.q'izato1·i e.i i:iăl . - Măndics Bwţ1'19.µş-a es~ ~~dwtă. c~ 
Gyorgy şi Rafael Gyergy, îşi scrisul . . :(\ C91aj:>.Ql.'JClt, 1a;i cel 7 ,Gn.!
propun să ~~ibu.ie la formarea cit ia f-OSt pro!esooo:il Şt a pubhoat 
concepţiei materialis t-dialectice a cronici 1iltenare la ..,Orizont ", „Dna
citi tori10t•. pelw roşlf", ,,Szabad Sz6!\ „Lucea-

In sfer a largă ia educaţiei intră fărUl" „Tribuna". F.ste pll.nă .c;le 
de iasemenea şi pagina, cu apartţie entuzi~ încep.~tuJ,* ~~ cku~ 
lunară, oonsiacnată femeilor, . Je-. oou în Viaţa sa . pro:feslonală A 1 

meile despre femei '4, în. cacr e sîl).t mlTttn-J.seşte· .că ~trilosfera "•oci[e.gi.a-
abo.rdate de- la prohleme sociale, lă desohiSă. în oare dif~.enţele· de, 
specifJce iaceStei 6ategor.i1 de · pu- v4".stă şi ex

1

petiezyţă w;Ot~to:r1~uâ·n~ 
bile. pi.nă 1a .Sfaturi medicale, ·mo- stnt . afiŞJJ.ţEl, -. Q<l ~1:e 1 brqYîr it>SD-tru 
dă şi reţet.e ~e, .t ot ee ax-e fu'<ţdajun.a cîş'ti~te„ C\. ?u.::~~.t-o d~ 
tangenţă cu univer~ Een:unin. ~1- la ·'tri'CepUt; ' incit l3St1ă2.1 , ·du,pă nu
pc.s Erzsebet răspunae de ~ceastă mai. cît.eva lutii, se >simte2depU.n in
paglnă şi se ,poate ~reci.a =â o t.egrată ,în .acest . ...;cQ\~otiv. . Ch~ 
t ace cu competenţă şi fantezie. dacă, din modestie, . n.._H .;...a..tl);11'.!teşt~ 

aa impor!lantă -:la.tură 3 pro<?esu- âespre vo.J..~ d~ crJ'fJc-J literară 
lUi formativ.-eduoa.tiv, c-..llt:ura :în care se află în curs de tipărire, 
genere, viaţa cdlturală. a jude1?Ului Ocofllll provi.dcl~i în 100 ~ căr\.i~, 
Timiş sînt amplu r~!lectate ţp ~lu · o~pre, e.~tă vd~toare ·opa.ri
pagi.nile zia•milui. Pagilillll „Lltt-rată- tie d~. la. µ011,9~ .r~c.ţiel. Dţ 
ră şi artă", .foo!rte variat .şf. a trac- altfel° 'în redacţia ,;szab~d Sz6", e-
ti.v alcătuită, •valorifică luc.rji,1 ~e xistă ' de pe acum trei membri ai 
tuturor oreat.oriil.ar l<?,Oali, indJ.ferent unlunilor „1de • &eaiţte. -iMar!o ·Pon-
de limba în ~ scriu. ~C,S !!racz şi Mandicp , Gyorgy sînt 
Gyorcgy, scriitor,. cu peste 10 Cătţ.i membri ai t{aj.lµlii S priitorilor"" 
apăirute, preşe&nt.ele CenaclU!Ui· U.- iar KazinC'zy Gâbor este mem
ter.ar „F\nanyo Zdltan:• 1al Aso~ia- bru al Uniw:iii Artiştilor Plas
ţlei Scriitor-ilar din Timişoana, ~ ticj . Chiar dacă despre aceas
~ă de selecţia .acest.or creaţii. tă latură a .propr:ieî sale. acti
In cadrul· paginii îşi mai gk.<>eşte v,i;tăti, ca. şi a -· c~).orlal1ii . c~Ieg_i , 
locul şi un ,.Atelier de creaţie", ~ia Pongracz nu m1...a varb1t 
un „Lexieon de adă plaaticC.. ~ .d_~t-in ..treacăt„~. jnţeles.,.. .~ă-in , 
.<lactat de Kazinczy Gâbor, care este ace.astă redacţi~, ca. ~e a ltfel . la 
Şi grafician . .- GrOJ.!!clle !f~rar~. d~„ toate cţl~te z~.w~ tt911~ene, există 
eatru, muz~~ .l,ii Qfrli f}Şp aa3 lc>cu'L un · alimat . s.tî~Ulaîm'~ ~pentru cei 

lor în pagina culturală, sem2a~:!i . care au . vooa_ţi.c;t scns~Ul llt:era_:, · 
acestora străduindu-se .;"IU,;li~ __;~o„Jle achv1batea Zlal'is_tică ca - I 
să ţină publiQUI dtiitor lia curent reiia i s-au consacrat pnn pro-, 
cu tot ce apare no),! în domeniul. ·:(esiune. , 1 

tiltunal ci, fn a~i ti mp, . să-i I>.i.s.ouUlţd de~ cdleotivul re-' 
educe gustul pentr.iJ.:..:"~i:umoo1 ,:i;re.n- ·. · - - .. ălră 22 de _. 

u ceea ce reprez.intă cu . adevărat dacţlon.all oare nw:n mei&TI 
·valo.ar e i n d omen.iiUl de .referinţă. br.i, colectiv pe .~e iil conduce dej 

De problemele culturii de n\asă, patru .ani ,~ inteiilooutoarea mea nu, 
~e formaţiUor de amatori 1- dţ!' uită să $pună cite o vorbă bună~ 
cadrul Festivalulu.i N.aţi-ooiad „Cin- de9pre fiecare. Astfel afilu că Afbert 

„ • ~ -:a ____....- p ..... - -· 

Despre Gherasinl. gaiil, publi~t 
cwnen11ator\ unul din· oamenii de 
bază ai reda'cţiei, ~tă' 'dOmpe
tenţei şi experienţei .. ·aol)îbdftei ln 
cei 34 .. de ani de· .dnd ca '· atai"-'la· 
~t ~~ Mlaria•-~acz. nti uită 
să adauge că ~ «i se ~ 
reşte şi realizarea paimll ··;~ 
2iin " •• ·<:> . can11l'dbuţle kl 1et11~· '2io
:J.'ll,lhli i.fi ; aduc ~i . Flkt V.1.ilra. ~ 00-1 

rectoarea ziarl.ihri, · oa şi J•âD6 ~Ag'ne. 
secretam~. -- : :~ •. -..... 

. Cu DudlBS Jo:mef, ~ JJlil: 
ci.pal, seare11arul - orgaolzafiel • de 
~ -~-C.l.\,. e t:edacpei.,. ,1m rziar~at 
qq, vwhim~ .• ay$nd._,d~aQUDl pesfe 
25.-:de anii. m. ~es.i sbauide.·vo11bă 
din .SC!Jl"\ll\di. .răgaz 1pe....aare Ui..ere; \la; 
di!spoziţie . . .&e<factează ~lca de 
spul"t şiJraj. spune- ·~ dat fi•1rnarea 
audienţă 1a acest:eia, se .străduieşte 
să. ş.c:rie de fiecare dată. _ c,µ_ .aîndul 
că aiH'taril nu trebui~ .~ a11le di9 
scr.isu.l său numai -iQţor.maţJ.Ue I.a 
zi, :~. să înţ~~ · ~. spoctul es,te 
~ presus pe com,Rţt4ţ!ţ!,, §i, U)1, 

~tIOc; r® .. -~4uoa:ţţe. @ .,.:v~~· '4l 
persev~enje1, a, ,fş}f~y; __ .,_, . . 

lJ:!·. c~ ~ prty~~;. . ~,...;.şa, 
PQUt1că oa >SeQI'etar . .al . or'*"ni7lAţiel 
c;1e · ~. c tn~1~t.OO-U! -~~~~ 
că· ei!;stă . o 1Perfţo~ . . ~~ar~ ~n
t:i:~ . c;onducerea fed!ls:-ţi~i .§i blrou1. 
o~ţiei de paţ.ţj.91 _ţare· ~ strh 
duieşte să-şi adi..tcă un apQrt con
sidenablîl 1n moolli21ăreii · "' tuturor 
memorllor . de part.id; ~a. intreldl 
r~il . pentru a· ~une • .fn, .ac;ţ 
pµ;blieistic efiolent,. Sllllt'~e reJ~.l
te m:il d0cumentţdţ ~~~ ~. ~~" 
cuvmfăr11e 'seote'tatului · ~generaf, 
oovarăfuJ Nicolae Oeauşesdi'1 De 
altfel .aceasta este şi opinia •concb.M:A!:.. 
x:il .1ted~ţiei, ţaJ,'e ii. t_i.Jţq~ să _relev~ 
trăini~la . .aoest1111 coleeti~ unit fl 
~ suoat, în ~e cer '·m& mulţi, 
poate prea mulţi- ' - ~une ·Maia 
Pongracz, . .oa.Te~ Ui rindul sAu, . hl 
1~.!J.01 v:~ . ln~ , Jn ri0:4~tilţ celor 
mai vech( clip l'edacţ1~ - ,. ~q, ·P~
n'iit ·· „i>i,Ploma de ODoat'~: pe6trU 
r~zU111at.ele ~bţmute în -Câl ~25 de 
e.a1 tn do.meniul ~ ":l Ceea ce 
~ă q 1;"e~aj~- ~i~~~ 
toată seriozU&tea şi r~ ..... 
ptob1ettl.â "pregătllfill Vfitdril~' zia
râşti oare •vor.• -prelua ştaletia. 

lnii lnchel scur.ta viirtă- în Te-. 
dacţiil ,;S~bad · Sz6" cu sentimen
m1· • toni<C' ircă am cunQSC4t un ·co
Iettiv · -de· ziarJŞti competenţi!·, fi 
en:tuiiaşti. a călror mutid . ~e zi cu 
Zi se va -constitui, prin wemi, in 
!He -de istorie a acestui timp eroic. 

Milena COMABNactJ 
-·f· . 



Limbajul presei 
Ne aflăm in faţa unul de2lacord 
între .fem irunul pl w·aJ ALE (~e 
este şi marcă a neutrului p]~~ • 
şi formele de sin.gular ,,oonţinUl •I 
mesaj " (oare sint şi marcă '<L~
cu:Jin ului singulai:) . Şi, <\Ln cî " 
cunoaşte, nu se poate pune tn i.-Dt
Liaţie di rectă o formă .de femih'ln 
plu ral cu fo rme de slngu:Jar <Jl'i'ăs.. 
culi.n. După părerea noasb:ă, ifr.a• 
trebuia formulată astfel ! 

T -

Utili~area prnoumelld 
-6' gieş~J.ă' ~antă proveni.tă .din 
ner~PeClWJ!lll i-~gulli privind acor
dlll gr~tiqal, int.ilnită .11reavent în 
w.:es.k. eşte „ ·le~tă ~ d~ camporta
lJl~~taj.p n~ţSP\lllZator el .pronu
nt.el:uî ~tiv ,ţare în aniwnite .con-
liele:te· J~e p.Migă : · · . · • 
. „~.,t·, ;JU;ţcui uşo.r .să .c11ăt~ !A
h:7q ~PA de .marcă, campioana a. 
fir# · ai ~-i.u componenţi ( ... ). e~u 
aproape făd exccp•ie Jnternaţ10-
~ <.:,Fotbal - Stiadio.nul D,i:oa-
mo", 17.10,J.987, ·P · 2} ,.; _, 
,,Eămintul nu esle nici perfect 

rietd nici . petrec&> fluid, ci el are 
o rlgidiJate .redusă, caracterizată 
PJ:'in~un modul de rigidi'taie, a 
căl:ei , va.Joare .ea~ apropiati d.e .cea 
ft oielUlui•• („~in", nr . .2:3/·1988, 
p. fJ}. • '' 

--Construcţia sintactică din primul 
text foloseşte pronumele CARE, 
pumndu..11, di1·ect, înti·-o leP;~~ă 
logică cu sUbstanti vul f_elliînin 
echipă. Sul>lin.iem : corelaţia fwre.
fiOl'llall-sintactieă esie realţzată. ~<:i 
din p unct ·'de- vedere logic, căCJ. d;in 
punct : de · vedere modologLc, ~ind. 
11a1.0s11; :Îil' contexJ; la n'la.s'eufu.l, pro
numele relativ intră î n :relaţie cu· 
substlalltivul de ta :minat. Altfefspw, 
0 .ARUI ar trebui să -Oal'espundă 
in t extu1„.:· dat unui şabstantlv tle 
genul masculin, Ştiut fiind c~. sub
stifubii trebijie să aibă, Î'Il QaLul 
oa~g~1:iei gramatioa:le . <in dis.ouţîe, 
gertUI, şt · n'u.h\ălt.ul acesteha. Or Uiţ 
~ttel d e sUbstian.trv, oare să hnp u
iiă .. ret~. s.a s.uţ> f<>rma pr.glio
m1nalA· '~culină, nu ex:isfă. Co
rect · ro- fi ·trebuit să se fur-muleze : 
„1.~) ·oclilPA („ .) ai CARE:~ oom
po~ti".... 

0

rP,I\On umele. CARE, a~~ 
dindu..Se astfel c.11 substantitVul fe
inlhm. echipă', clh:uia i i ţi.ne locul. 
ln sclilinp maroa .fle~i.~nai;ă a cia

zJl.ui" geriJ'.fi~ se ai:1;1:r:dă, -CQ,resp un
zăta:r >:eguUi, cu substantivul de
terminat de către pronume îD gen 
şi m~ăr : ~,ai ( ••• ) oompenen.fi .(M.) ~'. 
· ln textuJ., al doilea, forma ,prono 
minală CAREI este greşit acor~ată, 
p.ti.n atracţie, cu genul şi număr.ul 
substanti·v.ului f &Q:inin deter·mioot 
rJ.(idUate, g,·eluat în sintagma mo
,Jp.l de. rJg:ldJl.ate. dar n u oa r egent, 
cwn ·;0 1ntilnim î n pr.ima par.te a 
!a:rmulării, ci oa determina,nt al 
substantivulu,1 , modul .(.cu înţelesu1 

„ .'.:,.....,..;e ~bsolutli a u~ui număr ".o:u ........ 

~f 
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relativ care 
r eal, fără a se ţine seama de sem
n ul algebr ic-''). Legătw<a logică a 
pronumelu i trebuie să fie .făcută ClJ. 
s ubsLanti·vul modul, căci in frază 
este VOI'ba de „1v.alo~ea unni a.nu
mit ti.P fizic al Păniintului ~ri
mată numerie11 (= modul), şi nu 
de Upul fizic al acestei valori 
(= rlgiditat.e). · Pe .scurt : n u la ri
gidiiate se Teferă formuilm·ea dată, 
ci .La modulu). ei. Oa a11are, pronu
mele CARE trebuie să reia forma 
de singular masculin a n wn,elu.i 
subst ituit. Corect ar fi trebuit să 
se scrie : „( ••. ) modul de rigiditate, 
a CARU~ va.lo!i-re ( ••. ) ", acaastla din 
punctul de vedere .al acordu.foi logic 
şi gra:mat ln:tl pe oar~ pronumele 
trebuie să-l r ealizeze cu substanti
vul -substituit. Din <Punctul. de ve
dere al şens:ului, însă, a vem de-a 
:llace ou un ,pleonasm, pentru că 

„valoarea (modlilul) rJgidltăţli. a 
(căz:ui) cirei valoare" este o ·for
mulare f!l{e.opastică. Co:veot, ·fraza 
trebuiia formulată astfel:· 

»Pilnini til na este perfect -rlgld, 
n icj perfect fluid, el ·a.re o rigidi
tate redusă, caracterizat-A printr-un 
modul de rigidit.ate apropia.t de 
cel al o~lului ". 

o greşeaţă gram.atioală de alt 
gen dectt cel discutat anterior, tot 
în legătură cu utiilimrea ;pronume
J u'l reliati,v CARE, <> SUl'lPTindem în 
ll'lam wmătoare : 

„l\la.i există şi aUe lucriri ale 
căror oontinut şi .mesaj îmbracă 

h aina unui omagiu''. („Românila li
te1·.ară ", nr. 4./-27.01.1988, p . 18). 

Textul prezintă <> construcţie re
liativ-genitiv.ală .în oare elementele 
coordonate stnt de genul neu:b:u. 

l 
I ,~lai C"-"istă şi ~t-e lucrări ~ 

CĂROR conţinut ş1 AL O.AilCoR 
mesaj îmbracă haina unui omafia•. • 

(Sigur, ni se va pµ tea obi~ el 
repetările sint supăr~toare~_ -1, 
dar .noi am r eform ullat. :f:I, • • ?.(e-
1·ită de autor, l'Uptă din xţ, 
oa1·e ar .fi trebuit să ara~ .l!mel, 
evit1ndu-se în iacest mod ŞL ~ea· 
gramat.ioală, şi repetările) . 

o al tă greşeală î n ce ~;nj,_v~te 
com porba:mentul pr-0numelui r . tiv 
o tntilnim in textul următor : • 

Este vorba. de juriul in.St.Uuli 
„ . " I pentru a recompenşn. o ecbip.&a le. 

calitate AL C..\n.EI joc şi co)ii r~ ~ 
tare au încălzit sufl~telc supq erl- I 
lor săi". („Suporter''. SupLime 1a 
caie tele-program ale F. C. A.T 
1988, J>. 7) . . 

Deşi elemente!~ co9roonate ~ şl 
comportare sînt de gen. di $t. I 
pronumelui OARE (dar şi iat oo
lulul ·posesiv ce--1 precedă)'." ' .r se 
iatri.buie o singură ~01·mă, ia 

}e~t:ă corect doar de p rÎ!ma (ţi'. tre 
unHăţile ileXiioaie determinate ·a eL 
So!uţLa impusă de astfel de ' or-
mulări oanacterizate p r.in ,el;i!Psa 
reliati~hti CAID; dinaintea - ul 
de al doilea din tre detamilia'Rţi, 
iaceşti·a fiind de gen diferi~.·· 
~tă de. .i.·~t..area pronumeli · · în 
discuţie: ~ 

,,Este vorba de juriul l:DStţ i 
pentru a r ecompensa o ech~p _ lle • 
calitate AL CAREI joc şi A CX:âEI I 
comporta.re a.u încălzit s~letek 
suporterilor". 

Reânnoltl-vă abonamentele 
la ~evlsta 

1·1.11.~ş\ 
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tmod de cunoaştere 

„ „ 
li 

.I 

şi reflectare 

a realităţii, 

a vieţii . s9ciale· 

Desp:-e presă · oa mifloc de infor
mare în mas'ă se poate vorbi nu
tnai după descoperirea tiparului . şl 
cre-area modalJtăţilor tehniee pen
tru realizarea şi d.ifuzarea ziarlilui. 
Desp.re . publici.Stfcă, '.insă, se ·poate 
vorbi, mtr -un anumit fel încă ·a ln 
cele mai vechi tto;ipuri. ' Izvoorele 

· 'istorice nu rie · pot tndloa · precis, 
cu exactitate ~r~girrll'e ei. Este cert, 
totuşi, că publi_cistioa apl!i're în 
W'll\3 des:coperiru scrierii, oa mo
dialibate mai avansată d e comuni
care in tre oameni, de ·infotmare, oa 
un mijloc, deci, de cunoaştere a 
lumii, de reflectare a vieţii socla:le, 
dar şi de i nter.pretare ~I transfor-
mare a ei. . • · 
Fireşte, despte pubÎicistică în a 

devăraba ei a-Oeepţiune ·.putem1 vorbi 
după apariţia tiparului şi, l mpUctt, 
a presei. Dai;, s-a pus şi se pune 
întrebarea : în oar.e dintre formele 
conştiinţei SQCiale se încadr.ează 
publiclstioa, . -ţinînd seama, fireşte, 
de :fiaptul că ·nimeni nu neagă as
tăzi caracterul ei ideologic. Şi, în
cercin.d să răspundem, constatăm 
că aceastia e:re str:înse legături -C.u 
toate fonmeJe·· ~oonştilnţei .socha:le 
fără a se conf.undl'i îmA cu ·vreu~ 
din ele. De pildă, ·oa ~j}Qc de 
cunoaştere .şi cl'e.flectlare a realităţii, 
~ vieţii sociale1 publicistioa. se află 
1n reliaţli complexe cu fllor.ofta., 
ClaTe i nterpretează lumea eiiitbarind 

- "l Din dorinţa de a valorifica t.n ·con
tinuare eforturile studenţilor şl cadre
lo.r facuttlltu (secţiei). de ztarlstlcA a 
~cademiel de studil ăoclal-poll"tice ~e 
.„e lingă c.c. al P.O.R., reluăm· publlca
,rea unor lucrăd de diplomă 'care abor
, ll~ză. aspecte interesante de teorie, l'es
.rectl v Istorie a presei. ln riumlirut de 
daţ(I Inserăm un riapltol din lucrarea 
e diplomă cu tema „Creaţie ~i. comu

nicare. Probleme ale cultlvdrli Umba
.1ulut pu.bllclstlc ln presa scrtsd". Aut<>
rui - Ion M4nac. - este actualmente 
secretar responsabil de redacţie al ga
zetei mll!tnre La datorie". 

legile ei cele mai generale. Da:r şi 
cu· polit.ica. Prindpîtle de clasă pr i
vitoare lia or~n:lzal"ea societăţi i , 
m1-tm·.a şi funcţi'ile statului' şi drep
tu.lui se· 'integl'ează eu necesi"liate în 
1mitivitatea. ptlblictstică, dar n-o 
epuizeazi. De-'ia lungul vremurJlbr , 
aceasba a avut :relaţit şi cu reilgia, 
de natură contestatară sau de ali
anţa. Ou ştiinţa, publ'icistioa · are 
relaţii pe anum·e J.aturi speclfi<:e, 
fa.ar te im poxllante. ca să nu mai 
vo1>brm · despre literaturi. -şil. •artă, 
izvorul tuturor f:enomenelor · co.n-

, ştiinţei sociale~' fi'tmil .acelaşi' 
viaţa, chi4li:. d.acă " .s:oopu:l şi m eto
dele d~ .cunooştei'e .ale acesteia silnt 
diferite: I , ) " f I 

rAşad.al', · und1F ·se încadrează• pu
bllcistioa ?• Marx o ooosideră-"di<ept 
un domeniu de cunoaştere distinct, 
foarte activ şi or1ginal, avfad 1a 
·temelie Informaţia...: Presa - scria 
el :-..:x•este ,,intruchi»area încrederii 
:eare leaga. 'indi~clul' de ·sta" .şi ' de 
1lumea intreag~ într.u'cbiparea~cul
turii care transfigurează lupta ma
tedală, rlclieind-:~ la rangul de 
lup&A splritualA. ( ••• ), oglinda sp iri
tuali în care un J>Opor ,se vede pe 
el J,nsuşl"I. Ar..e, -: deci, un obiect 
propriu, modialltăţi s~cifice de r e
flectare a realităţii. De altfel, aşa 

se 91 e:cf.li® de ce ~-:6 P\{h1t c~n
sti tui1 ~· :ştHnţă, 1e0da..:presM, eul. un. 
conţinut şi o metodică proprii,. a
decva.te obiect~ul ei de ce:reebare. 

Pu oliMstlcai ~!Î-~ 'n~s~U't •dih 'n'evoia 
socială. de cunoaştere. de fixar~ a 
rezultatelor cuno~terti fenomene
lor sociale, ma 'pr®'is Q relaţl!lor 
dintre om şi natu,ră, dintre om şi 
societa te. Aceste .relaţii sint re
fl.ectat.e şi a~ aJf.e forme ale 
conştiinţei sociale. Rpstul publicis
t icii este de a realiza o Informare 
nmiUlaterali· a:Supra · · fenomehe1or 
vietii, aşa cum: se· prezinţă ·ele în 
mod concret. Cu alte cuvinte, •o 
cunoaştere · CT'i'rectll; pr~isă, exa.ctă, 
obiectivă. Publlcist tcii i se cere, 
mai presus de orice, O· informaţie 
veridici, .adeviraii, care.. să îmbine 
neapărat concretul ·fenomenului în 
manliesbarea sa parti.culară şi ge
nerală, .fnter.pretîndu-J, evident, în 
mod oones.pUnză·tor. Bunăoară., u.ti
lizind nathmamentele, npţlunne şi 
legile proprii ş·tiinţei) :publieistlca 
foloseşte şl -imaginea, dar esenţia
l ul rămine Informaţia.,. · urmărin
du-se. de -regulă, un scop pm:ctic, 

I) Marx-Engels, Op.er_e, ~ol, ~l, Edi.tura 
Politică, Bucureşti, 1960, p . 88. 
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u.fil, neceSiar acţiunii imediate, Oh.iar 
da:că -.adevăr•ul iăStfcl ·qescopel'it e 
-va:Ja:bH Ji>entru multă 'Viţme. ceea 
ce interesează publicistica este, în 
consecinţă, viaţa sub rapor'ul a.c
tivi! iFi. gq cr ~4 llP~~.i 'Pra.etice, 'fie t că ~ v0rocl -de .pr_oa\i'Cţie, 
fie. de relaţii Ulllia'ne, .de ectivillatea 
spîritlllală, de / Predcupări etico-es-
tetice etc. 1 l 1 ! HaJ 

Dar latuna gnoseologică, cogniti
vă a ~ţtivităţ'i _py,b.llcis~~i este 
nurnM ~ ~i.a·eut·a, l lf~eArală, e 
drep t, dar nu wii.că< I se adaugă 
sarci.n.a educa.t'lv-J'~rmativă, în sen
sul pl'~~tei\ •::te remij}p<:ite în 
dezvoltarea conştiinţei soc.ilal-po:liti
ce a oa:n~_enilO}-', Cl1:.9oaşte:rea pro
prie .pubJicistkift es~ ~ente 
specifică~ pte3upunrirlă" surprinderea 
şi înfăţişarea ienomerfelor în pi i n 
p:i;~~ al dezvollării. Jo.1: dln.a:mice. 
Bub,lddstioa loloseşte,„cuv_intp.l in 
i$~ţ~ţla sa ~ac~ă.: ~r:i cgea. ,ce 
el ~primă, din x;>,WlC.tJJl •cle,..:.'\ledere 
lâl :.-Q9nt.LniUU!J:ui, , Re:z:t!lta~~ -p1•oce
sullJ~ de CW\O'::\Ş :et'e o,9!ş.n\.l:ih'>E} îm
bină i n R.Ubhcistică cµ .;t<>t. ce-.i poţ 
pune Ja 1 îndemînă <?~~te lovm~ 
aj~ ·conştiinţei .s<><:iqle~. S e :i:1ipelează, 
desigur, şi Ja unele„-din D;l.ijlo.a.cele 
proprii litel)atutii, diµ-. a,;c~tea iau 
o semnifiQC\ţle- Sţ}C'UQ_Qar~,_ deriwi~ă. 

·Un ·roi hotărîtor în_ p$1i.tj.ştj'că 
U ~1.1pă, prezejltar~ l omuiuj. v.iu, 
C!>~~,et,„ i~. r~laţia., s11 cu ·pat'-ra \Şi 
societatea. F.aiptul uman; ·~ şi . per
s_onajul, 09J;l:flictul qa. şi Ollnae;terul, 
ţ:levin in ~ ei, ţ;oţidiţi.e .şt .~·te 
oompon~ntă a întregului . pr~ de 
c~oaştere. Nu este de c.onceput .~n 
gen oare nu inforn:)~µ, oare nu 
slujeşt~. înainte de toat~ • . cunoaş-
teri) , 1 

Misiunea ~zetaru1ui nu~seopreş
te .însă akL El are ·Şi îli<taitorirea 
.de a · 'l'8a.ii21a . „o_pere '1 Zîati'Stioe~ me
nite să senslbiliz.e:ze xiltit.eril. Dar 
aceasba o poate face numai cUlti
vtnd un Jimbiaj yublictstic ales, 
forţia de penetraţie .a.~ ideilor depln
zînd d irect -de darHiatea şi origl.na
li batea expr esiei. O idee, o opinie, 
oricit ,·de :Importante .ar fi cle, îş1 
pie11d ·din Vi8l-Oa'.re,. sint . receptate 
cu .greu sau ohm deloc dacă sînt 
expri{lliil~ incorect, .greoi, confuz, 

Ce înseamnă· pentru ·un ~zebar 
cultiv..m:ea limbajului 'publiclstllc ? 
.Inseamnă ·un- îndemn spre perfec
ţi:'oilarea mijloacelor de ex•presie, 
ceea ce presupune ·st:rădanba per
Il'lili:nentă d e a respecba ln scrisul 
·său normele lexicale şi g.namatl<:ale 



Pe teme gazetăreşti 
ale lim bii şi , pe cit cu .putinfă," de!_ 
a îmbogăţi vo cabularul cu elemen
te noi, originale, inedite, oare să-; 
dea o nouă· culoare şi s'emn.i.fioaţie 
Altfe l spus, ·ex~i:eâ. tPtll?Jfţ;.işţi~i\ · 
presup une eor.~.liiudl}l~. p~i:zie; 
expresivitate şi clariWe, ceea ce
depinde de ştiinţa şi arta ~ze.. 
tarul.ui de a folosi· cu iscusinţă, cu 
măiesl:rl-e cuyjntele, redind cit mai 
li.m~e, m.ai expresiv gindtmile ş1 
sentim~ntele sale şi ale „eroilor •· 
săi. 

Corectitudinea -

calitate 

fundamentală 

a 1-imbajului 

publicistic 
Stilul corect este esenţial ,pentru 

claritate, pentru înţelegerea im edi
ată a unui articol sau oomenbariu. 
Limbajul nostru nefil.ind dectt un 
ansamblu convenţional de semne, 
de s imboluri, atunci cî.nd se moa.lcă 
folosirea l or convenţională, răm1-
nem SUil.prinşi : conti.nuitatea Ide.ii 
este întreruptă, sensul ei devine 
incert, ~hivoc. CitHorur poate bă
nui, pe bună dl~ptate, că ziaristul 
a păcătuit, în ~ă măsi.n-ă, şi în 
tratarea ·Jiaptelor. îar O · 8)8Zetă prost 
scrisă nu p oate s.ă-Şi atragă nici 
respectul şi llllci încrederea 'citito
rilor .eul ti.vaţi. 

Corectitudinea lex.i.oală presupune 
îniain te de toate r ealizarea. unui 
acord semantic ·între cuvinte în 
aadrul comunicării. C-0mpat ib ilita
t-ea semantlcă a terme.ll!).lor repr e
zintă un r.apoTt ce variază î ntre 
compatibilitate perfectă şi incom
patib.iilJbate, gradaţi.a. dintre acestea 
p Utind fi. mult .nuanţată. Din pri
clna dive.rŞilor flactor.i de oare de
pind, ll'estrictiile semaintioo iau un 
oaracte.r complex, iar combinaţiile 
de cuvinte ..,..... dacă depăşesc nive
lul strkt limitat ·al comunicării 
cotidiene - sint infirut de varla te. 
O exprimare clară 'implică, pe de 
o parte, alegerea ,,cuvintului potri
vit ", a cuvintului capabil să r.edea 
cit mai bine ideea ce constituie 
obiectul comunicării, iar, pe de 
altă parte, selectarea acelor cuvin
te oare .se combină in modul cel 
maj feric.it, asigurînd .astfel corec
titudinea, limpezimea şi, deopoţri
vă, el~nţa comunicării. 

.Din păcate, înttîlnim în presă 
multe situaţii d nd. in d iierite co:-i-

'li 

text4 ,' euvinfiele . .sin t fdl<>&~te ~1inv:r0; 
priu, inadecvat. 
Iată, bunăoară, pentru încep_ut, 

cazul verbul ui a adăsta, oare m
seam,gă, duRă cum se .§tie. a . a:şJ~P.: 
t 1:1:. Şt Qell'e se foloseşte a.St iîzi foar.te 
11B.r. Un prlm exemplu : 

„Prel.uind titlul celui de-ial treilea 
- în ord ine .cronologică - volum 
de poezii, culegerea r ecent iapăl.1.1-
tă, in numărul j ubiliar al „Bibli~
tecil pentru tQţi" - .constituie cea 
dintii reeditare integra:lă a ;poezieJ 
lui AL Philip.pi-de, al~turi de proza 
sa, .asµpl'la căreia se cuvine a ad41Jta 
cu ialt pr ilej " („România liberă"). 
Şi .. ai d oilea e.x empl u : 
„Miaii.orescu, eel oar e nu de puţine 

ori a adăsta~ cm-su.rile sale în klan
tian.işm ". („ Scin te ia ·tineretului".}. 

Dl.\pă cum lesne -se poate vedea, 
a adista expr-imă tn amtndouă ci
tatele s ensuri _pe oa:re nu le .a:re, 
şi amime a (se) opri sau a PoPOBi. 

La fel se confundă adesea cuvin
tu.l răgaz, care deseDlnează. n0ţiu
nea de timp liber, cu răsUmp, oare 
înseamnă un timp pentru a face 
ceva. O asemenea confuzie se poate 
întilni ş.i in următorul. t ext: „Aid, 
1a ma.r.gi tlea o.r.aşU:lui Crai.ova, rn 
apropierea .renumitei . C.etăţi . a Bă
niei, s ;a .tidţca.t într.-un răgaz de 
cîţiva .ani nu _mai puţin. .:r-enurnita 
cebate a \Chimiei mod~oei" (1,Scin 
teia ")~ 
Să ne dpl'lm pe indelete a.s·upr.a 

cîtorv.a tl.ln tre • pai,'ti. cu1ifil'itAţile , de 
c.are t rebuie să· ţinem: S"eama pentru 
realizar'-ea corectitudinii tn limba
jul pub1imstic : 

a) Polisemantis·mul -

o · particularitate 

esenţială 

Cuv,i:ntele cu ;ace.laşi com plex so
nor, c.u aceleaşi unităţi f9nice~ diai· 
cu s~W'i diferite sînt destul de 
numeroase în lim ba noostră. Desi
gur, este un fenomen propriu şi 
rutor limbi, fenomen numit. de 
lingvişti Polisemantism. 

Spre deosebire de r-estricţiile gr1a
mati<Oale, oare se oanaclerizează prin 
stabilitate. limită.rile semantice va
riază în funcţie de· o serie întreagă 
de fa:otorl, fiind susceptibile de 
schimbărd. Foa:r~e dmporbant este 
sub a-cest aspect contextul, oare 
poate ex:plic,itia sau m odifica sem
ni:fioaţioa cuvintelor, depJasind astfel 
.limita restricţiilor-semantice, soh.im
bînd gradul de compatibilibate a 
combinaţiilor. Efectul acesta oata
li:zat.ar poate fi asigurat de un con
text minim, Qiat. 8e poate 1ntîmpla 

ca atesţ . ef~t !'~. p.u ,l?._Qfl_tă • l>ţi
nut declt cu ajutorul unui CQn ext 
~ Iat;g, eyentual de to~~-
te~ub , .).. 
·, ip~ 11 d~ P!ldă, acest ~j ,,ta 

gener.al ~ ·sasţine că texţel~ ~ el
nei coresiene stau la baza JliDbu. 
literare române, constituit~ ~Iii 
~~ tit'ţi1;1 " • (.,Ron).ânh~ l ltft
r~). 1 p~dv.-at 19fic' a ihUt 
-ăve'a î:nfelesu - a,e i o1clJfere „ ... 
naJ<t.lă pentru a ser vi · la efee- • 
tuarea unor lucrări .Ulii . eu· ~ 
timpul, însă, cuvîntul s ..;a ilJ1l!!S. °"' r 
aecepţLa . }ui fi-ţth·~~ , , ~ 
astăzi loc unde se nrzesc ~ 
calomnii, oom_ploturi. Cum. -~~ 
cel ve~hl ~ Cl!vîntul'µ i est.e. ,jri 7.1~ 
leh! noiastr.e ou -tcitul nectinMCiit, 
ce . bun s~-1 folos.im în con~te Qt 
felul celui referitw 1a str'~ 
l ui Co~e,si J . . Este Jtnrpede ~Fui-o.. 
rul n-a tost prea i nspi.mt 'ă • 1 
La un asemenea cuvint. -. t 
Compi~ţiµe : fo~.iţ.;ilţ! nţ_(}bi!~uifle 

pot să i·eprezi-ntce simple ~ 
datorate nea:t.enţlei, . sau unet,ft~ 
ficienţe CUDOOŞtel'\ .ă • s~~ CQ- I 

vinte l6r şCr.n această situaţi dl- • 
unează comunicării". Dar pa t fi 1 

,rezulta.tul unei viziuni -0ri~tme a, ,_ 
lucrurilor , al unei opţi.ci .s~ 
constituind, in acest caz, moi;lijitti1l 
de expresie ce stimulează ~~ 
µa_ şi afectivitatea, Asemen~'90lll-
biniaţii abundă în exprim.a:Te. e~ • • 
fciti.că. O grupare ca „poe · de· • 
balt~" este, fără îndoi.al~, .meditl I 
şi .frapantă. Termerui oare · · 'co~. I 
stibt.iie sînt p.r-0f im d d lverrgen: l ...... 
mantie, incit, desprinsă din OQntellt,, I 
gruparea ~e o s~mn.i.fioctţţe ,î<l61'11t, 
Vlagă. Şi ea, totuşi, a ,apăiu~.t ln4 
t itiul unui instantaneu s · · t ID· 
,,Luceafărul·' de către Şertb~ Ci~ 
culescu. Inedi tul unor ~el:e!M$· •, 
combinaţii lexicale i.l , confer~ • , 
d.i.sp onibi ti.tate semantică, •: , 
varieta te de poslbilltă:ţl referen,ţţaie. , 

AtÎ"ba vreme cit nu ~ 
acţiunea dar:ifioatoare a conteXtu- • 
lui· - uneori eh.iar şi .in ae · ·' cP.! 

- asocie-rile de. acest get( Slll1 
susceptibile de interpretări rjpultl- ' I 
ple. As tfel, .fo1·mu1area .,sc~p~~ • , 
sono.t-.t'tăţtler", întâlnită întn;~ţr0o-
nkă muzicală destinată a:pztederil. I 
s uperJ.ative a măiestriei unui aJrt.,. • 
jor, combină voit termeni ~otic. 

'1ilcompatib.i!l.i pr .lvdn d două ,dQfnenti' 
artistice com plet d.i.fe:rjte :· 1 s,cµJp.-. • 
tura pr esupune alte materiale.. aeett 
sonori tatea, iar sunetul .nu._.poete 
~i .scuip.bat. Gesturile diJr ijorUtu ~ 
stlgei•a însă. „ modelarea ",. îtt lflenl 1 
sculptura l. 

l n tilnim ş i destule oazuii J, 

Iosi:re . .nu tocmai feri.ci tă · â '' nor 
cuviilte ·cu sensuri ,multiple::' -o 
fr.ază ca ,,mi-em dat s~' l la 
Piteşti , într-un oraş fără ijUCi o 1 
insem~ăbate !D impe.~iul z~el, 
s-a meat chm.atul... („ . , · "), 
substantivul imperiu este folosit 
abuziv, în locul „sînonim.ulu.f sa~ 
cu totul aproXima.tiv, c{o U. 
Greşit întrebuln\lat -este ·.-ş!i!„ se 



„ 
încadra " în fraz.a : „Noţiune::i ,atft 
de complexă de ,.popor", nu se 
încadrează.. poi::1te, in_. -J'lfOdu] cel 
mai limpede. sub chJpul un'Ui m.a
h(d.agiu bucureştean " („Rornâ niia li
beră"). căci o notiune poate fi ţoo
cretiz.ată. si nu încadrată printr-un 
personaj. (A încadra înseamnă, m
tr-o accepţiune foarte )largă, a cu
prinde int:r-un oadru, într-un an

·smnblu). De altfel ~, c9nstJ:ucţla cu 
prepoiiţia s ub esţe greşj~ : verbul 
.a iJtcadr a cere prepoziţia ln. Spu
nem corect: „se in~dŢează inu-un 
colectiv" şi nu ,,se încadrează sub 
un colectiv". 

O sursă de eror~ in e.""1J[i rru,i„e 
reprezintă prezenţ;tl .in. Jimbă ia _1,»lO'J." 

cuvrnte destul de .apropiate ca fot'
mă: paronimele. Ase<!Jlă!llllTea fon i
că f,acilitează adesea c;<>n,fu,zia c;lin
tre · ele. ducind lş, o expriml).re 
incorectă. Astfel, in fraza : „Mim„.,. 
::.lrama „ Femeia". repumndu-se h 
două pers.ori.a.ie. ~t c~ 1nle$nesre 
receptar~ t otalita ri, se m·dont'>„ -
7;5 __ ," (,,Români.<> liberă"),. a.uto:i:ul 
tace o regi•et,abi HI ccmfuz:ie inw~ 
""<iiectivul tot~ l(i) :ii totama.r(ă) 
r..rare .aplică sau oreooniz~:iză dic

·~~ura unei mio.-irităt.l "), 
Si.mllară este ~i confuzii'! rlinl;M 

ca,ptaţie („cap.bar<>. unelti1'~ v!Clei1n:'\ 
in S<"lPlil de a obtiT1e pr.intr-un ar:t 
iuridir ;anumite foloase în diaunA 
cufv.a u) si ca.p.tivare (.rezultat ;;i.l 
o.ot iunii de ia oaotiva, ,Al · produce 
o imprnsie puternică. ,11 termeoo "). 
în bîlnită în ft"az.:t : ,.Fizio'l. acustică 
r.iu explică fa1·mecul lui BAch. oo
tioa lui Newton nu v.a desluşi pu
ter~ de caotaUe a · lui P icasso" 
<„Român'.ia liberă") . Sigur. numai 
din neaten tie i-e putut scăl'.>a au
torului .articolului o aS~enoo e-
roare. · 

b) Pleonasmul 

Un tj p aparte . de greseală de 
ewrd semantic îl repr~zlntă pleo
nasmµ!. (Comliinl!JI'ea unor cuvi'nte 
cu acel.aşi sens, r epefiarl.l.a. unei cţlm
ponente importante fn semantioa 
unui cuvînt prin ia'lt -terrnen oo:re 
o r eia in mod explicit) . 
!ncetătenit î n limbă, pleoTh3Slmrl 

ll'larcheină Sn unele cazuri itisisten
ţia emf.atieă. Spunem '·freeV'e nt : _j...m 
văzut cu ochii me1". ,.am auzit cu 
'Urechile m ele", deşi .este eviden t 
că nu se pM te a uzi sau vedea decit 
cu ochii, respectiv urec'h.ile. i::l n\J
lnai cu ochli şi urechile p roprii, nu 
ale altora. Avem d e-a face. in ase
'fllenea. oaz, c ri pleonasme d.ub1e. 
l;a acestea se recutge pentru ..a asi
gura pe interloouto:r. prin exclude
rea orică:rui inte.rmediiar, de ce:rti
tl]<linea faotulu i relatat. 

Slnt însă frecvente şi pleona$· 
.mele O!\l"e nu au altă cauză declt 
;hegl!jia:rea conţinutului semantic al 
termenilor. De pildă, gl'Upa:rea al>iJrt 
adus, de nenumăl'late ori discutată. 
e:otplioată .ş i condamnată de ling-
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vişti, continuă să se .t'll.tii:ebuinţeze. 
Exemplele 'se întilnesc lia ţot pasul: 
„România şi-a adus aportul în pro
blema de~" („Lumea "), o'l 
să. ne limităm fa un singur exem
plu din mu ltele exlstent:e în pagi
nile ,publicaţiilor nQC1Stre. 

Supărător redundantă eSte şi gru
parea a arma în contlnuar~. oa, de 
pildă, în propoziţia : ,.Jntenţioniati 
să urmaţi în continuar e iacelca.c;i 
dTum !" („Săptămîna") . Sau roTmU
]area l!l!desoo întîilnită Î'n buletinele 
meteorologJ:ce -! „vq,emea· se m enfi
ne mai departe ploioasă 1•. 

Un tip spechal de pleonasm. deo
sebit de :frecvent. i'1 constituie fo
los.ir-ea gradelor de comparaţie -
comparativ· si· suoerlativ-în ca7.ul 
uno-r adjecti'1e ca .superior-. opHm, 
maxim etc„ ial căror conţinut le
xloaJ imolicl limpede ideea de 
comparativ. r-espectîv superJatlv. 
Superior inseamnă „ma:i sus. mal 
bun". deci sint incoreete formulă
rile de tipul : .. un vin mai supe
rior". - l-ar op-tim ar-a sensul ~ .,cel 
Tno"-ll bUn ", f:find incorectJI: o aseme
nea fo:rmuJare : „cele mai 'optime 
condlţil" . 

Pleonastică este fntr.:un fel şi 
f~ularea : „Prin prisma punctu
lui său de vedere„." (..Sclntelo!i "). 
l·ezulbat al supr.apunerii a două 
construcţii: oarecum sinonirtte : „din 
punctul devedere"şi „pr inoprfam3". 

Cu o insistenţă exagera~ vecină 
ou pleonaş'mul. se subliniază ideAA 
.. de durată." in con~cţlia : ~In 
lungul şirului de m ulti ani de cînd 
îl !)U..OOOştem •.• " („Săptămirna ") gqu 
ideea ,,de re petare" în fra2l!I : ,Jn 
programele TV sîn t menţionate cu 
insistenţă. pene trant, cu o regula
ribate geometrică, acele emisiuni 
ctiscutaplle, pedmabHe prin :reoe
bare, epuizate" (.,Scînt.eha "}. Sint 
erori, poate neînsemnate, diar cu 
oatît mai uşor de evitat. 

c) „Preţiozitatea" 

o p1"ef erinţă 

fără şanse de succes 

a ziaristului ambiţios 

O incăloare de loc neglijQbilă a 
llmi telor de combinare impuse de 
conţinutul semantic al cuvintelor o 
constituie dorint.a de exiprimare, 
chiJ?urile, ,,Jite1ial'ă". clin oare de~ 
rivă căutarea şi prefenlnt;a ~iaris
t ului (tîn~ şi ambîţios) pentru ter
menul mai puţin iiamilim·, mai 
,,solemn ", mai ,,culţ". Pin Cţcest 

moţiv, deşi, in limbă există 
un cuvînt mai vechi, cunoscut, 
el nu este foJosit, preferl'n
du-â-se uo s inonim. bineînţeles 
neologjsm, pantr,u că este <:on
sider.at mai „li:terar~, mai „9\llti
vat". Zl.arJstul uită _fosă <;ă sinonl
mia dintre cele două cuvinte nu 
este aproape nici~tă perfectă şi, 
oa atare, ele nu pot fl utilizate 
unul !n l~u1 celuilalt chian S!l 1!0a}e 
ocaziiile„ ,z iarislul Uită st ~pttil ~l 
de multe ori, cuv.intui mai obişnitlit, 
d1n vorbirea de toate tlleJe · (:con
siderat neju!'tl fioat „ban1Sl "„ „.fiam.l
lliµ"~ sau .oh:iar· „vu'lw"), llii-e< uni 
conţinut semantic mai bo~t. mal 
!arg declt neologismul. Negli,fru-ea 
a<:estor diferenţe semantice conduce 
la combi;naţil „„in..co:r~bte ' de cuVinte, 
aisemenea ae'lor de tipul : „FeTmoa
rul i<K:esba nu ci'rculă" sau „Ceasul 
văd că staţionează". 
Să ne oprim .asupra cltcn-'vla e 

xemJ>le: 
A debuta e sinonim cu a, începe, · 

dar n i,u:nai cind e vorba de înce~ 
p1,11tµJ unei oari~e, fiind ·echiva'leot 
deci cu- .,a începe o carieră"'. Ade
sea e5te ~ rinsă, ca sill'1.ClG:Jib;n sti
lis tic, rtljll cultivat, al lui a. î ncep,e, 
ceea ce duce La rormulărl greşit.e 
de tipul1

: „Un cintec„. debut.ează 
iastfel " sau. „Că.ci e.şti tînăT deQu
ta'n t" (,.lnformaţia Bucureştiului") . 

Dă.1· Şi mai multe lucruri se pot 
spune in legătură cu fo10&lrea ver
bului a se rvi, care însearmiă „a 
face un serviciu cuiva'', „a face 
pent.rµ cineva anumite operaţi'l't, 
. .a îndeplin i a numite funcţii , înlfu
tqriTi Zat.ă de ial~lneva ". „ia tu.cna 
în oaliflate de om de serviciu pen
trl,l cinev.a ". !n toa'te acce:ptflle 
vizează pe cineva din e f18l"la subtec
t ului şi. oa atare, prin folostreîa 1-ui 
i~ locul verbului a. mt n ea se ne~U~ 
jează :această impo1·tiantă ca:racte-
1·istfoă semantică. 
Aceeaşi căutare de termeni ,.a

leşi". mai „culţi" sau av-înd un 
caracter tehnic mai pronun(lat duce 
adesea nu numai La înlocuirea tmn
tr-un. neo)oglsm a unui termen 
vechl, poldsemantic. conslderat -prea 
com un, dlar şi l.a intrebt1in iiarea 
unui neologism în locul a>îtu.ia , ne
~qindu-.se adeşeol'i „~iforeJ\~. ~~
ci'ffica" dintre ele: De 01'ldă . stmptOm 
se deosebeşte de indiciu pnntr-o 
,;parUouliarfzare". Simptomul este 
,.indfol.u.J unei stări pato.logfce, a
~1ormJalle, un f!addc'iu ' nega,tiv". A
ceastă nuan:tcă spedflcă· ter~nu1ui 
„sim ptom " .fiace ca utilizarea lui să 
fie cu totul nepotrivită într-un 
eonte."{t de tipul : ,,Atenţia oa:rtezta
nă pentru noţiunea clară, distinc
tia, precizia conceptelor est.ebice cu 
care operna2ă c ri tlcul este un 
simptom e l spiritului metodk ce 
se manifestă i.n multiple moduri " 
(„Rorriânia ),iterară"). 

l' 
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Am dat numai cltev.a exemi;ile. 
Dar cite altele nu s-m m:aJ putea 
da! L e întiJnim la fiecare pas 
ii;tdeosebi în cronicile . lltemre, mu~ 
z1oale, de artă plastică. Fiindcă no 
sint puţini colegii :npştri, .cm-e, din 
dorJ.ntia ae· a. demonstra Oltitmi[o:r 
lor cit de cultivati sint ' ei , apelează 
:frecvent la „cill:t.lsme ", de'venin'd 
,;preţi~ ", dia'Că tn\u şi .mafi. rău. 

d) Stilul „ştiinţific" -
1, ,„ 

un stil nerecomandabil . . ' 

in publicistică 

Preponde:rentia stilului ştiinţifidn 
oafuul llinbH literare contem~ra
ne, preponderenţă oare se mani
festă mal a les prin pătrulrderea 
uno1· termeni şi a unor conS-trucţil 
strlc~ tehnice _în limbaje raru p'Uţin 
tehnr<)e, ccmstituie, de ·esemenea o 
importantă su_ysă de ,;cUltiSm". , 

E drep't, tei;minalogia unei an.u
rnite .~pecJia.Lităţl poate s uget'la s.au 
Poate <Chiar. oferi o .moc1a1!i.tate· de 

inţ,elegere (şi e:xspi·imar e) lilial cba:ră 
a .fe'n.omenelor ce constituie obiec
tull altor discl'Pline. Aşa, de exem
plu, . specificitatea .stnictă a creaţiei. 
poetice poate fi înfăţişată recui·~nd 
la temunologiJa fizl c.ii : ,,tn po~zie, 
~tli. această bogăţie, toate această 
densitate de :iensuri, ca şl aura ce 
înconjoară cuvîn.tul, dindu-i vi.b.ri\tia-, 
tungbnea de undă, specifică unui 
anumht tlmbru poetic, constituie de 
fapt inefabilul" (.,Rom.âni1 literară") 
Evldenţ, în asemenea caz tenn~~ 
ni.lor li se acordă conştient o va
loare mebaforică. dar nu întotdea
una folosu·ea lor fa.vorizează înţe
:legerea ideii autorului. Procedeul 
poate con<lu.ce ptin abuz la e.x.'ţ)rl
mărl. artiflţ:Ial·e ; „Bri o dim.ens1uni 
şi coeffoient de dificultate întimpi
nat ÎIIl tin:ipul realiizărij. sale, podul 
de lip. Giur.geni- Vadul Qji oa'pă.tă 
valoare de simbol " .(„Să.ptăinin;a ") . 
Sau s~.i!dent căubate : „Cel mai bun 
ţondu.4ţor de electricitate ideaavă 
atmosferl-eă în oare Ideea se vede„." 
(„Luceafărul ") . 

Se li'ntimplă oa termenul teh.nk 
car.e a inl:ocuit sinonimul să:u· d~ 
mai largă circulaţie $ă fie fol~jt, 
din oa\11Ja 1nsuficientei cunoaşteri a 
~ensull\Jl, în cont~xte nepotrivite, ca 
lll. foo~ : „Geranţi.a cunoaşteliii lll"O
b len;_e.1 lD toată „a.mpllt.ud inea sa.„" 
f;;Sm.n~ia "). Cum se vede, s--a 
mlocwt termenu] amploare p:dn 
aparenbul lui sinonjm amplitudJne, 
t:?Vi'n t de \IZ tehnjc strict limitat 
ş1 cu sens foarte precis. 

~o 

De la tradiţie 

la • • 
1novaţ1a 

ne.ologi că 

R,ăspindirea .neologisme1or pă-
trunderea lor în HmQ:a unor ~ereuri 
t-0ţ mal Jargi de vo1,bitot'l coi\S.ti
twe, ;fără i'ndoiailă, iun.a '<lintre ca
racter isticl1e impru:tante Qte liimbU 
noastre actoole. In .aceste corrdiţiij 
n;i este de Joc surprinzător că ten
~nţa . cultist? îşi găseşte e xp1:esia, 
10. .p,mmul rmd, to. prefer.im.\la evi~ 
<lentă, abuzivă şi neselectivă pen
tru neologism. Ex.perienţia ne .in:
vaţ.ă iosă că expresiile şi e1rprim.ă
irlle mai vechi (desigur nu arba.is
:nele) n u jenează -pe cihitorii tiaeri 
'1?. race.eaşi măsură in oare expre.
s~e ş1 . e)Cprim~U.e noi ii irită pe 
ce1 mai . Vll:stnicl. Şi, a nalog, for
mele naţionale n u jenează în mod 
obişn,µit, atît de mult pe i-O:CUit.otii 
unei anumite regiuni a ţn·ii · cît ii 
j~n~ză formele unei a-te re
g1~1 pe locQ~torJi c~Jalte. DlllPă 
noi, atunci cî.nd avem. de ale.s intre 
două r~~'me conteii,p.orone ;fo]0si.te, 
clltntre 01;\re una, mai veche, ceala'ltă 
mai nouă, e bine să a legem :forma 
mai veche, cea înţeleasă de ma.i 
mulJI oltitorl. Jar dacă a;vem de 
ales intre două forme <CX>'ntethpo
rane ki. fel de folosite. din· cai-e 
una~ es~ naJională, kil" alta regio
~la on de jargon. e bine să âle
gem forma naţioo.ală. 

Luim Seche semnalează şi un 
ialt aspect : „Fă:ră a mârli.feste o 
a titudine de respingere propriu
zisfl. de conservatorism exagerat 
sau ostenta tiv neaoşism. conc;îderlim 
că în limba noasttă s-au deschis 
prea larg porţile valului de noUJ~ti 
(adesea inutile) <;i că. pentru păstra
rea fî·'llipndn:ijei specifiee a l exicfu1ui 
r omânesc. · se impun o serie de ·.ac
ţiuni conjuga'be m endte să stăv.i'lea1ţ
că a petitu.I\ şi" 9şutinta, cu Qii!r~ se 
·~c aceslie 'importuri lexi.oale. O 
rntooix:er e 1a Izvoarele tezaurului 
paţi-0o:aJ . de c;.1:1vlnte,aj ~~ I?J"O~„e~ly 
de f01,tJikre a lor pe teren propthr; 
cu . clemente e.utohlio:ne esl'e o .ne-
ces.tbaf:f · de pnim ordiQ:'\ • 

Adesea ' înllîlnin'I 'în , Mlio&i 'sub„ 
s~nti~e ter minate în -lng, prove
nite mdeosebl din limba engleză. 
Acestea au intriat în limbii gata 
f~cute. sub foiimâ de îm.p1·umuturi 
deşi nu au fost întotdeauna nece~ 
sare, noţiunile respective putind fi 
denumite şi cu elemente existente 
în Jimba română. 

'> Idem, Reg lona1fsme1e şt arhat.smeie 
ln. pubtlclstfccl, „Presa noasţră" nr 

611 973. • • 
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„ 
*" „ 
I i.r.1• . „ .. „neaoşism~JoT'', 

un soi de naf1·Jirrali·sn1 

lingvistjc 

;( Luiza Sech~. Metafora. ~ perfcoiut 
t ~aforf;i-drH f n presi!, to. .,Pl:esa noas
r(, nr. 111973. 
· > Alv:ln 'l'l>fflcr, Şocul vlltor-Ultcl~ .F-dl.

tura PoUt!cll, Bucureşti, 1973, p. H8. 

Pe teme gazeţăreşti 
'• • ,I 

.zăJmiSle.şte .ş,a) c'OntrubUJie 1n ·mare' 
măsu.Ni .La:. iaspecti~J · ,pretenţios cău
tat al> unov te.'ite: ·ea în e~emplul : 
„ Veşmt.ntul . cugetat .pentru 'ei e ca 
soama de· bona.ngî4: asounit~ Şi ·a11 
la iveală tot-Odaţâ Uunirul ~~ "a'ii
ru:iti. Iar intlinplarea'' toată, !aH'u
Latia, cum ·.; s-ar ziee ta ll~a ŞR0-1 
1ăroosdi ma'i cresc'Qt~, ' Zimt~'t~e 
intrebibi' tUlblftătoa:fe '$1 · clop'!~ 
c1Jrăbii de safir tpenh-u cpleeAi1 · ş.i 
in toarceri". („România ilJfb&ă") . ' 
Pnezen~ cuv:j1nt.e1ctr -şi a ' e~

si:i1or popuîlare1 ll'egi@na1~, Q ia.rbltis-1 
m-elor iin operele be'J.etriistfoo &li b 
rn.a:r-e· putere evooatoatte Şi ·un de<'> 
sebit efect stHisti·c; O:acA, bfaeîn.te
Jes., sh~t· coordonate eu oaq.ţinf:ttul 
operelo.11 r especmve şi sinf :t'.ntre 
huintiate cu măslll'ă. tn p~ă, - în 
oondLţiile unei frecvenţe -ex,eg~tel 
şi iinadec;v.ai;e, precum "Şi lll•'ltlne.l 'Vă-J 
di.te' note de iartitiOie.'llta~ . t<>J.o$i
rea foT exagerată llltl e .Oe16c de d6-1 
rit : t 

> :· ~ - ..... 1 \.; l \ 

, ( I I • ~ '"'t, ..,• 

Un limbaî „spec.iint:· 
' . 1.l .•. • • . • -.:'l\o' 

. ·li'!1b~jul · ~rg,uti~„' 
---~----'-......... '""'--- '""""" „. ··~ 

Uneorî httill)lm tn ~M nu-' 
bl4cisti<! şi 'CUvi~te ~d.in ~1>~i~ 
gotic, uri limbaj ·spectru, · qeQ:;epit. 
de· Wmba comună, fdlosh rcl~,~eq:f 1 
care-şi duc v'iaţă la ~I:fet•J$., ~i~ 

1ăţii şi oare şi-a:.u 'creiat',<Q . ţeit(J'\iDQ-. ! 
l <>g:ie aparte. . ' , .. • "-

Opinia'· nbastră. eS~ ·c ;I;_ ~ 
argoo!Ui :ţn s~rief.i'l.e r, . sU'~e, I 
numai pentru ia fi arlglJ?l3U a ~-

· 1ia. şi nu ,pentru lâ sub'!jrl~.~~i .iaju-' 
Jil!tă trăsăt~ă· li_e ~~~~J:\~~~-?<>Pi-l 
JOO'i1iament ~ unUl p~i?\N• J:P ~ 
căruia treb'uie să fie puse a5em_e)tea 
expresi'i O!µ'ecum · de<>cli~~; · ~ 
to1lalmente inarlecva~. eonsla~itil., 

. de la:oeea, 1 -că ut!Jfr~ tenn'en"uiuai 
f.amlliiar Ş'i .argotJc "'trebttft "s§ -~e. 
făootă toţideauna oonştiertt şl' 'fo,if, 
fi·mrl pus in ·evidenţă · qji'iill'"sul$ll.-o~ 
ntetli,. pti11 1gQhl:ttnete, ..,oa~i1 sitit~î.UB-1 
Le ·: „~ aflat·1~· ·:,tt11v'ltt~O;:-:lli ,, 
,,Au· reuşit să ··p:cl,nd~ 'Pe imiîl' ·a.fu 
spărgătOti eare» m-Oerea ~·s#.o ' Şl~
g·ă'" cu ptia&l "Oe'=''.!e~.,'c;;t„,,~'lll („Rbil)'â.-1 
n'~ iliberă„•-,.1 'Sa:u .;!-le-~ot1ve~ 't.n 
oon:tex t1 . • ,;Individu.I"' 1a „1iansf"Or~t 
şfiinta. in ~r!ă ele~ ~lcioe ~:~ ,o..1i,.. 

· ·&tJi1rt.tţi·e' de ocroQ~e· 1â. ·~~ă:t!ţII· ln-' 
"tr-un ·gan: de blşfilţ, ·~aum:nd„~°it~
vă ofensă 'lia âdresa. oâd.re16r-: ni~~ 
6ail·e1i 'f,,Setnt.eiiâ 'I) ; „u~~es&"tro~ 
tnenada unui linăr cu truil:ri,' ·.:!~-

Ion MABZAO 

• •„ . (Con tinuare tn pag. 32) 
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· p· en.tru. ·gener~ţl.G . ~~ . · 
w-eau s4 .spun p imttu 
oei ca:r au intrat în pre
să. in jurul ~ntlor 'SO, 
,,foto Cioc" este, de 

peste trei dece~, o Legendă. 
U'f\ fel de Chamlot1 al toto
reporterllor. Are .eeva- din mei-s1Ll 
Jegci'ţlat • al. comediaintulu.i, di n. • 
citindoarea tui sublimă, d fn aiurea
la şi fremziq. deitlinţuitd. a aces· 
lufa.. Zimbetul lui e i11Qtndu.rat. şi 
~unei cind fiice 'cu ochiul 11m. im
presia că încearcă să-şi opr.,;.ască o 
tacri1M. 

Mi-l amintesc din urmă <.'11. mai 
bine de tre:i.zeci de ani , apdrind 
s~iţăret i n locurile in care se cles
fă.#1J.rau demonstTaţ·nle .şt man.tfes
tapii.le publice. cu o scară de zu
.arav· pe umăr. Desfăcea scara, urca 
tacticoS', i n. ·ntmut unor marşurL de 
fa:n.fară, şi ·fncepea să fotograf ieze. 
Nu 'l;unsese1'ă încă la 11oi maşină
riile .complicate ·de f otorrra.F.at, şi 
„ foto Cioc" folosea cu. zel ten-nica 
scclriî. Ceea oe nu. i-a lmpiedica:t 
sd pwblice în „Scîntela" - unde 
lucra din 1945 - i.magii?ti meuiora
bile al,e bătăliilor pentru preluar~a 
P!'.~rii şi, mai âpp:I., fale-. ,-realifclti-
zo; sOcîaU&ie. . 

Da.că „ f oto Cioc" e o legendă, 
.Martin Cioc, om.14, ~ o jnstituţie. 
O in.itituţi,e, de a-,hmtiri " şi! date 
despTe uJttmii şaizeci d.e ani a.i 
PTesei -romd.neşti. A ucenicit ia 
ziGrele „AţlevdruL" şi „.DLmincaţa", 
în -preajma. cetebrul'!ţi BenTI4~ to
torepOTterut care a ·ilust.ra.t zgud.i li
toarete reporta;e al.e lui- Bi'unea
Fox. N-a. ajt4m, în epocă, la noto
rietq:tea. ace$tui4. Poa.te că era prea 
tînăr. Poate că. nu era. şi nu este 
născut pentru „ ri-nduL intii" . Poate 
c(f., scoţind aliţi.a O(lmen.1 şi actitea 
fa.pte din anonimat, are voluptatea 
propJiutui sau anontm~t. Poate că 
di!cr~fia sa. este o'f'golioasă, pentru 
cd fotoreporterul nu apare n-icioda
td bif otogmfie. 

Martiti Cioc implineşte 80 d e anii, 
dar Ma.rtin Cioc nu-i -nici mai d
Mr, -nici. mai bătrin dedt în. unnă 
cu Ş4izeci de a.ni, dnd şi-a inceput 
lungul drum prin viaţă cu apara.tuL 
4e fotografia.t pe :Ptez>t. E l este şt 
O.Cl'm; oind colabor.ea:ză ta „Infor
m4ţÎa, ~ucureştiului" , acelaşi „1oio 
c'~c'.', , fărg· virstd., -ca. ·OJioe. legendă. 
Ifdrn.ieeŞte pe teTen de dimiinec;ţd 
p in.ci seara, f oto{l1"afiind oa.men.t şi 
bf.ocuri; tractoa;r,e şi florile di1t .Ciş
migiu., şi 4"1'Îmq· .zăpadă. din f.iecrare 
an. 

,. Cină îm-pUne_şte 80 de ani, i-ti~ 

spune lui Ma-riin.. C i.oe cU tl iubesc. 
~,.. mă.. sfie.sc de · prit.>irea lut m i
ratei, de <;op i1, şi de maliţia lu-i bi
~vţlitoore, şi de. afurisitul lui obi
cei de a-şi op'T'i lacr ima de sub 
plt'oti.pe, "fdclnd vieţii cu ochi-ul... 

Sor in HOLBAN 
Care bea mai intii ? 

I 



Fotoreporterul 

vîrstă, 

!i mereu 
111 -; ~ 111.---,.-----

:110 datorie 
__,-----_.....,-- - .-,.--,< 

~c.iste legale conduse> d~ ·partidul 
comunist. Ş), ea ~oepol"fe- 1t<Jtogtafic 
ai celui mai d'e seamă cOfiiCI'iari, am 
fost martor şi părt:R:Ş . la toate ma.
rile transformăti revola~ionare cal'e 
au schimbat harta ţăr'ii. -Dacă aş 
strînge întf-,un album imaginile ce 
mi-au apănr.t în acest .i:~Ump, 
măcar o parte, cu <;ei:'tltudine· ru;n 
avea !n f.aţa .noastră o adevărată 
cronică în marş a României scicia
Jiste. Fiindcă. am prins pe ,Peliculă 
momente ale asaltului in,µn c1tm:'Uor 
pentru cucerirea prefedlidlor, în 
iarna lui '4-5, ca şi de fa 're.(orina 
agrară, clin prlm.ăvara·acelufa.Şi ari ... 
De la piroclamarea Ilepublicii. ca 
şi de la naţionalizarea principale 
l or m ijloace de producţie_, De la 
crearea I>Cjmelor e<>aperative agri
cole de producţie; ca ~i de ta ·inau
gurarea unor mari obiective in
<lust r.lale ... 

- 1nt1"-adevăf", nu ori.Cut i-a. fost 
dar să tră.Z.<i:~că ·asem&neamom1inte •.. 

- Se întîmpla uneori ~. după 
ce term.lnam t;rreburlie ili red.ac~ie. 
să mergem să vindem uarul, · să-l 
difuzăm în ora.ş. Şi · n:u <>dafă eram 
aiaca·ţ1 de bandele matui-t.o-brătie-
11is te. care căutau să inipi~iceo 
răspindi~ tn mase· a cuvintillui 
pai-titlului comunist. · Mi-ainlh~c 
bine mai ales de ·momentele trăite 
în febmarie Şi noiembrie '4.5. dnd 
acestea s -au năpusti.tt asupra redac
ţiei. Şi !1-!lm şă uit _ci~od.ată .acea 
zi: s.îngeroasă de ·noicin br ie, ciud. 

--1.n Piata Palatului, a ~co.-.t- ucis u11 
tipograf şl rănit unul din fotore
Pl'.rr terli noştri. Par to.~t.e acestea 
au rămas în ·urmă„. 

- A tl ieŞit ele muit la pensie şi; 
totuşi, mai i:uc~a#. 

- V-am .spus.. Nu pot; să rilă . 
ldes.p.atiit de ~tul idt.O~ Si 
~Poi, ţin să fiu ~t;eµ·tjineotivul 
âe 'luaifi 11~~11'.1'.i';. 1ii1. itiO;il.te . TI'l!ail'iJe 
co~ucţiî ce se in&J.ţ~ · ~®ro. in,. 
e"pooa 11'031stră~ · 

- Eu vii doresc muE:ti a'ni înain~ 
te şi.„ să. vii sărbă;tortm .ce·nte-
naru.L. · 

- De ce nu ? Vi1 m\llt1.upesc Q.e 
·oe-acu:m ..• 

Convorbire reaUzată de 
C. TATU 

Cu1rsă co-ntra cronometru .•. 

Petpa.&„. 



I l'o•nind de la o . aarte, an _ auto11, un artleol ... 

Poezie " proza 
tn urmă cu ani (chiar cu dece.i;.iU temp9;ranul" din 6 mai, intitulat 

se purta cu ~tune neist()'l)ită ·~ Sutietul nepieritor al satului. Re
cont-roversă tn :care se czm,gajaseră Porlatul deb'Utează astfel : -„~_el."de 
con.deie nume!irO!tse~ unete remare<i- şi dea.să, fragedă, crudă -ş) ~~esne
bile, cQ,ntrio.ue:i:;~ ce viza. a.part$'" .n'itaai-e. pecia griului~ fn.aintlfm pe 
newţn ·~epo1t.a.@ui la ?Lteraturcl .~t1;ţ4 Pâ'.pglica udă. a şooelei asfaltate şi 
la gazelăt~ .Meditaţiile, an4lizefe1 ·gi:fut ne-ntîmpină aici, p e locul ve
i.nvestigaţffle pe tema reportajului chiului castru roman ~er'LOvis, ca 
prilejuite de ~lntlta. dişpJIJj. au. \ln salut, ca o chemare. Capricioasă 
<>omtituit, ?U?tndoie lnic, ~1l' . -p~op şi pr-0vbcatoare, ca . Q· '~clan ă· cu 
c!stigat pentro ţ_eoria .(~ _I( _:pe:n~· plete lungi de ploru),~ ~te pfir
~n 1PracUca;); ~qei, chÎ.a'r ·44~ ·po- tile ·primăval'a '8.Se~ :aatul. Gu 
temica 's-4 ~~ ·t{r:/t .:a; ;(ljnn,ge· - freamătul lor nevăzut, abia stăpi
cu-m. M- fi 10~! ~Jt~'li!t'? · - la~ o .C.l>n- nit, cu nesthili t mit'06 de t~Văn, 
c~e CI' va10df~ ae sentinţă •. : brazdele 1)ar să. nu m~ afba dîb-

M rse întîmplă adesea, clt{tttz „e- dare. Cheam~ satul. dminţa!'. 1~ 
po-rt.a;ele apă-rute tn coloanele zia- oinea este, tntr~văir, .sl/J.gettiuă, 
r elor şi 'Tevi:stelor, să ne amintim meJafora 1a locul ei, cuvi-ntele în 
tema in discu.ţie cu ani ln urmă'.. aT'lno'f'.ltie cu ideea şi nu în răspărul 
Şi ne-o amintim, pentru că nu.- ei. aşa cum se mai î-ntiniplă. !n con
meroa.s<? reporta.;~ ah·ag atenţia Linu.are tmă, fireşte, autorul ara 4e 
prin tentaţia de et: {mbrăoo rcaiita.- com_t11ţicat da.te concrete, fapte, in
~~, faptele de ~'1.l. ';'e„-care le co- forrlîii}ii ~i „terestr~", dd?ci to~u 
m1In-ică, Le comen.~4%'"ă, tn. haiM n1i t..ămbie_, ilf.~ poate rdniine, <tee
.s.!fi:m~tetoa,~e a_ ~-~1m:"·'· oo. ah~r. ~I, ~î.~_)itcf i~;yine1 credem, ium 
~· -~:nai ghirlţz,11i!,e , dl 1igu1rt :r!e ~fk,· •.~~:ttî: · ''W-.iţcutt<ttn'°'·::- _a;m spun.~ 
Pe ·-ţare -sinte~. 1q~11uif(, 'Sa le _tn.-• f,1tfP.f. l'Capnele - -ţ1,_~S't~i ca.teqoru 
ti:l.n!,n mai curînd in.t>r-un -volum ele ·de r<fpo,;ta;e : ineui.tă'btte sc1~Lmbă.ri 
versuri decit int1'-un 0;1ticol' de zia.r. des toi!.- .ţl~ la. un. 1?arngra.f la altul 
q~ori e "o/ba d~ simP4'·, S~)i'~- u eQ-r.~ J,i t~ <:1:Wjp~il aceluiaşt pa
~t- ~cu vorbele -ţ.e au:. -llottr.. ~~." . ~'l f'a,o.raJ; .&chi11'1.barl ~.Te tuP cu, fm1.s. -
(·ne.~ de crutor:ii tor. ;~".s~4i}::cte .-c;p..eţe ~ . . <>"t]fp. ~~®,tbltt1id. De l}tl
a tt.e am.m'4 şi, evetit'@ii. iJ;e. :a""t de• dii : „~ ~ \Şapte ·eu'te de plante de 
ruta "1)e bietul Mo~wr~~ ~.wrdgii.n.· griu pe';'ii'ne~ , Pitrat, care în stare 
a.l lui MoUt'Te ca.re a. iinvăţa~. cit buna. fiitld voţ ~ai foirăţi - şi ce 
„tot ce nu e proză. e tJer.s st tot frumos supă cu.v.uitul. clnd satul 
ce nu e vers e proză". Alteori, msuşi. . :se-1urăj:eŞte cu nol 01izon
insci, int.a,glajie pTopt1se au <efectiv tu.ri I - o . .fac Pe tinăxa lndin-eră 
ex:Pţedvitate · Şi g.J,<:i!t11iesc, în sin~ ~rcela Zaharia. .cat-e deşi incă s'ta
~ţ 6rt f~af!... pe ca'l'e 1e ctteşti giară a fost p.raţD..ovaUi şefă de -fer
cu pZăcere, ou autentică desfătcwe. mă să spere la multe su te de kilo
Prim.a categorie se exclude si1lgt'1ă grame de griu peste plan la bec-
4in- ~isculf.~- ~r _qşupra ~Jel de .~ !.aţ'~ _(!.„) 4-s<>~amentele, du.pă soia, 
a;~ -c+eft~ ca 'n1L.., .. 'qt' fj ,li.P'siJ ~e lu~.·ăz,.~~p. â ;pţii păi~~~~ .. 
t~e~· :.4 . ~o~im, ~n, -m~eţi.f. ~:n~~ ~n}lnf~ o~ :e1!ltă, f,eri~e 
s~!L~~:1c(t' ~~be:. .11.~cne or-\ ch:f4t fa~e. 34,ar ·ll'.lai ~- 'P~'ia ~~\l'l! 

.piifJ~tJ:l sim me-r.Uofb în sine şi -v-oin. toate d'.ov~ese ~a !&pel'anta: .~~ 
tn<ler.da sd Mgmneqitâ':m, pornin4 ·de· inginere Marcela- .. Zâµari.a es~ . ~ 
la (aşa se 114A-m.~tte rubrica ~t-rii, . depl:ill; mwe.Ptătîta~. ~i1lc~fi '!d-..,.1/frri, 
de aUf.el) un a.rtic.ol aptirut ·în „Con- co~~- eti. ~lete lti1i11i d.e p~:a~n 
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primul para.graf nu P"et.{ .a~a.r~ 
acelei<lşi ,1familW' cu fe-rlil~tJ'f,i(e ta~
zia.le. Şi -riiţi cu . ţng-r~~· lnte ' 
complex~ 1'eg?:a~eîe, 1 niv e eti 
asamblarea. discurilor, a g~ pelor 
ş.a.m.d., despre 001"e se vortJeşte ta 
contin'!Ulre. Vrt11d-n.evrind, ttl>()rfo-.; 
;ut t rebuie să ofere o i-n &h,na ;r, 
concre-tă, precisă (şi -re.poirf:.. ul ··· 
cauză nu i se poat-e reP1foşa• . mi 
în a.cest sens), iar conţinutul! acea.;..· 
tei informaţii ţine mai des d · 
za vieţii dectt .1e po~zia 'ţi · 

O a do „ b'"Qa:llt , im~f~ .. 
- gYeu d.e"' ocOtlf, -se· .pa;.e~ · art! 
ton - obsel"l,-a.btlă in mai toa. e te#' 
portajele de acest tip, se lqaoli de.· 
s4--i spu.nem, coerenţa logică a 111„ \. 
temu1µt 'f'(ietajoric. 11l arti.co1u- d:' 
t.a;t, se spu.~e : „Se p~rea, la \Ul. mo
ment dat, ,că :fereast.ra ploij . va _ 
deveni mai blindă, se va O; ~hide - , 
larg şi -detiilltiv". Ace.~tă ·fm trie· ..III 
a terestrei ploitar desc.bisă . 'fli fi 41 
defini.-tiv s~ereazd, în mod irese. • 
decla.11,~rea ploii. şi nu încetarea ef. •• 

1 aşa cum,. totµşl„ i.ntenţioneţ&ţă 14 
com14n-tce ~ gaz.etaruJ (ceea .ce. . tele- 1

' 
ge.,-n a.b~ din frazele urm.M21tre), ,,.... 

, Să 11.u uităm, în.să, <:~ wna ~ Te- • 
gume fu.nda.menta-le ale comu:1.ti_c4rH 
_gazetă.r~ti este tocmai perfC, a cla- , 
ritate a. mesa.julu.i, excludefp!l JOri· 
citr.eL posib.iUtăţl. de interi!..,~are ~ ' 
era:na~ă. r • 

Aceste ~semnă-r.i. nu cm,~! SGt, 
sperăm, impresia 'Uttei _plcd'Oărit . • 
pentru o redactMe temă, fuffef,io· 
nărească, lipsi.tă d e prospeţ{11if::, fi " 
de persona.Utate; că. a.fir.mă,· D · dtte 
cuvinte, că ,,tot (:e nu e pro e 
ve-r.s şi •tot ~ nu e -ver.s e if'.T. CJ•. 
Nu qie..am,propm decît să fo .' m 
siin.ple 0.b.8er114ţli de cititor ._şta 

.a.1 prese\, ~,-.imîndu-ne.cOft-<Qj!!Q~ 
că. arm~1'ea frazelor <Îfl.t"T•il' a.t· 

ll fost. ·ext1'as dintre subp:ro · sele 

ticot e 1a fel d,e in1.p01<taf!i_tti , „ fi 
armoniza.rea cuvi.ntelor int~o.. a. 
Tocmai de aceea. e.x.em.P~l ·'t11· · nu 

oazetăteş~i -el, tiimpotnvă~ QitJ . a • .1 1 

te;rl de calitate. r.- • -

• 

" 

.~ 

-
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tenpretativ oficial :nu este, bi.nein-
.""l''ite . . '. (a -.~q.a4 -a:.d„Utter Ă~7i 
.~'•m Ot!cl'âfe. ' Maf ifn if enfl'U Retorică ziarrfistici 
: c;i . la_ iith, r P,âraJel~. 'nti ,-.,. ~ · 

' _;;.il" lft'i . ea: • în'~O asemenea mailfe

XIV. Sub stilul interpretativ oficial 
De la inceput, o precizare: odată 

cu acest substil, abordăm o- catego
rie m al lar-gă - substilu.rile in ter
pretative. ~pectul comentativ, in
terpretat.iv este,. de ac:asU.t ~tăi 
predomlnant. Evident, fa,ră ·a lipsj 
nici &'Pectul llilformativ. Cu alte 
cuvinte, în tex'iele aparţinind Wl9'r 
asemenea substiluri ac~tul ca;d_e, 
r.u deosebire, asupra ră1spuns4:r.illo_i,: 
ta întrebările „de ce?" şi „culn?" 

Conform u nei încexicări d e siste
matizare (ve-ci : „Piresa noastră.", 
nr. 1, 1988, p. 48) , distingem substl-
1 ul I nter>preta tiv ofic;.i.al, su bs:til ul ,in
terpreta.t~y personalizat şi substHul 
inlerpretati'l. satiric. 
Să urmărim, în primul rînd, sub~ 

stilul niterpretativ oficial. 
.f. 

XIV. 1. Sfera de cuprinqere 

tndeobşte, se pune semnul ega
li t.ă\.iî intre substilul interpretativ 
e>ficial şi ariicol (ca gen ziaristic) . 

A tragem atenţia, pe de o par.te; 
să ·nu se facă o eventuală conti.+
zie între m;Licol (ca gen zi~·isti~. 
asupa:a eăL,uda vom reveni ulterior 
mai pe larg) si artico1 ~n accep
ţia sa mai extinsă. (orice text zia
r istic dlntro..o publicaţie). 

Pe de altă pa,rte, ~nticipjn9 cele 
ce le vom discut.a. genul artidolµ·
lui se subdivide în speciile urmă
toare : articolul de analiză. artico~ 
luJ de fond sau editorialuJ, articolul 
teoretic, articolul-~program şi co
mentariul. 

De (apt, substilul in discutie tiu 
coincide nici cu genul. în totali
tatea sa, nic i cu una sau un.ele 
di nt re specii. Constatarea este va
labilă şi pentru statutul artlcol u:
lu:i de ifion:d (edi bor!ila!IUO, deŞi, tn 
acest caz, asemănătile sint cele mai 
pregnante. 

Textele care int1:ă în sfera aces
tui subsţîl sînt scoise de zi~tl 
nu în primul 11.nd pentru a-şi, e~
p1·ima propri ul punct de vedere, el 
opl ni.a r;enera'lă a redacţiei, a edi
torul uJ, dacă nu chiar a unei jn
<:tuJ te superioare. De aici decurge 
Rradul .mai accentuat de obiectivi
tate, dicta t de poziţia da pe care 
se scrie, orecum şi de orientarea 
propagandl!;tică pe care o 'l)romo
vează. 

Cui se aclN?se:uă textele care a
O;Jr{in acestu.i subs tll ? I.to 1posirbil 
răspuns ar fi : tu turor cititorilor . 
Dar un asemenea răspuns este, e
\-iden t. ol'ipit. intrudt numai în 
rare cazţrri orice text dintr-o pu-

blicape (sau orice program radio
fonic sau de televiziune) se adre
sează deopotrivă p.ubliculu.i în an
sam.blul său. Cind se petrec ase
menea ,siJtuaţii ? In primul rind, 
trebuie să ex.llrte o pn>blematică 
de i<nteres unanim. De altfel. în 
orice domeniu al vJrep.i politice, e
conomice, sociale, ~Jltura~e etc_ 
sfn.t teme, subiecte care pot inte
resa măcar majorltatea -pablicttlui. 
Asemenea tem e. subiecte este ne-
cesar să fie depistate. 

In al doilea r.înd - şi o a doua 
cond.l ~ie - , mesajul ziaristic riu 
poate ajunge plnă la cele ŢQai di
ferite categorii de public decît nu
mai beneficiind şi de o pre7.entare 
publîcistică a6ecvată. 

întrunite celf. două condiţii, zia
ristul va avea totuşi de făcut faUi 
- in cazul substilul ui interpreta
tiv ofi cial - unei situaţii oarecum 
n ifert te <Ie alte subs-tiluri <publicis
tica Este voTba despre crearea u
n.o:c ni\(eluri de l ectură, pentru act i
v.itătile soeciif!Ce multio'lelor cate
sorii de otJbt"l-c. Să: preciză.m :· am 
rirel\UOUŞ dl au fost indeoUnf:te cele 
rlouă conclit ii aminti'te. ceea ce de
termină c~ texte.le să fle ci..tite (în 
ca zul parfi r,ul Rtr al presei scrise). 
'Este suiiciPnt ? Nu. nu este sufi-
r ient. dar p-:.te necesA.r. c~ un nrim 
pas P"' c:> 1' '""1 audienteL Urmă'to1"ll1 
n<ici e <:1:e ~„ A rrea r.onvine:erl în 
ti"1(111l nuhlirnlu i. care să-l deter
m 'i!le să :ir~'"n'?ze. 

)(I\/ ? Cine si c11rn 

n P. citeste ? 

P entru ;:i Nmvin1.?,e oublk ul. pen
tru ca a cec;la să actioneze în sensul 
tezelor p1·oouse. deci pentru a fi 
rea1Jizat nemersul nersttaslv al p re
~ei1 este nel'P.Sar . chiar înafatea. r e
daotării tPxtului. să se stabilească 
ţl\<:•'-un-sul ! :;i o intr~b~re .foarfo dl.
ficil~ : cin P si cum ne dtesj;e? 

Ce .sP. intîmnlă 1n cazul substiJuM 
1111 !'ntarn,..,,.t;itfv nfl<:ial ? Să rncer
cli.m '~ iră.~em. ITTU Î1t1.\l!1nt1! deA 
orc-intimohrn ~1te întrebăti care ar 
p11tea !;ăi api:iră: nu cum•ra ~e 
d.iin acest substil doar reP<?tă docu
mentele oficiale, publicate şi ele -
de cele mai multe oti - · in corpul 
ziarului? Ca urmare, care ·este spe
cificul subsUlulu i în discuţie tn ra
port de documentele ofldale ? 
Raţiunea de a fJ a substillnlui tn-

ră. 1n al doilea rind, pentru că un 
document e>ficlal aparţine altui stil 
al limbu Ilterare, fie celui admi
nistrativ, fle ce1ui oratoric. TextalUi 
ziarîsti:c. filndu..:i caracteristic stilul 
pubUcistic, va trebui ~ folosească 
inslrumentele sale specifl.ce 1pentru 
'da di.redlli.vele, tezele <fn <fOctunen

tele oficiale să 1'.le ex:pJ!cate. 
t.n mod ev.ident. textul ziarlstli;: 

din acest substil va trebui să. con::-_ 
tină ce.I puUn o htformaţte (ziaTis;. 
ti.că) . In~o.n<.naţia (sau tn:tormaţiUe} 
se concţet:izează tn fapte, Idet (a
soc1aţil d~ i'cJei), ·devenîte - la liltri
dul for - a1:gumente în :fia.voarea 
tezelor -din l:'locumeh.tele oticiş.Je. 
Să revenim la cat~gol"iiile, .de p14-

blic. Intr-o posibilă sis~a:tiizat'E\ 
el'! ar ţi : · · 

1. Categoria cond.ucltorilor--rea1l
u torl. E i Sin t obligaţi, prin natdia 
functiei for. să ash!u.re reaHzarea. 
Prin or~aniza.rea activitătii ma-;el1w . 
a di~tivelor date. Indiferent de 
domeniul în care lucrează, acest i 
cititori vor trebui •sJi t:?ăsească ex
puse clar prlncioiile de bază ·care 
;ia determinat necesitatea unui a
numit -document. Pentru ;icea-;UI 
cate~ori:e de cititori s-e Tecomiind~ 
modPllita tea impcraHvă de l'OO!"IC

taro. 
Un text ori.vi tor la problel.'l'latlca 

"-iini'Wif:ii nub}lce, va trebui sfi fie 
cunoiicut deooofrivă ăe conducăto

ri i-realizatori din acest domeniu, 
ca si de organizatorii nctivităţil 

cultural-artistice. de pildă. Pe 1\

cestia din urmă elementele 'facto-
lo!!ice ale domeniului dat nu-i pJ<i
vesc direct. insă pot folo.si princi
niiîe care au guvernat directiv~le. 

2. Caie~orla r eaUzatorHor obtş

nuiti ai directivelor. Es.te vorb~ to 
a.cest caz, de toti cel ce lucrează 
în domeniul la care se referă t-ex
tul. De exem plu, textuL privii~ 

nQjile probleme apărute Î.ft sisţe

mul sănătăţii publice se adr~tţ~ză 
practic tuturor celor· ce lu01;eaz« 1n 
acest domeniU!. Va f'i. ne-voie ca toti 
aceştia să fie familiădzaţi cu sfern 
mai largă• a problemelor gener-ale 
ale -domeniului, din care fiecăruia 
fi revfile doar u n rol min.J.m. par
ticulai;, insă trebuie să şi-l cuno~

c.ă în con:textul global al problema
Hci i. Modalitatea aprccla.Hvă. se re
comand'ă a :fi folosită. îndeosebi, la 
acest .n:ivel. 

S. Categoria celorlalit cititori. ca
r-e nu siln_ţ nemijlocit rea.'lizatorii d i-
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rectivelor date. Acestei categorii de 
citi tori i i va fi captată atenlill prin 
modali talea informaU"1-edu.~Uv~ 

ln ce măşuJă, de exemplu, un ma
tematician sau un strungar vor fi 
atra.Şi d.e pooblemeţe i;ănătă~ii pi,i
bllee ? La · un moment dat, ar.este 
probleme ~· prin ·faptul -că: emană 
de la un·· fdr supeii or de' conduc.?
r~ - devin priqi:U.ăti pentru inw 
tr~ga t:ară. rar !ie.care dinke citi
tori - cetăţe.nl ai tării - !ânt: ln
teresa~i de tot ceea ce este im:por'" 
tant penitpu tară. 
După cum s-a putut observa. am 

deosebiţ - corespunzător celor trej 
categorii de cititori - trei moda.- . 
lităţj de redactare : imperativă, a
preeialivă şi informativ-educativă. 

C'um se P<>t impleti aceste mbdali
tăţj intr-o redactare u]litară, armo
ni9asă ş.i care să atragă., deopo
trivă, t9a le cele trei categorii ? 
Răspunsul vom încerca să-!!. aflăm 
i nlit'.:Un capitol u~tor. 

XIV. 3. Cîteva trăsături 

definitorii 

Caracteristica principală a t.exte
lo.r aparţinind substiluhli in terpre
tativ oficial este tonalitatea lor di~ 
rectivă. j.ndicativă, orientativă. A
ceast.a apare expllcit sâu implicit, 
atit ia {l'lodalită.ţile de -redactare, 
cit şi in limbajul specific folosit. 
După cum afn văzut, .tiatistu:l 

nu-şi expune numai punctul săU de 
ved~e, cJ. e~dmă, totodată, opirua 
redacţiei; a editoruJui. Ln aceste 
eondiţii, se ·Poate vo1'bi de o crea(le 
colectivă, în cazul tmui asemenea 
te~t? 

Pentru elucidarea problemei, :va 
trebu.i să revenim "asupra· unor -a
flrm!lţit anterioare. Ziarul (Şi, ·i'n 

mod analog, toate· celelalte produse 
ale mijloacelor de tnformare ·kl. 
masă) ~nstituie c. operă colectivă. 

In trealizarea lui sint angajate e
forturile uneJ ~ lieda-cţii, COJl- · 

cepţla generală este validata, de a-
semenea, de editor. Textu], însă, 

P.ste o operă de autor, o operă in
div!duaHi. InevltabU, pe parcursul 
procesului de producere a zlarulu.i, 

nec~tă~ile ~edac\ionale im;PUJl a
nu nitte limite orkatui autor. 
Să oe oprim acum la situaţia par

ticulară a textului interpretativ o
ficial. In ~tă. el este toL o ope-
ră individuală. a unui si-ngur au
tor, chiar dacă nu-i apa.ce întot
dequna semnătura (uneori textul 
c.<;te publicat fără semnătură., alte
ot1 cu semnătura .. colectivă• ' a pu-
~ - ' .,Sidi!l:rteiia", „R. l. „ 
[Român~ liberă)..,>. 

Desigur, poate mai mult decit 1n 
alte sl.tuatii,. 1'1lterventia editorului 
"lau a conduce1i'l Tedacţiei este mai 
pronunt~tă, nu doar in faza sta
hi'l:ilri:i ieme:'i (Ob~licmie, de ad<tf-el), 
d.a:r şi in aceea a re.daclăr.ti 

i>roprju-21ise. Nu ~lătnr, a 
desea, tex\tcle diin substilul mter
pretati v oficial sînt realizate de 
redac_toml-~ef al publicaţiei (i:n 

presa rQmânească interbelică se for
mase·o tradiţie din această {ll1lctică). 

T otll'$'i. 1ndiferent dacă este sern
nn"t (şi d~ cine este semnat) sa:u nu, 
î'U. textua jnterpret.ativ oficîal se 
e,gnstată absenţa aproa,pe totală a 
„e-u1-uf" autoruluj. 
Tră's~turUe defln1totii ale s•tbsti

lulu.i pot fi discu.tate din punctul 
de vedere a l conţinutului, ori din 
punctul d~ vedere al formei. 

Jn ce prl\7eşte continutul, 'textele 
interpretativ oficiale se referă la o 
pt-oblematlcă n u n umai ăe actuali
tate. ci şi de lqi;g interes pentru 
di fe1,i te ca ~orii ,de -cititori (vezi 
X:UI. 2). 

Pe de altă parte, acuitatea tem'?i. 
stringenţa ncesteia într-un anumit 
moment impun tratarea ei prin
tr-un asemenea tip de text 

Desigur;· 'forma <redactării este de
pendentii de problematica abordatA. 
In orice condHil, însă. sobri@t~teq 
este indicatu< Aceasta nu exclupe 
unele aceenle cu ca:ractei: . solemn. 
alternate cti cele de ordin- emotto· 
naJ, patetic, care să de~:nP." o 
ex.punere (şi de ;!ici o recepta~l 

pasionată a Jdeilor 
Asemenea trâsăturl se reflectă în 

lexic, in frazeologie, printr-o dozare 
ju-dicioasă a tonurilor solemn/emo
Oonal. Fără îndoială. predominfi 
strudurile livreşti. cilre conferă ca
racterul solemn, dar în limiit.ele a-

c~a se folosesc mlj3t>~ce ~·. · ~ -.me .~e ,Şmta~i egio ionale. a,tr,ib·.r-
indu-1 ·Pl'asţiott.ate textului.. lJ~ 
cînd tema permite. se folosesc 
ş! !arme şi oonstrncţi1 din ll'l:ci 
~;drpilă. O aseritenea .formulă de ... 
dactare âtenueaz.1 intructt;a . 1:15-
teru'l oficial. dind te.xtulw vlo1cill"
nea necesară spre a fi mai les e 
şi mai eficient. receptat. La to~ţi 
acestea se adaugă atn1osfera d · 
eratică generală pe care o deg 
incontestabil o ast(el de manieră · 

r edactare. Nu~ţa colocvlal1i perm. 
te cl-tttorul!Ui (md l!eren t dln ce . . -
tegorie ar face part.e) să fie COP · 
tici.paut la o „dezbatere" 
de zliar. 

) ' 

Bin einteles, elementele 
colocvial în substllul interpretat! 
oficiai sint mal puţin numeroase, de 
pildă. decit în subslilul interpretutii 
personaJ. (acest substil il vom 
cuta într-un număr vUtor al r 
v istei): 

Mai intilnfm şi alte 'interfernl'l.t 
stilistice. Astfel, prin generali.driţ 

pe care le operează acest subs' • 
poate (I stabilită o oare.care asem 

~ 
nare cu stilul ştilnti.flc. 1n cazu] p· 
care n analizăm. i:nsă, genel'a1i . :
rile au u n caracter mal puţin Pt'Q 
nunţ.at. Textele interpret:aUv ofid~ 
le îJnbină ideile generalizatoare_ ~ 
cele anali'tiee. pe baza ambelor · 
zultînd <:oncluzii generalizatoare,,t ' 
rol de diT'ectivă. De fapt, tocma 
caracterul analitic îi şi dă nota s:q~ 
cifilcă substJluJui. " 

Prin po{:itia oficială adoptată-~ 
care decurg orJen Uirlle de obieci"., 
vitale maximă, de sobrJetate-, su, -
1;tilul discutat are legături fir .· 
cu substitut informat! \• oficial. 
urma-tţrmelor. orice text lnterp 
la.tiv oficial are la bază un text sa: 
mai multe texte lnfonnativ ottciaî · 
Te:xtul interpret.a.tiv oficial tnde~lt 
neşte o cerinţli din ce în ee . 
vădită . a cititorului de presă cr 
deosebi de puesă scrisă) de a g 
după o serie de evenimente ofici _ -
re. consemnate ooerat lv -în t~ ~ 

inforn1atlve. si o e'(pll.care tnai , dfJ 
laliată a raţiunilor care au cond: 
la producerea lor, concluziile Ol -

- t 
generale ca re pnt fi desprinse, co. -
sedntel e (c:iteodată sarcin ile) ce ·'$. 
răsfring asupra fiecărui cititor. .J-

Rubri<:ă realizată d~ 
Constantin LUPU şl 

Mircea BAMZ&t . 
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Gazetari despre gazetărie 
... 

Mircea Stefănescu „ 

„Gazetăria 

e un mijloc admirabil 
de a, cu.noaşte oameni·i'' 

Pe MiTce-a Ştefănescu, au.torul 
atîtor piese ca1'e fac me1'eu sem 
pline pe scenele teatrelor 1t0a.11tre 
( Micul infern" ţine de ani d e zi.le 
dtişul la „Notta:ra" ), ne-am obi.,m$it 
a-l trece, cu rigoare, în rî1UluL ce
lc>r mai .c1bnoscuţi şi apreciclţ'.i d1'a
maturgi ~ontemporaini ,negUjînd -
sau ignorînd uneori - că• i n crea
ţia scriitorieească .a celui ce şi'"'4 
făeut debutul in dramaturgie 
relevat pcrin calde aprecieri de Ca
mil Petrescu - incă din 1925, pu
blicistica ocu.pă un loc .ce nu poete 
fi trecut .cu t1ederea. Şi poate ·că 
nu in.tîmplător, a·tu11cl druL s.-a 
aşezat la ma.sa de·, lucru ca să-şi 
SC1'ie am~tiril·e (aipărute î n 1980, 
cu doi ani înainte de a ·Se stinge 
din viaţă), ă1'ama.tuTgul Mîrcea· ş,i-e
fănescu a socotit că venise momen
tul să lase măTtU.1'ie peste generaţii 
Şi. asu.pra a<$ivttăţii sale de gazetar. 
De aici, savut"oasele pagini clin vo
lumul „Un.dramaturg îşi aminteşte", 
tn care omwL de teatru . îşi ddec
tează cititorii evocînd m omente ~i 
conturind porlirete din. lumea presM 
căreia i s-a, alătur,at„ ~n 4n1-111~e 
perioade, qiu· ·mimai ·cu t~nt dar 
şt cu nepr-ecupeţită dăn1ire. 

Era. în primăva:ra lui 1921 
anăm din amplu-l capitol intitulat 
.,o redacţie din anii '20" - ci-nd 
ttnărul scriitor, pe atunci în vfrstă 
de 23 de ani, însotit de bunul sau 
Prieten, ca.ricaturlstul Ion An,esti'1l, 
a bătut pentru prima oară la uşa 
unei redacţii : .Zi41'ul „Epoca ", pe 
care-l cond-®ea atunci G1'igore. Fri.
lipescu. Sec'/'eta1"Ul de TedacţLe, PaµI 
Anastasiu, i -a cerut „un articol pen· 
tru coloanele 6-7, rezervate cro
nicilor externe". „Epoca,.. - ne at1'a
ge atenţia scrltto<rut - n-o ducea 
Prea bine. Apăi:ea pe hWtie proastă, 
doar in două pagini (adică faţă şi 
verso) - un fel de _gazetă-revolver; 
ieşea pe piaţă la ora ptinzului (pe 
vremea ~ceea ·: pe la 12) şi vi11ză 
torii o anunţau regi:1lat „ediţie spe
cială". Cred că se vindeau cu maxe 
viteză vreo 2 OOO de exemplare, 
datorită mai ales atacurilor fa a 
dresa unor factori oligarhici. Pînă 
la ora 2 d.a. vlnzarea e'ra epulzată„. 
Conducător d e fapt al ziaruhd era 

Rau l CTdciun (1885- 1'945), „zi.a1·ist 
impetuos" ce pil-rea· a fi „înnăscut 
să lupte, să ri~ice presa la pt'e:!lti
giul tribunei''. · · Datorită v ederilor 
largi ale acestu'ia, „eda<itorii mai 
tineri a'll pu.tu~ '.:d int1"oducd ,în · co
loanele celor tri.i edi-ţii î n t'enhlten te 
ale „Epocii " „un.ele . tnovaţtl, împo
l;riva dorin·ţei şt• gu$tului Iul Grigo
re Filipescu". C~d, după ce i se 
publicase primul O"r~ico't', 1-a înt;-e
'bat pe sec:·retn'l'ul de rel:lacţie ce să 
ma.i scrie, acesta= î -a 1'ăsp1ms m ali
ţios : „Scrie despre musca" . „La 
sw·priza' mea __, -notează m et1ioria
listul~ mi-a citat un banc C>hişnuit: 
„ Musca este ,un -an1mal domestic, 
pentru eă tl'ăieşte ·,pe lîngă casa 
omului". Bun.l:. li'erlect! M.-a .amu
zat şi am brodat mai d~parte. A 
leşit un entrejilet,. pe care apoi 
-l-am mai publicat de multe <>ri şi 
am tras şi o ib.văţătură: că se poate 
scrie despre orice, da.că pui puţin 
fantezia la contribuţie. Articolaşul 
meu, ca ş.i desea.ul l!:!): Anestin„. au 
.făcut mar~ :efect- la ,„ca~", în 
cafenea - unde .intr~ pentl"U. pri 
n:ia oat·ă , cu Raul .~ la o.ra ape
ritiv.elo-r. Giţi.v.a ~ziarişti mai v!.n;t
nici l-au intrebat .cine sl:nt autorii.„ 
- Puştii ,ăştia.~_ .le-a spus Raul, că 
la noi în redacţie, de acum i.noolo 
e KindergaM:en !"'. La ,1Epoca.", .4n 
orice caz, Mircea Ştefănesay a fă
cut o adevărată ucenicie gazetă
rească. „,lrni ~intesc cu mult;t 
plăcere - adaugă memoriatis"tul -
de băt:rlnul Iosif, ·şeful utelierului 
tipolftaf.ic· .„Eminescu" - bit.dn doar 
în rap0rt cu vîrsta mea de atunţ.i, 
cind la citeva z.ile de la angajarea 
mea la „Epoca" m-a rugat na.u l 
Anastasiu s.ă preiau eu secre tariatul 
de redacţie. Iar IQSif, un neamţ pri
c~put şi simpatic, mi-a fost, ca $â 
z.ic aşa, pr imul şi ultimul meu d,as
căl de gazetărie ; fiindcă, ru nimic 
nu ~învaţă ·mai bine profesia asta, 
decit clnd lei pa;rte la într~g me
canlsm ul care pune în mişcare apa
riţia unui ziar . tn două hmi cit 
am foet sec-retar de redac?~ am 
înţeles ce înseamnă· febra d inaintea 
orei de apariţie, -sau aceea care te 
aruncă în lupta de concurenţă la 
scoaterea unei ediţii in adevăr spe-

.~ „ •' ~ 1„ :, ' • • 
c.iale. TQt ca SAQJetalt, am, tdîit şi 

__ mome,n tul Un.preşli>11an.t cind 1.ipo-
gi.~a .iEnJi.neş,w" lt:~ea de la ma

,şiJ.la plană la irotativă"„ Pentru ca, 
~i; 1 ~t 1np11ie7~t 1f!.em<>;rpbi1 s&-l ,con

·#iţuie, t ii A,Ce~i .a"fl., 1~21, apo.rtţia 
iT_!-,. „?PPC<l" a p·rimet •. ~le cronici 

,dr,a17iatice,_ gen puQ.Jwi,sti9 otil:lLilL 
Mfil«;~a. .. Ştej,ă11~şc;u av~a. .~ji.-i Ttimi:~ui 
ci·ecţpic_ioş · 1Jlai M .1ie d.e lefi; s]er:t d e 
s,ecot, .a'b~rdîndu-t '?" um. îmtlt sptrlt 
(ie nbiectivitate, pi~a îr~ W-11, î1l 
pag,inile a nume-tol1$e ziare şi 1'e-
vi.ste. , · 

„Dornlc să îmbogăţesc ziarul cu 
rubrici ooi - rememorează mai 
~eP,arte scrii.torul ....:.. cum . am .f~cut 
şi la celelalte · r~p~ţii ale .,.Epo
cii~' ,şi_ ~I ·tî1=i11:1· 1i „V cernea", am 
jnv.ţn~t ,x;ubJ·~ca „Răsfoind revis
tele~\ Jn c.are atacam,. nu botdeaun::i 
pe drept„ ci 1,1.0eol'i mai -mult pen-
1i!w exerciţiu de p0l~. Una 
dintre amb.Lţiile mele la „E~a" 
- mai ales clupă pleearea Jul Ji'i
sanl ( e v orb.4' de Tfoioieon Pisarti 
care oropase wn timp postul de 

· director admi'ltist-rati.1>' "n.71-.) -- a 
·fost ~ă !fac din "CE! ln ·ce mai mult 
loc mateui.alelor„ priv.itoare 'ia viata 
n~tt'ă culturfll~ . şi artiştlcă. Pe~1-
tru asta, a,veam ueyoie d~ alt spaţiu 
decît de ·cei oferit de pagînile 1, 3, 
4 (z:iairul începu.se a. se· tipări în 4 
pa.ghii n .n .) destinate alt.or preocu
pări. lm.i st~ teribil în git pagina 
a 2-a, cu' reclainele ei. M-am luptat 
mereu cu admiri..istraţfa şi, treptat, 
mi-am împlinit •. dortnt.a.. 'Clipătî:nd 
astfel . viata care pînă a.tun.ci iJ 
li.PS~ c9rn,p~et, această pagiQ.ă a 
adl.i.nat !pu.lfi pr ieteru îo jurul „E
pocii" - actori, muiicieni, pictori, 
sculptori... Ecoul acestei pagini 
(purtînd chiar titlul general de „Pa
gina · a doua" n.n.) s -a făcut auzi: 
şi peste zece ani („Floarea de foc·• 
- 29 11 1936), ci:nd Petru Manoliu 
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Gazetari despre gazetări . 
J.d~, ~;~·~,!. 

--se cam 'lcea tri'. -co ~ 
libe - •... ~ "· ~~•·."<!I~~~,...O · ~ 

, u~elff(cl · • ..: neer ·4 

.ii. face eloglul, numin<lu-mă „Uiven
tatorul acelei m.lllunate pagini' - a 
doua - d4l 9~11Epoca", pqgină 
consacrată ~ 'tlll.ăirul Tedactor de 
at_unci„. p~lel'neio'i adtstice~ -;i 
literare, fa XA,au. tn..~e anii l9.l9-
f923. Manie~ c~ pe a preZţmta 
fţIJotnenuJ. . '®îtural . .sub o :fol.'l;flă 
t;qticli~ s-â. :ds>ved'tt a Ii va1abll 
ş~ astfel, azi_ tiekre z}a1; îşi ate v 
~ă - sa,u chiar mai puţin -
1%h~~ v~or.ilo; culturale" . tTJ.~a
~l aces~i. .Jf<Wirii - mai <1:114111 
itlh .4'1'1linti·rile -lui· Mircea Ş1efiinescu 
- ,,Epoca" a lamat 't"Ubrtca „Bibl.i
oJe<ia. ambulan~i. care, „utrtd b,ine 
;P.~.:.;. '' .· de. ţ~ţi~tj am pre-lu· t-o 
~~J!Ja ·~~~ubUa~: „Vrem:~" 
~~i_&F, !ŞC ~Gaz~" 1.(Î\~l "· Era 1'~r
b& :~1 ,de c~i'.11 . 1lote, 
w~~:i' ~llf>-1!4 n:Qflb't' 'a,.J>~iţi~ ec:li-
~~~. 

Dar.· f'l'uctudâsa -oo14borare a pu
btictstuiui la seria a doua a „Epo
cii" n-avea să d'ur·eze .prea mtdt. 1n 
ma-Ttie 1926 e·L if'f prezenta demisia 
ln urma unei polemici cu ziarul 
„Ram.pa", acuzat de a primi sub
venţii din. partea citorva companii 
te.a·traf'e. (}rtgore Filipescu · - di:rec
torui „Epocii" - devenind colabo
.,.ator (cu eronici spOTtive) la ,,Ram
pa" 1ui N. D. Cocea, disputa fntTe 
cele două pit'bUcaţii trebuia curma
tă. l:n scrisoarea pe <;are ziari.Stul 
o adT.esa directoruLui său putem citi: 
„E at.ita prăpastie între „nimicu
rile" care s-au întimpJat şi dra~ds
tea cu care am lucrat la „Epoca", 
între ceea ce aş ti visat să re8.lizez 
încetul cu încetul şi C:eea ce v~d ·cfi 
nu ·se· mai poa,te reali~ cel l,>Uţi.n 
prin mine, ilicit tot entuZias.inuJ 
meu s-a răcit într-un punin de ce
nuşă. O pagină de garetă poate să 
ajungă înbr-<>- u o Qpe1:ă îilcbegat-ă, 
dar pen.t1'U asta trebuie sacrificii. 
Eu le-aş fi făcut cu tot sufileti..tl, dar 
un singur gest poate să înţllldă 
brusc I)orţile sunetului...". 

La apariţUi, în 1929, a celei de a 
treia serii a ,,.Epocii", Mircea Şte
fă:nescu se num-ăra din nou printre 
recl.a.ctort.t ziarului, 'reaHzator, in 
continuare, a paginii cuttutal.? (unde 
CTonicile sale d-ramati.ce era.-u publi
cate sub titlul generic „ln faţa ce
lor trei zidul"i"), dar şi intţiato-r al 
unor campanii de presă, ca aceea 
de ră.sunet care avea ·să-1 ad:t«:a pe 
Ionei Perlea la conducerea Operei 
Române şi pe Constnntin BrdHoiu 
c;a. preşedinte al Consiliului de ad
ministraţie. al instituţiei. 

Un substan.ţl.al capitol <lin memo
riile l1.i.i Mir.cea Ş1e1ănescu, intitulat 
«Săptămînalul „Vremea""" ne Q.duce 
i-ntetesainte Şi chiar ined·He md.rturi·i 
a.supra primilor ani de exLsten~ă ai 
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unl,!i gazetar ca Eminescu, to „ rat 
prestigioasei reviste cultura,Jir . din·. cte 1Cţemonu.l obieptL~tăţi,i~ XR ft 
perioada interbelică. AfUhn;' de ,p)L.~ _ plăcut·. să ,lucreze îo-..fr'..g ~~ 
dii, cd ideea lan.sării publica.ţieL a redacţie, pe a cărei sterJ?ă nu·~ra 
pornit în 1927, la Paris, unde Via- botniţa. De aceea, fiindcă· iî}l!t~ 
dimir Donescu i-a propus lui Mir- nu şi-ar ii pe,Qllis să ne-o pwiă din 
cea Ştefănescu şi lui Ion Anestin ~ri;<>I", nu· i:'ldmJ~ ~s . fle 
să i se aU!ture în scoaterea u nei impu:Să •ntbf <1in-filal'ă • ("""...::;;,..,cawt1 
„reviste a tineret'ului". „ N-am dat ccmzura vremii n..n.)... D~upra 
ac-estei gl~~ PJ;l~ile. - I.Cî'ia hli'r- orU:ăwr 1-ot>itici ce i s-ar fi t 
cea Şte/ăneşcu 'Jl'Î'r..u1i :if>'flCO'l 1ef-. ac!ufuf" :. Vrem~~· a rămas.] .i UtA 
pTe d.ebutul sau Îâ „Vre1ni>ci" - tn"iil~a ei cllpă de via~ da
n iei µn iel de atenţie. Prin decem- torită colabotal.otilor ei (în fl1'm4r 
~:.e, J;nsăf cifad ~li".la ln,µ;Cul) ·,i., .~ae iIJ!);. î'!l J9:3~ n.n.) dintre ·catt. mă 

m-am pomă!Îit'.. cu1 o sorisoat .l>' :;i r 'll<:l ~zuma 'li ~in~ ( . te cu 
domnului Donescu, urmată de o omisiuni, dar involuntăre) nllmal 
vizită, în \im.pul crt~·eia am con- pe acei care participau etec · la 
st.a.lat că. vrea . .să ia. gluma ele la discuţi.ile 1'edac·ponale : Fell.x„ , er
P.aris în serioo. Iar, după n 'CO două ca, Ion Anestin,_ Ion Călugăru„ Ji!Pm
luni, am .pornit nVremea~, cu oa- piliu Constantinescu, Anton HOlil 
recare ~ţuziasm ---; dai:. din paTLea ~r.ge lv~cu, Pericle Ma1~escU: 
mea1 făţ~ pllea. iµultă in~1~ect-e că Alexan.dm Sabia~ Traian ~··. 
va dur~ . . Eu.,vo1a.n:i -0 .rev_1stă . mare, La· ,,Vremea" , dramaturgul. ide;o 
~re dm p~ zi de apan~1e,_ .:ar consacrat, a fost ·'IL1t timp ~e~ 
directorul pretLt;idea ,că e ·ro~• !>anii- :rul paotnii de teatru, a p.uoHcac 
tos ,,s-o . . l~ .mcet '. Euqci.nd mo- nu1ne"Toase· crmiicî .dr.a.matice,- \a7!'.tlin 
11tentul, . M~'l'~ea -Ştef ă:ne~cu. f fl.C(! o iunie i933 a. Tăspuns de pagi ae 
foarte . -~~icwasa apr~cter2 asu.pi·~ umOT („pe cai:e iml plăcea ş~ -
„Vr.emn , .~upr~, . dtrec~orul'll~ ş~ gtnez cu acel sjmţ al echllil> · w, 
cplaboraf9rwor ~a1 ş!i nu '11: idtm~u. pe .care cred. că nu l.-am·. pi ""* 
n ,np, asu.pra or,ie-ntarti nuistC'L: niciodată"). Dar' toc-mai. din.-· 00.~til 
. · „Modest, delicat şi cuminte, tx>t- u.l'tima perioadă, ccmdeiql de:. giµe
deauna bine- intenţionat,· Vladimir tar al lui Mircea Ştefăne.s~ · ilî
.D<>nescu a inYJns scepticismul mul- ceput să-şi <tndrepte ascuţ;;Şu ~ 
tQra ·Şi la 23' · feb.rwl'ri-e 1928, •• Vi:e- spre alte .z<>ne aLe vieţii. cotid~ 
mea" şi-,a început o carieră care decît ·cele culturale. ,,Pină la.J,;. 
după 16 an1 de· apariţie regulată, mea" - mălrturiseşte el - .î.n,-mlca 
şi-a asfgw:at un loc in istoria pre- arie a activ-ităţi.i mele de ~ 
sei 1·omâneşti. Cu. Vladimir ca di- ·nu· ·apărUseră. oameni J>Olitici •. A.~ 
1-ecţor şi cu Val;jean (doar piuă la sem că ar exista asemene& :S~ 
m·. 11) ca dicector- literar, „ Vremell" mene, dar prezenţa loc reală in 
:se subinti~. „politică, socială, eul- car.ne şi oase· în viaţa ţării, nu~ 
tw·ală '\ ., Phlă. către finele amtlu.i interes&„.· Din i933 însă„ am in Uit 
1935 - :cin,d, împoti'iva voinţel lui să• fac cunoştinţă cu fauna n~rii 
Vladimir, linia re'listei a. sllfecit o politică... Adevărul e că rub~ 
deviere nenorocită, ca1:e ne-a .dete1·- pe nare am intvodus-o odată.!CUl\l'te
mjnat pecîţi.va .di'Dtre\rechii colabo- venirea mea ·1a . ,V'.1'.emea" - I.;~, 
ratori să ne retragem penti.'U ciţ,i:v& ma1-ţi & Co - eciprintlnd săpt!-ini-
anJ - »politica" . „Vl'em.ii" 3firma- na1 cite 2-3 articole.....- s-a .;buc.o~ 
se o atitudine categoric. antirea<.:- rat de simpatia cititorilor, ceea„ te 
ţional'ă. „Străină ·de ·jocurile politi- det.emuna pe choşcm·i ·, să afiş e 
cienl:lor sau ale paitideî6r", cum revrsta atît cn p1'ima pagină d "' 
scria intr-o zi 'Clirect-01111, ea de· nată de Anesiin, cit şi cu l:ll _· a, 
n.unţa, pe plan intern., regimul _po- a le cărei pr qne două; ~,<;·otoane pu~
litic în ·floare, -ou· parlamente care :tau tit:lul rubricii mele„. Da,q , l 
nu erau decît „paravanul dîctlrtttrii opresc la această rubrică, e ~
şefului guv. ern_u_ lui" şi. cu aşa-z:i~li că în ea s-.a.u cont.urat pe~tt-u ·_ e 
aleşi ai naţi'unii,_ simpli .„apl.$udi- - şl p.hiar şi in afară de corişti · ~ 
tori" ai gllvemelor ale căror diurne mea - o ser.ie de t.ipurI . apănrte~ 
însemnau mmoane de lei lunar. te.atnll me u de mat tirziu. ~~ 
„Vremea" combătea trusturile, a- ria e un m.i'jloc admitab!l de a u-
mesteeuJ contr<>lorilol' ·strfilni; lupta noaşte oameni:{. 'fe apropii de .ef în 
fmpotriva cenzlftii şi a prejudecă- mod mai firesc decit prin li „ 

ţUor rasiale. Iar pe plan extern, ră ; te apropii cu indiscreţia re~
t:rezea în ci tliorii ei oroqrea :fală terului? cu Spontaneitatea pole ·. "' 
!ie .fascispl, de ridiearea lui Hitler tului, cu spiritul combativ al ~-
şi MussoliniJ faţă de p~gă1ările de !lmrair-ului. l i ~i cwroaşt.e ma'i rfdj„ 
război al~ Gepnaniei naţional-~ rect, deci ma1 categoric. Nu-i 'PC;>~ 
ci~iste. Alătu~;i de . a~ acţiuni scăpa, printr~ degete, de pilţlă., f!e 
profesionale, susţinute de condeieri dragul unei metafore care sâ4 'ca-
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racterizeze prin aluzie. Omului prost 
îi spul în faţă că e p r<l6t, fiindcă 
numai în .felul ăsta U poţi ;fix.a din 
capul loculUii l&ntc _şi defin\ţiv ~ 
tiparul lui. sfilill gazetăresc ~ ~ 
poate ajuta să speli dialogul de 
teatru atunci cînd îl simţi că. se 
încarcă de „podoabe" ce aparţin .li
teraturii, nu vjeţii. . . ln general, in 
lucl'ălile lit~raţilor ~ şi dl'â.m:atur~Ior 
care au practkat ziatistica, este 
evidentă această iof.luenţă (Camil şi 
Ce7~1ir~etres;ou, N. D. Oocea, Dem. 
Theodorescu, Tudo1· Teodorescu
Branişte, Zaharia Stancu, I. Peltz, 
Alexandru Kitjţescu ş.a.). In cîteva 
dintre piesele mele de matu.rita"tţ!, 
au apăl'llt deodată tipuri pe cai"e 
le-am cunoscut prin exeroiţIH.e de 
ironie · şi ·uneori chiar de satfră fă• 
cute în anii mei de gazetărie. Pin 
1nseciarul adu.nat atunci, s-au :ali
mentat piesele cuprinse sub tiUul 
general de Mica frescă„.". 

Trecina ăeci· ele la f oikitonul de 
strictă actualitate artistică la c6-
m.e-ntariuL, de ·puternic accent po1i- . 
tic ziari.stu.t .. Mircea Ştefănescu nu 
făcea cieC!it să se .al{itwre in a:nii ' $0 
celor ce urcau. c·u .arma scriis'u.Lui pe· 
baricadele stingii. „Se va desprinde 
probabil - ţi.ne sa precizeze memo
rialistul - c:tiri artico)ele publi~ 
la Luni, marţi & Co. - Pt; ~ngă 
tonul păstrat în gene.ral .în limitele 
iroruei şi care a trecut apoi în pie
sele citate (din ciclul Mica frescă 
n.n.) - pbZiţfa mea de spectator ; 
ea exprimă atitudJnea mea obişnui
tâ in faţa vieţii, N-am !ost, în a
ceste art;.cole, declit un spectator 
care sru.'e din dnd în cînd în arenă, 
pentru a ·z~îrli fiarelor - a căror 
încăierare n înfurie, dar i:l face să 
şi ridă - cind săgeţi (deşi le ştia 
.fără Jftkt ta fă ·de grooimea.L epider
melor}, cind. simplele tifle ale dis
pre~ul:ui. Există .d~igur în mine :un 
scepticism, ·care mi-a împi'edicat sal
tul spre pamflet~. ial· pamflet cu 
surdin!I: ei'lle: Un geri- necbnoscut''. 

Tonul iro;nic, sa.tira, au constituit, 
se pa1'e, nota dominantă a tutw:_or 
textetor pe -0aTe scriitorul le-a dat 
tiparului ctnd i ~-a tncredinjat pa
gina de umor lansa.tă î n inupitirul 
din 4 iunie ·19.33 at „Vremii". „Am 
acceptat cu _gre.u această sarcină -
ne face at-enţi memorialistul ; eu 
nu m-am recunoscut niciodată (deci 
nlci de atunci )ncoace) a fi_ „Ulllo
rist", pentru simplul motiv că n-am 
putut să fac ttmoru-l pentru 11~r, 
aşa cum ,ţizebui~ să fii în ~ Clnd 
colaborezi la o asem~ea ,:pagină. Ca 
să arăt foarte pe ·scurt · l?e se cere 
acelora care scriu umor pent ru pu
blicaţii ~otidiene sau săptărninale, 
arn dat paginii titlul : Rîzi, <:ii te 
tai ! Dar nu asta fusese prima mea 
intenţie. Aş fi dotit o altfel de pa-

Gazetari despre gazetărie 
gi.nă de umor. De ce am făcut-o Pan9'J.'sirna etc. şi e:Bµu: cu Ion Ion, 
insă aşa cum a foşt, am ex.plica.t iq faimesul . prot.ot:ip ~ creat de Anestin, 
articolul pe care 1-wn sc.i;js qiod cetăţeanul despuiJlt .... nu numai t)'l 
ftizi că te ta.i ! f.l imp.limt doi .ş.nJ sens figurat, ci rămas· doar in cli
de 'ia apariţie, aţă lii.n.d că „p~ina . I~,ă scurtă, cu picj;oatlfile goale 
iar fi vrut să se d_dice pină la acea pină Ia coapse,- d&· ctt ,gambeta pe 
concepţie ideală a tJ:!llOiiului, ca re ci:eştet. şi r (!zema:t în baston oii 
contopeşte masca tragediei cu a co- umbue.lă „ . „La zid I - ne spunema.i 
mediei, pen \lru a reflecta in cei doi departe scriitor-ul - utmînd soarţa 
obraji , 1 cel care ride şi cel care re vi&telor care aduc ceva nou şi nu 
pllnge - dualismul g~neraţo:r de s~l.·veşc .interesele pel'SOnale- ale ni
in!iDil.e Guanţe a1 sufletuJ.µi •OIOe- rnănui (deci OU ·SÎnt de nimeni sub
UeSC'' .. .Ş1 continuan:ţ. I „Citi,tol'il îns.â, venţioo.~ţi) - ~ apărut tn. două se
au f~·t de altă părere. Ne-au ce1:ut rH b.i:Iuna:re, amînd01.ră întrerupte 
o pagină. veselă şi uşoai~ă.. Le-am ,i;:i;Qd,. J~:mdatm;ul lor n u le mai pu
dat-o, .a..<>a cum a l! vr~1t--0 şi proba- tea susţine. Prima, ~ărută. în 1932 
bil câ de aceea „a prins~'. Bună sau (11-are dată} şi-a "'fu~~ta-t apariţia 
rea, o calitate însă a ·a'\Tu t fără în- 'dhpă I6 1huMere; a · ~oua, incepind 
doială : fără să oooleasdi picante- din lf ociomblie ·1955, s-a · chinwt 
.da - atunci cind _picantetia e spu- să dureze pină p1in ~brua:rie 1936. 
moasă şi sph"ituală - a ştiut. totuşi, D:inh:~ colaQ<>ratQri .paj aJ1U.n1.esc 4e 
înt1·-o ,epocă în care gluma se tri- PomP,i1iu donstantinese;u~ .SPTin Cer
via{i:zeată pe sce'nele tetitrelor ş.I în na.bel, Romulus Dianu, Vîctor Ef-
viitinele librăriilot, să. rămînă. de- tim.iu, Fl~dn lordăltb$CU, Ion~ 
cenitâ". . Laza:t"-Orteanu, Mihail!. Muntea!1ft, 

Dar a,mtntirile l'tfi l\ITircea Ştef'!-- 1„ Peltz, Mih.aU Sebastian, . Tra1~n 
· upra. ltor -nu $elmaru Tudor 'reodoresc.u-:Bran1~-

,n~scu se opresc ş.i as . a "' ~ - t" . BlneÎn +'Ales, 'verva ca\.t.s_ tîcă a lui 
blicaţU a.le perioadei . interbelice, '" r-

)>rea puţin cunoscute astăzi, dar re- Plnest.m se cheltuia şi în artico\e, 
marcabUe tocmai în context'ul mo- nu numai in desene, Desenele au 
mentului politic în care au apărut. făcut insă fot·ţa revistei" . Clici, 'a
„O revistă iosă, la care n-am scris flăni (Un. -re la.Larea- lui. Mircea Şte
decît din cind în tind, dar am ur- Jănescu, la îni:,eput, m pri~ele~ sale 
mărit-o pas cu pas cum se impu- nu.l. eb_;~r~PfftC · ~~tcolu,SqJ, .l>'J1d 
nea în publicistica noastră prin as- 'f)' 
pectul ei cu totul aparte - citim c'M'e stigmatiza persanăfiut. sa1L 4~'1.sti-
în capitolul „O revistă sui-generis" tuţia sau moravurile epocii, revista 
- a fost aceea · :reaa~t,;ităi ,ere ~aon n tp:'rez~tat~i«1ci-ni~i ~cit HfOgr,g,-

~ ~~„. r • - __ ....., ... 
Anestin, apăr·utt sub t itlul corn a- fiile Lui Anestin. O fonnulă rreyuis-
tiv La Zi~--zid 1~ cif "CfiH~ °5! --nc;t,· tr'eb'uie-S-o' ni~~ es
Ajunge să iorucăm pe Cîţiva dintre tul de .originală„ ,, - . . "; 
incriminaţii revist.ei, pentru ca ·ci- .·~aed cLra.matu-rgi.4, ~lui .c~. o. scris 
·lftoru1 a:ca<Jtor rîpduri să 'tnţel~a:gă „ Acola departe ... ", ,,~merua zori
impotriy:,i cu:i. - p~so~nă, pÎ-l . :n.o- fof" sau Miiu'l infe'rn"~ pentrtţ a 
ţiune - e„a ind.L'eptată ve1·va sa.t.i- 1rî.enttona:1

doar cite~~ ăintf'e piesele 
rică a desenelor , h:fr Anestln, ca şi de s'UCees a.te Lui Mircea ,Stefiî.nescu 
proza acidă şi invectivă a oolabora- _ s-a. impu s definitiv ifj. c014tiinţa 
tor llor luj. De pildă : t.a Zid I „.cu marelui public, publicistica sa, păs
Omul politic sau cu Pa·r1ame-ntul trată î11- c-0!ecţfUe îngă-lbenite .de 
„.cu Canverstu:nea ~ ... ~1~M.1 'S. Fis- weme din Biblioteca Aca'd'em.iei, iş-i 
cui .„Cir.cu.h 1(pellţlc, bineînţeles·, aşteaptă incd editorul 
„.Crîza „.Buge~1~ C:instea, :r;atimil.~ 
Urna, Flecarii, Jaful, Farsa, P-0rcu, boD.stuntin DARllil 

Reînnoiţi-vă abonamentele, 
'la r~vist• · 

,J,ll~\ 
N01lS'l'..lA 



•Am v~zut -• Ne-a plăcut • V d 
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anchetă binevenită, luind în dezba
tere cauzele Silabei aprovJz.ionăli cu 
un sortiment diversificat de conserve 

în Uima ce a itFecut, publică ziarui ,,S<'inteJa" din 
13 iulie. Intitulată „Cnn11ervatorism în ofeda de 
conserve §I l.ecume", ancheta semnată de Rodioa 
Şerban -.Dle1-'!ge pe twllii oauze!lor &labei oferte de 
cc;>nserve, .nu atât pentru a stabm vinovăţii, c.i 
mai ales pentru a sugera, spr<ijinindu-se pe con
cluzilJ.e. ~uţillar ·CU cei răspunzător~ de această 
situaţie, iacele măsU!rii necesar a fi într'f!Prinse pen
tru. oa în anul acest.a •p'roducţta de oonserve să 
tăspundă- cerinţelor pQPU!aţiei, atlit in ce pri.veşt.e 

t · · V&:iet.a~ CÎ.t Şi oM:i:tatea produselor., În C'ODCOT-
danţă ou prevederile pJ:'Pgramului de autoconducere 
şi autQaprovizionare. Cu subtit1uri bine ales~ şi 

sugestive (,,lmpllcaţllle unul paradox1' ; „Ctun au 
ajuns 101onel~ «Vedetele„ rafturllor 'l" ; ,,Pre
mise pentm o ·iinbunătăţire substanttali."), ~nche-

1 • ta dezvăluie unete dereglări în sistemul ·contnac
tărdil.or ·Şi 1ivrărJ.L.o.r oare au dus la sibu.aţia pana
dox.ală a îndeplinirii şi chiar d~ăşiril planului 
de .hiw-are a conservelOI" de legume la fondul 
piet:Ii... tn timp ce situaţia reală o cunosc toţi 

~ oare ~}l ică,utlat ,zaciiar:nic în ~~e ooriserve 
de fasole, vi.nete, mazăre eX>trafionă ş.a. Un demers 
gazetăresc care s-e bucurat de un lai;g ecou în 

rindul cili tarilor şi 
şi eficient. 

A . 

I n pagina „Onora&l instantă, s ~·! 
din rev.ista „Flacăra" din 15..ri' ie -,~ 
rubrâ~ cu -pronunţ.st oarap . - (i;IUQll• 

ti\!
1

, consacrată' de obicei relatăr.ilor Un. a· 
timită, cu valoare exemplară - citim cq. · 
amplul repar.bai .,,Cind .î'i joci viaţa la ·I'.!.· , ..... 
z1·e1 ", semn~ -de Nllcabae Arsenie. ~bt!Jl ; · . , 
cu ştiinţa gnadăr.ii evenimen~m oare oon · c 8J!â 
deznodămînt, repal'bajul nu esţe o simplă ~ 
despre destJnele unor tineri, oare comit 
eroare de a-şi .imagLna .că .păi·ăsinii."'~şi ·~~ 
ajungind în occident pot să se realize7.e 
aa oameni şi de&pre preţul ·· unei astfel d 
fundamentale - preţ · oare· in ca21ui\i1e ~ · 
este echivalent ou pi~erea vjeţiii. . FQl•t.Ei; 
mentelar rezulmt.e din in.săşi construcţia I 
feră reportajului valoarea unui -~.Pi'ii r~'~ 
Ila adresa Sl\I)EirLi'CJmi·tăţtl, ~ ~p'o'nsabil( }.ţJI 
oare, adeseori, ti.ner-iţ îşi aleg drumul V:l~1 ll, 
unei pledoarii oonvl~toare pentru un trai: · 
şi Olns-tlt, inipC>Sib!l de cimceptit to afut;a -,·T-•• 
ţelor patriei în car'e te-ai născut. 

R 
consacmnd 

•·' „ ·'· · lui J\4'Ugur -Arvi:mescu de'Vlh~. A· 
vramescu. O greşeală de ~I 
nu e Wl. '1luloru !ll!edbjşn\uit, ,oeBJgur; 
mad puţim dbişm-tii!ţ e Q;n;să -M~ DE PB·DI PRBSĂ 

• „Triluri• stilistice · 
Smtem 1tentiaţi. uneori să .credem 

că stilul întlOI'.it-poetic e ipropriu 
mai iailes cronic:iJlor de artă. Cun.sba
tăm, frlSŞ, 'Că nici un ,gen 1gia~tăresc 

·nu e nepăsător la „trtlur1•• sttlistl
·0e. · Un e.xemplu clin ;;TrJbona ·Si
biului~ <(26 ·iunie)·: ,;Vreme de doUă
trei ore :tavanul de nori s-a: sub
tiat, !lăsînd să se ,pogoare o lumină 
de-un. aJib ·proaspăt zugi:ăvi,t. 'De 
pe .arături, oat;ml"i dia:fianj se destna
mă <lelloat, .ca puful păpădiei. Nu 
se va boltî. un cµr..cubeu, dar n'ici 
nu & se duce ld:psa, aici, 1a Ş.una 
Mică, unde oasele, scăldate în cu-

' 1ori proaspete, frunzfşul atîf.or ra
' murii oapleoate peste ~dmi, a!lbU!l 
1 atîtor meşt~etli;_ -chemaţi .de' ~Jl
r deni Î!Jl flata ·porţilor, tremur.u-n lll-

gieri al xoze!lor, compun , ·un1 molSic 

l viu certi:fi:cînd orgoli<ul -Oe ţăr.an, 
revărsat mai puţin in cuvinte şi 
mai mullit în if.a!l.a go&PQdăriei . .sale". 

ADUMA'l'B •• ~ 

aceea a ·blocurilor, cu ioa:rileni care 
aşa cum duc &unQiul de .gmjd în 
cî~P.. eşia duc metalul, sticla şi bh-
tia â-n calea ro,.stului a f.olosulhti 
praprlu şi obştesc". ·in rest, iartico
lul e plin de cifre şi dllfe oare se 
potrivesc cu i.qceputul aşa cum se 
potI!lyeşte gµnoiiul de .gnajd cu 
" verticalitatea plopilor oa şi aceea 
ia blocurilor". 

• Fleacuri,. cum ar fi 
acordul gramatical 

Cităm din „Flawa" (24 iunie) : 
„Fără Îlndoială, openatMtiat:ea, a&î
gumrea fermă a calităţii tuturor 
lucrărilor, transportul la timp şi 
fără pieroeri a roadelor ipămSt!,ttu
lui către bazele ,de «lep~itiare şi de 
recepţie stnt dezi:der.ate cărora tre
buie să li se răspundă cu acele.aşi 
ouv1n'ie de ordine : acţicmăm aş.a 
cum s-a stabilit, acţion§m e.şa c:um 
est.e· tii-esc ! " Cs.n .l Un fleac ? 
Po,ăţe ... 

o ~ptămî.nă mai 16rmu~24 ' e), ' 
în ~nioa Ja acelaşi s pu- • 
blioată în „Sipiimina eul • · a „ 
~a.pftalei~ •n:imele .e5te ·opr~ ed ' 
~·.· lath~ Avramescu. ~ce. • 
presupune, nu mai e , o bana!i~~ 
şea:lă de corec~ă. Sa~ inu ~~ co-
2'ecf'ură, de .acea~tă ootă·. · · 1 

• Care „care• î 
L 

Ci-tăm dintr-o .cron:tcă d.e . ~ 
plastic~ apărută în ,,ltifoiniaiiall"ar-
1b1Cel" (11 hm.ie) : „O Tev~ a 
culorlloo, nu oadme, ci ,zbuciumate, 
vtolenrtind, în clipa dintîl, ·pi::.iWflle, 
tonuri crµde, tari, .pard d~ 
năvălind impetuoase pe '.în:treg .p• 
ţi.U:l -pîrizeL Am citit în ·ele g ~i!lM
Di.şte a peisajuhli, -0 'Căutare 'de 'Srne, 
care <(s.n.) oa un strigăt-, cel puţtn 
trist dacă nu <l1,11;eros~ uneori: \ • 
meninfare, ca in Caii sperlâ~ r •! 
fnrtunÂ ". Jntrebăm şi fl'loi oa omul 
nelămurit : pronwnele re!itUv 
„care"„ ~ cine sia.u Joa c.e se ~~l? 

• Ca--n vechile romane. · 
le ,,Drapelul rotu" - '~1Qif 

(10 iunie) ne-e reţinut atenţ~ 'S\I• 
lui de redactare a unui artioof1Cl'l· 

• 

' I 

Şi un ialt citat, din acălaşi· lj;rirtloo'l: 
„Aşa se şi explică .ptiziţia mereu 
fruntaşă pe judeţ la buna g0spodă
rire a acestei comune, mereu mai 
inveş.mintată în verdeaţă, asal1i&tă 

1 <ţe vertioalitatea plopilor oa şi de 

e Cărţile din cărţi se scriu 
ln „România ll~rari" (16 •iunie), 

o croni<:ă de teatru cuprmde o gre
şeală de corectură : numele «ctOru-

tic referi1:-0.1· ,la un caz giU e l 
omucidere, sti1 amintind „M!S ·- e 
ParisulUi " . Un exemplu : ?1);lar, 
neaşt.ept.ată decepţie. Nu găsii ' ni· , -



111bleedvă ____ --

•Am văzut• N9111CJ. J>l~1ut •Vă sem.nalănl-
iulie exclusiv tematicii cetăţeneşti şi în dare sînt 
semnalate acele mici neoazuri cotidiene oare ade
se<J.l'i ne umbresc ex,istenţa. Rubricille oare o com
pun si.nt diverse oa modlalUă~ de expresie ~e
tărească: „Deetla&W :o.Otfzont„ - Scrisori de la 
cititori" şi • .Pof~ .des~al" - arnţ>ele ,i;e!8ll
mte de lleailill Anghelescu, .,Pe teme de clrcul•*1e" 
- semnată de apt. Nfooiliae Tufeanu, de Ja servi
ciul de oir'cuJaţle '. din, oad:tu!t ~i.Iiţiei judeţene 
Vilcea şi „Ora •H„ - o roorlCă de sellina'le cri
tke redactată de Gh.. SmeQre.anu. Acest dialog 
redacţie-cititori pr~ tncreiderea cetăţeniilor în 
posibilităţi:le presei de a .llµ:erveni in reZo'l:varea 
unor probleme de interes general sau pen;·onaJ 
şi deopotrivă. ·străden~ 0081-ctivWui r00acţi6nat de 
a le acot'da ·un sprijin_ eficient priln · intervenţia 

·tivele avute tn vedere pentru e determina o cr~-
tere şi mai accentuată a e:f.icienţei activităţii 
int:reprinderllor. 

O anchetă oportună - î·n j.n~nţle - penti-.u 
genenalbarea ~enţelor pozitive reztilt.atţ din 
r~ interlooutorilOt", dacă redacţie ·• f1 
ilns~bat cia acestea să flie mai concrete şi să mbe 
fotmulăl-.H~ genenaLimto&re lţpsite de „~'" 
Jiaptelor. · · 

C wn apariţia în pagmi.le ~8l'elor e 
unui foileton echivalează ou un ede-

. vărat eveniment pubMclstk:, oonsem-

directă .La or-la'DElle de resort. 
'I 

D, in .r1nror~aUa H•ghltef" (18 c J.. uti~) 
ne atrage !llt.enţia -ancheta ~cf.lei 
inti tumi~ ..,1988. - -.-i hoiirltor ID ln-

făptulrea programelor ,de modemillare„. destă.şu-

inată în mai multe numere şi oare urmăl'eşte ca 
prin răspuns1JrJle la cele ·două thtrebăr·i a1e .redac
ţiei să consemneze OO!e mal semnifioative reatizlkri 
obţinute de intre_prind~ri în acţiunea de m~er
ni:rare, efectele concrete ale aeesteia asu.pra lnde
pllni::rii 51ll'CiDilor ·de prodiUcţie, preoum şi obiec-

n&n ou .r~ă saiii~-ie •.ficAi~ „Tase Yilegla
tarlal", apărut în „eavtnial DOU" - C-OVl!lSDa dfn 
4 i·ulie. Cu atît mai mult cµ clt semnatarul său, 

ll<ria C. Deliu, ~te ,să facă, ,proba virt~ţUor 
.sale de foiletonist, s·tăpltn pe mi)loa.oele proptii 
genwui, ştiind să evite abil capcana „poan
:tlelor" ~ gi.&t ~. aitsmkiu-l, mtelegii fără . 
efort unde „babe" auliooul, ce. ele ce .şi pe cine 
sart!irlzează, Jalr etedul SCIOdia.t- es.te ·mai pu,'t.emk 

.declt dacă pe tema lipsei ae ciVtillmaţie pe oare 
o dernomtreazl mulţi dintre aşa zişii „iubitori 
de natură" s...ar fi scris un artioo'l ariitic vehement. 

mic. Gustul de îmbogăţire ii stă
pinea diab6lic:'. Dln acelaşi articol: 

OBSERVATOR 

„I·n'dată ce bătnn\il a ieşit pe poar
tă, Bilă şi Pau se furişează in ca
mena bătrinei. Nu le-e trebuit mult 
să-.i ia :răsutiLarea acesteia Olll:e şi 
aşa e:na plăpindă şi suferindă". 

DB -Plllll PRDĂ ADUllATll ••• 

Cine -era plăpindă 'Şi suferindă ?. iulie).: 
Ediţii, cit cuprinde I• . ' · · „Ne-am obi'1luit ca fn fiecare 

Ziarul ,;Sportul" (24 ~:unie) ne in
formează : .~După nenumăratele ore 
de .pube:rnk~ emoţii care au prece
dat această a oitta ediţie a Iul 
,.Euro 'U"- {s.n.) au mai rămas doaT 
cîteva, tes~ lnsă i a o mică mie, 
a celor două com'baban~ ele tina.lei 
de .Ja 'Miinehen ". · 

Nu e de "mirare că au -fost pu
ternice em(>ţii la un evenin1ent..Ut 
de neobişnuit : opt ediţii întT-'Uil 
sin~ lilll• i1~8J~ I J. 

Cifre.i date, poezl•··· 

an. de cum ţîşneşt.e către cer ver
dele crud a:l firul.ul de iarbă şi 
pină. Ila căderea vălur.ilor de bru~ă 
argintie, să admirăm, cu ocltii. veş
nic miraţi, noianul de tlorl ce î.m
Podobeşte oraşul Giurgiu de la U'Il 
ci;tpăt la celă'l:alt, ca un colier mul
ticolor şi parfumat. a cărui frunţu
seţe spqx:eşte cu fiecare anoti•mp. 
D~ puf.!ni dintre noi cunosc faptul 
că aceas~ simfonie poHcromă tn
cepe, de fapt, .în 'serele de flori ale 
In~nderli judeţc!'ne, pe.[llf;n.l gâs
podăl'ie <:omuna1l şi locativă, a-

Am •mal reţjinut, tn spaţiul aces- dică acolo unde, su'te de ·oameni, 
~i rubrici fragmente de repot1a.i înd-răgostlti de ginglşia petalelor 
care aduceau ~ Jllult a imqlU'i ~u fragile. croiesc cu· mligală şi răb<fa
rondeluri, dµpă stil1Jil, adoptat. Si- · re hai•na pastela'tă ai municipiului 
gur, a ~ sau n4 aceste

111
.tnf!l<>- , .Qostru, -in splendoarea că.rei~ aces

rituri ţtne de gustul fiecărui citlitor, tâ ni se lnfătişează tot. mai tî.năr şi 
dar credem ~ă. mdependent de ,pere- proaspăt. 
ferinţa stilistic.ă a fiecăruia, pro- Zilele trecute am intnnit aceşti 
blema ce ·Se :ridică. în aceste cazliri nameni minunat! fie în zona etb
este introducerea intr-un ştţvoi de t.r:a lă a Qraşulllli. fi.e. ln fata noilor 
„cuvinte potrivite" a unor lnfor- si modernelor ansambluri d,., ln
matii concrete (este, totuşi, repor- "Uinte de TIP strada Bucuresti . fie 
taj,' chiar ·dacă sună ca rondelul) în paretll „Alei", montbd noi ca
care distonează totdeaUllla. Un e- sete florale fn spaţ.lile am1me Rme
xemplu din „Ste&JUl ro'1t• (18 najate pentru „se:z:onu~ -al II-lea. 

„Pentru cea de-a doua parte 
a anului, ne spune tovarăşa maistru 
Maria Ţepwică, am ~vu.t un plan 
de product\e de 350.0QO plante de 
se7..on, dln 26 de specii şi am re.işit 
să realizăm peste 400.000. Cele mat 
multe dintre ele sînt plantel.e.-mo
zait, circa 150.000, cărora li se a
daugă un · însemnat număr de .petu
nii, dalll; begonia şi salvia, ~ să 
Ie nume~ pe cele mai nnportante. 
Acestea ·au fost deja plantate· ln
tr-un original aranjament tn fata 
complejn\}ui co.meii:~ ,,/i!ncoia", 

· in Pl1;1ţa · Centt11:Jă · şJ pe ş.tirada 
Bucu~. actiunea fiind în eurs de 
desfăşurare: şi în I alte puncte ale 
oraŞul\il ... ~ · · · 

1,41, ~i-.a act1:1ală sîntem, angajaţi 
cu toate fpi;tele în actlvitatea de 
tntretinere a florilor · ce se vor plan
ta lh toai:nnă, Pentru acest anotimp 
avem asi:gura·te peste 15.000 tu
fănele. 100 arbuşti ornamentali de 
(liferite specii şi alte plante din 
·&e.'IJOl1-ul 1 a1 anutui viitor ( ... )" 

BBEF 



Pe teme gazetăreşti 
r'l -.·V 

cero " ... · îmbrăcat ca · o-. sorcovi. .• " ' 
(,,România •I iberă "). 

Sîntem, deci, de părere ca fol o
sirea argoului să . .se limiteze Ja 
strictul· nec~ ţi~ndu~se '1>eama 
neapărat. de utiţitatea - lui. $1Hyintt).l, 
a_c~t .maţerJal concret, .a~t de pre
ţios este ~ema t să-şi mqeplinească 
în <tOate împrejurările :fun~ţiia de 
bază, 1aceea .de a Sluji oa mijil.oc de 
oomunioare iîn. socleba:t_!;! • . 

v• • „ . " 
Fără indoi.oai1ă, corectitudinea ş:t 

f>l'e<;-îzia tn exiprim.ro;e _., ·.:cirl!ităti 
mtnnsece . iaJe !limbajului .JIYUblicis
tic - se i·eallzează şi' 1pdn re"S~
barea "de dl.Te gazefiari, în' toate dda
ziile, a normelor ,gramatiOâl~ Ar 
fi multe de spus î n a.ceastă.- pri
vinţă pentru ci\, din „păcate, . 'i<11ţjl- ., •. 
nim în presa noastră 'ncii numeroâse 
erori de oa'c'eastă •niallură. • ~n:t' f.tec:. 
vente m.."ti ales greşelile 'de sacar'd "·' 
(intre preclic.at · şi subjectul · -multi- . 
plu, ;pro?µmele ~e.Wei-i:v iş'_ Y~Fb şa.), : 
în f dlosl'rea .a.rticO'lwur .gen:feiviat.. oa 
conjunCţ!ilor şi pre'Poiltfifor. pro;..· 
num elcy-, .~poi _gr~ş,eli de sintaxă a 
p:roPQzltlei ·şi 1rlazei, etc. etc„ la 
oall'e .mai putem adăuga >E!l"-0.l'i.le de 
ortografie, de punctua.ţie etc. etc. o .. 
S..er µUlt:ea da mtdte exemi)ll~ in 

'~ţWfJ~ ,~~~~ ~~L~~~ 
ce ipers1stă sau se repetă. Zl'ia'l"elor 

filigran 
T.) Bţjcu . Se~ inti uleaz 

~ • telinogrâfiC"'' it a Jvăz 
na tiparului în 1947. 

Cine 

se N-t t " ? . 1.J.J.cume a ,„ . 

Se ştie · că un dial.o.g perf~ct. 
s~ealizează numai î:n cazu.t· 
m ~re conlocutorii · uze~ii· 
d e Jcelaşi cod. SecretaruL,··de 
redacţie poate coopera ,e.u ~e-

.. ~·rnl d4cf. stăpîneşte deplin. 
termtno'lcaia t ipograJU:iî.._. fo 
isto·rla presei noastre, primul 
car e a intetes această. co11di
ţie a fost Gh. Ionescu, .p.u_to
ruL ex~etentului man~J „Cil
lăuza tlPografului ", la sf,îr-_ 
şit-ul că-ruta adăugase ~un-· 'aîo
ss.„ ~niinJ:m.. Totuşi, autoru! 
celu·i clintii dicţion4r de t t>r
me~i tîpopTafici. utit at1t ··ce
lor care practicau meser-ia l ui 

· · · Gu.tenbera, cît şi redâcţiUor, · 
a tost Virgil Molin, mi h:a.T- · 
11k z iarist craiovMn-: fo 1923, 
el a publicat ,;vocabularul L-t
pogra.fulu i", care - Tevă.zut 

_ _ şj. __ ct~..Jj~c.<;1:rţ __ c'ţajţi îm~o_q~W 
- a mai cunoscut două ediţii 
(1928 şi 1940). tn sffrşit, o 
altă operă lexicografică îtt 
materie apa:rţine ing. Paulina 

'Foate a~este dicţionare· ·n. 
devenit de mult rarităţi · · 
bliofile. Astăzi, un . tinăt se
cretar de .,-edacţie nu are. · 
unde -învăţa. termin01ogia ""
pografică. Nu-i 1'4mîne âitc.> 
să 'tragă cu 'Wrechea la· tipo ' 
·grafi · (preluîn4, de 'multe -o?ţ,, 
termeni stîlciţi) sau să se "i n'' 
,f'Unde tn sdlire· :Bibliotecii · A 
cademiei R. S . Româ:nia, und · 
aceste .dicţionare se oăs:ei: 
totuşi. I' ' I 

·Ar ex~ta.. desigur. ttn 'Jl~ 
lia.tiv: Pînă clnd dne:va ·s-iU\ 
gî~i să elabqreţ~ şi Ş.if, p1~ 
olice U'!'I. dicfionar . ziaristţ~ 
revista „Presa no'astră" ar 

. _ pu.ţea i]l.Serp, , 1 alfab~.@ -
articole. ăin · Vocabµtaru:î tui 
ViTQ'il Molin şi din~ ...Gbiih11 
P..ail.lineî Bucur. 
· D~' fapt, pe baza celor" dOii~'f· 
opere lexic-0grafiae, prin .Con: 
frontt1.:ea def intţiilor, · prin· 

. actu.alu:area şi.. compi.etar ea 
lor <ir 'PtL~ea Lu.a naştere dic
ţfonaru( de cari!' a"vem nevofo. 1' 

Sint :convins ' că revilia 
„P.1-esa noastră" va da tot" 
concursu.I acelora car e se 11or 

. iri..c14>m.eta s4 pu..biice . ar:ti,c.al. 
în vederea alcătuirii unui n
semen.ea ~icţ~gnar. 

Mfrcca 

şi revi!t~lo! ~<>!S!re le eahe p_ro r~ 
aşa~c\.J!h. s.„a ~P:\. ,SJ?Îl,S, aS> .... ~ . yf(:~ 
gtl)it al fo1osmi llfubli romane. ~e înţelege, însă, ·că linlRturare-a"Caren---- • ~~~-=-~,......----,......----------:......_...;. _____ _;:ai 

ţ~lor ce mai există nu reprezintă 
rezultatul unei operaţii de azi pe 
mîine. nu se r&um'li 1a mai buna 
fuloc;ire a dlcţionareior.' ci vizează 
-aotitudinile profesio nale s i '' eti.ca 
zi:>risf:ulu.i. · · • 

Scrisul ~zetăresc · este, îiitr-un 
atnmi'H fel. decizie. O aselneîli'l'l 

profesie comole~ă · vizeaiă. prln 
„decizlill.e" ·s;:ile, atit nucleu!! 'oauzal 
al procesului' s&cioa'l·~istoric. 'cont'li
t l:Ue concrete. telur.Ule -si 'i'dealiu1 w
ciietătH. oi-t şi ia,cce.ntul . J)a:'l.~cuia'I' 

,~1 oecizlel. a.·ăspun:der-ea „personală, 
oadi'ba~ co11-vin.gedJor ilrlQ.nltrrce, po
],ii 11i ce. fjlozofJce._ e:'i«:~ ... . ~st'~tlce. oa-re 
fşl ou.n pecetea pe 4de1 şl cuvinte. 
OO'hfeflnO fsCJ'1ÎSUlU\1 I ţmtere- . Ce„ Con-

• vinirere. sincmiitate: va:loa:re extrre
sivă. Tar ~t mal 'buni ~bali.- ai 
noştri. din . • trecut şi dţ! ~ţă:Zj . • au 
dovetlit că publicistica tfu:~nmă 

· de'<>'b'fiatne11t si indră~tî~ă;.: 'erecUnU\ 
in •.adevăr.ul idei lor "J1l'Ornoviate; dna
~te pentru llmba--noastră. respect 
f-?lă de cititor_ şi faţă de sine._. 

. ••) -Alltorul şl-a susţinut ş~ Jn .acea.stil 
orlvlrlt.11 Ideile cu numeroruie e:.xerl'lplc 
cu.lese df11' pres11 cotidia.aă... Am renun
tat tns~ a le mal da tntrucţt revista 
no11stt1I dezbate ·aceste upecte tn ' fl.e• 
c1>re numAr RI el. lndeoscW la rubrl· 
ellc ,.,.r,tmbaj ut prcset" şi „ F'Cfrc'f sup4· 
rMe 1" ' 
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Ceea ce-â :fuiumoo se 
ir~ează ou nl!Sfiîa'
şnă osteneală. 

N~e 
penrt:i.iu 

EURI<PIDE 

* • I 

nit.Hi ~u 
murtilţdUi. . 
HORAŢW '. 

* • 
·ee se lflace .iiuJte, ·ipie-

11."e mte . . 
SCHOPENH~R 

~ • ~ • . .... „. T • • ' . . * . „; 
IilH . stă,pirn: pe subl:e:at; 
qu>v'ill1rt.~e . ov'-01." iurp:ia 
de la siilne, . .. '· 

. - · CA'TIO * . '··' -
.Oare. ţi -este c!~a? 
Cerinţa zflel. · · 

G9$TljE •.. 

* 

·Aforisme 
NJDE.ic IIllU e maire 
dacă :nru e adev.ărrlalt. 

Ll'BSINO 

* 'A.'Clevăruil. IJ1iu. rezuilltă 
cdiiin . d:ediu-Oeî'Î 'l.ogilc'e 
~ '\Îlll a:mtematitoă. 

EMlINEsoU 
·- : * ' 

D~}.""'\;asul IJ1JU e 0\1~ 
nat. -1tat t:e romi tm el 

' S'e oţeţ!E!ş;te. 
'', _,:· HOţAŢIU 

* ' 
~entia e . !'.R.ce-
~tUl ~văţ~1ltFiij . 

ALEMA:N 

* Putini dol>.llll,d~ iz- _ 'Dre'buie să IIlle rulităm 
bjnda fălră <iSţ;eneală. . la . f~-re . .nJU La v.wbe. 

PJNDAR- OJ!OERO 
. : ·, 

Dintr~o luptă m1ca 
!IliU rezui1ltă O ·:gtarde 
TT\alre. 

Orâoe ,.om :~ ~~ 
Şi; dar~ H 

fără mllnlte s.tăruâe b)' 
,gi,-eşeai1ă. 

OIQERO 'J 

* . 
'Înwăit&ti ş-i d~ !la~_.., 
~~-ii ; ţăor" ârea· 11 

stia este cea rriait bună 
t.~ivă.'ţ:MuM,·>".l ) 

{' ~N. 
., .. ,. ·* :, ··:·: 

~ 

. A lupta cu 6dei "C-OU-' 
trar~ e ,>uşor, daeă 
e ti cu adevătu.l. 

EMINESCU;-

* Scrie o cronică nu
mai acela pentru-
care prezentul are„ 
însemnătate. 

GOETHE 

• 
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Fişe pentru .UQ dic61onar · ::· . _. ;~ ~i~m1,t~din ~aiptWa · 'r·mt.ei;-,,;A:st.-
... 1el, la 22 mai 1875, senina, impre-

1 oameni.o. d~ presa"" ':' · ' ry ~'CU fr-aţi 1 ~ăi, afi \i ~ ei tot a ,115' . ..., ~ _, -~ aici, r o scriSOâ'ie ~de ·sâitdaritate 

VINTILĂ C.A. ROSETTI 
/ l 

• • • zians:t · şi editor lprogresist ~ 
;'' I 

D d ... . .• ". 
emn e ma·rtt sat 

• • • •"< • j • ; ~. ~.,: 

(\ • „..... .... . 

inaintaş·t -.~ .. 
ISTORIA SPE1'EI ~MANE• cu

noaşte destule nume al căror viitor 
strălucit s-a putut întrevedea încă 
din leagăn. Nwnai un accident na
tural ori zguduiri sociale - nicio„ 
dată nu vor fi excluse su1i>rizele 
- le-.a întrerupt .ascensiunea:. fi
rească spre înalturi. Din ·această 
categorie - nu prea numeroasă -
a făcut parte,. evident, . ·şi :V1ntilă 
Rosetti, care a awt nu numai şansa 
de a .se fii născut în marea1,fa:milie 
a Rosetteştilor, ·-Ci şi pe o~eea, nu 
la indemîna• oricui, de ai fi ·f0st 
fiul lul -C. A. Rosetti, om ·politic 
de mare p restigiu în epoca· de re
naştere a României,- · revolUţionâi' 
paşoptist eminent şi "demooi'at ,E.ta
tomic de-.ia·· •lungul · ·întregu..- i\fieţI, şi 
al Mariei ROISetti, .pildă de•-htininds 
pat riotism, de <0 rară .energi-e şi 
înflăcărare în momente de cumpănă 
ale istorjei •. 

Vintilă a .văzut lumina 2ilei în 
F'rajn:\la, la Doinet t(i;di;re In:fetJeure), 
la 23 ianuarie 1853, în vremea cînd 
Părinţii săi se aflau i.n exil, nevo1.p., 
după infringerea revoluţiei de la 
1848, să-.şi ·părăsească tara1• Naşterea 
lui a fost primită, se spune, -cu un 
entuziasm delitmnt. rată ce--Şi ·:nota 
în jumal tatăl său, în , ziua· de 26 
ianuarie 1853, clnd i„a· mscris pe 
noul născut r la primăltie, avindu.:.î 
da ~1.iPe ~J'ltles Milcheteti şi t.pe 
un medic proiscriS polonez:: 

„Numele ·lui sint \iintil4;' . Juliu, 
Ştef an. Vintil4 ;/itfldci't e~te un nu
me an~tic al cnostru şi mai pierdut : 
i?iviază-l cu glorie ifiiLi · 11~eu /. Jutiu 
este' nu.mele lui M·j(;i&ele~, ·ez i l-a 
dat. Fii mare ca din.sul, fiul meu! 
f'ii 1'omdn, p1'ecum este ~1 frtmcez. 
Ştef a..n. este n u numci clrag 1"0mâ~ 
niZor. Fit viteaz ca d i-mur,- d1'agu.l 
meu român. Moi este .jncă numele 
iHbituZui mieu Ştef an .Gule seu ; fii 
ca dîmul, devotat Romdnid. Celă
lalt este un polon proscri..~ .Iubeş-· 

• c. A. şi Marla ,R~setil au. avut ·trei 
tU : VlotllA, Horia iţl Mircea, precum şi 
o fii.că, Libertatea, moartă hl tra.gedll 
~~~. . 

1) o . Callga, A{manall-uL Dleţionar al 
Prese! atn Rom4ntq, :Bucureşti, 18211, li· 
104: ·'~·· 

ie-ţi 'pdtfi.a.1 · Ş{ jertfeşte totu!„pentru 
d:i.11sa 'Ca. dînsul" 2.- ' · ~ · · 

A ' îndre.PJ;ăţit Vintllă · f.ierbt~a 
urare .~··taiăhil său Şi ' îrt1prejur1;1rea 
fericitli ' ·de a se' ·fi născut lhtr-G 
asemeiie.a! ·familie? Răspunsul nu 
poate fi qecît atirmati~, 1\tit 'în ce-1 

• .&.. J d j 

priveşte ·pe ·er, :·cit "şi :Pe· ~ful.ţi 
doi fraţi ·ai săi, l;J:orla ş(·Mr~ea. 
Educaţi stăruit.or în spiritul ideilor 
paşoptiSf.e, · ei 'au îmbrăţişat ·. ace· 
leaşi ]keocupărf, ,:t~reptiMu-se 
însă „_,, " cum pe dtepţ consi<:lei'ă 
V~ile N~-- mult mai in spre 
stinga.'11 ~edt J acesta"3, ~1 .adăuga 
d6ar_ că . şi epoca de' inatuiizare a 
lor a f66t alia, o epocă în care 
clasa muncltoa1·e 1şi 13-cea cu ~\Ito~ 
riţate ·intr~r,e:a îi\" areril'.i ~ p01itică; 
devenind ·cli:ntt'-o clasă în· sine o· 
.clasă pentru sin~. J • l ~ · • 

V . til' ă ).,., ~-· ,...,r ,... 1 il m: · ~e~" ·a urm<ft cursur· ·e· 
l'iceulu:i· „Matei B~rab" 'din Bucu
reşti, după cal'e şi~ cpntinuat' '~1u
dtile la Şcoala Superioară lile Arhi
tectură de la Pavis. unde se sta
bilise tatăl său în 18!71, plecat de' 
da~ &:;.eaSta în exil, voluntai;, in 
semn de protest faţă de poiitica 
reacţionară a guvernului conserva
tor\ politică susţinută vădit de 
Carol I. Incă din prlmU ani de 
faculta-te, el ia parte la activitatea 

2) c . A. Rosetti, Ncite iiltt711e (lllfi-
1859) , voL n , Bucureşti,, 11102, ;p. 911. 

2)V. Netea, Rosetteşttţ, fţl .,,Maglizln 
istoric~, nr. 3/1972, p. ·21,-26. ·. · 

'> Idem, c .. ,A. Rosettf., ·ţdltq.ra .Ş'tlln
tilică, Bucure.şti, 1970, p, 304. · 

adresată magistraţilor r omani C<Are, 
punînd „demnitatea ţării mai pre
sus . de. inte".ese:ie lo1'" , demisio!'la
sei:ă din, pooturile, ţe le ocupau la 
Tr~_bllllalul Ilfov, ca protest irnpo
tl'Jva ~amavolniciilor . practicate de 
~toni S:n a1~5• Iar .. un 1an 

ffifU tkziit îl vom intîlni la. gran
dţoasa manifestaţie prilejuită. · ... de 
î.qhUlllŞrea la Paris a oseJDintelo11 
a;iarel.ui; ,istocic Jules 1\-licll.elet, .,prt
e~ s'1lt.omic. al românilor6_, De alt
minW.111, , Vi.n!tHă · ·se considera· cleja 
socialţs.t', ceea ce .rezu1ţă şi clint r-o 
sci.:l.sO.Are trimisă de fratele său 
1VP:1;cea„ ~ , ~tllluşi „darw-j1iist, ateu 
şi. şocialist"~ Aceşta u dădea Sfaturi 
cu apevjrat interesante, în spiritul 
co.qcepţiilor <Ce-i an.imau pe revo-. 
lajioiiarH din epocă : 11Cereetează 
dt: la ţtiran\ de I.a lucrători, cit 
tjştigă pe zi, cite ori? muncesc et.c., 
eţc. Acestea toate a.r .trebui. notate 
~r.e_ a ptLt.ea scrie articole soda-
li$ţe "'7. . 
! J;>!Jitre toate ideile ,generoase cul
tj;v~te . de Co~tantln oii Maria Ro
setti fiilor lor, cea .mai puternică, 
cea ~ ,dur~bilă se va dov,edi dra
gos~ d~ .PSJtr~e. Aoeast.n .o. va ate,s ... 
~ 'CUrlnd . hotăliirea luată de cătl•e 
V~lă şt: Hpl'ia: <le a se: jnrola .. vo
lµn.j;avt .,în uni~ţile militare ce se 
P~~wau.·tntetis 1sp1;e .a porni ·spre 
ciropurile,. ,de luptă l}elitr11 a ~tlui 
iµ®,pen<;lenţa .proclamată la IJ Mai 
1!377. „(,,.) .Dol fii 8.u11eL.ti v,(„.) ne
ch~ţi de 11-im~ni - _se-1conliemna 
in •• ~ăn~'.'· - au venit din Paris, 
au . llA(lt· ..RtU.Cjl şj;iu . if&.trat în .rin
durile r no{>Uilor şi eroitjtor f ii ai 
PQporului r,omân, unde au stat şi. 
stau. neclint~ţi~~. lru:olat în ...Batalio
n'1l . .1 Vînătmi,. Vintilă va lua parte 
la aprigele bătălii de la .Plevna şi 
V.id$, distingindu-se mai ,a:J.es l a 
as.altul Griviţei 2„ P.e.rttt'u curajoasa 
lui comportare,. va . li av.an.Sat .ca-. 
P,oral, .apoi sergent, şi .decornt cu 
medaj.ii. U$tăŞeş:ti.O. . , 

I " ' 

Rrieten · .stato;mic 
~ ttr ' • , ; '1 1r -~ . • 

a.l c.elotî C1primtiţi 
DUP A RĂZBOI.UL DE lNDE'

PENDENŢ:Â., Vi.ntilă R<>setti se re-. 
întoarce la Paris. Aici se alătură 
el~enteîOf ,celor mai re·.roluţfonaM 
din·· rihdfa;î:l~ stude:lţimii române, 

5) c . BacalbaŞa, nucureştfl .de alUJ.data, 
vot • .I, Edltura Eminescu, Bucureşti, 19&7, 
p . 11~174. • 

')· I bidem, 'P· 199. 
1) N. z .. Munteanu, Mircea Rosetti -

dtţ .la paş~ptqtt la soclaitştl, 1n „ l'tfaga-
zln f.ftorlc , nr. 311972. p. 28. • 

8) „~dnul':', 01.09.1877. 
!> CoL ~. Florian T1;1C!, Mircea Co

citt' şi dţ. t.. ţhlrea, ~tba"ti at_ ctat.orlet 
0.877-1878) , Editura nillttarll, Bu.cureştl, 
1979, p. 231-232. 



Fişe pena.u un 
al oameallo• 

Clloţionar 

cht i pl'esă 

militind cu ardoarea propr.ie ·tine
reţii pentru răaplndlrtm ideilor r.o
cialismulUi. ştiinţific. La 1 ianuarie 
1883, împreună ·cu At Bădărău, 
C. Mille, V. Gh. Morţun şi alţii, 
pune· bazele Grupuhti revoluţionar 
român. .o lună mai tirzlu, din ini
ţiali.va şi sub îndrumarea acestei 
orP.niaţ;U, apărea revista . bilunară 
cu: ti-tilu auaeBtiv·, voit riulnifest, 
,,Dacia vUtoe.re", care s-a incad·rnL 
încă de la primul ei numlr, cu 
toată !ermitatee. în lupta general
democratică, nelipaimi, inaă, . Eiln 
•paginjie, sale, nici. ant:kxi~e ·00nsa
crate popularizării marmmului. La 
Paris; - cîteva .n\Jmere vor apărea 
la .Bruxelies - revista a foet : oon -
daiă. de ·Via!,W ~. Aal. B·Adă
i;ău · şi Mihai V. 9ăulescu. Sacrill
cille materiale prileJuite de·''8<'0a-' 
terea ei nu erau del-Oc mici :·· „Fie
ca1'e membru al grupului se obltvcf 
a da 10 franci pe fund", ::e• -scria 
m~un anunţ publicat ln ·prunul· 
număr al rrevi&tei. · . 

ActiVitatea lui Vinhlă C. A. Ro
setti în conducerea ;,Daciei "1itoe
ire" a faslt ~ă. ExptliJJUnd, 
desigur, opiniile conducerii pupu-· 
lui, editorialul-pl"Ogram glMi.ila: 
,,Z"'1vl nostr.u, ·1Und ·o trib1'nd· pen• 
tn& toţi de~ftefli„i, coloanele .*lle 
sint deschise tuturor celM ce vmeac 
a lupta pentru dezrobirea Nme1lUor 
lor". ln acela.fi număr, tntr•un alt 
articol, apuţinfnd cu 8lgmanţ:Ă tot 
lui Vintilă: &eettl, se -C<ll'iainiil& la
pidar . şi ferm, într-o- tn&fiieră ce 
amintea de BAloescu : ,,Sin.tem fiii 
vechei Dacii, voim -Dddca viitc>Gtt. 
Vom lotn- în diffmanU de ·tot /elvl 
şi de toate neci1nuTUe"'°· · 

Sub pseudonimul Olln.'Cum bizar 
Stan. Opinci, Vmtilă Rooetti va in
sera în. ,,Dacia viltoaft"- şi alte ar
ticole. o llimpatie aperte manifa;ta 
el pentru eroica luptă a comunar
zilor, cărora le-a dedicat, între 
al~~~ ~yocarea, „18 Martie", arăţtii(i 
că a~·· zi ...._ -ziu~ pÎ'Oclamlril 
Comunei din Paria - „este acumpd 
democraţiei unive1'sale"11 . .De altfel, 
a~aţlf., şa -~f4 de c~~. u.i ;:ti 
rătnîne st.atomică, doi ani mai tfr"• 
ziu evoc.îndu-Je tot atlt de vibrant 
ero;iS:mul :legendar la o mare in
t~~re a. cereulUi sucialiat din 
B~cu1·eşti12. 
_Dtipă trânsferlu:ea, „Daciei_ vii

toare" la Brux~lles, · Vintil! ~etti 
se ·tntoarce la Burureşti, chemat de 
tatăl său, care se afla demai multă 
vreme angajat într-o luptă aeerbă 
de opinii cu I. C. Bi.:'.Uianu şi a
depţii. l!W, Pin pailiidul !d!berlal Va 
inc~ să scrie la „Uomtnul ", zia.-

•Q) „Dacta vtUoare• , nr. l J Ol.02.1883. 
t') Ion Fele.a, Ecourile Comwaet fn -llO

m4flUI, l:n „L1'meâ• , nr. 11111.os.tm. 
ni Ibidem. 

ru1 lui C. A. Rosebti, care se afla 
pe atUnct în al 27•lea an de exis
tenţă a sa•. De Iapţ Jl _:Va cond.uc_e
electi v, combltind cu vigoare, de 
pe poziţii rad'icale, modu.l de gu
Vel'nllre a . brătieoişWoi;_, care pri
seră -. cwn se. exprima el ...... 
steagul partidului „in noToÎ~ 1~. 

Ati1t.udinea lui Vintilă Rosetti a 
fa.st, de &tminted_, ~o~ritoei:e in 
nwerea d~lr!:itiv~ a. tatălui său de 
I. C. ~tătianu. O Continn;\ · fără 
echivoc: Pia Bratianţi: ,,Vintil4 ţ?n
duce ZţanU, OMe devine intT'~ent 
şi depărleaz4 _pe "!# adevărdţii - şi 
vechii lor amiCi", Dar şi 1. C. Bră
tianu : „PoUtk:G ~toe prost, şi nu 
putea -n- intf':.al_t f.f!l" ·cl114 vezi pe 
Rosetti , (C. A.,~ ~ - n.n.) dus 
de VintUd" M. El va continua, in 
acelaşi timp, să intreţlnă o legătură 
strîn.să cu vechil săi prieteru. so
c.i.aliltii. 11 V<llll găsi, din aecemorie 
1884, şi pînă la sfkofiitb1 anUlui 11185, 
în cond.Y.cei"ea cero1;11u1 ,de , studii 
sociale ·de la Bucureşti, ce:-01 pro
punea - cum avea să consemneze 
m ,;Româmzl" chiar- vmtuă Ro
setti - să cercet.eze „relele funda
mentale .U ccir.e· .'n.~l 1ocietaiea 
romei~; ,fi, e,· mi:.flQ!ice ele 1n
drepta1'e .a.r ti c1i .R14~lfi'f4" ti, Retra
gerea sa din CEt"C!il aociaUst r.u a 
su.rprins_. !;& ddve$6 tan&enţele 
tempoi,we dintre• .aocialişti ~i t"~i
cali - pentru c1., 'Vmtiiă Rosetti 
răp:liiletile .in fOQa '.ian" ~leal - pe 
I:nAaµra, ~i mişcărtl socia-
ijatlel8._ • 

Deosebirile de vt!deri dintre_ Vin'
tilă -~ _şi aoclallşti se vor re
liefa eu preinanţl IWli ales după 
a.pairiţ:ia pro&ramului lor ideologj,(: 
şi _po,J,itic, aClică a studiului „~ 
vor âoclaliş-tU: români ? "~ aparţinind 
lui CQhst.Qn'.~n D.obroteanu-Gherea. 
Mal ex.aci, . dlveri@ţele vor, apărea 
du;pă ce directqrul ,;Românului" va 
OOIIient.a această 1u6rare ln „Pii.m
cul runân" - . Viind Bă-şi justifice. 
propria sa poziţie politică, însa şi 
din raţiuni tţtctice„._ Vin.tHA R<ls~ttj 
va scrie că, deşi pro&ramul aocia.,. 
list este un proeram SeJ'ios, el nu-r 
putea socoti drept ·lin progr&m al 
soclaliAmului revoluţlonar. Era 
vorba, , mal degrabă, de „un minl~ 

•) „ROm4nul" a apArut, cu· unele fil
trerupert, din ; au•uat. 1$5'1 pini ln .,pd
lie 11105. A tos~ :ronda.t de c. A. Rosetti, 
care 1-a $1 COl\dua, de altmlntert, ptnA 
ln p~ma mortU sale, in primlvara a· 
nulul .1185. V:a -ma1 rea_pare, dar Jn alte 
condJţ!i~ Intre 1 mal 1914 şi 2 decembrie 
1e111. tn 1eae, Vtnt111 Rosetti reedlteazA 
„.Pruncul rom4n•, 2iar pe care taW 
sau. n acosese 1D timpul revoluţ'lel de 
la JIU. · -

,°> „flam4nw•, o;ins,ot.11184. 
f) V. Nete&, Op • . ctt„ p . S'12. 

1&) „ltom4nul", 1u2~1Şu. 
li) P . Cincea, Dutdenţa Ul>erald racfl· 

cald cornlus4 ele C. A. _Rosetti, tn „Stuc!«. 
Revtml ae Utort•". nr. 21111S. 

mum al concesftlor "Ce 1ii so1ctalfltl' 
c~ s4 se u~,4 cu. ~-~~Jalt~~. 
Ji oneş«", ceea ce .:.:. eQnal_ . .r · 
- nu er~. a~ d~ are~, „ „~ m1114 
toate puncte.Ier dm acu· .progrdJftl 
~u făcut paTte din aceea a vee~ilar 
hberaU"17• Sigur, lipsindu-i ar&U• 
mente cit de clt solide în sprijinul ' 
unor astfel de atinnat,U, - nicLn-Ar 
fi avut de _ un,de ~~ lţ 4l ~ • • Re
vista soolalA" le va respinge · , 
uşurinţă în articolul „Libet'4Hi idea

·~- U10J>if°!i • faţd :cu. lpclalişfii" Se 
· menţbla mei, fAd drept de- ~pet. 
că socialiştii refuzau să se uneeacl • 
cu llbe~alii „sinceri. ~i oneşti",, a- " 
ceştia ~iA<i. cu toată -şţrţ~ tarea şi · ooesfttâtea 101~ propov; , -
tori ai „annontei de clasd ". AS ei 
incit - p,,reciza autorul articolului 
- „oricit <ţe mare• ar fi; respectul 
nostru pent1'U liberalii de felul hd 
Rosetti, acest respect nu ne va QJWi 
a zice c4 ~ntre .noi,, aocialtftii tie.v -
114,t~oriari~ ,fi i1itre dinşii ~ .o Jpr,ci~· 
he f4r4 fund, o pr:ăpasiie 4fa i,lde 
~e incit unirea ,intre noi şi~ li~· 
raUi sinceri fi qnefti . ( „.) erte <W1-
nic cu neputtnţl"'. -Se dădea, ~ 
o a,preci.ere pozttţvă f;iptului CA 
„„~li~ fi. ~Pt'Uncu!:., 1'~'4! . 
aJ.e d-lu;.i Vmtil4 C. A. Rosettt 
fost ttn~ aiare con?, qu inţ4 1 
inaemn4,t4tea programului noat(tj• 
(.socialist - n.n.), adăugîndu..se. Ci 
„~w.·, „~i tnai vecJii Ji f"ot
odat4 cel..1114'. serioa ·di'fl. ;.tiarele tdita 
Capitală .. (..-.)„ a t~rodus . 7nai,.t~ 
lucr4rile . -~tre fi a făcut ,u~J4 
ob.ter.voţii'. App!Ciere cu atft ~ 
~Ni cu ctt - .se- meinţi~ 
în acelaşt, ~articol - celelalte itare 
trecuaed sub tăcere lucrarea. '~~ 
vor .sociaJ,iştii. români 'l", ~rilnct. 'Jh 
schimJ>. CUll\ „11 impiedicot .Jim. 
p4ratul Wiihelm de 4CGUn. Ji 41_fl
zut, on 014m ~ stT4n.utat BUrrMi~°': 
sau, .:în cel mai bun ctU, „f 4cina o 
polemkă atu.pidă de partidă li dl 
QGfCd ( ••• )"'IB~ . 

Cele Jnt(n;iplate nu au impi~ 
în, mel un. fel a.supra relat.ulor .din
~ Vin~ilă ,l«l6etti ş~ .soc1aiiR. 
Dunpotrivă, . el va r.ămin,!! „ toi& 
viaţa UJl prieten fidel, ~votat '81 
mişc:hU munoiWreşti. 1n paginile 
ziarului „RomânuL" '\leL iintilni me
reu ştiri CU· privire la acţiunile~ ~ 
cialiştilor, la acttvita~ orgam~ 
ţillor•, pl'tofesi<male . ale.,muncit.ot,tlbr, 
care va fi sprijinită şt incuraja~ 
în felutjle modul'i. Aşa .a procedU 
Vintilă Rosetti în cazul grevei din 
1886 a lucrăbilor tipografi de 11-
„0arol . Gobl" şi ,,Moderna" , ~ 
îi vOE mulţumi ,;Pentru in.tette~ 
ce-1 pOCJr:tă cl.Gsei muncitoar.e.\ * 
S,prj.ji1wl ' 4>.uUmăo « ~ dat l<1ţ~ 
torikw grevifti«tl, ln .,.Pruncul ~ 
mân" au fost publicate oovendi
cările tipoerafilor faţă de patroulJO. 
Statutele Societăţii lucrătorilor t:: -
relari din România, adop~te ~ 
acelaşi an, poartă semnătur.a ,. 

"> o-Pruncul rom4n44
, 27.05.1181~ ·~ 

18) „1tevt~a soc1al4". nr. 1/1881. , 
I*) „Qutenl>ergu, nr. 410i.1D;l8'1„ , · 
IO) „Pl'uncuz roman•, nr. ns11e~o.1• 
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Vintilii H.osetLi, ca preşedinte ono
r ilic fiind tipirite în tipografia 
aamânului "721• Iar cHi\111 ru1i mai 

t îrziu lua cuvintu l la o mare in
lrunire publică, organizată în semn 
de protest faţă ele _are~tarea unui 
conducător a l munc1tonlot· c ure
lari'.!2. Ba mai mult, îşi folosea şi 
J)i:lJla sa acidă impoh'iVa S;uTifiVOl
nk ii lur justilfoi bul·ghe;r.e. Nu jJ')ate 
:fi uitat<i nlci campan.io dusă. de 
('! in Românul", dar şi în parla 
ment. penku l egiferarea repausului 
duminical al muncitorilor. i11c lus iv 
pentru ucenici:!!. 

Semnific<rl:iv, in acest context. 
este ş i faptul că Vin.li! l Rosetci -
cw11 se consem11a inlr-un numar 
ul ziaru lui socialist .,Lumea nouă" 
_ „11-ci Lipsit niciodat<l de la săr
bciluarca ln.tiiului Mai" . Şi de fie
<:are 1 Iv'hti, el consemna în gaz~t.a 
~'>a rinduri ca acestea : „«R01năn1.1.l„ 
• I! asocfoză. cHn inimă cu drea1>ta. 
şt f)eneroasa mişca.re 1t clas-iei ?nun
cifoarc. care acu ni, ca întotd~au.na„ 
eslc! antemergătoarea. proin~şiri i po
lii ice şi socia.Le"r.. 

Se cere apreciafa ~i seii ozilotea 
cu care „Român.ul " şi-a informat 
<'i li!orii in legătură cu desfăşura
~·ea luc.rarilor primul•.1.i .con;~~ =~3-
cialis t din Roinf:lriî:a - Congtestil 
de const.itu:U;e a P .S.D·,M.R. <;lin- a 
prilie rno:J. J\u f<>st publicate rela 
tăr i amanunţite ale dezbaterilor, ca 
.·i Ic:< te le in te·grale ale rezoluţiilor a 
doptate. Un comentaLiu pertin~nt 
a precia poziţia înaintata a :;;ociafr •. 
filor faţă de p roblema desăvirşi r ai 
sialului naţional unitar romim. 
P.S.D.M.R. - se spunea în com en
tar iu - este „convins că acea.~tii 
thf!s ti.e va fi rezolvată in mod po.;-
1i ic şl spre mulţwnire:i t1tl·t'Yo r. 
«F1rn.ci, cind daseLe 111unutoa r 2 V '.>r 
(! isp un e de soa,1·t.a. lor"::>. 

,,Părtaşi 

ai sufragiu.lui 

. l " universa ... 
CONTURlND 1N „DICŢIONA

RU L'· SAU personalita tea di.rectn
fltlui „Roh1ânului", Ge1>rge? Caliga 
remarca ln citeva cuvin te dt "nn
tilă Rosetti „a cksf 1,umt o acti
vi ta te în.semnată, ziarMicd şi natio-

"l Doc111ne11te din istoria m-lşcilrli 
Ti'l.ttndtoreş~ . din Romlhtia (1879-189~), 
~tura. Politicu. Bucureşti, 1973, ,P· 274. 

--, Ibidem, p. 48•1. 
>l) Vasll.e Niculae!. Probleme ale miş

CU.rll muncltoreŞ1i ln <lezbateriLe parla
bletUulu! romdn la sftrşftul secolului al 
!t1-lea. f n ,,Anale ele istor ie", nr. 611971, „. 110. 

, 1) Documente <lin fs torl:i mlş,cdrli 
muncitoreşti din România (1879-189~) . 
I>. 784-785. 
~ Ion Iacoş. Primul conures socialist 

~!'' flomcl·nfa, .ln „ MagazLn Istoric", nr. 
„1973, p. 54-59. 

- _. - ----- --. 

Pl,e 
al 

pentfti . an . dlettonM 
oâmeDllor de piesă 

1ială ; m i a avut insă. ~aTil.e i'llsuşiri 
ale tatălui său" :!6. Judecată de va
loare preluată şi de alţi cel"cetăt-0ri. 
Fără îndoială, afirmaţia nu este 
hazardată. A-l depăşi. sau măcar 
egal.a pe C. A. Rosetti., o culme a 
gîndJ ri i politice şi a scrisului n0$
tru publicistic, cu greu ar fi foot 
poslbi I. Dar răsfoind filele scoro
ji te cL vreme a le „Rom anului'', n u 
poţi ~ă nu observi shid~·niile con
tinuatorului său de a -l modcrnl7.a. 
<le a-l face mai vai·iat, m ai intere· 
san.t, dind un spaţiu l;u·g infor
maţiei in~rne, reporla.}ulul , note
lnr polemice. Fiecare număr d 
gazetă se deschidea prh1k-un co
men tariu virulent, pe o temă J.a 
ordinea 1;ile i

1 
de polftică internă sau 

externă. Apăreau clin an in an 
rubrici n <>i, cu spaţiu l lor bîne 
definit. ln 1888, spre E:xemplu, in
til~ti, număr de nuro5ir, aproape 
invariabil, ULwătoarele rubrici : 
„S!?rvi.ciy.t „tetegt a:fic. . ·ai . •1y,lam'â-nu „ 
Lu·i»", „Ştiri d-a.le zilei". ,Jntimt>lă
'r tle zi,f;ei", „Curie-r h tP.1'41'", „A-rte. 
Teatre", ,,Fehi-rim.i", precum şi 
„Foiţa «Romei.nutui»"~ c:u nelipsi
tele romane în serial, siropoase, e 
di:.ept, destinate unei anumHe ca
tegorii de cili tori. 

Era tot m al prezen t şi portretul. 
evocînd de regulă-, personalitat.cfl 
unor ~meni politici, de cultură şi 
ş~i1l1ţă. Un asemenea 1>0rtret, cu 
totul remarcabil, cblar emQţionan t. 
î l făcea Vintilă ROOefti lui E. Vin 
t.crhalder , austriac nat\lrali_zat, în
Qă'd1ir'aţ militant paşoptist, ziarist 
de talent şi poet senşibil. Impre 
sionează ..mai ales 1)3Sajul ce în fi
ţi.şează condiţiile mii$-e in care 
acesta a trăit după sllabilin~a ln 
Aust.1·ia: 
,„U•n mic pat ele fier, două me. e 

d.e lemn, citeva scaune şi o 9anapea. 
Pe mescioa;ra pusă 1.ntre douii fe
restre S'lnt citeva cărţi, ziare şi 
hîrtie foa.rt-e s1ibţire, de>uă căli 
mări ( „.) Aici şi pe acea hîrtie 
subţire scria Contimpo-ranu.l (pseu
donimul folosit de E . V. în „Rom i.i
nul" - n.n.) corespondenţele sa.le. 
In acea căsuţă s-a stins amicul ,><> 
care îl ptingem, p-reţiosul ce>labp
rator al „Rom<lmului», toi.'ll·răşul lu i 
C. A. Rosetf.i"'!1. 

Verva, facisivitatea, adesea necru
ţă.toaTe cu care sînt scrise cele mai 
rnult.e 'articole, fac interesantă şi 
astăzi lectura ziarului. în .ciuda m<>
notoniei .care persistă în paginaţie. 
La început nu prea erau prezente 
,,semnături" ce aveau să d~ăşească 
timpu.I lor. Cu vremea, însă, îşi 

:lll) G . Callgn, Op. cit„ p. 104. 
!!:) Vini llă c. A. Rosetti, Amint iri isto· 

rtce, Bucureşti, 1889, p . 97-98. 

fac apariţia în coloanele ,.Romrinu
lui" şi asemenea nw1i.e. 
Datorită şi unor iniID·~jw:âd Po

litice mai puţin ob~şnui:te, ziai:ul 
rosetteştilor se va afla. mereu in 
opoziţie. Chiar şi atunci cind ,;a.mi
cii săi erau. la putere" , „Românul " 
denunţa „răul" - afirma dlrecto
ntl său:!.~. 

Dintre campaniile de răsunet 
duse de Vintifă Rosetti in paginile 
„Romil.nu1u1" şj, ooncomitent, în 
parlament, fiind depu tat în mai 
multe legii;.latuti, se detaşează P'!ai 
ales cea vizînd legiferarea votOJuJ 
universal. Aceasta ilustrează cel 
mai bine personalitatea sa de ga
zet::u· l'.n.ilitant, dar · şi pe cea de 
e xponent al radJcalismului bUTghe7„ 
care sustlnea evoluţia f.ireas<;_ă a 
României pe calea industrializării 
ş i recunoştea, implicit, o realitate 
incontestabilu de care trebuia să 
se ţină seama, apariţia şi dezvol
tarea continuă a noii clase sociale. 
prole tariatul Rep1'ezerit.an\jj acestui 
cw:ent vedeau in votul universa l 
m(iloc.ul imbun~tăţiri i situaţiei in 
terne clin ţară· şL, bine.î.nţeles. de 
evitare a unor zguduiri. sociale. 
„Părta._~ ai sufragiu.lui univer,~a.L 

~i al drepturilor f em,eii - scria 
Vintilă Rosetti - ne paore un ce 
monstruos ca .dreptul ce se acordă. 
a vutului să se Tefuze mu.ncitorului, 
ca dreptul ce se acordă celui care 
are u11- venit de 2 OOO Lei, fie acesta 
chiar {ipsit de instrucţiwne şi mur
gi-nit ~n int.eligenţiţ, să se refuze 
unor fem~i- \,nstruite şi inţeligen
te"20. El pleda, ţ~ acelaşi t~:z;o.p. 
pentru ca toţi copiii „să poată. să 
aibă o tnstrucţiun.e . ·completa .f i 
tatu·ror e necesar să n se dea. mij 
loace de a studia" . Iar-soluţia. prin
cipală pentru ;;reînvierea dra.pelului 
democrafi.ei ", o vedea în .aceea că 
.;toţi românii să fie puşi în posi
bilita.tf a. de a fi egali înaintea le
gii ... "30. Fireşte, aceasb;t. ca şi al
tele, erau curate u topii în condi
ţiile otindwri i burghezo-moşiereşti, 
dar aceasta :nu diminuează m eri
tele strălud t.ului gazetar şi ol'n 
politic. 

Vin tm1 Rosetti, ca şi ceilalţi mem 
bri ai grupului liberal..;;lemocrat 
din jurul „ R omartuJw ", vor parti
cipa, in 1891, ală.turi d e s0cia1L5ti 
şi împreună cu radicali i lui George 
P anu şi republicanii de la .,Ade
vărul", 4i cqnsţituirea unei orga

.nizaţU la.rgi de actlune pentru im-
punerea votului uni versa!. Cîţi va 
ani mai tirziu, in 1895, la redacţia 
ziarului „Româ nul" se vor pune 

:li) l.1>1dem, p . 223. 
1') Ibidem . p. 225. 
~ lbldem, p. 219. 
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fţff? pe UW: un -die;io.~ar 
al oamenilor .de p.-esă 

bazele Ligii uotuLui tmiversaL La 
adunare erau· p rezen-t i. fa nr.ara 
gazdelor, delegaţi din partea ziare
lor Lumea nouă" si ,Evenjmentul" 
CT.aşl~. ln anul u1~roâtor, Vîntilă 
Ro.setti va activa intens. cu pana 
i cuv înwl, în cadrul· Uniunii par

lamen;ta-re a Sltfrag1:utui uni·versal, 
iniţiată de socialişti. E drept. lupta 
lui Vintilă Rosetti şi a prietenilor 
<Săi n-a putui să aibă in condiţiile 
de at:uncî sorţi de jzbîndă, dai' s-a 
reuşit. totuşi , să s e forme<~ un 
-O'UJ'el:)t de opi:n:ie :tavm·abil transfor
mării radicale a sistemultti electo
ral d in I«>ma nia3 1. 

O notabilă 

activitate 

C. A. Roseti i ii inc redinţase fiu
ltti său, cu doi a ni înainte de stin
gerea din viaţă, corespondenţa sa 
şi o seamâ de document e de mare 
valom-e lstorică. O parle din aces
tea a u fost distl'Use într-un groaz
nic incendiu care a mistuit. şi casa 
şi sediul redacţie!. Vi·n tilă Rose tti 
şi-a făcut un nobil ţel di n publi
carea a ce.ea ce mai scăpase din 
flăciiri. Şi, fub·-ade\răr. -a.cestea vor 
apiirea în chuă volume, la care se 
vor adăuga stud.iî şi evocă-ri în 
,,Am.întiri ist<Yri.ce" şi .,Pagi11i di,n 
trecu.t" . Iar· in 1902 va publica şi 

,,Notele intime" ale tatălui său, con
sld e:ra te de istmicii c·on temporaru 
.• tma. dintre cel.e m.ai bor1ate .surse 
atit asupra spiritului lt1.i C. A. Ro
setti, cit şi asupra und însemnate 
pâ rli din epoca pe care a străbă
tut-o":lJ. Aceeaşj grijă a mani[es-

JP\ V . N PtCa'., Qp. cit., p . 16. 

ta t-o şi pentru editarea celo.v cit.eva 
s crie.ri r~ase. de la mam~ , )la.. 
r ia Ro.sett1, şi fratele ~~u, . t\l8a 
Roo;etti; 

Jn „Biblioteca R<:lmilrţ.ul:afk 
fond o mică editun1, au ap 11.Jt 
a J te cărţi, mai ales roma- e, 
regulă tălmăciri după: ciii 
lrance.zi ast.ăz.i quasi:-..neo.."'11,~~• 
c hiar în propria ·tară. „ 

l n pragul noului v~c. · 1899' • 
Vi ntilă Rosetti se va r-et1~ de .„ 
conducerea ziarului ;R-omâmtJ.i.. 
P0ate dim m otive de să'na _ poa„ • 
te din pricina de1.amaw" or pe 
care le încercase, mai ares m ~~ • 
t ivit<ttea poUlică„„ Cert iest tiă nu~:. 
mi?"le lui îl vom 1ntîlnl ·dfw ce -
ce mai rar in -pre.să, doa • f)en 
a-şi depăna amintirile dintr , via -
tTli.i tă intens, co deosebit fol 
pentru patria şi poporu1 său_ MIJ 
r ea în 1916, la vj.'.r.-slia. d~ 5,~ e 
înconjurat de o nedreap ~- -ui 
ceea ce ne face să socofl:ln rind 
1·i1e de faţă o dreaptă · · tuire, 
c hia r dacă tardivă. 

Constantin 

editorială rClTlţd ţţl _PBESA ·NOASTilA DE ACUM UN VEAC 

V INTILA ROSJJ:1'TI A .DESFA
ŞURAT şi o .notabilii activitate e 
di t01;ia:1ă . A reaJ?ă ru(., pentru un 
an, „Pruncul român". 1n 1·891, a poi 
in . 1893, cititorii ob.i:Şnuiţi ai ,,Ro
manului" vor put~a <:iti şi „Romu
:nuJ llterar", i~r in 1897, „Românul 
de Clu:tn:inică' , unind in jurul lor 
cîteva condeie strălucite. El şi;-a 
propus să edJteze şi un almanah 
si m.ilar celor şcoase de t:atăl S-d~ 
îq· \8~8 şj _ 1866. „ ( ... ) Necesitate-a 
u11:-iµ. ca.Ze1ida-r - <U·âta in ,µrecu
viiitare'' dil'ectorul „Românului" -
este .. ~imţită d~ toţi _ spre a da u.n 
~ ma.'t!? av&nt d.ezvoltdr-ii litera 
tutţi noa.stre şi poate discuta cu 
mai tl}Ul_t. siinge rece chestiu'fj>ite. pe 
ca-re le întu.nec(I pa.Siwnea subt in -
1Iue_nţa. cttrJ?ia este pu.să 71llli m
tre'!:{la. ri,pp,strci . presă"~:!. 

Bine strucwrat, almanahul cu
p1iode cit~va studH. care se citesc 
şi. .astăzi, după aproape o sutil de 
a ni, cu deosebit interes, versuri ş i 
epigrame, bucăţi de proză, -pTecum 
şi o comedie î ntr-un act. COlabo
r-~toril qin t sau vor deveni cu ade
vărat nişte ,,nume" : Al. Xenopol. 
Duiliu Zamfirescu, Panait Muşoiu, 
Gh. Ghlbănescu, El~na Sevas);o6, 
Th. Speranţi.a, I. Neniţ-escu -ş.a. Din 
păcate, cel de al d<Yilea almanah, 
nu se ndică nici pe dţparte la 
nivelul celui d.intîi, doar grafica 
est~ înt rucitv a mai 'ţ>ttnă. 

nJ). Vasile Niculae, Legea v o1'11l1Li :uni
v ersal, ·1n „ ll'fagazln Istoric", nr. 011973. 
p. 70-73. 

3lJ ALm !lîlahul „Romd.?iulttfM, Bucureşt i , 
t891, p. 56. 
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Camera. D. Carp atacă în
tr-un mod foru-te raţional re
întoaz'<:ei.'ea f irmei colecthris
te (Partidul liberal) J::i pu-
tere : · 

„Nu e vi·1·tu-te pe o0a:re 11-aţi 
pt'<>mis-o, nu e viciu pe cure 
să nu-l aveţi ". („Naţiunea"). 

e .Vorbirea insect:elor. Un 
rnvăţ~t englez a făcut o des
~op~ri-r~ uimitoare. Muştele, 
după clînsul, ar avea o vor
bire, un_ limbaj al lor pro
prju pe care nu-l pot C,\UZi 
urechile omeneşti, ~lar U în
ţeleg bine celelalte insecte. 

Nu e v..orba de zbîrniitul 
insectelor, pe care-l au2im 
adesea şl care e pricinuit de 
repedea mişcare a ar lpelor 
lor , ci de n.i,şt~ sunete deo
sebi te, care înt ocmesc o vor
bire, un mijloc de a se înţe
lege. Acea:sta descoperire a 
fost făcută ptin microfon„. 
Se ştie că microfoanele foc 
ca .sunetele cele mai 1n'ici să 
fie auzite, precum micr~sco
pul urmăreşte obieţt:ele pen-
tru ochi. · 

Expenmentatorul a pus o 
muscă pe una -din tăbUţele 
tnstr umentuli'.li ş1 zgomote 
diverse se â.uz.iră ; ele etau 
difer.ite de zbi.mtitul adpe-
lor şi semănau cu nechcza.~ul 
unµi cal '.in depărtare („Ga
zeta Transi~vaniei·'): 

e Răsplată. Despre îrlI. -
ratuJ. rom an GaJl ienus ~ e 
a mur it la, 263 e.tl .. „ l Q'v"t , 
o săgeată, se po vestesc «·. -
mătoarele: soţia sa i se _p,__ -
se contra u.nui. gLuvaetgib' oA 
i-ar fi vindut bijuterii f e 
pentTu o sumă mare şi .._<;~ 
ca să-l pedepsească. Galfii
n us, care nu era cjeplin co -
vins despre inşel ăc:iunet 
donă ca giuv.aerglut să ,fij; 
aresta t şi într-o zi să fie s -
şiat în public de un leu. ~ 
această execuţie teribilă ~ 
adunf1 o mare mulţime oe 
popor. Publicul aştepta. in 
tăcere şi pd vea la nen!§ ·0 -
cit ul condamnat ca1:e trero -
ra Sn mijlocul coliviei. lafă 
y,i. se deschise, cu un, zgoti;i.ot 
in fiorător-, uşa de ±ier de a 
cu.şea fiarelor sălbatice. OCJ:i."'ii 
t uturor erau aţinrtiţi inb.~~„ 
colo - giuvaergiul ci'1Z'-; ' 'h 
genunclll , jumătate leşin)1;_t· 
A tunci tot spaţiul ~e µţ:n..e,11 
deodată de rise te şi chiw e 
vesele; un curcan mare 'im. 
văii în colivie şi pr.in gl~ 
slrident răspunse la rîset~ 
publicului. Un h erald puţ)Jjc 
se urcă pe w1 loc inalt, c 
lin'işte ş-i zise : 

„El a înşelat şi a fost .~-· 

şelat ; această groază 
moar te i -a fost o pedeap 
de graţie". („Gazeta Trans -
vaniei ") . 



erito riul zatfez d e 

T azi a fost desco- · 
perit de porf ughe- · 
zuz D~go Cao în 
anul 1484~ da-r 

marile explorări o,le acestui 
mirific pămint au început a
bia în secol'Ul a l XIX-Zea, da
torită ceiebrilot' exploratori 
britani.ci David Uvingstcm.e 
şi apoi, Hen.,..li Sta.nle-y, care 
a ' traversat Africa <!entrailă şi 
a ajuns la oiizi,nul f luviut-ui 
Congo. La l iulie 1885· a fost 
pri>Clann.at Statul 1-nde'pendent
Congo, d:upd care· ·a curmat, 
dtn ~nul 1908, peiM.oada colo
nială belgtană piind fo, · 30 iu
Ue 1960 cind; dat<i'rttd .twpte i 
de e libefar e condusă, de M f'Ş"' 
ca·rea Naţională Con.goteză', b:. 
fost p·roclamafă independenţa 
şi a fost întemeiată ·ne,,u
bllca Congo. După o pe·rioadd 
confuză de cîţiva 11-n,i, in a.
nul 1965 a f ost decla'nşată a 
doua 'revoLuţie na.ţi03!4lă. · La 
24 inoiembrie 1965 4 fost fon
dată de către actw'tu.l pre
şedinte al tării, Mobutu Sese 
Seko, cea de a doua Repu.bti 
că, iar in anul 1961 acesta a 
infiinţat partidul 'M iiscarea 
Popu.lară a Revolutfei 
(M.R.P.), ai că.rut preşedinte a, 
devenit. ln anul 197.1 Repu
blica Congo a liutt numele d€t 
RepubHca Zair, ·vechhil nume 
aL f.luvhl.tui Congo. 

StJg>r4faţa ţării este de 
2 345 OOO , kmp, a treia ţa·rit a
f riaJmd, ca. md·rl.me, dup!l Su
dai\ şt Algeria. cu 9.375 lctn 
de frontieră. Teritoriul Zai
ru.lu,i. se suprapwne aproape 
în intregtme peste t el al ba
zinu.lui htdrograf i.c at flu~ţu
luL Zair, Lung de 4. 70JJ km, 
car e „încalecă" Ecuatotut Ju
mătate din suprafaţa . Za·tru
lui este acoperi't(l de pădurea. 
ecuatoria.ld sălbatică. azt con
siderată µn ,.plămhl a.t pl;a
netet" şi uriaş rezervor de 
materiî prbne pentru m iine. 
Popttlaţ{c numdră 34 671607 

locuitori, reptirfizaţţ i~· cinei 
grupuri ett1:ice· ca.re vorbesc, 
pe lingă, ti~ba ofidal,ă, fra,nr 
ceza, paflru. 'limbi. <na-ţi9na{e şi 
250 de dtal.ecte. · · 

Ma;ont4:tea popula·tiei, &nrt 
suti!, se ocupcl cu agricultura.. 
culturile iie mamoc, porumb, 
orez, mei, -cafea, oacao1 tl'es- · 
tie de zahăr; ş.a. fiind fotJTte 
inti.nse. D i n primii a.ni ai celei 
de a doua Republici au ince
put să fie p use în vato11re ma.
rile resurse 11aturale aie ţării, 
un proces de „zairuare" eco
nomică a potenţialului min.ier , 
energetic. de cupru, d iamante 
ind-ustrla.Le, cobalt, . cositor, 
aluminiu, aur, argiint, fier, 
wolfr-c.m, mangan ş.a.. f 

Itinerare profesionale 
• in prem~eră . 

pămintul Africii 
A.l.P.S. 
pe 

Ziariştii sportivi 
/a: al 51-lea Congres internaţional 

Recent au avut loc in Zair, la 
Kinshasa, lucrările celui de·al 51-lea 
Congres al Asociaţiei Internaţionale 
a P.r~ Sportive - A.I.P.S., aso
ciaţie lnfiinţată î n anul 1924, cu o 
activitate coptinuă, exceptind anll 
celui' -de aJ doilea război mondiaL 
ln p:i;ezent. a.soqlaţji naţionale di!\ 
95 de ţări, de pe toate cont;inentele, 
sin.t afjliate la AJ.P .S., obiectivul 
„100 de ~ri" :urmÎpd. să fie atin5 
pînă !nanul 19!>0. . 

Ci.ntl acl:im doi Mi, la cel de al 
49-lea Congi:es al A .I.P,S., ţinut la 
ft~~~~ ~ d~~gjtţi~' uir.ezl ,fl Pţ<r 
pus .11a organizeze um -t asem,.enea 
congres la Kinshasa, în anul 1988, 
surpriza a fost mare, dar plăcută, 
deoarece în cazu u ~i vot afirma
tiv ~ congres\.i u: , A .I.P.S. u rma 
să realizeze o premieră in Afric~ 
du.Pă .ce a ţinut multe congrese in 
Europa şi a reuşit altele pe conti
nentele americ.an şi , asiatic. Delega
ţia română prez.entă la Barcelona 
a ~ foa.rte bucuroasă de e.ven
tuliitaiea prem]erei africane, deoa
r~e colegii noştri za:1tezi s-au a:li
lia:~ la. AJ.P.S. }lţ cel de al 3.2-lea 
Co».~ ţtnut J~ Bucur~şti ·în anul 
19&_8. a ,Barcelona• votul oongl$
sului a 'fost favorabil zairezlloir, la 
con~ţă. cu iQ.vi1::a.WI suede~, 
a~wlatli, dar ~amtnată cu un 'aP. 
maţ firnu. -pentru 1989. Ia Gote
borg .. 

A urmat, deci, acum două foni, 
ta K.insl}.asa, în Africa centrală, un 
c~ in locuri foarte puţin cu
i;oseute,. inedit.e, dar cu atit mai 
atractive. Al patrulea continent era 
cue$'it de A.l.P .S. ·~re însumase 
pin' atunci 51 de congrese în 64 
de ani, ţinute in 27 d~ ţări şi 42 
d.e or.aşe, dj'n trei continet}.te. unele 
ţări găzduind mai multe congrese, 

în localităţi diferite, ca Belgia (de 
6 ori), ltalia (5), Franţa (4), ş.a.m.d. 

Zbor spre o lume nouă 

De la Bucureşti la Kinshasa,. z\x>-
1::11,tj:Je cu· a vioanele companiilor 
aerJ.ene ;$abena Şi Air Zaîre seefec
tt,Jeaz:ă· în marea. for ma;ioritate 
Qp,.aptea, .astfel di pentru eut-Joii
~tea călăJ!iorllor ce str.ăbat P.ent?u 
P,r.ima oară . . spaţ14J.e aerien-e .a le 
Africii spre a vedea o lume no~. 
peisajµl1 îndeosebi acela .al Saha
ra, este ratat. LUIQina soarelui ne 
~rezeş_te din soîJ) n cînd aviol}ul in
~ ,în spaţiul aerian zairez. Dup)i 
deş~tarea generală şi cafeaua de 
4imii:leaţă, pilotul belgian ne face 
o scurtă prezentare a locurilor pe 
care le străbatem. A1>0i ne anunţă 
că ne aflăm deasupra Ecuatorului. 
Dar evertimenrul s -a banalizat de 
cind su~ de mU de pasageri l1 trec 
anual în cele două sensuri. spre 
d~ire de acum c~ decenii 
cînd lu~ aspect de sărl;>lHoar.e.. Tot 
pirţotul ne :invi.tă să pnviin celebra 
pădUţe ·eţUa:torială, .care ne pare de 
~s dtmSă, lu:xuriantă şl, . . a,şa ~m 
şflfcl din citi~ în. m~re parrte ne
st~bătută, vrrgină. El n~ lnd~ în 
stmga, departe, 1eei m a.i tltttir,tS ·di,n
tre cel~ şapte :parcul'î . nationale, 
wrervăţii ale · Zairului. sâlon~a 
(3 600 OOO ha)'. zonă . ocrotHă .de Zair 
şi U.N·.~.s:cb. O.rept 'Patrimoniu 
na~on~ ·şl ţtJondJa'l. O aâevărată 
impă~U.e fătă granit1 a faunei şi 
animalelor, 1eqpaczi ·(emblema tă-

rii), lei, elefanţi, Jnaimute, d rnpan
~. tigri,, '.hipopotami, rlnq_cerl, cro
cQd;ili„ anti1ope, 'Ş.a . Din păcate, dis
tatilâ. de 1 600 km qe la K inshasa 
ta .Salonga ne-a privat de curiozi
t.atea: de a vedea un spectacol atit 
de tar, 1a faţa locului, multumin
dti-ne doar cu grădina zoologică din 
Kinshasa. 
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aeroportul de centrul Kinshasei, ne 
ai:ată de 1 ~ • t~ am 

... -.~de; t,;.ai :.mezµl~(.,Cll.tt' ... ~ . ti 
t'raă.i,~'i:to :şi' b1ceium1'0nl 

A 
• 

· · #lil?;i- ţra1ti; ~emufuuJ. ~ 
ifehnoib~ce eare se 'âsirfiile'iiă . e. 
im?ogăţ;~te ~loriHt a~rtului uman 
a;Enca n. ~ar mgefli f.Uometri tn
~c?i in ,â~cofu:l ~ic d vechi aşe-

1 :zan afr1eane. t'ntrli - a · i pe ma
rele bulevard 30 Iunie (Ziua Inde
pendenţei) , arteră importantă şi 

t ~<IP~ ă, •„c~blocu~ _Jnalte, care 
tr,:.ţye1!S~ rc~trul ... Lilei ţ>e o 

" distanfă dE!' '5--i}{m, d u de ajungem 
la hotelul Inter Continel\tal, gazdă 
a tuturor congresiştilor. l n împre

- ------=--.--- j urimi sint .înălţate pe străzi şi pe 
Avionul coboară spre\ e"' "\ t edJ'ţicf 'ipl~a{~ care anunţă con-

ŞI modern 

in ternaţional din Kinshasa. JţOkIN" gr~~uil oo)ffi.~tn holul .hotelulu1 n e 
c~m min~ie localnicii ca:J?it~ia lor' pnmesc, la b1r?ul un'.11 secretar:at, 
se ~înţ\nclp; .pe-~--. lup~l fluviul};li . s.tew~~dese ?Olig}?~· ~El~ poru;.,tă 
Zair--· pe :.maţu'.P sfiîng,J iar pe malnl ' \) ~<!N.1 }:u . · ~ă „ ~P.iM · ea!' ~in 
drept, vizavi, se află Brazaville '~ r~f>fo~e~n .u. 'taes1gn d! -ii tl mle 
capitala Republicii Populare C ' Şl paginile ziarelor, în limba fran-
Traversar.ea de la 0 capitală lao~~ Ce7.ă, limba oficială a tării. 
se face pe filuviu timp de ~15· mi- In două zile sosesc delegaţi din 
nute, cu vaporaşe. 1 • 47 de ţări, dib Europa, cele ~ouă 

Avionul atinge solul zairez. Cobo- Amer i<;l, Canada, A:sia şi Africa. 
rin .• „, Teffe:J)e).·'.Jfil.t~ Q.~ clim·.9'~V~ C(J totii ~'Oăm cu saţisfactte că; ee::-
25· ae i grade TCeistus . .nli\:>a aniih~ !ui ae al .51-lea Congres al A:EP.S. 
term_ometrul ':'a 13rca la 34 de grade. 1-a ~ost ţ1cor~~t patron~i~~ P resedin-
Nu mcepuse mea sezonul canicular t~I1:11-~o~da~r . al ~§c.aru Pop~lare 
al 'secetei care dljreaz.ă pin'ă în luna a · Reyo)uţfet, mat-eşal·ul 'Mobutu 
sepţembri~. Cei 9-0i delegaţi români ~ft . Şţko, p~~Ş~i~e Republicii. 
la. COng1!es; redactonil-şef fil ilaru- C~ngr~l . se ya ~esfa~u~' tn con-
lu1 ,,Spo1•tul", Corhcl. "Po:Pescu, · Şi d!'ţl l e~celenteJ ~~ O.Sp1ta11fate _de-· 
ser:n":a~~ acestor ri!lduri, s intem Ph.n ~. de 1ucru . ş1 l:'d_~ ctlnoaşter~ a 
pnm1ţ1 cu de<?~ebită cordialitate. ob1~ctlv~l~r .n1;lţ1onaţ~~ c\~lturale· şi 
D_e. curînd ~vusese loc la BucureŞti' turistice· drn Kmsha5a. • i'lt.J 

v izita preşedintelui Za'irUlui mare
ş~ul M'ol>utu• Ses~ Seko, " şi' imagî
mle televizate· ae 1a BUctireşlâ stăi 
ruia~ încă în mJnt.ea celor care ne' 
prinieau, de .Ia 'ofiţerii lie m>ntiefă 
la hamali . şi . la gazdel_e rt~tre ce 
ne aşteptau. · Fireşte, colegi} "'hoştH 
de b~aslă zair~Zi .n~aµ_ pt.i<nµt •cu 
d~ebită ~ec1dune · rememorindu-ne 
zilele 'Ş} m~enfele congresului de 
la B4ţuTeŞ!f;i. , :: . , • 

Bwev&'du1 L~umo~- can~ 1ea'.gă 
I ·· ( ...-:, · . 1 \ ...._ 

.Hot·ăriri · ale ,-(~ngresulili „ (.. ~ 

r • .; ~ • ~ I „ 

. „ •• :„: i' A'I ·p':ţ· . -' ... -.... 
I „ • t ~ e 'e~• -:- r l 

------"~ " . . 
. • I' ' I . "\ >-'fJ 

Lucrările CongresUTui s-au deS!ă-
ŞU '@ţ la Casă Pop;drti.lui , 1a ·seisîu
nea tnauguralăi fi'lnd 'Pr~zent pd rtml 
m:in1stru; ' care l-a reprezentat pe 

executiv al A .l.P.S. ln prim plan: ·Fn.ink Ta11l<W (Anglfa) 
(x) şi Massimo p ella Pergola. (ltali.a),„ ~eC'l'etM, general (~).' 



_ Leg!«maţiile !nternaţiOMle ale - ţării lor, populată' de "circ- 3·<>00 OOO • -~ 
A.1.P.S. Numărul ziariştilor posesori de locuitori , unul dlb cel~~ "jnaţii P .• 
ai legitimaţiilor internaţionale se oraşe africane, o verltail>U~: -oglindă 
apropie de cifra de lO OOO. a ~airulu~. Am admirat v~titele 

L Noi membri Cle ''Onoare a.i cartiere B1oza ·~i Mat:onga, cu cele- \.. · 
A.Î.P.S. La ll.ropuner~ar Comitetului bra pi.aţă „Dj~ai:~" ,. cu rru:tSşî m~ ) i .::_. ':"', t ·· 
E~ecu tiv, Congrestil '!l votat în ·una- . de obiecte de artizanat african. E1 
nir,nitate trei ziarişti sporţivl' pen- ' ne-au cond~ la Mont. Ngalema, 
tru îndelungată şi fhletuoa.să acti..! aşezare înal tă; 75 rn deasupra ilu-
vitate in A.I.P!S. : Tshimpumpu wii viului Zair, roeşedinţa oprezidenţială 
Ts~himpumpu. ·(Zair).~ Jo~ • M~-ria a mareş~~ţui ·M-obu·t\f; cu 1 o tarhl-
Lorente (Spania) , Fek-rou Kidane tectură bogată, specifWă, ·variată şi 
(Etiopia). valoroasă. ! Am vizitat apoi llocali-

L. Viitoarele. Ccmg-res.e. .Jn anul tat.ea N'Sele, unde ne-a înclntat 
1989 cel de al 152-Iea- Congres al parcul prezîdenţia!l construit în stil 
A.I .P.S. va fi. organizat de' asociatia 1 cJ::iinezesc, cu o .-mare pagod.ă,-· unde 
suMeză de presă sporţivăj"cla Gti'- ni s-a o:fer,it iun dejun.1 Dacă adău-
telx>rg. Pen.tru 'Obţinerea celui• '.de găm iiPalatUll •Boponuh,tl, 'bUil'C;img-ul 
al 53-lea Congres au 'candida.t ora; ' radi.oteleviz"iunil, .alt.e ,cJA:diri îruµte, 
şele Toronto ~1 ·Atena. Voturile au dt şi imensuJ.-,parţ zoologic ne,com-
fost acordate canadienilor deoarece pletăm imagi~ea ~cestui mare oraş, 
grecii au găzdul,t de curind un diferjt totuşi q~ capitalele ~ne. 
aongres şi vor avea din. nou posi- is · • -' 'w 
biljtate11. s-o ţ_acă, rn.. ~~1,11 1Jl951 .'lna~ 
lntea JocurlJpr „Olimwc.~ ... -<Un .,.a,;nut·. 
1996. oentr."1 organjza-r~ <;ărora sînţ: 
mari favoriţi la să~bătoti~ 1cente
narnlui Olimpiadelor moderne. 

Au fost, de asemene~~ ~xa~na~ 
raooartele preşedintei.Ml !al secre) -
rului general si ra:POrtul fin an ciar, 
ca şi rapoartele sectii.lo.r confinen--
ta şi ale oomislflo*r ihtetrlâftona1e 
1>e ramură de' sport „ r "' 

' - t" -

Presa ,sportivă · zaireză : 
„1 ·~· (,; tlt ')" l 

„ 
. . ~ ~ ~ , 

Cole~ii ~ir-ezi Ţs~ţiirr1;1;>um"R4 .,si 
Ba<iunga. cunostinte d1n ~Ul\ 196,8'1 
de la congresµ) f'...I 4P_.S; ~!e a avut 
loc la 'J?Qcut~ti. an h>se· alături de 
noi. dele~aiti roinâni. ' irl toate tm
p~jurărUe: ,'Ei ~înt mnl<lri de asO
clatia lQr. f'.ll p~ru(' . ~î.e?equ{ie 
Nobanzo La. 1J!a.~pţi~. {±. fţ>sft o "'e,x, ,, 
celentă gaz~ă 'î,ieÎI~~ ţo"tl "oas~ţji,„ 
ca' şi secret.aru'\ aSOC'iătiei ~ascm
'14 Tschâmtde. AsOclaÎja zaireză" 
A.,r.s.z .. ·(~iatia zfaţJŞti!or spor;
tlvi din Z!ilr) ,a f~\; i.nţiln.W:tl m 
an~l 19.!!5 . •. X>rtmul _il~r 1 .şi?ort,Jv a,, 
aoarut în . f~u}:~9~7. Şi s\a~ numi~ 
„~chos S.P.o+t. s~".- tt;i ag~~fi .p,eribadă 
s-a~ . in.ti)VJ,ţit ,p:l~ttcll_e ~~~ve ln. 
"?~1d 1 aneJ~. ~~:icre~. Cu ~erea .'3n1-
lor si lnfii.ritarea celei de a doua 
Reoubl ic:f. .realizările PrESSel sportive 
seJ int~nsifică şj .apa.r. ~. ~t.At~ zl~re 
şi reviste cum smt cele achlal~ J:a 
.. I.;e stade · africa\ne"'". ftfai11qţ 
Ja,'µne". „M·asano". ,(ţe "Jlal/ipion ", 
„SJnawa" . la Kinshasa. Lumum
ba1hi. 1'):.isan~ni, Kanan~a. ş.a 

De oes <:1TIC ~ tqns!},Mf actt-, . 
J)()steşte sediul Uniuntl Ziariştilor 

A.rica ni (U.J .S.A.), secţie contlnen-la . ":. •, . . 
li a A.J.P.S., .cu . 28 4e asocla,\[ţ 

lll bre:- . , ' .-

~ . 

. ,. 

Ne-am inapoiât la Bucureşti cu 
amintiri d~ neuitat, emoţionarite, de 
du~a~J pentru -~ aJti · nrulţum l 
amabilelor noastre· gazde. 

Aurel NEAGU 
membru al Com~tetulu1 Executiv 

al A,l .P.S. I 

Prietenii noştri zairezi/ ne-au a.ră
tat cu sentiment -şi orgeliu capitala V.edef'e - pa.nora.mied " capitalei zaireze 
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Sesl:aneq Prezidiului O.IZ 
' · . ~i~n.~pe~diului Orga

nizati~~~tnaţionale a Zia-
~ 11.i 

1 9-1 :(~J{~). ·care a avut 
l~" lă- ;sfjr,ş~ 1-unii april.ie 
a.C, in ~3·r4Şul 'B-ra.s'ilia, a în
scris pe 01'dinea sa de zi, în
tTe! q,/Jiel.e, următoarele: ad
nllter~ de ' no.1 orga:gţzaţli
membre, sit1<1aţia ziaristicii la
tino-an;i,etjc~ne, qes~rea 
nouJ.uj secretar general al 

LUJ este, totodată, mem
brţi a Uniunii Z:iar4tilor Afrj,., 
cant .şi a Fede,f:<l41el [nterna„ 
ti9naL~ a ,Ziariştilor (FlJj, fi
ind t mf iinţată f1i a-nul 19'7 5 şi 
reunind 15 membri. 

40 

1• on~aniUţţiSî.1 atribuiL'ea pre
milîor intemaţlonale de zia
ristică a1e O.I.Z. pe anul 196B. 
Au fost adoptate rezoluţii tn 
problemeie discutate. 

S-au afiliat la O.I.Z. : Le
sot~o '!J_nfon of Jo urna Ust..<> 
(LUJ) şi Unton de Perlodis
tas t'UPJ djn Spania. 

UP este a. doua. organizaţie, 
ca num4r de membri (2.500, 
din care 1.300 ,JJ.4 Madrid) a. 
ziarif Hlor projesipnişti din 
-Sl>a11Ji.a. OT:ganit4ţia a. fost' ,.,_ 
'fiinţată ·ln' anuJ 1978. 

P-remiile i11ft!1;n.4'tionale âe 
ziaristică ale O'. I.Z pe ainul 
1988 au fost atribui.te aroe11,
Un,~nului GregariQ Selser şi 

pa1estfnianulut F-ajsal Al-Hu· 
sseini. 

Cei m· ai· mar· cons··..,,..-" ·" ·. l „ u..1..u~„uOil ... 

Suedezu; , tr~ drept c.~î -tna:i : I 
mam cp,osumat-0t;i. d~, J?resli1, 
din lume: ~e a.ltfel~::.ei aw la 
dispozl-ţie cel. mai mate; nu-
mă.r d_e ~.epl-Pla.re de- pe.rf.o-: 
diae' pe t9.witpr~ ~~m~. c~, 
dacil ~ţlinlit1fl1 d~ -~~empUir~ 
est.e in ·ctm.tihud ~eŞtet-e, di-

versitatea pu.blicaliif61 este 
în ... _ descreşte,ze. Motivul 'l 
Cei mai import:aftţi. lZ editori 
cO:itt.wiea.m 80 -bi · si+tii din 
ediţiile presei cotidiene. ~
t:uiie~ţi{ z"ta~eioi ' #m· 1fe ~ţ
,ifS'fl.a'fi (S.O)~t- ~ta), ft~ OT(/4-
·ntZafii d;werse (~ ţa. .sut~) sau 
'fUndaJt! (10 ·14 -stitiî). 

Sfirsitul 
<I 

proiectului ,,OMEGA" 
I;a, fiti;tfle a-n-ulu.i ,'trecut, 

conducerea societăţii fta:n-cezc 
„Hacbetite'-1 a hotă.rit ·sfi, re
'll1un~e 14 intenţia de a publtca 
-un mare co~idian. -naţi_cmal. 

Timp de uri an şi ;:um~ 
~te s-a. 7>'1'eoă.ţit .a'P(l-1:'.ijia a~ 
.cestui · cotid~ ca.re .a'T '!fi .ur" 
mat· ~ii 'i~â p .a pia.j<ţ. s.ub 
denumirea „Omega '4, 1n cursU:t 
an,uljii" 1988. De altfel, gr.upul 
de . ~ti ca-re p:relJ,ătea 
apar,iţtp. 'tlU. şi publica~ 1lJl 
1)um<fr Ă.-e: ·v1obd; eu un- ·th'aj, 
de 30:00Q de; e.J?em!l;IZă-re. 

.A~Itza scin&;~tor, "între
prEnse, p,e - această. edili.ei. în 
30 de o:ra,şe, prevedea j>o"slbi-
lit!lif?a aliingen t unut tird.j de 
500.000 de.. exemplare. 

11i ciu4a Japt-ulut că toate' 
prepar4ţ;t17~~ :au.. cdstat ,socie
tatea .pHadiette" clteoo ~eci 

d41. milioane de ff'anct, aceas;-_ 
ta a anunţat totuşi c4 pro•-
ie_ctul caiJe l · 

Chiţir--un miste,.. a4 lrt-v4luni.
·aazul? Se -pa-re. cit totUl Pro.. 
.v~. d'in diţl,cu}tă.ţile ff,pan.-~ 
ct'are care< ~ .în .pre.:.,., 
zen:t intttaga pi'esl' fr:aneeză_, · 
latd 1Cîteva -ar(Jumente. lntht 
tmwarie şi oclom"brje l9B1, · 
tîraju.l cotidianului „F,ranc~ 
Soir" a sciizut cu 15. la .sutil,. 
la fel pe.treeimtu.-ie- sitooţi(r; 
,şi ·cu cotidia.nele- 1,Le ~n~ 
#i· vQµ~)tidi~n d~ Paris~·. .rg.u... .1 

mll-nd ·e.rempllfr~Jor- t>Md:f,ltit. 
~_fn .~garo" a. s~4;ut şi ei.-g_u 
c~f'C4 7 la sutd, iar dtn 1 ;Li
J:>et:atioo" cu 2 J4J- suţd. 

!11.. ,aceea.şi 1p_erioad4, doar, 
,;Le . ·r,fonde'' ·J.t ci:>ff4ianu( ~„ 
cqnomic „~, ~0s" au ln.
,r.tg~tTat o m1t9'e .a vtnzctfli„ 

.Forum studentesc „ 

Cea de-a t.reJa rewiiune a 
Forumului studenţilor euro
peni în ziaristică (FEJS) a 

avut toc, Jn ~e't a,n, Ta Vie
na, cu participii-rea a 23 de 
universităţi şi IJCOli de spe-

·--
) ~,-

ciaUtate. din 14 ţări e·urope1l,e,·~
Au fost de faţă -repTeuntanţi :t. 
ai Unhm-ii lntei:na-ţiooole (!, l , 
Studenţilor (U I S) , 4i Un.iu- · 
nH :darişţilor (vest)-,germa.nl; 1 
(l)JU) .fi ai Institut11lui In~ 
ternaţio:nal de Ziar.isticc1 , 
(IJI). •l · 1 

Pa„rticipanţii la Forum au 
discutirt despre defimtivarea"J• 
unu·t catalog· al i1Utitti.ţiilor dei 
pregătiTe ziamtică din Euro- · -
J)(l, e~b'orat pe baza rdspun-: 
surllor la. un ah.estionar. al , 1 

FEJ'S 4·iS:t·r:ibuit în ·tărlle eu..-d 
1'opene, -De asemeli.ea, au tost . 
dezbătu-te im.plieaţtile 110tlor 
teh110logu asupra prof esiunU 
de ziarist. 

Viitoai'e'a -reuniune a stu
denţUor:.zW.riştt va avea loc 
la Universl~tea d~n Tampere ~ 
(Fi11,laml4); in anul 1989. ' 

Achizitii 
<I 

I 

I'(&, Marea Bri.tam.ie, Rober-t 
Maxwelt {şi mdreşte ·imp"eri u.1 
sdu de presă. 111, ultimul timp. 
el a cumpărat 90 la sută din 
acţiunile grupului ·Patev . Doy
le( .cu~ ,; editea!ă' 11. reviste: 
St>e~lmte consacra·te u1W1' 
diverse ăomeGit (econom.te, 
construcţii~ f1tcJ Acestea r:s4? 
adaugă altor 36 de reviate 
speda.lizate, pe care le-a a
chiziţ;lonat in Juna 11,0jembrie 
a anului trecut de la g-rupul 
Trad"6 Press. · 

Pe de alt'4 parţe, g1ţ1ipul â~ l.. 
preâd a1 lui Robert Ire.r84nC: ţi 
controlează, de la începutu{ . 
lwrtii aprilie a.c., şi Societatea 
poUnezJ4nă de presă "Care pu
bl~ singu.1"Ul cotf4fan dih , 
Tafl.tti - ,„La depeche qe Ta
hiti'" . .-lcest cotidian a fo$t .Ei- , 
fiinţat din 1964- şi are un. ti- : ' 
raj de. 12.000 de e:i:emplaff. ' 
ln urmd cu doi an.i, grupul 
Henant cumpărasl? unf.cul co
tidUin dtn Notl4 Caledonie -
„~ouvell~ c;:aledot;lţenne;.5!' (ţ{;- I. 
-raj: 18.000 de exempla-l-e). 
Hersant deţine şi un <llt iia:„ 
dtntr-un „teritoriu de pe&tţ ·~ 
mdri" - singurul cotidian ,' 
care a.pa.re in Martin_tca -,t 
Guadelupa - „Frarn::e-Anttl-· 
Ies", qgnd1(S de t~.ş_i .fhi.l:. 
său, Philippe Hersi:int. 

Tara noastră'i "J -
. ' Aces,ta este titlul tlt1Y!i emi-

sidni TV core poate f.i urmct~ r 
rltii, in fiecare dumtnicd sea_...,1 
ra, i-n Zimbabwe. 
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Anima.torul emisiu:n#, Mi

chae.I Muµyatl., îşi Pr'?ztntă b1'" 
vita.ţi'i - ~17.41onci.Ut<J.ţi. a.le vf.eţti 
polttice şi econrnn.ice ;ţlmba
bwene_. ~i -r4.sp.und ,!a înfrebă
rile ;nise de telespectatori. De 
regulă, sînt ·in'Vitaţi cite doi 
expeYţi ·~erit,ru fiecxt1'e Jn'Oble
mă în .disci+ţie. 

„l'ara noastră" estf~. i-nace-

laşi timp, un p-rogra.m trut~
tiv şi educativ. 

Depcn:ta.mentti l pr.oa:ramelo·r 
educative şi PltblicitMe• al 
Televiziuni i din Zi mbabwd. -
î·nsd<rci11at cu realizar-ea emi-
·siunii - dispun.e de propria. 
sa secţie de studli, unite este 
PlLSă la punct d9C1,imentarea. 
fiecărui subiect. 

Ziaristico. b:raziliand ·r 

Ndua formală 

grafică 
• 1 

a ziarului 

,„Le Monde" 
• Cot{d!anul fr.aneez ·Le Mo~
de~ -~ publica.t . r~Zu.rt4(eie 

Bra-".:.- .s·e -nnate mi _ _._, cu t; •.• b ·1· -"' · • (ABL) pnnci-pale ale unei anchete 
~t i . ,,.~ toun · t<C1 razi la.... ~ pr~ privinţl di;fuza,.rea lUi în c4rsui' 

c~ .m_a . ·Ffiderunga.td '1"adi~ ~ fi~~ ~-aţia..,:J;la~ a - a- - , 4nuJui 1987. Difuzare" t-'1a:1 " 
zuu'tshcă din America lat . '~· "' 5, ~-~-, = ~. · .• ~-. . ... ..,. 1.11o "" 

Astfel, cotidianul „Diârtq -~ • ;îl~ '1' ~~N~Jl , .:!f:1'tl_ Ţ.Cftlflr ' .., ~-~~rulut '! rămas 'pr4ctic 
Pernambuco:" a fost i.ţi.fij;tt _ L r·!aft!inlK,.11;dln .: ~ _)4. r.uapf.:. ·.,, i:t4'f!ilq cu cele 362.443 exem-
i 'd -k_ X ~~ · 1 • • · Uşoara. scit.aere cu 
n anul 18_25, con~titui ; :ce • _ ... ~~ ~ţ,);!!~li. '~; ;z~„ ... , . fa.fă de· 1986 se ~xp'licif 

mai vechi cotjdian de -pe · cr~, ·,.,, - il2! .f~l~'b _• -~ ._('"!; , : ~ 'l "-: - ~o ăirnintiate ,a vî~ări
ttne.nt. .· . ~ · -Pe -. Iinael. >ae~~ as~cf. ·fh.. fi·- · • ;UJ.1:: ~~ .. străi'1iă0t~. 1n s,:ltfm~. 

1n prezent, în ţa•ră ezts~..:.: T • ~n1eazăi şi,•:.. ul~ ..-~~O'~~~ :ii ~ăr;ue au pro'f1resp.t, cu 
circa 20.000 ele ziarişti, c âre · profesionale : K.soe~lîa fota"": -~ 2ţl2% în tdrd. 1nt1'-e aCteLe, co~ 

, tidian'tll francez a proj i ta( ile 
Lucrează 1a diferite media. Ei. reporterilor, Asociaţia profe- Sal~nuL că/ţiî pent'1"u. a testa 
sînt reuniţi i·n două asocia.ţii> sorilor şi stu<;tentUor îri zia- · !lot{Q. Jcm'nulă a. ziarulu~ aşa 
sindicale naţicmale - Asocfa.:: . rist!că etc. "~ni '!la fi publicat pînă ta 

,,Financiq.l Tiines" la · centenar 
Cotidianul · br.(tamc „Finan-· 

cia.I Times" ş.i-a sărbătorit 
recent cent-ena-rur. Primul nu
măr al cotidianului a apdf1.&-t 
la 13 febnutrle 1888. aveţi 
patru pagini şi costa l pe11:n11 .• 

/fJ> 1'4stimpul ce1o1' 100 de 
a.ni, cotidWmU,1.· şt-a.spor·it con• 
sidera.Ml numilrut de pagini 
şi, mai a.ies, şi-a dobindrt Q 

import4ntâ reputaţie itJ.teT"M-

#Cma.ld pnri infcmnaţi;ile dtn 
lu~ · finanţelcw. il.Stgurate, 
cu promptitudine, citito1i1or 
săi.· 

·' · ~iarul apar ,e -simuttan la 
L~ra: F,ra:nkfurt am Main 
.fi la, New York. 

ln ultimii JrO de ani, „Fi~ 
nancial Times" face parte di.n 
grupul l>rrtani.c ,,Pear.son ". 

cărti 
~ 

I . -
de . presd Noi 

,,The C>xford Unlverslty" a 
publicat Tecent două ~'ucrd.ri 
de '4rQ interes. Este 1 vort>.a 
despre vol'U.mul „Ziaristul vir
tuos" de T om. L. Beat(cha.mp. 
şi Stephen Klaidman, core ftM! 
o analiză amălnunţită a tf"ă

săturilor de carac.ter, obliga
ţiilor şi virtuţilor prof~siona,

le necesue in exerci'tairea 
unei. gaz'etări.i competertte şi 
bazată" pe adevăr, aducin
du-se o serie de exen!ple şi 
cazuri rea.le din mass 1 media 

americană. Cea de a doua 
CMte se tnHtute.a,ză „Pute.rea 
presei" ş'l este semoo:tă de 
Thom<ls C:. LeonaTd, avtnd ca 
s·ubtitlu „Naşterea. -reportaj11-
1ui politic amef'ie.anu. Acest 
nou studîu tf"asează creşterea. 

Influenţei exercita.tă de pres.ă 
in arena politică, 1.e la 1'e
volttţia americ<mă .Pînă în 
zile-le '11oastre, cînd j>resa. de 
scandai joacă un rol impOT
tani chiar ş1. in alegerile de 
candidaţi la preşedbţie. 

(M. K .). 

·t ŞfjFŞit-fţ~ aces~ui ap.. Supli1!tett.-
·.tul imituJat „2001, Odis~ 
Spiritt.ill.li" cqrespU;nae._ ăe 

~ tapţ, qspectului pe .care.:·i va 
-căp_ătd cotidia.nit.1 (cu un· for
"lat u(şor micşorat) im·ediat ce 
se .va; -rea.Uza. noua tipografie 
<k 1a . 1vry. lM . K.:. 

, Detnda presei 
I 

la Bru:xelJf:s 
A-i familiariza pe tineri C'U 

pre.sa;• a-i îndemna să <;ritice 
mesajele vehiculate de aceas
ta d t n . urmă ; a ccmt·rfbm' ld 
f armat.ea oeneral.ă prin info1'
?"''!tie . .'. lată cele tTtf oliiective 
ate unei detade a pre.set, 'Orga.
~izq,tă -Tecent 1.a. .-1.tenl?'ltl „ Olufr·-
1.es Jansscms'" din Bmteue·s .. 
Conţinhtul ex-poziţiei a t oi:t 
practic exha:11sti'v : preila şi 
istb'ria,l pre.sa intenurţicmală, 
umo-rui in presă, drtmitll tn-
forma#ei, jargonul ziaristic 
etc; O anehe.tă (Ce eit.e.sc„ ce 
ascuua tinerii?), tradiţionalele 
c.®f erlnţe~dezbatere au com
pletat căldtotia pe tăTimul cJ.e
,fleŞewi-. (M. k.). 

I 
Ruhnică, ireali:z.aiă de 

Constantin LUPU 
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, •• La 27 iUli'~ rZ1atw. ~~·~, „ f'&s.: _e- bui să lipsească dintre 
,.i(Jfţ.omnaJli\ -a~ur..!l§.:· I · .zai:L~t'n<>.Wt ro~ , - iecbww-e celor ce 1u-

~r-şef _iagjl!1!QL.~ ire
v:istei „Vtlaţa mflitit.rA• ; 
mult a preciat pentru 
creaţia Sa ltterâră a 
obţinuţ .ou :lloax:te pu
'ţină · weme"'îtt n ~ 
·M.tlul 'de doetar • td

ttrutur„ · ăfU.y~:_~' I 1 ~ l iti ~lti us crează în ip:resă este 
de ani de la apariţia Oiiacimescu „De veghe „Călătorie in Iwnea 
pri:nuilu.i număr. A- ,Pimt:ru 'invingători ", a - scrierii şi a tiparului'', 
dresăm, co acest prllej•' ) ~~ la Editura M:HI- apm•ultA triecerm. Ia Edi-
întregu.lui colectiv re- Lară. tUlia ' ;,S part 'l'hi.·jsm•·, · 
dactional călduroase • Da bl:Jiiw. desfăşiu- -:vubv 'semmîltllll·a .liu:i Vic- .1 faife 1 ·fi'flj!o'@;O'e f· ' 

felicitări., dor.indu'=i .. ppi !MI'e a ooncursO!tui ide ··Wt" \Duţă„. ~· I 
împliniri pubtloisllc.e • ffeeaţieliterarâ , ,Poesls" • • „ft'llcări su'b apă" 

;',Motivul ~lOrlel f: 
proza -&nC.ăS'ticl ~ H

în merituoasa străda=- şi-Iau ~dus · eontnlmţia, este · ~n.titnlia'tă nolla.1 
qie, de zi_ c.µ zi, de, a ia?01".dind şi ~~~, i-e„ 1 lc.a:i·te a ~col~gului.nostţu 

, . î'COlului - .al -.·~ea·. 
°'991-dQJJiatpr, ·Ş~ dru-

oferi citti<>llil9r~ un :ii.aj'. '!~~~l~. „CQnvo.i;~-.i, . 1~ , .. P~tre ~ ~ă.Qan·u, , ~;. 
care să oglindească teria.1 e :, „Lt1;ce8ll'rul , pM'all~ lla ~ Emi-

,mă~ .ne 1lly.a; 1-e 
'f&:t„' .~tin_9Uil I L'' • de 

complexa viaţii. a_ oa- „ Orizont", .• :;,'Sf&uâ1', ~esicl.i;'o'~bln.ă mo-
pitalet r \ · 1 \, - ·· ; ,'f,rornls" ~ şi ,,Viaţia r-o- ""' Ilio~ & '<1Jlllell voaaţii 1 

ti.inţ"' Zoe D ·-.:M<; :J'!' __ 
ş "' ~u-

·i.Buşulenga. Sincere.. şi 

• Biri1bătă, · ~· iulJ(\ 'lfiâneas.ca". ·ero:hce - mese.tia de 
la Botoşani, a fost or- • ~):ltre _.cele 50 de S<:'ai'an.fu:q.~ • \ 1.,..... 

calde iellicitări ! _ 

• -~~aţeţtoJ:.u ~-
ganizată de ,către. con .:. iLU.crări m~i~e au te- • • V~ J~ 
siliuJ 'de· conducere şi ID!atiK:ă patriotică -~i os- a~astn , . -a:~d 

trd ~ 0CtâVfah··~cm.Qnic 
- cunoscu~ -irul~bi 

, sub l1UJ!1el.e;~ 1 $'.{e 1,..,..Ando cdlectlvul de redacţie tăşească. selecţionat.e scrâiitorulitll Dunutru . 
aJ gazetei „Cloi)otul" · · ' 

1 
-:-.:i ~l:e t<\µto:rw. , a-

o deibate1:e cu citit.o-' 
l"ij pe tema „ ZiB;l'ul pe_ 
care îJ avel)l, z ian.il pe 
cave ti dorim", dezBa-

- tere r>rile~u i.tă c;ie 'î:rn
pltnirea a 55 de .ani de 
Ia aparitla gazetei. 

»:ei (27 deseiie) -o 
(pouă ţxroşură tă 
el~ D.iioot~~ . · .G\I . · 'al di 1 .. -· ... 
. '111~ · · ~· · " ne:a ..., Milit1ei : „ le-
fOn,uJ >şi' corulu:lt.a ~~c
vent"lvă ", desti'Mtă' de
opowlvă vle~nilox şi • ,Pagini teJeorm.ă-

n~ne" e9te. IOIUUlele unei _ c. . • 
nai .pub.ldicatH tt\lnleS- , 
tmii3!le E:dL'tla.~ de Con
slliU!l J1U<i~ţecw . d~ cui
tună .şi ~ţie Socia- · 
lislă TEileOI'maln ş1 re
visba ,µgeş·11, Apărut 
da 0 nooesilllalte de a. 0- I 

feri spaţiu de afjrJnăt;e 

, ·' .. · , I ... , şqferilar. . . .~ • l 
...iu __ ; • Viasile ?:r;.e.chl . re-

~tiY~= aun~~ 
ţul Tel~ trtilmes-
.b.uia.lllll ~şi dareŞfe, .La 
început de drum, în
scni,~ ·1,ilţtr-url- Oit.: 
cu Vt; peren" şi o ,,ilar
gă a11.t<:ll~ 1n rmd~. 
ciltiitox:ii1ott:f Nu ~ ră-' 
rnîne aeOit sâ' ~e -fLrănt~ 
i'eallizatolr:in.<Xr' îm:plin.i-rea 

I aceS00r <d(lllii!l)iţe ! 
• O 13!P~ţ~e ,P:Qbli

cis11lc4 i·e.rnarcaJbilă este 
„JurnaluJ-lltera.r", fAale 
a so.ci~llă,ţli cu11n:IM.le 
„ G. Că.lliru?&<m" 'din 
m~ Gheorghe 
.Gheai:gruu-Dej, aflată 
î:n tee1 de a l X V-le.a .a111 
de aJ)3lt·jţi.e. Ln sumarul 
n~mlmu!l.W. ;rooenrt ap~
inut -:- icooră·cmatar pro.f. 
·~n Th. C1Qba
inu - atr.a<ge .atenţia o 
dezhalf:elie iprivind rea
lismul li teraturti ccm
'temPonllll'le. 

• Membrl1 eenaclu-
1 u:i tl!ilterar .al revistei 
„Ramuri" d!ia1 Qr.aliov.a 
au .ilrll.iţlat llll1 sch!imb de 
exiper.ie.nţă în cadrul in
tll.llnillfil cu membrii ce
niaO'ltilruâ ait!:er-.a:r ' ,;'Cl~
Sikl!ra" dim Bechet. Cu 

pelitru , etapa llU.ll!l!lă av Radu p~escu, i·eâaăiO-' dactor ·1a ifeV!.Sta . ia-
F 4:8tlva1ulul cinteeului , >1... Jr1u1 şef an I:evi.s.tei „ocm.- ţa ~a.",..: şt-a.r·~rcut 
Of!.tişes. c „Te aplLr şi ~e t~.JlOQanul;':, ia ap~uţ . · din •nou' p~ntia.t în 
dli,t patria mea" (eddţLa i.n tnuhtcere la Ediittma 
a 11 1X-a), oare se va „Ştia.teta " dim B.Lţ!.,,-, librării, de dataaeeas1a 

~esfăş.um ~ i'9<'1tt~ e; . :'·~Jiaitâ·l -c. 9rn1 \: ~~00~ ~::~ 
a.c., ise atm. Şi citeva • Poetul Mi.hai Ne- „Acest trewt ~ • Ollt 
oare apin'ţlin - mlal la- gulesc. u redactor- ef al înd „J·t " rn 1·'"· cles ' în ce pnl.ve;şte tex-: ;- .. ' ;,. . , ş ,_ c va " i or ;....:i ~ ... ura 
'tel .etil . revl~tei - „Cui tarea L1l'Wl lidfă) . .! _.4,. .., 

~ - unor · · egi din. României"'· este 'pre-· i' • Dr. Geefrge .!. M. 
piteSă. . Le consemn~„ .zerrt Sri librării 'cu un " „ · numele, orlată ·cu u- · 

1 
dd _,.,i.:1.rr-L G,ni:ou~1 . .1.·~. ';. ef 

, F"ea de a se situa Ja ~<>;ti.µ~ rln st»Jî:"ai a,J.. rev.istel „Smăta; ea' , 
-itoamn. ~. dnd. se VOT •. i ' ibiril" I ,ţ:~=-t :.:i n--- r este autorul l l~~ .număra lbohooi:i rn:umal u , , e~ ue '-'<li1 • ~n două -(rolutne· ilm:Q.u-
W a:·îndul ~emkninâ:r: ·'tY?a Romăfi~ască. ·' ' lafA „caleldeiscopbl în-
lfon Pele&l'Că, Jean ' • 'fBledactaci de la ire- structiv-.educaU\l",i • a-
Gheliuc, George Florin v~sl!eil~ „N'dla:ţa I RQR\~;„ ~tă . . ,,în . t ~~~fia 
Co~ Ion Mwnă, E- !Dească". „ lJ•Y~", ?î. .1t.9aJeidO:SCo;>" ~ · J:.101-
mli Mm~ ,A.dr.ian. ,,Asţ;I'.a." a).!. 1)aliltllcipat lă · tuci{ C-eres. Lucrii:ea 
Mienluş.că, Cans'itiantin dezbaltkreă . ,,Patrio.HB- .. se ' preiintă ca "u:rtl~jl-
ă.vnam; ~ Reu şl mul socialist - dlmen- gazin al sănă.Uţţ:ii", 
Ion Ţîrlea. siune f(iqd!'ffi~'•llL ~ ptmtru- toa.l:P. ..... y~tele, 

• Semnla!lăm eipa:l'iţLa creaţie~ ti~e Con.tem ._ irrbluzî:hd , o ' ditr~~-
.aJ:manabuluJ ,,Luce.ală- porl\De , care s-a des- te de date-;prtvln d or-
rul 1988 ăl cărui su- făşurat . la căminul oul-: ganismuJ uman, starea 
mair ia:e 1~ 0 tai:~ tural .cd.illl Moecl~, ju4.e:- de săn.ăţate, s~ ud 
gă gamă ·t~. oe ţul Braşov.- 1 • • • ' i>entru preven:Jo;ea · -
!ia Emin~ şi. ~tendi • Recehi!, Ila Foc$ani bolnlvmt.Ior. 'inotiu~ d e 
Săi, .pîltlă La Kiant.m - •S avut O.de' iprezentatea 11eordare· I ·-u ipirlm:tllţi:l 
aţ1ta non-violenţei. Din· 1roll'.llallUilU1 ,.Muntele şi ajutor. •• 
nou Îln. c~ Ml.an- .•.. ..Pi~~", ~p:ixat de e„ . ·' • .„S{Waţ~ n~a-
tti~ei, $.i;xiooa:;iul ecan<>- . n.'O~~ : ~u,~te . de. ~ .r,~" \ es~ .intitula~ s.âi-

' mic, Uirme de pa.şi pe MădŞeştf, Mărăşti şi . tea semnată de J2~ll-
ştînci, . Mirajul .HollY- · Oituz din 'Wl!!'a anului ·· cistul ' Radu ·Bud~µ. 
\VOOd-1..lil:UI!, !llfl.eratu.ră' ,19J.'7• Atu~ romaniu„ Tiitlut'ile C°clor trei! . a-
ŞhJ~~-.fianit'a'st!Gă şl l'lli est.e Cdlegul nostru pit.ole care- . alcătmesc 
poiiţiStă. '.Th:laiian. Olteanu, di'll .l1.1crarea sîn.t el.~'@11-

.• O 1U!Cl'.a:r(} cu un ire<iw:ţia .gaz.erei „MJJ- te;_.pen:tru conUnutl,1. a-
vădJlt cairooter .de in- loovui „... cest.eia : „ Galax:Ia ·,ar-
fm~ şl Jan:gâ' ad.te- ~, riiel<>r". · · „Greşeli de 
sabilitate şi care. în • .Aflăm, ila redacţie vîozareu ş! ·..;;Meseci:a:r'de 
IDIC(d .<I~:nt, 111~ t::_~- că Ion •Ammă, reda~ a trăii". 

-- - ·- - - -„ ---- - -



• O şedinţă speciâlă 
pe tema .,Mijloacele de 
comlll)lcare în masă 111 
problemele .Picii şi ale 
războiului" s-a desfăşu
rat J.a Praga, sub 
egida . Or_ganizaţiei In
teroo.ţionale a Ziartşti
J.ox {0.I.Z.) şi ia I'l'l.Stitu
tului Inter.Qiaţio.nial de 
Ziaristică r(l.J.I.). Dez
baterile mi 1ost âonduse 
de Kaarle Nordenstreq, 
preşedi;µt.ele O.rl.Z. 

• Adunarea generală 
a Uniunii ziariştilor 
guyanezi il ~ Etles· ba 
preşedilnte al Uniunii 
pe Janet JagJUl şl oa 
secretar general pe Mo_
ses Nagamootoo. In a
cest an. Uniunea îşi 
va săibători cea de-a 
21-a .anîver'Sâre. cu a
ceastă <Ocazie, Va ! i or
~J.D.faat 'UD sem.inm" pe 
tema influenţei televi
ziunii americane în re
giune, va fi .decer.nat 
- pentru prif,na oia:ră
un .pr:emiu .de 'ziaiistică 
şi se ·.via ilnfil1rn ţa o fun
da ţie ~ă destiriată 
ziarişthlor. 

• qinci orga.ni1,1aţii 
internaţionaile şi regio, 
nale ale .z.imriştilor şi.:au 
trimiS .reptezen ba!llţi la 
Pr-a~ ila a ,opta reu
nlune ~nsulta.tivă. Este 
vorţi.a de FederaP,a In
ternaţională a Ziiamşti
lor <(F.l.J.), Federaţia 
Ziard:ştilor Arabi (F.A.J.) , 
Fecle.mţia Latdno-eme-
Ilioană · a Zlmiştuor 
(F.E.L.A.P.), Uniunea 
ZiarlŞ:tilor Afirioanl 
{U.J .A.) şi Or~izaţia 
Internaţională ia Z:ia
rJştilor (0.l.Z.). Aupar
tic~ţ . observiatQr! ai 
U.N~E.S.C.0„ Bir()Ulul 
Iinter.naţiooal al Mundl 
şi I~tu'tullij~ Intema
ţional„fcle Zilai;isttcă. 

• .,,Badlo ~"" 
staţia- de ll"6dio a . Oon-
gresuiua Neţiana1 Afri
can (ANC) este sin.a.tă 
în impre)urinitle oa.pi
ta.lei Mia~'Ui, 
Antaniana:rivo. Staţia 
difuzează. în fieoa:re 
seaTă, cît e do.u â ore de 
program in engleză şl .. 
ÎJl alte il-imbi din sudul 
continen1Jului, rpenitru 
Republloa Sud-Afri:ca
nă. Emisiunile pot !l 
recepţi-onate în . tolate 
o.naşele şi satrele sud-e
frioane. 

• Dlill acest an, lf• 
ni unea naţlonalA a zta,. . 

rlştllor din Eciiădb ~.al·e 
o nouă conducere, 1'.or
mată din Edgar Jara
millo - preşe9Jnte, l\'li
guel Rivadeneira.~, E
duardo Brito, Dor ~es 
Andrade ş.a. • 

• O expoziţie naţio
nia!lă de fotog1:~a:f.ie s-.a 
or.grorlzat la Varşov:iia, 
la oare iau exipus cei 
mai buni fotoreporteri 
a.i anului 1987. Mani
festarea a avut loc sub 
auspiciile Asociaţiei 
z1ariştillo;i: di n R. P. P o
lonă şi aj.e. 01ub\du1 ilo
toreporteril0'1· pdfonezi. 
Constantin Pxrsăoaru, 
secretar al OJ .Z., a re-

' . „. {'• '· ... "~ \· \ ' taht 'i>e ordipea e t.)i!i itje ac. Tema reuniu,-
'° fost discubarea proiec- n ii va fi ,,Ew·opa 
tului ,,Latinvision". oa.sa uoastră comună". 

• Radiodifuz.i unea ja- Pentru .prima ooră, reu-
'. poqeză d:ii~ză ~ţ.c.. 'ni1t1fe.i! din~ a f,est an a 
.43 ,ele. ore .Pentru ~„- j(ost ~ trtscris,ă~ ·n ~eJl.~ 
nălate. Secţia cea mai el.arul Naţiu.rillor 'Uilite. 
importantă a a.cestui " • La. Puert:.o Rico 
serviciu we~'d~ şi-.a ~llpt ~ ., 
gleză, oa"~ .etn ite- ''lit>tE! 1 , ~ ddi'î ~ ; uhoî4 ~~~I 
zilnl-c. Au fost extinSe tăţi de ordin fina11cl.ar, 
elJ'.!.iŞ.i" .. " .. M·· e .,_in ..)tmb.fi~ _ "Cel mai vechi z.Jiar al 
oore~~f: I .iifMnez~~, ·1 ţ· ţji . ..._,_ Jl\fwtdO~. înfi 
inaliAnă ~şi s6M~. - ~ mtât 111 anu1' 1'9t.b, tt: 

• Felicia.n Fernando părit în lunba spaniolă, 
' a fost irea'les m twietia î.nti:-un t iraj zitnic de 

de pi·eş~inte <11 Uniu-:- 170.000 de exemplare. 
nil ziariştilor {U11 Sri Oa urmare, cin.·oa '50l> de 
Lanka, .pe timp de un 2ucrătari iad .ziaTUlui, in'-
ian. clusiv clt.evla zeci de 

ziarişti, .au rămas :(ăl;ă 
ani?ajdlment. · 

PE SCURT 
·• Cel: de-'a1 -8-deia 

Congres naţional a!l zia
rlş tiJor i!OO.ltieni, ooi:e a 
avut:. loc la Bagdad, a 
ales o pouii .conducere. 
Preşedinte al Uniunii 
ziu.riştilor Irakieni· ·a 
devenjt Sabah Yassin. 

din toata lumea 
mis, iCU a.ceastă ~e, . 
dlPlomele şi premiile 
concursului Interpress
pboto '87. 

• Zia:rul ivest-geinian · 
,,Die Zeit" a puhlioat 
recent un i~:rt as_upr.a 
unuia din -Oele 3.500 de 
proiecte de' cercetare 
care studiată, de mai 
mulţi ani, i.nfil'uenţa te
lev.iziunii asu:p.ra opipi
ilot şi <COmportiamen
tului telespeo1latoriilor. 
Eşmltidniul a cuprins 
tr.ei . oomun.ităţi de Jia . 
graniţa Danadei ·o.u 
S .U.A. (c"U:oa 658 de 
persoane)-:' Riapartu1 e
v.idenţiază, m primul 
l'ind, <:ă TV suprimă. 
alte activităţi, in spe
~ lectura. Intre alte.-

. tei: riu -s:a ·constatat -mm 
o diferenţă între .psihl-
cul telespectatorului 
oare· poate urmărj un 
sm~ oana1 şi .all albuia 
hi !-ş_c~ ba mai multe 
ca.nare, 

• 'Uniunea xiadiodi
t uzi.udor din America 
1atm.ii ,şi, r egiunea Ca- ,1 

oaiaeldt 1(UJL.C.R.A.) a · 
awt. .Ila. Havana a 7--a 
sa reull.iune. Otiganiza
ţia reuneşte 18 ţări, re
pr~o"1lnd 2'16 sta-ţii 
de · raâio. şi de televi
ziune. Un. punct im!)Or-

• Cea piai .impp.r
bantă publioaiţie litera
ră clin Uniunea Sov.ie
ttcă - „Llt.eraturnaia 
-Gazeta." - va a.parei 
din 19891. şi . tn limba 
engleză. Iniţi~ tlmjlul 
va fi · Lde 30.000 de e'
xemi>Iâ:t~, tllter.ior '1-
cest:a 1tpUtllld creşte '.[>ină 
la 70.QOO exen:t{lliare 
penh'u Marea Britanie' 
şl pîoă la 250.000 exem'
ruiatre pentru S.U.A. Şi 
alte. ·tări anglofone. 

• Săptămiwtlul anti
ap.artheid ,,New Na
' tion" . a fost in terzis de 
autorităţiile de ba Pre- · 
totia pentru ce'l puţin.· 
trei. llimd. Pubilioaţiia 
sud..afr:icană se difuzia 
într-un tiliaj ~proxima
tiv -de 6.0..000 de exem-

_,Prate, dar' 1nU:mărul ci
t itorilor -săi era mult 
mai mare. Redlactor:W 
şef al săptăroînal.tlui, 
Zwclakhe 'Sfs"1u, est-e 
inchis, . tăl-ă 1~ i se fi 
i ntentat ·vreu.p proces, 
încă tlm decembrie 1986. 

• Medsila de onoare 
„Julius Fucik"' a O.I.!2:. 
a .fost decermiaiă ziad's
te.i cipriote Sevgille 
Uludag. 

• „Ja.blonna VU''., 
.reuniune tradiţională ca 
z'iarişthl.or din Est şî 
dln Vest, organizată în 
loaalifutea Jablonnra, de 
lingă Varşov.ha, va avea 
loc .între 28 şl 30 noiem-

• î...a. începu:tul .a
ce.silui an, s~ des_cirls 
cel de-al doilea curs de 
periecţi'oniare pentru 
ziiarişti:i care lucrează· 
în mass . media. din 
SrJ Lankia. Cursul a 
fost organfaa;t sUib e-
gida· Asociaţiei prese.I 
d în Sti La:nka. în oo-
1.aborare cu Asoc!Jaţia 
zia.riştilor pro-fesionişti 
dim această {lară şi cu 
Universi,tatea din C<»
dombO', . Te®ind 120 de , 

1 pa:rtio1panţi. Cursul se 
va ~ncheia la s'fi'I'ŞitUl 
aoestui an. 

• Sindicatul ziarişti
lor, 5n <!'Ola'Porare cu 
C.lubul z:lari.ştilor din 
Portugalia, împreună 
cu O.I~Z„ au dr'~t 
o masă rotundă la Li
sabona în legătw:ă cu 
llolle tehnologi!i in do
meniul mijloacelm- de 
comunicare în masă -şl 
inlll uenţia ior a&ll,Pl'Vl 
con.diţiilor de muncă file 
zliat•i.şt.No.r. Au p_a.i$f.Ci
)'.llat <La discuţii cir.<:-.a 
50 de .persoai;ie. 

• Pr-ima staţie de 
televiziune ta iabortgeni-
11.or aust:r.a1lieni a m'ce
put să emită din pri
mele zfle ale acestui an. 
Sbaţia TV fllllctione!aZă 
sub patronajul CA.AMA 
(Central Austra!lda.n A
borlgtool Med.ia Asso
ciabi.nn), oare deţine, 
d in 1980, şi o staţie de 
radio. 



I 
~-fine,ncwă_ J.l _ _coqP$ ll'A i .!ll'Jr 
c<?le. de producţie g1ulv udM 
-Tilniş, ~te ac~l. ·.~· ... -Co cfer4 la CA.P. Giulvăz; judeţul ·1im1ş --
·dtistrii, 'care d t:! la1 o.,.Jit<w a 

Actiuni eficiente de i1ntărire . , 

economico~fi.nanciară 

voitări Şr i~iclicări i..;; · iciL,:. 
tlu~ţiei de 2;5 milio~!~_...i~ 1 • 
va ajunge- la 5 mllioaiie'-''l~ ~ • 
UniU;\-tea produce în pre' t . · 
bricate din beton Şi prdu de · 
tnă pentru •dîverse imprejtmUrf fll 
secto~! zootehnic, fol~ih'Cl istPQi.' 
şi balastul scoase 'dirr 'al!>~~ 
şu1ui şi, ~v, slÎl'ma ,_~ 
de la baloţii d e paie. C~Vi. 
are brutărie, lang<:>Ş-epe ~-seetfe , cJi'. 
sifoane şi băcttuTi "'râf"Otl oa.re 81' a (·oopera.tivei agri(ole 
sucu·rl n~tp-raie: • . · ·. t 

.-,,, ex p" 1"' 1'e." tQ""răşui.'u: Nicola e Ceau~escu cu ni.ivire la unele ""1'0- C •1· • l 'd b lt J,µ ,;. ··-·~· 1.' . ... ... .... ..,... • v „ ,., u p·l"l. e1u ez •. !'\ .eru _ ' ~ .ici 

rbl.em~ a.le conducerii ~tiv#,ă.ţi~ ecoino17iic;o-.sociale, aţe muncit id~ologice ş( ·a pr~ţioaselor tez~ Ş( , $A'.!,.l; . • 
politico-educative, pr~CV.1i'I· Şi ~ie situaţiei ~ter.~<Jţionale, se . subliniaz<j, şi'. E~uii·er~a· ~l·~tăl}lluf ',g.:-~& I • , 

paifl~'41,l~. s-ia · s~~!liit ~· ~' ~ nece.sita_tea' îniăi"irii economico-financiare a cooperativelor ugrtcole de pTo- în caCl:mµ m\di inâ'.~s~r" ' a' 'utU 

ducf;e. Pe această. lin.ie ac~iOnează f e:m !_i CO?P~rati~ a,fl?:'iC_o,!ă 
1 
de produ~ie le~ .P~Pduce1~e~ ·ş1 ~ ~~1.~;outu~dl 

Giu.lvăz, jud.eţu.t Timiş, -.avînd ca ·pre;:~df~e pe·'Nlcol.ae,..-D . i\'I'~in.. ; - \\l~Je, cum a~· fi m1c.·n;g"b"fiier', 1 
..,~ _(- • •. -:r ~µri de nuiele şi 1·ăcl\(!a . ă . 

_ P entru unitatea noastră =- Avem tot' ~· n~ u'eÎ>uft.- ~ ·~ta ·„·1.d.e·,~g, iăî-ţel ~e casă Şi' !ş2111i:it- J 
,f;....._ ~ ' ' ! • o(l eff f' ...._ '.;,,dii -;;;_, • - · ,(tol'EJSlnd Ouăle respinse de ·J:a! I 

ne-a spus acesta - care nu ~,iiu,- _: ?- • . Je . _e :" •. ~ ·"-.~ ~ . ioiUe> imp)et.ituri d.e sirmf i . 
ne de pămint prea muJ t (do;t:r bfn~_, t>use Ja .t>unc~, o-, fă\\.ti~ .:de. -. mh.ători _manuale cu un br ~ · ~ tt 
1.000 h a de teren arabil - ~ărăt4ri, nutreţur~ '$nblri'a~, ltuea::ă~ :{t~ • ~ cuJracţiune hlpo cu dnuă ·b ~ 
lăcovişle şl soluri grele)~ in:tărllil?a rajere, eJ4tfoÎ!l)e de g\î~~ ~l~~p:. i't{uj)ă prototipul realizat' tle . e.Q. 
~onomlco-financiară a .însemnat in depozite de furaje, valoarea lor n.izat-0rul Virgi."i Priboi .. To~li ~ 
primul tind dezvoltarea zootehniei. fiind mai mare de 15 milioane de t e măsu.ri vor duce la o de~voltare. 
- care deţine 55 la sută clin va- lei. Pe lin.ia Q;anspunerii în viaţă a ~omico-financiară şi ro. 
loarea producţiei globale şi a n:}iqii impor~ntei sarcini cuprinse în ex: ntaă a cooperativei agricole · 
industrii, care în pre.zenţ r~Hooază punerea •secretarului g~er~} al · ilorul, apro.ţ)fa~ · . --l 
0 p1·oducţie de 2,5 qlJli<>ane. lei,· "ur~ . partidul~!, m acrst an dezvoltă~ ':Mă r simt oblJ.gat .să t~c -~ ~.~ . 
m1nd ca pînă la sfi.tşltul deceniu-' în con·tmuare, sectorul zootehnic·. ta:re ~ iaceste..a.1Îjntd1UJ1L, ~t..cmU 
lui să ; dubleze valoa'-rea. acestei pro- V9m spori ef~tlvele cµ .. 1'0.00:0 ie"- . denrt:, ~U!lrii·rrevJsbeW !t1aife 
ducţii. Creştem un ma.re nllmăr de pud de1 casă şi 3.090 raţe otţăma~. ~et ~e "â~ ·~. ~ 
animale, a căror valoare depă'şeŞte vom creşte viermi de mM.a.se la ni-.'. Gi'll'l~ăz~ ~·~.~te ~ 
8 milioane de lei - 110~0 tăuraşi velul . unei pr~ucţl.i . anuale de · ?-OOt · tnereu ou <JOO • ~, , :·„ .... . 
la îngrăşat, 2.500 de nu tril, , 4.5QO de 500 kg gogoşi ş1 vom dota unit.atea denţe) atit· in „ Agricul'tttra ·ş~ 
oi, din care 50 la sută de rasă, eu trei incubatoare cu o camicitate td", oit şi fn ,,Drapelul ro ~ 
care dau în medie IO kg ~nă tină anuală totală de 100.000 pui, de găi- tii:lianul ''·tui'.iişan, şi în. ,plus '.I · ~ 
pe <>aia 1bunisă, de 5.000 .ipăsări ouă- nă de o zi şj boboci de .rafă, Ji.~n upul )din paeţii populari elfii . 
toare care produc anua1 iln sfert care o bună pai-te o vom liYra, pen~ ai ţării. : 
de ~ilion de ouă p·entn,1 incubaţie tru creştere, gospodăriilor ţătăneşti. 
~I 30 ooo d:e pui d.e fr~e. O altă cale de întărire economi-,, . 

V i'rgll Prtboi, din tată-n f i u. 
01111 al pămîntuhii, este- un 
meoanizat&r deosebit de· in,
ventiv. „11. m~rge <tl nai~i 
mintea" · ........ cum spun oom.~
-ni-1 de prin pMtea Iocuiut.. Do
vadă stau faptele. Iatii-l, ţn 
fotografie, cu aouâ di-n f'eO.Ii7 
:zăril.e sate : semănătoarea 
~manuală, cu u11 brăzdar, şi 
cea cu tracţiune hipo, cu două 
brăz<Uire. Este Hmpede că 1a 
Gitdvdz există un climat de 
muncă prlebtic afinnării i'TV 
teligentei tehnice. 

44 . 



Datorită avantajelor deosebi te, sculele diamontoie sînt folosite oz1 1n majorito lea ra 
murilor industriale, pentru prelucrarea unei gome largi de materiale ca : meta le feroase 
şi neferoase, carburi metal ice sinterizote, piatră , beton, ceramică, sticl ă şi s_tic l ă optică , etc., 
în aproape toa te procesele de producţie moderne : rectificare, debita re, găurire, ho"nuire, 
lustruire, lepuire, trefi lare etc, dnmeniul a plica ţi il or fiind în continuă extindere. 

1nmePmnoeReA DE CA 
mecAnlCA PlnA w 

, 
INTREPRINDEREA MECANICĂ FINA 

Bucureşti - Rom6nia 
Popa ' Lazăr, ·9-25 

Tei. 35.00.00 : Telex : 11583 
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
preşedintele Republicii Socialiste România, 

festivă de 1participanţii la 
consacrată 

,--

Î Mult stimate ti iubite tovorăfe 
NICOLAE CEAUŞESCU, 

„Zilei 

Cu cele mai alese sentimente de preţuire, cu 
profund devotament şi deosebit respect, porticipon· 
ţii la adunarea festivă dectrcată „Z~lei presei româ· 
ne• li a 57 de ani de la apariţia do:rului „Scîn· 
tem• vă a.duc, în numele ziar~tilor comunîfti din 
România, al tuturor lucrătorilor din presa scrisă, 
de Io Radio 'i Televiziune, un v'ibront fi călduros 
omagiu, expresia celei mai înalte stime pe care -
asemenea întregii naţiuni - Y·O purtăm, pentru in· 
delungGta 'i exemplara .activitate revoluţionară 
pusă, de peste 55 de ani, cu dărui.re şi abnegaţie, 
în slujba cauzei •liber.lăţii şi independen.ţei patriei, 
edificări1i soc·ioli.smului, ridicării Român:ei pe noi 
culmi de progres 'i civilizaţie, făur·ir.ii unei lumi a 
păcii, inţelegerii 'i coloborărr1 intre popoare. 

ln acest moment deosebit pentru munco şi acti· 
vitateo noastră, vă exprimăm profunda gratt!ud'.llle 
pentru încrederea 'i preţuireo de care se buc.ură 
presa, slujit0t:ji ei în societatea noastră. 

Cu deosebit respect aducem un vibrant omagiu 
mu:t st::motei tovarăJe Elena Ceau,escu, eminent 
om .politic, savant de l01gă recunoa.Jtere internaţio· 
nală, pentru vasto 'i prestigioasa activitate dedi· 
co?ă pro.gresului multilateral ol patriei, dezvoltării 
,tiinţe.i, invăţămintului 'i cultur(i româneşti, pentru 
atenţia 'i sprijinul pe c.are le acordă presei 
române. 

Pentr-u port;•c.iipanţii la adunarea festivă, pentru 
toţi lucrăto·rii d-'.'11 presă, „Ziua presei ro.mâne• re· 
prezintă un plliJej de O·fi reafirma deosebita min· 
drie şi sat~sfocţie faţă de măreţele realizări ale 
poporului român obţinute in cei 23 de ani ce ou 
trecut de la Congresul al IX-iea al partidului, cea 
mo.i luminoosă perloodă din istoria ţări~, pe care 
întreaga noţiune o numeşte, după numele ilustrului 
ei ctitor, „Epoc·a Nkoloe Ceauşescu•. 

Omagiem cu deosebit respect şi înaltă preţuire 
momentul de excepţională importanţă pentru 
destinul naţional, al alegerii dumneavoastră, mult 
stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, de 
către marele forum al comuniştilor din iulie 1965, 
in fruntea partidului şi a ţării. Erou intre marii 
eroi ai neamului, comunistul, revoluţionarul călit 
in marile încercări ale istoriei, ginditor de ge· 
niu, aţi deschis, prin acţiunea dumneavoastră 
teoretică şi practică, orizonturi noi vieţii materiale 
?i spirituale o ţării, aţi proiectat şi infăptuit stra· 
tegia dezvoltării moderne, multilaterale o Româ· 
niei socialiste. 

adunarea 
• pres·e1 române" 

-
Ziariştii comuni~ti, toţi .lucrătorii din presă 'i de 

la Radiotelevizfone dau o in~tă 'i unanimă apre· 
ci'ere monumentalei dumneavoastră opere teoretice 
şi practice ce şi·a găsit o nouă 'i străluc~lă con· 
firmore in Tezele dln aprilie, program de acţiune 
şi de muncă pentr.u int-regul popor. 
. Vă a.sigurăm că sintem pe deplin angajaţi, cu 
1ntreaga ~ăruire şi pasiune revoluţionară, in dez· 
baterea ş1 aprofundarea importantelor orientări 
programatice cuprinse in Tezele din aprilie, pen· 
tru perfecţionarea propriei noastre activităţi, pen· 
tru sporireo aportului presei la formarea omului 
nou, constructor conştient al socialismului şi co· 
munismului, la înfăptuirea programelor de dez· 
voltare multilaterală a ţării, de afirmare in lume 
a pat.riei noastre scumpe, Republica Socialistă 
România. 

Asemenea întregului nostr-u popor, oc-um, în 
preajma marii noastre sărbători naţiQnole - ziua 
de 23 August -, z iariştii din România işi reafirmă, 
mult stimate şi iubite tovarăşe secretor general al 
partidului, voinţa de ia u~ma neabătut indicaţiile şi 
orientilr~le de o excepţionaJă însemnătate teoreticq 
şi pradkă pe cor~ le·oţi formulat pentru perfec
ţionarea întregii activităţi politice, ideologice şi 
educative, angajamentul ferm de a face ca pagi· 
nile publicaţiilor, emisiunile de radio şi televiziune 
să-şi aducă o şi mai mare contribuţie la unirea 
efortu~ilor întregului popor pentru reali'Zarea exem· 
piară o obiectivelor istorice ale Congresului al 
Xlll-.lea şi Conferinţei Noţionale ole partidului. 

Vă rugăm să ne îngăduiţi ca, odată cu orna· 
giul fierbinte şi protunda recunoştinţă pe care toţi 
lucrătorii din presă, de la radio şi televiziune vi 
le aduc - dumneavoastră, mult iubite şi stimate 
tovarăşe Nicolae Ceauşescu - ginditorul şi con· 
ducătorul ilustru ol epocii măreţe de făurire a 
socialismului şi comunismului în patria noastră, 
precum şi stimatei tovarăşe Elena Ceauşescu, să 
ne reafirmăm solemn legămintul revoluţionar de 
a acţiona in viitor cu şi moi multă energie, cu 
tot elanul şi dăruireo comunistă pentru a pro· 
movo permanent, Io un nivel inolt de 1 calitate, 
marile adevăruri ale politicii interne şi externe 
ale partidului, de a sprijini act.iv munca plină de 
dăruire şi abnegaţie patriotică a întregului popor, 
strins unit in jurul partidului, al secretarului său 
general, spre gloria şi măreţia României socialiste. 

PARTICIPANŢII LA ADUNAREA FESTIVA 
CONSACRATĂ „ ZILEI PRESEI ROMANE" 

15 august 1988 



GLORIOSUL 23 .AUGUST 
sărbătoare de inimă şi de cuget 

a intregului nostru popor 

C
u sentimente de înaltă 
vibraţie şi ardent. pa
triotism, de profundă 
bucurie şi nemărginită 
satisfac~ic, într-o at-

mo!>fc1·ă d e put.ernic entuziasm, 
strins un i ~ in jurul partidului, al 
secretarului său gen eral, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. Aşa a sărbătorit 
poporul roman cca de-a 44-a ani
vt·rsare a revoluţiei de eliberare so
cială , i naţională, antifa~cistă şi 
antiim1Jerialisl·ă. Moment crucial în 
zbuciumalc"l noastră ist.Q1;e mulLim.i
Jenară, actul istoric de la 23 August 
HlH a deschis o eră nouă în desti
nele naţiunii noastre, o eră de 
adinci transformări revolutionare, 
de infăpLuit'i excepţionale oe dru
mul luminos al făw·irii socialismu
lui şi comu.nismului. 

Din ace! august fierbinte '44 au 
trecut - semnilicativă coincidenţă 
- 44 de ani. Ani de uriaşe efurturi 
creatoare ale oamenilOJ: acestui pă
mint dintre Carpaţi, Dunăre şi 
Mare. oameni Jfoe1i şi demni. de
cişi să -şi clădească o Jstorie nouă. 
Un timp emic, un timp al celor mai 
mari jmpliniri. un timp aJ renaş
te1·ii na\iunii romane. Remem.orincl 
acest timp, nu uităm. nu putem 
uita niciodată. orele şi zilele acelui 
augusL de foc. cind forţele armate 
şi cele muncitoreşti, răspunz.ind 
chemării comuniştiJor. pecetluiau 
împreună. pentru t01tdeauna. luplind 
cu supremă dăruire şi dind fertfe 
grele. voinţa unui întreg popor de 
a trăi in libertate şi demnitate, pe 
deplin Independent şi suveran, de 
a instaura pe meleagurile sale stră
bune o orinduire a dreptăţii şi echi
lf1 ţii sociale. După cum .nu uităm 
şf nu pu tem uita că, după răstw·
narea dictaturii militaro-fasciste, 
ne-am alăturat cu toate tortele ma
teriale şi umane marii coaliţii an
lihitlerisle. bravii noştri ostaşi eli
berind singuri de sub ocupaţia fas
cistă inLreg teritoriul patriei. 1ar 
apoi. împreună cu oglaşii sovietici, 
Transilvania de Nord. răpită cu pa
tru a ni mai lnainte prin odio5ul 
dictat de la Viena, precum şi Un
~ai·in. Cehoslovacia sl o parte a 
Austriei. Ei au înscris astfel o con-

tribuţie de singe, care, în 1plan ge
neral, a j11semnat scwrt.area cu 200 
de zile a celui mai cumpJit război 
din inll'eaga istorie a umanităţii, 
ră~boi purtat împotriva unui duş
man, care, în august 1944-, era de
parte de a se U recunoscut învins. 

De!irund, cu ptl'terea de sinteză 
ce-i este alit de caracteristică, di-

menslunile evenimenlelur de acum 
aproape patru decenii şi jumătate, 

tova.l.'aşul Nicolae Ceauşescu subli
nia că acestea au marcat „ începu
tul revoluţiei de eliberare socială. si 
naţională, ant.ilascistă şi antiimpe
riuliis tă, caro a dus la cucel'irea ade
văratei independen~e a patriei, la 
transformar ea revoluţionară, socia
listă a. Romaniei. Ma.sete \)opularc 
şi-a11 dobîndil, cu arma. în mină, 
dreptul de a fi stăpîne pc bogăţiile 
naţionale, de a-şi făuri destinele 
potrivit intereselor şi aspiraţiilor 
proprii, precum şi 11osibilita tea. de a 
construi pe pămiotul pat riei c~ 

mai dreaptă şi mai înaintată orin
duire socială - societatea socialistă 
şi comunistă". De aceea - ne spune 
tot secretarul general al partidului 
- „ 23 Augus t va rămîne veşnic în 
conştiinţa poporului, amintirea sa 
franc;mitindu-se din generaţie în 
gc.nel"3ţie. ca un s imbol strălucit al 
eroismului maselor po1mlare, al spi-

l'ilulu.i revolu~ionar al comuniştilor, 
al tuturor miJltan~ilor progresişti 
d.in patr ia noastră „. · A cum, Ja 44 de ani de la 

Revoluţia din August, 
România oferă lumii 
tabloul unei societăţi 
aflate într-o impetuoasă 

ascensiwie pe calea progresului şi 
civiliza~1ei socialiste. Saltul în isto
rie, spre timpul de astăzi, este cu 
adevărat impresionant. De la orin
duirea burghezo-moşie!·ească, înte
meiată pe exploatare şi asuprire, la 
societatea socialistă - societate a 
demnită·ţii umane, a muncii şi vieţii 
libere - , întemeiată pe proprietatea 
intregului popor asupra mijloacelor 
de producţie, pe principiile soci<}
liste de repartiţie, ale codului etic 
comunist. De Ja o ţal'ă slab dez.vol
tală, „eminamente agrară·•, cum i 
se spunea, la o ţară cu. o industrie 
puternică. modernă şi o agtucuJtură 
socialistă în plină dezvoJtare, ba
zate pe cele mai noi cuceriri ale 
ştiinţei şi tehr>Jcil, cu o viaţă spi
riLuală plur.Lvalent.ă, cu o ştiinţă, 
artă şi cultură inflorit.oare. Indus
tria românească este acum de 120 
de ori mai puternică decît în 194.5 
iar producţia agricolă a sporit d~ 
peste 6 ori. recoltele de peste 30 
milioane tone devenind. în ultimii 
ani. curente. Pe pămîntul de le
gendă al Mioriţei au fost tlru·ate 
cele m ai măreţe, mai i.mpunătoare 
ctitorii din întreaga lud istorie : 
grandiosul Canal Dunăre - Marea 
Neagră, Po1·ţi!e de Fier, T1ransfăgă
răşanul, Metroul bucureştean şi 
noul ansamblu arhitectonic din Ca
pitală, cra care se adaugă combi
nate sid_erurgice şi petrochimice, 
complexe hidrotehnice şi de irigaţil 
etc. ·etc. Nestemate prin care ne 
identificăm ca vocaţie şi ne înăl
tăm în prestigiu .$i demnitate în.tre 
celelalte naţiuni ale lumii. 

Allît de impresionantul volum de 
construcţii industriale, agricole. so-
cial-culturale şi de locuinte a schim
bat radical fizionomia oraşelor şi 

comunelor, în fapt întreaga g.::ogra
fie economică a patriei. Şi, ca un 
C('lrolar firesc al tutu ror acestor , 



transformari revoluţionare, s-a asi
~ural ridicarea neîntreruptă a con
diţiilor de \'Îa\ă ale tuturor oame
nilor muncii, a gradului de bună
stare şi c1viliza\je al întregului 
nostru Q9l'l01'. 

Toate aceste înfăptuiri au fost cu 
putinţă per.tru că sintem o naţiune 
cu vocape constJ·uctivă, paşnică, 
pentru că noi, oamenii acestei ţâră, 
fără deosebire de na\ionalittate, sîn
tem proprietarii, p1·oducătorH şi 
beneficiarii tuturor bogăţiil0r so-
lului şi suusolului, a toi ce se .fău
reşte pri11 strădaruile minţilor şi 

bra\,elor noastre. 
Toate aceste înfăptuiri au fo:st cu 

putinţă pentru că am avut şi a
vem un conducător încercat în 
gloriosul nostru pai1:id com1.01îst, 
care. pornind de la concepţia revo
luţionară a socialismului ştiinţliic, 
de la realităţile româneşti, a acţio
nat cu fermitate şi consecvenţă 
pentru aplicarea creatoare a legită
ţilor general-valabile la condiţiile 
Cl)ncrete ale patriei noastre, această 
politică jm:: t.ă - e;.qxesie a intere
selor fundamentale ale na~i unii -
fiind urmată şi înfăptuită cu entu
ziasm şi abnega~ie de către întregul 
popor. 

Toate aceste în.făptuiri au fost cu. 
putinţă pentru că la cîrma destine-

2 

lor noast.re se ailâ tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, revolu\10narul 
mcercat. patriotul inllâcar:n, ale . .; 
cu 23 de ani în urmă, la cel de-at 
lX-lea Congres, în fruntea parti
dullu, prin voinţa unanimă a co
muniştilor, a intregd naţi11n1. De nu
mele său smt legate transformări 
de o amploare fără precedent. mu
la!ii iun<.lamentale. care au înscris 
VJguros şi durabil România pe co
ordonatele civilizaţiei moderne, în 
cunstelatia naţiunilor lJbere şi in
dependente ale lumti. Dete1minjnd 
un energic suflu mooitor în toate 
sectoai·ele de activitate, inlâturînd 
n.clliJe dogme şi şabloane de gin
dire şi de ac~iune, conservatorismul 
şi inerţia, tendinia de ploconire faţă 
de tot ce era străin, iovară-'.iul 
Nicolae Ceauşescu a elaborat teze 
şi concepte noi privind căile de fău
rire a societă~ii wcfaliste multilate
ral de'!Voitate şi inaintare a ţârii 
spre -comunism, teze şi concepte pe 
deplin realiste. care se constituie în
tr-o strategie de dezvoltare un i tară, 

armonioasă. de amplă perspectivă. 

Aceasta a descătuşat energiile crea
toare, a dat un neasemuit im
puls spiritului revoluţionar. con
structiv al poporului nostJ"U. In 
semn de ·ad.încă recunoştinţă pentru 
contribuţia sa de o inestimabilă Ya-

!oar e teoretică şi practic.l la reali
zarea geogra11el de asl:âz1 a patriei, 
epoca istorică inaugurat3 de 0.ln
gresul aJ 1X-lea, epocă de aur în 
aevenlrea noastră social istâ. a pri
mJ t denumirea, cu protunoe sem
n111catii , de „EPOCA 1'11COLAE 
C~AUŞESCU". Dacă trăim 1mr-o eră 
de grc>..ndioase îniaptuiri în toate 
sferele creaţiei materiale 1>i spiri
tuale, dacă România înfă (1ş•!3Zâ lu
mii, de mai bine de două decenii, 
chipul demn al unei naţiuni carese 
afirmă ca luptătoare neobnsită pen
tru pace şi progres, dacâ numele ei 
este rostit pretut indeni cu respectşi 
ad:niraţie, aceasla se dSltoreşte gîn
dirii şi acţiunii cutezătoare ale ce
lui mai iubit fiu al poporului, erou 
intre eroii neamului . tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, abnegaţi:?i, devo
tamentului şi pasiunii revoluţiona
r e cu care luptă pentru reaJ;zarea 
idealurilor de fericire şi bunăstare 
ale poporului său, idealurilor de 
pace şi libertate ale întregii o
meniri. 

G
loriosul 23 August. ac
tul de început al vieţii 
noastre noi. l-am săr
bătorit şi în ac<?st an 
înLL'-o depU nâ şi indes-

trnctibi1ă unitate de gînd şi voinţă 
a întregului nost ru popor în jurul 
P:trtidului Comunist Român, ol 



secretarului său general, tovaL·ăşul 
!~1colae Ceauşescu, genial militanL 
revolutfonar si patriot inllâcăral, 
care de mai bine de cinci decen ii 
şi jumătate şi-a consacrat cu stră
lucire pildui l..)area sa via~ă şi acli
vitate revoluUonară dezvoltă rii şi în
floririi necontenite a Rvmâniei1 
cauzei păcii, socialismului şi comu
nismului. Prin- prodig ioasa şi neo
bosit.a sa a<.:tivibte, pl'in tot ceea c.? 
a făcut şi face pent ru noi, Marele 
BărhaL şi-a cîi:;tigal nemărginita dra
goste şi pt·t!ţ ..iire a în lregii naţiuni, 
impuninclu-se. totodată. în c.:mştiin
\a umanilăt i i clrept promotor şi în
flăcărat portdrapel al celor mai no
biJe id~ah:ri ele libertate, progr~s şi 
pace ale în tregii omeniri. 

La ::;ărbâtJ:.- irea gloriosului 23 
Auqusl oamenii acestei iăt• i au adus 
un cald c;i profund omagl:.1 tovarăşei 
academicia n doctor inginer Elena 
Ceauşescu. eminent om poli tic. sa
van t de largă recunoaştere in ter
national5. pentru ccmtl'ibut.ia remar
cabilă adusă la transpunerea în 
viaţă a politicii in terne şi externe 
a partidului şi' statului, la realiza
rt>a programului de dezv·:>ltare eco
nomico-socială a ţării , la înflorirea 
şli intei , învăţămîntul ui şi culturii 
naţionale. la creşterea prestigiului 
Româ niei socialiste în lume. 

Am an ivet-sat gloriosul 23 August 
evocind şi cinstind cum se cuvine 
marile transformări revoluţionare 
dm cde aproape patru decenii şi 
jumătate cie istorie nouă. indeosebi 
da după Congresul a l lX-lea al 
pa r tidului. 1ncârcată de ad1nci sem
nificaţii în acest t·ontext, a fost pre
~e!_)ţa to,·arăşuJui Nicolae Ceauşescu 
alături de tovarăşa Elena Ceauşescu, 
in zileJe ce au precedat m area săr
bătoare, p e marile şantiere din 
Oapitală şi din Cîmpia. Română. 
P iatrn de temelie pe care au pus-o 
la ed1riciul Cen•trului Consiliilor 
Naţionale ale Democraţiei Mu.1cito
reşt1 Revoluţionare, precum şi vizi
tele în trepr inse pe şantierele de pe 
Argeş şi ale portului BucureşLi-30 
Decembrie, l ucrări de mari propor
ti i, a u venit să :11L1.;oga~easci!i ima
gini le s ten ice pe care inlregul nos
trn popor le-o adăugaL u.n de an în 
tezaunLI de nepreţuit al m<.'moriei 
sale. Şi, în acelaşi timp. au <.lat o 
nouti expresie pr incip!ului ru o.da
menta l de uirm uire a ţârii: „Cu 
poporul, 11enlru popor", inst:JUral 
încă din 1!)()5 Je secretarul gener:il 
al partidului. statuat şi promovat 
in via~j cu neslăbită energie, cu 
d inilmism revoluţionar. în cadrul 
sistl~mului democr;;tie1 muncit)reşli
revoJutiona re, sistem original în fe
lul său. care asigură unir ea Lutw·or 
energi ilor într-un unic şuvo i crea
tor. 

M 
oment de vîrf al mani
festănloP consacrate săr
bă.tonrii gloriosului 23 
August, adunar ea festi vă 
d in CapitaU a evlden-

~iaL cu putere, odată mai mult, 
hotărîrea oamenilor muncii bucureş
teni, a întregii noastre naţiuni de 
a ac1iona în .continuare, strins uniţi 
in jurul partidului. al secretar ului 
său general, pentru a da vială mo
biliz:itoacelor prvgrame de dezvol
t<Jre economico-socială a painci c;ta
bHite de Congresul al XllI-Jea şi 
Conferinţa Naţicmală ale parlid..il ui, 
pent1·u propăc;irea şi afirmarea in 
libertate şi demnitate a Românie~ 
socialiste. Rc111c1nodncl în cuvin
tarea r.:>stită <'ll aces t prilej zilel~ 
eroice ale msul'el!tiPi, biruinţele ce 
au urmat, a nii de luptă şi edificare 
socialis,Lâ, impresionan tuJ tablou al 
istoricelor realizări de dupd 23 
August 19-!4. îndeosebi în epoca 
inuugurat.ă de Cong1·esul al lX-lea, 
tovarăşa Elena Ceauşescu a relevat 
în UJ'alele şi puternicele aplauze ale 
participanţilor. că „'l'oa(e aceste mi
uunatc realizări demanstrea;.:ă torta. şi 
capacitatea p artid ului nostru comu
n is t , care slujeşte neabătut intere
sele fundamen ta le a le întreg-îi na
liuni, .imleplinindu-şi cu cins te mi
s iunea sa istorică, d e a conduce 
poporul român pc calea socia lismu
lui, a bunăstării, libertăţii ş' inde
pcn den( ei pa t ri ei ". S -au reaflrm:il 
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din lOu. ctr put~re, coordonatele de 
bază ale poJnt<..•ti :..'"tem e a p artldu
ui şt statului n~~ru, o po.i.lt1că 

deplin validată de Vlaţa, în consens 
cu inl.eresele poporuJw român, a1e 
~uiu.ror popoarei or I urruj. O poti tică 
in cart? .rtomarua a mvestit $i mves
teşte idei şi acţiuni concrete, ina u
gw11m:l cm $i motlaLL'tati noi de so- • 
AlJPonare a p rol)lemeior. O po1itacă 
eiabora1a Ş1 u1.făptultă 'CU strălucire 
m v1a~a d e preşed!nt.eie icoiae 
Ceau.şesclt, o pou ti:.:ă exiternă cu a
devarat i<0maneasca, ce şl-a atras 
s-tima, respectul şi pre~uirea tuturor 
forţelor iubitoare a e pace. „De la 
t.nbuna marii noastr e adunări fes
tive - subtinia t o v ar â ş a Elena 
Ceauşescu - dodm să reafirmăm, 
şi cu a cest pr ilej , llotărire.i ele nc
euntit a. K1>m âni t>i sociali<;t.c de a 
"iU:ţiona Şi în viitor, cu toată ferm i
tatea, p entru mt-ărirca. colaborării 
Qi° t-0ate statele lmuH, clr. a conlucra 
in modul cel ma.i slnns cu 11opoa
.rele şi for~elc llla.infate de pretutin
deni, pcntrn a-şi aduce întreaga. 
contribuţie la. afirmar ea. tot mai 
puternică a. polit icii de pace şi cola
borare, de dezarmare şi securitate, 
la făurirea. unei lumi m ai bune şi 
mai drepte pe planeta noastră". 

Din ansamblul mnnifestiuilor pri
lejuil e de aniversarea mai-i.i noastre 
săt'bători naţionale s-a detaşat. prin 
amploare şi semnificaţii, şi specta
colul festiv sustinut, la stadion ul 
23 August, de cele mai valoroc.ise 
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.formaţii artistice profesioniste şi 
d e amatorl, latu-e te ak: i<'esth alu
lu1 Naţional „Cîn ta'tea Românlt!.1. '•, 
ca.re a daL expresi~ artistică inal
tu lui omagiu al popor,ulu1 fală de 
Ziua Naţionala a ltomi\.n iei de actul 
istonc petrecut în urmâ cu q'l de 
au.i, .faţă de gl9rloru·ele infflptu iri 
d in cea ma i I:ertilă perioadă a isto
r iei sale b iruitoare - perioada 
i naugurată de Oongresu l al IX-lea 
al partidului. Prin înlreaga sa des
făşurare. a cesta s-a constiLu.it în 
rn<>mente inăJ ţătoare, de cea mai 
prof.undă şi vie v.ibra~ie patriotică, 
,de inalltă Cinsti re şi omagiere aer i
cului Partid Comunist Român, a 
glm1iosului său conducător şi st<?gar, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

C 
a de fiecare dată cu a
cest pruej, şi in acest 

an presa noast.ră s-a 
s ituat la înălţimea m i
siunii sale n obile incre-

dLnţ.ată de partid. de marele său 
conducător, to va r ă ş u l Nic->1ae 
Ceauşescu. In paginile tuturor :t.ia 
relor şi rev istelor, centrale şL locale, 
in emisiunile de .radio şi telev iziune 
au fost larg e.'l'"ocate î nall11 semni
Jicaţie a R~v'olutiei din August: tra
diţiiJe de lupti"1 lnaintate ale clasei 
muncit:oare, al~ întregului nostru 
popor, rolul partiduh.1i comunişti lor 
în organiz.a1·ea. conducerea şi des
f.işurarea insurecţiei armote. A lt 

a.părut ruhrid şj pagini s peciale 
co.nsacrate marilor realizări ale 

celei mai rodnice epoci din ist:oria 
ţă.ni -~ „Epoca Njco.lae Ceauşescu" 
- făuri torilor ei. De a.-,-emenea, 
şi-au găsit o amplă oglindire re
marcabilele succese ale oamenHor 
muncii in intim,pinarea glorioasei a
niversâ.l'l, !aptele lor de 7.i cu zi, 
d in toate domeniile şi, in primul 
r.î;11d, d in aoti.vitatea economlcă, 
fapte de hă.cn.icie şi abnegaţie, de 
di:iruire şi responsabilitate. In fut 
ceea ce s-a scris in presă 01·i s-a 
transmis la r adio şi televiziune s-a 
si llîtiL viu şi cald prezenţa senti
mentului legitim de mindrie patrio
tica, î ncrederea noastră nestrănfo
tată în justeten politicii parllidulai, 
în perspectivele unE:i dezvoltfui şi 
mai dinam.ice. ale unei aseensiuni 
şi mai Tapide. încredere potenţată 
de recentele documente de partid 
şi, ma·inte de to<ite. de către Tezele 
din ~p1ilie, care ne arată clar l.LQi a 
ce o avem de urmat in perioaâa 
ur!11ătoore p<O'ntru a valodfica de
plil1 avantajele socialismului şi a 
ob~ine succese tot mai mari în in
dusLrie şi agriculrtlll'ă, în afirmarea 
ştiinţei şi culturii, în toate 11e:
toa reJe. 
Aşadar, ziariştii României socia

lis te sînt angajaţf cu maturi ta te şi 
ră.spundere comunistă :in indep1ini 
rea sarcin ilor ce le revin. acţionea~ 
cu intrcaga lor capacitate şi Pl.\tere 
de muncă pentru a da via\,ă preve
darilor importan telor documente a-

(continuare în pag. 32) 
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lntreaga noastră 
u presa 

A • 

10 unirea eforturilor tuturor 
ferm angajată 

oamenilor muncii 
istoricelor hotăriri 
al partidului 

pentru inf ăptuirea exemplară a 
ale Congresului al XIII-iea 

Adunare festivă eu prilejul „ZILEI PRESEI ROMÂNE~' 

r J(l 15 august a a vut loc. î11 

Capitală, adunarea festivă 
consac:·ată nZil.ei presei rn
mâne", ol·ganizal;ă de Consi
liul Ziariştilor din Republica 
Socialistă Români.a. 

Au participat ziarişti din 
ptesa centrală, de fa Agen
ţia Română de Presă .. A~e1·
pres" şi Radioteleviziune, 
muncitori tipografi, ac.tivişti 
de partid şi de stat, repre
zentanţi ai unor organizam 
de masă şi obşteşti.. 

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarăşul Alexantlru 
Ionescu, membru al C.C. Dl 
P.C.P.„ di.reotorul general al 
Agenţiei Române de P i:esi\ 
„Agerpres", care, subliniind 
!iemnificatia evenimentului a
ni versat, a ..'lrăta.t, între altele: 

.. Sărbătorim, astăzi. ea în 
fiec;are an, la 15 august. 
„Ziua presei române", a tu
turor ete1or ce în acea5tă pro
Cesle de mare răspundere îşi 
aduc contribuţia la Hoărirea 
ziarelor si revistelor. la reali~ 

}:are::i emisiuniil.or de fadiote
l<'viz.iune. anga.iati cu rlăruirP 
si oasiune comunistă în oner::i 
de susţinere f~'l'Tlă a ooli ticii 
n:1rtidului si statului no&tru. 
de angajare a constii ntelor în 
P ·emplara înfăptuire a aC'e~
teiR.. 
După cum vă este cu

noscut. „ Ziua presei ro
m âne" se sărbă toreste în 
ziua în care, in 1931. a 
aoărnt. 1n ilegalitate. primul 
număr al z.ianih,1i „S('i'1tei;:i". 
Aceasta n e oferă prilei•11 clP 
::t fi>voca si om<a!Ua tn1ditii l<> 
rc>volutionare. pro~res;"~" <>I <> 
n1·n<:ei n nR.<:tre. de 13 <:nhlin i;i 
încă n r;lati:\ npre<:it"'t"''i de ;:i 

J<> rnnlinu;:i si dezvolt'\ ue un 
phn superior. în noile con-

diţil ale patriei. în acest timp 
in care, strins un.i t în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarăşul N1·colaE> 
Ceauşescu . · poporul întrng 
~ctionează cu devr;tament şi 
e nergie pentru in.făptuirea o
biectivelor stabil ite de Con· 
g resul al XI II-Jea şi Confe
r i nţa Na~ională ale parti· 
dului. 

Sărbătuarea presej din acesţ. 
an are loc într-un moment în 
care intrcgu l partid, intregul 
ropor, mobili:-.ati d~ Tezc lE> 
dln aprilie ale se-.:.retarului 
general .aJ partidului. de o
rientăril e de amplă pet·spec
ti"vă cuprinse în istoricele ex· 
nuneri ce se vor aOa ue or· 
dinea cie ;d a viit9arei Pl ena· 
re a C.C. a l P.C.R., actio
nea7.ă pentru a da o nouă ca· 
li late muncii şj vieţii. pentru 
~ îndeplini în ~ît mai bu.nE> 
c-ondit.iuni 5arc:nile din acei-I 
a n botărî1'or al ci'1cinaluJui, 
precum şi pe într~gul cinci-

nai, pen tru a îm;crie România 
- aşa cum se prevede în do
•.:umen tele programatice .ale 
partidului -. în rindu1·ile ţă
rilor cu o dezvolta re med ie. a 
asigun1 în'făptui.re.::i cu succes 
a societăUi socialiste multila
tet·al dezvoltate si înaintarea 
Româll'.Jei spre comunism. 
Constatăm cu satisfacţie, şi 

cu acest prilej, că toţi Jucră
tcrii din presă s-au angajat 
cu maturitate şi răspundere 
comunistă pentru a fi la înăl
\imea sarcinilor ce revin pre
sei tn lumina importantelor 
dc·cumente aflate fo dezba
terea partiduJui şi poporului, 
pentru a contribui la i1Jsu• 
sirea şi t raducerea lor in fap
tă, îndeplinindu-şi m151:men 
nobilă incredin\ată rle oa1-:tld. 
de ma.rele său conducător. 
tcv:uăşul Nicolae Ceauşescu . 
Vă rog să-mi permiteţi sa 

folosesc acest moment ani 
versar pPntr11 a t ran<:mite. in 
numel<? Comiliului Ziari,stilN 
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din România, t uturor lucrăto
rilor din presă, t'uturor cel or 
ce contribuie la realiza1·ea 
ziarelor, revistelor, emisiuni
lor de radio-televiuUne, re-· 
dactori1or, tipografilor., celor 
ce distribuie pi:esă, corespon
denţi1or voluntari ai presei. 
cele mai câ1de felicitări. pen-
4:u rezult~e obţinute, pen
tru oasiunea cu care slujesc> 
ideile şi ţel urile. a.cestui Lbn p 
de profunde t:ransformăl'i r<>
vOlltţlonare. m-a1·ea de noi şi 
toî. mai mari s uccese în a
reaslă artlvita'te de mare au
i:'lienţă publică, necesară s i 
preţuită de mase1e largi df' 
cili.Lo1·i .şi radio-asc1.tltătorL dP 
r.pln ~;.i publicii din tara nnas -
trf\ ! '' 

rli. - caclru optim de împlin ire 
a p tirsomttltăţiJ umane") , Va.
· He.il'lib.ai, cUrectoi: general ad
j uncL al RadioteleviziunU .Ro
mâne („Amplu program pen
tru aborda rea problematicu 
majore a rea.lităUi socialis
t.e"), L ucian A.vnm~cu, ·te
dacior-şef a djunct al Ziarul l4i 
„Sdnteia tin·eretuhli " („Prc'f!la. 
d e Liucret şi responsatrilităţi
Jc c i educi,tive''), Corneliu 
Leu, redactor-şef adju nct. al 
reviste t „Con tem9oranuJ." 
(„l?ormarea omului nou, - o
biediv major ni activHă~ii 
publicl\ţiilor de cultură") şi 
Nicolae .ru:lcea, director gene-· 
ral adjun c.t a l Agenţie! ro-

mii.ne de presă ,,Agemres" 
(„O concep~ie ele a,1111>lă, r ezo
nanţi\ privind făurirea unei 
lumi a pă<'ii şi a. d!·eptăţ..iî") .. 
(Textele comunicărilor si'nt 
publicate in pagi.nit~ urma
toare ale revistei noas·tre). 

tn încheiere, intr-o atmo
sferă vibran1ă, de pulem1că 
insuffe11ire, pm-t.idpaJ1Ul au u
dresat o telegramă tovarasu
lui NICOLAE CEAUŞESCU, 
s ecretar genera:! al Pat·t1dulu1 
Comu,nişi R omân, pre.-;cdi n 
tele 'Republic:ii So•.:ialiste 
Homâo la. (Textul telegramei 
este inserat pe cope1·ta a n-a 
a număruJui de fa·tă al r e
v!slei ). 

în continuara .s-au desfăşu
raţ; 1ucră:r.ile unui simp•)tion 
consacrat m9dtdui m care. &.c
t)o:nează ţyentnl poptr!ari~t'ea, 
,in~uşirea şi transo ,~nerc·1 t;i 
yiată a ideilor si t,e;'.cloi: cu
prinse în maat lr'llele e:.,-.· ;
neri Clle bJV'lrifo;nJui fCOh l' 
?~au.~e CU. arlate - -• în l'.P'" 
.ltătirc>â vi:·h arei nlen"ire a C"1-
ml tetului C-entra l a! ţ>arlirlr:-
1u1 - In de;r.bater~~ sl aten
l'i~ înh'eg11.tul · partid, <I · li n 
f ·~!!ltlu{ noooi:. ln eadrnl 
qiml')ozlontdni au nrE"<!:enh. 
rf'mun îcă1·J iovat!â ; i : Nil'<>lna 
nr:t"'()~ orlm l'P.il'il;ctor-Q<>f ::i ii ~ 

·;nnrt ;:il 7i+u·u1u1 - SC'înt„ico. u. 
"~"""''"'"..;untP P1 l'rJn iJ•11h1j 
'71pl'i <:tit"'" f •. <:;ni r ibil · r~vtl\11-
t ii,,.-.,- r„ di„.\ . ..... „•:ir•.\ '"ro··~rP«;1l

l•1i ") . 'P•'"'" \ 1'11'.0<1.1•t•l"'1,c;. T'fl"'"~-
i--•'·- ..,.,.r >lf H · •n~t- :>l ?,Îq " " T· 1 • 

~·om!in.i~ î!hert>-" ( .. Î>u'TI'" 'r:\
i,.;·a mun eif orească-1· 1:wo1uţi~-:1.;1 -

• La Tiniişoara s-'1 
desfăşurat, intre 13 şi 
15 august, cca <le a 8-a 
etl.iţ îe a „Zi lelor 171:cse.i 
timişene·•. Manifestarea 
a avut un progr:.l:m com
plex, cupi;jnzind dezba
ten prores.iona:te 'Jll:! ldl
versele domenii ale ac
tivi tăţiL r edaetlonale 
pt'lvinu saa:cin ile actua
Je ale presei, în lumina 
Tezelor dm aprilie.. Cu 
ace~şi prillej a avut 
loc ·vernisajul unei e:x
'POZii'ii de carte social
polilică. şi de publiici~
ti:eă. 

Adunarea festiwă de
dîcată Zilei Presei Ro
rnân.e a .fost deschHă 
pdn -cuvinttil tovar~u-

lui T eodor Bulz.a, redac
tor-şef al ziaruJu:i .,Dra
pelul r()Şu". Despre 
SetnJl iJlca ţia. sa·i:bătoi·ii 
a vorbit Maria Stein, 
redactor-şef adjunct l a 
.,Neue l3anater Zei
tung ", iar t<Ml.t'ăşol Va
sile Bolag, secr etar al 
Comi tetuJ uI jude~ean 
Timiş a l P.C.R, a _pre
zentat un alu t din par
tea organizaţiei judeţe
ne de partid. ln înche
iere, i'ntr-o atm<>sferii 
de puternic entuziasm 
oadîcipan\il ,au adresat 
o telegramă tovarăşului 
N i.colae Ceauşescu., se
cretaru I general al parti
duluL preşedintele Re
rpublicii. 

• Filiala i.niterj ude
('eană Constanta a Con
~ili ului Ziariştilor a ot
~anizat i'n cinstea săr
bă 1;o,·u nat.ionale a tâ
di. 23 August, ş! a. Zi
lei pt•esei .române o in-
1 eresan tă manifestare 
rare a 1·eunit pe zia
rişti i oonstrmţeul si d o
brogeni de astă.zi, pi:e
cum si p e cei care. la 
vremea I.or , au onorat 
prin munci't, pasiune şi 
dă ruire ex~mplară no
bUa profesie de oameni 
ai condeiului. De ase
menea au fost invitaţi 
şi publicişti şi scriiitori 
care şi-au făcut ttceni
da 1a „Dobc·Jgea nouă", 
p1:ecurn Corneliu Leu, 

Dionisie Şincan. Sirnj"UJ 
Tavitian, ca şi ~lţL ga.~ 
2etarl de p·restigiu 
P op S imion. \7asile Bă
n m, Iu.l!u Raţiu. M îhaj 
CaraniiL ·lvlâ.r t.urirl.e de 
suFleL ale uno-ra dintre 
participanţi! la această(. 
originala manifestare 
au fost <:ons~mnatc în
tr-o Cad e tle a m iniiti. 
8 „ J)obrogei .noi". 

• Cu pdlejul Zilei 
presei comfme. s-a des-, 
făşura t. la BotoşanJ, 
traclitionaJa comnetitie 
cic1Jstă „ Cupa zia.n dui 
«Clopotul»" aClată. în a

cest an la c~.:1 de a 15-a 
ediţie. 

• 
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Tezele pentru Plenara c.c. al P.C.R., 

program de acf iune revolufionară„ 

de "' munca exemplară pentru 

Spirit ul revolutionar 
..) 

dialectica 
şi 

progresului 

La scurtă vreme de la dei;făsu
rarea lucrărilor Conferinţei Naţio
nale a partidului, care a supus 
unei anaUze riguroase, de amploa
re. stadiul înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului şi a elaborat noi di
reciii de acţiune pentru progresul 
multilateral al patriei, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu a adus in fa la 
pat·tidului . a poporului - prin 
Tezele din aprilie, cuprinse în 
„Expunerea cu privire la unele 
probleme ale conducerii activităţii 
economico-sociale, ale muncii ideo
logice şi politico-educative. precum 
şi alesituaţiei Internaţionale", prin 
ideile şi orientările de excepţională 
însemnătate practică şi principială, 
configurind o nouă contributie la 
îmbogăţi rea tezaurului gîndirii re
voluţionare, din expunerea la Con
sfătuirea de lucru cu activul şi ca
drele de bază din domeniile acti
vităţii organizatorice, ideologice şi 
politico-educative - noi şi eloc
vente argumente ale capacităţii 
partidului nostru de a conduce na
tiunea romană cu clarviziune in 
vasta ?peră politică şi soci;;U-eco
nomică în care este angajată, prin 
optiunea unanimă a fiilor patriei, 
operă a flată în plin proces de de
săvîrşire. Incă o dată, spiritul vi-
7.ionar, perspicacitatea politică. pro
(unzimea analitică, puterea de sin
teză ş i ştiinta previziunii, a direc
ţ ionăr!'.. lucide a valorificăril po
tenţialului de muncă şi creatie al 
poporului - caracteristici definito-
rii ale operei şi activităţii tovară

şulut Nicolae Ceauşescu - devin 
- prin aceste teze, prin aceste noi 
orientări - veritabile bunuri po
litice pentru întregul partid, pentru 
întreaga naţiun~. 

Magistralele expuneri c.e prefa
ţează in mod activ. mobilizator 
plenara Comitetului Central al 
partidului. plenară ce va fi consa
crată unor probleme majore ale 
vieţii partidului, ale actualităţii 
contemporane a tării şi a lumu, 
s-au impus conştiinţei generale 
drept exemplare dovezi de inves
tigare dialectică revoluţionară a 
realităţilor de azi ale ţăril, a im
punătoarelor sale realizări, de es
timare l ucidă a dezvoltării in pers
pectivă a societăţii , dar şi ca do? 
vezi ale analizei exigente a neim
plinirilor si neajunsurilor existente 
încă în diverse domenii, a unor 
contradicţii, a unor fenomene 
mal vechi sau mai noi - ce pot 
ţine în loc, pentru o vreme. afir
marea - novatoare, productivă în 
sensul superior al cuvîntului - a 
energiilor, vocaţiHor şi iniţiativelor 

oamenilor muncii. 
Desigur, tezele, ideile, aprecierile 

cu conţinut politic, ideologic, social 
a1cătuiesc un document programa
tic de anvergură, sintetizînd prac
tic sarcinile actuale şi de perspec
tivă a le partidului, ale poporului. 
Ele dau o nouă şi pregnantă expresie 
preocupărilor partidului, ale secre· 
tarului său general, de a acţiona 
în permanenţă, în toate împreju
rări ie, împreună cu poporul, prin 
popor , pentru popor . Prin aceste 
teze este investigată, practic. în
treaga realitate contemporană a 
Romăniei , sint abordate cu an
vergură teoretică. cu o remarcabilă 
sigurantă a diagnosticului soc1al
politic problemele fundamentale, 
vitale ale umanităj.ii în general. 
Toate laolaltă vin să evidenţieze, 
încă o dată, fertilitatea inepuizabi-
lă a spiritului revoluţionar în ac
ţiune, a cărui afirmare1 înt~-o vastă 

presa noastră 

şi prestigioasă operă, se constituie 
intr-un autentic îndrumai.· teoreti.c 
şi practic pentru partidul nostru, 
pentru comunişti, pentru toţi mem
brij societăţii. 

Subliniez aceasta penti-u că în 
preocupările presei noastre, ale 
„Scînteii " privind popularizarea, 
însuşirea şi aplicarea în viaţă a 
tezelor şi indicaţiilor secretarului 
general al partidului s-a pornit -
a?a cum o atestă numeroasele ma
teria le publicate pină în prezent 
- de la necesita tea de a imprima 
publicisticii actuale mai multă for
ţă, de a-i in(uza spi ritul nou, re
voluţionar, fără de care sint de 
neconceput cerinţele privind acce
lerarea şi multiplicarea faptelor 
societăţii, consacra rea pretutindeni 
in practica muncii a unui climat 
propice unei veritabile şi eficiente 
perfecţionări. Insăşi dialectica 
progresului , dialectica perfecţionă
rii sînt adinc dependente de măsu
ra în care ele se află într-o comu
niune de esenţă cu izvoarele ine
puizabile, generoase a le spirltulu.i 
revoluţionar. „Trăim intr-o epocă 
de profunde transformări revolu
ţionare ale societăţU, in general 
de transformarea revoluţionară a 
lwnll - subliniază secretarul ge
neral al partidului în opera sa. 
ln aceste condiţii, prima cerinţă 
este aceea de a fi şi a rămine 
revoluUonari". Din acest punct 
de vedere sint de o inestimabilă 
valoare, şi pentru cei ce lucrează 
pe tărîmul publicisticii militante, 
comuniste, tezele privind situarea 
societăţii româneşti în plin proces 
rle transformări revoluţionare, con
tinuitatea operei de înfăptuiri re
voluţionare pe toate planurile, a 
afirmării conştiinţei ca veritabilă 
forţă de producţie, a nuanţării i
deii privind inevitabilitatea rămi
nerii in urmă a conştiinţei , a ca
lităţii muncii - ca expresie şi 
rezultantă a gîndirii şi atitudinii 
revoluţionare, a democraţiei so
cialiste - ca modalitate de mate
rializare a spiritului revoluţionar, 
a atitudinii act ive, intransigente 
fa\ă de vechi etc. 

Iată de ce, in mod legltim, atît 
pentru cei la care presa îşi află o 
largă audienţă, cit şi pentru cei 
ce asigură creşterea audienţei şi 

prestigi ului ei s-a impus, ca o 
realitate şi necesitate obiectivă, o 
mai complexă definire, clarificarea 
şi asumarea, în consecinţă, a con-
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l in utului, dimensiunilor, ariilor ş i 
modalitâ (ilor de exprimare şi a
!i1·mare a spirilului revol uţionar. 
El a devenit şi trebuie să devină, 
din ce în ce ma i puternic, o rea
lilale de esenţă a p ublicisticii ac
tuale. substanţa vie prin care se 
cer a fi mereu exigente cu sine 
cuvintele, ideile, atitudinile conţ i
n ute în toate materialele noastre. 
pentru ca ziarele şi revistele. pu
blicistica audio-vizuală să se im
pună mai puternic în conştiin ţe. 
prin capacitatea de a delecta din 
viaţă problemele majore esenUale, 
de a le cuprinde în multilaterala 
lor profun zime, de a le conCeri f i
nalităţj combative, adică e[icien~ă 
constructivă. El se raportează ne
m ijlocit la umanismul sociaHst, la 
spiritul de omenie a l poporului 
nosh·u1 la ma nifestarea în toate 
împrejurările, - în mod autent ic, 
nezgomotos, dar trai11ic, pt•in efi
cienţa muncii materiale şi spiritua
le - a pafriotismului - ca formă 
supremă de existentă -. la anga
jarea destinelor umane pe bar ica
dele nu intotdeauna comode ale 
noulu i. a le atit ud inii în a intate. Pa
triotismul faptei, al atitudinii con
stituie proba majoră. supremă a 
fiecărui om şi a colectivităţ ilor în 
întregul lor. 

Spil"itul revoluţionar, temperatu
ra morală .la care el se exercită -
neingăduind nimănui să se dero
beze de răspundere, dar nici să-şi 
aroge atitudin i subiectiv-vol unta
r iste, opţiuni improvizale, cu con
secinţe incalculablle pentr u viaţa 
colectivelor - a deter minat o re
vigorare a in tenrenţillor publicis
tice în problematica de fond a e
tapei actuale, de implicare anga
jantă - şi receptată ca atare de 
organele şi organizatUle de partid. 
de comunişti , de masa ce tălenilor 
- în anal i7.a unei vaste problema
tici economice, sociale, moral-ce
tă teneşti , în general a tuturor as
pectelor ce configurează in m od 
esenţial realitatea ţării, înlăuntrul 
căreia se mobilizează penh·u per 
for man te în toate domeniile vietii 
materiale şi spirituale }11ilioanele 
ei de cetăteni. 

Fireşte, întreaga activitate pu-
blicistică. desfăşurată sub semnu l 
emblematic al unui asemenea spi
ril. pe care partidul. şi prin parlid, 
presa noastră, j l datorează secreta
rului genet:al, porneşte de la apre
cierea - ce vădeşte un înalt grad 
de obiectivitate, de luciditate ana
li tică, de identificare cu adevăru l 

v ieţii nationale, cu premisele şi 

perspectivele devenirii ei - apre
ciere potrivit căreia, „legile gene-

rale şi strategia dezvoltărU sint 
pe de1,llo juste, corespund atit ce
rinţelor obiective. legităţilor ge
nerale cit şi necesităţilor şi posi
bililăţilor dezrnllăril patriei noas
tre". 

A devenit tot mai evident şi 
pe ntru lucrătorii d in presă, că. 
asa cum spunea tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu - „a fi revoluţionar, a 
fi conducător revoluţionar nu este 
s uficient să fii un buu inginer. 
un bun economist sau chiar să 
fri un mlois tru bun. A f i revoluţio
nar, inseamnă. să put, mai presus 
de toate. interesele partidului, ale 
poporului şi să laşi la o pa r te ori
<'e interes de ordin personal. Ase
menea revoluţionari a crescut pa r
tidul nostru, de asemenea revolu
ţionari avem nevoie şi astăzi'" . 

Dintr-un atare orizont a l privi
rii, de sorginte optim i stă, construc
tivă au Iost formulate, în doc11-
mentele programatice aflate în 
dezbaterea partidului pentru 
p !enara vii toa.re a Com i t:!t,u I u i 
Cen tral, şi o seamă de aprecier i 
cr itice cu privire la stadiul reali-
7.ăt·ii programelor de dezvoltare 
intr-un domeniu sau al tul, cu pr i
vi re la factorii şi fenomenele ce 
tntîrzie măsw·ile organizatorice e
ficiente şi perfecţionările ce se im
pun, cu p rivire la golirea de con
ţinut a unor forme şi metode de 
muncă, la diminuarea forţei con
strnctive a criticii şi autocriticii, 
prin ma nipularea lo r conj unctura
lă, de paraQă ; au fost t rasate d i
recţii de acţi une şi definite căi 
pt·in care să se manifeste plen a r 
gindirea şi acUunea colectivă, p rin 
care noul, atitudinea înaintată îsi 
pot croi d rumuri lar gi, dind de o 
parte tot ce - născut din inerţie. 
incompetentă. iresponsabilitate, in
cultu ră. deficit de moralitate so
cială, etc - i.-ar putea stînjeni as
censiunea legitimă. 

Aceasta a determinat pentru 
presa noastră, pen tr u configurarea 
cotidiană sau periodică a publicis
ticii noastre o mai judicioasă ar
monizare şi selectare a subiectelor, 
o mai autorizată elabo1·are a tema
t icii programelor, a acţiunilor ; e
ludindu-se cu mai multă ferm itate 
aspectele periCerice. nesemnificati 
ve, asigurindu-se fiecărei publicaţii 
o ma i avizată preocupare pentru 
un echil ibru organic. in consens 
cu ofer tele realită\ii , intre mate
rialele de experientă pozi tivă -
men ite să pună in vuloare initia
liva comuniştilor. cetăţenească, mo
dul de exprimare în Captă a reali
tăiîi partinice, patriotice - şi ma
ter ialele desti nate să intervină în 
mod combativ faţă de situaţiile în 
care .fenomene de comodi tate, bi
rO<:L'atism. incompetenţă, carierism, 
demagogie, lipsă de răspundere şi 

disciplină îşi fac loc în practicfl 

muncii, a vieţi i dintr-un domeniu 
sau a ltu l. 

Evjdent, însăşi aulorilalea, însuşi 
prestigiul presei au sporit prin a
ceasta, publica\iile noastre îndepli
nindu-şi cu o mai vizibi lă perso
nalitate misiunea incredintată de 
partid, valorificindu-şi Cuncţiile 
mobilizatoare. educationale ce revin 
presei, creind condiţii penLru afir
marea ei ca instrument autoritar, 
principial şi activ de control a l 
opiniei publice. 

In acest conlexl şi-a înscris ac
tivitatea şi colectivul ziarul ui 
„Scinteia ", care prin planurile a
tent elaborate, izvoril "! dintr-o mai 
riguroasă cunoaştere şi inCot·mare, 
ra porta te firesc la orfontări le cu
prinse în magistralele expunel"i a1e 
secretarului general a l partidului, 
ca şi prin efor t.ul ele materializare 
o lo r publicistid1 s-a preocupat şi 
:-e preocupă de r idicarea gradului 
rle eficienţă, a for\ei de mobilizare 
şi convingere a cuvinlului scris. 

Confruntarea, compai·area fapte
lor. ele însele semnificative. des
prinse din realităţile dinamice <ile 
vietii noastre ec.onomico-sociale. o 
mai sistematică preocupare pentru 
a confer i profunzime si finalitate, 
pe mul tiple planuri. dialogului de 
idei, investigarea cu mai mult cu
raj a problemelor a căror comple
x itate i ntimida altădată condeiul 
publicistului vin să demonstreze 
cit este de generos. ce or izonturi 
de cuprindere asigură activităţi i 
presei tezaurul de orienUiri şi în
vătăminte cuprinse în opera to
varăşului Nicolae Ceauşescu, în 
recentele expuneri, devenite docu
mente programatice, îndemnind la 
rerl"!xie, la gîndire şi acţiune co
munistă, revol uţionară şi pe lucră
torii din presă, ca. de altfel. în
tregul popor. Desigur, aceste sem
ne ale noului. ivile în chenarele ce 
găzduiesc rodul pasiunii şi răs
punderi i gazetăreşti. sint departe 
de a s itua presa - şi sintem con
ştien(i de aceasta - la altitudinea 
pe care o impun exigentele revolu
\ionare cuprinse în „Tezele 1 din 
aprilie''. Drum ul început se arată, 
însă, a fi fecund, iar rezultatele 
parcw·gerii lui cu încredere, devo
tament, talent ş i înaltă moralitate 
politică nu pot fi decit pe măsw·a 
misiunii ce i-a fost încredinţată 

de partid, pe care şi-au asumat-o 
unan im ziarişti i ţării. 

A Clat la temelia oricăror Capte 
de autentic progres, de veri tabile 
perfecţionări în planul vie\ii eco
nomice, politice, sociale - spiritul 
revoluţionar, climatul afirmării 

lui - la a cărui edific,u-e presa 
participă cu m ijloacele sale speci
fice - asigură una din garanţiile 

esenţiale ale progreselor năzuite, 

a le valori ficărU, su'b con.ducerea 
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partidului, a t.uluror energiilor na -
1iunii, a potenţial ului de muncă, 
de creaţie material ă şi spirituală, 
generos imbogăţite in anii ce au 
unm.1l Cong resulL•j al 1X-lea, repre
zintă. evident. una din certi-
1 udini le ridicării conştiinţei sociale 
la nivelul dezvo ltării sociale, a ar-

monizărU depline a tuturor ele
m entelor din care se constituie în
săşi opera de făurire a societă~il 
socialiste rnulUJalernl dezvoltate şi 

înaintare a României sp!·e comu
nism. 

Nicolae DRAGOŞ 

Democratia I ..> 

muncitorească-revoluţionară, 

cadru optim de Împlinire 
a personalităţii umane 

„Se poate spune cei România a 
iniţiat 1Ln program comple.l: şi 
profund de restructurare economică. 
şi socială, cu largi. iniplicatii asu
pra întregii dezvoltări. a tării cu 
cet puţin 20 de ani i1lainte. ale
gînd.u-şi un drum propriu. inde
pendent. în procesul evoiuţiei sale, 
pimîncL accente deosebite pe adap
tarea noilor concli~it ge-nerale la 
specificul romanesc, , la tradii.ţiile 
naţionale, la aspiraţiile poporu.Lui 
român. Se poate spune că drumul 
căutat astăzi de multe alte ţări so
cialiste a fost deschis de romti·ni 
cu peste două decenii î-n urmă şi 
că acest drum a făcut ca Româ:n.ia 
să înscrie într-o perioadă extTaor
dinar de scurtă, sub dimensiunile 
istoriei, rezultate spectacttloase de 
ordin politlc, economic şi social". 
Sint aprecieri conţinute într-un co
ment::iriu al agen~iei .,Reuter" . 
transmise cu doi ani în urmă, în 
perioada premergătoare aniversă1ii 
zilei de 23 August. Sînt apreci~ri 
care pun în lumină un adevăr, un 
mare adevăr, de care noi românii 
s inlem pe deplin conştienţi aslă;>:i 
ca şi ieri. 

Perioada de timp inaugurată de 
cel de a l IX-iea Con~res al parti
d ului a marcat începutul unei epoci 
noi, care a mobilizat potenţialul de 
glndire ş.i actiune al unui întreg 
PoPOr, deschizindu-i largi şi impre
sionante perspective spre o nouă 
şi vigu roasă affrmare, spre noi şi 
bogate orizonturi, spre mari şl is
torice împliniri şi. în pdmul rînd. 
aceea de a fi şi a rămîne mereu 
e l insuşi. 

Ctitor al României socialiste mo
derne, strălucit strateg şi promo
tor al marilor deschideri ale tări i 
noastre spre trecutul şi viitorul ei 
şi , deopotrivă, spre lume, sec.reta-

rul general al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, făcind retros
pectiva anilor care a u trecut subli
n ia cu deplin temei : „Acum putem 
declara cu t-0ată răspunderea că 
fără noul curs revolu(ionar, de li
chida re a şablonismului, a închis
tării dogmatice, a copierii mecanice 
a experien~ei din alte ţări, şi de 
Jupt;t l1otărită impotriva a tot ceea 
ce este vecui şi perimat, de pro
movare cu îndrăzneală. a noului în 
toate domeniile, nu am fi putut 
realiza marile transformări şi asi
gura progresul multilateral al pa
triei". 

!naintînd ferm pe dxumul pro
priu ales al dezvoltări i multilate
rale, - drum care nu a fost de
loc uşor, nu a fost ferit de obsta
cole, de greutăţi, de lipsuri, - po
porul nostru, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, a demonstrat cu puterea de 
neu:igaduit a faptelor. for~a creatoa
re a socialismului, adevărul că so
cialismul este orîndulrea care a 
sigură fiecărei naţiuni libertatea, 
progresul rapid, independenţa. 

!n anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea s-a făurit un 
sistem larg democratic - cuprin
zînd consilii muncitoreşti, organis
me judeţene, consilii naţionale pe 
profil şi domenii, congrese şi con
ferinţe naţionale - sistem care 
şi-a dovedit pe deplin justeţea, su
perioritatea, e:J;icienţa. ln cuprin
s ul acestui sistem de largă repre
zentare şi participare., e.xercitarea 
unui înalt spil'it revoluţionar, a
firmarea unei conştiinţe partinice, 
civice şi patriotice tot mai inain
tale reprezintă reale forţe motorii 
in atingerea obiectivelor economice 
şi sociale ce ni le-am propus. Aşa 
cum se manifestă î n viaţa politică, 
economică şi socială a ţării, p rin 

Simpozion 
efectele i ntens pozitive pe care le-a 
adus în desfăşurarea întregii munci 
creativ-productive in aproape toate 
sferele de activitate cotidiană de
mocraţia noastră. muncitore~scă
rcvoluţionară se distinge p1·in noua 
unitate dialectică ce o realizează 
!n tre . dreptul'i şi .responsabilităţi, 
mtre rnteresele generale şi cele 
individuale, într-o accepţiune care 
defineşte, practic, o formă avan
sată. şi mereu perfectibilă şi mai 
efic1entă de guvernare a ţării cu 
poporul şi pentru popor, într-un 
consens •de exercitare plenară a 
drepturilor şi libertăţilor f unda
mentale ale omului. Viaţa, prac
tica au dovedit că planurile şi 
programele adoptate in aceşti ani 
in vederea progresului mu1Lilateral 
al patriei asigură dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată a societăţii, 
a tuturor sectoare1or de aclivitate 
a tuturor zonelor şi localităţilo~ 
ţării, în conformitate cu noile e..xi
genţe ale ştiinţei şi tehnicii, rldl
ca1·ea continuă a gradului de cul
lură şi civilizaţie al întregului nos
tru popor. In Expunerea sa din 29 
aprWe, a nul acesta, subliniind efi
cienţa cadrului propriu românesc, 
politic şi juridic, în afirmarea in
tereselor generale a le întt·egului 
nostru popor, secretarul general al 
partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu arăta : „Principiile eco
nomice, cadrul organizatoric pe 
<'are U avem corespund actualei 
noastre etape de dezvoltare. Avem 
deja o experieniă îndelungată şi, 
pentru noi, nu se pune azi proble
ma de a Ic aduce modificări struc
turale, ci de a asigura realizarea 
lor mai bună şi de a lua măsuri 
pentru a perfec.iona contlnuu ac
tivitatea. Pornim de la fapiul că 
aceasta reprezintă o necesitate per
manentă, de zj cu zi. Nu există 
nimic care a fost dat odată pen
tru totdeauna. Permanent să avem 
în vedere că trebuie să perfecţio
năm şi să aducem imbunătăţiri 
intregil noastre activităţi, cores
punzător noilor obiective, etapei de 
dezvoltare pe care o 11arcurgem în 
toat.e domeniile". 

Pentru colectivul z.iarului „Româ
nia liberă", ca organ al Consiliu
lui Naţional al Frontului Democra
ţiei şi Unităţii Socialiste, unnă.J:irea 
în cadrul problematicii complexe 
privind construcţia de stat a acti
vi tăţli cotidiene legate de perfec
ţionarea m uncii organelor centra
le şi locale a le administraţiei de 
stat, de dezvoltarea armonioasă a 
tuturor judeţelor şi localităţilor ţă

rii, de sistematizarea urbană şi ru
rală, a aplicării corecte şi în mod 
creator a principiilor atît de ge-
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neroase ale autoconducerii, aut-0-
gestiunii, autofinan~ării · şi auto
aprovizionării, a le controlu.lui mun
citoresc şi cetăţenesc, ale eticii şi 
echităţii socialiste, principil şi o
biective atit de clar şi de concret 
e>..rpuse de secretarul general al 
partidului, se loscriu drept obliga
ţii redacţionale cardinale. Dincolo 
de ceea ce am făcut şi facem, pro
blema perfecţionării propriei noas
tre munci, a ridicării cotelor activi
tă1ii noastre pu blicistice se înscriu 
drept obligaţii majore de ordin poli
tic, profesional şl moral. Oîndva, în 
cadrul unei „Tribune a democra
ţiei ", acest adevărat forum cetă
ţenesc creat din iniţiativa pet·so
nală a preşedintelui ţării, veritabilă 
şcoală a spiritu.lui civic dar şi 
şcoală a conducerii pentru organe
le .aparatului de partid şi de stat, 
notam cîteva adevăruri formulate 
de un vorbitor, avînd drept bază 
alirmaţiile secretaru.lui general aJ 
partidului conform cărora trebuie 
să fim pe deplin conştienţi că fie
care etapă de dezvo1tare presupune 
noi forme şi metode de muncă, 
presupune o abordare îndrăzneaţă., 
realistă a problemelor, lipsită de 
dogmatism, de conservatorism, de 
închistare şi rutină. Vorbind lo 
spirit critic, io esenţă el remar.ca : 
„ Trebuie să fim pe deplin con
ştienţi că în spiritul exigenţelor 
impuse astăzi de mersul nostru 
înainte, exigenţe subliniate în mod 
permanent şi atît de convingător 
de conducătorul partidului şi sta
tului nostru, fiecare om al muncii, 

11ecare cetăţean al ţării, dar în 
primul iind cei învestiţi cu a.,umi
te responsabilităţi sociale au mereu 
tle invătat, au obligaţia politică, 
profesională. şi morală de a fi per
manent la curent cu tot ceea ce 
este nou şi de valoare pe plan na
ţional şi mondial. Problema com
petenţei, au.toritătii politice şi pro
fesionale dobindeşte astăzi dimen
siunile unui act de înaltă răspun
dere faţă de sine, dar şi faţă de 
partid, faţă de patrie«. Este o a
preciere venită din rindurile oa
menilor muncii, în fapt din rindu
rUe citito1·ilor noştri, vie dovadă a 
democraţiei noastre socialiste în 
ac~iune, a spiritului nou, revoluţio
nar, de exigenţă, care se înscrie 
tot mai mult astăzi în întreaga 
viaţă a ţării ca un înalt comanda
ment politic, social şi moral. Şi, 
în acelaşi timp, un adevăr valabil 
şi pentru cei care lucrează în mun
ca de presă şi, poate, cu atit mai 
mu.lt pentru ei. Răspunderea faţă 
de cuvintul scris, transformarea 
acestui cuvînt într-un adevărat 
mesaj politic, social şi uma n con
stituie astăzi o condiţie necesară, 
obligatorie, pentru îndeplinirea in 
bune condiţii a muncii de gazetar 
român. 

Mobilizindu-ne întreaga capaci
tate de gîndire creatoare, asigurînd 
o publicistică aleasă, generoasă, în
lăturînd tot ceea ce este vetust, 
rutinier, viciat de formalism, slo
tem chemaţi să răspundem cerin
ţelor actuale ale partidului, ţării 
şi cititorilor noştri, la înalta tem
peratură spiriltuală a ideilor des
chizătoare de drumuri noi şi fer
tile pentru întreaga noastră naţi
une socialistă. 

Mircea MOARCAŞ 

Amplu program pentru abordarea 
problematicii • ma1ore 
a realităţii 

Document politic fundamental, 
conţinind teze şi idei de o inesti
mabilă valoare teoretică şi practică 
privind mersul înainte al societă
ţii româneşti, magistrala expunere 
a secretarului general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „Cu 
privire la unele probleme ale con
ducerii activităţii economico-socia
le, ale muncii ideologice şi politi
co-educative, precum şi ale situa
ţiei internaţionale" constituie o 
substanţială contribuţie la îmbogă-
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socialiste 
tirea tezaurului socialismului ştiin
ţilic, a gîndirii şi practicii revolu
ţionare, reliefează permanenta 
preocupare a conducătorului parti
dului şi statului nostru pentru 
progresul multilateral al societăţil 
noastre socialiste, pentru viitorul 
comunist al României. 

In lumina acestui vast program 
de muncă şi acţiune revoluţionară, 
Radioteleviziunea Română, alături 
de întreaga presă, s-a preocupat să 
reflecte, cit mai cuprinzător, atmo-

sfet'a de puternică efervescentă 
politică şi revoluţionară, de activi
tate creatoare, generată de Tezele 
din aprilie, amplu dezbătute de toţi 
comuniştii, de înt1·egul nostru po
pot'. l n acelaşi timp, a ac\ionat cu 
toată răspunderea pentru oglindi
rea bogăţil:!i de idei cupr inse în 
acest document programatic, pu
nînd un accent deosebit pe selec
tarea a rgumentelo t· care să lumi
neze puternic relaţia dintre opera 
teoretică a secreta rului general al 
partidului şi viaţa social-politică a 
ţării. 

La radio şi televiziune, în ciclu
rile de emisiuni diCuzate sub ge
nel'icele : „ln dezbatere: Expunerea 
t-0variişului Nicolae Ceauşescu cu 
privire la unele probleme ale con
ducer ii activităţii economico-so
ciale, ale mun cii ideologice şi po~ 
litico-educaUve, precum şi a.le si
tuaţiei int.eroaţionale" şi „Io pre
gătirea Plenarei C.C. al P.C.R. -
Un amplu şi insuneţitor program 
pentru perfecţionarea. întregii acti
vităW', au fost reaHzate numeroa
S:? dezbateri menite să contribuie 
la cunoaşterea şi însuşirea bogăţiei 
de idei, a orientări1or şi sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, la mobilizarea şi unirea 
tuturor eforturilor oamenilor mun
cii, a întregului nostru popor pen
fru realizarea progrnmelor de dez
voltare generală a ţării. Această 
generoasă tematică a fost aborda
tă în numeroase ern1s1uni, cum 
sint : „Mîndria de a fi cetăţean al 
României socialiste", „Zidiri pen
tru istorie", „Omul nou - rezul
tat şi făuritor a l noii societăţi" şi 
altele. 

La toate emisiunile amintite 
săptămloal 2-3 la televiziune şi 
7-8 la radio - au participat ac
tivişti de partid şi de stat, cadre 
de conducere şi specialişti d.in e
conomie, ştiinţă, învăţămînt, cul
tură, muncitori şi ţărani, reprezen
tanţi ai organizaţiilor de masă şi 
obşteşti, care au aprofundat con
cf'ptele şi orientările cu privire la 
perfectionarea organizării şi condu
cerii economiei naţionale, creşte
rea rolului conducător al partidu
lui. lărgirea sistemu.lui democraţiei 
muncitoreşti-revoluţionare şi asi
gurarea participării tuturor oame
nilor muncii la conducerea întregii 
vie~i economico-sociale. Emisiunile 
au scos în evidenţă caracterul 
profund ştiinţific, creator, al politi
cii partidului, contribuţia hotări
toare a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu la elaborarea şi înfăp
tuirea politicii partidului şi statu
lui nostru, la făurirea României 
socialiste moderne. 

Dezbaterile organizate în emi-
siunile de radio şi televiziune au 
insistat în mod deosebit asupra ne
cesităţii per!ec(ionării stilului şi 
metodelor de muncă ale organelor 
şi organizaţiilor de partid, ale con
ducerii ministerelor, centralelor şi 
întreprinderilor industriale, precum 
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şl asupra cerinţelor sublinia:te d~ 
secretarul general a l part1dulu.1, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pri
vind sporirea exigen\ei ş i răspun
derii cadrclu1· de conducere, a Cie
ciirui comunist, a tuturor oameni lor 
muncii , pentru î ndeplinirea exem
plară ' l hot["1r~rilor d17 part~d .. şi a 
plicarea Ierma a legilor tan1. A 
rost promovată în mai mare măsu
ră şi a titudinea critică faţă de lip
suri le ce se manifestă într-un do
meniu sau altul, pun îndu-se accen
tul pe măsurile ce trebuie între
prinse pentru înlăturarea aces tora, 
in vederea perfecţionării organiză
rii producţiei şi a muncii, i n tensi
fică.Iii activităţii po1itico-educative. 
o atenţie deosebită am acordat in 
dezbateri explicării contribu\iilo1· 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la 
fundamentarea ştiinţifică a politi
cii ex terne a României, reliefării 
iniţiath·eJ01· ţări i noastre pe plan 
internaţiona l , sublinierii prestigiu
lui de care se bucură România in 
lume. tn cadrul ciclurilor tematice 
„România socialistă - contribuţii 
inestimabile la. edilicarea. unei 
lwni a păcîi şi colaborării", „Gin
direa realistă, constructivă, profund 
rcvolulionară a secretarului ge
neral a l 1>artidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, privind evoluţia 
vieţii in terna~ionale şi soluţionarea 
problemelor complexe ale lumil 
contemporane" a u fost prezentate, 
sistematic. conc~ptele româneşti 
privind pacea, dezarmarea, noua 
ordine politică şi · economică mon
dială, principiile relaţiilor între 
ţări şi partide, confruntările de 
idei în lumea contemporană, con
trastele şi inech ităţile din lumea 
capitalistă. Am amplificat şi di
versificat propaganda peste hotare, 
atit prin dH.uzarea zilnică în 13 
limbi a emisiunilor de radio pen
tru străinl1tate şi trimiterea de 
programe şi filme documentare. cit 
şi prin schimbul de actualită~i cu 
Jnlerviziunea şi Euroviziunea. 

Sîntem conştienţi că trebuie să 
acponăm, în continuare, cu şi mai 
mare răspundere pentru ca Radio
lelevizi unea să-şi sporească apor
tul la apro.fundarea, însuşirea te
meinică şi aplicarea in viaţă a i
deilor şi tezelor cuprinse în expu
nerea secretarului general al par ti
dului , la înfăptui.rea neabătută a 
politicii inte rne şi e.-xterne a parli
duluj şi statului, pentru a li la 
ină lt imea exigenţelor formulate de 
tovarăşu l Nicolae Ceauşescu pri
vind rolul şi sarcinile Radiotele
viziunii in etapa actuală. De aceea, 
la dezbaterile pe care le vom or
ganiza, vom aduce oamen ii cef mai 
reprezentativi din diferite domenii 
de activitate, cu o înaltă competen
tă politică Şi profesională, capabili 
să explice în mod aprofundat con
ţinutul Tezelor din aprilie, să îm
pă1tăşească din experien\a propri~, 
să dea soluţii pentru înfăptuirea 
prevederilor acestora. Vom acţiona 
cu şi mai multă hotărire pentru a-

sigurarea abordărJi mai profunde, 
mai eficiente a problemeloi.: eco
nomice, pentru întărirea caracteru
lui mobilizator a l emisiuni101·, pen
tru genera li7.area experienţei avan
sate în toate sferele de activitate. 
In acest sens, milităm hotărit pen
tru promovarea fermă a principji
lor mecanismului economico-finan
ciar, penfru buna Iuncţionare a 
autoconduce rii muncitoreşti şi a u
togestiunii, folosirea cu randament 
supe1ioe a resurselor încredinţate 
de societate fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii. 

1n lumina indicaţiilor tovarăşei 
academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, emisiunile de ştiinţă vor 
promova larg cele mai noi cuce
riri ale ştiinţei şi tehnici i contem
porane, vor contribui in şi mai 
ma re măsură la educarea maselor 
de oameni a i muncii în spi rit ul 
concepţiei ştiinPuce a partidului 
n ostru despre lume şi vi aţă. 

Vom intreprinde noi măsuri în 
:vederea ampli[icării contribuţiei 
Radio televiziunii la perfecţionarea 
întregii activităţi economico-socia
le, afirmării puternice ~ democra
ţiei muncitoreşti -revoluţ1onare, mo
bilizării oamenilor muncii la în
făptuirea neabătută a hotărîri1or 
Congresului al XIlI-lea şi Confe
rinţei Na~ionale ale partidului, .a 
sarcinilor şi indicaţiilor secretarului 
general al partidului n ostru. 

O mare atenţie vom acorda dez
baterilo r consacrate dezvoltării 
conştiinţei înaintate, revoluţionare, 
a oameoilo1: muncii, îmbunătăţiri i 
activităţii polltico-educative de 
formare a omului nou, acţionind 
pentru adîncirea caracterului mili-

Presa de 

Simpozion 
tant, educativ al emisiunilor, pen
tru creşterea aportului lor la eul~ 
tivarea sentimentelor de mindrie 
patriotică faţă de măreţele înfăp
tuiri ale „Epocii Nico)'.ae 
Ceauşescu". 

tn domeniul literaturii şi artei, 
programele de radio şi televiziune 
vor milita în şi mai m are măsură 
pent ru creaţii cu un profund mesaj 
educativ, patriotic, revoluţionar, 
care să infăţişeze, în adevăratele 
lor dimensiuni, marile victorii ob
ţinute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, să 1·edea con
vingător chipul înaintat al con
structorilor noii orinduirL 
Aşadar, pentrn comuniştii care 

activează în domeniul Radiotele
viziunii, tezele, ideile şi sarcinile 
cuprinse in strălucita Expunere a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu din 
29 aprilie a.c. vor reprezenta in 
continuare un îndreptar deosebit 
de preţios în munca pentru ridl
cru·ea eflcienţei educative a emi
siunilor. pentru sporir~ contribu
ţiei acestora, alături de întreaga 
presă, la înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin î n edµcarea maselor , în 
mobilizarea lor la înfăptuirea e
xemplară a hotărîrilor Congresului 
a l XIII-lea şi Conferinţei Naţiona
le ale partidului, pentru înălţarea 
României pe trepte tot mai înalte 
de civilizaţie şi progres. 

Vasile MIHAI 

tineret 
şi 

j responsabilităţile ei educati\fe 

Ziu~ Presei : iată un prilej fru
mos pentru autoanaliză. Noi, zia
ristii prin natura profesiunii noas
tr~ ' ne pronunţăm mai mereu 
de~pre munca a1tora~ comitem ~~a
lize despicăm firul in patru, fişam 
şi ~omentăm realitatea. Din aceas
tă realitate surprinsă pri!l vizorul 
ca o fantă ' albastră a pixului, lip
sim, însă, de cele mai multe ori, 
tocmai noi. Gazeta rul, funciarmen
te m odest, se retrage în spate1e 
articolului, bucuros că s-a docu
mentat, că a redactat, că a furnizat 

noi argumente cititorului pe care 
ni-l imaginăm mereu însetat de 
scrisul nostru, ne1:ăbdător să pună 
mina pe jurnalul proaspăt. Şi de 
cele mai multe ori acest cititor 
chiar aşa este. Acum, de Ziua 
Presei, putem vorbi insă şi despre 
noi. Cum am putea s-o facem ? 
Cred că modul cel mai adevărat 
în care putem serba Ziua presei 
noastre comuniste este de a ne 
a naliza cu exigenţă munca, şi nu 
contapilizind succesele în primul 
rind, ci relevînd cu sinceritate par-

11 



Simpozion 
tinică minusurile muncii noastre. 
Secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ale 
cărui viaţă şi activitate sînt şi 
pentru ziarişti un excepţional mo
del, ne-a învăţat că şi prilejurile 
sărbatoreşti sînt nimerite pentru 
a-ţi analiza munca. lată de ce, 
vorbind în faţa colegilor de la atî
tea publicaţii despre misiunea edu
cativă a presei de tineret, despre 
rolul şi locul ei în formarea pen
tru muncă şi viaţă a generaţiei 

linere, voi spune dintru început 
că sîntem departe de a fi mulţu
miţi. Sigur, avem şi noi succesele 
noastre ; ziarul „Sclnteia tineretu
lui ", ca şi „Suplimentul literar
artislic" (de fapt o revistă cu 
profil distinct), pot proba munca, 
eforturile comuniştilor din redac
ţia noastră pentru a izbuti o gaze
tărie inteligentă şi eficientă. Citi
torul nostl'u, spre deosebire de al 
altor publicaţii, este adolescent mai 
ales, este un om în formare. Deli
cateţea lui sufletească este în rimă 
perfectă cu o fragilitate sau o re
pede avîntare in spaţiul opiniilor. 
Format in anii noştri, ani strălucit 
inauguraţi de Cong1·esul al IX-lea 
al partidului, el, acest cititor tînăr 
are curiozităţi intelectuale, morale, 
politice de mai mare nuanţare de
cît alt cititor, de pe vremuri. Citi
torul nostru tinăr, pionier, utecist, 
comunist, este cetăţean al şcolii 
româneşti şi al universităţii româ
neşti. El, acest cetăţean intens şco
lit, cu acces la idei filozofice, cu 
biblio~i acasă şi la şcoală, vrep. 
o presă care să ;răspundă opiniilor 
lui despre adevăr, muncă, dragoste, 
istorie. El, acest tînăr comunist, are 
profunzimi şi exigenţe nebănuite. 

lată de ce, specificul presei de 
tineret este chiar specificul aces
tui tinăr. Limbajul propagandei 
politice, limbajul lecţiilor de edu
caţie comunistă pe care le susţine 
presa este unul adînc nuanţat. 

Dacă nu facem aşa, riscăm să 

scriem articole pe care să le ci
tim fără folos chiar noi înşine, cei 
care le-am redactat. 

Spiritul Tezelor cuprinse î n Expu
nerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
la Şedinţa Comi&etulul Politic Exe
cutiv a l C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie este cel care îndeamnă., cu clar
viziune revoluţionară, la profunzi
me şi spirit novator, ofensiv, şi-n 

presa noastră pentru a transpune 
în viaţă minunatul program al 
partidului, pentru a transforma 
gindul în faptă, ideea în acţiune 
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concretă, conştiinţa în forţă isto
rică. Numai cu oameni perfect 
conştienţi de ţelurile şi strategia 
partidului nostru, numai cu oameni 
care-şi cunosc perfect intersele lor 
şi ale patriei lor, numai cu patrioti
revoluţionari adevăraţi, care să 
ardă la cea mai înaltă tempera
tw·ă a faptei putem edifica opera 
măreaţă socialistă şi comunistă a 
patriei. In acest proces de educaţie 
patriotică şi revoluţ ionară ştim că 

avem şi noi. presa, şi în cadrul 
ei presa de tineret şi copii , un ro l. 
Un rol important. In credibilitatea 
cuvintului nostru, în for~a şi cre
dinţa pe care-o punem în el stă 
succesul nostru, îndeplinirea anga
jamentului profesional şi politic pe 
care ni l-am luat. Nu trebuie să 
ne mulţumim cu succese e.femere, 
nu trebuie să privim lucrurile nu
mai prin prisma succeselor, fie e le 
cit de evidente. De pildă, ne spu
nea cu îndreptăţire secretarul ge
neral al partidului, tovară.şul 
Nicolae Ceauşescu, la o memorabilă 
întilnire cu cadre de conducere din 
presă, trebuie să milităm pentru a 
cultiva o opinie de masă în PL'i
vinţa calităţii. Responsabilitatea 
!aţă de produsul care iese din 
miinlle muncitorului poate tl cul
tivată şi prin articolul de zial'. Şi 

aici nu este vorba de mici grupuri 
de muncitori de excepţie, ci de 
nevoia de a avea numai muncitoLi 
deosebiţi, oameni care să înţeleagă 
că de felul cum produc depinde 
confortul nostru material şi spiri
tual, progresul patriei. M-am oprit 
la un singur exemplu din cele 
enunţate de secretarul general al 
partidului pentru că şi în presa de 
tineret ne străduim, prin rubrici 
şi acţiuni de presă cit mai variate, 
sa cultivăm responsabilitatea faţa 
de muncă a tînărului, patriotismul, 
înţeles ca patriotism al faptei, ca 
datorie supremă faţă de popor şi 

faţă de istorie. 
Pornind de la adevărul, funda

mentat in mod magistral în opera 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, po
trivit căruia cea m ai înaltă expre
sie a angajării şi responsabilităţii 

noastre, a patriotismului revoluţio
nar o constituie insăşi munca pen
tru ţară, efortul neobosi t pentru 
înfăptuirea cu succes a hotăririlor 

Congresului al XIII-lea şi Confe
rinţei Naţionale ale partidului, ne 
preocupăm stăruitor să prezentăm 

tinerilor experienţe pozitive, iniţia
tive cu largă valoare de genera
lizare, chipuri de eroi ai acestei 
rnlnunate epopei a romantismului 
revoluţionar. Prin scrisul şi prin 
fapta noastră dorim şi ne străduim 
să transformăm pagina de ziat· 
într-o fierbinte tribună a educaţiei 

comuniste, patriotice şi revoluţio-

nare a tntregului n ostru tineret, d 
cultivăm in cugetul şi sufletul aces
tuia cele mai alese sentimente de 
m indrie şi bucurie de a prelua şi 
duce mai departe, cu cinste, fla
căra mereu vie a muncii pentru 
tară, tradiţiile eroice ale atîtor şi 
atîtor generaţii de înaintaşi, cinstea 
de a Ii cu adevărat flii unui popor 
care a suferit de-a lungul timpu-
1 ui, a trecut prin grele şi numeroa
se înce1·cări, dar nu şi-a trădat 
niciodată fiinţa ·naţională şi, cu 
preţul unor dw·eroase jertfe, şi-a 
menţinut limba, identitatea, patria, 
spiritualitatea inconfundabilă, idea
lurile. Prin rubrici ca „Din fondul 
d e aur a l gindiril revoluţiona
re, al operei tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu", „Ist-Oria - marea car
tă a adevărurilor noastre funda
mentale'', „Permanenta actualitate 
a spiritului revoluţionar", „Valori 
şi opţiuni fundamentale ale tinerel 
generaţii"', „Cînd, cum ne formăm 
cultura generală" ne străduim să 
menţinem un dialog viu cu tinerii 
noştri cititori pe probleme funda
mentale ale poli tic ii partidului şi 
statului nostru, cu posibilitatea 
explicării şi clariiicăriî unor teze 
şi concepte de bază care pun în 
evidenţă contribuţia tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu la dezvoltarea 
crea~oare a materialismului dialec
tic şi istoric, a socialismului ştiin
tific. Avem în vedere faptul că de 
modul în care se formează tinerii 
şi copili de azi, de educaţia lor 
vor depinde chipul şi împlinirile 
societâ\ii de mîine. 
Alături de „Scînteia tineretului", 

de revista „Suplimentul literar-ar
tistic al .-Scink:ii tineretului„", 
tabloul presei de tineret şi copil 
este completat, pe diverse profile, 
cu rnlsiuni educative, formative 
clare, de „Viaţa studenţească" şi 
„Amuteatru", de „Ifjumunkas", de 
„Ştiinţă şi tehnică ", „Cutezătorii ", 
„Teh ni um ", ,,Modelism", „J 6barăt", 
„Lumini ţa ", „Şoimii patriei", „Start 
spre viitor". Sint publicaţii care 
.fac, prin colectivele lor redacţio

nale, efortul definiri i de sine în 
rapor t cu mereu m ai complexele 
sarcinj ale formării, educării, creş
terii în spirit patriotic, revoluţionar 
a tinerei generaţli. Şi aici este ne
voie, credem, de mai susţinute 

eforturi pentru nuanţarea limba
j ului in funcţie de categoria de 
vîrstă a cititorului, de găsirea unor 
formule publicistice care să capteze 
interesul, să atragă. 

Sîntem, iată, într-un moment 
să!·bătoresc. E Ziua presei şi e deci 
şi ziua noastră, a celor ce slujim 
cu condeiul, cu fapta noastră pu
blicistică, cu talentul nostru, mai 
mare sau m ai zgî1·cit, pagina de 

ziar sau oe revistă. Autoanalizîn-



du-ne, nu vom uita nici o clipă 
că în permanenţă mai avem ceva 
de pedecţionat, că un ziar bun, viu. 
complex, echilibrat este un succes 
de o zi care nu îngăduie dclăsal'ea, 
care nu justifică alte numere ter
ne ine.\':presive. Sîntem şi ne an
gaJăm să fim într-o competiţie 

neîntreruptă pentru împlinirea •cu 
însufleţită responsabilitate a misiei 
pe care-o avem, într-o competiţie 
care. pină la urmă. este cu noi 
înşine, co munca noastră de ieri, 
cu munca noastră de miine. 

Lucian AVRAMESCU 

formarea 
• obiectiv 

omului 
al ma1or 

nou-
activităţii 

cultură publicaţiilor 

Un nou îndemn pentru creaţia 
angajală, eviden te jaloane pentru 
caracterul militant al culturii, o 
adincire a concepţiei revoluiionare 
sub semnul căreia se dezvoltă de 
mai bine de două decenii soiritua
litatea românească ne conferă te
zele cuprinse în E.-.punerea tova
răşului Nicolae Ceauşescu la sedin
ta Comitetului Politic Executiv din 
29 aprilie. atît de dense în substan
ţă politicii şi patriotică. 

Conceotul românesc de cultură 
socialistă si misiunea partinică a 
creatorului de bunuri soirituale i;e 

definesc în an gajai·ea fată clP oo
oor. în funcţiile educative ale ac
tului de creaţie. Este, de ace<>;ci 
datoria noastră d e oameni de narticl 
din domeniul vieţii spirituale cl 0 

a ne îndeplini misiunea. a<;a cum 
ne cere s i de data aceasta secreta
rul general al partidului. pe care-l 
asigurăm de intreaga noastL·ă ~ra
titudine pentru grija ne care o 
Poart;\ roadelor muncii noastre. 
far răsounsul, tocmai prin Ple tre
buie să-l dăm. Intru de7.baterea 
acestei idei a reşponsabilitătii noas
tre partinice fată de ceea ce ccriem. 
îmi propun să abordez a ici ac<>l 
aspect implicit al muncii noastr"! 
de truditori ai condeiului : fon"la
rea opiniei noli tice a ci titorul11 i. 

Omul modern, cititorul cl'lre dur."! 
o viată politică le~ată de c'l"!stinele 
Ot'induirii lui , a învătat să aorP.
cieze şi să creadă cuvîotul scris. 
bineinteles în măsura în c;cire el 
răspunde si corespunde problP.m;:i
ticii politice cu care cel căruia te 
adresezi se confruntă. Actul artic:
tic ~Tatu i t, publicistica ecl"!ctică . 
lipsi tă de pledoarie, elitismul unei 
Problematici sterile. dezbătută rln'l.r 
de dragul atenţiei la alte realWiti 
decit cele ale orînduirii noastre. 
exclude l'oadele condeiului din sfe
ra de inlt>res a citiLorilor noştri. 
in vreme ce anlecarea rt0oir~+·:t 
asupra problematicii iz•torîte din 
viata oamenilor care străc;luiesc in 

de 
jurul nostru pentt'u triumful aspi
raţiilor sociale, politice şi spiritua
le născute în contextul construcţiei 
desfăsurate a socialismului, ne con
feră Jocul adevărat de oameni care 
contribuim la formarea une i opinii 
politice avansate. De oameni care 
ne facem un ideal din dezvoltarea 
si aorofundarea crezului politic al 
contemporanilor. al celor alături de 
rare lucrăm. ln aceasta constă, de 
fapt. răspunderea noastră comunis
t;\,. Mă re(er concret la cele două 
domenii a le muncii mele - pagina 
de cru·te şi coloana de ziar. Există 
impresia - şuoerficială, desi~ur -
si afi1·m aceasta în primul rind la 
modul autocritic. că o nublicatie. 
un ziar sau o revistă îşi exercită 
atribuUi\e educative prin rubricile 
snecializa:te într-o asemenea oro
blematică . Or. or,e:anul de presă. ca 
i:itare. este un instrument social 
dedicat în intrP.~ime formării unei 
0oinii oolitice în rîndurile maselor 
do cititori. El nu face muncă P.du
c-3 tivă numaj prin rubricile dedi
cate educatiei. criticii morale s;ci11 
vietii de orF.?anizatie. ci prin insusl 
modul militant si angaiat cum 
este conceput, pînă si cea m:ti 
neinsemnată s tire sau fotografie 
avindu-<;j rolul ei politic de a atra
ge atentia ooiniei publice într-o 
rtirectie si a-i oferi ar~umente nen
tru o con ceptie angajatil fată de 
mei·su l evenimentelor. fie c~ ele 
i:~n t de politică externă. fie că re
flectă asnecte ale constructiei so
cialiste Răspunderea comunistă în 
pres~ înseamnă subsumarea între
gii munci, a tuturor rubricilor si 
paginilor, prin toate formele de in
formare şi influenţare a opiniei 
publice. scopului suprem a l servi
rii constructiei socialiste. a ideilor 
ei despre om, despre pozitia lui în 
sol"ietate si despre devenirea lui. 

Pt·esa cultw·ală, avind drept prin
cipal scop îndrumarea creaţiei li
terare. artistice, orientarea proc.ţuc

ţiei de carte şi stimulart:a ~rtet 

Simpozion 
legate de năzuinţele poporului, îşi 
exercită aceste îndatoriri faţă de 
întreaga creaţie artistică şi, în a
cest context, aceleaşi comandamen
te se impun şi pentru paginile unei 
cărţi, pentru aportul politic şi edu
cativ pe care orice carte t rebuie 
să-l aducă. Deci, trebuie să fim 
convinşi că în c.ărţile pe care sin
tem chemaţi să le comentăm nu 
referi rea episodică la anumite as
pecte înconjurătoare, nu profesiile 
personajelor luate din nomencla
toarele contemporane, nu descrie
rea unor peisaje sau împrejurări 
de astăzi sint cele care dau iden
titatea militanti.smului politic al li
teraturii, ci ideile înalte, pledoaria 
pentru cauza socialismului victo
rios, încrederea în ţelul politic al 
orînduirii noastre. Acestea trebuie 
să anime întreaga carte, să trans
mită cititorului idealul de viaţă 
comunist sau · patriotic, ajutîndu-1 
l a formarea opiniei sale despre 
viaţă, la consolidarea unei filozo
fii d e constructor angajat îil afir
marea celor mai nobile idei ale 
orînduirii socialiste. 

Asemenea gînduri, asemenea in
tenţii de aprofundare a rolului si 
rostului activităţii noastre a trezit 
în mine programul de muncă si 
creaţie pe care-l constituie tezele 
de mare adevăr oolitic din Ex:pu
nerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu. 
secretarul general al partidului. Şi 
afirm, cu toată răspunderea. că 
tocmai î n calitatea lor de activişti 
în slujba formării opiniei publice. 
oamen'i i de condei datorează mai 
mult decît au dat pină în prezent. 
Există publicatii care cred că-şi 
fac datoria politică doar prin co
oertJi si primele coloane unde pro
movează o tematică angajată, în 
rP.c;tul naginilor nemaiavînd aseme
nea obligaţii şi putînd da apă la 
moară manifestărilor de eclectism 
si apolitism. Un domeniu impor
tant .al teoriei, care ar trebui să se 
„,mstituie ca un element de direc
tie al angajării - critica diverse
lo" domenii ale creatiei, cea de 
;cirtă, cea literară dar şi cea a idei
lor. se află sub influenta unor 
modP. care îndepărtează tocmai de 
~n<ili7.a materialist-dialectică ce ar 
trP.bui s-o caracterizeze. derutînd 
;ifit cititorul. cit şi orientarea po
litică a creaţiei. De asemenea, con
resiile care se fac de la o analiză 
filozofică bazată pe angajare par 
tinică. lipsa de fermitate în apă-

rarea ideologiei noastre creează a
numite incertitudini în mişcarea de 
idei, a cărei răspundere revine in 
primul rînd publicaţiilor noastre şi 

slujitorilor ei dar şi tuturor pu
Qliciştilor pe -teme filozofice, 
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Sin1poziori. 
Este momen tul înalt a l p1·egătirii 

plenarei C.C. al P.C.R. 1n lumina 
tezelor de inestimabilă valoare pre
ientate de secretarul general al 
parliduluj să privim la modul au
t~critic asemenea aspecte, dar şi să 
dam dovadă de Iermitate critică 
in semnalarea şi izolarea lo r, in
ţelegind fn acest mod „să ne axăm 
activitatea într-o mai mare măsură 
Pe problemele generale ale dezvol
tării patriei, ale activltiţii politico
educat.ive de ridicare a nivelului 
general de cultură al întregului 

popor'.'. Să nu uităm - acesta este 
mesajul tezelor pe care le avem 
drept temelie a dezbaterii noastre 
- că nu sinlem ruşte oameni de 
condei oareca re, ci cuvinlul nostru 
se adresează unei opinii publice in 
p lină formare socialistă. Cuvintul 
aşternut de noi este chemat să dea 
o direcţie opiniei cititorului. Şi. 
dacă ne vom face meseria bine, 
imprimind cu consecvenţă o ase
menea direcţie angajată şi parti
nică. vom avea mîndria de a ne 
fi făcut datoria comunistă, de a 
consolida opinia pol itică a contem
poranilor noştri, Cormindu-le-o la 
parumetrii m oderni ai epocii pe 
care o trăim. 

Corneliu LEU 

O concepţie de amplă rezonanţă I 
privind făurirea unei lumi 

" .. pacn şi a 

Prin numeroase initiative şi ac
tiuni, curajoase şi realiste, menite 
să asigure pacea, înţelegerea şi 

colaborarea. rezolvarea - î n Colo
sul popoarelor - a marilor proble
me ale lumii contemporane. Româ 
nia şi ilustrul său conducător, t o
varăşul Nicolae Ce.auşescu, se iden 
tifică astăzi, mai mult ca oricînd, 
c u cele m ai nobile năzuinţe ale 
umani tăţii - idealurile de pace şi 
libertate, de independenţă, drepta
te, egalitate. 
Elaborată şi fundamentată ştiin

ti(ic. bazată pe a na liza ·aprofunda
tă, lucidă şi realistă a tendinţelor, 
fenomenelor şi proceselor comple
xe ce au loc în viata internaţională, 
poli tica e:xternă a României - ini
ţiată strălucit de Congresul al 
IX-lea al partidului, dezvoltată şi 
îmbogăţ i tă constant cu noi ide i şi 
orientări - a ddbîndit valente de
osebite in Exounerea secretarului 
general al partidului, preşedintele 
tării , la şedinţa din 29 aprilie a 
Comitetului Politic Executiv a l C.C. 
al P .C.R. privind unele probleme 
a le conduceri i activităţii economj
co-sociale. ale muncii ideologice sl 
politico-educative, precum şi ale 
si tuaţiei internaţionale. Pe lîngă 
valoarea lo r teoreti că de exceptie, 
Tezele din apri lie reprezintă ade
vărate izvoare de idei pentru· toii 
lucrătorii din presă. o bogăţie făTă 
seamăn pentru a rsenalul nostru 
ideologic. Pentru că viaţa. reaDta
tea, practica interna~ională au de-
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a dreptăţii 

monstrat „pe viu" jus te\ea tezei 
revoluţionare că socialismul nu S':l 

consfruieşte după şabloane şi mo
dele - oricît de străluci tbt' ar fi 
ele infăţjşate - , ci pe baza a oli
cări i creatoare a legi lor obiectiv<>. 
diferit de la o tară la a lta. de l:l 
o etapă la alta. Pentru că sini 
a na lizate noi p roblemP puse dt> 
construclia soc ialistă. de mic:ca1·ea 
comunistă c:i muncitorească inter
naţională, de lupta penti·u nro.irrP.<; 
si oa ce : problema prooriet ::i fii so
cialis~e de stat si cnoperatist<>: r :i.

nortul intre ar-umulare si fnnrl11I 
rl0 dezvoltare în statele socialist<> : 
sistemul de coinLeresarP. ma teri :ili\ 
c: i de rP.tribuire : orincioiile etiri i 
'>i echitătii socialistP.: dPmocr:i.ti ::i 
riuncitorească-revolulionaril : căilP 
de aoropiere dintre ori:1c: Ri sat. de 
omogeni:r.are a societătii s i de 1:01·
mare a poooruluj unic muncitor : 
rolul maselor munci toare. ::il no
porului în conduce•·Pt1 societătii : 
l) roblema contradir-1 iilor ln Roci ••
lism : acţiunea lel?ilor obiective i n 
soci:ilism şi aşa-zisul „socialism de 
piaţă ". 

Tovarăşul Nicolae Ceausescu evi
denţiază cu deosebi tă clarHate ma
rile probleme ale Jumli contempo
rane s i în rezol varea cărora Româ
nia este angajată pe deplin, adop
tind constant apreciate iniţiative. 
Si acestea sînt : p roblemele războ
i ului în condiţiile actuale ; dezar
marea ca drum si~ur spre resta
bilirea încrederii şi edificarea pă-

cii ; pacea ca stare perpetuă de 
coexistentă a celor două mari sis
teme social-politice ; problema re
alizării drepturilor fundamentale 
a1e om ului - la muncă, învăţătu
ră, viată ş.a.m.d. ; marile şi com
plexele pr obleme a le crizei econo
mico-sociale mondiale. ale subdez
voltării , ale noi i ordjni economice 
mondia le, rolul monopolurilor su
pranaţ~onale şi al capi talului finan
ciar inlerna\ional cu corolarul „pro
blema datoriilor externe'·. 

Pentru no i, lucrătorii de la A
gerpres, îndatorirea de onoare este 
de a re(lecLa permanent, cu imagi
natie şi eficienţă actualitatea şi 
imporLanţa conceptiei si iniţ iativelor 
tovarăşulu.i Nicolae Ceauşescu, e
xercita rea plenară de către Româ
nia socialistă a vocaţiei sale inter
naţionale. Astfel, DOCTRINA 
CEAUŞESCU, care înmănunchează 
esenla g îndirli şi ac\iunii sale cre
atoare, s inteza datoriei faţă de ţară 
şi poporul său, faţă de destinele 
omenirii ne este permanent teren 
fertil de acţiune. Şi, în activitatea 
no<1 ~tri\ ne străduim să reliefăm î'n 
mod constant ideea ct1 Rumânia şi 
ilv -trul său conducător aoără: 
Independenţa, concepută ca le

gitimă afirmare a dreptului la pro
pria istorie ş i . deopotrivă, la isto
r ia lumii, ca drep t, fundamental al 
unui popor de a Ii ş i a rămîne 
mereu stăpin in propria \,ară . O 
i ndependentă concel)utu 111.1 num1ti 
ca o apărare a valorilor m ateriale 
şi spirituale a le naţiu nii. dar şi ca 
o afil'mare liberă şi originală a 
ţări I in cadrul eforturilor generale 
vizind reglementarea marilor pro
bleme cu care se con[nmtă ome
ni rea. 

Dreptatea, ridicată la rangul de 
justitie internaţională, egalitate în
tre toţi, între toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire oollti
co-soci ală, mărime geog•·afică, po
tenţial economic sau militar : abo
lirea inegalităţii sociale nu ca de
ziderat propagandistic sau ca de
claraUe formală. ci ca realitate şi 
obliea\ie de rela~ii egale int.re se
meni. înfre popoare. de lichidare 
a prăoastiei dintre ţări bogate şf 
tări sărace. de edificare <i unei noi 
ordini economice şi politice mon
dia le. 

Democratizarea vieţii internaţio
nale, în temeiată pe respectul reci
proc al opţiunilor şi exoerientelor 
nnUonale. pentru o viziune uma
nistă asupra lumii - o l ume eli
berată de spectrul războiu lui. cursa 
înarmărilor. subdezvolta re sub toa
te aspectele sale - foamete. boli 
cu largă răspindil'e în masă. incul
tură ; o lume a înţelegeri i prin 
depăşirea stărilor con flictuale din-
tre state numai pe calea tratative
lor, o lume mai dreaptă şi mai 

Nicolae PUICEA 

(continuar e in pag. 32) 
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De-o vîrstă 
fo aer.astă lună, cind ţara întreagă sărbătoreşte 

c.u a<lincă. bucurie, cu firească emoţie şi mîndrle 
virsla nouo a patriei, revista noastră şi-a propue 
slL in"cl'czc în paginile ei mărturii ale unor gaze
tari pentru care anii socialismulu.i se confundă 
cu anii Jll'Opriei existenţe. Destin~ individuale 
făurite. deci, odată cu destinul ţării, biografii 
11rofl'sionale ce se suprapun celei mai fertile epoci 
din isluria României : Epoca Nicolae Ceauşescu. cu vîrsta 

V cea noua 
Am solicitat mărturii, ginduri, meditaţii asupra 

propriei evoluţii, dar am constatat că însemnă.rile. 
autorii lor, vorbeau nu despre împliniri umane şi 
profesionale individuale ci colective. despre efor
turi, greutăţi, izbinzi, proiecte, visuri ale fiecăruia 
şi a le tuturor - şi raptul ni se pare pe deplin 
scmnilfoativ pentru o atitudine, un mod de a 
gindi şi a acţiona ce s-au crisfilizat exact in aceste 
decenli. 

a tării 
Mărturii 

Gh. VERMAN (Televiziune), Şerban ClONOF' (,,Scinteia tineretulu.i"), Vicbr NIŢA („Sportu!"), 
Costin COST ANDACHE {,,Dobrogea nouă" Constanta), Andor HORV A TH („Cin tarea Româ

niei") şi A u11el 'BURLACU („Viaţa Buzăului''). 

Vietii 
..... 
li sÎntem datori 

cu viaţă ! 
Incerc, cu ochiul mintii. să refac, 

acum, la ceas de august aniversar 
- drumul, traiectoria de viată a 
celor care am avut şansa, uriaşa 
şansă să ne formăm ş~ să pornim 
în viată - eliberaţi de poverile pe 
care părinţi.i şi cei d inaintea noas
lră le-au purtat - aproape ca un 
blesLem prinLr-un început de veac 
surd şi plin de fum. 
Copilăria mi-a fost scăldată de 

bucuria luminii ivită acolo unde 
speranţa, speranţele nu existau nki 
măcar ca noţiune de dicţionar. 

împătimită în înapoiere şi sără
cie, Dobrogea, leagănul primilor 
mei paşi, a pornit spre soare, se 
pa re, odală cu genernţja pe care o 
reprezint - şi e greu să uit, arnln
tlrile sint pentru mine vii şi proas
pete, e cu neputinţă, zic, să dau 
la o parte imaginea acelor ani de 
deşteptare, de trezire la viaţă, la 
adevă·r - a unor oameni dedati 
indeobşte, în spiritul unei false 
trad iţii., supun erii 0arbe şi sufe
ri n~ei. 

Copil fiind, n-am ştiuţ multă 
vreme, nu mi-am putu:t închipui cu 
adevărat, deşi realităţile erau evl-
dente - ce a însemnat pentru noi. 
Pentru ai mei în primul rind 
acel necesar eroic ~3 Augusţ. 

Abia mai tîrziu - cu privirea 
hipnotizată . de stema Republicii -
de soarele acela tonic. binefăcător 
imbră-ţişind parcă, pentru totodeau
na, c.împiile grele de grîne, culmile 
ozonate de semeţia brazilor - mi-a 
trebuit, deci, timp, zic, pentru a 
putea pătrunde, in miezul ei fier
binte, semniJicatia acelei zile des
chizătoare de eră nouă. 

Era pentru mine, pentru cei ce-au 
avut şansa - cuvîntul nu s-a tocit 
- datol'ăm totul în fapt, nu in
timplării - ci unot· oameni ade
văraţi pentru care viitorul s-a 
conjugat totdeauna la timpul pre
zent, pentru care jertfa a însemnat 
modul lor firesc de viaţă - acest 
august de foc, aşadar, a însemnat 
pentru noi, tînăra generaţie 
descătuşarea acelor energii, desch i
derea acel0r drumuri ce ne puteau 
conduce şi ne-au şi condus acolo 
unde ai mei. din Dobrogea. nici 
n-ar fi îndrăznit să se gindească 
că se poate ajunge. 

Dar de ce reporter la T.V. ? De 
ce r eporter dedicat cu sufletul şi 
mintea satului, problemelor lui ? 

Mai intîi fiindcă televiziunea în
săşi e crea\ ia acestor ani ! 

A fost miracolul, uimirea noas
tră de la îngemănarea celor două 
jumătăţi de secol. 
. A fosl, şi , îmi place .să cred, va 
rămine - acea punte de sentimen
te şi relaţi:i dil'ecte între oameni şi 
public - fiindcă televiziunea a 
descoperit oameni acolo unde ade
sea cei dimprejur vedeau doar 
public. 

Mai apoi - copilul din Valea 
Seacă a Dobrogei, cu sufletul cre
s ~t adinc de realităţile primilor 
ani de viaţă - trebuj.a să împli
peasati datoi,ia, poPun<?a bunilop şj 

străbuni.lor lui - să facă să se 
ştie adică ce-a fost , să ducă spre 
lume adevărul despre o tată care, 
într-un anume fel, abia se năştea 

- Să spui, să nu uiţi să poves
teşti ! - îmi spunea adesea buna 
mea. - „Tu acum poţi s-o faci I 
Numai să fii cu băgare de seamă 
fiindcă e o meserie grea. Tot ceea 
ce arăţi lumii aşa trebuie s.ă fi e, 
adevărat. Altfel nu te crede nimeni, 
şi-atunci totul e in zadar". 

Am reluat din cartea memoriei 
aceste vorbe ale unei bătrîne ţă
rănci veni fă din Islazul Olteniei, în 
căutarea unui rost - pe pămin
turile indă11ătnice şi neprimitoare 
ale Dobrogei interbelice pentru că 
ele sint, au răma'>. rosti te de atunci 
de numeroşi alti Oame:ii ai păm,în
tului, - le scriu numele cu O mare, 
o merită - au Cost, şi sînt pentru 
mine. zic, aceste spuse. piatra de 
temelie a unei profesii frumoase, 
foarte frumoase dar şi foart.e grele. 

Profesori'i mei ? Tot aceşti oa
meni - care. în încercarea de a 
învinge acea uriaşă distanţă de la 
bobul de grîu la tehnologii care se 
învaţă, care trebuie învăţate, de la 
casele-bordei - la, în multe locuri 
- şl, din fericire, şi în fostul me u 
sat - orăşelele agroindustriale de 
a7'i - au urcat, spun, ţăranii mei 
de odinioară împreună cu noi, cei 
şcoliţi prin posibilităţile deschise 
de acel august eUberator spl'e 
piscurile zilelor de astăzi. 

N i se pare firesc, ni se pare 
acum că tot ceea ce ne înconjoară 
a fost aşa cum este de cind lumea 
şi păm.intul. 

Nouă înşine, ne place deseori să 
credem, că sîntem, ceea ce sîntem 
e-- qe clnd Q.e ştim. 
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Dar - răsfoiţ.i filele memoriei -
şi vă veţi aduce aminte ! 

Nu se poate să nu vă amintiţi ! 
Au .fost ani de inimaginabile e

!orturi, au fost zi le, şi nu puţine, 
m care increderea şi-a dat mina 
cu lndoia1a. Nicj n-ar fi putut fi 
altfel ! Nu mai urcasem un ase
menea drum. Nici noi şi nici cei 
dinaintea noastră ! 

Dar am învins ! 
Victo ria noastră care se cheamă 

azi linişte, i ndependenţă, posibili
ta tea reală de a-ţi alege drumul în 
viaţă, mîndda succesului, de a pu
tea scrie adevărul - asa cum bunii 
ş i străbunii noştri şi-au dorit-o -
o datorăm. trebuie să se şti e, acelei 
zi le de a ur pe care istoria Româ
niei Socialiste a înscris-o - pentru 
totdeauna - ca pe cea mai mare 
sărbătoare a sa. 
Să ne bucurăm deci că putem 

Ci martorii acestor rile cu cer se
ni n, că mintea şi condei ul nostru 
poi conlucra astăzi nestingherite -
întru mulţumirea celor care ne-au 
încredinţat edificarea v iitorul ui pa
triei pe ca.re au iubit-o ş i apărat-o 
cu preţul propriei lor vieţi. 

Şi vieţii ii sîntem datori cu viaţă! 
E cea clintii datorie a ziaristului 

comunist! 

Gheorghe VERMAN 
A 

I naltă scoală 
.) 

•• a munc11 

pentru tară „ 

Sint intrebat - şi întrebarea mi 
se pare absolut necesară şi firească 
- ce a învăţ"\t generatia mea din 
lecţia eroică a celot· 44 de ani de 
istorie nouă . tntr-un fel, sincer să 
fiu, .întrebarea nici nu mă găseşte 
nepregătit pentru că, prin natura 
faptelor, prin dialectica proces ului 
revolutionar care antrenează şi ne 
exprimă cu toată fiinţa lloas~ră, 

răspunsul la această întrebare 1-am 
dat şi îl dăm praclic în fiecare zi 
prin munca ş i pasiunea cu care 
ne-am angajal şi ne onorăm a nga
jamentul de a con tribui la edifi
carea celei mai drepte şi umane 
orînduiri pe pămîntul patriei. 

GeneraUa mea, generaţia celor 
allaţi cum spune poetul î n „miezul 
drumului vieţii noastre", a avut 
şansa şi privilegiul să păşească în 
muncă şi viaţă în perioada oe 
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glorie inaugurată de Congresul al 
!X-lea al partidului ş i. care va 
rămine înscrisă cu litere de aur în 
conştiinla na\ ională şi sociaU.i. a în
tregului popor drept „Epoca Nicolae 
Ceauşescu". De la părinţii şi fraţi i 
noştri mai mori a m ailot povest ite 
atitea şi atitea pagini de eroism 
din perioade mal îndepărtate şi 
mai a propia te t impului nostru şi. 
sincer să riu, ma i în secret. mai 
deschis, ii invidiam pentru lot ceeo 
ce avuseseră prilejul să trăi ască, 
să vadă şi să ştie. A veom însă, încă 
în acel iulie al lui 1905, un senti
ment puternic. cl1iar dacă poate 
nesedimentat încă într-o certitudi
ne logic afirmată, că participăm la 
un moment de radicale şi atotcu
prinzătoare pre.facer i, la declanşn
rea unei adevărate renaşteri a fi
inţei noaslre în totalitatea l'a. O 
is torie pe care unii incercasel·ă (as
tăzi e uşor să spui rizibilă hi m"··• '' 
să ne-o amputeze sau să ne-o con
Cectioneze aiurea. t·evenea în malr'1 
sa cu toată forta ei nestăvilită. Se 
reînnodau aslfel fire doar aparent 
întrerupte, se puneau temelii cla re. 
t rainice, pentru o nouă conştiintfi 
si o nouă actiune. io istoric şi prin 
lstor ie. a întregului popor. 

Maturizarea genera l ie i mele s-a 
produs, fericită împrejurare. toc
mai la această înaltă scoală a mun
cii pentru ţară. Răsfoiesc colecţiile 
de ziar. carnetele de notiţe adunate 
ln vrafuri de-a lungul acestor ~mi , 
şi principalul sentiment este toc
mai acela c.ll viat.a ne-a hărăzit 
bucuria de a trăi, precum puţine 
generaţii tinere au făcut-o, is toria 
la timpul prezent şi la o ac;emenP:::i 
admirabilă incandescentă. Cu muli i 
din tre cei despre care A.m scris am 
avut apoi prilejul si-i mă reintilne,c:c 
deseori în viată. Romanticii de 
a.cum 20 de ani sînt astăzi oameni 
cărora societatea le-a încredint.at 
răspunderi de maximă insemnătate 
si. de care Se achită cu cinste.. c11 
dăruire patriotică. revolutionară. E 
~devărat, din păcate. din această 
formaţie unii s-au pierdut pe drum, 
nu au împlinit aşteptările şi în
crederea. 

Dar, repet, covirşitor este senti 
mentul angajării şi demnităţii is
todei, sentiment plenar Lrăit s i ex
primat prin munca şi viala de fie
care zi a întregul ui nostru popor. 
l ar dacă ace.asta ajuni?e (şi eu cred 
că ajunge) spre a defini chipul 
moral şi sufletesc al unei generalii. 
ntunci cred că ceea ce am învătat 

în toţi aceşti ani a fost tocmai 
obligaţia de ce.a mai înaltă cinste 
de a ne cunoaşte istoria, de a ne 
cinsti istoria, de a ne spori şi îm
bogăţi permanent istoria. AdicA e
xact o lecţie cit îl trebuie unui om 
sii n u aibă niciodată remuşcarea că 
a trăit fără un sens. Iar sensul 

acesta creator şi demn, pur şi in
candescent, ni l-a con ferit partidul 
stegarul şi garantul suprem al li~ 
bertăţii, demnităţii şi unităţii 
noastre. 

Şerban CIONOF 

Umăr lingă 
..., 

umar, 

inima lîngă 
. . ... 
1n1ma 

Reporterului ii şade bine cu 
d rumul. spune o vorbă gazetăreas
că. Asta vrea să însemne că re
por terul este mal întîi şi-ntii un 
călător şi-abia ma i apoi un co
mentator. M-a m conformat acestul 
sfat şi , timp de-aproape 15 a ni, am 
bătut lara în lung şi-n lat. Cu 
tren ul. cu a \ionul, cu autobuzele, 
ru maşini de ocazie, cu căruţele 
şi , adeseori, î ntre două sate apro
pia te. cu piciorul chiar. Pină aici, 
fireşte. nimic deosebit. Toli gaze
tar ii au ră.cut în tineretea lo r ace
laşi lucru, a u călătorit şi au luat 
în posesie datele reale ole vletii. 
Filele albe ale carnetelor a u în
cepui să se umple de-un scris mă
runt, febril. Zeci şi sute de însem
nări , ciCre. nume de oameni , nu
m ere de telefoane. adrese. compa
ra(ii statistice. record uri. inlimplări 
ieşi te d in comun. des tine s i evoluUi 
umane tulburăloare ele. Şi carne
tele de reporter au inc:eJ?_Ut să se 
adune. unul peste a ltul. alcl'itu ind 
un fel de iurnal ale cărui file a u 
fost date din cind în cind publi
cilăU i. Da r în cuorinsul acestor 
c:::irnete nu se află numa i lumea 
văzută de reporter, ci rhiar sl 
viata i·epm·terului. nootil<> sale 
nedorm ite sau dormitf' în t renuri. 
hoteluri , camer„ de oac:oPti . <>induri 
intime. aşternute în fu_gă s i sub
liniate sau chenăruite, pentru a nu 
fi cumva uitate sau pentru a f i 
m ai uşor de găsit în noianul de 
•nsemnări. vorbe de duh rostite de 
t<>t felul de oamenJ. sau vorbe ro
tunde, calde. pornite din injmă, 

mult asemănătoare versudlor ... Un 
1urnal public. deci , dar şi un jur
na l intim - nu neapărat senti
me ntal, nidoma celor pe care le 
iin eau domnişoarele de pension -
un a mplu, enciclopedic Jurnal în
cărcat cu trăil"Î. cu emo~ii auten
tice. pe măsura realităţii care te 
declanşa. 

Mă aplec aâeseori asupra acestor 
carnete Crumos rinduile în sertarul 
larg a l unui birou şi constat că, 

dincolo de reinlilnfrca cu zeci şi 

sute de oameni, dincolo ele retră

ii·ea unor a nume evenimente, mă 
surprinde consecvenţa şi perseve-



I • t ~ rento cu care voiam neapara sa 
ştiu cum ~ decurs. viaţa i.nterlo: 
~utorilor mei pe perioade mai lungi 
de timp. Cîncl şi cum au devenit, 
de exemplu, ingineri '? Dacă fraţii 
sau surori le lor au avut evoluţii 
mai interesante ? Dacă s-ar fi pu
tut întimpla ca viaţa lor să o ia 
pe un alt făgaş ? Dacă, la urma
urmelor, sint mulţumiţi de ceea ce 
au reaUzal, de felul în care s-au 
reaUzal '! N-am ocolit nici clasica 
întrebare : dacă ar fi să vă reîn
cepeţi viaţa, devenirea socială, aţi 
urma un alt drum, aţi opta pentru 
o allă procesie ? 

Ei bine - reuşeam sau nu să 
intru in sufletul oamenilor, mi se 
mărturiseau sau nu - aveam să 
constat că virsla primilor mei in
terlocutori era cuprinsă între 30- 35 
de ani. Ero chiar virsta la care 
mă aflam eu, la începuturile ga
zetăriei mele. Pe măsura trecerii 
timpului, virsta interlocutorilor 
me.i, ca şi virsta mea, de altfel, 
creştea. Vreau să spun că aproape 
Câră inten\ie. fără premeditare, fără 
să ştiu câ mă s upuneam, în fond, 
unei puternice porniri interioare, 
eram teribil de curios să-mi con
frunt viaţa mea cu a colegilor de 
genera~ie. Se contura un portret 
colectiv in care eroul, ca să-i zic 
aşa, se născuse într-unul din sate
le României, într-o familie în care 
anii de şcoală ai părinţilor abia 
dacă însumau anii unui liceu. De 
regul<'i , interlocutorul ei-a primul 
copil şcolit, cu studii superioare 
chiar, al unei familii pentru care 
anii socialismului deveniseră o u
riaşă (ereastră larg deschisă spre 
alirmare. Nu i-a .fost uşor, desigur, 
să ia cu asalt amfiteatrele facul
tăţilor, să facă .faţă unei vieţi mult 
deosebite faţă de cea din sinul 
ţamiliei în care trăise pină atunci, 
in care se formase ca om. Intre 
atu-uri, însă, citeva de prim rang: 
munca, setea de cunoaştere, dorin
ţa de afirmare şi, nu în ultimul 
rind - dimpotrivă, poate cel mai 
important dintre toate - grija 
partidului care declanşase o ade
vărate\ bătălie pentru formarea unei 
noi intelectualităţi, puternic legată, 
Prin ins[1şi biografia ei, de strin
gentele necesităţi economice şi spi
rituale ale României din acei ani. 
Interlocutorul meu era - am în
ţeles asta scrutind, prin interme
diul său, prop1·ia mea viaţă -
marel.e beneficiar al instaurării pu
terii populare în România. Ii re
vine istoricului Congres al IX-lea 
al partidului, cind s-a declanşat o 
nouă etapă de efervescenţă crea
toare în devenirea sorială, contem
porană, a ţării noastre, meritul de 
a fi pus în paralel starea de bene
ficiar direct al marilor prefaceri 
sociale ale timpului cu cea de 
responsabil direct şi activ faţă de 
cerinţele societăţii. „Eu nu sint 
altceva - avea să-mi mărturiseas
că unul dintre interlocutorii mei, 

un inginer constructor numărtnd 
chiar anii. mei, decît bene!iclarul 
acestor ani de cind România a 
devenit RepubUcă Socialistă şi, în 
acelaşi timp, cetăţeanul pe deplin 
responsabil de calitatea vieţii şi 
socialismului pe care-: construiesc 
in România". Inlr-o Ccrmă mai 
mult sau mai puţin schimbată, a
ceastă afirmaUe ar putea fi - şi 
chiar este ! - semnată de toţi cei 
care au crescut odată cu ţara, cu 
izbînzile sale, cu impunătoarele 
ctitorii ale unei epoci pe ca1·e cu 
mindl."ie o numim Epoca Nicolae 
Ceauşescu. 
Mă aplec, deci , din cind în cinci, 

asupra carnetelor mele de l."eporter 
şl mă privesc dinlăuntrul lor zeci 
şi suLe de oameni alături de care, 
umăr lingă. umăr, timplă lingă tîm
plă, inimă lingă inimă, am crescut 
odată cu ţara. 

Victor NIŢA 

natiunea , de a fi 
gazetar comunist 

Ca şi celelalte judeţe ale tării, 
judeţul Conc;tanţa se mîndreşte cu 
marile ct·i tor ii ale epocii Nicolae 
Ceauşescu. realizări prestigioase ce 
relevă cu forţa convingătoare a rea
lităţii. justeţea Politicii partl'dului 
şi statului nostru de dezvoltare ar
.monioasa a rtutw·or zonelor ţării, 
drumul pe verticală spre progres 
străbătut de noi toţi in ultimele 
două decenii ale acestui veac. Dar 
poate mai mult ca oricare clin ju
tjeţele ţării , Constanţa oferă gazeta
rului şansa unor subiecte excepţio
nale. şansa de a fi cronicar al unor 
evenimente istorice petrecute 111-
tr-un spaţiu socio-economic care, 
inai ntea instaurării .republicii, ofe
rea doar elementul negativ al unei 
posibile antiteze. Noi, redactorii zia
rului „ DolJrogea nouă·•, avem aşa
dar 5ansa de a ne exercita profe
siunea de credinţă fiind purtători 
ai cuvintului partidului în rîndul 
oam.anilur ce trăiesc şi muncesc in 
această parte a ţării .')i totixlată de 
a .fi martorii şi cronicarii unor eve
nimente ce au schimbat şi continuă 
să schimbe. deplasînd cu viteză 

ameţitoare spre ideal, structuri so
dale, conştiinţe umane. entităţi ur
banistice, insaş1 geografia acestui 
străvechi colt de ţară. de parcă în
treaga dorinţă de absolut din istoria 
de peste 25 de secole a Tomisului 
si-ar fi investit greutatea specifică 
in ultimu 25 de ani ai acestui veac. 

Astfel. am trăit în ziua aceea de 
26 mai 1!181. al~turi de mii de con
structori, emoţia inaugurării în pre-
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zenţa ctitorului României socialiste, 
tovarăşul Nicolae Ceauşes::u~ a ma
gistralei albastre. Era naşterea unui 
nou fluviu în inima unicului judet 
91 ţârii care nu avusese pină atuncl 
nici un singur riu. Era deschiderea 
unui nou drum de ape intre orle_gt 
şi centrul Europei. La 7 mai 19817, 
în prea.Jma aniversării partidului, 
ei;:am l:>e' .platforma de foraj marin 
„GJ01'ia ': atunci cind primele tone 
de iitei erau aduse la suprafaţă din 
subsolul marin. încununind ani de 
sper:mţe şi muncă încordată de la 
pri)llul foraj 1n mare. din august 
1976 pîn~ la victorie. Am fost ală
turJ de constructorii celui mai mare 
sistem de irigaţii al ţării şi de ţlil·a
nii ce binecuvîntau solemn apa care 
domolea setea milenară a brazde
lor stimulînd miracolul încoltirii. 

ln aceste ultime decenii am m€l
surat în cuvinte topite în plumb, 
Î.J]zecirea flotei noastre maritime, 
creşterea ei de la 25 de nave in 
1965 la peste 250 azi ; transformarea 
în viaţă a grandiosului program na
val ce făureşte tării o fiolă modernă 
dăruindu-i, chia1· in aceste zile, cea 
mai mare n'avă românească, mine
ralierul de 165 OOO tdw. 

Scriem cu aceeaşi emoţie „Ja zi•· 
de pe şantierul prjmei centrale 
atomoelectrice româneşti, de la 
Ccmavodă. sau despre mar.?le emu 
cu 454 OOO de inimi care este mu
:i.icipi ul Constanta sau despre îm
plini ta salbă a staţiunilor solare 
născute şi ele la ţărmul românesc 
al Mării N~gre in ultimul sfert de 
veac sau despre cele 20 OOO ha de 
pădure nouă ce se va intemeia pină 
în 19!JO, dublind fondul forestier al 
judeţului. 

Aceste fapte şi at:esle împliniri ne 
sint subiectele de Iiet:are zi, oglin
direa lor la dimensiunile reale con
stituind datoria noastră si raţiunea 
de a fi gazetar comunist în Do
brogea de aur. 

Costin COSTANDACHE 

Resursa 

cea mai de preţ, 

potenţialul uman 
Aparţin unei genera.ţii care a 

avut privilegiul însemnat de a se 
forma şi a creşte odată cu noua 
societate, o generaţie ai cărei re
prezentanţi şi-au putut descoperi şi 
împlini vocaţii, pasiuni, idealuri 
oricît de indrăzneţe. 
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Iar celui care, printr-o pasiune asu
mată pe deplin, se consacră ziaris
ticii, abia cu trecerea anilor i se 
dezvăluie semnificaţia reală a două 
cuvinte, atit de simple în aparenţă: 
tradiµe şi inovaţie. Iar dacă le 
consider astăzi determinante, în 
egală măsură, pen-tru r ostul şi me
nirea acestei profesii este, in pri
mul rind, datorită faptului că am 
învăţat să le desluşesc sensul în
tr-o perioadă cind ele s-a u impus 
prin nol valenţe in publicistica 
noast.ră. 

Pentru genera~ia mea, drumul 
parcurs de ileca1·e a fost pa rte din 
drumul parcurs de ţară şi dacâ 
privesc in unnă pot lesne observa 
ca etapele pe care le-am străbatut, 
noile 1nţelesuri pe care le-am des
prins dm cer cetarea realităţii co
respund to tdeauna unor etape m 
editicarea noii conşbin~ social
polilice, unor semnificaţii izvorîte 
din necontenitul proces de trans
lormare revoluţionară căruia gaze
t.arul comunist nu-i este, nu-i poa
te Ii, doar cronicar, ci element ac
tiv, dinamic, participant nemijlocit. 

La redacţia revistei ,,A het" -
unde am mtrat în anul 1970, la 
data lniiinţă.di acestei publicaţii cu 
un profil similar celui al revistei 
„Con•emporanul" - am avut pri
lej ul să înţeleg, printre multe alte 
secrete ale meseriei, şi pe acela 
ca există o corespondenţa tainică 
între modul in cai·e o gazetă are 
nu doar cititori ci un p ublic şi 
gradul de coeziune a colectivului 
redacţional. Or, această coeziune 
nu este altceva decît expresia adop
tării unor obiective, metode şi 
puncte de vedere comune, toate 
acestea fiind, de fapt, rodul unei 
gîndiri colective. Iar dacă tradiţie 
1nseamnă, în această perspectivă, 

cultivarea unui anumit simţ al 
calităţii, al profesionalismului şi 
a l eficienţei publicistice - inglo
bind, în cazul nostru, şi experienţa 
din anii precedenţi a revistei „Con
temporanul" - inovaţia reprezintă, 
în definitiv, nu numai sensibilitate 
pentru tot ce este nou dar şi ca-
pacitatea de a aborda, cu compe
tenţă şi răspundere, fenomenele 
recent apărute.. Căci deschiderea 
largă faţă de nou, curajul şi în
drăzneala de a-l promova nu sînt 
i;iişte atribute de temperament ale 
ziaristului ci ele decurg din însuşi 
statutul său in contextul vieţii spi
rituale. 
Experienţa anilor din urmă, de 

cind lucrez la redacţia revistei 
„Cintarea României", a adus, iPen
tru mine, o nouă confirmare a 
acestor convingeri. Ce altceva este, 
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de fapt, însăşi larga mişcare de 
masă desfăşurată sub auspiciile 
Festivalului naţional „Cîntai·ea Ro
mâniei '', decit un imens laborator 
al făuririi culturii noi, socialiste 
din patria noastră, concepută ca o 
sinte1.ă organică intre tradiţie şi 

inovaţie ? Sinteză în care cerinţa 
păstrării şi valorificării moştenirii 
culturale se împleteşte în mod fi
resc cu aceea a propulsării crea
tivităţii umane ca factor primor
dial a l împlinirii personalităţii şi 

al progresului social. Acesta din 
urmă reclamă, în condiţiile revo
luţiei tehnico-ştiinţifice, o adevă
rată stare de creativitate în toate 
domeniile, care este ln măsură să 
pună in valoare resursa cea ma i 
de preţ a civilizaţiei moderne : 
poten,ialul uman. Iar populariza
rea rezultatelor exemplare obţinu
te şi pe acest 1.ărim, îndrumarea 
activităţii este şi rămîne o sarcină 
de onoare a ziaristului comunist. 

,.. 
ID 

Andor HORVATH 

Responsab i I itatea 

de a fi 
primele rÎnduri 

Am nenumărate temeiuri să mă 
bucur din toată inima că aparţin 

generaţiei celei mai glorioase epoci 
din existenţa multimilenară a pa
triei, cind România a realizat cel 
mai spectaculos salt din istoria sa. 
Nu o dată, secretarul general al 
partidului a spus că, dacă, prin 
absurd, lumea s-ar putea întoarce 
înapoi şi ar trebui din n ou să ne 
alegem . o cale, am alege fără nici 
o rezei·vă tot calea pe care am 
mers pină acum. Este exact ceea 
ce simt, ceea ce aş dori să afirm 
şi eu in acest moment aniversar. 

Rememorez cu emoţie drumul de 
44 de ani care, în timp, coincide 
cu propria- mi viaţă, cu formarea 
mea profesională şi politică., şi mă 

văd - copil de ţărani dintr-o zonă 
agricolă fertilă a judeţului Buzău, 

bătînd la porţile afirmării. Mai întii 
ca elev la şcoala din sat, apoi can
didat la profesia de învăţător. Au 
fost anii de consolidare a struc
turii personalităţii, de cunoaştere 

şi însuşire responsabilă a concep
ţiei revoluţionare a partidului 
nostru. 
Mă văd, apoi, în acea fierbinte 

zi de iulie 1965 cînd, pe o uliţă a 

sa tului Dimbroca, m -am oprit la 
poarta unui sătean pentru a as
culta la difuzor (nu aveam încl 
un aparat de radio) t ransmisia în• 
direct din sala in care se desfăşu
rau lucrările istoricului Congres ai 
lX-lea al P .C.R. Am înţeles atunci 
ca este momentul să ne angajăm 
la mai mul t pe drumul de muncă 
şi luptă revoluţionară pe care eram 
chemaţi. 

Şi a sosii acel inspirat an 1968, 
an de referinţă în urcuşul nostru, 
anul reorganizării tet·itorial-admi
nistrative a ţării, cind a u l'ost puse 
„pe poziţie " şi redacţiile ziarelor 
judeţene. Am colaborat citeva luni 
şi se pare că materialele realizate 
atunci i-au convins pe cel ce se 
ocupau de completarea schemei zi
arului renăscut. Dorinţa mea cea 
mai fierbinte căpăta astfel cores
pondentă cu realitatea. Mă înro
lam in ma rele detaşament al gaze
ta rilor comunişti chemaţi nu nu
mai să descrie şi să interprete7.e 
lumea, ci m ai ales să participe la 
schimbarea şi transformarea aces
t.ela în consens cu rigorile tumul
luosului proces revoluţionar care 
se declanşase. Aveam în acest sens, 
„carte de căpătîi ", documentele de 
partid şi de stat, directiile şi obiec
t ivele stabilite de forumul comu
niştilor din iulie 1965 - piatră de 
hotar în noua noastră devenire so-
cial-istodcă. ' 
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu ne 

cere şi ne învaţă să privim în faţă 
adevărurile vieţii, să ne pregătim 
pentru a le înţelege, să fim dia
lecticieni ai cunoaşterii şi înfăp

tttirii acestor adevărw·i. 1n acest 
iel am putea considera că ne în
deplinim datoria faţă de partid şi 

popor, zia ristul comunist fiind pur
tătorul unor ferme convingeri, o
mul unei temeinice pregătiri poli
tice şi profesionale, capabil să pri• . 
vească atent în miezul fenomenelor 
viel ii economico-sociale. 

Sînt încredinţat că merită să fa
cem totul pentru a duce la bun 
sfirşi t o asemenea nobilă misiune. 
Mobilizaţi de îndemnurile şi ideile 
cu pt·o.fundă rezonanţă ale secreta
ru lui general al partidului, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, de strălu
citul său exemplu revoluţionar, de 
preţioasele idei şi orientări funda
menta le formulate în recentele do
cumente şi cuvintări, să sporim 
ecoul arlicolelor de presă în nodul 
maselor, capacitatea lor de sinteză 

şi forţa lor de înrîurire, să, ne si
tuăm la înălţimea marilor coman
damente politice pe care partidul 
le-a pus în faţ~ presei. 

A urel BURLACU 
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Mereu În consonanţă 

ritmurile dinamice ale tineretului 
o zi an redaetia ... 
PROGRAMULUI III-RADIO 

Orice colectiv de mw1că este, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
evident 11c11\,ru oricine sau mai greu descifrabil pentru cel din afară, u fa
milie. Nimic deosebit. deci, la. prima vedere, în atmosfera. pe care o intil
neşti i n redacţia Programului III al Radioului, program destinat. după 
cum se :r.tie, tineretului. Nu orice colectiv de muncă are insă - asemeni 
unei raniilii - un a lbum alcătuit cu grijă şi afecUune, menit sii inxcgis
lreze momentele deosebite - sau moment~le cu semnificaţii cunoscute 
doar de cei apropia\i - trept e fireşti ale unei evoluţii în Ump, un a1oum 
în c·are „noii născuW' (emisiuni, fireşte) sa-şi aibă colţul lor, dar care să nu-i 
uite nici pe cei maturi sau aflaţi la vîrsta dîlicilă (fireşte, tot emisiuni). 
Reclar(la l'rogramului m are însă un astfel de album alcătuit, dup' cum 
spuneam, cu grijă şi afecţiune, cu simţ al umorului, eu permanenta punc
tare ironica a propriului sentimentalism - daeă sentimentalism se cheamă 
drai:'<1stea pentru munca pe care o fa.ci, dorin~a de a păstra in memorie 
momcnlclc de succes şi momentele de cumpănă, pulsul unui moment. 
bucuria unei reuşite, miezul de f:rămintare ascuns în orice drum nou pe 
ca1·c oăs~ti la un moment dat. Intre copertele cartonate sint adăpostite 
l ăieluri din presă cu referiri la emisiunile redac~lei, aşa cum au apărut, 
aşa cum s-au păstrat ori s -au îmbogăţit de-a lungul anilor, se află dedi

caiH ale unor colaboratori statornici, personalită~i ale vietil ştiinţifice, cul-
tu rale (i 11Lilneşti semnături precum Edmond Nicola;u, Marcian Bleahu, Va
lentin S ilvestru, Ecaterina Oproiu, Dea.na Stana Ionescu şi multe altele, 
de af'claşi calibru), dar şi ale unor colegi din Radio; mai afli in album 
foloi;r<:.fii, desene, caricaturi, însemnări despre excursiile făcute împreună 
do colecli\•ul redacţional, despre sărbătoririle Programului, despre multele 
intimplii.1·i mari şi mici ale.„ familie.i. Sau. d.acă vreţi, ale echipei, pentru 
că imnul redncliei (redaciia are nu numai un album ci şi un 
imn 11ro1>nu, „de uz intern") îşi defineşte membrii astfel: „O echipă de 
şoc, o busitil deloc. care ştie să trari ". 

martie rn13 
Acea.sila este prima dată înscrisă 

in album, alături de o tăietură din 
p1·esă care .anuntia in1iinţ.area unui 
nou program ractiofortic, destinat cu 
precăde1·e tineretulu i, cu o durată 
d:! 11 ore zilnic, spaţiu în care 
muzica şi cuvintul coexistau fră
ţeşte, împărţind timpul jumătate
jumăt.ate. „A fost greu incepu1iul ? " 
nm în ~rebat-o pe Sofiia Şinoan, re
dactm·-şef incă de la infiin(ia:re. 
„Mai cu seamă pasion,ant", mi-a 
răspu11S şi acel.aşi lucru 1-iau spus 
toţi „veterartii " cu oa.re am stat de 
vorbă, cei cal'e .au semnat primele 
emisiuni, acum 15 ani, şi le sem
nează şi în prezent, luocind cu a 
ceeaşi plăcere, cu acelaşi intel'es 
profesional dar, bineînţeles, ou mai 
multă experienţă. Nu şi rutină, însă, 
Pentru că, să nu uităm, este vorba 
de „o echipă de şoc, obosită deloc" . 

Schema t.ema.tică ia emisiunilor, 
ne spune în con tinuare Sofia Şin
oan, a fost alcătuită după coru;ul-

tilri ample cu forurile organizato
rice de tineret, >astfel Qncit să wr:!3-
pundă în cel mai inialrt grad cerin
ţelor de educaţie, de formare, dar 
şi gustului, preocupărilor ascultăto
rilor. A beneficiat, desigur - aşa 
cum beneficiază şi în prezent -
de îndrumare, de sp rijin şi înţe
legere d in p artea conducerii institu
ţiei. Emisiunile publicistice, sce
n.ariile :radio.fonice îşi propunenu 
scopw·i dechariat dlidactice, dar a 
veau ia se feri, rtocmai pentru efi
c.ien\.a demersulu.i educativ, de lo
nul didacticist; trebuiau să sprijine 
şcoala, să-i ·urmărea.s>că atent pro
grama de studiu, dar m ijloacele uti
li;..ate să nu amintească de catedră, 
de cretă şi tablă. Era o sarcină di
ficilă, gindim noi ; ena extrem de 
pasion.ant, ni se spune. Şi faptul că 
s-a muncit c u pasiune - şi, t re
buie să adăugăm, cu prkepere -
ii dovedeşte, printre altele, însăşi 
menţinerea pe post, după 15 ani, ia 
)ll"inc:ipa]ecn: emisiuni, piesele de 
rezistenţă în jurul şi J)e temei•Jl că
rona s-a·u produs înnoirile, adaptă
rile fa impe1:1ativele actu.al'itătli, ha 

schimbările pe oa:re le-a înregistrat 
ia această perioadă publicul tinăr 
căruia l·edia.cţi1a i se ia.dresează cu 
precădere. S-.a optlat - şi, penllru 
că s-.a dovedit eficientă se păstrea
ză în conti'nuare - pentru o îm
părţire ia emisiunilor C.'Omplexe, tip 
radio-club, pe sfere specifice de 
p.reocupăt'i. Zhlele săptăminli au, 
deci, o destinaţie limpede : luni -
Clubul .ado1escenţilor, marţi - Clu
bul ·cw·ioşilor (emisiune enciclope
dică de mare priză la ascultători), 
miereuri - Clubul jnvitaţllo:r (dez
bateri radiofonice pe teme de edu
caţie patriotică, de pregătire poli
tico-ideologică, de etică, probleme 
ce privesc rolul lineretulU!i in lu
mea contemporană etc.), joi - Clu
bul Univers XX (educaţie mat.?ria
l ist ştiinţifică, cuno.aşterea şi popu
larizarea experienţei avansate pri
vind >ereaţia tehnico-ştHnţifică ia ti
neretul'Ui în sislemele organizate de 
U.T.C.), vineri - S1.udent Ql.ub. sim
bătă - D1·umw·i de jnimă şi ţară 
(educaţie patriotică prin lurism) şi 
duminică - Clubul antelor. Acestei 
scheme tem.atice i se adaugă, desi
gw· şi .alte emisiuni mari, cu com
poziţie variată. „Ex.pJomtnrii lumil 
de miine", „Pia.şi spre viitor", „Tre
cem pe recepţie" (o :foarte căubată 
emisiune dedicată nemijlocit răs

punsurilor ~a numeroasele scrisori 
primite la redacţie) sînt doar cîteva 
exemple. Un alt radioprogram am
plu este ,,Studioul Tineretului", dl
fur.at cotidian pe spaţiul a 4 ore de 
emisie, reunind emisiuni ehab01·ate, 
comentarii pe v:iu, secvenţe din iac
iu.n.litatea pentru tineret, 3·ăsp!.l.!l
suri ce presupun urgenţă. ; şi, desi
gW'. muzică. 

A fi mereu tînăr -

o sarcină profesională 

In :t:i.rnpul documentării pen tiru a
cest material m-.am întilnit intim
p1ător cu un coleg din Radio oare, 
aflînd despre ce ~nt.enţionez să 
scgiu, m-a fericit pentru subiectul 
reportajului, eXipliclndu-mi : „Este 
o echipă (de şoc, obosită deloc, 
mi-au răsunat imediat în minte 
cuvlntele ştiute) minun.ală. Redac
ţia nu mai e chi~1· tînăxă, dar e 
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extrem de tinerească". Cunosdn
do -i $poi, am inţeles că mi se dă
d.us cheia cea mai import.antă pen
tru ia desci(na atmosfera de lucru 
reliaţille în l!re colegi, cu c6:laboroa
to1·1i, stll u1 de 1recLacl.are, şi pTezen
tare a emisiuni lor, tonul inconfun
dabil pe oare 1-.a ad rptat şi îl păS
ll'f..'13Ză ~parent iă'ră efo1·t P;rogra
mul III în ansamblul programel1Jr 
publicisLice radiofonice. 
Mă .aşteptam oa despre difilcult.a

lea - sau măcar preocuparea - de 
a-ţi .păslra liJ1ereţea de spkit atunci 
cind te adresezi unor ascultăto!'i an
~Ja\i în procesul de instrufre s:ru 
oare .au depăşi t de curind această 
virstă, să-mi vorbească loti inle1•lo
cutorii. ŞJ totuşi, subiectul iaproape 
nu .s fost abordat. Oricwn, llll3i 
mult în întrebările reporterului cte
ci• in rC1spunsurile primite. Treptat, 
am înţeles şi care esle explicaţia. 
lotrebarea er.a inutilă ; nu-I întrebi 
pe un matern.atici.an dacă trebuie să 
ştie t.alJLa inmulţi1rii şi cum reu5eş
te să n -o uite, nici pe un ciclist 
de perform:lnţă c.Lacă ştie să mear
gi"t cu biciclet.a. De .allJel, nu tine
rii , ·orbe;,,<: de obicei despre tine
reţe. PenLru ei este starea firească, 
pi:! o::u·e nu e nevoie .s-o constiali la 
1iecare pas, de oare nu te Exta
ziezi. Red.act.orii Prognamului lll 
sint „de...ai 101·", legătura cu ascul
tălorii se păstrează permanent nu 
num.ai prin scrisorile primile (şi se 
primesc, anual, 18.000) ci şi prin 
teleCoone, reacţii foarte prompte -
şi totdeauna sincere, exigente - la 
emisiunile dlluzate prin înLilniri, 
o •reţea mereu improspăLată de co
respondenţi voluntari şi de cola
boratori din a.·indul elevilor, stu
denţilor, reprezenta-nţilor organim
ţ:itor de tineret din întreprinderi şi 
şcoJi. 
Preocupările tematice ale redac

ţiei slnt foarte wargi, imbrăţişind, 
practic, toate zonele de activiLate, 
penb:u că tineretul este implicat in 
oricare dinb:e aspectele vieţii coti
drene. Slrăd.ani.a permanentă pen
tru conţinutul educativ al emisiu
nilor (eduoaţie vizind cele rn.al di 
ferite zone ale existenţei, de I.a for
marea politică, cetăţenească la rle
prinderea regulilor de igienă sau 
sfaturi practice destinate electroniş
tilor amatori, să zicem) presupune 
efort.uri la fel de susţinute pentru a
doptarea unui limbaj propriu a:scu!
tălorilor, trăsăturilor defini tur ii 
virstei ilar, nivelului lor de cuno~
tinţe. Şi acest di.alog, o atestă <li.a
logurile frecvente cu tinerii, este 
in continuă creşteTe, implică acu
mulări, decantări, opţiuni de ccire 
trebuie ţinut seama, care trebuie. 
totod.ată, îndrumate. Se urmăreşte 
stimul.a.rea procesului de gîndire a
plicată la realitatea în care se 
mişcă şi lucrează tinerii, pe:-itru 
crearea unei atitudini de responso
bili tate, pentru .aorediharea ideii că 
fiecare om e important în bunul 
mers al lucrw·ilor, că de strădania, 
pregătirea, oa.pacil.atea fiecăruia de-
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pinde reuşitla iac w11'ă ii colecd
vului. 

Cu rruc1 schimbări, emisbnile 
P.rogramul ui Ul iau wezist.at în timp 
şi expllc.at il3 constă in fla,ptul că r e
cl.nct-Oriî se străduiesc să fie în pe.r
mauen~ă „cu la\,a Ia 1tineret", să 
surprindă vi.ai.a in mişcare, să alcă
tu!as::ă .a~Mel buge~ de N.bn.:::i 
incit să poată fi mereu împro3pă
!iat în corelaţie directă cu cvm1.,
cl.!1mentele l.a ordinea zilei. 

lucrând, Învăţăm să lucrăm 
Procesul de perfecţionm-e a ~rn1-

s!Wlilar, ne spunea Sofia Şlnoan, 
s-.:.1 desfă.şw·.at, după cum era ~i
resc, paralel cu proce3uJ de per
fecţio~·:·e profesională a i·erurdon
lm· - pe taz.a activităţii p:.actice, .:i 

.acţiunilor or~niZlite de insliLutie, 
dat· şi a invăţămîntului ce func\i•>
nează în cadrul redacţiei, desfâşu
'l·.at după un pr-0gram oouia.l, pe c.a:re 
şi-l propun, însă, pentru vii to.·, cun
cepuL într-o perspectivă şi m:li Lar
gă. Temele sînt alese ln directă le
~ăl ură cu problemele pnactice ale 
•nuncii 11"ed.aotoril01·, 1abo1·dind as
pecte cum sînt : „Pregătire 5i im
proviwţle în prezentarea radiopro
gnamelor", „Studioul T. ", „Colabo
rai.orii - cum îi alegem, cum îi 
pregătim, cum il folosim ", „Struc
tura .emisiunilor complexe" ş„a. 

Redaot.orji se perfecţionează, deci, 
lucrind, an.aaHzîndu-şi propria mun
că, desprinm•nd de aici înllrebări ~i 
străduindu-se să le dea un răspuns, 
fiind pel'manent la zi cu mişcarea 
de idei, c u bogăţi.a de fiapte, cu di
versificarea semnificaţiilor, cu des
chiderea de mereu noi orizuntui·i 
p e care le presupune realitatea. 
Organizaţia de tineret reprezintă nu 
doar colabo1-.atorul principal al re
d.acţiei ci, practic, .coautorul fiecă
rei emisiuni, a întregii activităţi. 
Ascullătorti constituie şi ei un aju
tor preţios. Nu numai pentru că 
furnizează re~eau.a de corespon
denti, de .colaborat.ori, ce se înno
ieşte cam o dată la doi ani (,.ş i anii 
trec. oopiii Ct'eSc ... ", spune poe tul, 
pionierul de ieri e azi utecist, stu
dentul de azi e mflne specialist) 
dar pentru că, le~ţi fiind de pro
gnamul lor, sancţionează prompt 
orice scădere a tonusului, orice di
luare IC? interesului. Nu e uşor să 
împrospătezi ialît de des grupul de 
colaborialori, dar este şi o cale a 
îmbogăţirii conţinutului emisiunilor, 
a dinamizării inliregii iactivHăţl. Ti

nerii sînl sensibili, il"eceptivi fa un 
anume stil de comunicare, acela .al 
di.alogului direct, deschis, în care 
explicaţiile sint limpezi, adevăru

rilf' rnslite cu cl.a:ri1late. Şi, desigw·, 
st:·ăciianiile 1·ediactorilor se lndre:)p
lă către cultivarea acestui stil, .a 
dialogului direct, spontan. 

Echipa ..• 
Cine compune „echipa de şoc 

obos~tă deloc" de oare am t.ot ia
m intit ? Cîţiva ,mai vechi „o.amelll 
de rr.adio" oare în urmă cu l5 a ni, 
la in!itnţ.area programului , .au ve
nit, din diversele ~·edacţi i ale inali
tuţjei, au pus „ trunte la irunle·• şi 
enluzi.asm La e.nluziiasm penll·u e 
fuca din noul program un fel de 
sL3ţie-jillot pent.ru activitatea publi
oistică nadiofonkă, un spaţiu .al în
noirii de conţinut şi de formă, in
u·-un spirit de emulaţie, de între
c-ere re1lă. Au reuşit, nu au reu'}it? 
Inlerlo~ut.orii mei nu pot sau nu-şi 
propun să dea un irăspuns. Ceea ce 
e sigw·, mi se spune, este .:ă fie
c.:ire 11 fost îndemnat să se exprime 
e:-..:ict în domeniul pentru oare este 
m:>i bine pregătit, care ii interesE'a
zu .. mai mult şi mai mult '·, că en
tuzi.:ismul nu s-.a stins, că c;e simt 
respons.abili, cu t-oţii , pentru fiecare 
emisiune, penbru .fiecare moment 
m al puţin Izbutit, pentru orice ad
monestare conţinută într-un apel 
de l3 .ascultători (şi itlU lipsesc; 
nici apelurile şi nici admonestările, 
pentru că tine.rii sint extrem de e
xigenţii, nu se sfiesc să p1·otesteze 
cL:lcă cevu nu le-a plăcut, nu i-a 
interes.st). Nucleului red.actional ' 
s-.:iu măturat, în timp, noi colegi 
cure şi-au potrivit bine paşii in 
ritmul echipei, oare au şi contri
buit, poote, La menţinerea unul 
ri Im şi mai str ins. 

Lucian Sârbescu, unul dintre 
,.membrii fondat.ori" este un glas 
şi o prezenţă familiore ascultători
lor „Antenei tineretului" (dar nu 
nurn.ai ai acestei emisiuni) de mulţi 
ani. Minte organizată, cu o viziun• 
de ansamblu asupra problemel01' 
dar şi cu o informare lia zi. deh:>
lială, asupra multora dintre ele, 
Luci.an Sârbescu poate oferi su
gestii valoroase •pentru orice paMer 
"11 emisiunilor prognamUJ!ui. 'Evolu
ih~1 în timp 2 iactivităţii redacţiei o 
asimilează unei transformări c.all~
tive dictată de transformările inre
gistr.sle de viatia economică, social
poli lică şi cullunală a ţării, de 
schi mbările pe oare le-.a înreg!slrat 
eh i.:i:- categoria qe .ascultători că-
1·ei.a redacţia i se adresroză - ti
neretul. Sînt modificăni subsbanţia
le, vizînd pregăti.rea, orizontul de 
gindire şi de cunoaştere, preocupă• 
rile, aspiraţii le. Şi dacă tinerii a
natâ astăzi .aJt(el, într-o măsură -
oricit de neinsemn.ată - 1a această 
crnşlere a contribuit, 1poate, şi pro
gramul radiofonlc destinat lor. Şi 
dacă rruine îi dodm constructori 
valoroşi ai noii societăţi, aceasta 
este o diat.orie, o menire, o respon
s&bilitlate, în oare ipresa este oe c\P
piin implicată. 

Rugat de reporter să încerce o 
definire a .a1:mosferei proprii redac
ţiei, Dan Ursuleon u (prezent în cei 



lectlv de 12 ani şi în Radio de 22) 
a .amin tit, in primul rind, ~e.wre 
Jiberta:tea de ini\Lativă, despre " 
bună utiliiJare a oapacită\ii fiecă
rui.a in perimetrul - şi în bcn,,,fi
ciul - îndeplinirii .sarcinilor pr tJ[c
sic nale. Ne-.a ,·orbit, apoi, dcsir P. 
caracter ul cordial al coLabJrii:.-ii, 
cle ment de seamă in realizarea u
nt.11 climat favorabil, s t irnu!ator. 
despre necesi tate:i m eniinei·ii unei 
rebtii de dialog (in cel mai .Jrccis 
sens .:ii cuvinLulu1, cu participro·'?><1 
am bi Im· parteneri, ded) cu :lsi.!ul -
tă torii, dialog ce trebuie nu num1i 
iadmls. dar chiar provocat de L°.?181 :_ 
1.atorul ele emisiuni - prinlr-.1 în
t.reb.are care să suscite interesul, ~ă 
ce.ară un răspuns, printr-o invit.ah? 
direcl.ă la cohabona.re. Oa:nacterul en
ciclopedic al preocupărilor, necesi
t.a lea de oa fi „om-orchestră " nu fost 
desprinse, de .asemenea. ca n1)te 
definitorii, ca şi obligaţk1 (cin. o
bliga\ ia) de a-~i cunoaşte perfect 
interlocutorii, de a nu-i deurmăgi. 
de .a nu te lăsa sw·prins in flagw,rnl 
c!eiicl de superficialii.ale sau nepri
cepere. Pentru .asta, Dan Ursu!eanu 
are o „ooncă de dale" proprle ca 
nenumăr.;J te fişe, un sistem de do
cument.are I.a oare apelea-ză cu de
plin succes, despre a cărui .alcâ' ui
re a vo1·bit şi colegilor înlr-0 şc
dinlă de invăţăminL profesional. 
Dacă .afli de clţi ani participă I.a 

eloboraTea unor emisiuni radiofo11i
cc Camelia Stănescu sau Ge'lrge 
Enache, devii suspicios fiaţă Je ~e
rlozil.ale.a inror111Jaţiei. Te linişteşti. 
insă, lămurindu-Le că e r.au copii. 
nu depă.şiseră cu mult virst.a de 
10 ani cind s-au aflat prima dată 
în faţa microfonului. Mai înt.ii 
interpreţi, apoi reporteri colabo-
ralori, cei doi redactori de 
azi au o experienţă atit de 
boµl.ă , o pasiune ipentru rad io în 
asemenea măsw·ă„. sbalornică, incit 
nu e de mir.crre că emisiunile lor se 
bucură de o .audienţă deosebită. <'ă 
sint urmărite, comenbale şi că t:ne
r ii sint decepţionaţi doar alunei 
cînd află, cu orozia vreunei î.itîl
nin cu .ascullătarii, că George En.a
che nu are 20 de ani şi nici Came
lia Stănescu, 16. Care decepţie. dacă 
ne gîndim bine, este cel mai convin
gător certificat de calik1te pentru 
emis iunile realJwle. Sigur c& nu 
numai i<rnii pebrecuţi în f.a\a mic:-o
fonului 1au osigw·.at i·euşil.a şi Geor
ge Ena che vorbeşte cu nedisi:nul.at 
interes despre posibilii.alea ce i s-a 
ofer it, în redacţie, de .a re.aiiz;i. pe 
ti nd. aproape toa·t2 tipurile de .-mi
"iuni. desp.rc curajul conducerii de 
(1 supune redactorii „probei de (oe" 
a lnansmisi ilor in di1·ect. să spunem, 
<.au oa comentariului pe viu. da:- şi 
despre cw·.ajul 'Ted.actorilor de a în
frunt.a această probă. Fol'ma• in 
radio, George En.ache ia:re bucu:-i.::i 
profesională (şi nu doar profesiona
lu) de a fi con tribuit, la rindul său , 
I.a formarea unor gazetari din 1·în
du1 t iner ilor colaboratori ai .,Clu
bului ~dolescen~Uor". Doru Du.mi-

lrescu, .:icum redacto r I.a T elevi;.1i u
ne . .::i debul.a'l. elev fiind. ~;ub .,.;.rri
r .1 proteclo.:ire" a lui GeJrge En::i
che . D;agoş Euleanu. talenh:1l n•ali
mlor .:il emisiunii săptămin.:ile 
.. Educ"ltie. economie, eficientă " a 
fOSL C'>'.:lbo; .3tnr al l'<tdiOU)Ui Şi cind 
e:-1 elev si în sLudenlie. nu 1•).Stf 
acum, cînd e un merito riu soec:a
lisl în dom~niul economiei. R~dac
\i:1 1~1 in\'ăt:.it ~.1 7„etărie şi acum ii 
!m-.1til el PI! re d•:ic lor l economie (cu 
."l'i t m.:li mult cu ci l r c-leclivul e 
rn!'r.'lo"ll ma i .:ites d in absoh"enli ele 
fil '>lo~ie). 

Definil ,.,r iu penLru echipa Pr0r.r.1-
mului TTI. consideră C:lmeli<a Stă

nc•cu, este f.gptul că person-alitoti 
diverse. bine preci7..ale, au n.•u5il!"ă 
se completeze, sfi se .armoni7.e7.e, 
oo tentinciu-şi reciproc dis o:mibi
iit~til c. Şi lol deCiniloriu clim.aLDlui 
rle muncă esle raptul - esenli.ctl -
c!1 rieC3re .i rosl 1~.:il, ba chiar îr>
d,...mn,"Jt să fie f'l însuşi. să-şi a oro
T'lie idei le. sarcinile p-oresionale. să 
le tălmăcească in limbajul propriu, 
s·'l le treacă orin [lllrul gîndirii ~I 
al sensibilităţii. mesajul ~zetăresc 
devenind, în felul acest.a. mai con
vingător. deci mai eficien t. Şi efi 
cienl•-l se măsoară în 007.ul radiou
lui în audienfoi L'I public, mărturi
sitâ de canlit.:ile'I de scrisori. de 
n11mi'irul telefoanelr>r prim ite. de ,.,_ 
piniile exprimaLe. Pentru ::i fi la 
inăl\imea cerin telor e necesar 
un pel"m.anent e Cort de in[ormarP 
(cititul pen tru ginetar e oa .:mtrP
r :1menlul zilnic oenl1·u sportiv. a
firmă Camel i.:l Stănescu), de imbn
gătire .a miilrocelol' de expresie. rlP 
autoperfcction:ire. tn loc de oricP 
demonstrat ie în acest sens. interlo
cutc.area mă ~oagă să notez o G'>Pl'-
1 i une a lui Voltai1·c. Ceea ce şi (ac: 
„A .ave.a slăbiciunea de a te c;·ede 
supt<r ior în profesia ta e ;;el mm 
s ieur mijloc de •'.l Ci mediocru ". 

!n TPd.::1cţie. Titus Vâjeu, entu
zi.as t si .avi7..at susţinător ai t ineri-
lor t.:tlenle afirm:ite în liter.:itură. I.a 
nndul său cunoscut ooet. este .aprp
ciat pentru orizontul cultural solid 
d t: ampl ,.. dei;chideri. Discernămiri~ 
tul în delecklre:i calită\ii. ;iar şi 
in .alege roo colaboratorilor. sQlidl1"1-
tea inCorm:iţiei . consecven\.a in sus
linere.:i unor idei, opinii. · puncte de 
vedere, m:ii lotdeau n.a va licLale d(• 
e\'nlutii ulterioare, au făcut din 
.. Clubul artelor" o emisiune :ie la 
C'l're tine:·ii crooloJ·i •nşteaptă cu 
cm '>tie şi incrcdere o judec.a lă ele 
\ 'aioore. · 

Te m:i lezei de doctor.st suslinută 
de: Els::i: Cenuşe. privind interfen •n
h:· între literatură şi artele pia.slice 
în per irnd::i interbelică ni se pare 
un argument in măsură să p robeze 
scriozlt:3le :i pregătirii. deschide rea 
unghi ului de investigaţie, in ceea 
ce priveşte al doilea .au tor al ,.Clu
bului artelor·· (.altemînd cu ediţi i
le realizate de Titus Vâjeu). Pasiu
nea. rigoarea, interesul pentru cle
l:iliu l semnificativ, mergînd uneori 
pinu l.a meticulozibate, conferă r.u-

1. O parte din „echipa de şoc". 
2. Dialogul se poartă la microfon 
dar şi CIL ascultătorii. 3. Discuţiile 
col.ecti.ve ,.pe material" smt f rec
vente şi uneori ful'tunoase. 4. La 
„11l4sa" de lucru - Luci.am Sârbescu 
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tc.ritate Intervenţiilor Elsei Cenuşe 
nu nwn<rl în emisiuni, d.ar şi în 
dezbaterile din redacţie, atunci 
cînd se discută o idee, o rubrică, 
un ti tl u. 

Formarea colaborat ori lor. 

o preocupare importantă 

Seb:astian Sârcă se ocupă, în eml
siunille realizate, de viaţa studen
ţilor şi printre meritele ce i se re
cunosc · cu plăcere de ioţi colegii 
se număiTă şi modia!lltatea proprie 
de •\.I .-1borda lemele de actuia:lita!e, 
ştiio(:.a de .a relief<? convingăt?r su
dura polilicului cu socialul şi pro
fesionalul, aş.a cum se manifestă în 
exislenl,"\ colid1ană. Foarte bine or
g.anizat, metodic, reuşeşte să aibă o 
iniorma\ie bog.ată, i<1dusă mereu la 
7.i în care totu l se dovedeşte ulii, 
fructificabil Jia: un moment dat. în
tr-un anume context, dia.că n u ime
di.at. Şi mai trebuie spus că SE:
baslian Sârcă ia fost „maislrnl '· 
mullo1· „ucenici " in ale g.azetăriei 
rudio, colab0t;ato1ri statornici, on:re 
acum pot lucra perfect î n diveri;e 
t ipuri de emisiuni. 

P.reocupal de formareu unor co
laboratori din rindul sludentUor 
este şi Florin Helmis, absolvent de 
ziaristică, 'Clar avînd o experienţă in 
radio anterioară studiilor de spe
cualitzate. Colaboratorii îndrumaţi de 
el sint membrii slsudlourilor de r.a
dio sludenteşti din centrele univer
sitare şi multe din emisiunile di(u
z..ale le '1p.aTţin în totalitiate. St> 
re-alizează astfel o notă de outen
ticibate ce face şi mai credibil me
sajul publicistic. De altfel, credi
biliLatea este asigurată şi de stilul 
sponLan, neînchistat ia.I lui F lorin 
Helmis. sLil oare îi oonie:ră un t:1-

nume f.crrmec la microfon, recunos
c:ut şi preţuit de ascultători. 
Dacă în ~·edacţia P1·ogramului 111 

\•ei pronuntia numele Jui Moromete, 
s -ar pulea să se presupună că vor
be5li nu de eroul lui P.red.a ci de .. 
Aurel Dinu, gazetar care preferă 
să-şi ulilizeze glasul 1.a microfon şi 
nu în conversaţii purtate pe .:oTi
doare. Po:·e:L;i se daloirează, neîn
d·Jie ln ic. f>~p~.ului dl e rntin Jt. 
sobru. dar cu o căldură su
ilelească ce în emisiunile de
dicate tineretului şcolar e greu 
să treacă neobservată. Şi nici n-ar 
fi de dorit, de allCel. Aurel Dinu 
me me.rilul , prinlrc aHele, de a fi 
ini!ial concursul de m.3re populori
lale .. Un milion de ~·ăspunsu:ri I~ 
trei 'inlrebări ". concurs k1 care s-.:m 
primit răspunsuri .atîl de multe şi 
atit de interesante. atit de grăitoa
r e privind visele. năzuinţele, ir:i.a
ginea despre vi itor a eJ.evilOT incit 
ia dat n.aşlere emisiunii. „Exlempo
ra 1 !ia I.an te zi e" . 

D in „ partid.a" absolven1Ulor de 
ziaristică (şi nu filologie) f1CICe par-

:!2 

te şi Costin Diaconescu. indl'ăgoslil 
de radio, mi se spune, încă din pe
rioada p1-.aolicii studenţeşti. Abor
deaz.ă cu îndrăzneală oam lll:ice gen 
publicist.ic, ri111teresal de po.slbiJităti
Je pe oare le deschid emisiunile r.a
diofonice, de a surprinde şi prelu
or.a, de a 1relata şi a coment..a feno
ri1enele, aspect.ele înr~gisLn:rte în re
alilat.oo colidiană. Foorle mobil. e 
mai mult pe leI'en decit ln „sedi u·-, 
nu e descumpăni l in fal•a nici unei 
leme, nioi unui mijtloc de expresie 
gazetărească şi pledează cu neisto
vită pasiune oauz.a oricarui colectiv 
oa:-e doreşte sau a reuşit să infâp
\,uiiască ceva. 

Tot absolvenţi de zi0rislică, Geor
ge Nuţ:ă şi Mla!.l'În Constiantin s-.au 
format în televiziune şj le-'aU fost 
desigur necesare efortu.iii pentru a 
se adapta la posibilităţile şi exigen
ţele altor mijloace de expresie, 
pentru a le rutilimi în mod origin.."11. 
Im· rez,ul lla'lele, după cum e [iresc, 
sînt în directă legătură cu c 1n!imlii
tatea şi •ooLit.atea acestor ef<'irLur i. 

Rreze.nt de ~ia înfiin1area progra
mului, Petn.,u Jd:riceanu a realizai 
de-ia lungul .aniJ.or - cu .acelaşi in
Leres, cu i::cCE":işi preocup.'.il'e - cele 
mai direriie \.ipu.ri de emisi•uni. Care 
iau pur1at, to:afJe. miar.ca seriozităţii 
sale .profesionale, a priceperii de a 
.ilege şi a i•ndrurna colabor.atorii. ln 
ceea ce-l priveşte pe P etn•u Idricea
nu, nu trebuie de asemenea- uitat 
faptul că se iaflă în „topul globe
u·otter-ilor„ - cu alle cuvinte, .face 
mult teren . 

„Clubul invil.atillm"' este o emisi
une de dezbateri dificil de realizat, 
iar creşterea calitaWvă pe care a 
im·egistT.at-o în timp renect.ă, im
plicit, creşterea profesională .a au
torului ei, Mla!rius Grozea, pe p.,1ir
cursuJ celor clncispre7..eoe ia.ni de 
cînd lucrează în redacţie. Ascult.;-t
torU iaprec.iază flapi!ul că discu(.iia se 
poartă l iber, pe un lon degajat, ou 
intervenţii spontane. Absenţa din e
misie a ·texlul•ui scris nu reprezintă 
însă o simplinCMe a munai i auto-
1·ulu i ci, dimpotrivă. oblig3ţi.a de a 
pregăli mi·nuţios ma.teri.atlUJ!., de o 
ave;i o documentcrre riguroasă, .a.si
mihaLă, de 19-i pTegăti, de asemenea, 
foarte bine pe colab:>l'atori, dar şi 
de a zăbovJ asupra benzii de IU3g
netofon imegistnale, de a f.a-ce -
.am spune in presa scrisă - Juoru 
pe şpalt, astfel indt Uuxul ideilor 
să se desfăşoare neslinghe:r.it, bonul 
rămînind mereu firesc, degajal, 

Un membru serios, ulii al redac
t.iei este şi Elisa.bel.a Iosif care a 
conferit emisiunii „Drumuri de i
nimă. şi \.ară" ca:nacLerul unor ade
vărate ln"\a'see lirice prin cuJLur.::i 
noastră. aduci'nd nu o cL:ită la mi
crofon tineri îndrăgosliţi de frumu
seţile ţării şi oare au darul de u 
c:>munio::i emoţionant. cu prospe(j
me, un gînd, o imp:resie. 

Lui Nlircea M unteanu i se mai 
spune, în redacţie, şi „omul cu ba
lon ul ". Poreol.a neobişnuită o da
torează pasiunii penllru tehnică (deşi 

este absolvent de filozof>ie) ca.re 1-e 
făcut să-şi const.rui.ască, in urmă cu 
ani, un balon pentru a participa 
J.::1 un con.curs. „Di rij abi I ul ·• nu "* 
există, probabil, d•ar a rămas pore
cla şi, mai cu semnă pasiunea pen
tru tehnică ce şi...a găsit acwn o 
canalizare mai ,.cu picioarele pe 
păminl": emisiune.a „Univers X X.", 
dedicută mişcă11ii de tinerel din do
m~cniul şlîinlci şi 'tenni<:ii. 

„ Vocile din culise" 
Şi mai sinl în redacţie „voci" care 

nu se aud pe post, d::b:- ca1·e â u un 
cuvinl - imput'Lant - de spus in 
•activii.alea curentă, o contribuţie 
insemn,ată la realizarea emisiunilor. 
Esle vorb.:i despre secreliarLattul teh
'l'lic : Aurica Voicu, Mircea Zăvo
i.unu şi Gheorghe Milescu. 

Voi·bind des.pre vocile pe oa.re 
pubtl.icUJl 1e \ecunooşt.e, trebuie si 
amintim şi vooi .pe c:11re, desigur, 
ascultăt<trii nu le-au ui'L::il, pentru 
că au făcut pal'te, ani la rind, din 
.,Carm."lti.cr' pl'ogr.amului ll L Redac
torii nu i-au uit.al, în orice caz, pe 
foştii 'lor colegi M.agool·ens Boian
giu. Consbanlin Săbărreanu, Nicolae 
Rădulescu, Doina Pap sau Noe 
Smirnov. 

Carnetul de reporter este întot
deauna mult mai cuprinzător decit 
spa\iul tipogn„'l.fic şi. de fieoore da
lă. p.agina de n·evistă cupninde door 
cîtev.a dintre însemnările iaştel'lllute 
pe hi r lie zile la rfod. Cele mal im
porlante ? GJ·eu de spus. Pentru că 
er::i imp011.ant şi (aptul cil. 11)81 
mulţi <lini.re redactori sinl autori 
de căr(:i tipărite. ern semniLic::ltiv de 
no'•1t că. recent, Lud.ian Sârbescu 
şi °'3'.11 Ursulearnu au lu19t pre1ni1ul 
de publicistică al U.T.C. dar că în 
19nii trecuti lli!Cekt'li p remiu a fost 
acord.:it lui 'r.ituc: Vâjeu sau Geor~e 
Enache. Şi mai trebuie reţinute. 
neîndoielnic, problemele cu c·u·e se 
c:mCruntă ~n activitatea cntidianl 
gazetarii, desprinse din discuţiile 
pu:·f.:1te în red..r~ţ!e - tearn.q de i
nerţ.ie. de ş.ablon, de .automuHumire. 
preocuparea de a nu se măr~ini la 
o s!ngură .. reţelă" publicistică pen
tru că aceast.a ia avut succes şi e 
m.ai simplu să men~ii decit să ino
vezi. pericolul de ia nu fi totdeauna 
I.a Cel de prompţi în recepkwea sem
naleloT ierc:bu.aJitătii, ginclul că cei 
mai lineri membJ"i ai cnlecti\·ulul 
CJP pule3 fi mai putin indenuiaţl 
spre policalificitre (or. aici ec;le oe
cesur .. nmul-orchest~·ă ") . dc„r in(,a de 
~ face mai mult. de a f.ac:e ni:'li b i
ne, de •3. f.ace mereu altfel. 

D.ar .am.a vreme cit „echipa·' isi 
vede lipsurile. le identifică si le 
pune în dezbat.ere, înseamnă că pu
terea de perfecţionare acţionează 
din plin şi Prognamul III va ră
mîne, şi în vi itor. un spaţiu a l pa
s iunii şi profesi<malitătii. 

Cristina DmllTRESCU 



Retorică ziaristică 

xiv. Sub stilul interpretativ of ici al (2) 

XIV.4. Există o structu ră-tip ? 

lntr-ad:wăr, se poate vorbi dP. o 
sil;:.uclurJ-lip, de un tipar în redac
tarea textelor din substilul inter
preta tiv oficial ? 
Pină la abordarea inL:·-un plan 

mai general a succesiunii etapelor 
în dlspw1crea retorică zfa1·isLkă, n e 
vum opri la o slrucLură posibil' a 
fi înlilnită (şi, decl. folosită) la ma
j 0rîwtea textelor clin acest substn. 
pe ba7..a trăsăturilor sale deunitorii, 
discuiale în capitolul anterior. E 
xemplificările necesare le vom face 
pe textul intitula t „ Zone fără arme 
nucler re·' , semnal de Ion D. Go!a 
(„Flacăro ", nr. 27, B iulie 1988), pe 
care-l redăm în anexă. 

Vom deosebi. astrei, cinci etape 
pnrcurse în rejc::ctsrc : 

I. Introducere. Este vorba de o 
uvertm·ă care inC'lude o privire 
a situaliel . .la zi". dar şi a oers
pectivclor. De asemene:t. tn a
ceastă etapă se prezintă succint 
direC'tiva. 
2. Constatare ~cnerală a etaoei 
is torice eta le. -
~. Episod constatativ îacloloJric. 
De obicei, acest episod are un 
cara<'t~r E!eneraliza~or. e..dP (I 

il l!.c;trm·"-probă în a rgumentarea 
!Pzp; itenerale. 
1 F.videntierea orientării n•·inci 
nalP si rC'Zf>r velor orincin-.1„. 
'> f'nncluzii cu caractt:r d o rl !
r4'clivit 

Textul „Zone Cără arme atomice" 
urme;:iză acelţstă etapizare. în pro
por{ii diferite. Introduce:ea (1) se 
referâ la ceea ce s-a întreprins 
pină acum în lume penku crearea 
rJe zone fără arme atomice. Aceas
ta incepc sl ea cu o constatare : 
„t;inrl se vo1·beşte de zonele de.nu
clearizate. se evidenliază neaoărat 
Ct' s-a făcut pinâ acum„. 11 Frag
ment ul creea7.ă impresia unei uni
ta1 i a pal'te, dată şi de o concluzie 
( •. De aceea. şi în domeni'Jl... "). Ct" 

nu esle altceva decit o primă e
nun1are a directivei (., „.dezatomi-
7<11'e;i un~r regiuni dens oopu
hle„. "). Să delimităm. d<:?ci. intro
d•1ce1 c:i: de la „Cind se vorbeşte„." 
s i n;n'l J:i „„.cu un pr:tg ridiC'~t al 
nucleari7..ării ", adică în întregime 
P'"'TI~I alineat. 

Tn oa r lea a doua (= al doilea a 
l ineal). autorul introduce o consta
b>re l?encroll'I a situ a fi ei ;:ictuale . 
• ,Regiu"lile dens populate" sî11ţ, Cl.l 

deosebire, cele din Europa. De a1c1 
decurge şi importanta deosebită pe 
care o prezintă „propunerile Româ
niei, ale preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu ". în crearea de zone 
donucleariz:itc pe continent 11 noi:
tr u, incluc;iv în zona Bnlc.1nilor. 

Partea a Lreia se află in conti
nuarea textului : de la „Crt.!area 
efectivă„." şi pină la „„.un război 
atomic a r afecta oricu:n şi aceste 
zone". Proba p e care o prezintă au
t .11 ul în sustinei-ea tezei e:;te pozi
ţia stalelor nucleare faţă de zo
nele denucleanzate. 

Da t· la acest fragment de text 
va trebui să mai adăugăm şi un 
alt (ragmenl, inclus în interiorul 
primei părţi (de la „Fireşte aceste 
acţiuni„." 'ii oină la ~„.sa1 1 chiar 
nepopulate "). Prin rolul îndeplinit, 
această !raz;i (e doar o singură fra-
7{1 !) este tot o probă pe care au
torul o foloseşte în sprijinul tezei 
i:ale. Evjdc:nt. în ciuda unor reuşi
t e (tratate, declaraţii etc.), acestea 
nrivesc totuşi z1me. regiuni. spaţii 
t<Po-tra.fice cu oonulatie ou~in n•i
mProasă sau nPlocuile ! Astrei in
r"t. - si aic; P<;t0 Pmisă p1·opunerea 
României. preluată ca teză de au-

ct 

tn care : 
l. = introducere 
Ct. = constatare 

l 

torul textului - nwnai prin ,,deza
tomlzarea unor regiuni dzns popu
late„." se va da un sens real ori
cărui program similar. ln caz con
trai', măsurile au, mai ales, o „ va
loare simbolică". 

Parlea a patra (de la „ lată de 
ce„. ·• şi pină la sfirşilul penulti
mului 3Llneat) pune în evid.?nţ,ă o
rientarea generală, teza de bază a 
întregului text: „ Tată de ce calea 
către înlăturarea totală şi defini 
tivă a pericolului atomic este de
i-.armarea nu<'leai·ă în tolalitarea ei". 
în aceeaşi parte a textului se tac şi 
detalieri le necesal'e la teza de bază. 
Mai exact, este expusă proo•merea 
Rom ilniei privind „ progra.rrl'Jl gent;>
ral de rlezarmare nucleară. care să 
prevadă, cu p rioritate şi la terme
ne bine stabilite. reducerea pe e
tape ŞÎ l ichidarea complelii a aces
tc.r arme pînă în anul 2000". 

Ultima parte - oonclu7..iile -
ec;te toto<l:ttă sî 11Himul a lineat al 
textului. Fragmentul primeşte - în 
ultima sa propoziţie. mai ales - un 
accentuat caracter de clli:ectivă: „O 
interdependentă ce se cere pusă ur
gent în 1ucl'are". 

Ordinea cPl::>r cinci etaue ale re
dactih-ii este strictă ? După cum 
am observat si în exemplul nostru, 
un element al episodului ilustrativ 
fetaoa 3) a apărut inc.lu!i in intro
d•Jcere (etana 1). De obicei. doar 
nrime1e trPi et::ioe îşi pol -;chimba 
nrdinea. Ultimele rlouă . îns~ . au -
df> oreferinf;i - lOClll'i COO'ihotc. 

Deci. c11r'<ul " Pneral -.1 r f>dlitf't"l
rii ar trebui S~ rie potrivit <;Che
meî : 

An. = analiză 
Ap. = apreciere 
Cd. = concluzii directive 



Retorică ziaristici 
la folosirea tropilor. Caracter•1l ex
presiv al unui text poate fi obţi
nut şi prm frazeologie, prin le.ictc 
prin topică, c hiar şi prin t.on. ' 

XIV.5. Standardizare 

pro ş i contra 

Deşi am prezentat o schemă de 
redactare, precizăm din nou că a
ceasta este doar orientativă. Origi
naUtatea unui text decu rge toc
mai din folosirea unor modalităU 
cit mai variate de dispunere a tex-
1.ului. CiL mai variat ? Dar cit poa
te fi de varhltă ordi nea celor cinci 
etape? Inevitabil. avem de-a face 
- în privln~a structurării textului 
i;1terpretativ oficial (şi r u numai 
în cazul acestuia) - cu o formulă 
slandard O atare siluatie. în ciuda 
aparentelor, are şi avantaje. Unul 
din ele priveşte pe ziarist : cunos
cind o formulă de disp•mere (cu 
c.iteva posibUit.ă~1) i~i poa te alcă
tui textul cu maximum de opera
tivitate. de promptiludine. Un a ll 
avantaj se referă la cililor.i. c u deo
sebire la categoriile de :-ealizatorl 
ai d irectivei. Şi ei trebuie să gă
sească. fără ?rea multe căută ri, 
concluziile-directivă. A.fiin d u- le în 
locul cunoscut. pe ba1.ia exp2.rientei 
a n terioare de cit.itor. sin t înlăturate 
piedici inu tile. De aUel, în nume
roase ca:ru ri, pasajele amintite sint 
sublin inle (cu aldine, cu verzale 
~le.) . 

Ceea ce nu este posibil in pri 
vinţa slr•1ctw·ădi de redactare O'.>a -
1e Ci compensat prin limbaj ? P en
tru a răspunde la o asemenea î n
trebare, vom preciza. mai întîi, că 
folr>sirea frazeologiei este subordo
nată oarticularHăţi lor a minti te In 
XIV :3 (Citeva lrâsături definitorii), 
specifice lexicu'lui din textele apar 
!inind acestui substll. 

Reiese, astfel , că se linrte şi spre 
o standardizare a limbajului subsU
Jului interpretativ oficial, altfel 
spus a limbajului social-politic. Fe
nomenu l se explică prin solemn!
tatea siluatiilor prezen tate şi co
mentate, pr in tonul de directivă 
care domină textul în ansamblul 
său şi. în special. faza concluziilor 

Ar fi fi resc dacă totul s-ar re
zuma la denumirile p3rtidelor po
litice, a curentelor politice, la no
tJUni, concepte d in domaniul poli 
ticii. al econom.iei, al d iplomatiei 
etc. tn restu l cazurilor, starea de 
luc11Jt"i este mai pu\in firească. şi 
duce la apari(ia ciişeekir. 

Exemplele de clişee slnt, din oă
:::a1e, numeroase. Ne vom opri n.1-
rnai Ja constructii de lipul 

calea (răzbQiul ui, păcii, socialis
mului) 
sub steagul (liberlătii, păcii) 

in care pr ima pa;·te este stabilă, 
iar a doua parte este variabi lă. T i
pul acesta de construc~ii este foar
te răspindit şi, fa acelaşi tim p, 
i:;oate Ii relabiv sim plu de trans
format. De pildă. slntag:na „ţări 
care au ales calea socialismului" 
poate fi re-scrisă sub forma „ ţărl 
care consLruJesc socialismul". Nbua 
fc:rmă poale Ii tot atit de lesne un 
clişeu, in măsura in care este io
losiţă în mod exagerat. 
Rezultă că încerca::~ - necesară 

- de destandard1zare a a~bi sub
st1l nu paate fi realizată decit prin 
expresivitate. Să se foloseas<::ă, deci. 
tropii ? Nu este exclusă n ici o ase
menea modalitate. Dar asupra aces
tei modalilăll vom mal rev~i. Ex
presivitatea este. însă. •) 9r'>blemă 
mal compl~xă. nu se reduce numai 

Despre tropi vom d iscu la rna[ ~ 
larg odată cu abordarea .fiecărni g~n 
Zl&ristic rn parte. Particularităţile 
substilului se reperculea?..ă asupra 
gradului şi caracterului folosin i tro
pilor. De regulă, ei se creează pe 
baza limbii comune şi au un carac
ter de masă din punctul de vedere 
a l producerii 1or, ca ş1 d in cel al 
receptării. Cileva exemple vor face 
afi rmat ia mai clară. Astrei, în sub
sl ilul discubJ! (dar nu numai în 
cadrul lui) se folosesc 

mcinnimii, de lipul : 
Aşa cum a mai sens „Scinteia".„ 

personificări : 
Anul l!l88 a debutat... 

mefafore-perifraze (citeodală, s-te
reolipe) 

petrol - aurul negru 
etc. 

ln p racticil. expresiv1.tatea a li1t de 
mult dl)rită este posibilă şi în ca
zul textelor din substilul Interpre
tativ oficial. numai dacă aulot"'Jl se 
adresează direct şi nemijlocit cit1-
tor1.1lui, i'nainte de orice cu idl!ile 
snJe. cu aprE>C'ierile sale. 
Considerăm că nu este vorba aici 

de nici o contradictie cu afi rma
\iile anterioare. Aşa. de exemplu, 
poale l ipsi „eul" autorului. înlo
cuit orintr-un .. noi" gener.Uizator. 
si totuşi să lran5pară apa.-tenenta 
iciei lor la un au tor (semnal sau 
nesemnat real) . Bineinleles. ldcne 
s,1le ale autorului nu ,·or Ci a llele 
de-cit cele care emană din oolitica, 
nin conC'<.>nlia editor11lui. d·1r fil
tri. le c:ore<:oun:r.5tor. Tobl în sco
pul sporirii eficien tei mesa.iu l•1i. 

Rubrică realizat/'\ de 
Constantin LUPU 

Şi 

Mircea HAMZ4. 

Comentariul săptămînii prog rid icat ol nudeo.-i
zăr·~. 

din nordul şi centrul Eu· 
110pei, pre<:om şi din oile 
părţi o le l um~i c!iemore<J 
de o se trece Io nego
o'eni p1l':v:nd transforma· 
re<:1 reg.~unilor respelctive 
în zone denvdeoriwte, 
in tone ole pădi . coope
ră~rti şi bunel vecinătăţi . 
Se ştie că tor.o no~s.t.ră o 
jucat un roii de P::onierol 
şi în promovarea ideii 
zonelor de111Udeorizate, co 
o oale de di m!inuare o 
tens'unii, de sporire a in
credeef:i intre sfule. de 
limpezire o cl\mo1~u l \J4 po
litic genera•!, co uin miilac 
de mi'qora re trep~ă o 
pr\lmejdi'e~ otcm!ce. ln a
cest senis, Român~ o 
propu.s tro115fo.rmo.-eo Bol
conilor ion.tir-o zonă a• pă· 
cli, col.aborăr.îi şi bunei 

ZONE F ARA ARME ATOMICE 
Cind se vorb~te de 

zonele denucleo:(!zotie. se 
evi'den-tioză nia(Jlpă.r.o t oe 
s-a făou~ pinf.J ooum : 
prodo1mo<e'o ca reqmmi 
li psr.r-e de armo nucleară 
o A meri'cii Loftne, Afrfoii , 
Pocf.ficuhri de Sml, in
chef'!lre::i unbr tno tote prin 
core se îniter1'X:e amplo
so~el:i armelor .o.t<:mice în 
An1lal10lido1. în sp·o·ţiul ex
trootmo,sf.e.~;c , pe fundul 
rnărlNor şi oceanelor, de
clorore-o co moşe şi te· 
ritori i denucleotlii_o~e a 
nume11010JSJe looolHii\i dfin 
Europa occlrdenta1lă, Jopo
rr'io. S.U.A„ Uino<lo. Fi
reş:te aceste ocţivni sin.t 
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demne de toa tă lolldo, 
in1Să nou e un secret pen
tnu nlnmen•i c.ă ele ou moi 
01les o vofot:nre s.lll'Tl boll-::ă . 
intrucit p r.Iivesc teritorii ţi 
spcr\ii in genera l fără 
o rme nucleore şi cu 
popufoţie puţ~n.5 ~ou 
ohior n;epopulote. De o
ceeo, ş i in do:rieniul 
creă rii de regiuni fără 
o.rme nuc.Aeore - porte 
integranto o procesului 
de dezofmare a·lomică -. 
poşi i esenţ;o li . hotăritori 
unmează să fie făcuţi cfo
ob-1:> de-o.ici inorn!e. E 
vorbo, se-nţelege. de de
zial!IOlmizo.reo unor regiuni 
dens popufote ş1 cu un 

Prl"''"':I lucrurile in o
ce<:J1Stă lumin-0, efitien \o 
ce::i moi mare or oveo-o. 
desig ur, zonele denucler.i
rizoi'le i n Europa, conti
nenitul în care s-ou o~lo
meno~ more~ mojoritote 
o o rsenl:l'e4or nucleo•re -
ct.J şi o ~or oonvenţio
n.::de, de altfel. PomN\du
se de oidi. in „Consid~
rentele şi propuner i~ 
Români ei , oile pr~ed'on,!e
lu,i N~oloe Ceo•u.şescu cu 
privire Io proble.mele de
zarmă11i'i şi d'•re<Cţiile de 
ocţlun~ a \ărifo:r pentru 
sollt.1\ic11wreo lor-, prezen
to;~ k1 oeio de-a treio se
siune speci'Olă a O.N.U. 
cc-n.socra<tă dezarmării, se 
st~puleorză co O rgoni z,„ tlo 
Naţiu.ri-0-0ll' Unlire să adre
seze statelor di·n Bolconi, (continuare 'in pag. 40) 



Notaţii pe marginea 
unei reuşite publicistiae 

Comentariul 
Relatările Ecaterine1 Oproiu de 

ia ieslivalu1iile cinemuLo~rafke de 
la Cannes au foi;t, cin ele a n, pr,arta 
miraculoasă prin care noi. cei cart 
u -am avut. şansa de a ne afla vrev
dalâ acolo, am putut fUl:işa-0 privire 
plină de cu::ioziLaLe şi uimire în a 
cest univers :fa.se:inan t - cel al f.il · 
melor '11 s tarurilor de ci nema, 
o lume în care graniţa dintre fabu
los şi s pectacol pe de o parte şi 
realitatea pe 'de alta este g1·eu de 
percepu t. pentru un ochi mai pu(in 
avizat. Dar nu şi pentrll ochiul Ju
dd şi pătrunzător al bin<>cunoscu
ru l ui cronicar de film care reuşeşte 
de fiecare dată, ca şi în aeest ul tim 
reportaj de la Ed i ţia Ca.nnes 1!)0!1. 
intitulat. ., Avalanşă de opere prima·• 
(Cinema, nr. 7) să dezvăluie citito
rilor mai ales .ce se află dincolo de 
aparen te. dincolo de străluci re şi 
:Cast orbitor. 

CaJitalea esenţială a scrisului său 
reporter.icesc ( pţ!ntru că despre 
Ecaterina Op1·oiu reporter şi nu 
cntic de film , dramaturg sau „fă
cător '· de revistă ne propunem să 
vorbim in aceste scu1,te însemnări) 
am numi-o ştiin(a de a povesti
comenta. Adi<::ă de a construii c u it•o
n\e subtilă şi inlinitezi1nale nuan
t~11i o reJalare in care comen.tariul 
este impli.c it. conţinut în însăşi n ?la
tarea fa ptelor. Iată, concentrată in 
citeva fraze, c.hintesenta actualei e
dip1 a Festivalului de la Cannes 
1988: „ S-a spus şi s-a scris că ne 
anăm intr-un an al va.cilor - adică 
a l filmelor - s labe. Nu cred c.ă este 
exact. '88 a. fos t sărac într -un anu
me tip d e evenimente cinematn«ra
fice : evenimente de gabarit tradi.io
nal, filme colosale şi la propriu, 
ad ică bugete astronomice, super
nove în faţa camerei, titani in spa-
1cle camerei, spaţii cit. China sau 
cit America de Sud sub conqulstă, 
S('cuoJITafii fabuloase, publicitate 
pinii la cer (altfel de ce ar exista 
a\1 ioa.ne car~ st:răbat vlizduhut ca 
să Ic filfiie titlurile pe pandici cit 
cometa?). filme s pectac9J (spccta
culum insf'amnă, nu-i aş~t? prive
lis(c). pc scurt, snrpr•7.P de genul 
Ka~emusha, Oandhi. Misiunea sau 
Good moming. Babilonia.. 

.'\cesta este model.ul clasic de suc
ce-;-la-Ca.nnes s i la Oscar , orobabil 
că încă multă, vreme mar ele ecran 
fără marc spectacol (mare prive
listc) va fi de neconceput. Şi totuşi 
ceva se schimbă. Voit sau n P.voit. se 
schimbă garda, iar în arena cine-

implicit 
malografică pătrunde (citeşte: se 
strecoară) un alt tip de protagonist, 
un protagoni&t nu prea aclamat, ce-i 
drept nici prea. aşteptat-. E o intrare 
fără tam-tam, pentru că rără re
Slll'Se. E, ca !lă zic ~a, marelc-film
mic. IţJic ca proporţii. ca deviz, ca 
număr de personaje. ID vine, de o
bicei, neanunţat şi neprecedat de 
faimă, Uneori nici măcar însoţit de 
elementara recomandare. Descope
rirea lui pa re că ~ine de un hazard 
norocos. Aşa s-a intîmplat anul a
cesta cu N-o să mâ ucizi de 
Krzyszt-01 Kieslowsk i introdus in 
programuJ marii competiţii in ulti
mul minut. Minut fericit clei filmul 
csle, după mine, exaci. aeel tip de 
<'veniment care se instalează incog
nito pent.ru că. nu poartă însem
nele omologate.. Asta. nu înseamnă 
cii. trece neobservat.. JuriuJ prezlda.t 
de un artist ca Scola nu poate să-1 
scape şi palmaresul ii atribuie unul 
din ceJe mai rivnite premii, premiul 
pentru regie. R~unoaşterea apar
ţine, deocamdată unul cerc redus. 
Succesul la marele public rămâne 
incert, nu pentru că. marele public 
e mai puţin sensibil. ci penh"u că 
marile succese cin ematografice iln 
incă. de reflexe. Reflexele aparţin 
desfă'jnrărilor pe orizontnJă. Refie
xele ţin de spectaculum". 

Iată cum, printr-o c oncizie exem
plai:ă, in numai o filă de rnanuscl'i!' 
cit însumează citatul ales, autoarE.a 
reuşeşte: să ne comunice părerea 
generală a crilicilor de mm desore 
actuala ed i ţie ; să-şi exprime d·.?7.a
co1·dul cu aceasta şi să argumenteze 
de ce nu le împărtăşeşte părerea ; 
sa sin tetizeze m0delul clask de suc
ces-la-Cnnnes (de reţinut valoa
rea expresivă a s intagmei formute 
pt·in unh·ea celor trei euvinte pnn 
cratimă) : să caracterizeze, ,printr-o 
altă i;J ntagmă (marele-film-mic), 
formată prin acelaşi procedeu. tră
sătura spec:l fică a .filmelor editiei 
' !l3 a F~Llvalului. de la Cannes. De 
rapt. din acest singur frag!nent 
in(eleg~m r.e a adus nou această e
dilie. De fapt esenUaJuJ. 

Desii:!ur nu exJstă „reţete" în 
scrisul !!azetăresc ş~ s-ar putea spu
ne cil in primă şi u.ltimă instantă. 
tot ul ti ne de acel har gazetăresc pe 
care „ nacă îl ai , îl ai, dacă nu, nu", 
dar credem câ. în aceeaşi măsură. 
mai Une si de t ruda şi mi~.ila cu 
care te aoleci asupra fiecărei fraze. 
căutind ~i ~ăsind in ce1e din urmă, 
.. cuvinlul ce exprimă ade;rărul "„. 

Milena COl\JARNESCU 

filigran 

„Un tăciune 

şi-un cărbune 1~ •• 

In g raba profesiei 1HJ{}.ţ;tre. 
arareori avem. 1·ăgaziil (sau 
bunăvoinţa, sau lealitatea) de 
a. •recunoaşte performa1!'ţel'e 
Wtor colegi. Şi e păcat, fi
indcă ele apartin. i.n f <rnd, 
presei romane, nouă t uturor. 

ln urmei cu. doi. Ollti, Mit'Cea 
Bunea semma., în „Scinteia'' 
(nr. 13668), m1 text inliLulat 
„Am lăsa t in fabrică o via~ 
de muncă şL. un coş cu Clor.I". 
Era un dialog cu. unul âi:n 
mii.le şi m.tile de vete·rani ai 
„bătăliei în 1nwrş" a so<.,iaLis
m'Ul.ui. 
Pină aici, nimic deo:;ebit. 

Iii ·pagini.ie zmrelor şi re-vis
t etor n-0astre au mai apărui 
ase·1fte1tea. convorbtrl. Ce fra.pa. 
însă în, acest text era discre
ţia, rep0rterului. El nu punea. 
decit o S·inoură 'intrebCLre, a
ceeaşi de fiecare dată, can
stituită dintr- un singur cu.vintt: 
„Şi ?.„" 

Interlocutorul în.cep e să-şi 
depene povestea vieţii sale 
plină de nobilă trudă, rel.a
tează totiu.l de-a /ir a păr iar 
Mircea Bun.ea il stimu./.:ază. 
din cind Îlli cind, cu acest 
„Ş'i ? ... ". O întrebare echiva~ 
Lentă cu i ngenioasa farmuJă a 
basmului. romanesc : .,Un tă
ciune şi-un cărbune, I Spune, 
băiete, spune ! ... ". 

Este, într-adevăr. un inter
viu text1LL semnat de Mircea. 
Bu.nea ? Dacă ţinem seama de 
sensul mai laro al termenului 
englezesc ce den:um eşte aceas
tă specie ju-rnalisti.că (inter
View = î ntrevedere, care pre
su·pune un dialog). attmci 
„Am lăsai în fabrică o v iată 
de muncă şi... un coş cu flori·• 
este, făf'ă îndoială. u11 inter
viu . Chiwr dacă discreţia i·e
porterului subl'imează intr-o 
i.ntrebare de două litef'e, 'U1'

mată de puncte de suspensie. 
Tactul cu care s-a apropiat 
de i.nterlocutor. determinîn
du-l să se confeseze fără nici 
o 1'etice 11tă. ţine, d esigur de 
subtil.a ştiinţă a relaţiil.or" i n
terumane. lată ele ce a ve1n ele 
a face cu un i nterviu. demm. 
de f'eţinut, care ofera o pildă 
de artă ga.zelărească. 

Mircea ICHIM 
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Limbajul presei 

de 
Ca r <Uiterul conven \lonal n i dome

niu.lui şllinţific ce reglementează 
sc.derea cQrectă î n lim ba romănă 
poa te sugera unor minuHor i ai 
cn nde.iului i deea posibili tă~i i a rbi· 
b-arulu.i şi voluntarismului in apli
ca rea sistemului de Jeg! nle orto
~rafiei sau ole puncluatiei. 

Din jnsLrumente ale asigu.rădi 
e ficie ntei funcţionale a comunicării 
în scris, semnele oi:tograiice şi cele 
de puncluntie pol să se transforme 
hi obstacble ale iransmi.lerii in 
mod corespunzător. a iniormaiie i. 
a lunei cind e le s in . rotosile in 
a (ara unei baze grnmaticale . Ba. 
uneori, chiar cind acestea işi au 

justilicare gramati cală, dar s înt 
!olosite a buziv (unele. p r in defi
niţie. nu pol ai unge in această s i
tuaţie, de plldu pnnctuJ) 'in ll'>c să 
uşureze receptarea mesaju lui scris. 
ii tu lbur5. pină H iac de neînţeles. 

l n ex'l)r imarea şcrlsl\ avem posi
bi!Ha tea să morcăm u n texl rP
oroduş clupă alt scri lto r sau vor
bitor pun.indu-1 între ghilimele. De 
exemoJu · 

«Să iie oare mai ide ntiiicab iV1 
i maginea scr iitorulu i <Octavia n 
P a ler - s.n .) cu cea a torea
dorului care .. se joacă in a renă 
cu cle!'tinul Insu i i ncercînd să-1 
păcălească, să -i ofere numa i 
umbra sa ?". Greu de s.:->us.„ 

Cuvinlnle inlre Ahilimele <.. a ) 
al')ar~in lui Octavian Pa ler. ia r cu 
afutorul lor , autorul textului. Con
!'tantln Coroiu (Jn Convorbir i li
t.1rarc. nr. 4, a pril ie. 19flS. p. !i -
Eseu despre destin m focearcă să 
creione7.e por tre tul binecuno~cuh1-
l11i eseisf. p ri n compa rntie. folosin
d u-se un t<>.xL semna t chiar de el 
cu p rivire l::i un personaj- tip. ace-
111 al toreador ului.. Pent ru că tex
tul semnat df'l Const.anlin Coroiu 
t rebuiP. să-l cliSiingc.m Ce cel rea
Jizat cie no i. a m apelat la a a -1isP
Je. ghilimele tra ntu;;:eşll '"' "). rută 
cum bre i texte. apat•tinind urll'lr 
a utori d iCed U. a u putul fi cla r dP
limitate. semnele ~rafi ce în discu.tie 
fii nd ColosHe cu economie ::: i fii nd 
pu e la Jocul cerut de respecl:'lrP::i 
prî ncipiului apartenenţei autoria1e. 

Da i· cuvintele altuia l e putem 
reprodu-ce şi în bălaie d 0 ioc. a
t unei cind nu sînlem ne acord. 
fireşte. c u o idee eronată. puerilă. 
sa u cinci n u in t.eleitem accepţi unea 
dată unui cuvînt. De pildă : 
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subliniere 
c v'orbeşte tot ma i i nsis tent 

de „cei ca re vj n " sau ~de. .. ge
nera \ ia 90 "'. (1. Dele.anu, Adevă
rul în crllică. î n „P agi ni buco
vinene·' , ' ~nul Vlf, nr. 4 (76), 
apri lie, 1088, p. I V) ; 

Numai c~ nu-i nici o glum5, 
pen tru că C. P . n şi !osL decla
ra l de me nloril sd.i poet de ma re 
perspec ivă, „dove.dind o m~lu
ritate evidentă "'. (tdem). 

I ronia la ad resa celor care fo
lose c aslIE)l de s in tagme. cum a u 
f .:>st cele aflale ln tre ghilimele în 
primuţ texl, este evidentă. pe cîl 
do eviden t.ă este şi ideea lipsei d 
m a Lutitate poetică i n cazul un ui 

e rslfj cator Jău<;lat pe nedrept. dar 
şi ideea lipsei de responsabilitate 

· a ţriti cului ce face aslfet de apre
cieri (în text ul al doilea). 

Oprindu-ne doar la aceste as
pecte pe ca re le impUcă fo losirea 
ghjllme lelor in scrierea limbii rci-

"1 mâne, spicuim din aceeăşi revistă 
literară, d inlr-un singur adicol tot 
c;eea. ce „s-a strădu i t' (sperărri ca 
f unctla ghilimelelor să fie uşor <.les
coperită ţi,e că tre cititorii reviste i) 
a utorul să puna în tre ghiUmele şi 
să încercăm o în ţelegere a rostului 
cu caxe a u fost utili znl.e semnele 
gra C)ce î n discuţie : 

.. ,autorul precizează, de altfel. 
că aceasta nu este decit „cartea 
intîi" din ciclul... ; 

.. .în aces t pr im volum a l pro
iectului său e pic (a ulol·ul .face -
s .n.) dteva e.xerciţii de con
struc~ie şi s til 'tomanesc, asigu
rindu-şi „partea tehnică "I a ci
clul ui... ; 

... care încearcă să a jung(L l a o. 
. ,in ~elegere", l a !UJJ „pact " epic 
pe temeiul căruia unl1l să scr ie. ... 
ia r celălaJt să accepte~ condi ţia 
persona j ulu i... ; 

... cu pendu larea necesară intre 
cei doi poli ce definesc două 
caLltă\i umane diferite : .,sup u
nere '' Şi „1ibe rtate" ; 

... S. es te o realifole ,,înc:omo
dil ", e l nu acceptă .. confortul 
sentimentelor ", ci :;e de,·oleuză, 
ei. da cîineşte unor .. principii·'. 
nu sen limente are a reconstitui 
P., ci principi i., m ult ma i pup n 
,.epicen decît „confortabila" na
tu ră sen limenla l ă ... ; 

înşi ru irea poale contlnu \l. inlru
cit textul semnat; de crilicul literar. 
care qr dori astfel să ne rezume 

con\j,nut ul romanului analizat dt 
<1 -sa si să ne familiarizeze <i' U sti
Ju1 aulorului, cu maniera de a se 
e:<pnma a p ersonajelor. mai Cl"ln
Pne o sumedenie de cu,·inte sepa
ra te de r estul construcţ ie~ sintac
tice prin ghiUmele, sau sin tagm.P 
în treg i. că rol'a li se apljcă, ;:1celasl 
tra tâmenL ".roa te acestea, însă, fără 
p rea m<tre fo los pentru ci lilor, ca re. 
l a un moment dat, se 'inlreab· ce 
r ost au alitea gbiUmele. Cu alit 
m a i mull cu "cit acestea nu in
dică cu precizie cui apo.r~iile de 
f a pt ceea ce s ie cuprins intr e : 
:autorului romanului, cri liculu1 li
terai· sau personajelor? Cititor-ul nu 
~tie cite: din aceste secven\ sjn t 
utilizate cu sens ul lor propriu, cite 
s in t puse intrn ghlJilnele penku A se 
scoale l n e vldentfi importan~a e lor 
exprima te cu a jutoru l lor , nici cile 
sin t întrebuinţale cu sens ir 11ic, 
fîgura t.. 

Din cele a.rotate pinu alc.i ~e 
poat.e cons t.ala uliUw.rea abu,zly~ a 
ghilimelcJ_.or î n le.xlcle noaslre. un- · 
de, aşa cum sîn l folosi te, is i. -pierd 
rolul <le ·u.bliniete a unor idei sau 
vocabule. 

Acest fenomen a fost suprins şi 
de a num i\ i pubJiclştl , care, penlru a 
ocoli acest neajuns, cad in păcafol 
a buzului d e s ub liniere p\·in în re
bu i.n ~area diferilelor ca ract~r de 
li teră (de exemp1u., dacă L~xtu1 e 
cules cu litere drepte, subliniei;ea 
apare în cursive sau a1dine>-

P e acee~i pagină - a patra -
a r evistei „Pagini b ucovinen ·•, 
Lrec.ind la rubrica Ollinii. vom 
int,îln i a mbjguizarea textul ui prin 
utilizarea abuzivii, de dala aceasta, 
a a.ldinelor : 

Conceptele vi n du1Ja eS-PE1ri
entă şi o cuprind. o gen erali
zează, ide i le 1i fm~merg, î n. ac
t!unea indi viduală ( ... ) Ideea ei;l e 
i n venţia.. c6ncep~u l poate [i uro
iectnl ei de realizare, ip t etic 
sau p ractic. Piiltel ic în cazul iîr
lei. Tdeile pot r.1 mltrete. e
n e.ro;l"ie, concepleie cor.cete" r.ea
lizabil . 0 idee poate f i 1?resiL'ă. 
un concept, d~ asemenea imp ·
rect sau nedcsăYît-şll ... 

t n lext a par p csle o sută de 
nslJc:l de sublinieri. N u sP va'c.i te 
în{e1ee:e ce difereniă vren să fa.că . 
de pi1dă (pen lrii .a nu com en\.a rie
care sec.ventri lingvistic!'\ î n parte), 
uutorul înlre (o) cuprind şj (o) gc
ne::alizea7.i:I. 

Dîn cele sus tinu l.e de no.i tn rî n
durile de mai sus sperl m să !ie fi 
desprins ideea necesitătii ulil'l'l~rii 
cu atenţie a ghllimclelor şi subJi
niorili)r (prin rolosh·ea a.numi or 
caractere de lileră) i'n textele tioă
rile. Numai a.5a vom putea r.ealiza 
acuratete.:i exprimări i scrise ~i o 
cordelă inCorma\le pen tru ci li ri. 

Dorin N. URITESCU 
ltodlca UŢĂ-URITESCl] 
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Imbogăţirea limbii literare 
vocabular • prin • unui divers folosirea 

într-o corectă 
• exprimare 

Rolul ce-i revine prac;ei - sub mulliplelc şi 
variatele ei forme de- m;Jln•lcslarc - în C·Uliivarea 
limbii naiionale este de prim ordin. Salutru·ele sale 
efecte in această pri\'in\;1 se fac simţite în două 
direcţii : prin folosi rea unei exprimări ing1;jile şi 
prin indrumârile autori;r.<ile ale unor specialişti 
c:u referire la corectitudinea \'Orbirii. 

De alHel, func\ia aceasta creatoar2 pe care o 
exercită una .sau alt.a dintre IornH:le publicisticii 
ac;uprn înseşi dezvolliii-ii limbii nc1\ ionale poale Ci 
identificulâ ca manifeslindu-se activ încă de l::i 
începuturile existenţei primelor periodice româ
ncşli. 

Avem in faţa noastră patru lucrări. r~laliv recent 
apărute, al căror conţinut nu poate Ii discutat fără 
a-l reLed tocmai. la rolul pe care ii 1ndeplinesLc, 
dinloldC'auna, presa romi1nească. Le numim : PU
Ţl N.1 GRAM„\'.:'ICĂ, VOL. TI. de Al. Gram· (Editura 
Academiei R.S.R. - 1988) : VALOR.1 LEXICALE 
ŞJ STILISTICE !N PUBLIClSTICA LITERARA 
ROMANEASCA. dt? Victor Vişine~cu (Editura Al
batros - 198H) ; CUVINTE ŞI SENSURI, de An
gela Billu-Vrănceanu şi Narcisa Furăscti (Editura 
Şti.inţifică şi Enciclopedică - 1988) şi DTCTTONA
RU1 ... EXI'LJCATlV AL LIMBll ROl\'JlîNE, SU
PLIMENT (DEX-S. Editura AcacLem.ici R.S.R. .. 19fiU 
- conducătorii lucră1i.i : acad. Ion Cotea.nu. Jon 
DănăHă şi Nicoleta Tiugan). 

Cine urmăreşte, din acest. dublu punc:l de vedere. 
fenomenul publicistic iiomânesc, constată o reali
tate deosebiL de saLisfăcăloare. Astfel. cu loate că, 
intr-o largu măsurâ. m ale1ia care consliluie con
linutul - îndeosebi. al cotidianelor - se elabo
rează sub imperativul urgenţei, t inula mijloacelor 
de expres ie se află, lotuşi. la un nivel ridicat. Pot 
Ii observale nu puţine aspeclt.? ale unui limbaj 
nu numai confonn 110rmelor prnpriu-zis gramati
cale, dar şi investit cu remarcabile virtualităţi 
expresi\e. Se poate vorbi, deci. cînd apreciem 
cum es~ .scrisă p1·esa, de o aulenlică sursă a 
îmbogăţiri i limbii literare prin minuirea unui vo
cabular exLrem de divers - de la elementele 
tehnice şi şliinţillce pină la cele abstracte, impuse, 
şi unele şi celelalte, de tema dezbătută. 

Propunindu-ne să ne ocupăm ele fiecal'e in part.~. 
incite o cronică, începem cu Lucrarea lui Al. Graur : 

Puţină gramatică 

(voi. li) 

!n paginile cărţii menţionate -
cel de al doilea volum - sînt 
slrinse cele mai multe dintre ar
ticolele tipăril.e de autor in publi
caţiile din perioada 1939- 1975. De 
obicei, tema fiecăreia clintre ele 
priveşte o chestiune de vocabular 
- mai rar, de gramatică propriu
:1,isă - în privinţa căreia se pot 
face di.fe1i1.e interpretări de către 
vorbito1ii limbii române, unele, e
vident, greşite. 

Cu competenţa pe care i-au asi
gurat-o îndelungi sludii de specia
hlate privind nu numai limba noas-
1 ră, AL. GRAUR. s-a putut pronun
ta cu autoritate, indicind soluţia 
c:ea mai justă pentru înţelegerea 
sensului exact aJ unui cuvint sau 
al unei expresi i. Cum discuţia pri
vea. de fiecare dată, o chestiune 
căreia şi uzul trebuia, cu timpul , 
să-i confirme dezlegarea propusi1, 
putem spune că, în imewsa majo
ri Late a cazurilor - cum rezultă 
străbătind paginile lucrării - d rep
tatea a fost de partea autorului. 

Un mare număr de consultăti de 
ordin lingvistic, dacă le putem numi 
as~fel. sînt datorate înti·ebărilor ne 
care i le adresau lui AL. GRAUR 

cititorii. ceea ce dovedeşte, o dată 
mai mult. interesul acestora pentru 
problemele limbii române. pentru 
corectitudinea exprimării in limba 
naţională. Răspunsurile se referă. de 
obicei, la nuanţele semantice fine 
ale unui cuvînt sau ale unui con
text - nuanţe care. unoo1;, scapă 
vorbitorilor. Un exemplu caracte
ristic U avem în rindurile ce ur
mează, apărute sub titlul Articolul 
în zinrul T empo d in 1939 : 

„Un cititor îmi semnalează in
scripţia .,Intrarea cu bicicletele 
interzisă", pe care a întîln:it-o 
in Breaza de Sus. După dînsul, 
nu trebuia bicicletele, ci BICI
CLETE. 

Valoarea a.rticolului nu a Cost 
încă definită in gramatica ro
mână. aşa incit e greu să se 
d0 a t·eguli. Dar în cazul citat, 
cred că nu e nici o greşeală. 
Intrarea cu biciclete s-.ar referi 
la persoane care aduc biciclete 
spre vin7„ru:e, pe cind intrarea cu 
bicicletele se referă la pe1·soane 
care vin cu bicicletele lor. Mai 
bine ar fi fost însă dacii. se în
trebuinta singularul: INTRAREA 
CU BICICLETA". 
După cum se vede. răspunsul 

alrage, în chip indirect. aLenţia a
supra valoi;lor semantice care se 
ascund în unele dintre obişnuitele 
fonne verbale şi pe care simţul 
lingviiStic cuvine-se a le descoperi 
şi înţelege. Indemnul acesta spre 
cunoaştere nu este singurul me1;t 
al aut'lrului. Lui i se adauE!ă. într-o 
sinteză remarcabilă, folosireo unui 

limbaj 'caracterizat plin limpezime 
şi concent.rare. Adesea in linii suc
cinte, ni se înfălisează o st.are de 
lucrud pe c<ire cilitol"lll o sesizeaz~ 
cu interes şi cu plăcere. 

Pe deplin iluslrativ, în această 
privinţă. este portretul pe care au
torul cărţii il creionează unui om 
de ştiintă. - cum este numit in 
texl - pe numele său : Ion Creţu. 
Cilăin: 

.,L- am cunoscut în toamna a
nului 1932 : rusesem transferat la 
o catedră de latină a liceului 
Gh. Lazăr din Bucureşti. iar el, 
la o catedră de română a ace
luiaşi liceu, unde peste puţin 
timp avea să devină director. 
Ne-arn înţeles foarte bine de la 
început .. „clin iniţiativa lui. îm
preună cu aJti colegi... am or
ganizat o .. Bibliotecă şcolm·ă ", 
texte alese penh·u elevi (au a
părut 16 volumaşe). In aceeaşi 
vreme Ion Creţu colaboi·a. îm
preună cu Jacques Byck. la o 
serie de manuale d 0 limba ro
mână. sub conducerea acad. Al. 
Rosetti. <1.Pt•i a publicat singur 
mai mulle volume rlesprc Emi
nescu. 

1n me.„c>ria 53. era im :1devăral 
model : n-a devenit nici mem
bru al Academiei. nici profesor 
la uni versilate. clar ;) rost un 
om de ştiintă în ln1lă puterea 
cuvînlului. După Eliberare. a 
colaborat la Dicţionarul limbii 
poetice a. lui Eminescu, de cu
rind apărut. şi în diverse publi
caţi i a corect:at nwneroase erori 
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Cărti utile ziaristilor 
J J 

devenite tradiUonale în ediţiile 
operei lui Eminescu. .„ Bilanţul 
activităţii lui ştiinţifice sublinia
ză amploarea golului pe care-l 
lasă in urma sa". 

Textul pe care l-am citat este 
un model de concentrare şi de ex
presivitate a ideilor - un model 
pentru arta Poalului şi, desigur, 
merită să constituie obiectul de re
flecţie in preocupărlle st.1;ct profe
sionale ale celor care minuie;c 
condeiul ziaristic. De altfel. suges
tii utile se pot desprinde din lectura 
inl.regului volum llia 'care ne referim 
in rrindunle de f:l\11. 

Valori lexicale 
si stilistice 
.> 

În publicistica 

literară 

românească 

lntreg conţinutul volumului sem
nat de Victor Viştnescu vizează, 
cum o arată de allminted şi titlul 
său, problema rolului presei în cuJ
livarea limbii literare. 

In adevăr, din cuprinsul volumu
lui menţionat rezullă, cu pregnanţă, 
valoarea practică Cin activitatea ga
zetărească) a ideii pe care autorul 
o subliniază - anume că : „ Mesa
jul de presă, mijloc de com1mtca.re 
a ideilor. este şi u.n m esaj al lim
bajelor specia.le. Acestea se află iin
t r-o mi.şea.re permanentă d e adap
tare a principalei.or structuri la 
cerinţele economice şi socio-psiho
culturale ale momentului istoric 
respectiv. Drept urmare, presa este 
7mrtătoare a inovaţiei lingvistice, 
contribuimd astfel la imbogăţiTea 
vocabutaruLui limbii, în comparti
men LuL său. tradiţional şi în • cel 
neologic". 

Autorul ilusl.rează adevărul enun
\at în lindurile de mai sus. întoc
mind o antologie de texte alese din 
presa românească, inso tindu-le de 
comentarii pet·tinente. Astfel, în
tr-un prim capitol. intitulat : Mesa
j ul publicisti c paşoptist. Particula
tă/i de limbă şi de sm, autorul 
sublin iază nece.3itatea intelegerii de 
către gazetar a misiunii sale de 
militant în î n treaga activitate ci
\" ică. Ideea este familiară intîilor 
noştt; .. izvoditori" de gazete. după 
cum bine putem observa c itind un 
pasaj antologic dintr-un articol 
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semnat de I. E. Rădulescu şi C. 
Moroiu în Curierul TOmăn (1847) : 

„Folosul Gazete i este de obşte 
şi deopotrivă pentru toată tl'eap
ta de oameni : intr-însa, politicul 
(sub!. apartine autorilor) işi 
pironeşte ascuţitele şi prevăză
toarele sale căutări...". 

Readucind la lumină cele trei ar
ticole. selectate cu ra.fiJ'1'ment gaze
tăresc, autorul - bun mînui tor al 
condeiului - pune la dispoziţia citi
torului nu numai textele propriu-zi
se: Critică de I. E. Rădulescu ; Omul 
literat de Gh. Asachi şi Sti lul de 
jurnale, stil de .~a.toane '! de Ckorge 
Bari\iu, ci şi comentarii de fină 
observa(ie asup1·a configuraţiei lim
bajului publicis tic paşoptist. refetid 
la uthlizarea lexicului politic, la în
trebuinţarea, de asemenea. a lim
bajului metaforic, la promovarea 
neologismelor, la rolul „[ertilizator" 
a l prese i noastre de început „în fi
xa rea structurilor viitoare a le Lim
bii literare şi în conturarea pro
priilor ei limba je specializate". 

Al Ii-lea capitol : Diversifica.Tea 
şi specializarea presei şi a limba
jelor ei. Noi genuri publicistice sur
pt·inde evoluţia mesajului de presă 
in timpul deplinei creatii a talen
taţilor noştri scriitori din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. în
cepind cu Nicolae FWmon urmind 
cu B. P. Hasdeu, AJ. Odobescu. cu 
mal'ii clasici a i litel'alurii române : 
Mihai Eminescu, I. L . Caragiale şi 
Ioan Slavici, pină la Al. Macedon
ski. Astfel, găsim cu genei'Ozltate 
expuse piese antologice ale presei 
ştiinţifice, economice, juridice. isto
rice, literare, politice şi umoristice, 
in care găsim modelul, bine de ur
mat, al grijii pentru respectarea le
gilor fireşti a le limbii române. in 
momentul dobîndirli de către stilul 
publicistic a unor trăsături proprii 
la nivel s intalic şi morfologic, dar 
şi la nivel lexical. 

La fel de interesante şi pline de 
învăţăminte pentru activitatea zil
nică a slujitorilor presei sint şi ca
pitole'le : III. Afirmarea ttnOT direc
ţii. tendinţe şi orientări estetice şi 
stilistice în presa literară a dece
niitoT 1880-1900 (este perioada ge
neralizării preocupări i pentru reali 
zarea unei !ra7.e corecte. concise, 
sobre în care să se oglindească pro
prietatea termenilor utilizaţi . Este 
o cerinţă de mare actualitate care 
atrage atenţia jurnaliştilor noştri 
asupra imperativului gradului de 
acurateţe lingvistică şi gramaticală 
a textului tipărit) ; IV. Evoluţia ti
purilor fTazeologice în deceniile 
1900-1920. (Se constată .,o tot mai 
mare preocupare faţă de o frazeo
logie cu o sintaxă modernă. Se 
realizează diversificarea .frazeologi
că prin apelul la" ~enuri publicistice 
care îngăduie o mai mare colora-

tură stilistică : reportajul, articolul 
evocativ, pamfletul) ; V. Publicisti
ca interbelică. Militantism politic. 
civtc, este He. EJ lorescenţă sti.Usttcă 
(Se acordă spatlul cuvenit militan
tismului presei muncit.oreşti şi so
cialiste, care avea să fie îmbogăţit 
şi ridicat la cea mai înaltă cotă 
a sa prin apariţia p resei comuniste. 
In cullivarea limbajului presei un 
rol holăritor ii au acum specialiştii 
in probleme de limbă) ; VI. Publi
cistica romană contemporană. Noi 
structuri. şi dimensiuni (Găsim în 
acesl capitol o cuprinzătoare a na
liză a rcalitătilor din activitatea 
gazetărească a noii societăţi. De 
reţinut relevarea calităţilor profesi
onale : sensibilitate rată de nou ; 
flexibilitate în gindirea şi aptitudi
nea de a ridica concretul la a b
stract; fluenţă stilistică; capacitatea 
d e a surprinde sensurile ~igurate 
a le limbajului. Capitolul este to.!.; 
odată şi un răspuns la 1ctrebarea : 
cum ne adresăm cititorilor de as
tăzi, semenilor noştri, omului nou, 
constructor exigent al unei noi 
vieţi?). 

Cartea în întregul ei se recoman
dă tuturor celor interesaţi de per
fecţionarea lor profesională. 

~vinte şi sensuri _ 

Conţinutul acestei lucrări - ca 
şi al celorlalte două de care ne-am 
ocupat în cronicile anterioare - nu 
s e vădeşte mai puţin legat de rolul 
presei, dacă ţinem seama de faptul 
că stilul publicistic este un impor
tant factor acliv al promovă
rii virtuali tăţilor lexicale .şi sti
l istice ale ltmbii naţionale. Ea, 
presa, es!e ca u n inestimabil re
zervor Je mod;1lit:"1 ~i ale c:-:presiei 
şi ale expresivitl:iţii. 

Oe oună seamă. această funcţie a 
difuzării valorilo1· din comunicarea 
ideilor, ziarul. revista şi emisiunea 
de Tadio sau. de televiziune, ca en
Lităţi a le fenomenului publicistic. o 
pot indeplini apelind. cu toată vi
goarea, la ceea ce îi asigură ex
presiei nu numai corectitudinea 
propriu-zisă gramaticală. dar şi cu
ven itul relief silistlc. Pentru aceasta 
cunoaşterea sensurilor - cu toate 
subtile le lor nuanţe - ale cuvin
telor se impune ca o necesitate de 
prim ordin . Din acest punct de ve
dere. cartea CUVI NTE ŞI SEN
SURI constituie un auxiliar de mare 
preţ, fiindcă în paginile ei aria 
semantică a unui mare număr de 
cuvinte dintre cele mai des folo
s.ite eGte ilustrată prin cont~xte edi
ficat-Oare. 

Autorii apelează în acest scop 
la materialul masiv al dicţionarelor 
explicative ale limbii rom âne, care 



sint - după cum Ştim cu toţii -
instrumente normative privind le
xicul, sugerînd „principii de con
sultare şi de selectare a ,Patelor din 
definiţiile le:dcografice, in funcţie 
de diferite situaţi i şi obiective ur
mă1·ite de vorbitori (PARTEA 1). 
Se i ndică modalităţile de selecţie şi 
de diferenţiere ale sensurilor anu
mitor cuvinte (PARTEA a II-a -
POL1SEM1A capitolul 1) şi se arată 
cum trebuie interpretate şi delimi
ta t.e unele sinonime şi antonime 
(PARTEA a II-a , capitolele 1 şi 3)" . 

Un deosebit accent se pune pe 
definirea particularităţilor relaţiilor 
semantice, iar prin exerciţiile _pro
puse şi rezolvate, dar şi prin co
mentarea unui număr mare de cu
vinte romaneşti, ni se ai·ată cum 
trebuie să ,.înţelegem" indicaţiile 
dale de dicţionare a plicind manie
ra de abordare a materialului ling
\'istic de către competentele au
toru·e ale lucrării în discuţie. 
Ziai·iştii, prin însăşi profesiunea 

lo r, stnt chemaţi să actualizeze cu
vintele din dicţionare în textele 
semnate de ei, şi iată de ce con
sultarea lucrării CUVINTE ŞI SEN
SURI îi poate ajuta în a-şi îmbogăţi 
cunoşt.inţele asupra fenomenului 
mobil, deschis al relaţiilor de sens 
dintre cuvintele româneşti . 

ln încheierea prezentării acestei 
lucrări subliniem ceea ce de fapt 
s-a desprins clin arătarea conţinu
t:ilui ei şi anume că, ln ultimul 
timp, importanţa dicţionarelor, ca 
instrumente de bază ale învăţării 
sensurilor, a crescut şi implică im
perativ să se acorde atenţia cuve
nită nu numai lor, ci şi manierei 
In care ele sint folosite. 

Este, deci, timpul să ne referim 
la a patra lucrare propusă la in
ceputu l prezenl.ărti noastre spre a !1 
succint analizată din perspectiva 
foloaselor ce le sint aduse mînui
torilol' condeiului din p resa noastră 
actuală, şi anume: 

Dicţionarul 

explicati~ 

al limbii române -

Supliment 
(OEX-S, 1988) 

. Era, credem, şi timpul ca specia
liştii in lexicul românesc şi cei 
cărora l e este dată în gi;jă i'ntoc
mirea lexicoanelor noastre să adune 
în paginile unei tipăritmi. de tipul 
celei care formează titlul cronicii 
de faţă, noile achiziţii ale llmbii 

Cărti utile ziaristilor 

române în sporirea mijloacelor ei 
de expresie, elementele intrate deja 
masiv in vorbirea publicului larg -
efect, fără de tăgadă, al nivelului 
de şcolarizare mult mai r idicat în 
prezent decît cu două decenii în 
urmă, chiar - rezultatul deschide
r ii largi a lexicului, îmbogăţit con
tinuu, fie prin mijloacele proprii : 
derivare, compunere, fie prin îm
prumuturi, in majoritatea lor neo
romanioe. 
Numărul de cuvinte şi de adao

suri de sensur i la unele cuvinte din 
DICTJONARUL EXPLICATIV AL 
LIMBII ROMANE - SUPLIMENT, 
depăşeşte cifra de 11 OOO, fapt grăi
tor pentru efortul depus la redac
tarea prezentului volum. Colectivul 
de autori merită consemnat. Con
ducătorii luci·ării : acad. Ion Cotea
nu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tlugan ; 
redactori : Elena Ciobanu, Zorela 
Cret.a, Eugenia Guţulescu, Valentina 
Hristea, dr. Lucreţia Mareş, Geor
geta Mltran, Maria Păun, Zizi Şte
făne>cu-Goangă, Nicoleta Tiugan, 
Tatiana Ţugulea. Au mai colabo
rat : dr. Mircea Seche, dr. Andrei 
Bantaş, Aurelian Lăzăroiu, Aurelia 
Ulici şi Rodica Zafiu . 

Cuvint.ele selectate după criteriile 
riguros ştiinţifice ale lexicografiei 
moderne „provin din domeniile teh
nioo-ştilnţllice, din care au pătruns 
în ultimul timp în circultul general 
prin mijloacele moderne de răspin
dlre în publicul larg a informaţiei 
de natură tehnică şi ştilnpfică. U
nele sînt încă în curs de adaptare 
la pronunţarea românească. De a
ceea, s-au inregistrat citeodată şi 
două fe luri de pronunţare, mai ales 
la termenii tehnici proveniţi din 
engleză". In această privinţă auto
rii au găsit de cuviinţă Ş,ă pună 
pe primul loc formele pe care ei 
le consideră mal potlrlvite. Desigur, 
uzul va fi cel care va decide gene
raJ izarea unei vocabule sub o formă 
sau alt.a, şi tot atit de adevărat este 
că ziariştii pot influenţa prin cuvîn
tul tipărit fixarea, acceptarea co
lectivă a morfologiei unui sens. Iată 

" 
„ 

cit de 1mporta.ntă este pent.ru via ta 
limbii naţionale activitatea ziaristi
că. (Dăm citeva cuvinte aflate în 
astfel de situaţii, spicuind din SU
PLIMENT : HELIOFOB, -A, 'care 
are fobie de lumina solară sau care 
creşte în regiuni umbrite' - ELIO
FOB (variabil) : LOIALIST, -A, 
'persoană loială' - LOAIALIST. 
-A, (variabil) ; HEGEMONIC, -A„. 
HEGEMONISM : 'cu caracter de he
g~monle' - HEGRl!:MONIC, -A (va
riabil) , respectiv HEGHEMONISM 
(vat·iabil). 

O poziţie realistă şi bine venită 
o au au torli faţă de unele cuvinte 
de origine stt·ăină neadaptate sis
temului limbii române. La acest.ea 
etimonul fUnd identic cu forma uti
lizată în limba română, se indică la 
sfîrşitul definiţiei : cuv. fr., cuv. 
engl., cuv. it. etc. pentru a se sub
lln1a caracterul „extern"' a l acestuia 
şi evident pentru a putea determina 
o oarecare rezervă în folosirea lui. 
De pildă : HI-FI (pronunţia : haifi, 
ldfi), 'inaltâ fideli ta te·, 'de înaltă 
fidelitate' - Cuv. engl.; PROPOS
TA, prima voce într-un canon, care 
expune tema' - Cuv. it. etc. 
Lăudabilă este grija autorilor pen

tru înregistrarea în SUPLIMENT a 
unor cuvinte care deşi circulă in 
limba scrisă sau in cea vorbită pun 
probleme pentru buna înţelegere a 
sensurilor. De exemplu: · HAMLE
TIZA, hamletizez, vb. I. Tranz. 
(Livr.) 'A face din orice lucru o 
dilemă' (Absol.) Nu mai hamletiza 
atîta. - Hamlet (n. pr.) + suf. -iza. 
- HAMLETIZARE, s. f. 
Remarcăm valoarea ştiinţifică a 

volumului şi faptul că acesta răs
punde extraordinarei înnoiri lexi
cale a limbii române. 

lncheiem prezentarea c.elor pab:u 
luct·ări de apariţie recentă reco
mandindu-le spre consultare tuturor 
ziariştilor ca instrumente indispen
sabile activităţii lor nobile de 
promovare a unui limbaj expresiv 
şi corect. 

Dorin. N. U RITESCU 
Rod ica UŢA-URITESCTJ 

Aforisme 
e Limba e cea mai puter

nică legătură a unui neam. 
Ea e sufletul neamului, e fi
rea şi fiinţa lui. 

GEORGE COŞBUC 
e Limba este tezaurul cel 

mai preţios pe care-l moşte
nesc copiii de la părinţi, de
pozitul cel mai sacru lăsat de 
generaţiile trecute şi care 
merită să fie păstrat cu sfin
ţenie de generaţiile ce-l pri
mesc. 

VASILE ALECSANDRI 

e Să păstrezi limba şi s-o 
fereşti de stricăciune şi, mai 
cu seamă, să înveţi pe alţii 
cum s-o păstreze şi cum s-o 
apere este o acţiune educali
vă de importanţă naţională. 

AL. PHILIPPIDE 

e E un lucru primejdios 
să te încrezi şi să le mulţu
meşti cu ceea ce ţi se pa re 
că ştii din limba pe care o 
vorbeşti. 

TUDOR ARGHEZI 
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•Am văzut• Ne-a plăcut• Vă semnală 
O

pagl11ă bine construic.i, mcn ilu a r e
a~luce în memorie penoada în care au 
lunt naştere primele şantiere ale tine-

re tului şi de a infă\işa modul in car•! t.inăra gen•?
ra\ie ele azi răspunde insuOeţiloarcloJ· chemări <ll<! 
l>t!:retnrui ui gener al a l partidului t o v a r ă ş u. l 
NicolaE.- C'eauşcscu. publica .t:iarul .. Scinleia" d in 6 
<.UJUSt Sub ?,enericul ,. Ln c.ronlc.:i eroică a im?U
ninlor r.ocw.li ·te ·, sub titlul „Faptu durabile a.le 
brigadierilor, a le tine rei generaţii ", rep orterii Anica 
Florescu. N icolae Băbălău. Da n DrăgulCS<:u şi Du
mirru Prună aduc în însemnări le lor a rgumentul 
fnple lor cu care brig:ldierii de azi in!impirui ani
ve1·s:.wen a ~O de ani de la infiintarea primelor 
şantiere .'.llf' tineretului. Fie c& este v orba de bri
i!adicri i ele Ja şunlierul „Amenajarea h idroameli•J
rath·ă wmplexă Cimpia Caracal ". de cei de pe Şan-
1ienil J1rimulvi tronson a l „Cana lului magistral 
~irel-Barăg:tn·• sau de pe $anti~rul na\ ion al de la 
Combinatul minit•r Motru. o idee, exprimată în 
moduri difel'ite dar în esen\,ă ac:eeaşi, străba'.:e 
loale r eqo1·tajele: ştale ta generaţiilor devotste 
m~ncii entuziaste pentru lară continuă. 

Z 
ia rul „ lnformaiîa BucuraştiuJui" din 6 
august publică. în ultima sa pagină un 
coment:lr iu sP.nmnt de M lhaJ Vasiliu, 

Intitulat .,Avertismeotol Hiroşimei '', p rilejuit de o 
tristă aniversare : împlinirea a 4J de ani de cînd. 
la 6 august 1945. bombardierul Enola Gay a lansat 
bombA atomică asupra Hîroşimei. P ornind de la 

pc:licoJa realizată de un op~rator, az i octo~enar, 
care :i avut Can::l.:;lica 1dt:e de a filma cumplita 
Lra~~tdit care ~e abătuse asupr :! ora5u lul nipon, 
pelicuJă care sugereaza terifiante le consecinţo:? a le 
unui râ:tbo1 nuclear monJ1al. autorul reuşeşte să 
demon lrPxe, ;~asind argumentele cele mai con vi n
ţ!aloare, rit ::11· fi d~ necesar ca ac\·ast<i pel icu lă 
care pove!'leşte în limbajul imaginilor ce r i:i u cum
plit ~• provocat o sinrcura bombă atomică să fie a~•. 
mai mult r.:a or icînd. scoasă la Jumlnâ. copiată în 
inii de exer.ipl11re şi rulată. spre Juare amin te. in 
toa t<: cinemat.ografcle bmii. Ca un teribil ave111s
men! •)entru cei ce incă mai ignoră pericolul unui 
răzhui nuchar. a;:i c1nd puterea focoaselor nucleMe 
se cvaluenză in m iliarde de tone de tri11ilrotoluen. 

G azeta „Munca" dm 4 august publică la 
rubr ica .. 1-'ornind de la o scrisoare·· o 
inte1 ven ~ ie semn::ită de Vasile Zamfi-

rescu. sub titlul „D:ică a r fi venit un control...", 
in S<.·opul de a r estabil i adevărul priv ind afirma
l iile dintr-o scrisoare trimisă redC:1ctlei de călre 
ur. corP.sponnent. Mergind pe firul (apte lor sem
naJate. reporterul reuşeşte să sesizeze inadverten
tele, să sl:Clbîlească .. partea de vină" atît a între
prindC'rii. a conduccr:1 el c:>re nu respectaseră oro
!lr iile hotărîri . cit ma i ales a SC'mnatarului &eri
sor li care, ascunzind o parte din adevărul care ii 
acu.:a mai de grabă c.lec1t ii favoriza. a cerut spri
jin redncţie1, sperincl ca aceasta să i-l acorde fără 
a mai cc.l'ceta faplele ... 

Pără supărare ! de Cu.ltură piesa ., Cineva te iu
bec;te··. Cu acest prilej, Cezara Da
finescu si George Motoi au lăsat o 
bună 1mprf'Sie spectatorilor severi
neni. interpretîndu-şi rolurile cu 
p rnf<?Sional i.>m şi blenl ". 

DE PRIN 
>.; 

PRESA 

e Altfel ... 

Cităm din .,Scinteia tineretului" 
(2 augu-;t): „Atunci cind vorbeşte 
despre s ine, inginerul Gheorghe 
Bercaru se e.-primă extrem de laco
nic. Altfel ('i.n.) , Gheorgh e Bercaru 
a1 e o dicţie impecabilă". 
Să înţelegem că l;;iconismul atrage 

dupâ sine şi ddecte de dicţie'? Că 
din modestie (aceas ta e, desigur„ 
calitatea pe care ziaris tul doreşte 

s-o evidenţieze), bietul om devine 
peltic sau bîlbîit? 

• „Alcătuiri secvenţiale" 

Un fragment dint r-o cronică lite
rară apărută in re"f ista „Orizon t„ 
ne face să ne întrebăm (pentru a 
cita oară?): oare critici!, unii din tre 
ei, scriu cu intenţia de a fac.nita citi
torilor descifrnrea semnificaţiilor 

unui texl literar or i dimpotrivă ? : 
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ADUNATE ... 

„ Concen tra t5, aproape ermetică, 
Julgurat d in cind în cind de o ima
gine explozivă. mai mult s ugerind 
deciL comunidnd ide!. secvenţe de 
trăi ri şi stări. irjgată discret. de 
nolati i livreşti. paginate după Ace
eaşi regulă A sublimă rii în cuvin te 
puţine, poezia lui Doru Eugen P o
pin reverberează o continuă uimire 
in faţn alcătuirii secvenţiale a lu
crw·i lor. Aşezării Jor. E, în această 
poezie. un neastlmpăr a l că'.ltării, o 
p(lftă neslăpinită d e a ieşi a~ sub 
imperjuJ iluziE::i. de a apropia vor
birea de semnele infinitezima le ale 
realului, punctul d in care cun·)aşle
rea poetică poate începe ( ... ) ". 

• Informaţie •.• 

In „ Viitorul" - Mehedinl i (26 
iulie) citim o informaţie din care 
aflăm : . Săptăntina trec1..1 l;l, Teatrul 
.. Maria Filotti" din Brăila a pre
zentat pe scena C;:isei Municipale 

Dac5 lot vorbim de profesiona
lism: în cazul gazetarului, numita 
caJitţ}te nu trebuia să-l îndemne (ba 
chia r sa-I someze !) sr1 precizeze, 
alături de lill ul piesei, şi numele 
autorului (şi cind vorbim despre 
Ham let, text ceva mai cunoscu,t 
deci!. Cineva te iub~te, pomen im 
numele dramaturgului)? Şi dacă am 

citat in tcrpr~tii , nu se cuvine să-l 
amintirn şi pe regizor? 

e Ce:1uşă, scintei şi coincidenţe 

O pagină a revistei „ România li
terară·• (18 august) c:.iprinde trei 
cli5ee, imag ini ale copertelor celor 
trei volume recen?.at.e. Acestea sint: 
,.Cenuc;a din or·nic" .. , Cenu.şa unui 
zeu" şl ,.Scinlei". Ceea ce ne dove
deşte că unitatea tematică a unei 
pagini de revistă poate avea muHe 
inţelesuri... Unele dintre ele. nu 
lipsite de haz. 



subiectivă 

•Am văzut• Ne-a plăcut• Vă seniiialăm 
arcă vrI: d să ilustreze realismu.! blne-p cur.oscute1 zicători „ Iarna să-ţi faci car 
şi vara sanie", gazeta " Delta" - Tul

cea publică, în plină ar::;i\il. (8 august) un nou 
ep1sor;i al a nenetei despre „ Termoficarea şi pro
blemele ei", mcepută in luna octombrie 1987, inti
tul::itu „ \lom a.vca mai multă. căJdcră în a part.i
mcntele noaslre Ja iarnă?", o anchetă cu această 
unică inh·ebare. Pornind âe la .p~·omisiur1ile fact·J
rilor ele rlispundere, puolicate în numărul din oc
tomhrie 1987, aratind care a fost de fapt realitat~a 
(evident, cu mult sub _promisiuni), autorul anche
tei. Constantin Doln.ic~anu îşi propune o nouă in
ves tigatie la Combinatul Metalurgic 'fulcea, fur
nizo~· <le agent. termic, p~otru a preveni. de pe 
&ctun. am plină v;:ira, cind mai este timp de t"cme
dierc a cat·enţelor, silu.aţia din iarn•1 trecută. Con
cluzia dlscufiCi cu inginerul şef al combinatului 
e'Ste sintetizat-c:l intr-o frază-angajament, pe care 
autorul o inserează în text. spre lurue aminte ca 
pe un subtitlu: .,Prin .tot ce facem nni. vom reuşi 
:~ă i.>.siguri'lm mai mult agent termlc". Autorul -
care de altfel anunţă în final c.i ancheta va con
tinua într-unul din num~rele viitoare la Intre
prinderea de alumină. un alt fumizat· de agent 
fermi(' - nu se l asă co1wins de vorbe mari. Iatâ 
cum închei~ : „Deci noi c1.sigurări, noi promisiuni. 
Nu sintem sceptici, dar afirmaţia „cantitatea va 
putea creşte" face !oe incertitudinii in rezolva ·ea, 
mâcar după multi ani, a acest.ei probleme" . Un 
e~:cmplu de anchetă pe o lemă ,.arzătoare" (şi nu 

• Parametri 

nurna1 pentru cititorii iulceni), tratată într-o ma
n 1eră comb:itivă şi, sperăm, şi eficientă în Iin<ll. 

S ub semnul apropiatei sărbători naţio
nale de la 23 August, ziarul „ lnain·te" 
-=- DolJ ' publlcă, în numărul său din 7 

a ugust un amplu r~rtaj semnai de Dan Lupescu, 
deopotrivă şi realizalo1·ul IotograWlor, inbiltulat 
„Inscripţii pc fronti.spiciul împlinirilor socialiste -
!tilometruJ Doljulu.i - etalon al hărniciei şi des
ioiniciei, al <!_rd'iltii şi disciplinei ireproşabile'', 
Pornit pe urmele „ brigăzii Doljului", care este 
an,~ajaLi'1 in această. bătălie ·contra cronometru 
pentru realizarea cu două luni mai d~vreme a 
Canafului BucU1·eşti - Dunăre, de pe cursul infe
rior al Argeşului, reporterul surprinde secvenţ.~ 
de muncă intensă„ de dăruire şi abnegaţie revolu
ţionară a celor 12~ de brigadieri din judeţ. Nu-l 
sperie n ici cani-:ula. nici distanta de la C1·ai':>va 
pină în r,prop1ere de Giurgiu şi. inarmat cu apa
ratul de fotografiat. Dan Lupescu poxneşle să vadă 
la faţtt Jocului cum muncesc doljenii săJ. Mîndria 
reporteru.lui care află !apte de muncă ce vorbesc 
conclucient despre hărnicia. ordinea şi destoinicia, 
de;pre spiritul oltenesc Sl·iuteietor (s.n. - sint ca
zuri dnd patriotismul locaJ poate fi scuzat!) e;;te 
tran~misă citifonlor prin mij loace publicistice c'.:m 
vine.ătoare. Scris parcă pe nerăsuOat~, cu c.ăldură 
şi emoţie, repo1itajul reuşeşte să impr:?Sloneze şi 
<>ă fie realmente mobili~tor prin exemplaritatea 
!aptelor înfăţişate. 

OBSERVATOR 

l'ără supărare I 

DE PRIM PRESĂ ADUNATE ... 
! n „Năzuinţa" - Sălaj (26 iulie) 

ne reţin~ atenţia un titlu: „cali
tatea rep3raţiilor - condiţie esen
ţială pentru funcţionarea la para
metri şi în siguranţă a instalaţi
ilor". La nişte parametri, instalaU
ile Iunc~ionează oricum. dacă func
iionează. l'iloi aşteptam să aflăm la 
ce parametri. 

e A 'lccesibiliza, accesibilizare 

Dintr-o cronică de teatru publi· 
cată în „Ceahlăul·· - Neamţ (23 
iulie) am reţinut un fragment, pen
tru derutantul amestec de precizări 
concr.ete şi sensuri .figu.rate: „Se in
stalează astrei un spaţiu al orgoliu
lu1, in centrul scenei, despărţit 
printr-o perdea rigidă de un al doi
lea spaj;iu, al fricii, dar şi al opiniei 
deschise, aJ since1·ităWi ne prohibite 
şi al a celui adevăr care se comnune 
Şi se descompune mereu, aşa cum 
şi-J închipuie victima piesei; în sfir
şit, cel de al treilea spaţiu. cel al 
Adevărului. al judecăţii celei drente 
şi re!lexiei depline, autentice intră 
adinc in sală, răscolind lat?nte1e 
conştiinţei". Aşa cum se vorbeşte 
despre spaţiul orgoliului. al Ceicii 
etc., sintern tentaţi să înteleg.~m că 
acesta poate fi delin1ltat precis, în 
metri patraţi, că ţine de amplasa-

re Ii.dcă, nu de coordonate psihice. 
Ceea ce e greu de crezut că se poate 
reprezenta pe o scenă (dacă nu e 
vqrba ue soluţia pueriiă de a desena 
cu creta sau a despă.r~i cu panouri 
p:ltrăţele pentru Jl'ică . opinie· des
cllisă .'j.am.d„ şi nu despre · asta e 
vorba, dacă luăm în seamă apre
cierile cronicarului). Din aceeaşi 
cronica: „Am insistat asupt·a ace-.;
tor detalii, tocmai pentru ' a sublinia 
efortul de regindire, de reprovocare 
a P.iesei , de resuscitare vizuală a la
t~nţelor sale polit.ice, accesibilizind 
.{s.n.) Lurnura replicilor. unele suii
cient ele incomode, de neorale". 

complăcut într-o anume situaţie, 
credem că nu e nimic grav. Presu
punem, Î·nsă, că au fost siliţi să 
~uporte condiţii în care nu puteau 
să se compla=ă şi t ocmai acesta este 
obiectul criticii. 

e Adică î 
Din „'l'eleormanul '' (16 iulie): 

„Am poposit în miez de iulie, în 
aceste zile cînd soarele te coace cu 
bobul de grîu şi cu duda-n pom cit 
mai aproape lingă lanul de g1iu in 
uni1tăţile consiliului agroindustrial 
Videle. Cimp atît de mult împrejur 
incit te sim~i. uitîndu-te pe line, în 
mijlocul lui ". • • Ne complacem ? 

Am ci tit în n România liberă" (15 
august): „Că în cameră nu func
tiona nici telefonul. ni•~ i televizol'Ul 
(cu toate că asemenea servicii fac 
parte integrantă din nota de plată) 
«amănuntele* sint mai puţin supără
Loare fată de igiena precară în care 
a trebuit să ne complacem". Dacă 
ocupantîi camerei de hotel s-au 

Cum ne coacem noi cu (sau ca?) 
duda-n pom, să zicem că am l'n
ţeles. Mai putin am pricepu t a doua 
frază. Dacă ai cîmpul împrejur 
<mult, putin, aricit ar fl). nu în
seamnă că eşti „în mijlocul lui" ? 
Trebuie să te uiti pe tine, penti·u 
.,a s1mţi" aces t „adevăr funda
mental·' ? 

BREF 
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GLORIOSUL AUGUST 

(continuare d im .pag. 4) 

flate în dezba terta partidului şi 
poporul ui. Această angajare, hotărl
rea lor fermă de a-şi face cit mai 
bine d atoria în posturile încredin
ţate îşi află e xpresia şi în vibrantul 
mE:Saj a dresat de Consiliul Ziarişti
lor din România t o var ă şu I u i 
NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul 
general al parliduJui, preşedintele 
Hepublic11, cu prileJUl celei de a 
44-a aniversări a revoluţiei de eli
berare socială şi naţională, antifas
cistă şi antiimperialistă. 

„l\tonumentala dumneavoastră 
operă teoretică şi practică, repre
zenliud totdeauna pentru noi, zla
rL„tii din presa scrisă, de la radio 
şi -televiziune, izvorul viu al desci
frării marilor adevllruri care au dus 
şi duc la mobill~ea şi transfor
marea revoluţionară a societăţii 
noastre - se arată în mesaj - a 
căpătat o nouă strălucire prin Te
zele din aprilie - program de luptă 
şi acţiune pentru intregul partid, 
pentru întreaga naţiune. lnsuşln
du-lc pe deplin lli iu:ţlonind în spi
ritul acestui exceptional document, 
ziariştii işl fac o datorie de onoare 
din aprofundarea şi dezbaterea ma
rilor itlei menite să ducă la per
fecţionarea act.ivit.iţii din toate do
meniile vie~ii noastre social-econo
mice, pentru dezvoltarea. multilate
rală a României. 

lusulleţiţi de cele mai nobile sen
timente de stimă, admiraţie şi re
cunoştinţă pentru t-0t ceea ce a4i 
făcut şi raceţi pentru dezvolta.rea şi 
înflorirea patriei noastre socialiste 
şi afirmarea ei tot mai demnă intre 
natiunilc lumii, vi asigurăm. muU 
iubite şi sHmat.e tovarăşe Nicolae 
Ceauşescu, că nu vom precupeţi 
nici un efort spre a reda, cu în
treaga. măsură a capacităţii noastre 
creatoare, in paginile presei scrise, 
în emisiunile de radio şi televiziune 
munca eroică şi abneicatia revolu
Uonară a întregului popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru împli
nirea noului destin sociaUst şi co
munist al României", 

Intr-adevăr, putl?rea noastră stă 
în unitatea noastră. Unitatea tutu
ror fiilor pămintului românesc în 
jurul part idului, s l secretarului său 
general, t o v a 1· ă ş u 1 Nicolae 
Ce~uşescu. care a făcu t din înălţa
rea României ţelul vieţii sale re
voluţionare. Acţi onind in aceeaşi 

indestruc tibilă unitate, vom dobîndi 
noi victorii, vom înscrie noi file de 
măreţe reali zări în acest timp eroic, 
demonstrind lumii intt•egi vrerea 
noastră de a trăi liberi, de a făuri 
socialismul şi comunis mul în pgtria 
noastră scumpă REPUBLICA 
SOCIALIST A ROM ANIA. 
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Simpozion 
(contt-nuare di-n pag. 14) 

bună, a popoarelor libere, egale, 
independente şi suverane, o lume 
a oamenilor şi a omeniei, a păcii, 
înţelegerii şi colaborării. 

Vedem în toate acestea esenţa 
gindirii şi acţiunii tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, chintesenţă a 
gindirii poporului român despre 
lume şi despre rolul său în lume. 
Este un vast cîmp de acţiune pen
tru ziarişti, pentru redactorii „A
gerpres" în special - care, situati 
în linille avansate ale frontului 
ideologic, acţionează cu responsa
bilitate şi angajare partinică pen
tru prezentarea, explicarea şi evi
denţierea forţei marilor idei şi te
luri ce ne animă in făurirea vie
tu noastre noi, socialiste, propagind, 
totodată, peste fruntariile Româ
niei - prin mijloacele specifice de 
care dispunem - măreţele reali
zări ale poporului nostru, iniţia
tivele şi acţiunile româneşti în via
ţa internaţională. 

Ne străduim să informăm cit mai 
operativ şi multilateral opinia pu
blică asupra amplului ecou în viaţa 
internaţională a importantelor ac
ţiuni ale politicii noastre externe, 
orientată cu pricepere şi siguranţă 
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, să 
informăm asupra prefacerilor şi 
evenimentelor exte.rne tumultuoase 
ce se petrec în zilele noastre. Şi 
cît de Importante sint pentru noi 
aprecierile formulate de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu în urma profun
dei şi amplei analize făcute vieţii 
internaţionale I Ele ne ajută să 
deosebim, în ţesătura atit de încil
cită a relaţiilor mondiale, esenţia
lul, ceea ce este nou şi revolu
ţionar. 

Situând în centrul activităţii 

noastre reflectarea concepţiei 

României, a preşedintelui Nl'colae 
Ceauşescu, temeiurile noului lŢlod 

de gîndire şi abordare a probleme
lor internaţionale, avem mereu în 
vedere cheia de boltă a politicii 
noastre externe, reprezentată toc
mai de asigurarea unui climat de 
pace propice construcţiei socialiste 
în ţară, de promovarea în viata 
internaţională a principiilor noi de 
relaţii intre state. Asemenea prin
cipii, pe care tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu le aseamănă, ca impor
tanţă, cu „apa şi aerul pentru e
xistenţa umanl", guverne.ază în
treaga noastră politică externă şi 

ele fac parte dintre premisele no
ului mod de gîndire, ale unei ac-

ţiuni responsabile pentru cauza 
păcii, enunţate de România încă 
într-o perioadă tulbure a vieţii in
ternaţionale, dar ca re a u surmon
tat-o prin conceptul - uneori uitat 
- a l coexistenţei paşnice active 
intre popoare şi ţări . Coexistenţă 
ca re depăşeşte cadr ul limitat - şi 
perimat - a l coexistentei între 
blocw·i si alian ţe politico-militare, 
devenind o forţă propulsivă a no
ului, a unei lumi mai drepte şi 
mai bune. 
lndeplinindu-ş i menirea, Agenţia 

Română de Presă - Agerpres ac
ţionează pentru a pune cu mai 
multă forţă în evidentă j usteţea 
politicii exte rne a pa rtidului şi 
statului nostru. Ne străd·uim să im
primăm, in acest sens, noi para
metri calitativi relatărilor noastre, 
să trans mitem, în forme adecvate, 
peste hota re, relatări despre aceste 
realităţi. Şi încercăm un sentiment 
de mindrie şi satisfacţie cind, pri
mind presa din d l!erite ţări şi con
tinente, constatăm puternicul ecou 
în lume al poziţiei originale, con
structive a politicii externe a parti-
dului şi statului nostru, politică 
făurită de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, iar grupa je le „România 
in paginile presei străine" ne stau 
mărturie. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu ne 
cere „să punem cu mai multi pu
tere in evidenţi Justeţe.a politicii 
partidului nostru" de .făurire a so
cietăţii socialis te multilateral dez
yoltate, de înaintare a României spre 
comunism. Facem acest lucru cu atit 
mai mult cu cit partidul, ţara 
noastră au răspunsuri validate de 
practică, pe care noi trebuie să le 
valorificăm ideologic şi propagan
distic, să le folosim drept bază 

pentru o atitudine combativă în 
lămurirea d iverselor p robleme. 

Sint dimensiuni ale orientării 

politicii externe a u nui stat inde
pendent şi s uveran ce valorifică î n 
mod revoluţionar virtuţile unei na
ţiuni care, liberă, egală în drep
turi, participă la promovarea idea
lurilor păcii, întelegerii ş i echităţii 

internaţionale, dimensiuni pe ca re 
ne străduim continuu să le punem 
în lumină pe măsura importanţei 

şi rolului lor în viaţa contempo
rană. Şi, ca o încununare a luptei 
întregului nostru popor, condus cu 
clarviziune şi ferm de un om de 
excepţie spre împlinirea propt1ilor 
idealuri naţionale, în deplin con
sens cu idealut·ile cele mai ge
neroase ale omenirii, prestigioase 
personalităţi, presa internaţională 

apreciază, cu deplin temei : Româ
nia este o ţară a păcii, preşedintele 
Nicolae Ceauşescu „Erou al 
Păcii". 
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despre 
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a 
Eveniment de însemnătate epocală, piatră de ho· 

tor in istoria multimilenară a ţăm noastre, revoluţia 
românească din August 1944 o fost evocată, de·a Iun· 
gui onflor, în ipagini emoţionante, de odincă vibraţie 
potriotkă, de către condeie strălucite. Fapt cu l'otul 
firesc pentru scriitori şi cpublici4ti care au trăit intens, 
unii dintre ei 1nemijlocit, pe bariGade, acel timp eroic, 
cu adevărat memorabil, de lupte şi jertfe. Acel timp 
cind forţele patriotice şi democrati'ce, intlegut popor, 
sub conducerea partidului comun1'tilor, au pec•tluit 
cu singe vrerea noastră străveche şi' fierbinte de li· 
bertate, dreptate sodală 'i independenţă naţională. Ar 
fi nevoie de multe tomuri pentru a cuprinde fi reda 
întreaga contribuţie o publk îstidi romcin9'ti Io eva· 
luarea conţinutului 'i semnificaţiilor marii cotituri de 
acum 44 de oni. Contribuţie amplificată consklerabff 
- cantitativ Ji calitativ - după Congresul ol IX·leo al 
partidului, cind, pe temeiul unei profunde analize 
ştiinţifice, in lumino materialismului dialectic 'i istoric, 

Mihail 

SADOVEANU 

23 Augus t 
1944 
Am petrect1t un veac 

negru, în care cei care 
au atentat la libertăţile 
noastre. ale indivizilor 
şi popoat·elor. s-au des-
1 răbă.lal în ignominia 
crimei lor . 

A !ost o situaţie, in 
anume moment al Eu
ropei, la începutul vea
cului negru de care 
vorbesc, •cînd campio
nii violentei ţineau in 
mină o putere tehnică 
ra:t.boi nică ce li se pă
rea exclusivă. Aceaslii 
putere în\elegea u s-o 
Puie în serviciul in
stinctelor primare, a l 
aservirii al tor oameni, 
<ii răpirii bunurilor a 
cumulate de munca al
lora. F enomenul s-a 
mai produs şi in alte 
epoci ale istoriei, pe 
care le avem v ii în a
minti rile cronicilor şi 

in tristeta stări lor de 
lucruri de care suierim 
noi. românii. 
Năvălitorii răsăriteni 

din m ileniul întă.i după 
Hristos. apoi Ghinghis
ha n, la începutul mi
leniului al doilea. şi-au 
împins cătl'ă Europa 
coloanele lor de război
nici , izbucnind d ln foa
metea şi suferinţa pus
tiurilor către miraiul 
bogăţiilor apusene. Tot 
ce a fost atunci cîştlg 
dobindi t ele rîvna de 
mai bine a omului a 
devenit instrument de 
omor, jaf şi robire. Tot 
aşa cum tot ce a fost 
progres tehnic. datori
tă geniului ştiinţific al 
speciei. tot ce se pre-
1ălise pentru uşuxarea 
condiţiilor de viaţă, 

pentru împuţinarea su
ferinţii , pentru pregă
tirea veacului de aur 
intrn alinare şi pace, 
pe care-l dorim cu ar
doare şi cătru care as
pi t•ă şi rurile de genera
tii, lolul a fost pus in 
slujba brigandajului or 
ganizat. Cei buni au 
lins să înarmeze lumea 
cu instrumentele păcii; 

tovarăJUI Nicolae Ceauşescu a etobor.ot con"Ceptul de 
revoluţie de e!Jb~re sociotlă şi mtiono'lă, ontifosd~tă 
şi 091tiimperiolilstă, definind morea cotitură din august 
1944 in toate dimensiunile, imP1icaţiile f i semnifica · 
ţiile sale. Răsfoind colecţiile d orelor 'i revistelor, ci· 
tind, fie Ji parţial, ceea ce s·a scris în oceas1ă pri
vinţă, putem spune că pubti'ci5tico noastră şi·o făcut 
cu cinste inalta sa datorie faţă de oome.nii acestui 
pămint, faţă de istorie : datoria ~e a rosti adevărul, 
întreg adevărul despre cel mai de seamă oct de vo· 
inţă al naţiunii române. 
Inserăm in contmuare, cu mici prescurtări, citevo 

articole JÎ eseuri scrise prin ani de condeie strălu· 
cite, de reprezentanţi de vază ai scrisului romănesc : 
Mihail Sadoveanu, G. Căline.seu, Victor Eftimiu, Zahario 
Stancu, Grigore Preoteasa şi George Macovescu. Ne 
încearcă mgretuf că spaţiul nu ne ingădure să aducem 
Io lumină moi multe asemenea texte antologice, mo· 

dele de publicistică militantă, angajată. 

demoniacii au folo-
sit aceleaşi instru-
mente pentru război şi 
pradă. Explosibilele, u
nellele de transpor t ra
pide pe uscat. pe apă 
şi în aer au devenit o 
industrie a mort ii, 
s-au transformat in 
spaima cu ochi verzi şi 
rînjet de fiară apoca
liplică. 

Se vede că încă nu 
s-a stins, în anume 
g rupe umane, furoarea 
trecutului. însuşindu-şi 
născocirile civilizaţiei, 
germanii le-au pregă
til cu viclenie împotri
va fraţilor lor, oame
nii. Despărţindu-se de 
comunitate, la îndem
nurile funeste ale re
prezentanţi lor tipici a i 
seminţiei a ncestrale. 
germanH av des1ăntui\ 
cea mai cl'incenă aven
tură a istoriei. („.). 

P oporul romăn a dat 
şi el jerţfă su[erintilor 
şi nebuniilor timpului. 
Odată cu lndîrjirea se
meţiei singeroase a po
porului german (scriito
rul se referă. evident. 
1a acea parte a poporu
lui german care l -a 

urmat p e Hitle r 
n .n .). s-a isca t şi la 
noi, prin contagiune şi 
imitaţie şi prin lucra~ 
rea sublerm1ă a propa
gandei interesate, acea 
mişcare de dureroasă 
amintire care ne-a în
josil şi ne-a pătat de 
crimă. (Autorul se ·re
f eră la mişcarea Legio
nară - n.n .). Poporul 
meu blînd n-a cunos
cut niciodată asasina
tttl politic, nici prigoa
na împotriva semenu
lui nostru. omul. Şi 
ială. am ajuns să trăim 
şi noi asemenea stări 
anorma le. Nebunia dic
tatorilor care ş i-au i11-
susii dreptul de a ne 
câlăuii s ilnic ne-a dus 
în m a rginea prăpastiei. 

Nu-i nevoie de multă 
sfu1·(.are a judecăţii lo
gice spre a intelege că 
am fost în pragul pt;
meidiei ultime şi de
fini live. Şi nici astăzi 
nu avem nevoie de 
prea multă ascuţime ca 
să nu a preciem io ur
mă-ne adîncimea pră
pastiei mora le şi m a
teriale pe care am o
coUt-o, ca printr-o mi-
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· Antologie 
nune, in momentul su
prem. 

Rinduri după rinduri 
de valuri ale acestui ' 
popor paşnic, care n-a 
luat arma in \·eacuri 
decit ca sii se apere, 
r indw·i după rînduri 
de ost niiorl , care şi-au 
pâ,st ral Ciin~a printr-o 
st.ăruintă, nu a for~ei , 
et a surletului şi m lă
tller:il lor, vicisiludinile 
(tra motice. plpiiirile, aş 
puten zice misterioase, 
ţintind o realiza re su
perioară în viitor, )ol 
Şt loate s-ar fi pulul 
5ă cadă în C4lSCada ne
milostJvă a prăbuşirii 
.tkiră intoarcere. ~ 

Şi lotuşi ne-a Cosl 
dal să ne salvăm. 

Ziua de cumpănă ·f 
1·.islurnare, :tiua răsf1-
r îtului nou a fosl 23 
A.ugusi 1944. 

Nu pot evoon această 
dală decil c-o bucurie 
il1lovăr5şită de spaime 
ce încă nu s-a\.l olinat. 
T()\i fraţii mei conşti
en~i d in această ia1·ă 
să adincească impoL·
tanţa covii:şitoare a u „ 
nui asemenea moment 
şi să găseascit in el 
pu terea de o se des
că1·ca de veninul pe 
care ii mai au încă în 
ci. Să găsească puterea 
îerlării, lnfrăţirii şi to
lerantei. sub semnul de
mocra!Jei. pentru reclă
direa ruinilor, tămădu
irea rănilor şi îndru
marea cătră o \riaţă 
nouă. 

Datorim a.~ urma
şilor no~tri. Copiii noş
tl'i nc. inovat i vor pri
mi moştenirea amăsu
r'l tii rivnei, v red n iclei 
şi sinceri tăţii noastre. 

„JURNALUL DE DI
M TN E A'.J:'A" 

(nr 22!)124.08.1945} 

Grigore 

PREOTEASA: 

23 August 
23 August este o 

dală Uiră egal în is
toria României. Este 
ziua in cnrc din fun
dul prăpastiei, de sub 
cea mai neagră tiranie 
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- dictatura hitleristă 
~ntonesciană 7 am ie
~it dîn nou Ia lumina 
'soarelui, î n r indul po
poarelor libere ale lu
m.ii. Dar nu numai 
alit. Privind în urmă, 
clin pragul unui an de 
1up_lil pentru rea Li zarea 
ş i adinci rea regimului 
democrat în Romc'rnia, 
vezi că într-un timp 
atit de scurt s-au re
zolvat- pt·obleme cru:e 
işi aşteaptă sol uti11 d<i, 
un sec1>l şi s-au des
chis perspecll\•e, cari 
în curind voi· schimba 
faţa \arii de la un 
capăt la a ltul. 

Cişt.igarea indepen-
denţei nationale s -a fă
cut prin inrringerea 
bH!en mului şi impe
r ialismului german, a 
cărui viet.orie at· fi i n
semnat robia şi germa
nizarea tă1·H în cadrul 
orclinei naziste de „o 
,mie de ani" ( ... ). 

Realizat·ea reformei 
agrare, necesară îrică 
dţ? la l 843. a t rezit Ia 
viaţa politic.ii ş i econo
mică a ţării uriaşa m a
să a ~ărănimii ~inută 
în întuneric şi iobăgie 
de sut.e de a nL 

Realipirea Nordului 
Ardealului şi punerea 
bazelor de i n(e legere 
intre popor ul roman şi 
m aghiar asigură inte
gritatea noastră naţio
nală ş i constituie una 
din pietrele de temelie 
ale păci i sud-estului 
european. 

Venirea la cirma ţă
r ii a. guvernului de 
concentrare democrn
Uci'i dr. Petru Groza 
este un Fapt u nic în 
istoria României. pen
tru prima oară fiii cei 
mai bLmi al poporu.I ul 
fiind membrii unui 
guvern, asigurîndu-i 
caracterul în adevăr 
democratic şi expri-
m.in d năzuinţele direc
te ale maselor celor ce 
muncesc. 

Datorilă operei aces
tui guvern, forţărilor 
pe care le-a depus, rără 
preget, a m cişt.igal pri
e tenia largă şi ajutorul 
marelui nostru vecin 
de la răsărit, Uniunea 
Sovietică. 

Zi a celei mal mari 
cotituri din, istoria Ro
mâniei, pornită pe ca
lea independenţei na
ţiona le şi a democra
ţiei. 23 Au.gust este 
sărbătoarea întregului 
popor rumun ( ... ). 

Noi apărăm victoria 
oooular-j de Ja 23 Au
gust, ştiind bine că fe
ricirea noastră e îna
inte. şi cu ani~ de mi
zerie şi de teroare ( ... ) 
sint apuşi penfru tot
deauna. 

23 august (1945 
11, n.) ne află la incc
putul păcli m ondiale$l 
în plin eforl pen.tru 
reconstruc\ia ţlirjj. Vic
to ria' obtinută acum un 
ân şi eveniinenlele is
to rice care s-au scurs 
de atunci şi pînă azi 
ne dau încrederea că 
V(lm c:ştigu şi această 
bătălie a păcii Şi a 
1·econslruc\jel ( ... ). 
După acest război 

mondial, în care s-a 
consumat cea mai mare 
dramu a sa, dar ş i cea 
mai slrălucilă victorie, 
poporul t'Omăn poate 
să măsoare şi să ju-

. .cle.ce soarta .care-l aş
tepta într-o parte şi-n 
alta ! alian\a cu Iascis
mui l-ar fi dus la soar
la de azi a G,ermaniel 
hi Llerl.sle, învinsă şi 
nimici~ă: alianţa cu 
Uniunea Sovietică ş i 
cele1alle ţări democraLe 
n'e-a d~schis era nouă 
a liberfăţLl şi prospe
rilăţii. Drumul lu.i 23 
Augu t r:1mine singu
rul nostru drum. fără 
întorsături şi inlorto
!:hieri. 

.,ROMANJA LIBERA"' 
(nr. 323124.08.1945) 

George 

CA LI NES CU 

Spre viitor 
Mă an...i în curtea 

interioară a unei mic i, 
da r dure furtăre~e feu
dale. inillt~le pe stincă, 
pe versantul ardelenesc 
al Carpaţilor, una din 
cetă(ile de alarmă în 
calea năvălitori lor. Scu
za ei. pe acele \Te
mm;, în care potentatii 
mergeau în carupace 
de o\el şi erau jefui
tori şi chiar hoţi ai 
munc ii şi roadelor ţă
rahiJor, este de a nu 

fi fost proprlu- s bir
logul unui s~nior, ci 
un c lement de ap 1·01·e 
al unui oro-ş de negu
l[1lori şi breslaş i, clasă 
dirza atunci, ev9lu1od 
spre .,starea a .b·ehr• 
ca re a făcut în Occ:i 
denl revolu\ia burShe
za. Acum totul a 'ră 
mas fărfl rost aclu-
u 1 (.„) . dar admiri 
meşlesugul arhitecto-
nic, at·ta turnătorului 
de arme, a dulghe ·\.!lui 
care a ciopllt grinzile. 
lăzile, v 'l.ugra \.·ului care 
l e-a înfiorat, a vi~"ie
rului care a intocmît 
\·ilrnli ilc fC'l'estrelor~ a 
potierului care a i'n
bricat dlnile, a so~~
rulul care a scoş <'.Im 
fantezia sa sobele. To
tu l este aşn de frtlf"OS. 
încil îti vine i:;ă ,;mtn
gîi şi tăişul spez:i i. şi 
archebuza, şi culevti
na. şi grinda. şi sobtl. 
Peste toi seniorul a 
Cost inghitil de uitare, 
fie şi numerol (nota
bil - n.n.) . op2ra 
mului muncitor smu l
ge ndmiratia. Toţi du„ 
cii si prinţii Italiei, toU 
impăru\ ii Gennanîei 
nu fac cit Rafael, M'i'
ch,ela11gelo şi All:Srech( 
Di.irer . Admir castef~e 
Fran~ei, ca opere . ~e 
arh i teclură, tapiţeti'i le 
ş1 mobilele ci. pe GQu 
jon. Le Nain. Chaxdih, 
Quintin Lalour, meş"t~ 
şugui agricol a l ţăr -
nulul, gustul ş i ing 
nio.d ta tea meşleşuga~ 
1'Ului. Aceştia rep,re
zinll demnitatea qmu
lui , eL fură secre~e 
naturii şi o desă_vî.rşe..c;c, 

La 23 August sărbă
torim o .r,i cind a m 
1·upl cu trec utul în re 
omul muncitor îşi c.b 1-
tuin energia pentru ~ -
Iunie primejdioase. care 
nu erau ale lui , el pen~ 
Lru ci\ iva obscur i, ci 
măcar numerolablli 
seniorii de alUidat.ă. 

în vreme ce contem
p lu fortăreaţa , se a d e 
un şuier dulce. Bate 
un vinL uşor. Scutu~~
re cie frunze ? Nu. V 1-
brn\in e prea instru
mentală. Creşte şi des
creşte cu ecouri de or
gă sublllă pe un -pO -
taliv ingusl din care 
nu iese. Este o harlli 
eoliană aşezată pe cul
mea castelului. Pe cit 
e de suavă ş i Unişti"

toare această muzică, 



p l' aril de lerib.ila este 
stridenţa pe care a
mintirea m i-o evocă. 
Ţipete de si l'enc, ră
bufnituri surde ca de 
explozii, lume inspăi
mintată alergînd spre 
adăposturi. Aceasta el'a 
orchestra ţia satan icii a 
bnmbi.lrdamcnlelor ae
riene de care ne-a 
sc<lpa l 23 August. 

/\cum. l<1 acest sunet 
suuv, simbol al infră
lil'ii, nu fuge nimeni. 
Toate drumurile sînl 
pline de ti neri veseli , 
de muncitor i în vacan
lă. me rgînd să vadă 
rrumu:;e\ i le naturii şi 

;nlc artei. Inr a lte e
„ch 1pe lucrenzli. De -a 
lungul vă i i ce d uce 
spre Bucure.şti văd gru
puri masive de tine ri. 
Aş \Tea să le vorbesc 
ceva. Am sentimentu l 
ca nu inteles cl1-i în
treb incntro merg. De 
depa rte , din ce în ce 
mai vibrant. cu o har
fă eoliană, am auzit cu 
urechile spiritului a
ceste cuvinte : 

Spre viHor. 

„CONTEMPORANUL" 
(nr. 880/23.08.1963) 

Victor 

EFTIMIU : 

Zile 
printre zile 

Sint zile: şi zile. Sint 
%île obl.şnuHe în cari via 
ta se SCl.U"ge lini ti fri, cu 
micile ei bucurii şi ne
cazuri, cu munca ei 
Cfltid iană, cu t recerea 
e1 domoală: sint şi zne 
nefaste, ca ri lovesc in
divi zii şi na~iunile lă-- ~ 
smd urnne adînci, nu 
uşor de astupat, răni 
cari se-nchid cu greu ; 
clar sînt şi zile excep-
1.i<.:>nale, cari în1 cn·f: 
mersul vre mJi, zile e
r>ocale, zile i zbăvitoare, 
cum a fost acel n euitat 
23 Aug us t 1944 care a 
înscris o dată' memo
rabil ă în istoria po
por uluj român : e ziua 
cînd insurecţia armată 
s-a riclicat împotriva 
?Presiunii fasciste ş i, 
rntr-un elan măreţ, po
porul s-a scuturat de 
jugul asupririi („.). 

In semnul credinţei 
în idealul socialis t al 
patriei, mînuind secera, 

ciocanul. echerul şi 
gindul a toate dezlegă
lo r, poporul r omân, la 
f'liberar~ căruia şi -au 
adus o substan\ială 
contl"ibuţie şi vrednicii 
săi fii. ostaşii noştri 
înconjuraţi azi, pe drept 
cuvint, de iubirea de 
admiraţi ;:i unui ~eam 
întreg, s-a pus pe lu
cru. Roadele aceslei 
activităţi se văd în toa
te domen ii le ( ... ). 

Trecură a ni şi a ni. 
Pămint ul tării 

Cunoaşte măre\ !a 
î năllării 

Şi zi cu zi, înlăLurind 
eresul. 

Prejudecă(ile de-n 
pururea trecute, 

Cu fo r te pin -acum 
necunoscute 

RepubUcii in[ăpLuim 
progresul. 

„VIAŢA MILITARA •· 
(nr. 811969) 

George 

MACOVESCU : 

Preţuire 
( ... ) tn limpurt de 

răscruce ale is toriei 
ma i mult decît oricind: 
p op orul îşi caută con 
ducălorul. simte nevoia 
aceluia care să-i luml
n eze drumul nu tot
deauna limpede al is
loriei, să-1 ducă la li
man. O asemenea răs
cruce a .fost la 23 Au
gust 1944. Forţa revo
luţionară a poporului 
roman era solicitată de 
di ferite formaţi u oi po
litice în diferite direc
ţii , dar una sinşură, 
Partidul Comunist Ro
mân, era aceea care 
reprezenta interesele 
autentice ,5i permanen
te ale poporul Iii român, 
care il chema spre un 
viito revoluţionar şi 
nu spre repetarea unui 
t recut condamnat prin 
sine j:nsuşi. 

Şi p oporul român a 
ştiut să-şi aleagă con
ducă.torul. 

Anii care a u urmat 
nu au fost uşod citu.şi 
de puţin. Partidul Co
muni.st Româ n chema 
nu la o viată tihnită, 
de h<lzur, de plăceri 
uşoa1·e. Nu se putea 
astfel. România avea 
nevoie de schimbări ra
dicale, de revoluţie în 
toate domeni.ile. Pă-

,_ 

Antologie 
mintul trebuia să fie 
al celor harnici, a l ce
lor ce ii muncesc. In
dustria, puţina şi îna 
poia ta industrie răma
să de la burghezie tre
buia să Iie a producă
torilor şi mai ales lre
buia să Iie construită. 
Cultura şi ş tiin(a h·e
buia u să C1e ale intre
gului popor. Societatea, 
in Loaie forme le e i, 
trebuia să fie organi
za Lă de popor, pentru 
popor. 

Toale aces tea şi alte
le emu misiuni is lorice 
de o mare complexita
te. Era nevoie să n e 
dărimată o orinduire şi
să se înceapă constru
irea alleia. Se soUcila 
desfăşurarea unor for
te uriaşe. Se simiea 
necesitatea une i plani
fică1; riguroase. a unei 
concep\ ii de perspecti
vă. a unei botărîri de 
neclintit în faia piedi
cilor obiective şi su
biective care apăreau 
!'econtenit. Se simţea 
in mod imperios nevo
ia unei conduţeri care 
să intrnnească, în mod 
unitar, calităţi superi
oare. 

· Tn · tr~c~ltD Îui. · d~ 
două ori milenar, în 
vremuri grele, poporul 
rnmiin şi-a găsit con
ducători de nădejde. 
Dar niciodată nu a 
avut unul care să-i a
pere interesele c.u o 
mai mare tenacitate, 
pricepere şi cinste da
cit ,Partidul Comunist. 
Român. Niciodală, ni
meni nu a privi·t 'î n 
viJtor cu o mai mare 
capacita te de a desci
fra l egile istoliei şi 

deci de a acţiona î n 
consecin~ă a.şa cum o 
face Partidul Comunist 
Român. 
Şi de aceea poporul 

român îl recunoaşte a 
fi conducătorul său, ii 
susţine şi îi dă preţuiT 
rea cuvenită. în vreme 
de cumpănă şi în vre
me de triumf. 

„SClNTBIA 
TlNERETULUl" 

(nr. 6613/ 22.0â.1970) 

Zaha ria 

STANCU 

Amintire 
î n timpul t•ăzboiului 

mă reînl11rse.sem după 
mu l ~ i a n! acas<1, pe 
Călmă~ui ( .. ) Toamno 
era neobişnuit de fru
moasă şi neobişnuiL de 
încărcata de roade. Se
cerişul 'fusese bogat .. 
Bogate se aralau a n 
ş i ina llole păduri de 
Pl>rumb. Pepenii erau 
mari şi ciulei, iar pe 
deal. i n vii. începuseră 
să se coacă strugurii. 
Cerul albastru devenea 
în fiecare seară Iumu
t·iu şi se umplea de 
slele.. Uneori, noap tea, 
cerul se umplea n u 
nunrnl de s le le, se um
plea şi de zgomot. Ce
lă\ i ;1.burătoare venin el 
d inspre Apus zgud uia u 
văzduhul. Tre-::eau spre 
Bucureşli, îş i a runcau 
incarcălura deasupra 
oraşului ca re îşi pier
duse somnul ş i se în
to rceau spre bm:ele lor 
tli n J\fl'ica ue Nord sau 
Tlalia. Aceslca era u 
bombardamentele de 
noapte care făceau cle:>
tule v ictime ln r indu
rile nevi nova le ale 
populnLiei. Cele de azi 
era u mult m a i dese şi 
produceau mult )1Ufi 
multe pagube. Aproap 
în Jiecare zi. cam în lre 
~ece şi unsprezece di
mlneala. clopotele bi
serici i suna u alarma. 
Alunei toate in tindefl 
le gemeau greu ( ... ). 
Sătenii se obişnuiseră 
atii de m ult cu z boru 
dle marilor păsări d 
metaI i ncit nic i n u mai 
ridicau ochii ă le vadă. 
Işt lucr au cu hărnicie 
ogour:ele ( ... }. Seara, µe 
linia salului sau pe la 
cîrciumI, (ăranii vot.
beau de riizboi vorbeau 
însă şi de pa~e. Fron
t ul. .era li ngă Iaşi şi 
mai JOS de Iaşi. ,.Tr e
buie s;'i se in limple 
ceva la Bucureşti rr. 
.,Ce?" ,.Nu s liu. da r 
ceva lo l t rebuie să s e 
întâmple". Lungit î n 
iarbă, la umbra deasă 
a. unor salcimi, pe deal, 
ct team Don Quijote. E-
( conHfl.uci re în pag. !l) 
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CITIM IN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 

e Revista. t>Oporului. A a
păru.t p1'âmu1 numih· dh1 R e
vista. 1>oporuJu i, llU blicatie 
mensuală, trat:Jnd Jitere. 
51.iinţe, arte. 

,Judecind cfopă acest n .u
l'QAţ, care caoUne materii 
vadate şi i.nter.esante, aceas
tă revistă promite a fi d~ fo'.-

llOG poporului. . 
. _:t>Ln pai·te-ne n urăm via
ţ~ lunf!ă şi jzbîndă desăvir
şhă. (,~'B.ăs-boLu'l "}. 

e .Pr ogresu comercial este 
fit.l ol unui nou ziru~ .apărut Ja 
Rriilla. li m·ă,o~ via:lit li.log~. 
'{',.Românul'·) . 

9 Zi:n:ul \unor' tic Farf a
riL .llliL de am·eciat de public 
de 1$ ..apa<t'i ~lunea sa. t ntro
rluce în ca:dtul său ·o ÎJ'.1SeQ1-
nat1l. nnbltnătij.if:"e .şi care, 
sînfom s igur i. va rJ aorecia-
1tt,. Numărul !! ial acestei .tpll
l'>J' l(':t.I U, care v~ apa1·c la 2Ci 
ctlrcnt; precum si -cete ut•mă
ţoare '\.'-Or !j i lusb·al,e. 

Nu il1~ vom <0ermlte a pre--
7ro-ta ir.oi publlcuJw pe cu
Qt>scutul si p opufaru]._ :redac
tn1· .al ~iarului F a.Tf,v ll. : Ni
cllit>crcea caiim pefe:, Da:racul 
rîsound tpenLi:u <linsul mal 
bine decît ar pu hes l!ac;e cu.-. 
\rin~le ;noa ·tre -01-Jcmn ·1e-<am 

m111e. Am sfătui 'u1slt pe cf
titorii n->SLri s? nu h'ns~tL 
rle a citi pceastă loa~e de spf
riţ care a~unra mU!ltor jes
t.!ln le va da n ota justa a 
;ituatiunii. Dupfi cum se 
noale vedea la anun~iuri, 
Farfara primeşte şi abona
m~nt,.. ( .. Voinţa na\ională") . 

e f'ră.ţi~ e ti tlul unui ziar 
nou apărut în Focşani şi 
:are-şi propune să apere in
teresele meseriaşJlor şi 'in
dustriaşilor. li urăm via
tli lu.Mă. ( .. Răsboiul "). 

• Sfirşltul un ul ziar colec
t ivi t. Ieri si azi s-au cărat 
rle la rostul local al admir.i1:
tn1liei şi 1·edaC'tiei reoausa
tului 7iar colectivist Oi~eran 
T/Eln i l ~ roumainc o <:anLita1.e 
de lPOO k~. foi rămase ca 
macu latură si care ·-au vin 
rlut oe ore~ul de 40 bani kg„ 
sau în toLal 760 lei. P entru R
C'ec;te 1900 kg. de maculalură 
colectivistă. iruvernul trecut 
" chPltuir pesLP 100000 lei 
d in r!iferile fond11ri nublic-e ... 
l"lentr11 "' c;<> rn'lntine la putP
re. Lf.lăsboi11J ·'). 

- Grr•·a l11~rălnr ;im· tino
' •"rafi. Art>ac;Uî P.ri•vll " · " in
ti'1~ c:; m;i; mult c:i. a<:t[P1. c; 
nu stim în sic-Mt mome11t 

dacă ·din toa.Le ziarele cot..i
d!ene care apar in Capitală 
vor puiea .ieşi trei sau patru. 
(,,Răshaiul") . 

• fal)înd a. este titluJ unul 
ziar Jiterar-conşe<rvato1· a
părut la Turuu Măgur~le. li 
urăm viata lungli şi succe.~ 
(„RilshCli·Ul"} 

• Inskuc{la răscoa.lei să.
tcn ilc)l: d1.n Ilfov şi la.lomi~a 
se va Le.rmina în. c11dnd. Mai 
sînt aln llf<lV !;)0 săte.n.i ares
t aU. 

P.entr u a. gi"ăQl inslru:cUa şi 
a nu ta:5:găni pe martori, 
d- n ii juoecătjjl'J de i.Jistructie 
Tăl'ărliscu şi Pretorian se vor 
in tala fo satele Afumaţi, la 
Greci şi la Dascălu.. („Răsbo
iuJ "). 

e RăscoaleJe ţi\J:a-nilor. 
D-nli V. G. Mo.i:ţun din Ro
man, şi I. Nădejde cUn Ia~i 
precum sî d-na .Margareta 
Jecu din Focşani sîn t ciLatl 
înaintea Judecătorilor de itn
structle -respectivi sub in<:ul
pare de agilia tori ai ţăr.a,p,tg.9r. 
(„1?. ă.sî:ioiul"l, 

e R itseoafa iăranilor. Sub 
}(cest t itlu a -ăpăJ'Ot o broşu
ră, în ca.re '<lt ,N. V răbiesc~ 
dtstfu)stiJ nostru confil:ate de 
la Naţiunea ' reunit toate 
arfkolele sale publicate ia.su
pra acest uJ su,ble.ct. _A:tragern 
atenţia c.i.iltorilor asupra <1-
1:-e.c;tei in teresante luc.rărL 
(ţ,Românul ") . e Cronlcelc lui Ma:.'\'.. La 1 
iulif> a ieşit de sub tipar co
lec~ia de cronici a colabora
torului de la ziarul Epoca, 
!Vfax. Un frumos v·)lum, com
pus dln cele mai bune cro
nici, costă 3 lei şi 50 exem
nlarul. 

• Linii fera te noi. Zilele 
ac<>stea se vor da ln circula
ţie trei noi linii. linia Căr
buneşti T .-.JiuJui, linia 
Rm. Vilcea - Ocinele Mari şi 
linia Dobrina Crasna. 
( .. Naţiunea"). 

• Se dă ca sigură, numi
r ea d - 1.u i Luf a Caragiali, 
autorul comediei .. O no.:ip!e 
furtunoasă" sau Numărul !), 
în postul de direcl)r general 
a l teatrelor. („Voinţa na{io
nala "). 

e Din Is tor ia românilor. 
în 6 volumun de A. D. Xe
nr)l)o l. va iesi în curînd de 
sub tipar voi. J cuprinzind 
i'itoria veche. din priimele 
Limou ri pJnă la descălecare 
C'H:J i'.e.n. - 1280). impă1ii tă 
în patn1 capitole : I. Incepu-

, 
t uri le ran teromane · II Dacia 
sub ..r-0tnani ; !li. Pli)J:na pep
oadă a tiăvăl:ia.·H baebare. Ro
doua perioadă a năvăltril, 
incepu,turi de sta.te. 
mânii în munti şi IV • A 

Peste 6 luni va apare vo
lumul al ll-lea de la desd
Jec..'lre pină la 1\llihai Viteazu. 
CeleJaJ:te v-0lumuri vor cu
plinde : al HI- lea <le la Mi
hai Vit.?azu la MateL Basa
rab · .al IV-iea de la Matei 
Bas~rrab ,şi Va.$1 Lupu pină 
la fanadoft. Al V-lea, epoca 
fanarioţ:ilor, aJ VJ-lea epoca 
contemoonmă de la 1821 la 
unke Şi [ndicele. (,~Voinţa 
nationalii "). 

e D-J Ta.che Pi'Otopopescu, 
'lOul prima.r. care în cuvînta
rea sa afirma neqcslt&tea u
nei bune gospodă,i.-1.rl , a. demi
s ia.nat din, deo'Sebi tJ;:le sarcini 
ce le avea ipen:IJnl a-şl ,da tot 
talentul şl toată munca. 
adminisLraWei comunale. 
(„România ':ll be::·ă '') .• 
e Serbările cotidiene. Au 

început \În grădina. C apo-u din 
laşi s~b5:ri Le pentru statue;l 
lui Miron Oostl.n . Duminică 
·12 iunie, s-a pus la Iasl te
melia mo:t1umt1ntuluL ilus
trul ul cronica:i: xom â:n. 

Pe p~gament1.1l 'PUS la te
rne!Je vor fj iscăliti n:tiniştrl , 
memb ·Ji eom.itetului statuel 1 
i'n frwnte cu nMbositul, d. 
'{, A. Ureche şi directorii t~
lurm: :dareloc. (, .Ră~boiul . ). 

e Fir-t1e din Capitală : 
Aci se găsesc de vinzare 
mantale pent.ru dame de cau
ciuc şi mai jos rani~e pentru 
solda ţi de carton. (,.Voi n ţ.a 
nat.ională"). 
e fn ultimul limp cit că

p i1tanul Mardare a fost deti
nut în arestul gardei pieţii, 
PI g dat la lumină o invenţie 
a unui ceasorr:1ic, supranum~t 
ceasor nic solar . 
Două asemenea c~as()rnke. 

rAre mer~ foa1i:e exact şi 
ca.re nu coo:tă decîl o sumă 
mică. se artă instalate d:?ia 
i11 are„t.u l gardei pietii. 
( .. Lu nta „) 

• Un fn1~ a izbucnil asear~ 
i n Tîr l!'U 1\Io ilor con urnind 
-:u rlesăvirsire rnena ieri.a. mu
"""' si p:>nnrama d-lui Edilllrd 
Braun. Au arc; v•.-:2 lei. intre 
carE" troi mari. doi n··<ii mari 
n„e:ri. si:mte ltmi. dnull hiene. 
rloi c;acali, palru maimuţe şi o 
lama. 

Rubrică realizată de 
Rodica ŞERBĂNESCU 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei române1ti 

O· sută de ani de la fondarea 
ziarului „ADEVĂRUL" 
Se implinesc, în acest miez de 

vară, o sută de ani de la apariţia 
ziaJ:ului „ADEVARUL··. Despre co
tidianul bucureştean de după-amia
ză cal'<? a înscris nu numai o pa
gină cu totul remarcabilă în istorta 
pr()Sei noastre, dar şi un moment 
bine marcat clin cultura româneas
că, s-au SCJ.is, de-a lungul anilor, 
nu sute, ci mil de articole, de co
menl::irii, de evocări. Au avut ceva 
de spus despre „AdevăruL - ziar 
de opinie, contrastind pu,ternic cu 
„ Unlversul" lui Luigi Cazzavillan, 
apărut in 1885, într-un mare tiraj, 
dar redus in mare parte ca factură 
la informaţia cotidiană şi la recla
ma comercială - oameni politici şi 
scriitor i, gazetari şi creatori din 
toate domeniile artei, nume ilustre 
ale scrisului ca şi cititori obişnuiţi, 
de profesiuni şi p1·eocupăd dintJ:e 
cele mai di verse. 

Un istoric al primilor 25 de ani 
de existenţă a ziarului a foot scris 
de Constantin Graur, .fiind publi
ca t, .fără semnătură, în 1916, in E
ditura „Adevărul", într-un volum 
omagial intitulat „..-Adevărul„, 1888 
-1913. 25 de ani de acţiune", vo
lum care includea şi citeva ru·ticole 
şi amintiri semnate de colaborat.ori 
ai ziarului din perioada respectivă, 
precum I. Teodorescu, Artur Goro
vei, B. Brănişteanu, I . N. Roman. 
Emil D. Fagure, Iosif Nădejde ş.a. 
Comentind această apru·iţie, într-u
nul din numerele „Vieţii româ
neşti „, G. Ibră.Heotnu sublinia : 
„Citind istoricuL Lu,ptelor duse de 
acest ziar, inţelegem şi mai bint> 
pentru ce «Adeuărul" a pr-ins a.şa 
d.e mult la publl.c. Ziarul acesta 
de per-petiuî opoziţie corespunde 
perfect necesităţilor suf Leteşti ale 
democraţiei noa$tre. A cest zi.a.r a 
corespuns publicului -româ1iesc nu 
numai prin atitudinea Lui, ci şipr-tn 
calitatea scrisului". Şi criticul ie
şean conchidea afirmind că „Ade
vărul" „ a avut cei mai bwni zia
rişti, voim să spunem cei mai sen-· 
sibUi la nevoile sufleteşti a.ie pu
blicului, cei mai dibaci în a se 
adapta acestor nevoi in stilul cel 
mai plăcut acestui public". 

Dintre lucrările apărute în ulti
mii ani. un interes aparte îl pre
zinlă ampla monografie, temeinic 
documentată, pe care 'l'iberiu Avra
mescu a publicat-<> în 1982 la Edi
tura Politică, sub titlul „„Adevărul„. 
Mişcarea democraticâ şi socialistă 

( 1895-1920", autorul vrînd astfel să 
sugereze strinsa legătură ce tr~buia 
făcută, ce a existat realmente, între 
aclivit.atea „Adevărului" şi dezvol
tarea mişcării democratice şi socia
liste din \.ara noastră în anii cînd 
in fruntea prestigiosului ziar s-a 
aflat militantul socU:ilist şi gazeta
rul de excepţie care a fost Con
stantin Mille. 

De fapt, .încă de la primul număr, 
purtind data de 15 august 1888, o
rientarea gazetei oglindea vederi.le 
radicale ale fondatorului ei, Al. V. 
Beldiman, programul de acţiune, 

Al. V. Beldiman 

enunţat ceva mai tîrzlu, cuprinzind 
multe din revendicările general-de
mocratice ale vremii şi chiar idei 
ale socialiştilor. Articolele lui Bel
diman, avin.d în genere un ca1·actet· 
vehement antimonarhic şi afirmind 
opinii republicane, trezeau destu l 
ecoul în rîndui·ile cititorilor. ln re
dacţia lui Beldiman lucrnu gazetru·i 
de talent precum Grigore Ventura, 
fiul acestuia, Constantin Ventura, 
I. N. Roma.n (care a fost un timp 
şi prim redactor), I . Hussar (care 
făcea secretariatul de redacţie), Ion 
TeodoTescu, C. B. Stamatin (care 
asigura serviciul de repot·taj), An
to1L Bacalbaşa, C. D. Anghel, Ton 
Păun-Pincio ş.a., iar pdntre colabo
r<!torl se numărau - mai ales în 
suplimentele li.te rare „Adevărul de 
duminică" (1892) şi ,.Adevărul li
terar" (1893), care făceau corp co
mun cu ziarul - C. Stere, G. !bră
ileanu, 1. L . Caragiale, G. Coşbuc, 

Şt. O. losif, Traian Demetrcscll, 
Artur Gorovei, Raicu Ionesct1-Rion, 
Radu D. Rosetti ş.a. Din perioada 
directoratului lui Beldiman datează 
~i o inova\ie in prezentarea gra.tlcă 
a ziarului : începînd din 1892, o 
dată pe săptăminâ, „Adevărul '' pu
blica o caricatură - cu lemă evi-

' den t politică - semnat~ de C~
sta:ntin Jiquidi. T1·adiţia de a pune 
ln prima pagină, la un m oment dat 
zilnic, un desen salitic de actuali
tate, avea să se perpetueze de 
alunei pe toată durata existenţei 
gazetei, printre semnatarii carica
turii, pusă ani în şir sub titlul 
„Chestia zilei'', trebuind a Ii m~m
~ionaţi Man1.u, Şirato. B'Arg, I11er, 
Ross şi alţii. 

Cind, în 1895, după cîţiva ani de 
la înfiinţarea „Adevărului·' , Al. V. 
Beldiman, obosit şi bolnav, a hotă
rit să se retragă de la conducere, 
alegerea succesorului său s-a oprit 
asupra tinărului gazetar Constantin 
Mille, pe care-1 socotea „un om 
intransigent im polit.ică„, a cărui 
„onorabUita.te este mai. presus de 
orice bănidală"'. ceea ce-l dădea 
fondatorului ziarulul „conv LngeTea 
că «Adevărul-. va rămînea un or
gan independe1it at cauzei demo
craţiei". Cu numai cîteva luni tna
inte de a se stinge din viaţă, Bel
diman işi exprima şi mai categoric 
satisfacţia pentru alegerea ce .fă
cuse, chiar intr-o scrisoare adresată 
ln 1897 lui MUJe : „Cu. o mare şi 
1 e·ricitd prevede re am găsit pe un 
democrat intransigent în miinil.e 
căruia «Ad.evăTuL·· nu poate decit 
să. p rospere şi să u1·meze calea pe 
ca.re fondatorul său l-a îndrumat. 
SinguTul bărbat pe care l-am găsit 
eşti domnia-ta, vigurosul apărător 
al claselor desmoştenite şi duşma
nul neîmpăcat al scirboa.sei clase 
privilegiate... Sint f Qa;rte liniştit 
pentru vtitorut acestui ziar, căci el 
are în programul său dollC1 reven.
dicări a căror realizare aş dori s-o 
văd pină a nu înch ide ochii. : Pro
clamarea votului universaL şi Re
stringerea puterii coroa·nei'·. 

Sub directoratul lui Mille (1895-
L920), „Adevărul" avea să se facă 
ecoul multor altor revendicăJ·i ale 
„claselor desmoştenlte", iat· campa
niile iniţiate de noul director aveau 
să vizeze aspecte dintre cele mai 
acute ale vieţii sociale şi Politice 
româneşti, Campaniile llnpo~r;iva 
bătăii în armată, împotr iva abuzu
rilor organelor administra~ive, pen
tru dezvăluirea tristelor realităii 
ale satului românesc şi apoi pentru 
condamnarea ,,ororilor inutile" din 
1907 ; luptele pentru democratiza
rea vieţii politice a ţării prin in
troducerea, în primul rînd, a votulu i 
universal. pentrn apărarea cauzei 
românilor de peste munţi şi i·eali-
7.ar·ea unităţii naţionale, penţru apă
rarea ideilor· de dreptate socială şi 
sprijinirea acţiunilor proletariatu
lui împotl'iva oligarhiei spoliatoare 
- toate acestea şi multe altele au 
contribuit în mod holăritor la mer-
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sul înai nte a l societă\ii româneşti, 
la ridicarea conştiinţei muncitol'i
mil şi ţ.ărănimii, la îndrumarea opi
niei publice pe făgaşul progresului. 
Nu este i'n timplător că în momente 
de g1-ea cumpănă. cind \,am era 
chemată să iu hotăriri de însemnă
tate vilaJă, ca aceea a ieşirii din 
neutralitate pentru alăturarea Ro
mâniei la puterile Antantei, paginile 
„Ade\'ăl'Ulu i" erau deschise unor 
personali lă~i ele orientări politice 
diferite, dar animate de sen timente 
profu nd paLl'io Lice , precum A. D. 
Xenopol. Octavian Goga. Ele11a Vă
cărescu, 1. Al. Brâtescu-VCJÎllleştl, C. 
Hcidulei;cu-Motru. ş.a. Mai mu lt 
chiar. Pe limpul ocupa\iei cupitalc1 
d~ t•iltre trupele germane, ziarele 
lui Mille şi-au incet.at apariţia, di
rectorul lor Juind parte activă. 
peste hota1·e, la atragerea opiniei 
publice intemaţionale de partea ca
uzei secular e a poporului : formarea 
stalului naţional romăn. 

S-a spus - şi p e bună dreptate 
- că Mille n-a fost doar· un aprig 
luptătm· cu arma scrisului, pusă în 
slujba unor convingeri larg demo
cratice - ci şi un m are organizator 
ş i animator de gazete. Să consem
năm - pe baza datelor fumizate 
de monogl'afia lui Tiberiu Av.ra
mescu - doar cîte\•a din acele 
rea1i11hl de ordin administrativ. 
tehnic şi n.'ClacţionaJ care au făcut 
d in „Adevărul " o reală instituţie 
de presă modemă. In 1898 tiPogra
fia ,.Adevăl'Ului" era înzestrată cu 
o maşină rotativă (al doilea ziar 
după .,Universul" care îşi procura 
o asemenea instalaţie modernă}. ur
mată cuL·înd de o a doua. capabilă 
să im prime pi'nă la 2'I. OOO de foi pe 
orii. T<>t în 1898 se inaugura Pala
tul „Ade\'ărul" . clădirea de pe stra
da Sărindar (azi Constantin Millt!) 
care a adăpostit redac\ia şi tipo
grafia „Adeviirului" şi ale al lor pu
bllca Ui democratice. pînă I.a supri
marea ziarului, în 1937. Dfrecto ru
Jui gazetei i se dalore~ză introdu
cerea, an după an, a unor noi ru
brici fixe : nelipsit.ul adicol de 
fond de pc prima pagină. rubricile 
,.Impresii şi palav re" şi apoi .,Leto
pisiţi", semnate de Miile, „Fet de 
f el ". „Revista economică" (semnatar 
8. Bră11işteanu). cronica teatralii 
(sus\inulă de Ioan C. Bacalbaşa şi 
Em. D. Fagure). „Poşta redacţiei", 
cronica mu1Jcală. însemnări şi co
mentarii asupra literaturii. picturi i, 
vieţii economlce, justitiei, vieţii fe 
mei lor ş.a. !n noiembrie 190'1 Miile 
scotea, alături de zial'U1 politic de 
după amiază, un cotidian ele dimi
neaţă. de lnformare generală : „ Di
mineaţa·'. „ Sintem şi vom fi - se 
p reciza în articolul-program al n oii 
foi -, ceea. ce marele public cititor 
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a. v isat atita vreme .~tl Jim : lLll 
ziar care să apard ln zori de zi, 
fn calea oricărui cetciţean, în orice 
col ţ al ţdrii... p retutindeni şi să-l 
lnlţie7.e (sub!. n.) în tot ce s-a p e
trecut de ieri şi pi11ă azi , peste z i 

şi peste noapte şi să fie la înde
mîna şi celui. avut şi ceLui scfrac··. 

Patru ani mai tirziu, in anuJ 1908, 
ziarele conduse de Mille - con
ştient de imPortaoţa unei informări 
rapide, de la sursă, a cititorului - · 
aveau aproape 50 de corespondenţi 
de presă în ţară şi ciţiva trimişi 
s peciali în diverse centre europene 
precum Berlin, Viena, Paris, Buda
pesta, Sofia ş.a„ cu cele mai multe 
aflindu-se în legături telefonice sau 
telegrafice directe. Din acelaşi prim 
deceniu al secolului ziarele demo
cratice de pe s trada Sărlndar a u în
cepu t să utilizeze clişeele zincogra
fice, creind premisele dezvoltării 
l'eportajului Iotogralic, iar in ate
lierele lo r tipografice erau instalate 
primele lino\Jpuri aduse îo ţară. 
Din iniţiativa lui Miile, care a în
ţeles de la începutul activităţii sale 
gazetăreşti că între presă şi cul
tură (liLel'atura, arta, ştiinţa} tre
b uie să existe o strînsă legătură, se 
puneau bazele Editurii .,Adevăru l„, 
luau rnnţ:i diverse publicaţii: .,Ade
vciruL ilust·ra.tu - 1895-1897. la 
care a semnat o vreme şi N. Iorga.. 
,.Adei;ăruL de joL" - 1898-1899. 
,.Moda ilustrată" - 1897-1904", 
„ Litere şi arte" - 1903-1904. unde 
a debutat în publicistică, în 1903. 
Eugen Lovinescu, „Duminica" 
1905-1D07 care a beneficiat de 
colaborare~ cîto1·va condeie consa
crate dar şi a unor debutanţi la 
vremea aceea. precum Tudor Arghe
zi şi G. Topîrceanu, „Viaţa. litera
ră" - 1905-1908, pusă foiţial sub 

conducerea lui G. Coşbt1c, 1. Gorun 
-şi llarie Chendi, AlmanaltuL ziare
lor „Adevărul"' şi „Dtmi,neaţa" ş.a. 

La retl'agerea sa. din fruntea „A
devărului'· - delcrminalii în bună 
mruură de greută\i Cinanciare 
C. Miile avea toat.c moti\'elc ~ă foca 
un bilan~ demn de laudf1. pc mit
l>Ura act1vilă\jj cc o d~fi.i~urose 
pentru promO\'aJ'ca une.i zinrislici de 
orientare democratid1. lntr-un arti
col I.lin 27 i;rnuarie 1920, sugestiv 
int.lt~ Lat „Cînteciil lebedei", Miile 
scria. intre ollf>lc: „Sint in pu-
blicî$tl.ca. română. de patruzeci 
de ani. Azi se împlineşte un 
sf ert de veac de ci11d Alex. V . 
Beldima.n, pe care moartea avea 
.~a-L secere peste de;,; ani de zile, 
mi-a pus în mină acest .~teag al 
«Adevăntlul •-, c tt fnsărc-hlarea de 
a-L purta nepătat în lupta mare a 
di>mocratiei. Cred rci mi-am ţtTiut 
cu. sfinţenie cuvin tul. Şi lupto a 
fost grea. Grea fiindcă timp de 25 
c/e ani a trebuit sci lupL singu.r cu 
Lot f e1uL de greutăţi. Ci.11d nu a.I 
un partid politic care să facă gar
dă în jurul tău şi să pareze toate 
Lov it-urile, e cam greu să lupţi, 1nai 
ales dnd nici o forţă economică 
nu-ţi stă la spate ca. să te scutească 
de anja zilei d e mîine. Şi totuşi am 
PILI ut Tez isto. timp de 25 de ani ,şi 
nu numai că am re::istat, dar am 
/ost în stare să fac ca "Adeuărul„ 
sil fie totd.ea.una în Jruntea. ziaris-
1 lcii. Tomane şi să fac din el ceea 
ce este azi, o cito.delă a democraţiei, 
un organ de publicitate european. 
Aceasta este opera şi mindrla mea''. 
Şi, ca în atitea alle ocazii, şi în 
acest „cintec a l l~bedei„ ne fra
pează cîleva cuvinte de-a d1·eptul 
profetice : ,,De altfel, sint un om 
f erici.t. Toa.te v-iswri le ti.nereţiî mel.e 
s-au îndeplinit... Crezul ti71ereţii 
mele a fost ca într-o Romd11ie în
tregită cii oamen.i liberi, să fie li
bertat~ şi frăţie. Creşterea P.2:!.teri~ 
socialismului pretuti 1tde1ti şi la 1~1 
îmi dă. credinţa cei i.n curind victo
ria proleta'l'iatului 't'<l fi o -realit.a.te". 

„Consto.nthi Mme - scria Tudor 
Arghezi intr-un medalion apărut la 
20 februarie 1 !)27 in „Adevărul li
terar şi a r tistic". după stingerea din 
via~ă a ziarlslului - este inteme
ietorul unei prese care. fiind în 
acelaşi timp socialistă. burgheză şi 
naţionalistă nu a fost nici burgheu1 
apărătoare. 'nici naţionalistă şovină. 
EL a creat presa respectului de 
oame11i, de Libertăţi şi d e dreptate: 
a creat o opinie politică şi o mcm
t,alitate. Acriunea lui s-a. tradus in 
viaţa publică printr-un spor pro
gresi 1J de civilizaţie.„„ 

Cu dala de 6 n oiembrie 1921. 
cind pe frontispiciul „Adevărului " 
apăreau drept fondatori: Al. V. Be1-
diman (1888-18!)7) şi Const. MiLle 
(1897-1920}. ziarul trecea su)> con
ducerea lui Constantin Graur, „co
pil de trupă " al redacţiei. cum avea 
ci însuşi să se definească mai tir
ziu. păşind într-o nouă etapă, mal 
scurt.ii ca durată (pînă în 1937), 



dar b'ioontesbahll de- ma'i mari ·ă
rol.O.nll'i. 

L:i tr-aclevâ:r, ih ilecenille trei 91 
patr;u ale ~eoolului no.s~, ).\d-eva~ 
1·til' , ca ş1 ,,Diml'neafa ", ca şj ·alte 
ziare de olientare demo.c:i,.-atrcă. - ·a 
.fost chemat să COlnbată m anifes
tările di n ce în c.e :mal ·arogante 
8:1': curentelor şi formaţiunilor po
lltice .de dreapta, naţlenalis~ şovj
ne, ce c.ăutatt să-Şi facă dt<Um în 
\.ia la politică a ţărfi. dezorientind 
opinia publică, inşelincl masele şi 
incercind atragerea lor spre acele 
doct.rine ale Violen ţe.i care au fost 
întotdeauna străine poporului nos
tl'U, inter-eselor sale v itale. 1n edi-
1.0l'ialul ~nLituJat „Către cit itori", 

Din tt ~afi;tille p_rogresiste 
ale .pre.seii "".•om~eşti 

Con.st.antin Graur, t ntuind parcă 
penoada de grele incercări p1·in 
cru:e avea să Lreac:l gazeta, se.na : 
,.Zu1ruL «.Adevărul» al'e o bradiţie 
p1·ea veche şi prea. p111,er-nic înrădtr
cinată fa con.ştiinţa publică · în 
p~ste trei. decenii de viaţii. el.' şi=-a 
rad.it .cu prea m uUă p1·ecizim1e e
senta sufletească pentru ca o sc111iim
tx1.re de pe.rsoaine la conducerea ·hii 
să poată i?i,semna. o ·1·.a.dicalii schim
bare de ;program. Fondat de Atex. 
V. Beldiman ca'IJ1ir i--ll- a.si{ftl.rat pri
mele succese Ş'i adus de urmaşul iiii.,. 
el. Cmist. MUZe, 1.a o imensă dez
voltare, «Ad~văruz,.. a fost intot
deaw11a 1narete organ de ltLptă al 
democraţiei române. Tot ce s-a fă
cut pe tă.rlmul 11efortn.elo'T democra..: 
tice - ajunge să amintim vofol 
universal şi împ·ropri.etări'l'ea ţărani
lor - se datoreşte· în bună parte 
lup telor duse de «Adevărul„ · iar 
camparnile lui contra arbitrdriu1ui 
guvernamental şi aclminist·rntiv si nt 
memorabile, ca şi sforţările lui 
multiple şi itntense de fiecare ceas 
întru a.păTa:rea. tuturor celor 11'edrep~ 
lă ţiţi._ Caiea trasată de bui.inta~ji 

nri.c1~ţă să se. '}:l1:ăbuşeascii„ Pacea 
tre bute a.~i.g1bl·ată cu, . orfoe ipreţ:. De 
ac'eea 'iu! ixmi T-îdica i.mpotriva l)lti:: 
căi1'ei 'f>01itici • d·e a:ve'li'.fu.n, ca şi a ori
cârei politici me11.îte să perpetueze 
:;tarea de ·iiesigura.nţă şi să înt'irzie 
întoarcerea "vieţii norm:ale. Chestiu
nile poLi.tice nu ne vor absorbi c u 
totut Problemele sociale, economi
ce ş1. fimamci.a,re a'lii'lld precădere im. 
zHel"e · 7i.oaske, le vom da cea ma.i 
ma.re atenţie şi le vom tc?ata. VIL 
a.ce/aş spirit tare ne va ciilăv.zi şi 
în cltestitle 1JOLitice - la tl!m.elia 
unor.a ca şi a ce/orlhl te fiilfl4 deO-po
ti·i.vă ideal1trile de drepta.te ş-'i. de 
1iberarn a omiihii de toate ser~i- · 

1z,oşin o vom urm.a. cu sfin.ţenie. 
'·J;l.devăru~ Tămme tm orga.11. al 
stmgii. Convingerea ooa.stra -nestră.
~nu~ată este că n.v.m.ai i.ndepUni:rea 
ideilor de libertate şi justiţie va 
scoate tiam ciiin haosiiL în care se 
zbate. Aceasta va fi f.inta 11eclintit.ă 
" · luptei noastre. Ne dăm. seama de 
inumsere greutăţi ce ne stau în cale. 
Ele sint ale timpului de faţă. Căci 
străbatem v remwri gre1e. pline de 
frămfr1Jtări şi primejdii. N e a.flă.ni î11. 
noapt{? ; poate, la un. hotar de we
muri, spre 1t0Ui alcătufri.. 1n a.se
memea sit1U11ie trebuie sa f acem cu 
toţii maximum d e sforţciTi. ş.i de 
aceea. în poLftica internii. vom sus
(i ne toate lnCercăTtle de Unire a ' 
f?~telor democ1·aţiei române. 1n pe>· 
li~icc: exte1'11ă, inţelege-m, fi·reşte, să 
raminem credincioşi aliam,ţe/or noa.s
tre, cu ajutonil că10Ta am Tealiza.t 
R omânria lUare„. 1n acelaşi timp 
sîntem hoUirîţi să l:uptăm din toat~ 
1Ju1erile pentru o politică. de pace, 
Tara. are nevoie d e o 1rungă epocă 
de linişte, p ent.rn ca. 11.esti.ngherită. 
să se poată deda operei de conso
lidare economică, politică şi admi
nistl'ativă, fără de care totul ame-

tuţiile„ . · . 
Tn anii ·deceniilor trei şi pab:u, · 

in' reclaciia' condusă de Const.anth'l 
Graur au lucrai cîţiva diptre cei 
ma:i talentaţi şi curajoşi ziarişti ai 
vremii ; B. Brăni.ştea:nu, fosif Nă
dejde, Em. '-Sbr;'or, I. TeodOTescu, ·-;riţ·
dOr T eod.orescit.:.Bra nişte. ' F. BTU
nea-F.vx, Mircea Grigore.seu, M. Se
oos tos, N : Ba.tzari.a, Gh. Dinu, Al.· 
Sahia, · Eugerr Jebe1.eanu,' 1. Felţa, 
Gr. Gra·M , ·Hori.a Roman, Geo'rg~ · 
Macovescu~ il'. P. Sainsofl. ş.a„' in 
1.imp ce în -publicaţUte· din conste
laţia „Adevăruluî·• ("Adevărul · 'lite
rar şi artist.ic ", ,.Cuvin tul liber", 
„Realitatea jlusn·at~'', „Dimineat.a 
copiilo:r" Cinema" Radio-Adevă
rul ·-, „aeb~s·'. „Medic'~t nostru„ ş.a.) 
colaborau cele mai reprezentative 
condei.e ale scrisuJuL românesc pre
cum Tudor ATghe~. Felix . • 4.derca, 
Jea-n Baît. C. Balt~dr, Demostene 
Botez. G, Cci!inescu, Şerba1) Cioc1i
lescu (cu nelipsita-i cronică literară 
săptămlnală, incepînd din anul 
19:28), C. · G. Costa-Poru, Victor E~
tilniu Gala Ga.1.action, Ev.gen Lovi
nescli,: l on Minutescu. Cln:tldw Mil
l ia1n„ Petre P-0ndrea, Al. P..J~·i.tippkte, 
I. Peltz, M. R. Paraschiv~scu, Iza
bela Sa.doveanu, Mihail Saăoveanu, 
D. I . Siu:h'i.cmu, G. M. Zan'tfi'tescu.. 
P.aut Za.rLf opoL ş.a. · 

Evocînd, în 1965, îm.pUni1·ea a 25 
de ani de la moartea lui C. Graur 
(„Dacă T. Arghezi ş i N. D. ·Cocea 

11~~~-),~k 
'f!J„ .„ „ : 
~'«~~~ 

~~.f~~~,...~ 

Jf~mîn 'ţnarit 'P~mfletar-.i. ai acelei 
v;rem.i, Ooostant ln Gtaur Liim!ne., 
maţele ~le;tnist. Ac.tiv.iod. ci~ 'j).e. 
r}0ziţii gen,ei:a.l-clemodta'bic.e. a1·mete 
Ju( în presa e1·au Jcrgica $ iron:fa" ), 
Tudor Teodorescu-Branişte ,reme
mora în acelaşi t'imp condiţiile de
osebit de gi·ele, am spune chiar 
dramat.ice, în care se lucra in anii 
·ao la „presa de pe Săi:indax", cum 
e1'au adesea denumite ziarele şi. L~
vistele ce apăxeau i'n cadrul Pala
tului „Adevărul" : „A fost v erfoada 
ce.a. mai zbucimnatti a acestor douâ 
zi-0re („Adevărul" şi „Di:ini·neaţn " 
n.n.). î1npotrtv a cărora s-au năpus
at toate forpele Teacţiwmii. Presa 
d.emocrată er-0 atacată cu pi.etre şi 
pistoale. Con.st. Graur a. scăpat ca 
prin mirvime. Glonţui, care ''ii era 
d.estinat, a nimerit pe wn vec-im. de 
casă, care avea ghinionul să-i se
mene oa.recumi la. infă.ţişare. fo 
Bucureşti. şi in toată ţara, cele ck>uă 
z la're erau: arse fa piaţa publică, sub 
ochii autorităţilor, care aveau OT
din să. nu i71,tervinii. Lucrătorii din 
tipografia „AdevăTUlui·' au i.eşit în 
stradă. ca să ·apere chioşcurile de 
ziare ·şi să asigure libera desfăşu
rare a foilo·r. Cîţiva au jost răniţi. 
Unul din ei, Petr!? Popescu, a fost 
ucis m4eleşte. Atunci L-am văzut 
pentru. prima oarei prt Const. Grawr 
zgudu it pinii 1a I.acrimi. A Tă.mas, 
totuşi, neclintit pe poziţie şi a dus 
Lup ia pvn.ă la ca,pat". 

.La r indul său, George Macovescu, 
lltind cu.vîntul la o manifestare o~·
ganizată de Muz-eul Literatmii în 
seara de 13 iunie 1974 pe tema 
„Tradiţii militante ale presei lite
ra·re TOmiineşti.'', aducea alte pre
ţioase mărturii din an.ii cînd zia
riştii comunişli din redacţii le „A
devărului", ai „Dimineţti ·• sau a:i 
„Cuvintului Liber" se străduiau să 
răspindească prin coloanele celoc 
tre i publicaţii democratice, antifas
ciste, punctele de vedere ale Parti
dului Comun.ist ln diverse şi acute 
·probleme. „Toţi veneau - îş i amin
tea George Macovescu cătTe 
«Cu·vintut libel'», cMe a fost o 'IJll"e-
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Din tradltille progresiste 
ale presei româneşti 

me tribuna oamenilor de stinga, a 
mişcării de stînga di n România, 
care a cancentrat toate tendinţele 
de stî.nga d in perioada anilor 1933, 
pînă la dispariţia celei de a treia 
serii a ..-cuvîntului liber». Vreau sa 
spun, însă, că şi ziareLe «Dimineaţa„ 
şi ... Adevărul~ au constituit mijloace 
de propagaTe a politicii, a lin.iJ.i 
politice, a propagandei P.C.R. Poate 
să mire această afirmaţie, dar invit 
pe ~toricii presei române să păTă
sească o anumită. rigiditate, un (mU

mit mod de a privi lucrurile şi să 
înţe leagă că în "Adevărul~ şi «Di
mineaţa„, P.C.R. ~-a spus cuvî,n
tul... Tot acolo (în redacţiile .,Ade
vărului" şl „Dimineţii'' - n .n.) L-am 
întth1it pe Pl'itrăşcanu care, intr-o 
vreme v enea destuL de des şi avea 
legături cu Mircea Grigorescu şi cu 
Horia Roman. Şi trebuie să spun 
că i-.au apărut numeroase articole 
in anii 1937, cînd şi-a. reluat activi
tatea politică, după cele întimplate 
rn 193:r'. 

Cele întîmplate în 1933, la „Gri
viţa Roşie" , ca şi toate matile bă
tălii ele clasă ale prnletariatului , în
cepind cu 'procesul înscenat socialiş
tilor ce votaseră în 1921 pentru 
constituirea Partidului Comunist 
Român, toate măsurile rep1-esive ale 
autorităţilor .faţă de mişcarea mun
citorească, toate revendicările drepte 
ale muncitorilm·, ţăranilor şi inte
lectualilor din anti crizei economi
ce, au găsit, în adevăr, un profund 
ecou in „Adevărul " şi în celelalte 
7jare şi reviste progresiste din 
jurnl său. 

T1ibună de luptă mereu la dato
rie pentru aiiL·marea idealurilor de
mocratice, pentru demascarea şi 
combaterea fascismului şi hitleris-

inului în an.îi '30, „Adevărul" n-a 
rezistat, nu putea să reziste prea 
multă v1·eme pe baricada la al că
rei asalt erau angajate cele mai 
reacţiona1·e şi mai lipsite de scrupu
le forţe politice din t.al'ă, în f.rWlte 
cu mişcarea legionara. D.upă pleca
rea lui Const. Graur de la direcţia 
celor două gazete, la 21 noiemb1·ie 
1936, în prima pagină a „Adevăru
lui " apărea un scurt text în care, 
lotre altele, se spunea : „ lncepind 
de astăz·i, ziarele „Adevarul" şi ,,Di
mineaţa" trec suf? conducerea noas
tră. lnţelegem să păstrăm acestor 
publicaţii atitudinea pe care Le-au 
itatornir.it-o întemeietorii lui : apă
rarea libertăţii şi a dreptăţii şi 
sprijinirea regimutui monarhic con
stituţional, in cadrul unei TeaLe şi 
s•ncere democraţii naţionale. Pe a
cest teren se pot inmănunchia, in 
vechiul spirit de toleranţă al ziare
LC>T noastre, toate forţele politice 
care tind către acelaşi ţel. Impotri
vindu-se oricărei dictaturi şi tuturor 
mişcări.l.or extremiste, de orice nu
anţă, combdand vioLenţa ori de 
unde ar veni ea, înţelegem sci apă
răm aşeza.rea. politică actuală a 
statului romanesc pe temeiul insti
tuţiilor constituţionale existente as
tă2i". Semnatarii acestei ultime în
cercări de a prelungi existenţa ce
lor două ziare, tracasate zi de zi, 
atit de atacurile presei de dreapta 
cit şi de foarfecele unei cenzuri di n 
ce în ce mai arqitrare şi mai abu
zive : Mihail Sado•veanu, B. BTăniş
tea.nu şi Tudor Teodorescu-Branişte. 
Soarta „Adevărului" şi „Dumlneţii" 
(ca şi a ziarului ,,Lupţa"), publicaţii 
ce mai ţineau drept stindai'dul lup
tei împotriva forţelor obscurantis
mului şi ale urii, avea să fie pece-

tiuită odată cu suprim:uea ior 
definitivă, ordonată l a 30 decem,bme 
1937, de către guvernul Gog:a-Cuza, 
instaurat cu puţină vreme înainte 
la cirm~ ţării . 
După 23 August 1944, .,Adevărul" 

îşi Iăcea din nou apariţia, dar nu 
pentru multă vreme, în peisajul 
presei bucureştene. Prelu.înd condu
cerea ziarului, bătrînul gazetar B. 
Brănişteanu făcea, ca şi înaintaşii 
săi, o profesiune de credinţă in ce 
priveşte orientarea „Adevărului". 
„Noi 1iu facem - scria el în numă
rul cu data de 13 aprilie 1946 -
decit să continuăm acţiunea şi lup
ta pe care a dus-o timp de decenii 
acea mare instituţie democratică ce · 
a fost «Adevărul» şi vlăstarul său 
m<li tînăr «Dimineaţa». Stntem dect 
hotărîţi să continuăm opera acestei 
instituţii. Ea nu a fost 11.epărtilnt
toare, ea nu a fost şi n.u a v oit să 
fie apolitică. Nici noi nu vom face 
altfel. Noi am stat si stăm ve tărî
mul democraţiei. Pentru că a face 
politică democrată înseamnă a 
practic.a adevăruL şi. apăra. Libertatea 
şi dreptatea" ( ... ). 

Scurta reapari ţie a „Adevărului" 
avea să ia sfirşit la 31 martie 1951, 
cînd, după 63 de ani de la fondare 
şi peste 52 de ani de apariţie efec
tivă, rotidianul se autoclesfiinţ.a, un 
anunţ laconic ,aducind in faţa citi
torilor argumentul pe deplin înte
meiat al încetării apar.iţiei sale în 
condiţiile noulu i cadru de dezvol
tare a societăţii româneşti p e calea 
socialismului : „Misiunea zia1ulu! 
«Adevărul» e terminată. El aparţine 
de aici înainte Istoriei, care va ju
deca şi stabili meritele şi scăderile 
sale, contribuţia ce a adus-o la 
progresul poli tic şi social aJ ţării". 

Cert, I storiei in general şi isto
rie! presei româneşti în special, nu-i 
va fi deloc greu să facă o dreaptă 
judecată asupra ziarului de generoa
se tradiţi i care a fost „Adevărul ". 

Conslantin DARIE 

( ccmtinuare din pag. 24) 

ved~nătăţi, lfipsită die a.r
mo nuolet:i·ră. ln oioefosi 
t imp, ţara ooostră susţi
ne preocl!p0!1Île privin,d 
oreareo de z.one fără OT

me nuclee-re şi iin o•lte 
părţi ole continentulu i ş i 
ole lumii, cum si.nt pro
pune rtae R.D.G. ş i R. S. 
Cehosilov-::ioe privind oon
s~:tUl«rea unui oonidor de-
011Jdet01r.j.z<0lt de-:o I u.ng•Ull 
linieii de dermorooţie cu 

Creoreo efectivă o zo
nelor deoocleorizote ară
tate mO!i sus, co şi o ol
tono, ar a11eo, după cum 
om moi rele-vot. o more 
importx:>nţă io redocerea 
ptlimejdici un~ co1~tro
fe n,ucfe:i.re. Însă ohfci.r şi 
în corul (deloc sigur) 
cind statele posesoare 

mo.s 1.m'ctşe stocuri de 
arme nudeore, oă ţări•e 
d'ln N.A.T.O. discu.ro chra,r 
problemo modern:izăl(,i·i şi 
dezvoltoo~ roohete'lor ou 
ra~ă scUll':ă de o<:ţiune, 
es-te neoesair să se focă 
toWl penltru a se ajunge 
Io odopb:J!rieia unui pro-

l\vo, re:l~l'e<l pe etape 
şi licNlcla1neo completă o 
acestor arme pină Î·n an·ul 
2000. 

Aşad:ir, se po.:r.te spune 
că Io infăptu(re:i d~
zo-.rmăr.1i niUIOleor..:? - co:m
ponentă esernţiollo o pro
cests~'Uli de dezarmore ge· 

R.F.G., ini1iot ive1e de 
reolt.izol'e o unor zone 
deMX:'>lea'l<izote în nion1.ul 
Ew<0ipei, i11 regfa1111eo Me
d i'terone! ş i a Adriot;,ol·i, 
i n Oceoniud Indian, O r:en
tul Mijloci u, Aslo de sud 
şi de sud-est, Penin:Scufo 
Coreeionă şi altele. 

de a rme atomice or 
respecta cu stricteţe 

statutul zonelor fără 
arme ll!U:lleore şi n•U le-or 
a~oa. u.1 război atomic 
ar a(ecto e-f.icll'ITl şi aces
te zone. Iotă de ce oo~eo 
către inlăruncrrea totală şi 
definliit!ilvă o per.i.colllll'Ui a
tomic este dezorma.reo 
nuolewă i n to«!a.fi'l'oteo e'i. 
„Avind in vedere - sptt
nea preşedintele Nkoloe 
Ce10uşe$!0u - oă au ră-

gram complex de de-
zarmare, OO(e să ducă la 
lichidarea ruturor o.rmelo1 
nouoleoTe, la oprireo expe
nienţelfoc nuoleoire şi o 
mi11~oi\.zăir.i~ Cosmosului " . 
Du-pă cum este cuno.s
cut, io „Cons4'derenrele" 
menţiooote România o 
propius să se realizeze un 
program general de de
zorm:i 11e 111\JOleoil'ă, oa.re să 
prevadă, cu priorito!e şi 
Io termene bine stabilite, 
intr--0 ~1ZIU11te de pel&pec-

nero.lă şi completă 
con.stitu~r~o de zone de
nucleon'rot~e este menită 
să aducă o con.lni buţie 
d-e ffi!J,re preţ. La rindul 
lor, celelalte măsuri de de
zaMY.J.r~ nude-oră p:>t fa· 
vorlzo creoreo zon~lor. O 
i~!-erde,peindenţă oe se 
cere pusă urgent in lu
croire. 

I. O. GOIA 
(ifl „Fiacăro ", nr. 27. 8 

iulie 1980) 
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pilduitoare responsabilitate 
GozetO.rio de ogef1'\ie de presă este o 

p110fesi•e bu.multotosă, fără p{]ltlZă, de trudă 
continuă, de zi şi de noapte, Ull'l 0119renbj 
de ziorfşti, telefoane, dict::fooll'e, moşi.ni 
de scris, telexuri, telefoto .şi telefuJ<•1J1ni, 
C'<:He 'lnregis~rnoză şi tror1sm1it, 24 dîll'l 24 
de ore , sute ş i sule de şt"':-i şi comen!borii. 
De Io o osemene.o ICJ'qtiv;ţlo~ ai „foc nes
tins" o zlorisl'kii româneşH, de Io Agenţia 
română doe pre.să „Agerpres" şi-o I U'O~ 
od·o, Io 10 ougusl, 1.mul d '.ln cei m.oA vechi 
şi redutobili slujitori oJ presei rc.mâ.neşti : 
ADRIAN IONESCU. La numa~ 53 de oinr 
de v:IQţă , da.r dlupă 34 de anii de mU'fl.că 
nei'*reruptă Io Agerpres. Din s~mplu re
porter, Io vinsb de 19 ani, ln'Clepliilnitnd 
sorcin~ tot ma~ irnpO'lltonte, intre C;'01re, în 
onlii 1967/68, şi pe aceea de co1espo.ndent 
ol Agerpres pe fron.~1 d"n V1ie~-
nam. în 1972 a fost p:r10mova1l in 
funcţia da directoir ge'n'eoo l od-
jl!'ncl ol Agerpres. Din onlul 1978 o devenit 
ş i re:f:i-o:lor-şef o l rev'9beii „Lu!meo", ilar ~n 
o.nul 1986 o fost ales pre.şediinte o1 Con
s.'diu!u'i Z ibriştilor d!n Republ:bo Sodol's~ă 
România şi secre!lo.r ol Cdmitetului de 
po•rtid Presă-Editu111i d-:111 Ccip(i~olă. 

O boală n&ruţă~.ciore l"o răp"it premoLur 
pe Adr'>0n Ionescu de Io o octivi<totie in 
core re o<flo me~eu preze111t Io dlotorie, în
scriindu-se pr1.<n faptele lu1 de muncă in 
prima l'•nie o fron:ului pres:ei ro'mân<e~ti . A 
făcu i melle>u do.vo<lc< unei vOL'tri~e exem
plare, unei in>epufz,o.bi1le oopociită~i de 
muncă, o pos<iuni'i petn'bru profesia pe care 
şi-o enarat-o pr.in vo:xiţie şi pi lduit oare 
răspundere, S-(]' idUJStrOJt co· u1n ziorisit de 
talent, fide,J p~ depl:rn ideilor şi ide;oJu.r~
lor pe oare si le-la asumat. Adrian Io
n-eseu şi-o făoot din militon&ml.lll pentr.u 
couzo po~Vidi.JIUli şi popQ!ltU lui' u1n crez de 

viaţii . Afk1l neobosit Io un complex pu
pilnu de coman·dă, 1mereu in căill'tx:ire de 
soluţii , a 1 tro•at incain·desc.ent, cu poV.mo 
omului fă~ut să rezdlve. să spună şi, moi 
au sec.mă să focă ~ao ce trebule făcu·t, 
o!ă'ijuri şi împreună au tovorâ"~ii de rnUJn
că, mereu in.tu-ezătw in i nepuim.billele co
podiităţi ole .maseriei noostre. Dioomi.smul, 
in.rujlţio, ou.rojul o,pţiunilC'r şi ropid ita_'llep 
dedzi1iilor, 1Spiitltul lui deschis i0ov.a1lei şi 
penspectf.ve.; largi insu.Mo·u elo11 şi certi
tud)nia redoctoJ1ilor de Io „Agerpres" şi 
revisto „Lumeo ". ln kirg-0 sferă de luonu o 
pus i nJiol&:leo 1J1rn:i i n va I Qore (l!!'g 11melrft.e1e 
pr.inoi'pio!Jtăţii şi încreder:i in ddlectlv, o ia 
e1dgenţeii - judi<c::OS olf'lrmotte şi exprimo'lte, 
dobînlrl ind O\$Ufel preţlfrroo tul!uror oelor cu 
®re .o IU'crot. 

Ad.t:1:in ldrtescu o adus comri bu\ii re
monootb:.le la creşterea prestigrlU~ ui z'io":Ş
t1Jcr rorr.âni1 pe care i-·o re'0pr-ezemlot ou 
cinste în conducerelo Orgo n(·roţiei l ni'.Jer-
11\oţiooolle o Zi'ariştilor, ol căr~i vice;pre
şe.d·inte o fost in ulUitmul tl!lmp. 

El a fost d:.Stin;s cu ardllne si medolii 
p~ntru modu.I exemplar în 'C'Ore Şi-<i făcut 
datoria, peni!'Jtu fapte şi re-o~'iză1ni de o 
remoroob:tă ţinută ş i competenţă. 

A'.dn1o1n lcmes:cu vo răminoe pent11U bre.os
l:i nO!ostnO.. în oonş.ti i nţa ş i o·m:int.ireo i u
turor celor oe 1-o.u oun·oscut si s-ou oiflol 
alături de el, u1n exemplu de dă ruiire şi 
poef.iun:e pe1111~nu mooco de presă şi pro· 
pogo1111dii pom'd:e din inflăcă111::itu1I liLJii abo
şoment foţă de pol:it:co paritidulu~ şi si!n
tu !u~ nostru. Va rămine e;o un ostaş cru
ten1jj'c pe tălflimul ide'Jlor pUJbl'.bist:lce, oare 
şi-o fă::iut datoria pină Io co.păt, slujin
du-şi profe.sillJ!Jleo de zi1Qni5t pină în Ul!ti
mete clipe crle vieţii. 

Rodu PASCAL 

(cml.linttare din paq . .l5) 
ra o lecturii recomor
Lanlu c<lre mii incinta 
şi la care făcusem apel 
în loate momenlele 
grele ale \' ielii ( ... ). 
„Dar războiul poale n-o 
să se isprăveasc<1 ". 
„Poate <> s~i se ispră
vească, dar poate n-o 
in se lspriin:•a o;că a~a 
ele cunnd. Poate o s:J 
mai dureze. Nt?mtii se 
laudă că au descoperi t 
o bf)mbit cu o exlrnoi·
cllnarii putere de clis
~ruge1·e. Cî1e \•a lovi turi 
şi gata'". Umblau mul
te \'Orbe ·i er.'.\ greu sfi 
le dcnscbef:li pe cc>le 
ade·:ărate de celelalte. 
La \ară mă c0mport<lm 
întocmai ca t<iranii. Mă 
culcam devreme, odată 
cu găinile. lnt1·-o seara, 
l)Uţin c!upă ora ~ece, 
m-'l tredt un cumnat 
cure lucra la poşt...'\ . 
.. S-a anunt a t l:t r adio 
că Antonescu a fost a
r e-.lat şi Romîinia a ic
şiL din război". ..E 
bine, mi-om spus, chiar 
foarte bit'le". Dimineatu 
m i s-a adus un aparat 
ele radi1.1 cu baterii. 
T .-am insta1al de inrh
t ii şi l-am deschis. Pri
mele cuvinte pe cnre 
le-am auzit au rosl. : 
„Bun·i tlimin u~a . to
varăsi... !" . Era inlii·1 
oarii cind cuvintul to
varăşi se rostea la pos
turile noastre de radio. 
In momentul accla ş i 
cu prcc11m şi toţi veci
n ii care se adunaseră 

1·eoede în .iuru-mi să a ... 
culte noută~ile am in
tcLes că în viaia inLre
gii noaslre tări , ca şi 
în \"ia\a f ied'iruia din
tre noi, intervenise în 
timpul nopt li un fapt 
fundamental. Romfinia 
plecase pe un drum 
n ou care avea să ne 
schimbe tul urora de.c;
tinele. 

Peste vreo d0uă ore 
emisiunile poslului de 
radio Bucureşti s-au 
intrernpl b:·usc. Nem(i i 
bombardau Capitala. 
Armat.a mmtină se al&
lurn. oşlirilor sovietice 
şi îş i îndrepta focu l 
armelor împotriva hil-
1„ri<;;lilor. Aşa cerea 
rl repiatea. Aşa hotărise 
I.slOt'ia. 

.. SCINTEl A 
TIN'EP.ETULUI" 

(nr. ll!>l l 2'J 08 1070) 
Scleciia textel.1r 
şi introducerea 

cie Cons tantin TATU 
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Asociatia ziaristilor indonezieni • • 

A.sociaţia zi.a riştilor V1tdone
zLe·ni (Persatuan Wartawan 
I ndonesia. - PW l) este o or 
ganizaţie a ziariştilor profe
sionişti. printre membrii. săi 
numărin.:lu-se alit redactori.
şefi, cit şi. simpli Teporteri. 
Altfel spus, orice ziarist PTO
fesîonist indonezian -:are-fi 
exprimă dorinţa poa.te deveni 
membru al PWI. 

PWI a fost înfiinţată la 9 
febnwrie 1946 ; cu. şase Lu.ni 
Îlttain te, Indcniezia îşi procla
mase independenţa. ln pre
zen!, PW I grupectză. peste 

Teroare in presa 
Pre,9a sud-africa11c"i se men

ţ.ine sub t.erom·ea permanentă 
a autoritătilor. La aceastâ 
conclu:;ie au a.jwns şi partlcl.
pan(i.i la conf eririţa pe tema 
,.Conf Uctul şi presa", desfă
şurată nu demult la Johamnes
burg. organizată de impoTta:n
tul cotidian. di.n R.S.A. 
,.Sta r", cu ocazia împlinirii 
unui centenar de existenţii. 

La reuniune au luat parte 
conducători ai mass medi.a 
sud-nfrica.ne, precum şi din
tr-o serie de ţări occidentale. 
.Delegaţii au pu.s in evidenţă 
nenumărate fapte din care •re
iese tcroa.rca exercitatâ asu
pra presei şi a profesi011iştLLor 
ei, în condiţiile apar theid.-u.lui. 

3 OOO de ziarişti, dint-re aceş
tia 9 L fli nd femei. 

Consiliul presei indoneziene 
are in componenţa sa repre
zentanţi ai orgmiizatW.or de 
presă, ai ouoernului, ai. unor 
instituţii. ştriintifice, ai muni
cipa.Litaţilor. Sub egiiia Con
siliu.Lui amhitit se află un 
in$titut pentru pregătirea zi.a
.,.i,,~liLor. care poartă numele 
dr. Sutomo. fonda to rut învă
ţâmîntului i.n I ndonezia._ ln 
plus, 1nai muUe universităţi 
i1ulo11eziene au f actt.ltăţi de 
comunica re în rnasă. 

sud-africană 

Ziarele sud-africane se simt 
în siguran.tă numai in cazul 
cind nu .. deranjează" guver
nu! cu ·relatdrile lor, a arătat 
la. co1~ferinţă redactorul-şef at 
publicaţiei organizatoare. 

De altfel, în ajunul deschi
derii reuniunii . .. New Natimi" 
amintea despre noi amenin
ţ!iri proferate la a.dresa presei 
de ministrul informaţiilor si. 
comunfcării Stof[el Bottw.. m, 
acuza ziarul „New Nation" de 
a fi publlcat -relatări .. nedo
rite". Sub această etichetă 

si,nt plasate de guvernanţii de 
la Pretoria acele informaţii şi 
comentarii care se Teferă la 
mişcarea antirasistă. 

Radio pentru toti 
Radioul în Republica Domi-

11i.camă este. ca şi în celelalte 
ţări de pe co11ti11e ntu l !atino
ameTica11, princi.paluL mijloc 
de comunicare in masă. 
Totuşi, cu excepţi4 a 5-6 

staţii. radiodifuziunea domi-
1iica11ă nu .c;(ltisface interesul 
auditoriului pentru informare. 

Tntr-o măsură. impoTtantă, 
mdioul este dominat de i!n.sti
tuţi.i paTticu!are, care-L folo
sesc .~trict In scopuri.le tor 
mercantile. 

ln prezent. în ţară functio
nec?ă 198 d.e staţii de ra<;!.io, 
180 dintre ele (adică 95 la 
s1i(c ) apa.rti.ni.nd. sectoru.lui 
p01rticular, 9 (4 la sută) unor 
organiza.ţif religioase şi numai 

l 
• 

două staţii (0.8 la sută) 
„Radio Television Dominica
na" şi Voz de la Fuercas 
A rmadas:; - sint proprietate 
de stat . 

' 
Cercetătorii au stabilit că. 

de exemplu, La Santo Domin
go. La 100 de fami.Ui revin 
143 de mdioreceptoa.re şi te
levizoare.. 
Explicaţia pentru extinde

-rea mijloacelor audtovizuaLe 
de informare în masă constă 
i.n a.na.Lfabetismu l cronic exis
tent î1~ Republica. Dominican..1.. 
1lstfel. din 100 de cetăţeni, 92 
nu şi-au î1icheiat cursurile 
primare ale şcoW şi. - ca 
a tare - dtesc cu mare gre
utate. 

Muzeul 

international „ 

. al presei 
Muzeul internaţional alpre

sei de la Aix- La-Cli.apelle 
(Fra.nţa) are o colecţie unică 
ii~. felul ei. i.nsumind 140.000 
de cotidiane din întreaga 
Lume. 

Organizarea unui asemenea 
muzeu a pornit de ta. o co
lecţie particulm·ă a lui Oskar 
von Forcken-bcck, funcţiona; 
la municipal.ftate. ca,re. in 
1854. a.ftindu-se la Haga, a 
vcizut pc fundul vaporului 
care-/ tr-0.nsporta. de-a Lltngul 
canalelor oraşului. un ziar a
runcat pe jos şt călcat i.n 
picioare. Indignat. ei a înce
put, în cursul a.cetei călătorii, 
să cumpere primele ziare 
st1·ăine. Treizeci şi d.oi de ani 
Tllai tirzfu. î1i 1886, el a pre
zentat pentru. prim.a. oară pu
blicului exemplarele sale. 

Totuşi. abia i.n anul 1931 a 
fost inaugurat primttl muzeu 
internorional al presei. Prin
tre e;rpon.a.tele Tare figurează 
un facsimil al unui ziar din 
W olfenbUttel, datînd din awut 
1609. una din cele mai vechi 
publicaţii ale presei gennane. 

Un nou 

turn ·emită tor „ 

la Praga 
Peste trei a'lli, La Ptaga. ·oa 

fi dat în exploatare 1m nou. 
turn-cmifator pentru progra
m ele de radio şi teLeviziu.ne. 
lnălţimea s:z este de 216 m e
t ri. Cu ajutorul lui va de
veni posibiM recepţionarea 

la ptirametri calicati.vi supe
riori a trei pro{Jrame de te
leviziune şi trei de radio, 
precum. ~"i a. cm isiu ni/or pri1i 
satelit, asigurind totodată 

f uncţion!lre:i pe mari distanţe 
a rete1elor radio-telefonice 
mobile, a, a.ltor siste1ne mo-
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derne de teiecomunicaţîi, im
clusiv în domeniul CQ'lnunica
t iilor co.~mîce. Aparalura 
pentru 11.cest cQmpte:\: eJ'l'),iţă.
tor este turnizo.tă. în cea m.ai 
mare p(Lrle de cwn.os.c1tta. Jit-

mă, cehoslovacă „Teslct". J.,a 
i. năLţimea de a:J metri se va 
amenaja un restaurant de pe 
a. .cărWi> tc:ras~ se v..'I< 1nLti~_ct 
uami'1'4 îtntreag.(l <pa;noramă a 
oraşi~hLi celoi" 500 î:ie tt,t.rn.utri, 

Zi aris f - cosmonaut ? 
Xn 1n·agttl.. e;x;pirli'rii datei d~ 

prliwfre a.. oferţe1or, A soaiaf,ia 
şcolilor ele zta.1·is fiică i <!Q'lltt~ 
1tioeii1·e î n m.as~ .dî'Tt SXJ.A. ia 
fos·L cop1e~ită- d e 'll.Rmăirtil 
uri.a.~ al certttitQ1r ( ci1r-r<:OJ 4: 6QO) 
din 'p(l.rtea ~olwitmitil,Qr ·pdn
t;ru. e bon1rî cn Cos.mos. 

Cine va fi. se1eciimure-? Şi 
aict. 1ncepe. -a.ttiinîi'lîl:e'ni>1it. E~ 
xamenu.1 mecJ;ica'L mi ipa;re (I., 

fi un ob~ol . . p're.c~ ă'if wil, 
Solicikmţii, i11.Slt, vo~ treimi. 
sa ra?;pundâ. l.a . două. , .1r1'ltre4' 
bări CLe -verî,ficare '. O f oaU: 
înhrea.gii ae Ml·Me (LŞ)teaptii 

„ Turneul pentru 
La tradiţionalul „Turruru. 

pimtru. Jtrinte' o·t'Q{L1t~a.t cie. 
z iarut britanic IJ' i.mes9 a1.1 
r>artk,i.'pat fa af:e.rt an, ip~;st.e. 
300.000 de cititor.t. El a . fost 
Cî,şLigaf d e M âkolm„ Gir'ltng, 
'Un bărba:t. de 31 d e ani, •li:n. 
ci.rcumsta.1tţ,e t.ar u k<Lu. făcttt
celebru.. Girling a CO'Jtcwrat 
succes:ii; w, mai muite. e.tlllpe 
elimin:itorii, răspumzind de 
fie care dată corect. 1 a toate 
întrebările. ln. e tapa finală. 
peniru care s-au calificat 124 
de competitori, Girling a răs
p11ms exact I.a 53 din cele 54 
de inlrebdri, pe1·jor1na.nţă pe 

1·ăspun.s-uL Ia. int•rebaren: ,,Qum 
vet;i 'î1tcei·CCL sâ. v<1. a.tiTi,geţi 
sc;opu1. de <t cmnunica. e:J>pe
ri.enf4 '!l<nica g; ·imei m aursiurii 
in. spaţiul cosmic. ':/'· 

I nt?·ebara strategiţU. ·este cea 
de~ ii.oua, ca-re tţ .cere zia
rtst~lu~ ·eLec;,tianat sil. iŢntp·ro
'Vizf!ze., asWP'rar perspcc#vei 
„unnă,torUor .t.O sa.1.t 2'0 .de 
an~'.' ctt. pr.tui.re ta 1Ja1;oairea pe 
tMe o 1pr_czi.n'f:ă. pentru ziaris
ticŞ, JiOSibflitdi~a ·de- a "trans
mite Ş'tfri ~1,li <mod cwrenl din 
Cosmos !„. 

minte'' 
CaTe 1i-a mai irea,Liza.'ţ-o inici 
1-hn . .a.L4 G.OnctL'rfmt. O i11tagim.e 
1mblicată în , .Times'' U in
ft"ftişe.ază pe 'fcriaLtu.L c4f;igă
t or p1~imină. o copie d:upii.' 
, ,01 n.dd tor uV' lui ,Rodin .şi µ 11; 

cec de 5- O(fo tire .sterLhie. Pe 
Gfa'Un11 t-aru bucura:t, desiţţuq\ 
premii.Le dar el Şi-a legat ele 
v icto1·ia sa o 11ui.re .speroniiă. 
Aceea de a. găsi. in. sfirşH. ·wn 
loc de mmu:ă, pent ru cd, aşa 
cum ne infornieazii zialru/ 

„Times". cîştigă,toml „Turne
ului pentru minte" este„. 
şomer. 

Un adevărat imperiu al presei 
Numai o singură dată, tn 

1986. a fost plătită -0· aseme
nea sumti. - peste .1 mi.ti.a1·de 
de do/.a:ri -. cu care. ta 8 
august. „i11treprin2ătoruL" au
stralian Rupert Murdoch a 
cumpărat săptiirninat-uL „Tv 
G u.ide". coti.dta.nul sportiv 
.. DaiLu R,acing F'orrn e·· şi 
populara revistă p entru copii 
„Seventeen". ,.Tv Guide" se 
difuzează în peste 17 milioa
ne exemplare 1)C săptâ;mină, 
,.Sevcmteen·' în aproape două 
1n.ilioane, iar „Daily Racirn.g" 
este socotit bibiia parttcipa1~
tilor la curse le de cai. cu
Pri11.zi.11d toate mform.aţiile 
posibile din acest domeniu. 

V enitul anu.ai ~i acestui 
.. Triang!e Publi.catums'· a fos t 
ca k-ulat La. 250 de mHi.oone 
de dolari. nu.mai „Tv Guide" 
realizînd emul trecut un pro
fit de 75 milioane dolari. m a i 
mu.Lt a.ecit grupuL ce editează 
revisl<t „Time". .4cum, pro
ba.bi!, „New Corporation", 
cum este denmnită corpor.a.ţia 
lui Murdoch. va fi intrecută 
doar de Garmett, care rămîne 
11.11 icu.I concurent important in 
mass mcdta. americană. 

Cu a.ceastă oper.at.i'u.ne. im
petitil Lui Nlurdoch îşi depla
sează hotărit centrul său de 
greutate iii S.U.A„ un.de în 
ult imii zece ani „New Corpo-

Talion" şt-a. lărgit tre ptat i11-
JLuenţa in ioote se.ctoa·re l.e. 
A.cum ea controteaza două 
cotiilia;ne, 113oslo1~ H~ral~ i 
.S. :Am.toltio-E;r;p·resS.". >t1n
prew•ă C'U pBT'iO(i:Li;_eLe " Ne1v 
Yorl '!, ,fI'Jtel S~:r" . ,Ne..w, ·w p
nM1t1~1 ln Fas/\ion_ 

1 
„Sportst.. 

we:ar şi. edi(;fai amt eri.camti t; 
Tevistei „EJLLcl ' , ''Pe lîngii. c;e1e 
t rei p'llo Li catii a11liim;tite la 'tn
ce1nu. Ci~, ({chiz.iJio1ta.rea egi,.. 
i'l1ri:Lor „l-f-0,f p er . i' „Row" 
M-u,1-dQch · a. plitnms ÎJl . 'htm.ea 
prâd.iu,cţi.ei *' . co1ner i1Jltij, au 
c;a:Hea. (O(t, şi fat >Cea « d ne
rna;tografte.t, a uniindu..-şî co1i
CroLuL cu~sci~te'ii ca s „20th 
Centwr]! 1tpx ·. j,~ sfhŞ'i~ eiqn,,-
pări,ndJ şi c.mnipa:ni<Z , li'o.x 
Broadcn.sting' a pus i01Wel:e 
t~Jt!1~ re{ele, in·oprti <!e te)e'Voi~ 
zitt.?W. 

1n afairii, de t:;':rf.A . at c~ron 
cetătea:{t <{li (Levenit recq:tt'.t, 
'Nlur cLoch posed(l, ţM?i'. ci.noi 
cotidfo;rie 'i:n .A;u~tr<J,H<a . 1.lltllLl 
îm. rrono Kony, „ 1't1'nes'1 şi. 
,;SwniLay . 1'ime " 7.a L;o1i<h'.~ 
i1npreună; cu popuut"·u.L „Sta1r0

' 

şi., P<?rf-OdicuL dtJ-1nj,nic.a:ţ „N e. tt>~ 
of the Woriw<i, p·recunh ş·l 
ca.sa de ed,i tuirii • WttLia"Jl 
Chol14m.s1

' ·in .Scoţi'a. ,/ifa de 
m,u!ti 1'L'll1r,P,oali.,a fost co1i.strl~1.~ 
sli. timd!i ,.New Y' o:rl" 'Post· ,_. 
abia; cun;ipara~ - şi să. trans
fere proprietatea. 'lllMi iita:ţff 
ele televiz~u1te din B C:>ston,ipen.
tru a· nu incii.too prevederile 
îegti .,a:nti-tru.st", care nu în
găduie să dispui de două. 
media difet>ite în ace~!. oraş. 
Achiziţiona.rec. revistei „Tv 
Guide" ar putea să ·provoace 
tLlt nou conflict. Directorul 
organiza.tiei ,.l'r1edta acces pro
ject:' a cerut imediat ca au
torităţiie competente, şi î-n 
prtnmL 1·înd Minl.$terul Jus
tiţiei, să ana.Uzeze în ce mă
sură este coree~ să controlez i 
tm săptămînaL naţional de 1.n
f ormaţie tv. care ar trebv.:i 
să fie im. serviciul t uturor. şi. 
bi acelaşi timp, să. dis-rmi şi 
de o reţea de te leviziuM . ln 
lrebarea care se pume tot mai 
insistent in S.U.A. este ele a. 
se şti -ca re va fi soarta sis
temului d e tnform<iţie ameri
can i1i prezent, cind un singur 
ins a i ntrat în posesia unui 
monopol ca1·e. practic, poate 
se! aibă o in.f lu.enţă s11.!Jerfo 
ră celei socotite aici ca n 
ma.Lă. 

Rubrică realizat~ de 
Constantin L UPU 
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• In luna iunie a.c„ 
in Cehoslovacia s-a 
desfăşurat cel de-al 
25-lea Fesli\•a l interna
ţional de televiziune 
„Zlata. Prahe ". Au pa r
ticipat 42 de organ iza
tii de televiziune din 
39 de tări. Concursul 
s-a organi?.at. ca ş i la 
edi\iile anterioare. pc 
două calegorii : progra 
me dt·amatice şi pro
grame muzicnle. 

Bi Ţările membre ale 
organi:w(lei de coope
rare economica regio
nală .. Pariul Andin„ -
Bolivia. Columbia, E
cuador. Peru şi Vene
zuela - au convenit să 
intensifice sch imburile 
lor cul turale, promo
vind int re a l lele şi pro
ducerea unor programe 
de lelev i~i une naţionale 
ca re să sp1·ijine pune 
rea in valoare a feza
urului folcloric, is tor ic 
şi cultural di n regiu
ne. Aceste programe 
vor fi tra nsmise s imul
ta n în cele cinci lări 
ale orga n izapei. 

• Revis ta ,.Femeile 
şi mass medja.", care 
apa re la Caracas (Ve
nezuela), e;;;te !deosebit 
de populară în lat•gi 
cercur i socia le a le tării . 
Publica\ia apa re din 
ini\ ia tiva femeilor ca re 
lucreaz.ă în mass me
dia al e tării. 

• De la cosmodro
mul din Kourou (Gu
yana Franceză) a fos t 
lansală racheta purtă
toare franceză .,Ar ia n
ne - 3", care a plasa t 
pe orbită un sa telit de 
ielecomunicatii şi pen
tru transmiter ea de 
progl'ame TV io u nele 
ţă1·i din Europa occi
dentală, precum şi un 
satelit de telccom unica 
~ti indian. 

ii în funcţia de re
dac lor-.şef al organului 
central al Partidului 
Comunist Italian, zia
rul „L'Uuifâ.", a fost 
numi t Massimo d"Ale
ma Decizia a .fost lua-
t a o r~entă plenară 

. al part.ldului. 

lnaintea revolu\ iei 
cubaneze. radiotclevi-1 ziunea cuprindea doar 
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Havana şj provincrne 
apropiate. AstăzL emi
siunile sint recepiiona
te de majoritatea locu
itorllor ţării. Potrivit 
ultimelor dale, celor 10 
m ilioane de cubanezi 
le reYin 3.5 milioane 
de radioreceptoare şi 
2.3 milio::in:) televizoare. 

III K a rl-Eclaard von 
Schitzler (R. D. Ge:-
mană) a fnsi distins cu 
Medalia de onoare , .. Ju
lius Fuclk" a Or~anl
za~ici Inlernaţionn1e a 
Zia t'işii lo1· (0.1.Z.). El 
este comentator a l Ra
diodiCuziunii şi Telcvi-

şurat un seminar pri
\'ind rolul Cemeilor în 
domeniul mijloacelor 
de comun.ic<tre în masă. 

li Peste 2 milioane 
de persoane din rindul 
telespectator ilor brita
nici au declarat cii au 
impulsuri ab<resive după 
viLionarea unor rilme 
cnre prezint'i scene vi
olente - iodică rezul
tatele unei anchete pu
blicate de presa lon
doneză. 

i?J A ieşiL de sub ti
par primul număr al 
n,.,il reviste a P artidu-

p E s C"iiiif ,, /''},' 
din toata lumea 
ziun ii din R.D.G. şi 
membru al Prezidiul ui 
Uniunit ziariştilor din 
această ~ară. 

• Canalul de tele
viz iune TF- l a înLiin
ţat. la P aris propria sa 
edilurf1. Firma va fi 
condusă de unul din 
p rincipa lii ac\ iona.ri ai 
lui TF- 1, Robert Max
well. Alte edituri im
porlanie di n Franţa, 
între care „Seuil ·', „Ga
llima rd" şi Point."· 
participă ş i el~· la a~ 
censtă nouă asociaţie. 

• La s!irşitul lunli 
marlle a.c., ministrul 
de interne a l guver
nului rasist s ud-african 
a in terzis apariţia co
tidianului .,Ney Na
tion ", susţinut de B i
serica romano-catolică. 

• Femeile care l u
crează în m::i.>S medla 
africane sînt din ce in 
ce mai numeroase. Ele 
sin i. regrupate î n orga
n iza\ia APAC - Aso
ciaţia profesionfatelor 
africane în domeniul 
comunicării. care-şi are 
propria rev lslă - .,Sa
telitul". Citeva fapte 
notabile : in Guineea 
ş i Ma li, mi niştri i in
formaţiiloi- sint re.mei ; 
in toamna lui 1907, în 
R. P . Congo, s-a desfă-

lui Comunist d in Ar
gen tina - „Ideologia. 
şi polilica". Redactorul 
şef al revistei este Er
m.-'Sto Salgado. 

B .,Viitorul in r ela
~iile germ ano-polone" a 
figurat pe ordinea de 
zi a reuniun ii ziarişti
lor polonezi şi germa ni , 
orgnnizată in R.F . Ger
mania. 

• Potrivit unei an
cheLe realizale în pro
vincia ch i neză Reyi
ang. a rost înregistrată 
o scădere serioasă a 
in teresului pentru pre
sa scrisă, ca sursă de 
in(ormaţie. Fenomenul 
se explică pl"in extin
deren televiziunii, care 
ucoperă cerinţele a 71.5 
la sută din populaţie. 

In S.U.A. a fost 
pusă la p uncL tehnolr'l
gia fabricăt•ii unor tu
buri penlru ecranele de 
Lele\iziunc color a că
r or suprafa\.ă este com
plet plată. După apre
cierile specialiştilor, e
cranele complet plate 
oferă, faţă de tuburile 
convenţionale. o serie 
de avantaje in ce pri
veşte luminozitalen, 
contrastul, fidelitatea 
culorilor şi reducerna 
gradului de strălucire a 
ecranului. 

a Io funcţia de pre
şedinte al Uniunii ge
ner::tle a ziariştilor din 
Finlanda (YLL) a .fost 
reales Jnhan i Hytlinen, 
de la ziar ul „Kaosan 
Uutisct ··. 

BI Cel de-al 22-lea 
Congres international 
al presei scrise şi a u
diovizuale de limbă 
franceză va avea loc 
în luna noiembrie 1988, 
în Gu:vana. Tema Con 
gresului va fi „Fran
cofonia, media şi sate
litii" . 

m La 25 a ugust, ia 
fiecare an. in Republi
ca Populru·ă Socialistă 
Albania se surbătoreşte 
Zitn p re ei. Cu 46 de 
ani în urmă. la aceeaşi 
dată, a apărut primul 
număr ul ziarului „Zcri 
i PopulH", organ cen
tral al Partidului Mun 
cii din Albania. 

• Cea de-a 5-a Con
ferin\ă a Alianţei na
ţ ionale a ziariştilor din 
l umea a -treia (NATWJ) 
a avut ca temă p rin
cipală de discuţie „An
cheta a<levărului : l\fi
i.iunca dvs. mesajul". 
Conferinţa a fost or
f!anizată in oraşul A
tlanta. statul Georgia, 
(S.U.A.). Au lu::it parle 
300 de ziarişti, lucră
tori clin domeniul co
municării. oameni de 
ştiinţă. inleresaii de 
problemele presei mi
noritătilor 11a1ionale din 
Stalele Uniie. 

[;1 Dupn cum relalea
z.i ogenţia ANSA, it.a
lieni i ascultă emisiuni
le de radio în medie 
cite două ore pe zi. 
Categoda de \"Îrstă cea 
mai numeroasă se s i
tue:iză intre 25 şi 44 
d~ ar.i, în majnriLate 
casnice şi funcţionari. 
Orele de emisie urmă
rite de numărul cel 
mai ·mare de ascul tă
tori si.nt 6.30- 12.30. Ca
drele tehnice super ioa-
1·-:. sint ascult-Otoril cei 
mai numeroşi ai emi
siunilor de noapte. 
Dintre programe, de 
cea mai largă atenţie 
se bucură buletinele de 
şliri. Tinerii se i ntere
sea?.ă mai ales de emi
siunile muzicale şi 
sporth·e. 



Din nou despre · 

Un institut de mare prestigiu: 
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTĂRI „ 

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
!ntrc insU tu lelc de c~t'cetarc :;;-i 

pro iectare distinse in acest an, prin 
Decret pre1.idenţin1, cu înalte ordin·e 
ale R-epublicii So::ialiste Ro:nânia. 
se a[Jă şi I nstitutuL de Studii şi 
Proiectări. p1mtn1. Imbunit!i ţi.ri Fun
ciare din Bucureşti (ISPlF). D e cu
nnd. in cadrul unei adunări iesli\'e 
i-a fos t decernat „Ordinul Muncii '' 
ci.a.sa a 11-a. peran1 locitL ll fo. în
t1·ecer ea socialistă pc anuL 1987 în
tre institutele de proiectare ale mi
ni"5terelor. Cu acelaşi prilej, prcsti
gio3ului colect iv al institutului i s-a 
acordat şi „Steagul roşu" şi „Diplo
ma <le onoare·' ale Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale ~ Sindica
telor din România. Este o dovadă 
grăitoare a hărniciei, competenţei şi 
priceperii 1muncitorilor, tehnicieni
lor şi inginerilor săi , o expresie 
concludentă a preţuirii de care se 
bucură din partea conducerii de 
parlid şi de stat. Fiindcă, aproape 
în loti anii, din Hl73 încoace, par
licipin d la marea intrecern socia
listă pe ţară, I.S.P.I.F.-ul a fost 
decorat cu „Ordi nul Muncii•· cla
sele a II-a şi a III-a, ial' în 1974 
cu „Ordinul Muncii-, clasa I . 

Despre destoinicul colectiv, în 
adunarea festivă prilejuită de de
cernarea înaltelor distincţii s-au 
rostit cuvinte frumoase. Toţ.i vor
biVJrii au ţinut să sublinieze locul 
pe care-l ocupă. l.S.PJ .F.-ul în eco
O<>mia noastră naţională, participa
rea sa activă la infăptuii·ea noii 
l'evolu\ji agrare. a Programului na
ţional ele i rigaţii, desecări şi. oom
bal.el'ea eroziunii solului. 1n acest 
cadru au rost evocate înaltele ap1"e
cieri tăcuLe de către secretarul 
general a~ partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, în cuvîntarea 
rostită cu p1ilejul primirii secreta
rilor cu probleme ag1·are al Comi
tetelor Centrale ale padidelor co
muniste şi muncitoreşti din unele 
ţări socialiste, în legătură cu rolul 
şi însemnătatea acestu i grandios 
Pl'Ogram, alături de c~ilalţi (act.ori. 
in de;wolt.area agriculturii noastre 
socialiste : „Noi am făcut şi facem 
încă ejort-uri mari. în direcţi.a iri
gaţiilor. Am real.izat aţl1'oape ~O 1a 
sută. din irigarea suprafeţei arabile 
şi vrem să ajungem la circa 55-60 

la suta fa următorii 2-3 ani. Am 
i·ea.lizat şi efectuăm în continUOJre 
mari lucrări de îmbmuităţirl fun
cfa1·e, d e ameliorare a soLulu:i sub 
diferite fo1me, pe m11ioa.11e de hec
tare, CIL t ot compLexul care asigură 
C'Teştcl'e a pote11 ţia I ului product iv·'. 

Sint aprecieri care - aşa cum ne 
spunea tovarăşul dr. ing. Virgil 
Dobre. directorul gen~ral al insti
lulului - însufleţesc şi stimulează 

efortl.ll'ile oamenilor muncii d in 
I.S.P.I.F., le dau un puternic imbold 
în îndeplini t-ea sarciniJor mari de 
anvergură ce le revin. Pentr~ că 
mai avem de irigat, î n acest cin
cinal. pest!? un milion de hectare, 
ceea ce evidenpază necesitatea im
perioasă de a se lua toate măsurile 
- aşa cum cerea secretnrul gene
ral al portidu1ui - ca, pînă la sfir
şill.!J acestui cincinal, să dispunem 
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'le „cel puţin 5 milioane şi jumătate 
de hectare irigate", ceea ce ne va 
permite să av..em „asigurată, în ori
ce condiţii, produc ţill agricolă. ne
cesară. bunei aprovfziondri a po
po rului''. 

Adresîndu-se participanţilor la 
adunarea festivă prilejuită de de
cernarea înaltelor distincţii, tova-
1·ăşul Zamfir Zaharia, secretarul 
comitetului de partid, preşedintele 
consiliului oamenilor muncii, arăta: 

„Folosim acest moment solemn 
pentru a ne expr ima recunoştinţa 
faţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
secretarul general al partidului, 
asigurindu-1 respectuos că distinc
Pile primite constituie un imbold 
pentru toţi oamen ii muncii din in
stitut de a nu precupeţi nici un 
efort, de a munci cu tot elanul şi 
pasiunea pentru înfăptuirea sarci
nllor ce ne revin din documentele 
Congresului al X III-lea şi Con fe
rintei Naţionale a le partidului. 
Adresăm cele mal vil mulţumiri 

tovarăşei Elena Ceauşescu, pre
şedintele Consili ului Naţional a l 
Ştiinţei şi lnvăţiimîntului, pentru 
spr ijinul nemijlocit ce ni-l acordă 
în permanenţă, pentru contribuţia 
adusă la dezvoltarea cercetării şti
inţifice şi proiectării, pentru aşe
zarea intregii noastre activităţi pe 
temeiul celor mai noi cuceril'i ale 
ştiinţei şi tehnicii contemporane". 

Colectivul de oameni ai muncii 
din institut s-a bucurat în întreaga 
sa activitate de sprijinul Mini;teru
lui Agriculturii. indeosebi al Direc
ţiei Genera1e Economice pentru lm
bunălă\iri Funciare şi Construcţi~ in 
Agricultură. Ing. Nirolae Mantz, 
a djunctul ministrului, a fost p re
zent la cele mai importante ac
ţiuni, participind la rezolvarea pro
blemelor esenţiale ale I.S.P.l.F.-ului. 
Acelaşi lucru se poate spune şi de 
ing. Aurel Popa, preşedintele Co
mitet.ului Uniunii sindicatelor din 
agricultură, indus trie alimentară şi 
silvicul tură. 
Fără îndoială, rezultatele obţi

n ute în curs ul a nului tl'ecut, dis
tincţiile primit~ sîn L de natură să 
stimuleze eforturi le harnicului co
lectiv de oameni ai muncii de la 
I.S.P.I.F. 

Astrei, producţia globală a fost 
realizată în proporţie de 105,71"/o, 
producţia marfă, în proporţie de 
106,93%, producţia marfă vindută 
şi încasată, în proporţie de 104,5211/n, 
iar beneficiile in proporţie de 
125,71%. Aces te rezultate îsi găsesc 
expresia fizică în predarea unui 
număr total de 2.525 documenta-ţii, 
ceea ce echivalează cu asigurarea 
în complex a unor proiecte de 
îmbunătăţiri funciare pentru o su
prafaţă de peste 600 mii ha şi un 
volum de investiţii de circa 30 m i
liarde lei. 

Elaborarea proiectelor a devenit 
cu putinţă şi datorită efortu1·i1or 
pline de dăruire şi abnegaţie a le 
lucrătorilor din compartimentul de 
studii şi lucrări geologice care au 
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executat un mare număr cie pro
specţiuni de teren şi studii geo
tehnice, topografice şi hidrologice, 
unele de o complexitate deosebită. 
Muncind în condiţii grele de ano
timp şi stare a vremii. departe de 
cele mai apropiate aşezări urbane, 
ei au asigurat forajele, mineritul 
şi celelalte prospec~iuni pe zeci de 
şantiere răspindite în întreaga ţară. 

Evident, la ob\lnerea acestor re
zultate pozitive o contribuţie deo
sebită a avut-o participarea tot ma i 
largă a cadrelor noast re de spe
cialitate la creaţia tehnico-ştiin ţ i 
fică. A fost elaborat un număr de 
938 tehnologii noi şi îmbunătăţite, 
aceasta conclucînd la adoptarea de 
solu~ii mai eficjente şi la realizarea 
de economii de energie şi materiale 
def.icitare. De asemenea, în anul 
1987 s-a desfăşurat o intensă ac
tiv itate de tipizare, elaborîndu-se 
un număr de 9 proiecte tip nou 
la fazele P.T. şi D.E. 
Realizările obţinute i n întrecerea 

socialistă pe primul semestru a l 
acestul an, printre care depăşirea 
planu!u.i d~ producţie cu 6,50/o, a 
beneficiului cu ioo 0 şi a producti
v~tătil muncii cu 6,50 0 , inda·eptăţe.;c 
sa se spună că şi în viitor Instj
tutul va ocupa un loc .fruntaş în 
intrecerea socialistă dlntre institu
tele de proiectare ale ministerelor. 

Rezultatele bune obţinute de 
I.S.P.I .F. sint rodul muncH între
gului său colectiv, al tuturor ingi
nerilor, tehnicienilor şi muncitori
lor din compartimentele şi unită
ţile sale, dar şi al Consiliului Oa
menilor Muncii al Institutului care 
sub conducerea comitetului d~ par~ 
tid , cu sprijinul comitetului sindi
catului şi a l comitetului U.T.C., au 
ştiut să valorifice eficien t i·ezervele 
de muncă şi creativitate existente. 
Se impune, cu necesitate, şi ci tarea 
cito1va nume. N umele acelor tova
răşi care, prin competenţa dăru
irea şi abnegaţia lor au ' hotărit 
reuşita tuturor acţiunilor. Este 
vorba îndeosebi de dr. ing. Eugen 
Cazacu, ing. Gavril Mudura direc
tori adjuncţi, Zam.i'ir Zaha~ia se
cretarul comitetului de partid,' ing. 
Julian Mihnea, inginerul şef, ingi
nerii Elena Stănescu, Alexandru 
Iosub, Gheorghe Popescu, Constan
tin Bira, Da n P opescu, Adrian 
Puşcaşu, Ştefan Rădulescu, Valen
tin Cruţescu şi Ion Georgescu, 
Gheorghe V'i(elaru~ contabi lul şef, 
ing. Ion Ion, preşedintele comite
tului sindical. 
Hotărîrea întregului colectiv al 

I.S.P.I.F. de a munci cu ş i mai 
multă răspundere pentru a obţine 
rezultat2 tot mai bune, contribuind 
astfel la infăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce-i revin in înfăptuirea 
noii revoluţii agrare, a fost lim-
pede exprimată în telegrama 
adresată tovarăşului N I COLAE 
CEAUŞESCU de către participa'nţii 
la adunarea festivă consacrată de
cernării înaltelor distincţii, in ca.re 
se spune: 

I 

„Conştienţi de răspunderile 
ne revin în înfăptuirea poUti 
partidului ş i statului nostru 
dezvoltare şi modernizare a agrt 
c~1ltudi noastre socialiste, muncito..: 
;·ii, tehnicienii, ingineri i şi ceilal 
oameni ai muncii din Institutul d 
Studii şi Proieclăi-i penlrn Imbu 
ntitiHiri Funciare se nngnjea1.ă ~ 
nu precupe\enscâ nici un efort, ai'. 
munceasca cu toată pasiunea pen ... 
tru predarea la timp o documen 
tatii lor tehnice care condlţ ionea 
investiţiile anilor 191Jfl şi 1989 Î1' 
domeniile lucrărilor de îmbunătA„ 
ţiri funciore, su depăşească volumul 
lo lal al activit5tii de p roieclare cu 
19 mil'ioan~ lel, să reducă consu
mudle de materiale ele construcţlt, 
faţă de pmicctele tip sau fată 
cel~ realizate :rnterior cu 600 

lioane lei. să sporească benefici 
1otal cu 4.6 milioane lei. Angaj 
ln lndeplin1rea prevederilor P 
~ramului na\ional tle imbunătăt 
funciare. sînlem ferm hotărîţ 
să acţionăm cu dăruire şi r 
pundere r':?•1olutionar.ă, cu elan 1pa 
lriotic pentru a da viaţă sar 
nilor şj orienlărilo1· cuprinse în 
expunerile rostite de dumnea„ 
voastră la şedinţa Comitetului Po
litic Executiv din 29 aprilie a.c.1 
la şedinţa comună a Consiliului 
Naţional a l Oamenilor Muncii şi 

a Consiliului Naţional ai Agricul
turii, precum şi la Plenara C.C, 
al Par tidului Comunist Român din 
28 iunie a.c., care s-au constituit 
în documente de o import~nţă deo
sebită pentru intreal{a activitate de 
partid şi de ~lat. 

Vă încredintăm. in numele co
muniştilor, al tuturor oamenilor 
muncii că ne vom reconsidera în
treaga noastră activitate în spiritul 
exigenţelor revoluţionare de inten• 
siiicare a aclivităţilot· politico-edu
cative, de întărire a ordinii şi dis
ciplinei, de ridicare a conştiinţei.. 
muncitoreşli revoluţionare, exigente 
Coi-muiate de dumneavoastră la 
Consfătuirea de lucru cu activul şl 
cadrele de bază din domeniu! ~Cti
viUHii or~an 1zatorice. ideologice şl 
politico-educative. 

Ne folosim, de asemenea, de acest 
prilej p entru a ne e>..-prima iotrea„ 
ga noastră recunoştinţă faţă d 
noile măsuri de majorare a retri 
buţiilot· şi a pensiilor, faţă de grij 
statornică pc cat'e conducerea de 
partid şi de stat. personal dum• 
neavoastră, mult iubite şi stimate 
tovarăşe Nicolae Ceauşescu, o pur
taţi pentru creşterea continuă a 
nh·clului de trai mat.e1;a1 şi splrl
Luul a l în tregului nostru popor". 

* * * 
P rin strădaniile tuturor oameni

lor muncii. în frunte cu co
muniştj.j, al căror exemplu de 
ab:-.ega\ie şi dăruire slujeşte 
drept pildă întregului personal, 



„ 

T.S.P .!.F. o devenit o unitate eco
nomicu de pres tigiu a ţării , arlată 
in pos cu ultimele cucerfrj ule 
şLiiniei şi tehniciL un partener de 
nădejde, compe titiv în coopera~·ea 
~ătii nonstre cu alte ţări în dome
niul imbunii.tă\irilor funciare, a l 
adap t<i1·i1 naturii, mediului înconju
rator la cerinţele omului. 

Dupa cum am mai avu t prilejul 
s"I consemnum in paginile l·evistel 
n·Jastre. LS.P.I.F. ore in spate le său 
pest;i trei decenii şi jumă tate de 
existentă, luind [i inţă incu în pr'.
mil a ni ai luptei pentru ll'ansfor
mare:'l socialist:'.'1 a o gri eul lur i i. Jn 
cpn~u pe care, datorită ma rilor 
realil.itri ş i deschider i o denumim 
t•u firească mind rie EPOCA 
NICOLAE CEAUŞESCU, acesta a 
cunnscut, însă. o nouă line1·e~.e. 
marcată ntil de creşterea rolului 
s:'lu, c i t şi de ::i mploarea acti vită\ii 
ce n desfă-;oară. incepînd ma l ales 
clup.1 Ple na ra C.C. al P.C.R. din 
2a februarie - 2 m a rtie 1973. cind 
Lornr.lşul Nicolne Ccauşe.cu a pus 
în ra~a partidului şi a î ntregului 
nostru popor necesitatea gospodă
ridi cu maximum de grijă şi răs
punde re a pămîntultti, a realizării 
unui vost program de lucrări de 
imbunătă~ iri funciare. 
ŞI µentru co cit'i1orLi noştri să-şi 

formeze o imagine cU mai com
pleia despre acti-viwtca 1.S.P.1.F.
ului . cu bogata sa expe1i-enţă acu.
mulată de-a lungul anilor, 1U!--O.m 

adres<rl tovarăşilor dr. ing. Virgi.L 

Dobre, directorui general aL insti
tutului, şi dr. ing. Eugen Cazacu, 
dfrector-adjunct. care ne-au 1'e latat 
aspecte int eresa 11 t c : 

„Act uala etapii, ne-a spus dr. 
mg. Eugen Cazacu, este puternic 
marcat.ă de intrarea în vigoare, la 
30 iunie 1983, n Progt·amului naţio
na l de irigaţii, desec:irl şi comba
terea er oziunii solului, care urmă
reşte asigurarea unor producţii a
gricole sigure şi s tabile. pentru 
creşterea potenţialului productiv a l 
pămintulul , moi buno. organizare şi 
fol osir~ in mod uni tar a terenurilor 
agricole, n întregii suprafeţe ara
bi le a lării, renliznrea irigaţiilor pe 
ci rcn 55-60 1

0 din suprafaţa arabi
lă, cit şi prin executarea unor 
vaste Lucrări de desecare şi comba
tere a eroziunii solului. 

Desigur, am obtinut succese în
semnate. Aces tea n-al' fi fost însă 
cu putinţă dac.1 noi n-am fi ţinut 
pasul cu cerinţele progresului şti 
inţiCic şi tehnic. Spre exemplu, în 
domenjul irigaţiilor s-a început cu 
mici amenajări, de cîteva sute de 
hectare, cu retele de canale dln 
pămint, de cele mai multe ori ne· 
căptuş i te şi cu distribuirea apei 
p r in scurgerea la suprafaţă sau 
prin inundare. După 1965. odată cu 
trecerea la elaborarea proiectelor 
pentru sisteme mari, s-a u diferen
ţiat - pe bază de ra ionăl'i - tere
nurile pretabi le pentru udarea prin 
brazde de cele pdn aspersiune, in
trod ucînd u-se echipamente pentru 

udarea adecvată riecăreia în parte. 
Re\elele de ca nale de aducţiune şi 
distribuţie au fost prevăzute cu 
căptuşeli pentru reducerea pierde
r ilor de apă şi sporirea randamen
tului general, iar pentru uşurarea 
exploatării s-au prevăzut noduri 
hidrotehnice şi construcţii hidro-
tehnice speciale, care să asigure 
automati.zaren conducerii apei. Sta
tme de pompare au ajuns la di
mensiuni gigantice, fiind aproape 
unice in lume (S.P. Basarabi-Pădu
re = 73 m.c./s, S .P. plutitoare Gă
lăţui = G5 m .c./s, S .P. plutitoare 
Stanca = L80 m .c./s, S.R.P. Spiru 
Haret = 140 m .c./s). In deceniul 
următor s-a asigurat reducere:.i 
densită ţii re\clei de canale penlru 
micşorarea suprafeţelor scoase din 
ci rcuit, a consumului de materiale 
energointensive, de energie electri
că, spori rea randamentelor generale 
p r in recircula rea apei şi utilizarea 
cana lelor de atluctlune în comun 
cu alte sectoare de activitate (ali
mentă1·1 cu apa a le localilăţiior, in
<.lustrillor, amenajuri piscicole etc.). 
O grijă deosebită in proiectarea 
sistemelor de irigaţii s-a acordat 
măririi fondului funciar, păstrării 
sau îmbunătăţirii condiţiilor pedo
loglce de dezvoltare a culturilor, 
aplicării dife reniiate a regimului 
de irigare prin bivalenlă (brazde 
şi aspersiune), in aceleaşi sectoare. 
Tendinţa acLualil este aceea de a 
automatiza funcţionarea reţelei de 
aducţiune şi distribuţie a apei, mer-



Datorită avantajelor deosebi te, sculele diamantate sint folosite o:zi în majorllo\ea ro· 
murilor industriale, pentru prelucrarea unei game largi de materiale ca ! metale feroase 
ş i neferoase, carburi metalice sinterizate, piatră, beton; ceramică, stfclă ş i s.ticlă optică , etc., 
în aproape toate procesele de producţie moderne : rectificare, debitqre, găurire, ho·nuire, 
lustruire, ·lepui re, trefilare etc, domeniul apl ica ţi i lor fiind în conti nuă extindere . . 



t Jo-.,:) 

--- /Jo()( I 

. 
„Este necesar să facem astfel incit fiecare şcoală, fiecare 

institut superior să devină un puternic centru, o citadelă 

a educaţiei şi formării tinerei generaţii, a constructorilor de miine 
ai socialismului şi comunismului, a acelora care trebuie să asigure 
ridicarea continuă a patriei noastre pe noi şi noi culmi de progres 
şi civilizaţie, să asigure întotdeauna naţiunii noastre, poporuluj 

român un loc demn în rindul naţiunilor libere ale lumii !" 

NICOLAE CEAUŞESCU 
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Angajal'e politică revoluţionată a tuturor forţeli:; 
iPub1klisl:i.ce în susiberea desfă.5111·il:rii in;v:ă;1ămmtu:1 · 
in strî.nsă legătură cu cercetarea şi pl'oducţia 

Tezele pentru Plen.:• ra. C.C. aJ P.C.R. - pr-0gra,1n de ae>< 
ţiune revoluţionar~ de muncă exemplară pentrll 
presa noastră 
lntreaga noastră presă puternic angajată în ridicarea 
nivelului cultural şi ştiinţi!ic a l masele r, în dezvol
tarea conştiinţei lor revoluţionare, fo formarea omulu;i 
n ou (Masă rotundă. la redacţia revistei „Albina" 1 
care participă : Spiridon Stănel, Mircea Ichim, Du~ 
mitran Frunză, Vladimir Pană, Andrei Croitoru, Ma
ril.ena Vulpe) (Constantin 1'atu) 

ATELIER PROFESIONAL 
Profesiune - angaja1·e - calitaLe (din preocupăl'ile 
z.iarului „Szâbăd Sz6" privind perfecttona.rea poUtică 
şi profesională a gazetarilor (dr. Ma ria P ongracz-Pop) 

DEZBA'.mRI PROFESIONALE 
ln lumina. orientărilor şi. sarcinilor sublininte de to
vară.şui Nicolae Cea.uşescu Ja Consfătuirea. de lucru 
p c probleme de agricultură 
Presa p oate şi t rebul.e să se angajeze tot mai pute rnlc 
î.n susţinerea marilor comandamente ale nou revoluţi' 
agrar e. (Participă l a dezbatere : A urel HarşanJ Emi\ 
Fetică, Petru Filioreanu, Traian Bi-ătÎ!31) , Teod01· Ms..
rian) 

CON YOUBJRI PROl~ESIONALE 
sa accentuăm forţa de convingere a scrisului n osh·u
(Con' 'Ol'bite cu lon Pavelescu) 

LIMBAJUL PRESEl 
Un nou lip de compuse î,n limba romană ? (Dorin N. 
Uri tescu, Rodica Ută Urjtescu) 

O ZI .IN REDACT IA ZIAR,ULUJ .„ 
Momentele fierbinţi definesc capacitatea de exem
plară mobili1..are a colectivului (Reportaj realizat îo 
redaciia ziarului „!nainte " - Dolj de Milena Co
marnescu) 

OPINII DE CITITOR 
Un ah:nanah care„. n.u prea este almanah 

RETORICA .ZIARISTICA 
XV. Substllul interpretativ peL·sonallzat (rubrică rea
li.zală de Constan tin Lupu şi Mircea Hamza) 

PE TE!\'rE GAZETA.REŞ'.l'I 
Ziaristul - el'ou de literatură ; Presa - sursă de 
inspiraţie pentru literatură (I) (D. Roman) 

RUBRICA SUBIECTIV A 
Am v~zut • Ne-a. plăcut • Vă semnalăm 

F .ARA SUPĂ.RARE! 
De prin presă adunate.„ 

GAZETAltl DESPRE GAZETARlE 
l. Peltz : „Am considera t ziaristica un laborator exc·e
Jent de creaţie" (C. Darie) 

Ci.tim in presa. noastră de acum un vea.c (Rubdcii 
realizată de Rodica Şerbănescu) 

FIŞE PENTRU UN D.ICŢIONAlt AL 0Al\1ENILOlt 
DE PRESA 
Alexandru Vlahută - ziarist de talent (l) {COnsta.n-' 
tin Tatu) 

Panoumic extern (Rubrică realizată de Co.nstantln 
Lupu) 

Pe scurt de la noi 
Pe scurt din t-0ată lumea 



„Să asigur:ăm formarea unei tinere.g.eneraţii, a unui tineret cu spirit 
revoluţionar, patriotic, gata să servească in orice imprejurp~i 'Cauza socic;ilis
mului, comiinismului, poporului, bună~tarea, inClependenta · Şi· s'.uveranltatea 
sa, să fie ferm apărător al păcii şi colaborării internaţionale~ · 

. . .r r 

·Nt~O,~E' ~EAUŞ~SCU 

Angajare politică, r.e" o I u Uonar ă . 
• . !t .-t 

.... 

for telor · pubU'CiStice: ., . 
li 

A 

ID susţ~erea ·desf ăsurării , 
'I 

Î n\lăţilm Î ntullÎi 
• • I i .. 

" -, 

în str Însă ' legătură . ~u.' cercetarea· şi ' ProduCtia, 
1 

A 
devenit o tradiţie în e
poca noaStră - eJ>Qcă 

• de _largi des<:hi'~eri _' şi 
1 mar.i 'prefac.erl maugu-

rată · de 'Congresul al 
!X-lea al partiduhil - ca· ·începerea 
i:ioului an de invătăniînt să mbă 
loc in cadrul solemn: sărbătoresc 
pf!ilej ult de jntnn1re1t~co'riducăitorl
l<w " parftauiw Si statuluJ:· .nostru cu 
cadre dldactite. siieclal1sti din pro
ductie şi institute de cercetare şi 
proiectare, cu tiner-etul,~studios. De 
fiecare da'tă aceasta se transfo.r.ină 
într-o puter.ni'câ manifestare a sen
ttmentelor de neţărmurită dra~oste. 
respect şi recunoştln'tă pe care ma
sele de e1evi şi studenţi, toţi oame~ 
nlt şcolii. i ntregul nostru popor le 
nutresc faţă de ito:varăşu.l NICOLAE 
CEAUŞESCU~ secretarul ·~eneral al 
part idului, preşedintele Republicii, 
fată . d~ to v a'l'Îl ş a ELENA 
CEAUŞESCtJ, preşecUntele Co.nsU:iu
lui Naţional al Ştiinţei şi tnvăţă
mintullii , stTăluciU promotori ai in
vâ:ţăminLului românesc modern, 
preocupaţi -statornic de perfe...."tio
n.area, şi modernizarea 'bazei ma
terlq.le n şcolH. a caUtă·ti.i rProcesu
·~ â.!lstructiv-educativ: ·de ·pretlătiO: 
f!'a t~einică şi educarea. ·mwtila
fe:ală a tuturor tinerilor din pa
ţr~·l1~astră. Fiindcă este o reali
ta·te· vie; palpabilă a zilelor noa.s
t~· · c'ă. · benellic.Und de· condiitiile 
l)l'tn,unate create de partidul şi sta
tul• nostru: de orientările clarvăză
toarei ale tovarăşulu.I Nicolae 
Cea ,ş"escu. de conducerea şi tndt:u-
1~;r. de înatită competentă a tâ
v~ei academician.-doctor Jngtner 
Elena Ceauşescu, şcoala românească 

s-a aiirmat şi se afirmă tot mar 
putem.ic ca principal factor de cul
tură şi civillzatie. inregistrînd an 
de an nor · şi imPor.tante -realizări 
pe drumul perfec1;ioriării, al 1moH
căTii •sale in ' dezvoltarea multila-
terală a • patriei. 1 

· AnUJ. · acesta, tradiţionala întîlnf 
re a conducători10r parlidwui' şi' 
statului nootru cU' ~ti:iterl!tU! sttidlos, 
cu >Slujitorii şoobi ~ awt IOC', se' 
ştie, î:n ~ municiJ?Îu1 Timişoăţa, cu 
pr.ilejill vizit:e! <ie lucru în 'juăe
ţul Timi:Ş. Ea si.a' deSfăşiirat într-o 
atmosferă de el~tă ;sărllt\tbate. de 
entuziasm tinet"esc. în climatui Jle
neral de puterni-că angajare oatrl'l
tică a oamemUol'> muncii. a în:tre.llu
lu.1 nost.ru 00J)or în infăptukea o-• 
biectiv:elor .cenin-esula'i al XHI-len · 
şi Conferinţei Naţionale ·ale parti
dului. Tn exceptionala euvintare 
·rostită cw această ocazie - adevă
rat progl'am de lucFU. de largă oers
oectiv'ă, al şt1intei şi învătâtntnt11-
lui, În - ~ctuala elapă de a·ezvottaJle 
a patriei .io.varăşul Nlcplae 
Ceauşescu a relevat încă 'o dată. 
cu forta · de conv.i~ere a fâptelor. 
marile realizări 'obţtnute în 1 in'qu.s·· 
trie. agriCu'Ltu.ră, ţnvătăJfl'.'llit. 1 t'n ce~ 
lelalte sectOal'e d e activitate în ul~ 
tlrnii 23 d'e arii L perioada cea mal 
fertilă ' în înfăo'fu.ir! din muftimilP.. 
nata Jioastră: i~toriJ: . . ~e~~rzari . 'de 
necontesta t. pre.7.e:oite 1m. fi~are> pa11 
si . ne mele::igurile ti~i1şene. care. !n 
anii sodalismul~'i. inde<>,c;e!Ji după 
Congresul al 1X.:lea, au ,cunoscut o 

I . .... " ~' ' ampla ~I l'tllpresfon.antă · dezvoltare. 
f' 

Este semnificativ,.. în acest context, 
că producţia industrială a judetuluJ 

'J .. 
' ; ·~·' l -

'.?:intiş -OCUpă locu.I ·al 9-lea -pe ţară 
între judeţele ţăril, precum $1 t.cfi). 
tul. că Tirfi'iş<>ara a d~venit un pu• 
temte cmtru de invă:ţă:rrimt· S11w 
riar · şi de .Cercetare. oe• băiicil(M'.a„ 
cultătilor de '3i:ci ffivătind oe$.te· l• 
mii de "5'tl:Idenţl. · ,, 

1n spiritul Teutloi' din aprme: 
secretarul .generai , âl: ·pa1-tldww.i şt.:.a 
consacrat o bună ipatte ·din cuvillfJ. 
tare, . cum era, şi tJ IleSc; pr.oblematic'U 
invătămintulul. acesta fiind <Privit 
în•· cadrul . larg tal .exigentelor .ac
tuale şi de perspectivă ale vietil e
conomico-sociale -a • ţării. S-a· subll• 
niat Si· de· această dată .rolul tor.ma ... 
Uv al conceptului revoluţicxnar invl„ 
ţăm.int-ccrcetare-producţie, al .-ra-es~ 
făşui·ăi'Ji j;n,vătămilfituhli în. -Stmlsă 
iegătul'li cu ceriontele .. ~ct.ualle ;Şi ·de 
pempectivă -ale edi!Mcării ·llSOOialJiste, 
ale asigurărU prog1·esului 1n toate 
seoboo!reledeaic1!Lvjlt.a!te '1Ji1Da1lă • . .;Esk 
necesar si aslggn\m.,o .împlet.lre .mult 
mai . sirinaă a ipvi.tAmintulul • cu 
ştiinla, cu ..producţia. - .sublinia 
tovarăşul ·Nicolae Ceauşescu. - ,pen.-. 
iru ci numai printr-o conlucrare 
strinsl intre aces~ •seetoare de ac ... 
iivUate se :va asigura · .fnfiptulrea 
neabătută · a mireţeloii progl'IUlle. de 
dezvoltare generală a 11atrlef noas• 
tre". Cerinţă de maximă înseinnă
tate, formulată limpede. or.ient:ir.e 
prioritară, .căreia $1 presa îi va· ia
co.vda, desjgur. o ~r:eocupare spon
tă, iniţiind .fn acest sens actiiuni 
publi<:"isbiiCe eficiente, m.ob.iJoimtoare. 

tn concepţia profund umanistl a 
secre'Uinllui general al partidului 
noott•u. -învă~ămintul trebuie să a
sigllre nu numai o cuprinzătoare 
pregătire tehnico-profesională, ci şi 

1: 



fom1B.rea spiritului revolutlonar. a vPnit, iri i apl., o daione civica. cie şcolii noastre de toate gradelţ _ 
conştlin~eî Înaintate. comuniste a ~oiişLu.o~ă. O .runorie cu a'tit., mal · · •latu1':71 asupra căreia va trebut ~ 
tuturor tinez:ţ.lor. „Să d.eşfăşurăm i1:1are c.u· .eh în tregul no.;>Lru invâtâ~ h1s1.Stâm mai. convingător . - de; a 
întreaga noastră acli\lltate pe" baza m 'mt esre gra,uJt, cheHuiellle 'c1e· la fO!·ma 'speciatls Li de înaltă cal;;?i-
coucep•lei revoluUona.re, ŞtJintUf::e bugetul 'Sl3WJ1U p ent'l.'u .acest ca pi- Cal'e, care să i ·.as.~lre mereu la pef -
(}espre lume şi viată - materlalls- . t.ol - insumind . mai mult de. 16 . fo..~i-e. ~p:ab}Ji ~-şi ins<J.'i~ 
mul dialectic şi istoric, prlneipille miliarde lei - Ii111Cl, anul acest,\. şi să aplice noile tehnologi i. Fiinilgi 
soclalismuluJ ştlilllifi~ - ne mdeam- ,de p este 1~ ori m ai maL·i în com- st iln ta este .astăzi .prezentă ca fact1JP 
nâ din nou ·tovâtâsu-t' NJ~ae· ·paratie cu 195u. Nu există pra:!tic nemljloolt de producţie în toate · ,.. 
Ceau.ş.eseu ---:.. Nu~nai in. 'lSemenea ni~l. p ingrăJlil~ in a~w~ Q insţi.- mur.ile economice. realitate ilustiîa_:-
condiiii invMămintul şi şlUnta ro- tuţie sau alta de invătănunt. In c:e ta cotid ian, prin fapte revelatoste, 
lnUllCCLSCă VOr, pufoa~· ~ă·Ş,f J,ncJc~li- pnveşle invatătnmtuţ, SUpetil,Ol', s.in- in 1113.l'~q majOfila le 4 ÎOtreprini 
ne~scă misiunea.)j4e ~)!ottant~ ~19- ~ur'Ul: ctiLenu ~e. a~ ipt~ ' nt~b (·a- rllor noaşti;el< foi p~~vle presei. m 
tărltoare pe -Oale'·CH1u iii dk :yodarea cui~a'te feste, se CUJ\.eaŞre. „cel '·dl ca- ales a:l& <:~e1 c~i'J.tralc~ în emis! \ 
patriei noastre, vor 1rntea să se afle pacuaU.i ·nccărui tlmir de ~ învâţa, Le de radio si televiziune au foS:1 
permanent in avangarda dez.voltărli de a-şi iru.-uşi cele mai noi c:uuo- infăţ.işate multe asemenea fapte. 
româneşU, dar să ocupe un loc şun1e uin w"•e oumerulle de· a«f'1· Este. insă. în afară de orice indola-
de frunte în_ ~-el~ do„~iţ , de 11a- -~1l·a_te:·· l~, .1,n{eJW,1cf. gin_, t~·~ma , p. ~ă ace~tă .~otiivi~ţe, noul ·. " 
vangardă ale: 'dezy9Uitrli ş!llntel pg ' ·an~l\Ji 199Q.l "- ~a.li ~m ..r \ ub.hnla • t.tr-$ .dorp$Ju , de vi:r.l: va treb~ 
plan mond.ial". ·· · · · 1 

·' - WV!alraşw .N~c0JÎae ~eaiişeS'ou ·--.. vd 11 " ă-şi- ;gi'isea5ca o mai~ fargă re!leCi-
Se înţelege, în lumina acestui as.igilnată 1Cup.l'Jltdere.:1- mu·egui·U'.J ti- ta re. mdeosebi în ziarele locale. su~ 

mobilizator îndemn. cit de mare neret in învâiămintul de 12 .u1i. roate aspectele. 
este răspunderea noastră, a ziarişti- Este bine cunoscut - şi presa .Pen tru că - aşa cum a arăta-ţ 
lor. Avem .inalta datorje de>~· actlo· noa.st1ră s-q str!1dult"•_s(I! o d,m o11s- cxl?c:i·ientţl•Jl!tL~ţor pL1b1icatii ....... pa-
J1a riull intens · mru J;>ine . . cu "toate treze r. Că , Int1·ea'gwr pt-0 teri]~tică a r ' tep\ :să, â~rdătp" un" p prijin mal pu
mljloa<?~e ~ rie stao la mdemînă IonnarH )personalităţiJ 1umaue \>or- I tel·1tlc xeălizăbi„ programelor, ae o~ 
pentru educarea maselor în soilitul neşle de la faptul' ca ştiini;a, învă- ganizare. modernizare pe pr.incip 
mater-ialismulul dialectic si istoric. pimintul şi cultura reprezintă fac· intensive a întregii economii, inelu 
al socialismului ştiinţific. Ceea ce, to!"i ! unda.mentali al ,progresului ge- siv pr1n sporirea volumuluj şi ca: 
ev.ide.rit • . a:u ,von: 1putea face, decît t~eritl. a.I ed.ificcişH . noii s~!!}et,<\Ci. ~ U~Ji~- înforma~Hlo_i" for~izate. . ~ 
11:11nd '101 mşu~e m ~as cu viat c.u'' "~~pf care 1 te:fpllcă preoc..11ip'!\1.·ea I• A,icest tc-ontext '»'~ \C trep~ Şă av~QJ 
P'rpgr$51!1 ş(ltntei si tehnlcfi. al ®l- 1 t.~c»1sta.rită.· <ţ par-t1dulnh • ş1 Statului lhl~ i:nwt i.6 .. a.tJ?·Plila noas~iiă !aP. 
turii contemporane. formina.u-ne un n ostll:u, a conducerăi sale p.entru c<r Cercetarea fundamentala si cea 
lar.g orJzoa:it de cunoaştere. crearea celor mai bune conditi~ de apuca~1vă smt concepute lntr-u 

Problemele )(1!1vătămîntului sint dezvoltare ale acestOra, !lecai·e cin- rnpoL·t indisolubil de conluC'rare s 
privite in iara noastră ca. probll:- ~nal c neî9d npi poslbili'tăU ·El&. lâr- u1teraependen1ă. „ln realizarea tu:! 
me ale intregulw ,popor, , actionln- gire a oriţgntul.ui cw+oaşterii u..'Tla- tu.tor ooieeti~elor - arata tovarăşa 
uu-se·. constant pemnJ cuprmd.erea, ne in toate, jiomenH1~ .. „filpt pe, lu- I::lena Ceausescu._ .in cuvin,tarea a 
in,ţ,un tel sat,1. altul, a Luturor ce- ~e m.ai:i P."1teţ~ - 1 a1:ăta tovarăşul 1ni;I:>J.it~ mai sµs. - cel'.cetaea. ,ş,iln• 
!â'enilor ţării m sisţemUl educa- NlcoJ<ţe ţeauşescu ._ .care., dispun ţ1Hci. ~rebuie1să .acţioneze în strînsA. 
iiei priln · UJ.termeţ1iul .c\Ul.oasteni. d~ .m\lltă tortă :'mijlară. Da;r cea. ·<a>nltţcrare c;u produ~iâ. cu. învăţ~! 
HicLicar.ea continua a , nivelului de mai puternică forţa este, i!-Cţ~.: ~ mlll:tu!, in v~der~ elaborării,, d 
pregătire profesională, d,e cultur4 şi ştiinţei, a :cwturii, a ip,Y.ă,4inintulai t10i tţţmplog:U! . şfi asigure perfee 
cunoş,l;Ulţe · ştiinţifice al întregu - şi un PQ/.lOr CU O, inaltă. cultur;l~ tionar~a p.rqduselor ~· e~borarea d 
pppulaţti reprezintă. în viziunea i1;1f1rµi,~~ e.!f· o . ~~ltă . ştiil\ţ~ în tql\ţe u.Qi , pro~luse cu c::arad~qst.i.ci ~upel 

·~ecretarulUi. genei>~1 al ,partidului domen.i.ile. :va devE'.ni !> put11i:e ma~u rioare pţnU;u toat.e sectoarele de ~7 
nostrp; un !actor calitativ de .ii.mpor- ne Piimini. ! '.l1rcbuie ~· i;i ROJJ.lânfa. uvitate." •. 
tanţă deosebită. ,,'I'rţbuie să avem f!Oporul noşku să devină, în d,oine- · No.ul an de in.vă~ă.mint a demara~ 
perman.ent în vedere - arăta to- fl.lµl ştiinte~. io,vM~n1ulul. culiu- deci, sub auspici.i generoase. bene' 
varăşul Nicolae Ceauşescu - că nu- ril, un._ ~~1:1oi; .J>Ulţr.Qic_., ~. ma1:c DU· fi~i1r.!d - ca întotdeauna. de l~ 
mai un popor 'CU un înalt nivel de terc ~1 şil;\nţei $i cult~J11 • Congresul al lX-lea încoace - dG 
pregătire io. toate , do.meolile, cu o lntr-adevăi:, .ast(lz:i, mai mult. ca importa11te sarnin.i şi orientări re:;.; 
inaltă ·cultură ştiinţifică va putea Ol'iciud, ştj.inta. cercetarea ştiinţii!- prezent ind în iapt un program mO·. 
participa activ la schimburile de că_, srezulţaţele ei stau la temelia bilizato.r de muncu şi acţiune pen.-
valorl m.aterlale şi spirituale şi va dezvolt.ării ~cwiomiei. a· întregii so- tru continua .mode-mizare .a învâ'~ 
pu&ea ·fi ,cu adevli.rat liber sl lnde- cietaţj.. Fi,iră ·a · îi inarµiaţi cu cele m.intulul de toate gradel~ '.i.n. .1 con;1 
pendent !" De alei şi cerinţa impe- ntai•înalie CU;llOStin.t.e ~ şţiintei. ni- coi:d&A·tâ cu„ cerintele actuale de 
irloasă - cerinţă valabilă- şi pentru m~ni• nu poqţe pretindE: că este ,o deZt«>lt.are a societăţii noastre, cu 
presă -L de a • acUona mai hotărit putere mare. Ai::um. si cu. atît mal rolul tot mai impol'\tant pe care ·n 
cu consecvenţă, pentru tierfectiona:: mult in yiit9r. puterea rezidă. în a u şttln~a. invăţămintul şi cultura 
rea fajct.ivl<tăţli .de ilo:omare a .cadre- şUiniă. in ca,pac.l.tatea„C:.miuh1i .de a ca faclorti hotă.ritori în făurJ•rea so-· 
lor, «(e reciclare. de ridicare necon- crea. de a cuno3.$te şi de a adaota ~.ialismului s i comunismului. Ac~ 
teniită a nivelului de cunostinte p.50- continuu in .folosul său, a l ,progre- \ionind m spiritul Tezelor din a-; 
fesionale şi •tehnice. O nouă calitate. sului geneJ:al, întreaga dezvoltarea prilie, impreună cu organele şi or:: 
o product.iivitate ·superioară, o e!i~ soc.ietătii„ 'Este . o axjomă de ID<;lil'O ganiza~ile de partid, cu to.tl cel? 
cienţă .econo_mică sPQrită - .trebuie însemnătflţ~ •. .su.pţi.rţiată ,cu .deo.seb1tă lalij factol,"J. e(iucaUonalj, presa scrl,c1 
să .ne .file limpede aceasta - vor .pu- pregnantă şi -in cuv4ttarea :rostită să .şi audioviz.uală Poate şi va tre; 
tea fi .realizate numai cu <>ameni de tovarăşa academician doctor in- bui să fa.că mai mult şi mai t,ln~ 
competenţi, care şi-au însuşit cu- giner Elena Ceauşescu l a descl1i- penl.ru ca. invătămintul să se ridice 
ceririle· ştiintei. a.J.e tehnicii. ale cu- derea celUi de-al lll-lea CO!T!gi:es la pJ.velul conditiilor create , de S0-'1 
noaşteriî umane cin genere şi acţio- Naţio.naJ ,de Chimie .; „Trebuie să cletritea socialistă, pentru ca fină1·a 
nează· ·cu inaltă ,responsabiU.tate în a.\'elll perma.ueot i.n vede.re că vi- g~n.era~ie să ·f.i..e pregătită temeinic. 
funcţiile şi la locurile lor de muhcă. itorul popoi;ului nostru este strî11~ peoiru muncă şi viată. pe baza ce-: 
· ~dar, in România socialistă lega.t de ridiciµ-t;a gradalui gen~ral lor mai noi .cu~enri ale ştilntei sl• 
drepttţl constilutional prLvind p )si- de cunoştipte, de prcgaUre. de llcz- ceh.nicii, ale cunoa.'?t.erU umane în 
o.iliWea· pe care .o au toţi cetăţenii \•oltare puternică a ştiinţei". Da genere. in strinsă conco,rdantă 1.CW 
fără deosebj.r.e de nationalLtate ·sau EdC'i. din acest adevă1· axioma.tic re- exig~ntele actualei etape de dez.vol.:. 
de alt& na~u1:ă , de a invăt:a a de- z1.1ltă şi ră,spun~erea patriotică a tai·~ .. a României socialiste. 
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program de acţ i une revoluf ionară; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . 

exemplară pentru de 
.... munca 

Întreaga noastră presă 

pute.rnic implicată 
A 1n 

• 
SI 
.) 

in 

nivelului cultural ridicarea 
stiintif ic al 
.) ;, 

maselor, 
dezvol.tarea 

, conştiinţei lor' :revolutionare 
.) 

In documentele de l).arHd s-a subliniat adesea că mar1Ie înfăp
tuiri ub(inut.e in Iiiurirea societăiii socialis te. multilateral dezvoltate 
di!l iHltria. noash:·ă sint şi rezultat ul nemijlocit al activităţii polltieo
!dco_logi(',c şi cultul'al-educative de formare şi dezvoltare a conşti
m (,c1 l'evolutiona.re, a omului nou. Un om .înzestrat cu un mod 
de i:indirc şUinţUic, c n o concepţie mater~alist-diaJecticli şi isturfcă. 
de~re lume, cu w1 nivel dţ cult\lră şi şUin~ă care îl face cu 
:id~vărat liber, constructor conştien' al propriului destin. al pro
prmJui viitor. De a.foi şi sarcina ce revine pr.esei, f.n lumina •rezelor 
db a1n·m~ de a. ac~iona cu rriai multă , fermitate, de a se implica 
mai puternic, mai a.ct'iv in r idfoarea nivelului cultura.I şi şUinţ-Uic 
al mnsel.01-, in dezvoltarea con.5Uinţei lor revolutionare, în Corma
J'ea, CJmuJui nou. 

Dezbaterii acestei 1uoblematici ma,jore i-am consacr:~t o masă 
rotundă la redac~ia revistei ,,ALBINA", ele la a cărei inlilnţare 

. s:a~ im1>JfaiL în t~mmna trecut.ă. nonă decen,i-i, revistă cu un profil 
~l1shnc1 , unic în peisajul jurn~listicji româneşti. de magazin ('llltti
ru.l-ştiiutific. adresin<lu-se cu precolde.re cititorilor (le Ja saw. clar 
n u numai lor. . 
L:~ masa rotundă a revistei nDns tre ·au p:u•Uci11a t. : 

Splridoo STANEL, redactor-şef a l revistei, Mircea ICH1Nl, secretar 
responsabil de rcdac~ic, Durnitran FRUNZA, publicisl-comentator, 
Vladimir PANA, .redactor de rubrică, Andrei CROIToRU 1;11 Mari
lena \' ULPE, r cdact-Orl principali, şi re111:ez·entant~ revist.el „Presa 
noastră„, Constantin T ATU. 

presa· noastră-

Spiridon STANEL: Tema pe care 
„Presa noasttă" ·tle-o •pt·epune· spre 
dezbatere ni se pare deosebit de 
interesantă şi de actuală. Iar ale
geren redoct.iei noastre ne măgu„ 
leşte, fiindcă, lăsind .la o ·parte 
modestia, „Albina" are, în acest 
dom eniu, o anumit.ci exper:ienţă. De 
a itm in feri1 încă de l a crearea ei, 
in 1897, conferindu~i-se ' un profil 
„enciclopedic-popular", ea a avut 
ca menire să cont rib uie la „:iumf„ 
na rea satelor ", la lărgirea ori.zoh
tului cuJtural-ştiin ţi1ic al ttudito·
r ilo1• din mediul ·rural. Mi-aş în
gădui să citez în acest sens on 
pasaj din preambulul programului 
revistei ctitorită. de eminentul J)e'
dagog şi matematician Spiru Haret": 
,;Nu avem reviste şi ' publicaţii ·de 
vulgar:izal'e (răspindit:e â culturii Şi 
ştiinţei - n.n.) - se spunea acolo. 
Nu avem aşa-tJdnd revisîe <ie !a
m ille p~ care să le poată· citi cu 
folos oricine, în 'Care să afle fie.: 
cm·e un arti.col inl:.eresanti să iă:.. 
sească ·ceva· c0pil~l, să ·,găsească' 
ceva băiatul ·Sau fata care ' învaţă 
cite i/a. clâse liceale; . să găSeaseă 
funcţionarul, ·să găsească· militaru'i'
agricultorul, comerciantul, \Să t1J 
pentra toţi cite ceva : şi îrl'văţătură 
şi petrecere („.) ". Acum, privind ~h 
urmă, putem· spune'că ··revista; de-a' 
lungul vremH, a umplut cu priso
sinţă golul de ca1·e se vorbea .în 
programul ei. 

DumUran FRUNZA : lntr~adevăt 
răsfoind colectille revi.stei te poţi 
cop.vţµge, fără p.ici o greutate, ci 
,,Âlbina '' a fost profund impUca~ 
încă Cle la apariţie, tn treburile 
obştei ţărăneşti, în realităţile me
di ulµ i rural. Aceasta s-â · datorht 
şi faptului că la redactarea sa au 
partidpat personalităţi de prestigiU 
ale şti.in~ei şi culturii româneŞti. 
I-aş 'aminti doar pe C. ~dulescu·
Motru, A l. Xenop ol, Geo'l'.ge Coşbuc, 
M.îhall Sadoveam.1, DimHrie Glisti, 
Gh. A:damescu... Tradiţie care s-a 
.menţinu t şi se menţine constant 
pină în zilele noastre„. 

Con.stantin TA'l'U: Şi care oferă 
- aş. adăug_a e~ - certitudinea 
t1·atării problemelor cu competenţă, 
cu autoritate ştiinţifică. 

Sp. 'S; : ln .anii revoluţiei şi con
strucţiei socialiste, îndeosebi după 
Congresul .al IX-lea al partidulW,. 
„Albina" a cunoscut o nouă tine
reie, contlnuînd şi dezvoltînd pe 
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„Este necesdr să inţelegem că ne găsim ... intr-o asemenea etapă· de dez
voltare in care activitatea ideologică, politico-educativă, nivelul general 
de cultură reprezintă ~un faţtor de impor,tonţă deosebită pentru intreagq 
noastră activitQte de. partid şi d~ stat, pentru insăşi opera de făurire cu suc• 
ces a . societăţii spcialiste.11 

• I'.- ' ;) " • ' 

trepte superioare tradiţille progre
siste -ale înaintaşilor, angajîn
du-se activ în procesul atît de 
amplu şi de complex al edificării 
omului nou. Lună de lună - din 
1;974 revista apare h~nar - ne 
strădl;ilin să scoatem în evidenţă 
CO\ltribuţia hotăritoal'e a secretaru
lui general al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, la conceperea şi 
transpunerea în viaţă a politicil 
interµe şi externe a partidului şi 
statului nostru, la ridicarea Româ
niei soclaltste pe .cele mai înalte 
cutlni de progres şi cLvilizaţie. 
Relevăm, de asemenea. rolul 
condueător al partidului în toa
te sferele vieţU soeial-eco~o
mţce şi cultural-ştiinţifice, strin
sa uqitate moral-politică a po
porW,µi i.n jurul parl.idului, hotă
rirea nestrămutată a oamenilor 
muncii de la oraşe şi sate de a 
înfăptui obiectivele stabilite de 
Congresul al XUI-lea şi Conferinţ.a 
Naţională ;ale partidului, precum ,şi 
qerinţele noii .revoluţii tehnico-~ti
lnţi.fice şi ale noH. revoluţii agrare. 
Ş), consecvenţi cu profil1:tl nostru, 
pr9movăm valorile autentice ale 
ştiinţei şi culturii român~ti şi uni
versale, popularizăm cele mai noi 
cuceriri ştiinţifice, sprijinim larg 
ed4caţia materialist-ştiinţifică a 
populaţiei de la sate, a alţor cate
gorii de oameni ai munc;i,i. Numai 
în dome.niµ! ştiinţei, adică a ceea 
ce 'nqmii:n · propriµ-zis .ştiinţe\,_ dis
punem în fiecare„ nu!l1ăr ·4e trei 
pagini: ."„Unlverstil fără iainţ", 
"Cadran Ştijnţlfic", ,,~it şi adevăr". 
Ne preocupăm, totodată, de proble
me}e educaţiei în familie şi socie
tate şi nu neglijăm, în contextul 
preocupărilor pentru lărgirea ori
zontului cultural şi ştiinţi.fie al oa
IQ,enilor, nici problemele educaţiei 
medicale. Ayem, aşadar, o tei;naticil 
largll, bogată,, subsumată in1.egral 
exigen~elor formulate în documen
tele noastre. de partid privind edu
e:aţia comunistă, revoluţionară a 
maselor. 

Mircea ICHIM : Fără jndo.ială, 
acestea sînt, privite în ansamblu, 
preocupările de bază ale colectivu
lui nostru redacţional. ln ·Tezele din 
aprilie este pus, însă, din nou în 
evidenţă decalajul existent între 
dezvoltal'ea .forţelor de prodQcţie şi 
nivelul conştiin ţei revoluţionare a 
maseloţ. De a ici necesitatea revi-
gorării activităţii politico-ideologi
ce, astfel i~cit, în scurtă vreme, 
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să fie lichidat acest decalaj, ceea 
ce se poate realiza prin înfăptuirea 
cu consecvenţ.ă q tuturor Qrevede
rilor Programului ideo1ogic al pai·
tidului. Şi asemenea ~ntregului front 
ideologic, î ntregii prese, şi noi, cei 
ce lucrăm în redactin „Albi~~;·,, 
a,vem datoria să contribuim cu 
toat~ forţele. la lichidareai acestui 
decalaj, fireşte i n limitele ariei 
noastre de acţiune şi 'in_ s.trlnsă 
Itt,gătu.ră cu realitatea şi preocu
parile citadelelor productive, in-
dustriale şi agrfco1e. -

D. F.: Mi-aş i11gădui să adaug 
că există toate premisele pentru a 
ne putea implica şi. mai puternic 
ln vasta şi generoasa activitate ce 
se desfă5oară la noi în ţară Pcmtru 
Iormax:ea 9mµlui nou. !}.cestea ·Di 
le o!evă, înaln e de toate, .'faptul 
că revista noastră este structurată 
solid pe coo,rdonatele acQ.vităţil de 
educaţie materialist-ştUnţifică. D'e 
pildă; una din' pagini apare 
curo s:..a mai spus - sub genericul 
„Univer,sul fără 'talne". 1n spa:ţi Ltl 
ce-i ·este afectat, noi v'rem să 'sur
pt·indem· şi să decelăm anu'miie 
laturi ale lumii ca 'to}al'itafe în 
timp şî spaţiu, infinită şi variată 
în ce prive·şte formele de xnani!. 
festare a materiei. Micro şi macro
cosmosul i·eprezintă, deci, cîrnpDl 
problematic - ca să mă· exprim 
aşa - in sfera căruia incercăm, 
cu sprijinul astronomilot', fi:tteie~ 
nilor1 geblogUor, ecologilor'· etc., să 
răspundem unor întrebări 'legitime 
ale cititorilor : „Ce este dniv~rsul 
şi din ce e8te alcătuii'/", ',,Ce ·smt 
stelele şi planetele, galaxiile şi 
metagalaxiile' ? " , „Care este· struc
tura atomultli şi a particulelor ele
mentare?", „qum a apărut Viaţa 
pc pămîni ?'', · „Ce enigme neelu- ' 
cidate mal are plan'eta it'oastră ?". 
Şi acestea sint doar citeva din 
nlfl\ţPQJlS~~ întrebări ce ni se pun 
in. lc.eiStă. privinţă. Evident nu ne 
J?ropuq_~ L şi nici n-am putea-o 
face - s.ă dâm răspunsuri ex
hni.IS'tiv.e .Pii c.u atit mai pu'ţin, lec
ţii de ştii.fiţă popularizată. Ne. s_tră
duiîn do~ să menţiîlem un cozili
nuu şi ~cund dialog· ·cu q~menii, 
dezvăluindu-le· aqe .ăltu,r.i din .care 
să înţelea~ .P\aî );>"~ne că uniVCj'S\11 
nu se sp:ti~}nă ·pe tezele creaţio

niste, mistico·-ide-aiis'te„ ci ar.e ca 
substi;~t materia şi>•miŞcarea, fim
put şi sp_pţitjl. lnce,rcăm să r~pl: 
vilm, ălffe( spus, străvechea ecua-

tie enigmă-adevăr, folosindu-ne-~· e 
citeva r ubl'ici permanente, cu lcd-g 
audienţă :: „Fen,omene ~. cosmitJe 
„Eniirmcle Terrei'', „Omul şi oe -
t\rca natu5il", „Din lumea plant-e
lor ,şi ;iJ;llJ:!lalelor". Con.vi.o.şi că .® 
Se poale Wp l'bi de L 1;10 'Ont 'Dl!JU ·~ 
cunoaşte11ea temeinică a no.llor e 
ceriri ale ştiintei şi tehnologici., 
v. ·em s~ pi::p910V'~ ·şi în c011.t~~~ 
ce; apcl.î:nd• ~a_ · diverse modaUtăff 
publicistice, ceea ce este suscep„ 
ti bil de validare şi propulsare fu. 
practică. ·• · ' " · 

M. I. : Qred că este' bine să 
mep~ţon.iţtP" şţ p~ocuparea noastl'.~ 

;~us~io tă de a adµce î n pr.im_;pl~n 
' cciî-ltribu,ia Ştilnfel româneşti 1'~ 
lâ r:girea orizontului cunoaşterii u,„ 
mane; Ja dezvă;ţ:uirea, taine~or uni}: 
versului. I.ii; aces context se înscrie 
şi rubrica „Românli in culturi. 
uni\•ersată", care-şi propune să r~ 
aiizeze o suită de portrete ale uno 
.oameni de şţîinţâ din patr'ia n..oas,
t râ cu contri.buţii remarcabile i~ 
·edificarea pah-iînol').iului cul\itraJ 
a l ummută"ţii. · 

' I 

C. T.: Ar fi interesant, poate, d~ 
cui1oscut cum sînt stabilite opţiu_• 

·nile cititorilor?. Şi nu numai în 
acest domeniu: 

· D. F. : Primim la Tedactie · up 
Jilare oumăr de scrisor.i din parte 1 

cilitorl'.l.or. Ei pun diverse· întrebărf) 
dar vin şi cu unele 'opinii, sugerea
ză chiar anumite teme concrete: 
S·a· statornicit, deci, un dia1og 

·permanent 'al redacţiei cu cititorii" 
revistei. l 

•S1>. S. : Există în practi.ca redac-. 
ţie i noastre şi bunul obicei de a se 
orga niza cons.fătuiri cu cititorii .fu 
diverse -centre. •Sintem invitaţl îp.i 
acest scop de cdml tetele de cultut 
şi educaţie socialistă, de şcoli, .bi. 
blioteci. Realizăm, deci, o legă3' 
dfrectă cu ciţil-Oril, benefică şi pe 7 

tru ei, dar 'mai ales p~tru no· 
Ştim ţ.-.:act ce să le ()ferim t1 

paginilr revistei. 
~ "{ 

1'1. I. : Şi deplasihile pe care 
facem cu· dive.l'Se .Prilejuri în o,; 
:şele şi satele ~~- sînt uii m"t]r.e 
de s.onda.~e- •t:( ţlorlnţelor cltitorijo -

Vladiinlr · J.',Afi.\: Cu toate cA 
dezbatem o problemu de actual 



„Să pornim permanent de la materialismul aicrJectic şi• istoric, concepţia 
revoluţionară despre lume, de_ la socialism\11 ŞJiinţific, dar şi de la noile cu· 
ceriri ale ştiinţei şi tehnicii, care îmbogăţesc şi vor iml:>ogăţi continuu con· 
cepţia revoluţionară despre lume şi viaţă, cunoaşterea .u_nfami în g~neral." 

tnte, mi-aş îngădui, totuşi, să Iac 
o scurtă incursiune în trecutul re
vistei , în intenţia, desigur, de a 
releva şi mai pregnant i.:apodul 
dintre traaitie şi continuHati;. Evi-

, dent, nu se ~poat~ vorbi despre 
p.razentn in acel timp in paginile 
ei· n unor idei materialiste, aşa cum 
pot "fi întnnite în publica~iile de 
dinainte de eliberare editâte de 
mişcarea m\mcitorească sau de in
telectuali aflaţi sub iniluenia aces
teia. Dar ny poate fj uitată, spre 
exemplu, campania dusă de George 
Coşbuc pentru -&tkgirea unor ,.su
perstl (luni păgubitoare poporuJUi ", 
cum le spunea el. Deci ş i pul'(ina 
„l\IH r:>i a<levăr", de care amintea 
înainte redactorul-şeJ, işi are, în
tr-un anumit fel, traditia ei. Fără 
îndoială, înlre ceea ce făcea marele 
poet şi ceea ce facem astă;. i este, 
în ce priveşte con tinutul, o dis
tantă cn de la cer la pămint. Noi 
combatem deschis, de pe potiţii 
motcrlaliste, misticismul, rămăş i te
!e obscurantiste, cu deosebită grijă, 
1nsă, de a nu ~riolenta sentimentele 
a numitor oain.eni. Ne s frildu.im, cu 
alte cuvinte, să-i determinăm să 
desprindă slngm·i concluziUe. sus
tinîndu-ne tezele cu a.rgumente 
convingătoare, care sii-i facă să 
gindească. De pildă, ne-am referit 
lri unele episoade c.lln Biblie -
despre potop, crea1·ea omului. Tur
nul Babel ~te. - in cadrul rub ricii 
„[,cgcn<le biblice comentate". dind 
explicaţti strict raţiona.liste, mate
ri111iste, in lumi na descoperi rilor 
a1i1eologice, , _a şLi,lnlelor moderne. 
J-\u. apărut în p_agina amintită s i 
ar(1colc pe teme mai generale. ne
cesare in primul t•ind factorilor 
educa\ ionali : „C-On(inutul runn.nist 
al . ateismului", „P~rmaneuj.a edu
<:a.~1ei materialiste", „Umanismu.I si 
1JogmcJe religiei", „Civilizaţie şi 
ateism ", „Cum şi d e ce a apărut 
~~H&ia '?", „Originile şi scmniffoa
r~a cultului religios" ş.a. Un a lt 
ciclu de atikole evocă m omente 
se:i-111ificative din is toria nlcismu
lu1 româ nesc sau personalitatea 
Unor oameni de ştiinţă aflaţi in 
conflict cu dogmele religioase. Iar 
la rubrica intitulată s.ugesli v ,,Pisi
<'a neagră", sîut explicate şi com
bătute prejudecăţi şi superstitii no
cive. Inserăm, de asemenea, în 
Pagină şi scuxte prezentări ale w1or 
cărţi din literalura şti in~ifico-ale
istă. Milităm, totodată, împo
triva sectelor religioase, îndeosebi 

împotriva acelor indivizi, care. bi
zuindu-se pe creduli tatea unot: oa
meni slabi, vor să-şi ::is igut'C prin 
mJnciunâ şi şarlatani.e venituri 
r,iemuncHe. Avem.. şi o rubrică. unde 
combaţe,m, f ie priu simple note, fie 
prin al'ticole mai ample, manifes
tări iraţionaliste din lumea occi
dentală. 

O. T. : Este bine cunoscut că 
proplemele de ştiinţă nu po.t fi 
tratate 01·icum. Trebuie să tinem 
scama de publicul cătula ne adre-

NICOl AE CEAUŞESCU 

săm . Să asigurăm, cu alt.e cuvinte, 
accesibilitatea mesajului nosLru 
publicistic. Ceea ce nu est.e deloc 
simplu ... 

V. P. : AşE), este. In ce ne pri
veşte, ne adresăr;n unui .public des
tul de eterogen. Trebuie .să scriem 
într-un asemenea mod incit să fim 
înţeleşi de un număr tot mai mare 
de oameni, chiar şi de clevii .şco
lilor generale . fără a diminua, însă, 
nivelul intelectual al revistei.. Este 
drept că !n ultimele decenii a eres-
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nSq dăm un conţinut tot mai larg Festivalului naţionpl ,,;Cîntarea Ro.,nâni
ei", care reprezintă ~ puternică mişcare, a întregii noastre naţiuni, o partici
pare a intregul.ui popQr, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, inclusiv a copiilor, 
la . formarea şi dexvoltarea .culturii noi .• la asigura.rea ua.ui nivel tot mai înalt 
ţi_I culturF noastr~ sQci,aliste." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

cut mult ri.îvelul de culturii ul oa
Jl?ţnilor mundi, incJusiv ~l celor 
de la sate, dar nu pierdem din ve
dere n ici faptul că sînt fami.lii 
a,bonate de 50-60 de ani la „Albi
)la ". Cu , atare şi bunicii trebuie să 
înţeleagă ceea ·ce clfes'c. Fireşte c.ă 
nu-i uşor· s!Î te . exprimi umpedc., 
pe întelesul tutttror, cind t e re feri. 
să zicem, la structura atomuful. Şi 
fotuşi.„ 

nalităţ[ competen te, „Poşta mecli
cului" au ca scop formarea con
vingeril că nu există boli univer
sal ·ira:tabi'Ie ci bolnavi. indivi'dua
lizaţi, cu simptome propri i, numai 
ale lor. Slgui:, nu mai este cazul, 
ca odii:lionră, să 1.1e „1•ăzboim" cu 
do:ftoroniele .satuluî, cu toate că 
nici acestea n -au dispărut dc[initiv. 
Sarcina noastră principală este de 
a promova î.n tindurile on.menilrn· 
o melltalltate ştiinţifică, atut!n-

Andrel' CROITOKU : Milllăm du-l să inteleagă bine di nu n~ 
pentru o cultură înaintată - a.ceac;- putem trata după ureche, după ceea 
ta ne e menirea - dar ţi.nem ce spune unul sau altul. Calea cea 
· ermanent seama ce nivelul de mai eficace de însănătoşire rămîne 
l)reg~tire. al celoi: 'cărora le adre- ajutorul medicului, dac nu e.xclu
săm mesajul nostru. Există însă o dem nici medicina traditională. 
~are d;,se]i>ire .între ;modul cµm ·Este ~~ea ce :41cerc~ să facem ÎA 
.se puneau problemele cu :.douii-'ttei .cad:ct!} iubrlcil •1LeguQ:t~le şi fru~
:decenli pi. urmii şi ·s ituatlJ'\ de ~ ~le - a1lmeil"' Şi medicamente";, 
i.tăzi. Cintl am venit în redacţie. sustb1t:rtă_ ci.e un reputat> doctor in 
în 1956, ex1sta co~cepţia că trebuje - biologie„ tn a~astă, di].;ect.ie ne gin
să te cobori neat1ărat la ni_velul de dim $iar şă 'l:ăi;gim sfern de pre
lnţelegere al ultill).ultti cititt>r. 'Th- 'ocut5ăi;i, · relµîrid :înţr•ttn viitor cit 
.prezent, ; lumea satelor, ad:icj cea .mai âi)ropia't .chestiunea folosirii 
căt:ela ne adresăm cu precâdere. planie1or cu ef~te curative. Aceas
~ste cu ţ~\ul nlta decit' ln~i,nte. ~ n~au cerut-o, de altminted, el-

. Cel m af ' "i:nillţi oamenir au tt·eC!u\: tifon!. 
prip şcoU. ::ţ.u o fortnaţie sui>_erloa
ră, exis~ la ~sate . şi ·O intelectua-

l litate nu~eroasă.. . 'Datoria noastră 
este de ·ă . ridic(! :Ştacheta . calităbii 
fiecărei pagini, inclusiv a celor d.e 
ştiii:ţă. 

V. P . : Est'e de înteles această 
prcocupcu:e, conformă int1:,utotul cu 
orientarea noa.„tră generală. de p 
nu respinge in. bloc- tradiţiile popu
lare. Multe din acestea au un mie7. 
rntioQaI. sint std.ine .misticismului 

M. I. : · Ne străduim să aslgudim. s l prej:Udecătilor şi, ea atare. tre
într-adevăr, revistei noastre "1.n bttie păstrate, lăsate moştenire ge
inaJt grad de -aecesibili~te. îngrh nera~iilor ce vor veni după noi. 
jlndu-ne în priµ;iul rî.nd de caii- _ „.. · 

l tate.a expr;i.mării J:n scris .. . Călăuză. C. T. : Poate că n-ar :fi Upslt (le 
ne este .în această privln~. st ceea lnl.e'tes să cunoaştem pţ;eoogp\rlle 
ce sounea at.lt de exact Ţuaor Ar• de viitor ale colectivului recl'ăî:t.io
ghezl, şi anume. di .,zla11fl este o nal şi in domeniul educaţiei mate-
ş~oală de. limbă". Nµ, ul:tăr:n , deci, r.ialist-şti1nţi-fi:ce. 
nici' o clipă că şl noi sintem ·~>.. 

' ~ x ~. P. : ln Tezele din aprili~ se 
şcoalii de limbă româneas~ ~ subliniază limpede· că. „C".stc ne<iesar 

A. c. : Problemâ'.. -accesibllităţi~ ~: 1 [!lă acor<lăm mal multă a.ten tic 
combatedi cu fermitate a. concep
t.lllor ·retrograde, mlsticlsmulul". Se 
Impune, deci, a ridic.,., pe o treapt.r1 
c·amativ superioară .. tr~nn „Mlt şi 

a<lcvăr", ca să mă refer doc:sr la 
aceasta. Ne gindim sii pu!.11icăm un 
ciclu de artic9le cai:!? să răspundă 
la intrebareâ : „Omul. a ros t infot

expliclţ_rH cu claritate a unor no
ţiuni aride se pune i'n fapt •Ş.i pen-· 
tru cel ce lucrăm la pagina „Me• 
dicJua pentţu t-0ti"- O pagină deo
seoit de importantă, mai ales as
tăzi cjnd partidul şi statal nbstru 
situează î11 ri.n~priodt~ţilor asi
gurat·ea t1ne~eţ1 şi vigoriL naţiu
n ii. Ea ·se circumscrie-·tupt~i pen
t'r~~ r idicarea nlv:elttlui de cultură. 

1 »al oamenilor, împotriva ignorantei 
şi a pr~judecăţilor, a neîncrederii 

1 1irl ştiinţă. Sfaturile date de perso-

· 6 

. deauna religios ?", un aJt ciclu in
tiţulat „R~Jigiâ şl so~etatea", un 
serial despre crimele 'Inchiziţiei , 

comise, cum se ştie, in numele 
credinţei. Şi nu ne vom opri aici. 

Temalico noastră de perspe?ctivă. este 
mult ma i larg~, preocuparea 
întregului colectiv fiind acee~ de 
a-şi spori contribuţia 1n fooi}ţlrea 
omului nou, cult, luminat. Nu pJer
dem niciodată din vedere că. ohiut 
cu 'O slabă. q1 ltură, ignorant şi 'fu~
potat. va fi întotdeauna clomt~at 
ele bigotism, de tot felul de PttfJu
decă(i. Iar un asemeoea om 'tr 
cum ne atrăgea atenţia secret~t 
gen~ral al partidului - „va fi fn· 
t-0tdeauna p r ada innucntclo:r rel ro-· 
grade, şovinismului, naţ·ionalis~u
lui, rasismului şi altor influeh 
rcacţlonare.r. 

Marilena VULPE: S -;i vor it 
pină acum despre paginile cis~
s_acrate p~pularizării $tiinf~i , ~u 
s-a spus, tnsă. nici un cuvl1lt .Oes
pre paginile „neştiinţifice" - cap 
le spunem aşa, fireşte improp~fq„ 
- şi ele contribuind, poate s ub'ti! 
dor cu efecte s6Ude în timp,,, la 
rJdicaren nivelului de cultură, 
oamenilor, la formarea unor cqn
ştiinţe superioare. Este vorba ;ije . 
paginile de literatură şi artă, 1& 
cea cu profil de m agazin culi~ 
toate subsumate etm·turilqr de a 
răspunde cit mai bine inal · · r 
exigenţe formulate iii Tezele tii,0 
apri lie. Spunînd aceasta am in ve.
dere preocupările n oastre pentru. 
autenticitatea creaţiei populare a 
folclorului, pentrl\ v.alorHicare~~ or 
în spi rit cu adevărat ştiinţitlc:, 
dindu-Jt-~e o explicaţie materia
listă, _ evidenţiind~-li-se. va~loaî~ 
formativa. Aceloraşi ţeluri le raspun
dc şi pagina dedicată şcolii , u,n e 
tot ceea ce sc1fom esle m enit sl 
contribuie Io formarea în s~i,Rt 
revoluţionar a. tinerilor noştri e 
fa ş1:1te. }Tu ocolim el, dimpoţrj~A, 
abordăm cu îndrăzneală şi o ~ 
menea problemă cum esţe ceJ, a 
rămînerl'I sau întoarcerii ln nf Ci 
a tinăruiut din mediul rural . 

Sp. S. : Multe decenii .în şir ~ 

vis tt1 a fos,t citi tă ·numai. de blttt
ni i satului. De aceea e n ma-re 
bucurie pentru noi că, de un rui· 

măr de ani, ea a pătr.ro:n.s şi_ in 
şcoală. Aproape î n fiecare dj; · l
neaţă citesc cîte 10-12 scrisori îii
mise de .elevi. tn unele şcoli d'~m 

· şi cercuri ,.Prieteni ai «Albinei*"• 
A')adar, pagina consacrată şco~ 
bucură de audienţă. Avem alcl .şi 



0' rubrică ce t'e vre~ şi •·euşeşte, 
cred eu, să fie interesantă : „Me
seria - brăţară de a·ur". 

J\l. v. : Una di n problemele ce 
ne preocupă stătuitor este acţe<l 
de a rla un conţinut tot ma i bogat: 
ucliunilor noastr~ Jn şprlji!11;11 pu
t<>tnicei rni:;:cii ri sph•itu"a le a ·1nth~:f 
ii naiiuni : 'Festivalul ' m1tio1inl 

'ctnfarca României ". Pagin(!e re'
~lsl·ei stau inărtut'ie aflrmat iej 
mele. Sprijinim. ae. pildă, î11tln~
rirea, corurilor săteşti. I~r actim 
sinfem angaja.ţi Sn . realizar-e..a r~ 
centelor măsuri adot>tnte de CC)mir_ 
telul Politic Execut i v al C.{::. a1 
P.C.R. privind .crea.r ea . „Centre-Jor 
j udeten de cultură .-Cflitnrea Ro
mâniei ·, ·', iar în oraşe şi comune a 
centţ·elor de cultQră şi ' .creaţie teh.; 
nico-ştiinţifică „Cintarea Români .; 
ei", care îşi vor de.stăşura ~ntreaga 
activitate sub semnul fna:ltelor o
biective de educare· socialistă, pa
triotic-revoluponară a oaţnenll~r. 

D. F. : Aş dori să mă refE!r şi' 13: 
strădaniile noasti;~ de a oferi elţj 
torilor în pagh:'iiţe de li tera -
tură şi artă lucrărf d e lo 
strictă originalitate ' ~i :;J1ltc.n.-
ticitate. 1n esenţă, ac;estea cupl'lna 
creaţii ale unor au.tori clasici Şi 
contemporani, versuri' antologice 
(rubrţca .„Hyperion"). .critfoă ,Ş i i,c;
torie literară (,,Manuscrise şi căr~i 
rare"), cre,aţii de debut („Cenaclu:·>· 
Sintem perma nent ciUă~zitî .de ide
ea prezentării in prim-plan a ero
ului li,terar ca model de vfată şi 
compo.rlare, pina la identifi c.area· 
lu i cu omul real, implicat în am
plul p roces a l devenirii sod.aliste. 
Este o idee-forţă iml?uşă de c;::u·~
teruJ fonnativ al revistei. Pentru 
a pătrunde': .s i mai mult in maşe. 
sin.t de părere .să, xe1uăm, şi in ca
rl1·u1 acestor pagini, r,ubrica ,.,Răs
pundem cititorilor", la care îmi 
face impresia• că am renuntoa:t prea 
uşor. Se anunţa foarte interesantă. 

De altmin teri , prl tp.im . la t~ţlactie 
numeroase crea~1i, inclusiv culegeri 
de Colelor. 

•• I 

C .. T. : O' problemă~.de .mare ac.
lualitate ~ntru ' lumea $atei.or este, 
în Prezent, amplul proces de·dezvol
lare si modernizare a <tutur'or loca~ 
l i:~tHor P,at-ij\e\, Oli! tr.qri~forn;ifre şi 
ridicare a satului rom~nesc la un 
înalt nivel de idvili.zatie ~social i stă 
ct; apropiere a condiţiilor de mun
ca, invătămirit, sănătate şi cultură 

de cel;:- ci<> la oraş. Evident. aceasta 
n im.pus {) anum i tă reori.entare si 
i n tt-mal.ica ~·evistel. 

Sp. -S.·; Revista „ noastră sustine 
de foarte multi a ni r ubrica .,Prin 
s~lelo tării''. O rubrică de repor
ta je infăHşind aspec te s ugestive'd in 
r;l:t;!tieuirea . sa~'U.lui 1·omân esc în 
.. Epoca Nicolae Ceauşescu". J\eum, 
in lurnina prev1~dcrilor din Teze"!c 
clw1 ap.riJi.E>.- noi -<81n r enrefHat ru~ 
brica. :Scriem concret, despre mo
dul ÎJ\ 1ca.re :~~ ., qcppă .:fPP.siliile 
populare del 1 ra:ccăstă·1 acţau'1e ele 
mare însemnătate nalională. rl ez
volliiH'<l şi ', ~e,rp.i?..ar~:.t {.;;p,~lo . 
mp_nil(tă 'să te ' riâice ' fa ol 1b\u tot 
mai orospe.rfi si rnai infloriloari:!. t n 
fie~a.J.;e ! ri'u~aŢ,, Cle:1 rţ:v isdi „, jsiptem 
pr~zp..n , Cll• ma~riale care 'r~fle f.ă 
mult ila teral aspecte semnificative 
prJV.ind 1 trecerea. ,&a1u{t1i româpesp pe 
cMrdorlati!Jc 1t11rban idr!î. " ' 

A. C. : 1Ţ~h ... ,să ffPJ!: ~ ren:iarcl\. Jn 
formarea 1.inor')dah1(i\if cu 'o înaltn 
c11lturll.. cu o preJ?ăti re multilate
rafă·"'1şl-are ' r olul ei ~ 'Cnlturcf"Ju
ridkil. Nici 11oi 11u nef:!li .iăm acem:
tă liitm·ă - ~1bliniat?. rle iiltfel. 
c-u dP.osebiti\ pregnantă în Tezele 
clin aprilie. Avem 1n acest sen s h 
rubrică sr:ecială : „Să. cunoaştem s i 
~l" respe,ct~m l egea", dÂr periodi,
citatea ei este mult prea rară. Le
gitdtor u1 a consi:i ntit totul : ş.i 'lfa
port'ul omului faţă de muncă, · al 
rimuJui iaţii de ser:nenul său. si 
d.reptttdle .şi indatorit·ile fiecăruia 

i':i societate. Acestea pot fi ma1 
l?ine cunos~ute şi . prin contribuţia 
„A lbinei ",, permanen{izind bin~in
telcs rubrica amintită. 

" I ~ • 

C. T. : Pină . acu111. s-a vorbit 
mult despre conţinutul tematic a l 
t1evisfei, i'n l umina pfevederilor de 
cxcep(ională 

1

insemnătate teoretică 
şi pra.ct~că din exP:l.loe.rea, tovară.su
lui Nicolae Ceauşescu la şedinta 

Comitetului Politic Executiv al C:C. 
al P.C.R. d in 2n apl'ilie, ceea ·ce 
se şi cuvenea, de ~ltfel. S-au fă
cut insă mai+ puţine referiri la 
modaiităţile publici'stice de tratare 
a amp1el. şi complfuceţ .problema 
tici pe care o susţineţi' i.n paginile 
r evistei. 

M . '1. : F iind o revistă• ilunară, în 
paginile noastre -predomină comen-
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i.nriul. Şi , cum ::im mal spus, ne 
străduim ca acesta si\ f ie cit m ai 
accesjbi l. Nu llp :;9.SC. i'nsii, d in re
vistă ' ni.ci1 interviul. nici informa tln. 
Sint · rn:ai pulin J),-ezente, e drei:it. 
mesele rotunde. Poate ş'i pentru 
faptul că acestea solicită un spnţiu 
prea man.'. ... . ';;, 

D. F . : tn ac~st crmt"ext <ir tre
bui, cred. sil ne referim şi. la ilii
s'trnţie, . căreia :10! ii cl~m o atenţie 
cu lotul aparfp_ înserăm în revli-t l\ 
p c parcursul Luti.1r01· oai;!i nilor. · tn 
mod echi librat. · foto1t1:afri-(loc\1ment, 
multe din ele în făţisind satul not•, 
d::i r şi r~1m;~duccri ac artă plfi;oJţj ci>. 

l\f. J. : n ustratia i ntrţi pra.ctJc ln 
sarcirv:i fiecf1rui redr'\cLor de pagină. 
Ctr a1te cuvlntc gindim paginile ca 
gestuci p~biicistice sinergice ; me
sajul t~x.t'ului să fie completat ,c'(~ 
rnesaJtU !co,rµc, , . 

Sp.';S.: Mai -pu\in s-a vorbit ai<'i 
despre' I f:! Ci'cfol'iţll mes::iltJlt1l ' 'nosţru 
publlcJstic. Cren d.i cel mai o'inP. 
vorbeşte d(;!spre i!c~asta fapfu.11 ~ că 
fi1·aju1 S"? 1 r{prnpie . îf1 prez&it ·dP 
150 OOO exemplare. peste 9~ la s·utll 
dintre el!~ fi inel abonamente. Este bn 
tnritiv d~ satis'facfie dar ('flfe nu 
ne scuteşte de a p rivi activitatea 
noastră în spll'it autocritic. c1,1 m a
ximum de exigentă comunistă. "N e 
dăm seama, in lumina Teze1or -din 
aprilie. cA hi unele directii ' 'a tre-
bui să aciionăm m al bine. mai 
ferm. Mă gîndes.c, de pildă, că 

t rebuie :;ă combatem cu mai n;mltă 

hotărire formali smul ce · se mani
festă în actlvit.atea cultural-educa
tivă t la sate, să pledăm pe'1,tru res
ponsabilitate, pentru dive~itate, 

pentru implicarea activă a tuturor 
.factorilor educationali bl rlcllcarea 
nive~ulaj genetcll de cultură' · şi 

1 •. 
ştiinţ.ă al oamenilor muncii. Ş.i a-
cesta este doar un singur· aspect 
din multele la car e m-aş putea 
referi. Vrem să i1:1limpinăm apro
piata plen\u:ă a Comitetului Cen
trai al partidului. -plenară în care 
vor fi cfozbătute Te~ele din aprilie, 
cu :implin'iri .notabile în toate com
parUm~ntele d e activitate ale re
vistei, ·sporind contribuţia ei la for
marea <?m~J_ui nou, omul societăţii 
noa~tre socialiste. 

Masă Totundă realizată de 
Constantin TATU 
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Atelier profesional 

.ProfesÎune - a-ngajare- calitate 
A practica o meserie ca aceea de 

gazeta1· la un colidian politic, 
care solicită o Lrăire plllpitantă a 
realităţii de -fiecare zi. w1 dinamism 
fizic şj intelectual, precum şi o 
răspundere majol'a faţa de proble
mele tratate, relatate sau obs~rvate 
cu scopul de a folosi societ rttii în 
i men.<ia m:uncă de educare şi ior
m.are a omului nou, - înseamnă 
nu munai exer.citarea .unei profe
siuni alese co.n.form -.alentuli.l:l, a 
vocaţiei. interioare, el şi o a11gajare 
pqlitică, responsabilâ iată de so
cietl\'.te. Iată de ce problematica 
i;ierfecţlonării gaieta.rul'Ui p1·imeşte, 
în acest context, dimenslilni socia
le, fiind parte înLegrantă. a mare
lui proces ae transforrrvu·e a so
~i.etaţii ; de ating~re :i unei noi ca~ 
li:tăţi .a ·vieţii şi m1,1ncil Î l'.l drumul 
ţăin spre 'co11struirt!n societăffi ct\ 
cele mal înalte vale1'1ţe etl.c·e ~i 
morale - 01'induire!l ~onmnlstâ. 

Nu putem vorbi def;}m :• slştei;ru,1 1 
de perfecţional'e p~o!esionâill şi 
politică a gazetarilor Hh:ă s~ fim 
implicaţi adin.: fo. rei-'lli~rea i:ntre
gului prograrn de dezvo1tare multi
laterală a .socretil.ţ:i şi fără a i1e 
simţi răspunzători pentru aci>...}.\:·i 
paşi necesari spre -e:xcrdtarea me-
seriei noastre. , 

Se Sl'>lllle.a nu demult câ ziarls.tul 
este lucrătorul conştîindos, .care 
lucrează zilnic pe Hagă ,1sfrungul 
pătat -de cerneală ", iqptind pentru 
pi.;o.movarea no~lui, a· l>lnelu1, c.lez
v4}i.dnd . .acele „trasee ;noi:ale' · care 
i11clud 'în . ele germei1ii viitorl},luL 
Acest atelier minui1:rl. care ii.mc
ţtonează prin 'lnvenLi~tatea· ş i t a 
lentul celui . care se aşază la 1;nasa 
de lucru, .arată astăti rqai mult. ca 
un Iabor.ator de creaţie, far strun -
gul s-a transfonnat într-o inaşină 
complexă care cere rn•tltiple cl'Uloş
tinte pentru a fi stăpînită.. RHmul 
vioi al maşinilor .de scris e&te nl
temat cu vocea inr.::g(skă,rilot· de 
pe mag.netofon. iar scrisul i.nlocuit 
-cu u 1stenogi·ama prad;jcă şi ptmi:~ 
tuală, imaginea afectivă, cu inslan
tanee fotogi:afke. Sondaj'\? de opi.
nli, · daf:e culese şi âranJate în mod 
ştiinţific, }'rogramat e într -un cal 
culator - iată noile metode şi mij
loace gazetăre:?ti care· prevestesc 
transformarea meseriei de gazetar în ajunul anului 2000 înh:-o pro
fesitJrie di.ntte cele m..al complexe. 
Atestarea profesională a gazetat•ilor 
ţine cont de cele mai. u~cesare cu
noŞtinţe din gam a 1::1.rgă a desH1-
şurării profesiei. Pasul mmâtor 
este un pas individual, care depin
de de ;fnţeleger~ea necesită\:ii pro-
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gresulul în orice domeniu <le acti
vltate. 
Pet'fecţionarea profesională fiind 

de fapt mă1·tuxia anga;ări l· ·noastre 
la nivelul cerîntelol' dezvoltării 
societăţii socialiste, mnsidei.- eă 
este un act politi-c maJ01-, de aceea 
în or gan:izru.•ea întreţ;ul ui proces de 
per!ecţionare poliltco-profesional~ 

Din 
ziarului 
privind 
politică 

preocupările 

„Szâhăd Szo" 
perfecţionarea 

ş·i profesională 

gazetarilor 

ţr~ule să con;:t<rc. organizal;iile de 
partid· şi grupele sl.ridicale, colegiile 
de redac~ie ~i di iac · şi consiliile 
rndac.llonale„ F1 Ln cr~refl unui 
cadru · l arg · al c;iesf1sm·firii 'invfiţă
mîn tulu.i politic şi profesional ofe
rim doa1· şansa pentrn o partţci
pare activă, 1mpulS)oni'r <I şi mobi
lizind Îl'ltJ°egul C.(llecl;.iv redac;:ţion;il 
pentru <ţ . face mer(:!U si mereu un 
pas înainte. be aici şi pini-I. Ia a
doptm·ea stării de m!linişte cre;i
toare, de exige.!'I.~ profesională, ele 
::ompetitivitate - este. un .c:lcym pe 
~al'e trebuie să"-1 parcur~fl. fiecare 
zlatlst 1n moâ indlv:clual. ştiind că 
nrin scrisul hu se va t eflecta. va 
~odi acest efort intelectual, şi -l va 
.rjuta. să depăşea.se.;\ acele pericole 
'nerente oricărei activităti de crea
tie„ .care apar ca ni;te obstacole în 
drumul affrmării ; ::tttina, automul
tumîrea. 

Colectivul l'edactional al ziarului 
· „szabnd Sm" clin Tim!Şoara fo 
ceea ce priveşte crea1ea cadrului 
generos pentru p~tie.c~~onarea poli
fa:o-profesion~lă este într-o silua
tle -avantajoasă. Fapti:tl că Sindica
tul nostru întTlmeşt-a .aproape 100 
de zi<:1rişti, care lţJ.c.i.~aUi la di,f.erile 
publicatu care apar în Timişoai·a, 
şi tă în clăditea retlactiilot" se î n
tîlnesc Zilnic z.iariştli. de la cele pa
tru ziare ed:i tate de Comitetul ju
detean de partid, schiml.lînd infor
maţii, opinii, fde.i , impartiişindt1-5i 
reciproc ex.:pei.'iei:iţa z.J.lnică, g_enere<\-

ză în mod şpontan i.:n cadru 
n ic schimbul'Ul de ~xpenenţa 
Cesionată. 

Comitetul s indicalulu i (act1:1pl- • 
menfa tll:iiitla: Ttmiş) nP olera .i>r-0-
iectul-cadru pentru p et·rec:.1onJî ea 
politico-profesionala, in a1( : cia 
prog.ramclor lunare f1gurîn d deze -
teri, expw1e1;, simpo;:ioane, ns Q 

rolunde la care pai:i.icipd. Zf ·: ·· tl 
de la toate publicaL'ui~· tim.i.şen~ , lfl 
afară de acest pro&•"'.!""rn; tetl:ic . e, 
respec:tind specificul 1'iecâtu1 1 O· 
le!!ti v in p~rte, 1'll org ·. _ 
ct.i~uri de perfec.~ionar1? polţţj. - '~ 
prore.~ională pentn1 colectivele '. ar .. 

Iată cum aratd. ex;perimenlttl. · 
p.u.lsi011lirii pem1:;11~X1 r.-'? .a dor 
de autodeJ?ăşil'e (astfel inţd 
1101 p1·e.gătil'ea permanent;\ . 
co-profesională) la t'edactia noru· „ ~ 
!n primul rîn.d -exi~.ti:1 o forrnă>, ·a 
mobilizare profesional .~ . care ceţ; o 
participare a.ctivă ş: competer . la 
dezbater i : analiza săptănli.nol!i~ 
baza - de referat i.J!ltocmit mereu: 
uu. alt z iarist, a l.6lit§.1ii ;:i:ar.'. 
ESte un for democratic, refere. ' 
îş i expune pul'.lctu'I său ele ve · 
motivat prih- argumente. con · 
propunind toto4at<i şi mod · 
pentru inibmi<\tilţii·ea at:tivîtătii -
t r - un sector safa alt'u l , sau chW · n 
munca .unui. ga~etar, Cea de-a - o„ 
ua· fo.rmC1 este reticla.rea .proft( o-; 
naJă. prciprtu:.zisă, · · dtid gaze w 
prezin.tă u1 :fata coJe.cti-cului tm -e. 
ferat axat pe o ţ>roblem.'i ac.t t4 
din sl'erâ publk1stitll, de exeii1~ : 
articolul d.e fon.a - . m esajul' ·11, U.
tic într -o fort"Q!i pl•blli;i sti'că. .a · C- · 
vată ; impbi·t_i:Uiţa · titlurilor un · i-. 
niţiative gazetăreşti. : acţiunea: 
presă - modaJîla~ .de ant1·e 
a fa:ctorilor răspu1i?:ătotl ; rep 
jut la „cole~ în~1tf! rue particip -
st.li ul §1 .e'Xl;lrestvHa-ţe}"I ~ti-ticol . 
sţ">6rO~e ; !!ratica zHirulT.ti . - - dj I 
de comu111care modem :'.i etc, . e 
baza acestor refer~.te, in anu.1 . (;7 
am reuŞit să acordrtm {cu aju · 111i11 • 
unui jtirhi format · Uin reda ·, ul1• I 
şef, resporisabilul grupei sineli .le„ 
r eprezentant.ul bit ou1u_i . de peia:· Hdr. 
un membru al ConSiliului de · - n~ 
ducei;e ai' Ziarului , repre7.en '. ' ur 
Comitetuhti slndicaD dipfom"e tc 
perfecţionare profesional~l r.>e ·· 
cărora ari1 putut ac.o\·dn. celor 
buni zîaii.ştl , 1.repte1c l)i·oresld · 
cuvenite conform legii-. ·©ea a 
t reia formă ele .an.trenai;e in i -
fecţio.narea _ p~li t_i_;o-p~o~es1qn#.· l'ă.: 
practicată 111 ultimu tr.1 ltl · d 
consecvent de către redacţ ia rf 
tră, se desfăşoară sub netn~ 
Colocviile z i.arulw. Est·~ di? f;:ţ}fţi " 
masă rotundă pe .probleme tp" , fe•_ 
siona~. Referatul ;este pl'eZa:A:i:a.. e 
către un ooJeg .de Pl'.Ofesie, G. - ~- · 

p ondent al p resei centrale, ~l ist 

I 
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În 

„Anul agricol 1988-1989 să ·mar.cheze un moment important in dezvolta
rea agriculturii româneşti, in creşterea producţiei agricole, în înfăptuirea noii 
revoluţii agrarei• 

NICOLAE CEAUŞESCU 

lumina orientărilor • 
ŞI sarcinilor subliniate 

de tovarăşul Nicolae Ceauşescu 

la Conslătuirea de lucru pe probleme de agricultură 

Acţiuni, planuri • 
SI , proiecte gazetăreşti 

Agricultura României socialiste se înfăţişează 
ca o ramură. economică mQderni, în "plină ascen
s iune, dotatu co o puternică bazi tehnlco-ma.teria
lil., diSllunind de toate condiţiile necesare dezvoltă
r ii sale intensive nemtrerupte. Este meritul de ne
ccntestat al " tova1·ăşulUi ' Nicolae Ceauşescu, secre
t;1.rnl genera! al partidului nostru, de a - i fi confe
rit rolul ce se cuvenea in dezvoltarea in'regii so
ciet.iţi, fundamentind ştiinţiffo conceptul şi obiec
tivele noii revoluţii agrare, care presupun .mo
~e;·11iza:iea şi reorganizarea agrlculturil p~ temeiul 
n oilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, în vederea 
sporirii ·tot mai puternice a producţiei vegetale şi 
n::ti:male, a tr&nsformării condiţiilor de niuneă, de 
v!aţă şi de gîndire ale intregii ţărănimi. U n mare 
ad'!)văr z. fost relevat cu deosebită pregnanţă Şi 
În cadrul Juorărilor Consfătuirii de lucru pe pro
bleme ele agr iculturi!. - larg forum democratic ce 
6 -& <lesfăşu;:at in zilele de 30 august - 1 septcn1-
brie, cu participarea întregului aci.Iv de partid şi 

NicoJae Ccau~cscu, sccretarnl general al padiduluJ. 
l\iagistrala cnvint.are tace o analisă. ştllnti
fică a. rcwi!~tt:lnr obti.nute in produ~ia <le 
cereak„ a. stadiulUi de organizare a unJU
ţUor agricole, jalonind în a.celaşl timp d i
recţiile in care trebuie sA se acţioneze pentru ca 
agTicultura. să se ridice le. un nivel superior, si 
valorifice mal complet resursele mm·i de c11.re dis
p une. Aceasta se constituie, ca atare, intr-un amplu 
şi mobmzator program pentru toţi cei ce Juc.rea.ză 
în agricultură, ilar şi pentru noi, ziariştil, chemaţi 
să-l susţinem t-emcinic, prin mijloace publlcistice 
~decv:i.le, pertinente. Este ceea ce şi-an propus 
sts demnnstTeze, in cele ce urmează, colaboratorii 
r e·1istci noastre : AUREL BA.RŞ'ANI, redactor de 
rubrică la ziarul „F!aeărs roşie" - Arad, EMIL 
PE"I'ICA, redactor de rubrică la gazeta .,Inain&e" 
- Brăila. PETRU FI LIOREANU, redactor-şef al 
gazetei ,,Steagul roşu „ - Bacău, TRAIAN BRA
TIAN, redactor principal la ziarul „Dobrogea no
ml " - Constanţa şi TEODOR MARIAN, redactor 
de rubr!că la. gazeta „Agricultura socialistă". 

a. cad.relor de baz!I. din agricultură. 
Du:.>ă cum - se cunoaşe; in încheierea lu

crărilor consfătulrli a luat cnvîntul tovarăşul 

De pe fiecare hectar 

de pămÎnt 

recolte mari! 

Recenta cuvintare la lucrările 
consfătuirii de lucr4 pe probleme 
d~ agricultură a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu vine să contureze o i-

magine concretă a stadiului de âez
voltare a agriculturii noastre, de
fineşte limpede căile şi mlisurUe ce 
trebuie adoptate în vederea înfăp
tuirii integrale a planurilor şi pro
gramelor de dezvoltare ale acestui 
imPortant sector de actlvitate. Pen
tru oamenii muncii din agrlcult1.1ra 
judeţului Arad sarcinile şi indica
ţiile date la această consfătuire 
s-au îmbinat organ ic cu ideile ex
primate cu prilejul vizitei de lucru 
întreprinse in ac-est judeţ la finele 
lunii august. Atunci, se ştie, secre
tarul generai al partidului a Po
posit in mijlo.cul vrednicUo.r lucră
tori al ogoarelor din comuna Pe
cic'a, comunli-fanio'n in agricultura 
judeţului pentru recoltele record 
dobî.ndite în fiecare an. Este ~loc
ventă în acest sens aprecierea fă
cută de t o v ară ş u l Nicolae 
Ceauşescu in cuvîntarea âmintită : 

i 
-' I 

"Recent, e.m fost la Pecica şi am? 1 
constatat, cu multă sa.tisJacţta, oiT- I 
iinerea i.n condiţii neirigate a u- l 
nei recolte d e peste Zi O!lO kg ştiu
le ti la h ectar ". 

Felul de a gîndi şi a ·acţiona ' al 
locuitorHor comunei Pecica fu spi- 1 
rit1.1l indicaţiilor date de secretarul 
general al partidului a determinat 
colectivul redacţional al ziarului 
nostru să acorde o atenţie deosebi
tă acestei zone, valorilor produse 
de vrednicii cooperâtori, mecani-
1.atori şi specialişti de aici. Tn ne
numărate articole, reportaj.e, foto
reportaje ne-am străduit să relie
făm experienţa înaintată a unităţi- · 
lor fruntaşe din Pecica, cărora, in ' 
ultimii ani, le-au fost acordate fnal- i 
te distincţii. intre care şi titlul .. ,de ~ 
Erou al Noii Revoluţii Agrare. Şf : 
trebuie spus că experienţa înain~- 1 

tă a pecicanilor s-a răsfrînt pozitiv, 
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·. Dezb·ater·i profesional~ . 
datorită, desigur, şi intervenţiei 
noastre, şi ÎI\ alte zon e ale- jucJ.~a
Jui. multe unităţi dobîndind recol
te record. Aşa este cazul lucrăţod
lor din I.A.S. Nădlac, a l cooperato
rilor din C.U.A.S.C. Curtici. Felnac, 
Vinga şi altele. La rubrica „Tl'ibn
na experienţei înaintato", <;uo;ţinut!i. 

actl v de retlactori.i agrarieni al zia
rului, s-au reflect::it şJ opiniile şi 
;ugestlile . conducuton1or unltăţiJor 
(runtaşe, oameni cu multă experi
enţă în folosirea cu pricep~re a pă
inîntuhii, ei ilind. în ac.:!la.5! timp, 
şi pa·eţioşi colabo1-at'Oxi aj. L'edacţi~ 
noast re. S-::t realizat astfel o leg.1.
t..ură strinsă intre ziar şi aceste u
nităţi ;:igricole. staţti-pilot ale noii 
revolutii agrare, cum ne p lace să 
Io denumim. Şi in această varii. r e 
zultate!~ ouncH lucrători-lor de Ja 
cooperativele agricole de- prol.lticţie 
„Ogor ul" $'i „Avîntul •• din P~dca, 
de la I.A.S Nădlac ·~i din alt~ tJni
tăţi care au obţinut la gdu e~CCllle 
record de 8 600- 8 700 lt'g Ui llec\.ar 
au fost reflectate lars in paginilP 
ziarulu,i nostru. 

Este însă limpnie că nu ne PLI·· 
tem opri alei. A50 c11m a reJcva•. 
consfătuire::i cu activul din adricul
tura j;ttdeţ'Ul1ui„ experi.enta unit:ătl11 1r 
fruntaşe trebuie genera li1.ată larr~ 
atît la cul:"u :-il'e cere:iUere păJoase, 
cit şl la rute culturi d'e b.azt'I. F'ireş -
te. acest importa.,,t obiectiv a de
venit şi penLTu colectivul nostru 
t·edacţional o sarcin-;J de seama . De 
aceea ne -::tm propus ;;ă ini ţiem o 
acţiune de prese st.tb genei:lcul . .Să 
folosi.ni ?Y'.i.min tul fiupă. e1li)cri.cn(.n 
rruntar,Uor·".. 1n spaţiul· ce-l este 
r!cst.inal. ' ·om og11ndi c.um s~ aeţio
nează in toate unităţile ca, pe bn
za aiqgajamectelor luate. la con*" 
fătuit~ să- se as,i.gJ,1re în a.nul vi;tor 
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- anul Congresului a l XlV-lea aJ 
part idului şi a l aniversării a 45 de 
a n i de la victoria revoluţiei de eli
berare natiooală şi socială, antiias
clstă şi antiimperialista - recolte 
record în întreg judeţul, prin apl i
carea. lehnologtilor avansate, în~ 
deosebi sub aspectul asigurllrii den
sităţii şi, se lnţelege, pentru exe~t
tarea la Limp ş i în. condiţii optime 
a lucrărilor de- ·sezon. Vom !'oros~ 
în acest scop o diversitate de ge
nuri· gazetăreşti, purund în acest 
mod mai bine în valoare p r2ocupa-
1-ea $.1.!Sţ.Wută a cooperatorilor, me
canizatorl'lot· ş i speelalişti lor, a ce r
cetătorilor ştiinţifici clindomen.iu1 a
griculturii în vederea înfăptuirii a
ccs~ui obiectiv . 

A.ş dod să mai adaug că nu Q.e 
vom limita doar la culturile pcrn· 
~i'pale, ci vom extinde aria acti
un.ilor noas tre şi i n domeniul hor
ticulturii, sector in care arădenii 
deţin o ponder e insemnală în pro
ducţia de legume, fructe şi stc1.1gur i 
a ţări i . De asemenea, vom acorda 
o at er.tie sporită zootehniei, alt 
sector important în agri-cultur'.l Ju
c!eţului., de care ne ocupjim,, de alt
minteri. sis.tema lic, prin actiuni de 
presă susţinute la nivelul ex.i.g-.m
ţclor noii revolu ţii agra,.re. "N'e va 
preocupa î11 mai mare măsut·a şi 
modal itatea de prezentare grafi.cil a 
materîa!elor , de organizan: a J)a
gini"lor speciale. inclusiv a tiCiuri lnr. 
ilustraţiilor, pentru ca ideile. t?Xpe
rienţele ce l:e susţinem s:l fie re
ceptate cu maximum 'de inten~s de 
către eititorii noştri.. 

A1_;a în~(!legem noi să ne adtlcero 
contribuţia de 7..iarişti comuni:;ti la 
promovarea spiritului revolurJonar 
în reali1.;u-ea în suneutourelor 6biec
Hv e stabilite de către secretarul ge-

neral al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, la recenta cons
fătuwe de lucru pe probleme de a
gricu)tură, pentru înfăptuirea cu 
succes a cerinţelor noii revoluţii a
grare, p entlrt.i ridicarea \,ării pe no:i. 
trepte de progr es şi civili1.aţie. 

Aurel HA.RŞANI 

&u toate miiloac.ele, 

Z4 de ore din Z4 ! • 

Judeţul Brăila deţine o supr:tfaţă 
agricolă de peste ..394 OOO de hecta
re, C;)ea ce reprezintă circa H5 la 
sută din suprafaţa sa totală, s itu
indu-se din acest punct d-e vedere 
pe locul 12 în\.re celelalte judeţe ale 
1Jănl. Este un judeţ de cimpie şi ii 
sînt caracteristice ponderea mare 
:l terenurilor arabile, deficitul acut 
de precipitaţii, preţ:um şi prezenţa 
unor soluri sărăturate. De aceea. a
hlturi de judeţele Constan ţa şi Tu!
cea noi am beneficiat în mod' prio
r îta:r. de im vast program de lnves
t i ţti pentru imbunătl'lţjri iun.:.iare; 
pent ru ame naj,area de irigaţii pe 
toatr1 suprafaţa agricolă a j'urlel'ului. 
Dovadă este faptul că sugrafat:a i
rigaţ}il'or i'n E'iirăg1mul brâi:tean a 
spor it de la 25 954 hectare fu 1 !l65 
I.a 350 OOO hecta.re î.n prezent,. ur
mind ca în prima pa.rt.e a a.oului 
viJtor amenaiăt:ile pentt:u U;i:gaţii 
sa se încheie la scara ib:tregului ju
de.t. 

Era şi fi resc în aceste condi ~ji să> 
acordăm o atenţie sporită agricul
tudi în genere şi, se înţelege, pro
blen1ei î01bunăt<'lţirilor funciare şi 
irigaţiilor. Pot chiar spune că a
ceasta a devenit o preocupare per
manentă a inh'egului colectiv re
dacţional, a. fiec:ărui reda ctai; indi?
ferent de profilul rubricii la care 
lucrează. Cadru şi temei al activi
tăţii noastre publicistice în a cest 
domeniu îl CflJ.lstitui~ orientări.le şi 
5arcin.il~ t rasate tm documentele 
Congresului al XUI-lea şi Con fe
rinţei Naţi.lilnale ale g~rtidului, in 
cuvîntările tcnr.ară.irullii N\colae 
Ceauşescu, secre tarul' generar al 
partidului , inclusiv cea rostită Ui 
reentai <mnsf.ăt:u:ii:e dă- luclll.IJ J):e

pml)l'bm.e,, de ,a:gJ.!iil.LUtu.~ ·'Jlb:ate: ai
ceste& ruL'-&11 O!'e.r.i:lt sJilli~.(!J:e $;1.1 p.ror
bll!me: .îln <HmA!JJ!illmUi\ c;tl.l RJ;e()~ I 

i-i& cnutelit:H! .Ş,jl .~ rp:exr~.mmtiv.Aî ,fm 
dbmeniUl' ltiaroamellbrârilbl" ş'i i ,ci„ 
gaţiilo.r. Tratarea in coloanele ~fl..
zetef nuash·e a p;ro.tHemelor fu~ 
de execuţlJai ş;i. exg'Ioatarea l\.lc:niîd
lar de· îinbun'ă:tăţîcl :filociar.e.- ai der 



pă.Şit, î n ultimii trei-patru ani, 
ceea ce în mod c:m·ent numim ,-,ac
ţiune" sau „campanie de presă ". 
Astfe.I, .nurnoi de la începutul :.ices
tui an, în gazeta „înainte " a.u fos t 
publicate peste o su.tă de materiale 
de difel'ite genuri publicisLi.ce, mul
te dintre acestea a lcătuind pagln.l 
speciale. A.m primit la redacţie nu
meroase scrisori. de la cititori cu
prinzind apreciei·i favorabile, s u
gestH şi idei preţioase. care ne-nu 
ajutar să ne imbunătătim activ.itn
tea în acest domen iu. D~ altminteri, 
in vederea realizâril uoel eficiente 
publicistice spodte am atras şi a lte 
cad.re di.n agricultut•ă în rindul co
laborntorflor noşfri, tra'Lînd a:;tfel 
în mod cuprinzător 'ProlJlemele din 
domeniul vast al îmbunătăţirilor 
funciare şi il'.igatiilor. De aseme
nea, am realizat mai multe foi 'JO

Jante speciale, atît pentrn inten:si
i icarea lucrărilor de şantier de îro
bunătiHiri funciare, c.t't şi pentru 
eJqJloatarea cu randament ma xim 
o s istemelor de iriga_ţii. 

Consider că, in ultimul timp, a
ceastă problematică a .(ost mai bine 
gîndită, reuşind, pe baza cuno11şte
rii realităţilor, să situăm mai mu1t 
în actualHa.te articolele noastre. 
Ne-am preocupat de tot ceea ce 
trebu.ie să se în trep1·indr1 în peri
oada de „remontă" a irigaţiilor: 
repararea ret.elelor de canale, a 
staţiilor de pompare şi echipare 
mobile de udare, asigt\rarea şi pre
gătirea .l\10topompiştilor, aplicarea 
acordului glob.al în form~ţiunile de 
udători şi altele. Io p erioada iri
gării culturilor din acest an gazeta 
a ot·ganizat raiduri de zi şi de 
noapte, cu participarea î.nti·egului. 
colectiv redacţional, impulsiooind 
aplicarea udărilor cu toate m i.jloa
cele, fără întrerupere. Spre edifi
care fată şl „sumarul" raidu lui e
fectuat la !J august : „Răspundere", 
„Motopompe şi mot-oi:ină li sate 
vraişte", „Critici severe _pc adresa 
I.E.E.L.I.F.-BrăiJa.", ,..lres1.1on sabill
ta te", .• Plouă cu... justi!icări", sub 
genericul „Irigaţiile - cu t .• >:i.te 
mijloacele - 24 de ore din 24". 

Militînd pentrn respectarea întoc
mai a programului de irigatii, este 
de remal'cat faptul că articolele 
publicate au avut un pronuntat ca-
1·acter combativ, dovedindu-se a n 
mai peneLTante în rlndul cititorilor 
genurile publicistice scune, înso
ţite de fotografii co.ncludente. Au 
fost c.riticati .condutjitorii unor uni
tăţi agricole cat·e nu au asigurat 
condiţiile necesare pentru folosirea 
utilajelor la întreaga· capacitate. dar 
Ş.i organele ţigricole judeţene pen
tlu lipsă de fermitate în aplicareu 
măsurilor stabilite. 

Un capitol aparte în pla m11·He de 
muncă ale 1.tedacţiei noas t1·e l-a 
constituit şi îl constituie executn
ren amenajăl'ilor hidroameliorative 
Şi de il'iga\ii pe întreaga sup1•araţii 
a judelului. Anul trecut, ca şi în 
acest an, ne-am ocupat stil.ruitor de 

;_:.· - Dezbateri . profesionale 
realizarea în termen şi de calitate 
a noilor amenaj/iri orevicole rle la 
Berteştl şi Baldovineşti, a lucrări
lor din sistemul Măxineni. - Ian
ca - Surdila-Greci şi Făurei -
.firlău„ ln prezent, urmilrim .exe
cutarea şi definitivarea lucrădlor 
de îmbunătăţiri lun.<;:.iai:e şi tle a
menajfferi pentru it·igaţii de pe ul
lilnele supra.fete d in judeţ, respe,c
tiv ale celor din s isLemul Făurei -
Jidău. 

'J.'intt1d seama de „tinereţea" il'i
gaţlilor din j udeţul nostl'll, ne pro
punem ca in . vti:tor, prin articole 
mai bi.ne realizate şi sub aspect 
publicistic, să ne aducem o contri
buţie mai mare la formarea w1el 
opinii de masă în rindul lucrători
lor dh1 agricultură fo vedereo în
tronării unei. discipline !erme în ce 
priveşte între tinerea exemplară, 

fo losirea eficientll, ştiinţifică a sis
temului de idgaţLi, aplicarea tehno
logiilor specifice cult urilor irigate. 
Vom insista pe originalitate în tra
tarea pt-oblernelo1· de imbunâtăţiri 
funciare şi i1·jgalU pentru ca art1~ 
colele uoastre să fie cit mai con
vingătoare, să pulseze de viaţă. 
Imbuilătăţirea tehnologiei cultu~ 
rilor il1gate pe baza cercetării şti
inţifice şi a experienţei înaintate, 
crearea şi folosi.rea s.oiurilor s i hi
brizilor de mare productivi tate. 
mecanizarea lucrărilor în sistemul 
de J.l'i·gaţii, .dozarea · ştilnţifică a 
apei p~ntru a nu se ajunge la fe
nomeo.e ·:secunda1·e de salinizare sau 
înmlăŞtinare a solului, obţinere<,\ 
unor produ'C.ţfi agricole mat·i, si
gure Şi stabile, cu \ID grad sporit 
de rentabilitate - iată citeva pro
bleme majore pe ca.re le vom dez
bate pe nu·g în ·paginile gazetei 
noastre. · 

~ 

ln sinteză, gîndit'ea noastră vi
zează sporil'ea aportalui gazetei -atît 
la infă.Ptlf,irea Î!l . iotap.tate :a v~
tului .prop-a~ ;Qe __ irnp,~aţăţm !un: 
ci are în .l3ărligantil . bră1l~n, ~1.t_ :~~ 
e::-:ploaf.area cu rnaxlm.um ţ:l.e rţin&
ment a tuturor terenurilor amena
ja te pentru it'igaţil, în consens de
Pli!'l cu cerinţefo nolj t.-e:vol~ţii a
grare. 

Emil PETICA 

Uzine·le albe < • 

ale satului ., 

Ga ze.ta noastră apare într-un ju
deţ tipic de zonă colinară a cărui 
p.roducţj.e agricolă este fu.r:.rîl.zată v.a
!oric in prt>porţl.e tle <peste 50 la $.U
tă pe către sectorul z-0otehrii(:. Pro
centul este sugestiv, dar nu ne va fi 
·de ·n.ici un folos iPentru. a tg~ cel 
r.na.i potrivit tăS'P~ns· la fo:tu~l:>ar.ea: 
.,Ce trebuie să fac in ca:U.:tate de 
zia.L·ist pen tru a ·reflecta fu„ .~oloa.
n~le gazetei cele mai semnificative 
aspecte şi procese din ag'ricultt.~ tot 
mal complexă a judeţului, astfel in
cit t0t ceea ce scriu să fie util tu
tw·or ,celor ce lucrează în.acest see
tor?« Subliniez, a cest. !>apt tn pers~ 
pectiva marilo.r răspundari atabiiit.e 
aglţ.jcultulili _, ·aşa cum ~u ţ~ţ ·~e 
îor!nulate de secretarul ·;geJ:l~~ .~' 
pai"hldului. tovarăşul NkOI:s;.e 

• I' 
I I ... 



Dezbateri profesionale 
Ceauşescu, la Congi-esul al XIH-1ea 
şi Conlerinţa Naţională ~le parti
duhti , Jar mai recent la plena:ra co
mună a ConsHi;Qh1 i Naţional ~ Oa
menilor Muncii şi Consiliului Naţio
nal al A~ricultw·ii, p1'ecum şi Ja re
centa Consfălu1re de lucr-..i pe pro
bleme d~ agricultm:ă. „Uzlneh! albe 
afo satului" - aşa au fost numite 
într-un reportaj apărut în „Steagul 
roşu " binecunoscutele constructil 
sub acoperişurile cărora se făuresc 
prociuctii de carne, lap te, ouă. lină 
şi în care tăranii .învată să mun
cească după tigorile disci.;plinel şi 
profesiei comparabile cu acelea din 
cea mai modernă uzină . La reuşita 
deplină, cît mai grabnică a acestei 
atît de necesare mutatii în mentali
tatea agricultorilor care se ocupă cu 
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cre~te1·ea animalelor - mai e ne
voie să o spunem ·1 - oste chemat 
să conh'ibuie şi „condeiul" zlarişti
ler noştri. Pentru cit, se ştie- foai"tc: 
bine. obieclivele noii revoluiii agra
re se înfăptuiesc şi în zootehnie. 

Cum facem a'cest lucru ~a Bacău? 
Mai înainte de orice pritntr-o . pre
zentare evasipermanentă a artico
lelor, i·eporlajelor, a nchetelor cu a 
..:eastă temii in paginile rezervate 
si'1ptămînal activităţii din agi~icu l
tură. „Zootehnia. ln ora. mnr.iJor TUs
llUnder.t", „Zootehnia - sector cu 
activitate continuă", „ Activitatea in 
2ootehn.ie - la parametrii cei mai 
înnlţI de calitate şi eficienţă" -
sînt generice pe care cititoru de la 
sate le-au întîloit î n acest a n a proa
pe ~n fiecare. riumăr al gazetei. Ex-

perienta ne-a învătat ,că Acttlvi'tl~ 
noastră nu poate fi concepută ÎQ a
fara integrării organice în viata or
ganl7.atiilor de partid, a unHatfi:dr 
de conducere şi înd11uma1'.e de ,sp~L 
cialltate î n domeniul a bordat. rNUJ 
mal pe această cale. pot pătrunde 
pagina datei la tipar temele cele 
mai potrivite momentului, iar ai'ti: 
co1ele·. cum se zice. se pot. scrie s' ., 
gure. Numai î n acest m od Pot• ~ 
tra tate priorităţile săptăminii. lunli 
a notim pului, ale fotregului sect 
de activitate. 

P.rio1itatea pri.ori tălilor o .constL 
tuie, evident. populari?.area largâ1fi 
ex.perienţeI valoroase a fruntaşil11> 
Dil'I acest :punct de vedere Plrtert\· . 
fi rma că n-am fost niciodată in „ 1Cllh 
ză" de subiecte Slot ct~ooscute 
tcată ·ta1•â performanţele x:ealizat,e 
de I .S. A.<Vitmla. Bacău. distinsă ·-ea 
titlul de Erou al Muncii Socialis „ 
in creşterea păsărilor, iar 'în anii diij. 
m·mă şi a iepurilor. Ac~te perfo~
man~ - căi.le de a a.i'..lnge la elt 
- sîn t cunoscute de foarte mul~ 
agricultori clin jude~ şi dat.orltă ar
ticolelor citite de ei in gazeta inoas~ 
tră. Desore c.ooperat~ve1e agl'icol 
rle uroducţie rl i11 comunele -Neg 1 
si Nicolae Bălcescu s-a scris frec.• 
vent î n l egălufă cu buna organizat'~ 
a cresLern vacilor de lapte. A foSt 
popuiLa1•J7.ată ş i i nteresant.a ·ex~ 
l'ienţă de la C.A.P . T raian pri\rlbJl 
dezvoltarea producţiei de furâ:ie <p~ 
pajiştile caltivate. gazeta faleS:nitiQ 
a.<Afel în b1;1nă lnăsura genera:tizati~ 
acesteia. Paginile despre staţiunile 
de cerceta1·e si crestere a ovinelqr 
ele la Secuieni au :informat sute de 

· crescător! desp1·e svorlrea efkien~fil 
econom ice la această s ot.>de caife 
disoune de condifiî e:xlrem de '..1\1!
vorabile în judetul nostru. In sitrol:
t i i opuse. de mar.i<ifestat·e a del~1să'!}i 
c,\ negl ijenţţ!i. cl'Itka argumental;ji, 
cel mai adesea bi·ne susţinută a: 
imagini fotografice. şi-a atfns ti'n.fa, 
con tribuind la •restabilirea 0'1:di~1.ii ,1J i 
rnsfauraN~a răsountlerii. ' 

Zootehnia nu se r.educe însă.l la 
animalQ şi pâsări. Jru;r-un ciclt,1 ''(le 
imterviuri am p1·eientat pe larg 'tlt
-titorilor marile resurse ale jcidetu
lui Bacău în domeniul apicultuliil, 
sericiculturi! şi piscicultarii. O pa_
;!ină de ga~tll. a avut ca temă m . -
t.itudfnea a'\•antajeJor creşterii 'lep r 
rilor - i'n s3stem ind ustrial sau f ,n 
pro:nodăria proprie. 

Şi. dacă tot a venit \'orb.a de 
podăl'iu prop1•ie, imperatfvul val(!) · 
ficării posibilităţilor de care di~U 
acestea ne-n delennina\ să dec1 
şăm, încă cte la '.începutul anţJJut o 
attiune inlt tulatli ,.Antot\IJ)rO\fizloe 
narea în cîntarul fa,plclor", C..fl e 
continuă de fnpt o acţiune1 filai 
vech e. cu un stagiu de anaTitie ele 
ani indelunga ti: „Mic'l'O'fermai ~o
otehnil'ă clin oi:tl'ada J>ropri~4l °A 
l r~tat această actiune în spaţiul l 
zc>rvat problemelor consiliilor f.X>P -
lare -:;i soc:ial-cetătenesli . Si erede 
că nu, am greşit deoarece 'siîifem 
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convinşi că problemele zootehnJei, r 
·ale agliculturh în genere au nume
roase puncte de Lnterferentă ·CU ipro
blernele cetăteneşti. O demonstrea- • 
ză. intre altele. si indicatorii prio

r itar i ai î n trecerii soc:ialist<? dintre 
Jocalit.ătile .iucleţu lui, intre aceşLla 
nurnărindu-se ~i cei ce vi~ează li· 
vrarea de carne si ~Pt.e d~· la fon 
dul centralizat al ~atUlu i. precum 
şi creşterea de animale ln gospoda-
ri ile popuJ at iei. 

Prezen tJnd :cele de mai sus ne 
c?ăm seama că mai ră'mfn încă mul-
te de fâcut în acest domeniu. Am 
„,sărit " deseori peste unele subiecte 
de strio~~bă: ac~t;!<i!i,ta~ cµn~. , înt 
e:dlndet'ea ş1 utJhzar~a cu e11f!1en-
ţă maxim~ a mecân:ii~i.'ii ·n 'te!JJ?.o
lti~la de. 'crestere a animalelor. m ai 
buna valorificare a potenţialului zo
ot~nic eiisten t ~ ?'nti,nsele .zSXie 
montane de fare disi)qnern . . ~&i
torii nosb:I. cu viata .şt preocupă'r.ile 
lor de fiecare zi. nu-si găse'ic încă • 
Jocul ce-l merita î n spa tioJl destinat. 
desi contribuţia lor la fo.nduT ~en
traUiat de produs e al statul ui es1!c 
k•t m:ii ma·re. 

'S\•ldenl. posibi l it.1.tile ce stan la 
indemina noastră de a ne ~mori con
trlbu!j.a la îndeplinirea exemplar~ 
a srircl ni Ion · de-zvol'tării con t inue şi 
ere" el"ii <'firientei ;,.ootehn iei - ·ll

rest sector de bază ::i i a~1iculturii 
judetu111; - sint mul t mai numP
rn;:ise. F:ste s î motivul nentru carE 
in rlczbaterea nro:fesinnaUi cl in conn
clu l P"azet1>i. ln ~edinte1 r> s'i•1t~..,,1. 
nale de ::maliz1\ a c:alitătii riecărui 
numi:lr. efor mal ales în nd11n1'iri1P 
de m1r tid. intreorinciem în TI"rm;:i
·nen li:I răut~r; nenh"l1 a t e n 11nP rîl 
mai reoede 'în va.loa,r<?. son•·1 nd în 
Pl'P'lt fE>l c::ili t>t1-e::l nu'b1 ici„t;i ri'ţ „; 
fo1"t::i ne ctinv"niter~ ::i fî('rl\•·•1 i rînrl 
'«'1·ic: ~i în„redinta-t 1:ip:irultri oe a
reastă tE>mi'.l. 

Petru Fl~tOitEANU 

Mica industrie 

marii a • e1 • 
SI , 

posibilităţi 

Se spune. şi cu destul temei, că 
m.ica jndustrie este domeniul mari
lor posihilităţi. E <f.fresc să fie aşa, 
dacă tinem seama că dezvolta.rea 
el tiispuncte unor necesităţi s trin
gente- de valo.rificare a resurselor 
locale. a trar.Hţii lor, preocu,păribr ş! 
;Jndeminăr'ii locuitor-Bor, precum şi 
satisfacerii în "mai mare măsură a 
cerintelor populaţiei. La recenta 

. Dezbateri profesaona!e 
consfătuJt·e de 1UCl'U pe Pl'Obleme 
de -agricuJ:tuta. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu sublinia că „este nece
sar să ne preocupăm m ai mult de 
clezvullarea activităţilor industrla le 
în COOJlC1"1liti e le agd colc de procluc
iie. Avem in vedere c.a toată act.ivf
tatea industrială din comună să se 
de!'făşoare, d e .regulă, în cadrul co
operath·eJor agricole de produciie. 
să creăm un sector care să unească 
l)Î isă urmărească toată acenstii nc
t:ivitatc" . 

Actionind în spiri tu l sarcinilor şi 
orientărilor date de secreta ru l ~ene
ral al pnrtidului. în \!Ntătile a gri
cole coooeratiste din judeţul nostru 
au luat fifntă mici sectii de pro
ductie care poartă per.etea ingenio
zi lă! ii. a căutărilor febrile pentru 
deplina valorificare a resw·selor lo-

cale. De pildă„ la C.A.P . ·r opraisar 
flinOează cu bune rezultate un ~te
lier de tim;>lărie, altuJ de confec
tionat căruţe, iar altui de ţesut la
vete. La Plopeni se fac piese pentru 
căruţe, se extrage şi: se prelucrează 
pfa1tra dÎiJ1 carierele· .îttveci.nabe. La 
Mangalia se produc băuturi ră~orl
toare şi di! eri le sortimente de pati
s.el"ie, iar la Techirghiol pt·elµci.-a
rea inului se face cu unelte reali
zate în cooperativa agt:icol'ă de .pro-
due~ie. Şî exemple de acest fel .tn
tih1im ill ruuJte alte cooperative, 
ceea ce denotă că prevedei;!le din 
~rogramu] special care vizează dez
\'Oltarea, dotarea s.i spc..-ciaHzarea 
unor sectii şi ateliere este 1iguros 
îndeplinit. 

Am enumerat dQar citeva aspecte 
ca~·e au. fost ogUndite în paginlle 
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· ziarului nos tru. con Lri buind astfel 
şi prin mijloace publicistice la ge
neralizarea ex pcrientei i na.int ato şi 
la eradicar ea unor :inerţii , a uno1· 
practici învechite sau i·eţi.ne1j ·ne
jusjJficate privind revib lizarea a
cesţui secto1· de impor.tanţă majoră. 
Mi:iterioJele r espec,l:ive au apărut ~a 
rubrica „Mica industrie şJ ma rile 
ei posibilităţi ", căreia i-an'.1 asigurat 
o Eiecventă săptăminală. Iată .şi ci
teva t i tluri ale unor articole apărute 
tD ultima \Teme: „La. C.A.P. To
llraisar - m ica in·dustrie n e d c
ln0"1strt>a7.ă marile. ei posibilităţi". 

„La C.A.P. Man galia - sectoarele 
anexe, impor tante surse de venituri", 
,,L~ Bânea'sa - cu nostalgie cle5-
pre meşteşugarii <le aUădâtă", „Ti-

nereţe.a unei vechi indcletn.iciri ", 
reali1.at l a Hîrşova .. şi alte.le. Am 
vr1.rt să demonstrăm cu rputei<ea d e 
convingere a f aptelor că pe me.Lea
gu.rile constănţene m ica indust rie 
are 2·udăc1.ni :trainice. 
D~gw-. nu înseamnă deloc că a u 

fost epuizate toate rezer vele. Re:flec
tin(l asuprjl c;elor arătate :de secre
t:ai:;u . gene~al al parti'd.ulµ\1 nostru 
i~ cuvintarea rostită la ~ns.fil"tu~ 
rea tPe vropl_eme de agricuJtură, i'!c 
d1ini bi.ne. seama că în judeţ e:x,isl;ii. 

' tncâ destule poslbilit.ăti de dezvol
tare şi amplificare a mjcii indus 
tţ·jj~ -D..e a~a. pe baza „unglf planu1·i 
tem,aţrl.c~ d gtulOs. îilt66In.i~; n e-;1.m 
p1'0ţiu~ să actionăm 'intens pentru 
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mai buna repartiza re în ter itodu a 
acti vită ţjj de industrie m icii :>i 
cres ter ea nivelului cali tativ al lu
t.:t:ărilor. pentru spo.1~rea ponderii 
resu rselor locale ş l a celol· reeupe
r atc in folosi.rea ma lertilor pr ime. 
pentr 1 diversificareo .. productiei in 
runctie ele cerinte si oecesi:tă~i, ·pen
tru o mai compJeti'i fo1osire a forţei 

de muncă in unitătile n eocupa te in 
tot timpul an~1.~i. 

Jndemnind'u-ne la i:Îutodep:ăşiire, 
la cr~tcrea răs.pu.nderil n oast re în 
tot ceea cc lntreprindem. secre taru l 
gene ral a l pa.rtidplui ne cere s.~ ac
ti onăm de o as~ena mani<.~dl i nci t 
sfi p~rfectio':"lăm şi să lmbunăt..~ţim 

nccont~nit act ivitatea in agricultUl'ă • 
pf:)n!Tu :i face s3 se dezvolte atit 
µroduc("ia agricolă, cit şi celela lte 
activităti. Fiindcă aceasta va tluce 
la creşterea venîlu rilor coope:ra;to
r ilor . ale oamenilor mu ncii d'i:n a 
gricu.lt.-ură, va spori aportul agri-
culturii la frlfăpluirea prevederilor 
p lanu lui cin cin , J. a P<ogramuil:ll'i de 
făurire a socielătii. soc.i.alis t e multi
la teual dezYol tate i n ~atria inoastră. 
·in 1ijeos.eblt de i h3<P0rtacnta cuv&~·~ 
a to\1at~şul1.1! N:icolae Ceau.se.~u. la 
c~nsfătufrea pe .probleme de agtl
cultui·ă cgăsim jlndicatii~ pretioase, 
c.u caracter pro_g1·a mafilc, care r~pre-
~nlli pentru toU lucrătorii dl.o• a
gricult'1:1ră şi, deopotrivă, p ent ru'1loi, 

.g~etatii care n e ocupăm cu oglln
dh:ea veri dică a aspectelor d in acest 

sector de ~cti\ri tate to t atitea, „f~ 
tre desc.hise spre a.i:rtode.p~i.$..e i 
autoperfectionare, s'pre o mun,cra 
făcută mai bine. mai temeinic ·® 
mai multă cl1cientă. · 

1' 
Traian BRATIAN 

Ştiinţă, tehnică, 

Învăţămînt 

Aş_a cum subUni.a tovai:â~ 
Ni·coI·ae Ceauşescu, .secretar ul · ge: 
nera l al pai·tidulul, in Tez.ele d( 
aprilie şi în cuvintarea rost"itrL 134 
rece u.ta consfătuire pe probleme a 
grarc, realiza re.a jmpor tan:telor ;o~ 
biective di n agricultură uecesităl 
a ngaj a rea şl mai puternică a şti
in ţei ş i cercelări. i agricole pentri.s 
crearea de soi uri m a i productiv.~ 

de cereal e, de Iegwne, de planf ' 
tehnice. pentru ameliorarea ş· 
crca1·ea unor rase de ani::na1e mals 
bune, elaborarea de n oi teti."" 
nologii şi m etode de fe rtilizare a 
solul ui cu îng:i•ăşănlinte 11arru:aJC,.~ 
care să asigure siinătatea pămin 
tulul, plantelor , animalelor şi, în 
pr imul dnd, a omului . Cer eelar 
ştiin ţi fică se va consLi lui asLfel/i 
mai n.rnlt decit pînă acum, intr-u 
factor d inamiza tor in înfăptuire··_ 
nni i revoluţii agrare. in creşterea, 
puterni că a producţiei agricole r -"i 
toate sectoarele. 

Ca de fieca1·e dată, şi p rin aceas~ 
tă excepticmală cu Vin tare, :iec''.'i:etarUll 
t!ener~l nl · partîdufui ne ăjld tă pc 
noi. 7.i a riştii agrar ieni, să traUrr'J 
ma i eficient problema legării sh"fn
se a ce~·~etărJi ~. şti i.nAAce ~ activi· 
tatea de productie, -reamintindu-n&J 
direcţi i le prir cipa1e în care trebuie 
să acţionăm într-un moment sail 
a ltu l. Colectiv.ul nq~li::u redaclional 
a anali;i:at modalităţile ae abordare 
a n o i lor orientări, i nbroduciml î n 
planuri le tematice noi actiuni d 
Pr":_să, _nnchet~ şi ra:iduri-ancl1e~ 
ar id.cole, incl1:1s·1v de 1a cercetfih:irk 
pentru ca intervenţia· gazetei §j 
fie .cit m qi eficientă. , 
Fără îndoială, înt reaga noasttţj 

publicaţie este dedicată ştii-nt.ei n. 
itr,icok. Nici nu s-ar putea altf~~ 
în noua revoluţie agrară. Mă vs_>} 
opri, însă, numai asupra paginiWt 
şi rubricilor. f ixe r epartizate eercti
tării ştiinţifi ce şi îndeosebi :::supoo 
eficientei lor practice. Pagina „Ştt 
inj,ă - tehnică. invăţăminţ'! 
cum sună şi 'titlul ei, este destinl\,1 
tă integ~·al tematicii ş tiin~j·fţ·a 

I 
~ 



Âid, cu coJabprarea celor . mai cu
ng,scuţi _cer~etâtori ş~ J?~·ofo~or1. u~.
versitan dm domemul agn c u1tw·11J 
popularizăm la rg noile soiuri şi 
tehnologii realizate .în inş_,titutele de 
cerceta l'e şi de învă~~rpînf superi
or, precum şi în stati.uhile de cer
cetare de diferite 1pi;~fHe: De pil~ă, rn articolul „ltem:ircabllă' coni;r'i
ba(ic la l>rorresul agrţculturii'\ 
prof. dl'. ipg1 Tibe'riu M.ii.ii'eşan a 
ptezcntat fo sim~..ă ·ce1e mai pres
tigioase rezultate ale cercetăt·ţi ro
mâneşti ele resort'. - P.!!Ste 2op ~.e _ 
soiuri şi hibl"izj 'de ce·reale, pl1$-te 
tehnice Şi fur'ajere, ~emin\,e din 
categorii b)ologice sµperioare, noi 
.rase ele art'fl'T\al~ ''ctr <:al'lt'ăţ i deose
bite. Realizări% '• Instittîtului de 
cercetare şi p.roducţi'e pentru ·C:r~ş
terea ov:inelor·' Şi · ·caJ?f ihel<;ir Palas
Constanţa1, )umrnatorol pehţru hale 
zootehni<!e ~ealizat de cactre ale 
Instin1tuh11' agrot'lot'Q}c ~1l'n 'ri.m.i
şoara au făcut şi ele 6blectul unor 
interesante tmaterlule 'lhsbr~re in a 
~eastă pagină: Tot'iia'ict îşi 'găsesc 
loc relatări mnple ..::.. une1~ îh p::\
gini inb-egî. ·- asup:r~ " t:onsfătu.iri
lor importahte ale tin'ot' ' rorUlliuri 
.a1e tiini:ef a gii.cole române.7tL. Vom 
publiea în continuare -: asemenea 
articole apelînd ' Ja '.•'co1ab'O'ratori d e 
primă' mină 'penh"J.i că' =e~te limpe
de - şi vrem· să se inţeleagă ~i 
mai' oine' - ce~a' 'Ce . subli.nfa 
tovnl'ăşu1 · Nicolae ·· Ceauşescu : 
„producţiile "mari se realJzează cu 
seminţe. cu siffuri ' d~ i)truttc reali
zate in 'ii1Stltutele â oaS'îreJ!. 

1,Agricu:ltura. şoc~pst1 " prezi.~tă 
pe lţtrg· ·expedt!nţa a:vansa\'ă „a ffni
tăţilor, care,L âplicînd noile tehnoJ 
logii e laborate ăe oamenii :no~ri' 
~e ştilnţă, o~fin _prod\icfii 'i11~cti i ie.: 
cord. Cu sprijîn\il ~vizat al · m1or 
cercetători şi speciali$ti· de .înaltă 
clasă ·din. -unitiîţi, · ··a;m ' po'pu!a.Î-izai:; 
sp.re exemplu, mo'cţ\il în i;ar~ . au 
fost realizat e 28 125 'kg por$b şţiu
leţ'i Ja hcctm' ' ih ' 'tet~l?h iii gat · la 
I .A.S. Deveselu - 01t;~90 200 kg 
sfeclă de za "ăr Ttt Hectar în teren 
Irigat la C . .Î\.P. $rttil:nb' :..... la.lortnta, 
55 3i2 kg cartofi la ' beeta.r la C.!\.'f>. 
Bodeşti - Neamţ! 4 '800 kg de soin 
la hecta.r la C.A.P ·': :Periam --: • Ţi
miş. Am i·elevat ş· . unele rezultaţe 
meritorii ale cerceiăril din unitiţţi: 
cum at·· fi crea:rea·'lni.<!roterme:J.:ir de 
elită la Asociaţi~reconomică de st.at 
şi cooper.atjstă S<ţtu Nou,_ - Con.
litania, ini,tiativă ,i n curs de ex,til)
dere in întregul 'judţţ, şi' nu. nu~ai 
nici. Illserînd ''l'n gazetă ·asem'e.nea 
materia l~, .încercăm satisfacţia pro
fesională de a actiQ.na astfel ~n di
recţia men.ţionată cj.e ,~et;i:eţan.il ._ge
nera l al pârticlului Yn 'cuvîntare : 
„Cu to~ii - inclusiv practicienîi 
Pot crea, şi au" cr.eat .î11 ·'trecut, atit 
la noi cit·· şi, 1in intr~aga ._.ţume, . Ju
crurt care au produs revo oţie la 
thnpuI respectiv. D'eci, 'trebuie să 
ne angajăm in activitatea ·ele ' cerce
tare şi creaţie, să întărim centrele 
de cercetare: laboratoarele din fie-
care uiiltateâ: r . J 1• „ 

i_,>Il" , ~raşl.ll. ~l~Ja . <'.t~~ e-i c . ..,,. e a &f Meu _ l·DU~p' '. 'ca<{e~ 
®.r ' w\Od~tă; 1s· e~ ' .. ia,! -""' i ' e ' $ te. 1\'.grnsll"ţra, 'a~ 
~ 1>,ntr;.ete e, ~ iS.ă'.\ ,r;tcapş" C: • ge ·~ ~ cdlabOrat-0~ ~!iSib~ti, 

i;ne'..Jin~~~- 1. r.tiiline. e ~li i~ ~e- ~as~ rdb e · t ' ~ ,o~-:·~u~, 
c"i~î\fq1(F a.ffi"". grie8lfur , in i'tirie' . , . .ţ · ·vti Gf~ sa--:avem , inform~ 
cu o înaltă con.?tiinţă revoluUonară, 'ţie intereş<!ntă, la zi. „ 
cu bogate C11!1oştinte. proţJiŞional~ . Soc9tim ~eă la . Qb.ţin.erea r~U§ite.:: 
tehnice, şUinţific&". Pot' spbne că· for am\ntite şi-au J AC.fus-. conttll$uţla 
ne-am încadrat în · această întrece- o seamă de !actot·i impo1-tanţi: a
re nu· numa i prin gazetă, în în tre- . nalizşrea frecvent~ a tx~t(u:li com-: 
gui ei, ci şi' p rin pagina noash·ă de :gl~l')j t.ematici, a,rş,tiinţe· şj tehnicii 
1argţ1 audienţă la cititori : „1001 · agricole tn aduria'rea g~erală a or
sfaturi practice şi. infor01atii''. Jn gani~aţiei de partid şi. în plenarele 
ir;itenţie ea şi î.n fapt, aceasţa: este de 'f~ţiacţie, ,bµna leg~tură stator
o p~gj..ţil1 oe: popUl~·l:lare ,a .Ş.Q.inţe~ l)i~lţ de-a Iun@l antldr -'~1 i~ti-: 
agrare, a celor m a i noi rezultnte, h.ltele şi staţiunile de· ce'tc:e'tări ş1 
la nivelul ele cunoaştere şi recepta- pro-duc ţie d,e profil din "între~ga ţa
t·e a l c.ititQrUor noştri. Ţăraliij: cei· ră · ş,i, de asemenea, cu insEitut~1e 
sfaturi., agl"icOJe şî noi le furniză.m de învăţăm.înt superior agronortµc, 
răspunsuri ctt ajtitorul c;e1·C:etă:tor.i- con'!iactuf vi.tt -ş'f pemlane~t ·cu ·te',:.. 
lor d\.n domE}niu . . ;A.m Qat astfi;fl qe re'nul, ·larga · i·eţea de· colrtb!n·atoti 
răs:t>unsuh celor îh cai.tzâ - Şi nu din r indul oamenilor de ştiinţă 
nUhiQi· lor :-- p)·;lv1n·a, culti~ra cHţrr- ş'.ti. ..,,1 • 

ce1ot', cbnstruîreâ cµştildr · "Qenli~u . ~!ţlizinc;l. in sph~t ~tocriJ:i:c q~:
iepuţi, a m1Îliincubafoafelor 1i irî- .ti"'.i tatea noast.ră,1 sJntem . P,e ... ~aepli~ 

.stnlaţiflor ct1 s u\-se Ci~ · ei'iergţe. n~-· ci:inşpeI!t.~ c,l!, p_entru ~ dţi. • viaţ<j. 
convenţîonală (eolletre', de "t5i'6gaz), sarC:inllot• ce ne revin ffin. ,ex_pune
a microhidrocent ra lelor , sollirelor, n~a· tqvar4.\;ului .Nic9lae ţejq~e~c..u1 cultivarea ciupercilor ·etc. etc. Ma- va trebu.i: ,să acoi-dăm, .în ._vufo~w 
1·ele interes- Cle· ·căre· s e· bucură a- imediat, un spat!.u. mai all(PJ,~. N_nci 
ceste- articole, însoţite, de regulă, probleme ge ~xim~ iJ!lp,P.rţînţă şi 
de s chem e,, qe deţerlnină ca, . pe de stringentă ac(uali,t~ţ~ : m,obUiza-
cele mal sc'.l'lici'fate, să le reprodu- rea mai largă a speci3.liştilor ~!n.'iu!li-
cem şi î n edifille „Almanahul tăţi în ţeţcetar~ şl 1creai!a, şiiin:
satelor"• In ·acelaşi context; ne pre- ţtiila~. pi:ecl.W} şj .,a fu:tr~rol ţ~ălJiW 
ot:upă îndeaproape ' şi imburiătăţ1- în~ însuşire,11 cunoştinţţl,or ali·oµ)o;; 
rea con f'tnuă ' a rtibric.ii ·„Agrop ano- tel!nice şi.A noU.or, tehnologjţ,.lf,~ .Ş,Î 
ramie", în Cadrul eă1•e.ia Un Spaţiu jl'l j..gl,P,U~ionare~L_ cercetări~ .jţi\~nţ,l-
lar~ ii rezervăm popularizării re:.. fice în 1zoot~hni~. . • 
zul'taf-elor cercetădl ştU:nţifice a~ri- Militind in continuax;e> , ijenJJ:m,I 
cole din to-at.e ţările qe tie mapa.! .~ 111„ .x-u ~· +'"" 
ntond, ·socotfnd utilă' âceastă tmor- pe:r-„ec,v.o0;~rea• cerc.e~.;... ' ş;i,:u,Ovu.i.ce 
maţie la zi nu numai· v entru spe- şi pen,tru introddl,\~erea drez~ta~el9r 
c1alişt:il din Ubităti, ci chiar'işi l>en- eL cit mai rapi e 11\ pro u.Cvle„ VQ.tn 
tru ce·r~etăterii" Ş'i cl:tclt~le uru~,ei.·si- acţiona cu fermitate pentru pel'fec;, 

ţionarea noastră pţofesion:a.lă, ,gă-ta'l'e din domeniu. Noi am scris pen- „ f 
ti-lt pf'i.mal oară despre t riticale, a sind ~cele .mai aueC~fl.te ·orme Plk 
cărei ·cultură' s-a extins mult · in blicistic~ · ·Spre a da 'viaţă " noiloit 
til'ra noastr-ci, despre · <ţrânspluntul sarcini i'z1{or tte di·n Tezele din ap~;:
de • zigoţii sect01· În· care ştiinţa ro- lie . şi clin ·cuvîntarea rostită" de se-
mârte·ască se ;bucură r11 ·p·re'zen·t tle -' 
un•,:frainos ·ptestfgiu, despre ier- creţarul gţ!llet;al al p ru:tidului l a 
menţii: necesari îmbogăţid i sucuri- recenta consfătuire .de luc.ru p,e 
lor ·de .cf1'uc'te $i 1ftlesp1·e· ·C'ite altele. probleme de ~g'i'icultu1·ă. · '" 
Schimbul cu .publicaţii 'de p rofil · ,• 
din d iverse ţări, bunele- tegă-tud pe " 'Teodor ·MARIAN 

; . 
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Limbajul presei 
~ . - -

Un nou tip de 
" . lll limba . . ~ " . ~· ·~ .romana. 

'Pi"o.fesioaj.ş:tll con c:îhlului cu.tjosc, 
:$'i:ra 1n.&6;i.filă, procedeul pe Jcfrm~i.
~e, fi:. .C.\i:vmtclor .carn. eoilstă ~ creu:.. 
~ 

1 
·uzi~i Unit.5.ţi lexwale 110 1 din 

gtai _ p:t~ţe v6c~.b-~e Ci.1,ie e.it.15tă şi 
;fî'.).tlependen,t în 1Jmb~ dt n elem ent(: 
d.e' compunere fătă .eXIStentă Ihde
pe.ndelită s~u din .abrev ieri ale unor 
cu~lrite. în articolul de faţă ne 
pţopunem să a tragem atenţia asu
pra îintfi gen de ·secverlte :tingvh
tice, .fâ he com puse; ca:t-e au 
apărut .îll ll1'obaftl.f p:i.-esel. Ş, !n ·. ul
tlm'Ci!· ti:nip; se mroulţesc exce.siv. 
Y,bm 1.i.r1$ă.ri il,hu:riie ortbg'rafie rea, 
modul dtf formare şi set.1.Su1' acestor 
~rffiaţii' noi1 care riu Sînt aldltttii e 
pe. b~a · r~guJ ilor· ·bine cU.nosei:tte ale 
cdmpi.merii în limba · romllniţ. 
:oe pt1dă : · · 
„1.n. ··genere inflamat, jurna lul ue 
fe".rrilnlă caniilpetrescîan â ne ·aratii 
o i>c•'5onalitiăfe fu 'necontenită ex
f,~u:lle~ - un pin-ieŞit-din-eoi:niiri 
â.n1 manifcs~li.rUe sale de excejlţie". 
(,,Ori.umt" , nr„ 20(fr07), · ~o ; nfa1; 
19 88, p. 2)·,r 
„I-'·1 · nă.'ra.tollnl este înţo1·s~dat1;e-si-
ne-'~. :(ldeµi) ; , ·1· .. 

,,o· a.ltă leeţ.fo pentru. <?ei-'ce-sttitL°'. 
(Idem,. 11· 

1n intenţia au.totulu:i,1 .secvenţe.le 
lingvistice : ont-ieş;it~din.:..co-int.m;
,~!nt.Q'l!s-căta;~-si~~," şi . „~~i-C?e'"!it:;riu .: 
?.,r yr~ s~ !le ... : qµp,ă cqm a inţeles 
să · ·t~ 0:rtografieze, uni tăţi lexicale 
·noi. · 
··'Este uşor· de t11ţele$ •G\ ut111i~ll'en. 
e:tajllme'i (liiiluţ(li: de :upU:e)„ este 
4·1util?, în. cq»13trJ!lcţliie s.i 1rta~tiqe 
eXtrase din. textele citat e. întru.cil 

.aciii.t~9.! -stn.t aî_~_eynte pe ·bazn 1e
,go1j.I.or gramatica.le tradl IJ9i:alfi! cţe 
inş.ir'U.i~'.e ~-. ~tlvin.telbl' în l,iml:i,B 

1 ·.noast~. forn;rlnd :grţlpur1 ni~tt,l;~ti„ 
!le, .for nu cu$te cpo:m1>uş'e. :Ul'.l 

• ~~j}us . ):eprezi~tg: un sîn11ur. cn
V:itit_ ~C417~.f~~~i , P J1in _;· . llnl:t\~ 
~Oî..'f°9~~ă, ).m'.l\a~ ~.<:,ll.llanfi~· . _Şi 
compo11r .srn,factis~ ;la fe! «1i!-' ,ţ)t:ţ-:-
e.e :9.9'W,lţ· .,simP.I~ (~'i~ ~~ ~~

j:pos.fQ.iliă: r.XJ.Ptn>.ea .~vi~ . gptp,pµS·!.I• · 
lt\l' : · 'P~oceşµl ~cy,S~~ - -~; - •e~ s~ 
·e.vitlb a;c;esf; piloe~_ş,„- · ·,, IJ.:t 
QX~.Plele ofe:r~t~ -ţj-e a,utor-. 1;1.vf!l'!l 

~d~;;ţ face -~µ ~'1W·t!L'i si~ct~ce li':" 
b"ey!'l' : JQm (:subs~·~ţL'v.).. ~~it (~ (}!>;<
.~~ (expresie), 10.e,,qi;eţ,ţi ~de. ··ţ!lk 
Ja.1µ~ ~ .{~'te> in't-w:s <~d.lecttv"p~:.. 
,ci:PJ3lh J!:U, !f\ţncţj.n ~e nUl.lle:· p;p~ca-
ttv)~ :că~· (:prep~ţf~): S.\ne @tonu"" 

·.roe , ~~v • . t!U funcţi.~(le ,cdm;ple
:xnent. • .:) ~ - •c:ei. (pronume 'd~nstl'a
'ti'1.LJ ·ct5' t'P1~ontime re l'*Li\i') s-edu 
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(ve-rb, cu fun.cţlâ d?:! predicat ol ::t-
tl'i"butlvei : ce s m:i t1) . · · 
Dacă" am folosi cratima, nşa cum 

a pr:ote(l;:ţt a.utol'ul text.clor pentru 
îmbinarea: cu-v~ntclor .cll h $.l'upuri.l<? 
~!irit~ctlce anal !Zute, nt tr~bul° s~ o 
titillză.m şi iil situaţii s~nHlare : 
om ieşit din m loţi, om ieşU dln 
râ~dă,ri, 0111 i~lt. l)ln 1ite ; înron 
cittte pere'oe, intui-$ călre i· .lsăxit ; 
Cei rie I citesc, cei ce l ti r.tt!'.nă. Ace5t 
mod de · scr1e1:e; 1»to~us <ie . atito<', 
nu' ·p oate .fi a \hnis· dfu h:lol,J.\ fe ~esn.i 
de înţeles. · 
Al te exemple : . . „ . _ 

„ r e outo..q,s·e, ucigaşi-ticăloşi„ pa~ 
.n;ţţl-ti,călo.Şl, inar.m•~ti pina- n. '<ilin~i 
se hl.rjpn e.w. cu t ru.moasc . surul'i de 
ca.rit-a.te~. (,,lilm~hw }itet·ar"„ 
~986, p. 231) ; ~ 
„Găsi,-vor-eJ n::i Vl'Q\> săliţ~ oa.rccai'-e
cn pr,qgrame u u ,111iotcleam1.n, . iute,. 
r cS2.lnb;! şi .nl-rac.tivc, <;i o a<levf!>l·ată.. 
cinemat~ă.1. " • (,,AJ.mana}l.•.11 capiilor 
'B;l." , ,.1986, p .. 74) .. ; . 
„T1-ans_1ncs {,,..) :1u . ~lte. µărţi 1L-.,l 
n.r, jţ . [„,] ·ca ne-i~-~l-~asă"'„ , (;,V1a.ţa 
stu~en~.că ·~ Jllţ„ l 7 lUR7}, 27 ;atwJ.~ 
li..e 19.aS„ p_;,ll) ; • 
,,ll;i ~ţnc, p,ri\fiţi : i~pu,ra,~i, ,fw-µe~~ 
tii;~ati <:li . iierăsf.r~ul, asul ;ie. tre~ 
flă-ieşi't-Q.i~min~i:a-du-miilql~ [,„).f , 
(„Vatra ", n r . ,18_3, nr.~· 6, iµ11 ~.e -i91l6; 
p„ 16). ~ ' . 

11,[~„J. iµ .to:ite aceşţ_ :qu-cu-Lotw~ 
er>~ut;i, ;nt1-c~-tptQ.l-co.J!lJes! u;Q..i, m.t
~.~-tqt_\JJ~d,ţz~rţaţij, , ._ţiu-cu-ţptj.tl-:-co
~<;:rti, s~~. ,:într-~ bogat sţiJ U.ua 
Cţ~llJ:î~ .. f.,,,j ţ\i,~. Î).l.ţl~~e- f} utCOttlată 
J:tt!nţ!lHmnttc QMJ~t~ tii cQlo.riltă-'.:. 
(,;.,~vollbiti fueratJe-!'. .n,:i: . . ;;, h,ille, 
lmJq~ ,P..,:l SJ ;: . 

ln sint-agma „1ţlţîgaşi-,ti c8loş1 ", 
a-1.i:Pirea est'e .abet·~tă din tonte 
t»rwa~fe d~ vedtii-e~ · CPi~o.na~QJ >n
con~tabil : tică)oş. = · mirşa~~ cru~ţ 
ciun.itiei,1fâpt-e. josnfoe - .. c":l:ml ·or ii 
arătrney' ,xi·cj,gaşii . u.eţj.~Îo$l ? ·.p,. . ~~
fi şi. p_@~: t;:c,ă.lo~; .r~l~ţ, 'i!M'9.~.-
W1..1 simt P_ll~Cj, ;e°i!~q1! ' .i 
co1'-t~iq.Şi; . D~C! .• ~i;iJ_e: ;i, _ ii.• · 
~P.~r,i~~.i • . ~nznu:j, _ ;w,~; 
CG>~tt,uc:ţH -~tactî~9.: ~ <c~r~ avetn 
a I ace cu d.o.ou:ă uP.tftJ,t J.$dcale. d.i$
il:tr1:ite, tndapeadeâ:t.e. :~ :P'tm:~.L de 
ved,e:J.<e; ®mantie şi tllQibilo~.~.- .~e 
fOJ',me~ză., Î'm.Pl'e-::t.n il I~~· SJ:tltac
ti'ce ltber~ ce -~~A T~e.iiea · cu 
bl.ann. :~9~ :albă} lat.'~~ tlel;ient~~·e 
compon~. • 

tn .9azut i11iv.e~t.\:triij 1 ~~~ri.or din 
<::ăre tint ntcătdfte . ,.t3bn~l~--ve:-!ial~ 
,~.{lire ex„ : voi;. ~.sl. ~1ţ~i-VOt). se 
imp-une tltlli-zavea· cra:mnct. ca .re-

gul.ă :fermă. Ce caută tn.sU !hit ·:a 
dtf uuire intre pred1fatul gă'Sf,... 
şi subicictUl ci.?' Ace!~sta este o· 
tere tot ·ătît de gfa;ă' ca şi ae:tj) 
tirea prin vi'rgulă :i celor do' 
funcţ ii sintactice 1 ..., 

Este adevăi;at '.că· spuricm .. om ·: 
locu.I lui despre· un „om de tre<1ba ·, 
aa·r om n elalocul lui. Aicl av~ , 
de-a face. cu p1'efi.xttl .ne~ cttt~ 
are independenţă sâinâ:ntică şi f;r1· 
maticâlă . . Fiec~re cle. mei1t al co:· . 
ptţSulu1 li.i~t separât :;;i-a ~ietci', . 
1>ensul şi v'âl'oatea gramaticală o: ,... 
@nară, fOrd:ill;ld împreună cu ce -
ljilte o Wiîţate lexi cală noul:i · · 
sen5 n ol!l. '.totodată, noua ·1ocah· 
obH!W~a. · {fiŞ'tţ~- J?t:~Zi_nt~ . uru"' 
mol'fcilog!<i! ~şi 'sili~cti~ fol.: · · , · · 
Iiripr~l.ina (-.1,1 J:Ui i:f lţicitţi'i:u~~ ~ 
jccti_v11-Ut I:u sţţvet>ta u ng>.7!$1'.1. 
"-Pic uitµ .';;ne~"t„el:-?i-~'') :'1\l "~sfe 
\i-61·î5a d~te · priţi~qr ~e~1. :3i ţt · ·· '" 
Pf~ .. partw91a· ~~gâ·i;t~ . a~i . ~-e __ R\ 
po~lte· fi }lfipî~ illţe:i pre,poz1·~ 
:>L.lut rnnµi faptt1.~. c~ .p~~P9~i,ţiile . h' 
uu sen.<;, 1 â~ ~nţe1~su1 „ <l. i;i.u !r .~ ... 
cµă ia ~l" .J>au „a ni.;!. fi ln ei ~· · 
c:;asă .„ se: ~pţ.iIJlă in lill"\0 0- tom .'" 
pe.ţ·itra,St;c · <d.4Bă cu1n -~· '<i.riit~ 
dej a)„ ~ iµ,ti.lt, .. f<irmwatt:~ com~ 
&i~raţţ \'.U a Ştăii!, ţ_u S9)1S ~eg~.ţi . 
iJl)ptui11. µ,ei.liv~rea ~-e.gA-tJ.~. DJ. ·, „ 

formei ver bale cace cxp1:.trm1 sta;-; 
~·ca vcs_pqctlyâ . .. C.oi;C:c\: n~ - i:r :1t. ~~ 
l..a ol · a.ca.sit. Dar w l am EJ,vea şi 
âi~i "o taµtolodie., c4ci. a tr t n a.n~ 
P~l't,e, :t5U.L1 ,J.ţi J~Ite ~Jc?~l'W' .. ~ţ.e ţ~~ 
up~ ţu. a„~ ţ~, a,~'i;l:. , . , 

Asul de, „tre~lă e,s.te U1'1 g,rup şm, 
tactic- .sta bil, ~I).Se;.najnd r11,1mele 
upei 'cifr,ţ), de joc. :Oe {re!Jă iletffi„ 
ml iih substantivul asul; la. r:el c "· 
~eiiţ, ~1s1.feî 'iţ sint .. a'.ti1oulte.sµb~ţa,h;
tivului in a cuzativ do® t r.-1,saitm(; 
dist:irict~; inert. "ârh>},~ţa , l or · ţoiia'iţ' 
(cu.t ajut~r;ul c,:;;iti'n!~) este }n~~~ 
i).::ilibpă lqgic;-; ?~i· ·~ţ. g~'.l;'.ţl:~ti~~~ 
Tot 1.ncompat1biiji .;::, ... ,e , ş1 uli[')ire;;ţ 
I.a ru.nî.l}~9uă ci~fermjnarifole .t: su'!J; 
ştanti vlihii <µn .nlm~ca rs~bs:.un.~}) 
cal'e det~,1-i:i.ă. gqa~: J?C: .. !~$l0 . s1 
:qta i . depro:ţe ,,..~ · i':il c1~i:a,1c •. '!~~; 
d~te.i:minii d oa,.l.'. Pe: din •l1illecll)• 
A upurnl a. op,WiµL W1 ~om.Pus c 
nu se justi tică n ici dJ11 - pupct .a 
.-eaere semant'ic, ·1~:cr dfo pu nct a e. 
11ede1'C" g:ramaticat 

-F~l-iuaii.ie , ,i.ri·n:;ătqcire : „p.u-:- -
tot u I-eseuri', nihcu.„toLul-diz~r~. _ · 
m.ii..cu-totu1- c6zerli, m1 ctH:~~ul~con

res.i U'nJ n - nu reali z...:ul o unitâ'f 
sema:i;r,t i.cil, n10dolog1di şi ·~intactţq, 
ceea .ce 11espioge po:>!!i:lilitatea .Vrtţ~ 

legerii lot ca tltl ·t uvmt comphs "9'" 
imptth e lrol e>sh:ea bl roncijlut ·(a plfu 

.: • I - ~ •• - • - ' ! • 

zei ,albe) intr.e u;:U.~ăţilc lcx.i.:Bţe } 'r}-
şiruite, co.respumătoave statµMu(tlţÎp 

imlr fofogi:c tlifHlt- · ~r 'fu.neţi ilot' ·Si 

::ictice_ ru'Ierite. pe. ·c.1fa a~l'!!lt71~·~·.~ . . , 

1qdepln~esc. , . , ; . · 

~-JJ>:;'Î~~~ 81:i~l81; 



.. -~. J 

'I . 

- I 

' 
Să accentuăm f orta de cOnvjngere 

I 

t ' scrisului nostru a . ... 

C,onvorbiri profesionale 

- Răs11unsurile dumneavoastră l a întrel>ă.rile ac;es
tei convorbiri ~.U SO:Sit. h rcdtiCţie CU mare. înlirZiţn'C, 
Ali avu t vreun motiv speci:ll pentru a l e iupîna? 

- Atn întir7Jat, 'într-adevăr, ş1 vă cer scuze pentru 
asta. Motive chiai: ~a de ;,speciale '',, .n-ii,t; f i. '.Dacă 
n-am răspuns însă c\.1 promptitualuea djQ'l:Otdemma, 
este pentru că om stat mult in cumpănit Av~am două 
variante : să vă dau un răspuns de col'nplezeotă, 
politicos, sau să vă spuil tot ce am pe· suîlet1 l'.'41ă 
la urmă am ales cea de-a doua variantă. 

- Să vedem; in primul rînd, de unde atitudinea 
dv., să-i S)Jnne.m dilematică ? 

- De acolo dfr unde mi 

' - N.u. mi sint mulţumit. Dru' asta e Gţ.t ' totul alt-
' cev.n. Desigur, 'fiecare gazetar şi presa în ansamhlul 
,său trebuie să asimileze din mers şi să ·reflecte co
ţes.Ilunzător problematica pe care o ridică momentul 
a~t1:1a.I ai dezvoltări.j. şi modernizării patl'iel. Ea cUs
pune' 1tnsă de aparatul necesar pentru a :face faţă a-
cestei sar~ini. • 

- Dacă dispune, de ce m al apar atltea it.rtlcole 
cenuşn şi. atitca num.ere de ziar i.n care Ju~r.QEUe in 
sţ~re siţ relină atcnUa 1e .nu.med pe cţeg~Je. '1 

- · Cauzele sînt mUitiple. Cu toate că vorbim din 
).nteriorul vieţii gazetăreşti nu credem că, am pi,lţea 

numi toate r esot:turlle 
.s-a părut că asoclnti cam 
mecanic două l ucruri care 
nu prea ou a .face unul 
cu altul~ problematica. eta
pei pe <!are o traversăin 
şi relie(ul scrisului nostt'u. 

O e v o r b ă c u. : 
care, insumate~ .'.conduc la 
un asemenea i·ez.ultat.. Cjţe
va, tot~i, ppa~, vpm .reuşi 
să le identiftc~ &xi!ită,. ,\n 
multe ' c~zuri. un feijş .P.l 
tematic;.tL !ntotdeauna .am 
pledat · pentru · abordarea 
u.nei problematici ma]ore, 

Ion PAVELESCU 

E adevărat că p e un plan 
mai general, societatea în 

publicist-comentator .la ziarul 
„ România liberă" 

care trăim şi m.Uncim şi~a _ , 
st.abHi t ch•ept" ·ţel 'Ptogt·amatic să-şi perfectîoneze struc
turile economico-sociale· pentru a favoriza în acest 
[el ndincireo p1·ocesului de accedere la o nouă cali
tate, la un stadiu Intensiv. Dar a deduce. de ai.ci că 
iucn1rile se pun cumva sim!lar Şi în ~aţ0; a ceea ce 
aş :numi al'ta ele a scrie n i se pare inadecvat. Pre
tindem. cu riscul de a .fi combătut, cit gazetlfria .ro
mânească a atins. demult acea stare de intensivitate 
pe cai'e u1·mi:Mm s-o 'realizăm în alte· do·i::nenii. Şi 
nu de azi de ieri. Noi am avut incă din perioada .în 
care Eminescu scotea ziarul „'l'impul ", o gazetiii'ie ele 
nivel continen tal. O gazetărie deosebi.t de densă în 
idei, scrisă cu inflăcăt-cue, cu pasiune a1·dentă. ln 
pel'ioada .interb_elicl[\, ·Cele mai bune pub,liC:i!t.li au fosl 
realizate, de asemenea, cu o ş tiinţă a miouirii ver
bului şi cu o vervă ce le conferă şi ast.ăzi prospeţime, 
determinindu-te să le citeşti cu interes nedis.imulat. 
Din tind în cind, c ite o carte în care sîut antologate 
flrtlcole din o.cea perioadă se vinde ca piinea caldă. 
.Mulu dintre gazetarii mai vechi, profesorii ooşki, au 
devenit membri.'af Academiei, ceea ce vorbeşte de la 
sine despre valoarea lor. Dup'ă 23 august 1944, în 
·noile condiţii create prin trecerea la revoluţia şi la 
construcţia socialistă, am avut ziarL5ti cat'e au p rac
ticat o publicistică militantă, de înaltă ţinută. Ne a
iducem aminte, nu fă'l'ă nostalgie, de SCl=isul tur V. 
!Em. Golan cat·e în campania electornlă din am:.11 1946 
a cteat, folosindu-se -;cJe foiletonul cotidian, chipul 
agentului electoral Teică Pasăre, stigmaUzind prin el 
o intreagă epocă şi un întreg mod de a înţelege· de• 
mocraţia. După cumi ţinem minte atîtea dintre arti
colele şi reportajele cu care ne-au incintat Paul An
ghel, J,Ue Purcaru, Platon Pardău, Al. Şt~fănescu, 
~eagu Udroiu, i~ Andreiţă, personalităţi complexe, c~ 
o l>tezen\.ă marcantă în ptesa cotidinn:1 şi c.u multo 
cărţi la activ. t n 'faţa acestei realităţi, credem că 

accentul ar trebui puţin schimbat. 
- Să-l deplasă.m, dacă socotiţi de cuvlinţ~. Sintep 

Dlul,umit de tot ce apare ? 

capabile . prin ea insă'Şil fSă 
deu in.ălţjmea ne~esară unul b un ţtrticol. Sîqtem ~ă 
marto,ri la o lipsă de măsură în acest domeniu. 'J'oată 
lumea, fie că are, fle dr nu are forţa n'eca§aj:'ă,:"'se 
repetle · asupra temelor mari în speran.ţa c~ sl.Dg\ir, 
nces.,~ 111ci·u va salva articolele de plaţitudlne1 Rezul
tatele sînt adesea destul de t riste. Ar fi nece~ar, qe,ei, 
pe de o par'te să depunem eforturi m ai mart penţru 

• a nuanţa şi d.ivers.iiica tematica, 'iar pe de ::i1ta de 'a 
1·eflecta mal mult ce anume şl- cui i se potrlveşt'(ţf·o 
a doua _cauză ar .fi pierde1·ea contactului -cu .viaţa· de 
Jiecare zi. Autorii, 111utţ.i dintre ei onor.abili ş1 .bine
intenţionali, par a uita că scriu la ziare, contriti'!.
ţiile multora f iind mai degrabă nişte mlniteze de 
doctorat. La. această impresie c0ntribuie şi moclit, 
care s-a lf1Pt ca o pecingine, de a da titluri uriaşe, 
şi nu unul; ci cite două şi chiar trei. Un. alt n eajuns 
}1 co~ituie f,?ptul _că ab~~dă. ~rtii;o_~~~'t .ţi:or~Op~ în 

au!-1 '.J.i pe>vt_a,jefor. Şi ~ a1t\J'.l, - )~o,te:' ').Q,J r
"ilJ.1.l'il~ : ·e· ~>publică - ' 'Sînt . t'j~gt -~ţer u>fil 

I ~'::tel ,d'~ prtlcpre, <lfal~~a~.„$~ elţ\ţi: n UQl t't 
e pagina penfru a i nventaria, su form.a unei d·is

cuţii anoste, aşa-numitele noutăţi <lin comert, iatil 
un mod total negazetăresc de a face jurnalistică. 

- Pe neslmţite am trecut dţ la teme 11.ă aenilri. 
Copside1,13ti că unele sint qial per cutante Jia.r altelti 
mai tcţne. '1 1 

-Cred în ceea ce spwien. n enea laneu şi anUJl}.e 
că toate genurile sint bune, cu exaepţia cel.ul p~. I
cos. Cu alte cuvinte nu. maniera în: care abord o 
problemă poate fi botărîtoare ·.pentru -valoarea u :ui 
-adicol ce.i capacitatea au.torului de_ a-1 convinge ':pe 
cititor că a1·e ceva· de spus. A acceptua \Corţa de (!pn
vingere a scrisul.ul nostru ni se pare i:n mom~p.tuJ 
de faţă obiectivul ce1 ma.i 10'\Portan t pe care tr~ule 
să ni-1 propunem. . ' 

.„ 
li 

Convor'b!Jre xeallizată, de 
Milena COMARNE1JPU 

(Ccmttn·uare· i-n pag. 18, sljhsol~ 
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l'ornind de la o carte, un auto•, un artlaoluo 
I • 

Su„rp r1·z4e .. „ .. lifav cut' e :_. ·~~ .-~ ~ .... · r~istt'ări ,şi vmz~ri dţ ~rJte & -
. • li J -" - -~ _1 • • v ftatea · -ctedtllild1\t. mllZicalil ~ _ :tn 

acesl caz, şi organele de 111.i ' Je 
, 11 au obligaţia să oducă la _urdin· pe 

• · _ , _ _ . cei aare poluează moralitatea 
In „luainte" - Brăila- ~·c-W. · · z~tâ, ,au fostt_ nşl~p~~ '°cu ~ cej \nai,' tei·'. · 

cu deosebit interi?$ dar, mnfh.ictsitn, - 'oiai ~iu in~rl!s. Cine nu-1- cnnoaŞ- .t C1·onica amintită am reţinut-o ca 
aproape cu surprindere, o foa1·te te, cine n u i-a apreciat, in atltea temă a rubricii noastre (JentL\i â 
serioasă cronică pe margi.ne.~.J,1~J-..._ i'ÎOQJ , ;!,~~a ~cvn:adio ,ţn- .ri~_ · · ~m •1 sînlcm inc.redintaţi - ea răsi.l _.!!,1-
spectacol de m~ică-şi_ umF!"" Oijfî • ~~la,CQ]e f e !,~F'v,is'tă· ? :i. ~tt~ ~51-te--_· ~~·i?ni:i-. dreapta . 8;i exigenţă, . ei 
grăbim să precJzăra ca suţp;v'Jnd~ fi . ;t!!~-.a:..,~fll:t . l~f.f,lita. iUt;imi' J ~~- :wjl~_torm a rubn cilor cultucale· e 
rea noastră nu se explică 1'rm--n ·e"' al'·risffc-'tteJ.s lJă" dlHtat-e, ggze:tm"d1·- 1a iJublica\.iile judeţene, aceea. ae.'3 
încredere in for,ţ:ele public_~ti,ce ale n.~ a reaction~t cu, obiş;:iui~a .. .(dln ,, v~gh~ i;ne+e\l Ia1 m'1şt~a.i.:ea s_en -
gazetei btăile:O'e ; lectura' 1'ei statoi·- ~acatr:. !) .„ _p~hteţe. C~_o,nica: s~ ru1n- menţului ele r~pqµsabihtnte:-f~ 
'illeă; ·de mttlţli. a oi, n e dă, 11umeron- Uzeata Fu· l'1goare, ai:ielh~d la ,cn- p_u)f.l1c„ de eou<(!.lµa Juj . c~ 
se !.-temeftlrl· pentru o opinie mai teril aut~ntfce de apre~le~, spe.~- ~erciLînpi._1-şi. spiritul ctitiţ nu ._ 
t'otdeauna 'favorbbi l'ă . Surpx'ln derea tacohd p'rezentat, nu se 1 sJi~şte să mru as\l_pra pr9duţţLilo.r . arij-ş_ ce 
ate co altă sm·să: cronica aminti1ă, · PUL1ă pondul Pe 1, nici SO, . S~l'ie ale instituţiilor l ocale (teah'Ei„® = -
semnată de Com e1h1 l 'frim, încalcă cuvintul - „şuşanele", :irg_om ·eptîn c;l maUce, muzic;ale etc.) ci şi as1-1pf~ 
un obicei - contestabil1 cx;edem! r;ie dep}ln_ convingător fiecare · afli:-:- spectacolelor - ce ponrtă pe, ;~ş 
dat·' destul de b ine · înrăelăcinat - · mal.ie. M!'!r~tţ>riu, de asemeLrea, este nume sonor~, „de l a centru '', !o Şi 

r corifo'rm c~l'Uia '1'fil' :;;>o\ i ' intîltti L'l fal?tul 'că "ai-ticolul nu se rezumă i.iebuie să spunem ,.că, în cronic.a lw 
presa Jocală . apre&ieri ~evefe_ i1ţ a · bbservn o 1:ealitate. ci . ::mali~ează ·COt;:l),eUu, ~im, ,viedetele ci ~te ..d~ a 

t margine-a uno11 produciu artistice şi cauzele, chiar daca âc~te callz~ benefici~ de acelaşi. unglJ_i d~ . 
, submediocre, girate tnsâ ·de „n::une vizează şi activitatea unoi- foruri preciere intransigent. Vom i nc-hQia 

m m:i" ale vieţii artistice oucureşte- cultura le a le judeţului. ln legătură transcriind ultimul paragraf .' 
ne. Preţuirea pentru valoa rea rea- cu slabul nivel al unei lormaţii cronicii, ~:i ideile căr1,1la subsr.l'len:i 
lă) cunoscută din alte tmprejmări, muzicale,.: de Pildă,. prezentă şi ea pe deplin ~ „tu concluzie, s~e~~ 
a 'lîn!erpreţilo1'" 'sa tt o ospitalitate î n specta-c;-0J, opinia estE}-.jCXPl'imata colul la care ţie-am r efeijit nU;. a 
.prost •în,ţel'easă,: ori w 1 sentiment de răspicat :~ „De fapl; ca să den1,1mim fost în m.ăsun'i să primească n er 
r jenă, pui·: şi !simplu, · determină :i- a.tict -proffh.i_l ' !n't:lstic al a'C~tei măcar calificatlvul mediocru. ASt,-
; ~e.~~-~- :p&" ' s~J~l1,~ţşr~ ţuprltjlor .eul - :ro:maţii t~·~buje .să_ . sp~uem că, fel de ·•şuşanel~~ nu fac s.erv . -"r 
.„tJWlI.e, să , .ţi.;eaoă, , dism:et peste în- prJJ1 toleranta Cons 1huh11 ~udeţean ·culturii ci, dimpotHvă. Sp~tacQie, 
'jgh.ebărl . rpseudo-a11tistice cu c~re, al ~indicatelor (care o oblăduieşte, _ irebuie .în ~:rea labil .vizionate şi.imc-

1 cdih păcate, mar i' ·actori se. -~n~i ·iii-:- pa'ti~~ntn'd-q !>) ş:i . lipsa âe ras1:>i'1-, · zale de Comi t-e tul Judeţean de·'C . _ 
· fă~i$,~ază încă, :Pne'?.i;h' pe sc,ei~ -„~:- der: a .c .01;)_S.)liul.u1 Jud~ţe_an de CuJ..- ·tură şj Educaţie $ocia.Jis tă, iac' ~0~ _ 

. proy,tncie{'. Că luc.l'Ut'~le se.j n ti:tnpla tura ş1 Educa\.1e Soo1alistă · (care· sili ul Judeţean ;:il Slnqj.cat elor .. a 
-astfel nu 'e g.r~il. 'fde ştiut, mărtu- «n-aud~, ·n-a vede!~) aces:t gr~ ~e nu mai iacă concesL(prostului g~. 
rille·;· oral"e sînt adesea ma'i' r r opiJ?- află la prag.ul dlnll'e legaHţ.ate · "şi . mai ales că mi est'e stngura di 
te şi rJAi obiecţive .declt crQl1icile . ilegalita te, cu pas bine pornit ge . ctnd organizat·ea t6ec;>r ase..'11er)ea 
ap.~x;ute jn. ziarlll local. a doua variantă, care, sfirlîn d le-' l).ifestăr.i 0 las~- pe searqa unui 9 . 

ln gpectaeol~ despre ~are, rela- gile şi inst ructiuni.le normative ' î'D' g~zatot· certat cu răspundei"~ 
tează 'ar ticolul ' din „înainte '' capete vigoare, vehiculează cu norişaţa_nţă· fată de public " . 

._Re ,a!iş erau. Stela. Popesi:u ş.i Al. muzica <ie .gang, de cea mai joasă 
. J\rşjnel şi, după cum i:elatează ga„ speţă, cu care speculează prin în- Cristina 

J- ) .1 I ' ' 

Convorbiri profesionale , 
I 

L .o , J I C -'t 

(Conti1111u1:-re dini.pdg. 17) . ·I 

----~---.--- . I ·" 
. :-r- C1!JD ,ppaţe.c.un ,, ga;lleiat să devJnă. eo.nv.Jn.gător ? 
.. ··"'"""' Inainte de toat e, ttlnd el insu.~ conv-inS" de ade
vărul mesajului său. T1·ebttie să pornim 'into'tdeal:tna 
de .. la realitatea indubitabilă că ne adresăm -unul pu
blic exigent. Revoluţia socialistă-. a operat a dînc şi 
t emeinic in . gindirea şi în TCOh-Ştiinţa oamen ilor. Le-n 
lărgit orizontul de1 C(mo~tere. Le-a consolidat cultura 

t1generală. ~a deschis gustul pentru- de--Lbateri, · In 
accepţia; reală a. •a"t:estui tet:men. A veni cu teme in-

1ventate, cu un limbaj rudimentar; a t e rep;eta, a te 
·lungi la infinit, inseaamă a=ţi obtura clin capul 1o
cului orice calc de acces spre inima ş.i spre cuge tul 
acestui public atit de receptiv şi atît de avizat. 

- D~-r · conving~rile, singure, nu ajung. Ele sint, 
ca. si\ apunem aşa., subinţelese. Ce altceva mai tre
buie pe~~ru., a i~aripa. SţrisuJ nostru ? 

.1:1 

- i'ortă de e~pi:esie. Ga:.relăda a fos t şi. vu r .:im_.ne 
o aJ.'lâ şi,.[n multe p1,ivinie o ştiinţă a ouvintulul ·bI~ 
,rosţit: .A o\UlintuJui ce exprlmăi ade:llărul; pentru _
p a.ral'l:aza pe Eminesc.).I. Această.oalltate se dobi.nd -
:prin vocaţie; prin exerc i ţiu, px·in .meşt~ug„Gaze 
~e inva-ţă . tpată . ~iaţa. •O couj unctură„ cum . este·; "_ 
pe ca:ue, o; trave1:săm în p.rezent, ctind d~batem ··~ -
zele din !:lPtPi.e.1 ~trăluclt document program~tic :e „ 

în v.edere.azâ capacitat;_ea. parlidulo.i, -a seeretarului 1s 
~eneral, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de a gi\si . 
i>o.l\lţii pentru apr:otunda:rea linlei . .novatoare f up:d; -
roent-ată. de Congresul al IX-lea ş1 de a accelera _ 
de c9nstrucţie socialistă şi comunistă, o asemenea 
conjunctură o Poate fav.oriza, prin ana liza de fon 
care ·o propune. Ca oglindă a societăţii şi ca mod · 
tate de a transrrtite un inalf; mesaj uma nist, gaze . 
rămîne lnsi'I necontenit datoare sleşi de a se d . i, 

• , • • ~ .1J I 
d~ a s luji, in s_pi1·itul _trudi{-_ţilor n oi p e care le ayp, "",, 
comandamentele prezentului. De a le s luji nu orj~ 
ci cu mijloace adecyate, d emne de-i n~velul D.e.:: -ca.ie 
l-au atins cet5\enii Romflnier .c,qp.tempor ane. ...ul 
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~ Mom~ntel:e f ierbinti · d~fines·c ca11'~~itatf!a :.: . , 
.de · exemp~ară. mohiliz~t a CoJC~tWHIJil ~ ·":~ 
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!~·" 
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' " ID redaetia 
~Iaru lui 

Organ al ComiJelului judetJ?a.n DolL ftl ~<;..B,,; ; ziaht. · a ti~e'':, f\I 
că~ui prim .număl:. a apiţiJut. ,1a O s~ptembt·1e'j il9Jll, la 1fg J H bi. c m .m ,~11. 
t urisesc fileJe , co1ectiilo.t· 1nsumate i n cei 44 "ele ani - cron:i·clll:ul ~del aJ 
mariJuL' lt:'11lS.(,OrI\lă;ri reVOIU~O.llSl'e care au SChimf>at, asemenea intregÎi 
ţări, ş1 infătişru:~, meleag.u,rilo1- doljene. lntr-on tiraj zl.fnic.'.fne•circa 43 OOO 
el'ewPiare, cotidianul „~qalri.Le 1' og)indeşt~ uşa cun:i. a· făc!lit-0\ de.ia lungul 
i'nlregii sale exist~te, , ro.a.rUe Jnom ente -ale deve11irij judeţului spt'e · ntai 
bine, ma i. :trurnosu spre civWzapc .ş i p rogres, parbi'dpind prin forţa cuvîn
tului ti părlt la amplul pwccs de forma re •a omului nou, •cu o inaltă con
şti i nia socialistă,, capabil ~ă înfăp~uiască ih 0rlce moment, cu raspundere 
şi competentă politi ca: parLl c;l'U lui, aşa cum în, ~epeta'te J·tnQ.ttri a cerut p !!e
sei secreta rul gene~al ul partidului~ lovarăşlll Nicolae Ceauşescu. 

, .. 

·,,Un elamen . grt!u, 

pe .. ·caot 
Îl·, \i.om trece cu i bine·f~ 

~ . • .. 

Ajung in redacţia coti;qi_anului 
doljea'rl ftl>il 11 ~1ig~~ intfitrh „m o
ment 'ffe'ro'inte . : ' Reaacrorlll • şef, 
Lucian Triiă. transmitea tocmai co
luboratorilot· săi sallcina- exr,meşă 
de a edita; ' :i!ţ '~mp :rfcâ'rct:; (le 24 
de ore, o to'ro'e V'olantă: -f:flspr~ zp6-
tehnia judeţuluJ. Po}j - c-a ob1ec
t iv prÎor,it~ al ~noii i·evolu\11 agra
~·e,, tn veiti~.J:!l~ ~~şţ~tw~ la cra'-
1ova, pe :t>rp:f5 e~ a'lt!~~ootenn1et 
chJar iii ziua drinătoare. :itm prile
jul să q,sist> a o scµrtă 1~edintă ln 
cu1·e particliaf .-?Atre . .' 1991!sîmtJ.nes
cu i:edâctoru şef adrunct; :şi 's.ecre
tai:ul de i'edacţie Romul.Jl . Turba
tu. Se iau măstu:i operative, toţi 
cei ti:lllaţL 1in · r<idacţle ~ot p leca i
mediat în judeţ. şi v1>r ti;;ans:Jil'li:te 
de acolo in:fo.i':Il,lat.H, t'.f,!p 6i·taje;, Se 
apelează şi la doi clint'te oei aflaţi 
în concediu. Aşa .$e ~ace ic~, în. j_ţr
.rul orei 10, Dan I:.up~SSJ.! ;şi Şte'f?,n 
rrut1SOiu, ce1 de al dhll«{ 1Sec~~tar 
de t:eda:cţie „uită ", pentru • o zi .şi 
o Pal.'te din noapte, că abia işi in
cepuseră· bi11emeuitata per,iolldă ·de 

'Odihnă după un an de muncă, ·şi 
se află alături de colegii lor, par-

I. 

t i:cipînd la stringerea rmaterialului 
pentru foaia volanl!ă, „Este nu · e
xamen greu' dar pe care i.t vom 
t rece cu bine", mă • asigură r edac
torul şef ş i nu mă îndoiesc •de a 
cest LJtJcni,1 vă.~nd cu -cită 'dă11ui're şi 
r~i,mi.1sal)ili'tat~ fiecare dintre cci 
pr1ezenţi . l n r~clactie se apucă de 
tTeabă. Cătt.e- o'\·a >pti'11zului M'i.rcea 
PospM!; ' l'\IHrtl!a Ctmţlh-, H oria Jo
nescu, Pulca 'rvtondo~ I on ' Di:aconu 
transmit r epC1rtaje ·din C.U."A.S.C.
uri.le- unde-. -au !plecat şi încet-încet 

"J)e m asa secreta1·ulol de ·redacţie 
Ştefa.1'11 'I'Uti'soiu încep Să Se -adune 
mate1·iale(e. Aş!l meit ·poat.ei pre
zenta conducer ii 'redacţiei o mache:.. 
t.ă aproape completă, . pînă la . so
·si rea uLtimeJ:o.v ştti-i; !'Ce vo1· ii: inse
tate sub titlul „La încbiaerca edt
(iej", grupaj realizat -de Dan Lu
pe&:u. 

·tn pEtralel, ·ec1ri'p?- 'Ca~·e răspun
dcâ .'de°' nu~ă1'lll r ~rit !2 august îşi 
vede nestingherită de ' lucri.L. E 
ordine ş1 catm, în po-fida _aparentei 
agitqţii, fi:reş_ti . intr-:,Un asemenea 
momenL. b atmosfer}i ele lucru 
concentb.tă şi intensă care nu a re 
nimic; din acele tensionări inutile 
ş i <1'.t1t a'ţ ăăunălbm;.e. Fiecare ş1fo 
ce are de făcut şi ·fâce ; ia!· cintl 
se iveşte ·ceva ce trebuie lăniu
rit s.e discqtli cµ apt;tndere. f~ecare 
î.<H spune p1;mcfttl de ve.;i~t\e si, în 
f inal, se gaseşte cea· mai bună so
luţie: ' 

Seai·a, sp):e ora 22, i!l vechea ti
pografie „01.te.nia" ·(mde mă aş
teptam să găsesc ntlmal. ec&tpa de 
şervici u, obser\1 că se ·află.„ jumă-

.. , 
,, ·" 

I·~· t 

fa~e jdJ1i ,rectnţ;fJe. Pe Îiog~;ţciţl I n~: 
~o.nu, s.'u.pratev~or." RSim.wus ~
l;>.aJ_u se~retai;tfl q.~ red!lţţje, COfM1_
ţ~mi 4.na D1cu .ş~ 11 ~Jl:)ţ?Ciţ'gQe . tva{l 
in capina, un.d~ V'!tţ f} J:in<ţ „~lP,.eJ~·~· 
se a!lă..~i, ..,J'edactch:Ul; Şef . şi pd.iW,li:.
t1:U săi;..r-p.a şi ţ)a:n .L-upescu. HotJ:a
~oi:~$.~ :M_!ţc;~. l,?o.sP.ai;, .Qesi_:mtî ·nu 
tQV,1 • ~ l(<!~!•~e „p;înă. il.â.:· tra!ietea
înfregwţrl · ti:c<lj, . ,.dart în trece11e 
spre c;;.să s-au oprit sii •vâda! 'C,\l.tl'CÎ'~ 
teva ce.~ş,u,d ~{li ~eY,ţeJD~_i,.c~,a
.• ieşit~· foaia .volantă. „,A .• ~eş.\:t:JtihfP..e 
\şi spw:;i, şi o ·V.om J'Ş:ce. d._ata1iivi.k 
toare ş'l. lllai bine!" Ştefa~.T~o„ 
iu, care. a machetat foaia '",a,
I~u1tă„~ 1 1n 1p1tima zi ~e con~" 
c~iu· ~- „ . .Şi ·el multu!Jliţ.<. -:E.~"1 
siwiea :penb:u munca ,de • isec~~ 
(Je i;edacJie, • perfe<;t a •stăpl,ni.11e i 
fl leJ?e.r.i:}, ,a.,,eeJot' 'm ai. e~pr~i.V.~. O· 
dallUl t.i gra·(ice :1& 1: .fos't tn~~-o;;. cli;ttl. 
probate._ Aşadar-. redactorul.• , .,Şef 
vorbea î.n depljnă eunoştţn ~ ,1 !ie, 
c;.auză (cu.t1osc;tnd:u-şi. bine.·aolab(ll '8...
tori i) atunci cînd •afh~ .c~J!1e'jŞ.:;
men~" va ti gţe~,, d,ar.- · 1 ;lfPr -~ 
cu bine. u 

La11oi;a 7 QioW1ea~a, fieca~L~ . . " {~. _,.- ' \ ' 

!·1c.i:pant !a co~ţt!.ti.i' ·ţ~ .. Q..e liţ ~" 
iova_ p~ P.J;Ob1erp.~J~ z9_Bt~l)}i~1 .~": 
vut in faţă ş1 tfoaia volanti ·,pe~ 
care ' se strădt\is~di (:~. dănJtţe .. si 
compeţe:ntă pro~esională ;?:iari~rn 
dol'JenL ' „ • ·· •.• • .,~ 

Saptămîitala şedialâ 
~<">A - -·t-, 

] 1n t' 1' (, ·1-". III 

,r oe·· ui anl·. ;· .,. 
· ~l ;· perspectiia ~-~-~ 

!mi I doreşrfi' fSă strabă't al~tUri ae 
colegii ere a „tnainte" '() 'zi ooiş
nuită de'· muncă redacflonjilă. ·,!far 
;riua de j ll l. aşa „b:11n am· 'a:ră.tat. a 
fost o ,zi. fierbinte. inedită prin ·rit
mul• mal· intens de muncă ; pentru 
pre~ăttrea fO'.li' v.OlaŢtte, Iar vineti, 
marorl;iâfea-1 redactorilor, au f<îSt 
prezenţi: 1Ja consfătuirea de lucru 
pe~xobleme de -zootehnie. Aşa că 
nu a '1:ăm<:1s decît simbăta care ette 
o -zi i>b'işhtrltă şi. nu pr ea, da<iă, a
vem 'ih vedet~ că. incepe, ~ 1a· ora„··s 
dimineal;:l, cu şedinţa săpt&lruilă 
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de JlDallză a 11um~relor ap_~rute şi 
de proiectare a ziarelor \Tutoarei 
s~ptămîni, şedinţă care se desiii.
şoară, de regulă, vineri dar în a 
ceastă .S~Btă~înă . a. 4>l!t . an.iî11~.tă, 
din cau_,ze <!"b.feotlve; ·cu o , :(L I' 

Romulus ·Tut>batu, unul dintre 
cei doi secretari de redactie. pre
zintă o scurtă informare, o ·privire 
cît mal dl:!ţeţtlvă ~pra nbmere
lor apărute ili, .s~p~mhiâ ~~se in
t'heie şi ·du:e··va cq,nstitui -p:i,inctul 
de pornire ă..l discu'!:itlol·. Sînt r e
marcate rubricile de informatu din 
industrie, cu accent pe reali~area 
planu!Ui ·1a export şi cele clin agri
cultură care s-au referit mai ales 
la irtgaţii, lucrări :pedo-ameliora
trve ş1 zootehnie, rubriCi care au. 
aj>lirut zilnic, precum şi arţicolele' 
cli această · tematică, !ăcindu-se o 
statistică a lor pe geoun puolicls -
ti'Ce:. 'Sîi.lt evidenţiate· ca articole de 
conţinut şi ţinută publicistică c~le 
semnate de Adrian Fulga ş1 1\llircea 
Canţăr ca 1 şi reportajele . ~eronate 
de "Mircea Pospai, Dan Li.rpescu Şi 
Puica Monooc. Se cere revitatiza
rea,..-rubricff· „Curier cotidian·" care, 
asatt um•o arată tit1ul, a.r fi trebuit 
sli ·rapdră zilnic, dar n-a aparat în 
săptimîna ce face obiectul infor
mfil'ii decît· de 4 ori. Reţin şi o 
a-ltă observaţie CI'itică· privind con
ditîa de „cen-uşăreasă " a paginii a 
llil•:a · 'Care este o ·pagină de ·contl
nuă:r.t · din ·celelalte două, pi;ccum 
şi -părerea autocritică a secretarulul 
de ;redacţie~ referitoare 'la necesara 
preocupa"te a secretariatului pentru 
pagina r- care trebuie să fi~ cit 
mal reprezentativă pentru a atra
ge cititorii 'la lectură. 
' · or1e~tfod di'scutU1e mal ateS $pre 
ceea ce trebuie făcut in continuare 
pentru ca ziarul să fie o veritabilă 
ogllhdă a. evenimentelor unei săp
_tăniîn~ p~;rvcute p~ „~ritoriril j_u~e
ţnlU:i Dol), · redactorul şef, Lucian 
TrlfA, se referă la necesitatea 'ii_nei 
'mai accentuate diversităţi tematice 
. şi la utili?„area întregii ga.me de 
gl:nurl ;J>Ublicistis.e, la pre?:~nţ~ ipai 
J?!-egnantA a matedş.leloT cci._tice, de 
lffitudine, 'care. · printr-o "tel:beirîică 
doQ.Ument:!lfe . şi ·o <;lem9nstraţie ar
guînentaUf,1 să poată cqpitibu.i la 
refiiediere:jf pnor ' ·'!iţua1lr nedorite. 
ex:iStente · fneă în d1!~dt~ domenii 
de activitate. DiscuţUle care ur
me~.ă „se ,.. lfeferă , asa cum. este si 
firesc, r·~~ţ 'mal~ P.9~ip' la ! ce~:_ c~ 
a !ost - 'aceasta nemsemnmc msa 
că .n.u au fost înregistrate şi insu

,.Ş<lte ci;ltlcile - cit. mal ale$'. la p i:o
,pµnerlle fiecărui şef de seci.ie ,sau 
i-e<Jactor de rubrică pentru zlnrele 
Jll'IP.tăminii viitpare. 
, ·Se conturează astfel planul săp
tămin'ii , ur_mătoa:re şi chiar fiecare 
număr -de ziar ·în parte, aşa .incit 

!CU'- toţii pleacă din. această şedlntă. 
ştiind foarte exact cite, ce şi .de 
unde vor aducematel'iaiele. · Şedinţa 
nu se .încheie însă înainte ca re
dactorul şef adjunct, Petre. Coo
rstantln~"cu_, să p.reizinte situaţia 
sta-tistlCă a r.eaHzării pl.~mului de 

,..a r ticofo şi „~tiri pe fiJ:!care red~cio.r ţeţ:nallca agrară. Rţ1J:>rJc~t ,"f 
fu luna iulie, cit a fost plani'.i:1cat tura,", pre'Zentil în fiecare r 
şi cit a reali.zat flec.are, Această e- mal ales în timpul campa' or (tl 
videnţă lunat:ă a pn.lducLivftăţii cinel nu sint campanii '!) eli asl-
·i;edactol'ilor, dincolo de :rQlu1 . său guratii , de i_nc:t dg~ eclac~~- _ ~a-
d'~!·npnţclere, ·cel put.i:n cantitativă, 1'deni, ~Urc~ Cant~ şj .9~ . Io~ 
a contribuţiei concreto a mem\>ri- nescu~ Despre Mircea Can .ăr,· âbso -
lor colectivului la real izarea ziaru- vent a două [acultăl-i - de hortl-
l ui arc şi un rol i;tiruulativ. „se cult.v1·i:i şi ştiinţe economi.oe, avi ~ 
creează , astfel, climatul1 untµ a.elevă-· . şi ~tlţdii .p,psţun)v!!rsîtar;; ~ zia-

te comp tttti! Jn sc.Pslll l>un al :rI.stică _, ·redaetoijul -sdf ~june . ci 
cpvintului, fJ~c dorind să~ nu r.ste unul dintre cel mair ~aţa.ţi şi 
rlim\nă mai prejos dcci.t col~gii săi" con)petenti gazetari ai i iarul ul, «:_a-
esto 'Q9i·erea conducerH l'edacti"i 1:e ou se limileazâ sâ scl.'ie· n1.tinăt 

di"n domeniul ag11icult.•J rlL .~tic~
lele sale de nnaifaă din dornerfl 1 
industriei sint loldeatmSJ. temei1'!c 
d_0!}1JJ11ent;Jte şi au !orta ,.;ar~~lll,'leQ
t'âl.•U: de Ţie.coHtest:i . iPa ·w'îiat :"ile 
fotbal, susţine cu succ~ ş. r®i;lca 
sportivă, fi.i:pd totodată şi un .fidel 
s~1portet· ;;il - cchJpe.i Univei·sita.fea 
Craiova, pe ca.re o insotcşte ln t2P:'" 
le deplasările, h.1fot111ind ci litoril 
ca re o îndrăgesc qespre succesţle 
şi analizind c.auzele, cînd este ~
zul, insucceselot: ei. . Horia l}>n~cu, 
de curind veni.'t î n secţie, după ' 

Ziarul, . 
_,„ . J.. • . . "l 

-. . - ,.; .- , "' 'l 

11rodu~QI _ · tole~ti.v· · 

al ·individualită"ţiror: 
Despre colectivul său - în frun

tea cat'uia se află de 9 ani, după 
ce a 1p.~rcurs dtumul de fa simplu 
redactor, la şef de secţie, apoi, 19. 
şef de sector-presă la Com:i.tetul 
judeţean de partid - Lucian TJ·iţ.ă 
vorbeşte cu rni.ndrle .ca despre un 
colectiv matul' :din ·punct de v.eder,e 
politic şi profesional. între m embrii 
căruia discut.lile critice se poartă 
deschis,· ,colegial, toţi avind unul şi 
acelaşi »scop :· pr.odusul! ·colectiv -
ziarul - să. fie din ce- în· ·ce m:ii 
bun, mai eficient, răspun7.ind tutu
ror ~arciT1ilor de· partid, mai aproa
pe de citi:to1•.i şi .proplen1c:lle ac,esto
ra de mu.nc.ă, de viată ,,EtJte o do
rinţă, o aspiraţie ·fii·~ clac& a.
\'em in vedere ·pregiUi,rea poutl~ ~I 
prorc~i'onall- ;?. ziar.işWot - .toti. 
fără e....:.cepţie fi.lnd absolvenţi ai 
unul institut d~ in 1lt-5.mint !.'Ullc
rior. mulţi ,,cb.\ilr 1al Fa.cultăţli de 
7.iarlstic.i\ şi care a<• t -devf'11U, tn 
-Ciim:~. buul cw10,9căt1Jri :.i·I (tom~nii
Jo.r dcsi>re ('.are iiCr!u" - ada~~ă 
interlocutorul me~. Dar pentru că 
orice. 'ţ;.Olec;Uv redar.\iona) .este · suma 

· fodi.vidlilal'ităjiloc i:::aN~l compun, 
dlscuţt~ şe O_!iieu.t;eaz"l fireşte ·spre 
oamem. Intceb cin~ 1re ce:\ ms! 
mure vt>chh;ne il) :redacţiq 1şi, :.isa 
cum. rnă aşte'*t~l)'l, aJ:,lu il}.tr-aqevăr 
că Au.tel Frlgio1u, şeît.i.1 ~t!.cţie! in
dustrial-Agrare, lucrează ele 40 de 
ani la .,Tna.i11t.c'' . şi chiar de la iµ
ceput io. sect..ia af;rart1. 'ToU îl. u:u
mes~ .. ,agrictţltarnl . re~ac~j'tj" 111.1 
numai pentru veclumea a el . ma1 
a les pentru volumul imens de . cu
noştinţe din domeniul1 ag1·ar, Ingi
ner agi'onom, s-a consş.tt'at Ll'Up şi 
sunet profesiei de gazetar. agrarian. 
Scrie şi acum, după .40 ae ani, cu 
aceeaşi p asiune ş i hă_rnicie, scl'ie 
„zi s i noapte." se spune desore el, 
dat fiind marea sa productivitate. 
Datorită ponaerii ~rlculturii în 
judeţul Dolj, w1 loc priQrJtar, ală
turi de industrie· H ocupă în zi'a:r 

3 ani a :făcut corecţµ.ră - dar ayi.ntl 
o experienţă mult mai îndel;intfa~ 
de redactor la rad'io - demonsti.·ea
ză de pe acum capacitatea de ; 
scrie bine şi opetaţiv despre p ~ -
blemelc agt·icult urii judctului. deşi 
formatfa sa de ba7.a' - filolog -
ar fi pledat ponte pen'tru i11tc\."11.a· 
1·ea sa într-o secţie cu profil mat 
apropiat de pregătirea din -facµt
tate. Dal.\ aşa 'Cili}}- :<tvearn Is~ aHu 
ş-i de la redacfla „lnninte",- 'lat tun 
z:zr judeţean redactorii nu se pat 
limi ta să cunoască şi să scrie num{fl 
dlntr-1,1n singur domeniu. Aşa ci 
„1>0licalllicarca." ·se !ace din mers 
şl este ti1· folosul · ·atit al· redactj_el 
cit şi nl fiecărui gazetar in parlie, 
tle_termintnd o lăr~it.e a or.V;o.ntu~ul 
pro.rcsional. 'mobi1ttite în ·gindfre şi 
oct:iune pub1ic.isUcă. 

„Nu a\lem • voie 

să devenjm 
I 

<f t1nctionari 
"' •I • 

r-edacţionali~ ~'n, · 
Relin 1accaslii idee ele la A'.th$ 

F't1lga . un alt ziâ'r:ist pasionat <te 
profeşia sa. Absolvent al t-IFa
culUitii de i!lologie, aflat: în ~ 
ciac~fo· ·din 1965, -d.upl'i r.~ ·a 1t;f~cut 
ptirt toate .sectille, es'.c neam e
tlactor de rubrică şi se ocupă d9 
probleme de· industrîe. Cred~ ev 
t:'Ji-le :în ideea că un ziRdst -nu lt'fe
bv.ie să uite că este în primull~int'I 
reporter, acel care cunoaşte dinkt 
munca şi viaţa. omnenllo1: tl~pre 
ca t·e serie;. due se ·i mp tic<\ i:li , P,r,o,-



blEţm,ele lor şă caută, ;;i~, ~~qce 
dă UpaTului , să iuteL'0 iria 1'în ~ă
şurarca I ucrurilor spre mal ui.r.c, 
mai eficient. îmi vorb.~e convin
gi1lor dcsgî"C 'O· o:icifu~c:t}le presă i -
11 i1ial•I cu rtint b ln .... -ele un m 1 şi 
1umiilale în i:rmu : „EKigl"ri~c ;ii:
accclcră rii cara.ck r uJui int-0usi.v al 
dczvolj.ătii eccmo~ce _i;J}. cl'.:alla a.c
lu?.liî" - carQ, tlp.-u·o- io uneia .~z~p
ti'imini chior şi d e 2- 3 ori. ;ic
\!unc cu un lar g :;pcd rn temalit;. 
incepincl cu creşterea cali tii\1i pro
duci ici, p•roblcme a le mod.e.rnb:ărli. 
perfecţionarea p1·ofcsională a c::i
crel'Jr. Legu l de a ... casta. o idee J~ 
care \ in~ in mod deosebit este creş
terea caliti:iţii pnrticipă.:-H o;.1:neni 
l'Jr rmn~ci i, o purtlcipv,;;c llU numnl 
de ordin contitativ ~l mai ales ca
litativ. pl'.'m con1peten~, spir it de 
i nltialivă, cnpaci.lafo ereatoaTe. 
!\re convingerea ' ci'i ou " poţi 
capta interesul cllltbrilor dedl 
scriind cu cornpetcnti'1 ' şi p:is;:..me. 
cu acea combustie Jnterioa\·ă cure 
transpare ori de ci te 'ori .:lvristu1 
se implică cu foata fiinţa sa 'in prn
blcme.e caro ii frîlrr.intă pe cei 
despre care sc:·ie. caută să in~uflc 
această credintă o sa cle;:;pre ptdfe
sia de ziarist şi ni<t i tbi:erifor !";:;! 
cole~i Mm·in Dumih'u şi Constarttln 
Pădureanu, absolvcnfi ai F acultatii 
de ziaristică, cei · t'nni nou veni ţi ·jn 
rndacţje, 1n•imU:I' în 1003, Lei' d l? ~l 
c!oilea · în 19Q4. !mi dor€sc in m.)a 
deosebît să cunosc oe &ceşti repre
zentan~i ai unei noi gene'."a\ ii ele 
ziarişţr, eei cm•e mNm: ~tl«' p 1't?l.i.1n. 
ştafeta de la m ai Vîtstn"tc!i gr,r co
lc.gi. Ambii, cu- o ânterito.a1·ri "exµe-
1·\enţ~ de pl'Oduci, ie, se consider:i 
l.mni cmiosclttoti ai doll'renh ritii 'în
dustrial despre care i>cr1u (";ons l!.ln
tin Pădurennu. fo.:;t rnu:ndlor strun
gar la ,.Elect1•oput!ere" a fost co
responC!,en t ·al ztai•trTai. aşa î'ncrt a
preciază. c» acestul ..:·:>1ectîv t'etl?.c« 
\iona1 in care s-a inl:egrat ~l' mare 
usur.l.ntă li datore-aza tlrumul ales, 
faptul că. poate pt'O ~esa, me~ ·i:i de 
ziarist pe cai:e e 1ndrăgise cu mult 

• lu· tippgrajie, Şţef!Ln Tun.soiu, 
secret.ar de 1·edacţie şi paginatorul 
M a:r; ht Cflpri()(J.'1·~. 

Şedi11ţ.a să.ptămilw:Zfi: do tu.cru în, 
care se disciLtă n u.merele de r.iar 
aparu.te şi se J?ropram!!<i.ză -.1r mă
toarde 6-7 nu.mere de ~iar, rea
U.:f;ndu-:ie in acest ca.aru şi. un. su
mar - ~1,tn.cipa:lele p1·obZen~e ce 
t rebuie tra:tate. e Lucian T ri
ţă redactor-şef. Polre Ceon
sWnlittCSGU · - redactor-şef ad jm11:! 
şi RcmmLus TUA·batu s.eC'retcir de 1·e
da.cţie, cu m~lleta mimănâ.ui cc se 
pregtiteşte. • Red.!!Ot.oru1 i o't Dia
conu în. do:,m1nentare la. I .P.J. ,Dolj. 

înainte cie a şti d1 va avea şansa să 
o P6Rtii Plci;ti~. Cl şi colegul său 
de generatie, ·Constantill Dumitru, 
cnnshieră cii a fost ·prl mi t Cll co
legia li tate ·Ş i bunăvoin\a de a le 
ir:1părtăşi din expetie.nţa Jor, u til 
de şeful secţie.i, Aut·~· Frigioiu cit 
şi de A dr.(an ,F ulga, cel ca1·.e cnnr
donează difect mWlea lor, aşa încît 
de pe ar:um se· simt "egalii ce.lor ma i 
vechi Clin " l·etlaoţie. înregistre~ a
'cea.st~ afi rmaţie· şei îml spw1, în 
gind, di des~ur entu7,iasmul iine 
reţiL nu face casă bună cu modes 
tia, care vine desigur mai ti n~iu, 
l)da!ă cu mal'uritatea de vîrs
tă ş i cca profe,~lonniU.„ Ma
rin Duml:tru te cucereşt..e prin 
cntvziaEmul cu care vorbeşte 
d <:sprc prpfo.sia sa , şi despre co,tet'
t! vul in ca'.i·c consi.deră că a fost 
njutnt ca tact şi colegialitate să c;e 
integreze -o!t mai repede. Este pre
ocupat, iu mag. cţeosebţt, de . u«mă
rirea modului 1n ~are [!rob1emelc 
sl"mnala te în art1colele publicate 
acum un an, de exemplu, au fost 
sau. nu rezolvat.e: n pasfonează ral 
ctur ile de no.OJ)ţe , şj ,a scris ude-;e-
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„ 

ori despre „schimbul trei" · de•· ia artistic .dfn Dolj, în întraaJ'~I' sa 
marile întreprinderi „Electropu:fere" · COJ:llplex1tate. O atenţie deose!Jită 
sau „Oltcit", de la Combinatul ·cit~ r..c?rdă ziarul iP,mblemelor învăţă 
-~r.c· şi.: .wtrep1inderea EleQ'tr'4ceţl: nu~1tulul cti're ·cer o abordare di
ttale L~almţa. 4- v~s~ şi nuantată, dat fiind exis-

1i t:\scult pe cei dQi ţjperi zfarisH ten \a in Craiova a unui puterri~c 
şi 'îrQi vfae în. ·i:nî.ţîte ·~bcp.ţia .• ~.l:t t:tltitru un.iversit.-i.r. M<'. :nt.erese~ da~ 
..re(l~~tQrul şef adjurh~t; P ett;e Cojfj că apa1· în 1··ubrica sa ş i. mater:aie 
stappl~e,s~u,_ ; in ca,r.e :{' rey.en\4 ,ca., .'.c;·itice. Răşpunsu) estP. cal.egQ'ric a
un leit-motiv, JJreocgparea pentnh fl..nnativ, ? uica M ond::>(; Clina con-

111 , 1 \·ifls~ ţie ~esitatea si ef:cten ~a 
I' ~ demer~luî!cr· · c. De 3.!:cea c4 re-
b'.e-4· ..,.asawm_ ,. - gularHa.le smt' ·publica~ a.n~l\ete ~i 

'· . ~- f · '. .aJte sem.oale .critice. Ne d~~·pm 
•• • :.cu ·convingere§· ~ ar c.:m fi. fos1· 

~ · „ „nc:ii multe d~ ·~~us d sp l'titivi -

„ ".' ÎD_~~ · :.~~.m~· ~O~ll~ti~ă~_ .... ;~_' · ~:~tr~l!s~~~r~l~~:c~\i ·~r~~; 
- - - . sqi;u•i n cacl:nil sec~e·i • ri de 

m_,„4 I ~ ~ 
- ii- " ~ pr~~~J1cµ.;e- '.ţîtea'$ă~.t ţlă1 µr . . .)iarncl, probICme ·-s ·cial~c~ehcşti 

. e>tP.~l~~ţ~ -sa îng~tfn~at;r; '.... gc~as- şi cul'Lura1o" ee cs>,1:e o . coo.Nqnea
- · · f" re1ră1~"'e. ÎJl utnind' 3 de iifil, ză WJi cea PoS})ai. Venit :în r~clac-

• -·1-· . ..,.. -- r lie ln. 1985, după o expe1·1'en 1a· -„ Ul>-
di.n "<?a:r.e. ;)l~ ·:o: !undJl:a ide -re- ~ - \ " 

......, ~act~r ·i;~l1,- aajvnct: , Peti:_e~ Co.J!- stan~ială în presa radiofonic;'.) . i\1 ir -
ta J;' lb hii ~md' · · ce.a P_psJ;>al :.a devenit curind un ul 

..... „ 

S. ll_l~S~ ·SUJ A°O<t ' C$!. '-l~~~U din.1"n<>.;ţ;enlf âe ·bază "' L. redact,;'e· i, ere.scat -şv ,a'.l I~ ceput • •:_să .!ţp.- .,., ...... , ;;:;- " ~ 
căr~li$:lţ la ·ndul lot :mult i unde, ,.,. ,,-if integrat firesc, IăL'ti a 
~nt.t;.~ ·ţ;~ei faj\l'a Î"' -'l!{azi .cu a."li resimt , !(ii[erenţa dintre stilu.\I: oral 
, . lf!l\1It~'I~,ă i1o.;~:'1d'J!ctie. . :;e .~in - şi cel SCl'fs.., lru~eb .ca.re e~ te. genu 1 
deî e 9~~ . _la ,şc il:1i1.JJ ţ!P. !lltÎll'-> său prefetaţ" Şl 'lr!ainte .~~:.fa: ~d.mi 
la c~i c;~ trebui formaţi în tiln . răspunsul ifini .dau seama ciLn-ar 
p,oaţe intîi ca simpli colabo~~-· putea li decît reportajul. Altfel 
apoi, la PJ'!>Punerea ~~ac'e~i cum s-ar fi adunat cele trei cărţi 

,• • roişi să .f.acă st udii -d~ sR(ei · .-:fa e de r eportaje clin .Olten ia, cele două 
•- la secţi_a de z~arjstică . eR~ -~ căr~i pe publiciSt.:i.că cu tematică 

.L. îmi ·~un~„~ră dragQst~ • . , fil istorică şi · :Chrar un roman din. 
r> cr.n~tci prpfeste grea, p\in• ,i;.e~- care a apdŞu,t !Plnll acum ' Pal·tea „ P. O~abili~te, 1 ~J1ă ' tlJ)., ~l:lt\.l~ ' I ~ r. cea ele a doua parte ~flindU-Se 

11io I~nt; ~c;.;ire· .·se ·Poate Ji.J.Săv~·i Tn deja sul:i bipa1n Dinan;iic, mobil, 
; - .tim.n dar ,dacă. ,14 ~t€ geloc, .• e cu~o.scind ·q ine · ju·de:ţul 'Pe care 1-a 
I _ · W _ 'de presupus că cei ajun.ş! iă::a c~1treierat -~ rţpod.Elt~ de radio. ştie 
1, , . ac.e.ste,;c@t~ d.e ba7A olr-o r6 !ia,qie sa~şi aleaga eroi de reportaj re-„ " .,iic?e• ~Q1altfan t udetean vor pi;tea p rezentativi, , elliaţ dacii . aparept 

· . ... „d~„v~, , fzi.a~ş~·· ~ lnif'~e, C.;l"01.Jic".'- traiectoria Vieţii lbr n -are n1mic 
rf1 filelP~ 'de ,1ştor1e c e~ :VOl' SCL'J~ $pectaculos. S-a r 'putea spune ca 

1. r · 't ·· ' - ) .... - tema sa preferat-ii· este acel eroism 
11 • 9 vu oru a:ru. ~· ~ j ('.Otidian, peate m ai greu. de · iden-

L • • . ,t!-. 'e,9!!11Pr'!rejl ~iltr · .~e~. ce voi· tificat ~ecit ceea ce este fapt se,n-
• • - ~:~ t i"Q wm.~~crr~i . !.i'.n _să,;-f .asu- zatio"na.l. dat· mai tt.ainic, ln~rp1ir1 

':.!'-..,J- - " r I sartjp.~ "0 -UM$W . ' . !;l~ ' . ·;y.re1µa de .forţji ~~--.9-mp'lific.;atoş.re. 
1 "$~ife~ .Q:~. :t'Ş. :c.~ mai. v.'.'JWst--~~-,~-9 
_ _ marţwj_ş~J;!? şi l?.1,1ica MP.t\~c:::l. . i e·- Din „ecl'liP,a" acestei .secţii um 

ere~ organizati'el de baffi ~. p1·ilej ul să stau de :vurbă şi cu- „de-
.._, la 1~daotlei. -''l·ealeaSă. in a~~- ra.ou l de vU>stă" al redac\je:L aşa 

'( 
1„ 
l . 

·-

'>_: 'fqpcţ!ţ? pentru a dncea.•.Q~,\t\- cum mi se prezintă singur Matei 
'.f.l:asein qă e te _:;inai băţbat'ă?~·~e'f:it Pă.-uraru . !n, cei 32 de iani de .:.ind 

• mulţi bărbaţi .din redacife l'§-1. nu se află ln redac~ie s-a ocupat nu-
. -a spe.r~<JI; de ritmul iJ:ttens de ma i de prable:tt1cl·e viel;ii de partid, 
m „ d I ra· Jii: det a luc.rat numai i.n această sectie. 

unea e a un co ~ 1~ijT.itt. ean, Crer1e. că ""·b~1·a." ,,Via~„ tle 1>art1·"'·" 
de vreme ce. a rămas„~ict. clin 19.6l. "' · ...... •· " "" u 
Astazi 1~d~ţ.f01:' !de '-'~Dă la ,cp1- POdte QeVieni pasiona-Mtă· ~i p en.tr.u 
tu;ă . şi. ~ft~lîţăm·in'.t, 11ri\eM)1iJ;ă. ~ 'C?.o~ 1.ia r isL şi1 pentru · c.it.itoi:L dacă m 
mi.tet~hn :1u.aeţ~~:li de< culhw~ Şt locul unor dări de .seaml\, care· e-
educaţj_e. ;socJalistă, stăb~~oa-i;- nuroeră probleme, în-»ţt.rtieolt îşi 
~"'bine· dom~ul său remaflţ~ ~o- vor găsi locul oamenU. Despre ei , 
blematica . culturală aboi:dJi~ orm despre investil ia lot de efor t crea-
pris~ Festivalului napo:nID. • Cin- tot· şi dărui,:e pentru· mai binele 
tarea Rom,iniei" este pre:r.en . '! n1 intregiî coleclivttăţi ' din care fac 
n1briei săptăminale pi.:ecum ',:tar- parte trebuie · să ·scriem . P entru d 1 
·n ete" ~'. :tmde ·s.int inşerate ş~ 'CQ- miisµr~ cli.cient.ei tu1,11)ci.1 de pai;tid 
··menfate inanifestăi·ile- teatrale, :de 
muzică~ artă plastică, ro>ar'i.ţii _ :.ae o da u faptele, rezultatele conc:rete. 
carte. Lunâr, apare r~brica!~ ,,.V.~ţa AS'CUlt această frumoasă profesiu
cuftural-'llrtistică" unde sî.l;\ţ ·fr.u~l'- ne de credintă despt~e' u nul dintre 
cate ;interviuri cu personali~{ ~e cele mai diliciJe.sectoa,x:e .redaţţionale 
'rieţii culturale, cronici dt" ~a~, şi-mi făg.ăduie __ sr. c~ vol citi cu mai 
fragmente de r omane, schiţe; i:p- -"' 
cercîndu-se astfel o cuprinde.re ·cit multă al'enţie ~.rticolele ca re ;loar-
mai Iax:gă a fenomenului cultural- t.:i semnătura 'interl6'cu·torului meu. 

22 

'Citeva scurte 

biografice 
şi profesional~; ·i 

------~---...:.· .. 

Milena 



ilfiiifliii!ii-f!Jil~ll i l.~ O'ţ~c ·i ~tie_ <ee · fan ..a:lfi 0 
p ' _ e ., ~~~I "'l·~h ca . ş1 el P 

' · 4 ~i 'l ' a,,c ~făt, ~· , dlnc.o1Q' d,f ~ra:j 
•llillllîi*I„„ •• „„. ~1tele p rese·, 'a\J o eno'rmă Ţjrtza Ia 

XV. Substjlul interpretativ personalizat 
Sui:>stilul interpretativ personalizat reuneşte majoritatea opcrclor zia

r istice. Se afinmă, ldi.j)ţocP.a.tă, Cf{ a.cest.a "'11" ·const.!Jl!ui '.?'iiar isLka 1Propi:'Lu-7.Jsă. 
Şi est0 soflcie.nt să, .amlnţim că a ici îşi. a,u. locul ill1c;!1cta şi coment;1_ifrul, 
interviul şi cronica, eS.<\!Ui şi, tn mod deosebli, reporta.i,ul. Cu alte cuvrn te, 
cele mai in.uJte ş i c.c le lTl<li căutate dinlre genu.rUe ziarlst.iae apo.rţi.n aces-

pu blic memodilc. litcrntura-docu
ment. 

P entru ziar.ist, pe prim plan se 
află o idee - jzvorilă din fapte -
cu valoare socla)ă-, avgumeni&t.ă ac
tiv de ·el, p o bazu analizei şi ge-
neralizării !apte!Q.r şi sprijinindu-se 
me reu pe ace.stea. 

Mijloacele p lastico-errioţi1Jnale, 

t \Jl substil. . . 
Cn ş I i.n CflZU) su'b~f;il ul u,i i n terJ?reţati v 

care- l discută1)1 aspect'ul corneo~ativ este mai 
j 11t nici aspectul informativ. 

mijloa.cele estetice de IQlluentar~ în 
opera ziaristi că sint mai dH:ect ş·i 
mai nem ijlocit subor clonat.e ·sarcii1j
Im- aq~ument<lrii aclive. pcrsuamt.,.. 
l·ii l n sluj ba ideii cu valoare socia-

oficia I; $1 i n subs·tilul p e Hi. lnsăşi această argumentare- !>e 
pronru1ţat;, fără a fi negli- n~alizea:ză me i clk ect şi mai des-

XV1. La eeriferia 

publ icistici i 

Ceea ce cqracter~eazâ; .rn~i .ale$, 
textele int~rpretat,ive p,e1·spnaliz.ate 
este folosirea p1·ocgdeelor, mijloa
celor p roprii stilu lui bele+.riJ?tic. In
seamnă aceasta că p oate . fi . pus 
semn,ul egali tăţii intre ;i;inris!iică şi 
liter1<lt ura beletristică ? . Nicidecum. 
Oe a ltfel, as\lpra ac;est.eţ ~CDD,.tuzi i -
din păcate, destul qe J:ă;;ptnaile -
am mal stăruit (vezi rx:3.2.). Afil·
mam atunci că, ' în cazul repor ta
jului , al eseu lui, a.1 inter viului, s ,a 
manifestat tend.41ţa literatudzăr-îl, 
prin folosirea excesivă .s~ fără ta
lent a Instrumentelor stiluiai bele
tristic în s lih ll p ublicistic. · 

Unii a u şi decretat : ,,Mal·îi· •ga-
7.elari au fost . şi c ,sin t, neapru·at, 
mari scr ii tor i." 1) !ntt·-adevăr, în 
tradltia p resei 1·omâneşti (pe plan 
mondial, asemenea sltuaţLl nu si ut 
prea obişnuite) a :fost ca scrii todi, 
unii dlnb.·e ei mau.i scriitori, .să fie 
şi :i;iarişti de prestigiu., J\<li~ai Emi
nescu, George 'Călinescu, T udor 
Arghezi, Cam il Petrescu sint doar 
<?iteva nume d intr-o listă mult 
mai l ungă. De f~ecare dată, :însă, ei 
1:1u rel\şit să se adapţeze cexinţel<.n· 
stilul ui publlc!stic. Pot 1-i oare nu
mite l lteratu)'îi beletristică ai·ţieo
lele politice ale l ui ·Eminescu. "sau 
pamfle t.ele lu i ArsheĂ ? :Pe de ~ltă 
parte, N .. D. Cocea a fost şi a r~~ 
mas -pen tru posteritate mare zia
'i'ist, fără a fi, ~n acelaşi ti.rnp, 
Si scriitor de pt'\mă mărime. Con
stantin Graur, un alt m:u:e ziarist, 
nici n u a năzuit vreodată - cel 
PU\ in publ ic - la statutu l de scri
itor. 

De allfel , un teoretician francez 
de presă 2) nu admitea n ici un d•J-

I 
I ) Al. P.ale>0logu 1n lnlervluJ nL.:ordal 

Ui A. Păunescu. ~I : Sub semn:u t l'n
lt"CbilrJ i, ecHţW a H-a. J;;dllw·a C!a.r tea 
R'.oml\nens oA, 19i ll. p )l. 381- 382. 

2) Ph. Gall!lat·d. Technlquc d u journa-
1,lşll?e. P.U.F., fi<!·~. ~075. 

b iu : ,.Ga7.etăria nu inseamnă. li
teratură şi primul s cop al redac
tării gazetăreşti 11µ este cel art is
tic ~ el eşte de a inform a. ~o ca7.ul 
cel rritii 11un. Dar dacă arta H este 
dată î.O piu~ •. <;itiţorul n u se n i 
plinge". 

In replica. adăugi\m b altă afir
maţie : „Da r există un înteles al 
jurnal'ismului pe ca're n u-1 pot ar
ce'o~n cu n ici un chl'O . .ideea {;fi i;tâ-
7.f!tăria e alfceva aecH lilera.~ura, 
di presupuhe o preocupar e de ~f.e
rner. ·de senznţiona l s'âu ·d'e rert1z 
ai ide ii. Exlsl'ă. un stil, asa-twrhi_t 
gazef-!lresc. v ioi, gt·ăblt ; a'm' co;ti\ita
ta,t că vioiei tl nei:i''este, deş°ccfri. li m
bajui · pb1tltudin.iJ" ll), pre·cum ·si o 
aname: .. compasiune: ., ... e pă(:i:i t ~a 
un mare proza tor {Titus Pooovici 
- n.n.) să cedeze u nui impuls mci
mentan. care e în ultimă instantă 
o 'fot'ltlă minimă de rezistentă. s i 
să scr ie \J t1 soi de jurmrlistică !n 
locul romanului propriu-zis." 4) 

Oper a ziaristică are specificul 
său distinct. Cititorul simte insHnc.'
tiv aceasta. El doreşte din l}i>re::ă 
informal ii, fap te. Dfo .e'!e s~ nf!sc 
idei~e. Toate, la un loţ; .form~azţl 
viata aşa aum este ea, nu cum a:r 
dol'i a utor ul · sau a r pulea să f.ie. 

Faptul în sine este obiectlv„ El 
poate !i redat cu elemente · subiec
tive. car e n u a'l1 însă o inseinnăt<tte 
factologicii propt·iu:-.zisă {~o!o'.c;i-1'i?a 
persoanei r sin~ulnr. a vch-birii cli
recte. a detal:ii lor par ticulafo. etc.) 
Se lnţel.ege. a len ţ i a deosebit ă fată 
de fapC re~'trînge şi diapazonul mij
loacelot• s tilis.tice. Ceea ce nu 111-
seamnă că opera ziaris~c;\ este, 
din priocipju, ,.inferioară" <·perei 
literare. ,Este aJ.tceva !. 

Ziaristica are un imens arsenal 
propriu de mijloace„ pe care bele
tristica nu le poa le folosi deci.t cu 
zgi rcenie. 1n p rimul r ind, ea are 
avantajul de a expr ima direct şj 

nemif1~cit faptul , v,iaţa. Tar oame-

:r\ Al. 'Pale oJl5gu. i dem. 
~) M ircea Zactu t n 'l ntel'.,.lul a-cordat 

lui A . r:ltuncscur op. elf:, p . ,:19.9 •. 

c.b'U; decît în literatura beletrist id •. 
Ziat•is.tlc~ C'Sl.e. de asen;1enea. pre

ponderent nnalltkă. A scrie o ope
ră ziaristică aparllinind substilului 
interpret.ativ personalizat înseamnă 
a scrie cu P.asiune , i nteresant . ofen
siv. 'Pe <0 temă de impodanţă so
cială şi i1eapărat in urma unei do
cument:iri profunde. nu par si sim.: 
piu p ri n cunoaşterea siLuaţiei, cil 
prin .cercetarea acesteia. puio cle
pistf)rea con·fil·adicUi lor sal~ inleme. 
;nai mar:i sau mai mici. mai vecli..i 
sau mai noi. ,o[ednd chia r şi S04 

tutU. 
Taa;te cele amintHe neuesHă •clin 

paJ.~ea· zmristuJul o atitudine !'))e 
·dlfilcă ' ia:tă de' l u'1}ea Jnconjurăton
re; si, totodată: faţă de sine. 

Se poate vorbi că modul ·de a 
1?in d i z iaristic se aprop'le de ~n
dU!ea -stlinţifidl. crotuşi, .cele două 
modalit.ăţi cf'e abordare a ;enlitlltfi, 
Ln tocmai ca şi reflectarea lor în 
opere corespunzătoare. 1rn coincid. 
In opera stiinţifică, autorul demon
strează. depărtindu-se de propyja 
subiectivitate. neu.t:t:aJ~zind relatla 
sa. emoţională faţă de ideea a Cirr 
mată. 

Z.iaristul. autorul operei ziaristi
ce. uueşte ideea cu pl:t)pria perso
nalib:lte . . uneste Tationnlul" ou emo
tionalul. obiectivul cu sub.iecti.VUl, 
acţioneaz."l nu numai asupra Inte
lectului. ci şi as upra sentlm.ent c!or 
cititoruluL el iconcretlze3ză de' f ie
care dată abstracHzărHe. Pentru 
z iarist este tmportaut nu doat să 
demonstreze. cI să couviugil şi -
mai mult cleciL atit - .să persua
deze citit.or t.11. 

o ali ă trăsătur~ ~istinctă a tex
telor din substilul interpretativ pei:
sonali.zat este amplitudinea, am
ploarea lor. Aceasta priveşte atit 
latura conţinutal-analltică, cît şi 

cea ·formală, emoţional-estetic!\. 'La 
baza acestor texte poate sta fapLul 

, I?.artic~lar, dar caracterul ziaristic 
se ex.primă n umai în contextul unei 
probleme sociale ample ; o aseme
nea operă este în totdeauna r e;iul
.tatul generalizi\ri i fapte1o:i: şi 'feno-
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menetor par liculnre, sub aspet1:t.n 
onel probleme sociale i mpo1·taule 
şl actuale. · 

Generalizarea analH.tcă poate- da 
tenta i nformativă. absb1ut JJ'l<ftesa'ra 
oricărei opere ziaristice, inclifet'ent 
de substi tui cărnia ' 'ii .ţlpartine. ln 
ciizul nubstilulµL . ~iac.utaţ, . în!!.1, 1 in
tervlne · inc~n::liura Q!Ţlvţlomdă 
ţransmis;1 ele au!.Qr . 

ln această cm:Une de idei, se mai 
.pune o problemă - a"Ceea· 'fi „unl
ttit U. de-;vedet•e". Des ig ur ac.-east~ c:;lc 
o problemă ele „optică·", dar - 'in 
ulllmă. instanţă -.. •şi una stllisliică. 
:Un aUtoL' neexperimentat poâ.:ti3 
.,vedea'" . tablo\11 său · de 'Vlat'ă c;;i 
emoţiona11t şt il prezintă ·ca "âtari.~. 
l n scliimb, cititorul, in ciuda îuve
llşului ·stU!stic, intuieşte lncon.sis
tenţa ,;miezului", a faptul ui1 a · k leil'. 
CllitOrul se şi. întreabă ncdume1:it : 
„De ce s-o ·fi emo1ionînd outor ul?" 
suu, s i mai rătt : ,,N'u cunw a aut.u
n:ul doar a.fişea1r,ii, emoţia '!-'; • 

Singut·a pos:ibililate ele evitare a 
unor ase.menea situaţl'i este de a 
-a fla o coneo1«;la.nţli optimă intre·di
meosiu.n~a soei al•etică a :f'.aptuhli, â 
Ideii, şi cllmensiunea sa stilistică. 
Dar chiat· -ş i această rezolvare fi
ind im.plinită, trebuie- să se iţi.nă 
seama de· o · -cerinţă pe care a m...,mttt 
exprimat-o : cititorul' ieste gi'ăblt, 
adeseori citeşte . ziarul- printre al te 
tJ·ebm:.L De aici - şi în cazul ~>-'
telor d in s ubstuul interpretattv 
personalizat · ..-- n ecesit!alea conci-
ziei , >S clai·.ită\;ii. .-·L 

Ca şi in rn.erbtu'ra belehistic~. 
~iaristkn ccinţtne opere cu dJferifo 
nlveim·i calitative. '.totul depinde eh! 
talent ul şi rdăieshfa autoruhîi, de 
respectarea cerinţelor pe care 1_e-ain 
discutat. Bineînţeles. nu treb ufe' e'x
:l11se nici C!lndiţi.ile de operativi
tate specifică presei,,. ·poate nici le
gile. capricioase ale s.ansei in ct·ea
tle. 

XV.2. Ziaristico ' de autor
1 

'l'extele· dl'l'l subsfif1ur :lnterpreb
llv pei:sonallz:it po t ft nttmiţe :_< Î 

;1,i ru: istlcă de aulo1·. Anc'he la. repor
IRjul, eseul, cronica, in terviul, cci-
111enl.m:iul poar·tă, în mod evident, 
pecetea . personalitilţii auton1lu l, a 
ziaristulu1. 

Autorul nu-ş!' explică intotdeaW1a 
„eu.I ". De obi:ce i. ' hlt-l ,.vecfem .„ 'pe 
e l i·nsu-;i. nu aflăm mnănunte nici 

din viaţa lui personală .ş~ nici ciin 
lumea inconjurătoş,re, „privi tă " 

prin ochii lhl. Dar sirn tim âtitudi-
11ea ·sa raţionn1-emoţionalo fată . de 
lume, fată de problemele discut.atc, 
rată de fenomenele despre care 
vo:rbe.'ite. 

Pentrt1 ca "ă ffe viabile, c-perele 
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~ altă "P~ei m;ad\I ~ ik\\ 
Jjlâl;l.i...C'Mffir ·pe auto~ ~ c a · -
ză ~~t, făfă ~,ţ?i„ unf fţ) dJ ip· r

. Jnediaut -.ettft"orw!llfi.:m.. ie~,-Ceo e'.ăre 
a ,1bl;e rva l sau ob e.rvă evenimen

zia.rislicc clin :mbslilul interpreta- tul, adesea Q,arUcipă l~ evenime..Qţ. 
li,f p~t·s61?alizat ,!re}?ule s~ , ~rş.n~:ni- . la.~. ~de fC pei.ţ5oaoa ~a chtrn 
t,;j, J: imag).tiea · (. ăulofolui„c;e ăţc4nJ ~ ·da~e Jl.1 fr.rst i?~· J. ~~~ . P,1,1~toţ ~ 
cli~i nttfutlfoen ')er.'son'.ală . a • zlar1s.:. . rlstlÎf) • $~ Îluo·cu1eşte, ' rha.I -b e -
tulvl se va cot·cla in morl .nec:!Sai: vcnt in presa modernă, cu pers.o~ 
cu o nnumll~ a titudine socială. Ali- na I singular. 
tudlncn . zia.i:is ti cil, <tstcel .~c7.ult.;ită, „Eul„ ziarj~1:ului nu mai este un 
<?'l O \)L'e'Aitttil cri pc un model a!1U- proceqeu stiUstic, ca :ÎJl liil~rpa 
mP. P.e.r1f!u masa d~ ci~ltor_i,. bcletn stldt ,ln ziaristică·, ,,eur ~ 

O ·;aseme.ncb. ~enerahzare, un a- câre scr lc. ul celui care pove:,icg e 
semcmca aspect so.cin! ~ perso11a- ::;i o.l au tor ului. coinci.d. Z~ai'istul .l 
litf.it.U ut1tdrt'1lul · tti QPera ziaristică este un observator p Miv, el d<J.y!itf 
nu inseamnă o i.ndcpGi-tare ~r,: per- trn par ticipant l~ evenimon.t, cem\ 
s6'naliwtea proprie . (ca 1n opera cc schimbă Ltoghiu' de vetlcre, 
ştiinţifică), c1. 111tima l . delimitează relatează din :întet";ior .. , . . , .u 
aspectul v.alotnu1l'r .~ ln p~mct C:e !n presă există două oriel'1t~ 
~edere. social a l relati1Jo .:- dtn lr" c1.- contradictol'lj .; . a) tend in!-P spte 
11.tor $~ a·(,t.tor, ~ar repl'<'~n.~lll l ·:1 ub iectivf]re, sp~e . () ao'cthnentare 
7.1.atulu1. al, U,!17~ 'Orgu.n\z~til nulii riguroasă Şi b) '\.'.?tld!nţa spre O pre-
t1ce, al sometl~ţiţ. . · ·· . zen tare emoţi:o1rnlă; lJ;y care even.i-
. ..rin.iigi}l 0 a Rutortil.li'f" a~arE:" de.c i, mentul nu este numai in rătlşat, <'I 
'i'rrfr-un f el. ca 

1
. î'itv<?'Jl~ matedD:I· :>e exp ·!mă direct şi atitudinea au-

comunidarea zianstului cu cJţl tornl toru lui ·fa\'ll de acesta: ' 
urmi ncl ' Unio. unei- telaHi . de I la Cum . se„ Ctll:~.lea7.ă • t~1(! do1,1ii .~c-c -
sunet la suflet. ' · '· din•.e· ~ Idea1· ât ·.ii s;ţ ·~xiste o "co-

, • \: .... "T • . ~ ' r.\I 
Fk-ca re dintre (e;ţ l ele interpreta- responden 15, „ o ptqQOttH1naUt,\ţe 

t ~y perso9~llzate_, ~riru: .si In inter întreL~ele : 1i;i,tr-o ~ltet~anţă :f!t:~ 
n QpJl .., µnu~ _g~n z1a,•l,sbc. are un că, aâtli .. l'lu · .;tl1ial~ l tn..t\ ·-0 şŢtfl..Ul~-
măd · proprfu , de .,a înfă!J.ş_a „itn1.1r,I- neitate, „eul''.' h a.t:itor uluJ sa · s·e· ~ 
np.Di·lautorullij". Jpotrhd t „s tilului lJl• duci). din su'bţext şi cu;elaşi :,eu", şii 
rlj~JCl.u;;tl" (inhlnit nu n uniaj în participe lasg. ~i actf.v. la evenim~ . 
sJ~ tv~ J?~bliclstlc. : cu, deosebire . i.fi!- ln ce~ ce pri veş.te .m9dul. , .• e 
sphtl ;1o;~~prel;atjv .. pe.r~o~al:zat, , ci creare· n··· efectului participăril" prin 
s1 - tnai .ales . - ln stilul beletr1s- " , . ..... • • 
lic şi chiar în .şţ:î.Jul ştiintitic. el.nr prezentare :uaristica; - se mtnnesc 
de neconceput i 11 stilul adn'linislra- forme direc.tte Ş1 forme. ,,a.;cuh:>: ' . 
frv. !) . Pentru a s·~era cititoi'ul ui cJt 

Nu vom "insista asup113 ace'ltui aµtorul este un :mareor m~mij1ocit 
asped. N.e vom op.r l. însă. ln" eli te- · int · · "· -
r~nţierile de manifestare a autoru- al eveulmenttL171r . se reou1n~e11z.tl 
11Ji în citeva .l!esud 7.iSJristke, ur- tc..'Cic.ti~ si ;s1~.ţ~~ . .tlin Nrrtha~.uf ,~ 
mind ca în· detaliu să le discul'ăi-n i·en t, cel c~e - .se .p,resupune -
ul ter ior. la fiecare: gen fa, pari o. a putut, .[i auzii: de zuu·is t pe Um-

KnkrviuJ, " (le exemplu. ad uc:e_ Jn p ul . tioc\tmentăl'ii la <faţa loculul 
Prim r>'lan intet'locutorul: C.U l cli!He Co,u'stru~H fJe .u~uale t re.bn'ie si\ .:. 
lui . Să decucet:ir de aicî să a u1tonll ~ 1 T l'' 
lipseşte d °Ln scehă ? !n celr" m<1i pară încă lîn 

1

primel~ .propoziţii. .C.l 
multe cazuri, ziaristul ·s~ află în se adaugă vorbirea ciivectă, folosl:r 
µlan . sec::.1111d. 01:ane~·1·ind ·clfh 1.Jimh1)t x·ea' ptonu:tn'clui ·personal" a·e per1-
da:t"i cu .ab,Llifate. ·posibilele ' d ispun- · · · · · llf'}> 
şuc:! ale ,intervieva ului. -:ondueî.n- soana 1 sl ngl,llar (chiar dncă .c;~ ..,, 
d\1-l spre scopul urmă rit. subînţeles sau 'inclus. în dasin~11t·f:' 

I.:t. iel SP. intt~pl~~ ş i. i n Ca.7\0l vei·b'ului-pi;edicat). 1 • • J 
.an ·bcki. Ate i a utor.ul· cl>nsen1•11?~17..il '.l')fnh-c fo1·m ele „asturisc" ' vom 
(pr in .. montaj a } 0\'dÎtle:\ f.aCtOJC\cl~)i '' • " I .. ) 

şi ideaticu a cclor .anchewte. at1·:"1 - ~' nţionu nici observaţlllc sln't 
gc <\ten!in R<;Upra con chlzlîk>r · p ar- tune comenlai:me a utorului, ref.eţ~
f inlc şi ird1ntn'li( :icfiune'a spi·c 0 toar~ lu replicile . interlocutorUc)~ 
conduzi(' f!t101ă. Pcrsona1ilnteR zin- da r şi J;;i cadrul act.iunif, con!\tr1ic.:
r i.slt1lui se man itcs~u l~n specJal .prin tme· cu cm·acter ornl, propoziţii e 

' . •;•! 1q 
cnpaclt:ft'.ca •s'1 ' ere . ~elcctle~ I de sin- i 11'terogaHve. 
tczf1• de crinsfruc~ie. c~o cc ' re- Toa~e aceste mij loace spo.-esc'·c'd-
7Uft3 nu m ni respect!\ .ordinea ero- rnctcrol clocumentar a l t~xturtti şi1 
nologica a obiec\\v~lo1• sa.u ţ)erson- 'totodată, ÎI -conferă o mai n~e 
n~1N Investigate. C) est1ţ ux}; „s_ce- credibili tate. . .1- . 

r:ai-iu " obţinut prin „topfrea" tu- Rµbrică realizaţ~'. el 

turor datelor , . i1p;oi:nia\iilq1·, const!;l- .Constantin L'CfV 
tădlor, ideilor. .:, .. , şi ' ~ 

Re'porta.jul, es'eul şi comentariul, Mircea HAl.\IZ~ 
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Presa - sursă de insp:ira tie 
pentru · lit era t ură (I) 

1 
ln galeriâ tipologică a nte-

• ratur:li romfme, alături .Oe e
roi ·'memorabili - DJuu Pă-

turică, Tănase Scatiu, Hagl Tudose, 
Lică Sămădăul, Petre Petre', Ilie 
Moromete - 1 un Ioc aparte, ~ -'nu 
mai puţjn memorabil; il ocupă ~ia
ristul. Rlcă Venturian'o, Nae Caţa
vencu, Gelu Rusca'nu, Geovge" 'La
cllma si11t pet'son.aje cat·e "tlU 'mai 
au nevoie de . pTozentare, d:even i·nd 
celebri tocmai prin ceea ce alt.1itn
truch ipat1 la un moment dat: tipul 
demagogu.lui, al inadap-fab11u1ui etc. 
etc. 

Presa a constitu it, incu ain zorii 
ci , o sursă. de inspiraţie penbi'U li
teratură. Ziaristul a inspirat mar1 
opere, intrifld am putea spun~ pe 
poarta a§n tată in galeria persona
jelor literare. Faptul ni' se pare fl.
L'esc. Sa Iie gînd>im la 'ceea ce a 
repre;:entat presa pentru societaiea 
românească, la rolul pe care l-a 
jucat. într- o epocă sau alta, ca11ur
tă lor de cuvin!. a l claselor, ·ai for
ţel or participante la făurirea ·'rst o
riei. Să 11e gindim. ' aţSoi, la <fffl'ţa 
talenl·uJui unor scriitori de talia lu i 
Ion Luca Ca'ragiale. Liviu R'ebt~anu, 
Camil PetfescU.; 'f\.miRil Seb'W;flfan 
- care ş·i-au ·ales· e·roii d.în ' J\:iiileil 
gazetarilor. Dar ·sînt Şi alte ·mo'tiife 
care explică interesul larg susCita't 
de ziarist. de presă asupra- sc-rliVJ
rilor, a literalucii."' Ne vom strădui 
şu le prezentăm, evident. la tin1-tmJ 
cuvenit. Oricum, o explorare ra 1\1-
mii gazetăl'i'3i aşa cum ·n e- I'> 
păstrează ope.r-e.le li tera-re ~" este 
incitantă~ ea implică insă w1 i r;t
vallu comp.le~ şt mr lipsit de 1'iscurI, 
fiindcă, pe mă.surii c~ p[trundcm 
in p\·orunzimile 'el, nu sînt em for iti 
d"' judecăti pripite. fie generate de 
o in!onn'are partială, : fie :Je· 1.1n ins
trumentar de lucru 'insuficient <' 
laborat. De aceea. rlndurl le de fa tr1 
nu se doresc altceva decît ceea C" 

sin t : uri început al unor stu~ii 
care, nu ne indolm. d::iră ar coi\ti-
1n1a a r putea aduce ma.I tnttltă lu
mină asup:ra a ceea 1:1:? n ihsemnat 
l iteratura pent ru gazetărie şi d w-1-
Poll'ivă ~ar.etiiria pentru literatt1Tă. 
Pe de altă parte, cunoaştctea ·p er
sonajelor literare din bre,1.Sla ~:1-

;:etarilor ' oferă un mijloc la inde
mînă de pătrundere în universul 
unei profesii care a exercitat şi 
exercită un rol imJ)Ortânt in ~iaţa 

!iocltil'-'poli'~ică şi cult1.1rală a ţ'h'ii. 
7.ia rls tul - '-Se ştie - a!te un ex
ponent nJ socil!tătH. Presa - aş'a' 
cum o de!inea cine,·a - „ttn scis
mogMf" sensfbll al timpului sătt 
i~loric. E\roluţ!a soc:ietătil, de la 
orinduirile ha!tal-e pe l'nech!tale şi 
e>rploat.are,~1a · orînduit•ea socialis tîi,, 
in care a -~f }!chidată penh:;u tot!. 
dciitina nsuprfrea omului de elitre 
om, a avut ·corrsecinţe"ditecfe ii.so·
pra dezvoltih ii pres!:?i. 
Aşadar, abordare.a eroului nosfrli 

l iterai' nu poate ft· văzută i zolat! ci 
în strinsă legăturii cu dialectica p r :. 
ccselot· politice, sociale şi econonri
c-,e.. Cll dei:woltarea presei, icu .in
fluenta p.e care ea o exercită, ,înt.r-o 
perioadă sau a lta. în societatea. r()-
mlm~lScă.· ' · ,, 

Inoeput1,1;rile ·dezvottlirii p 1!t1Sei a:u 
avu:t drept com>ecintă Imediată îu 
cimpul ficţionai apa·riţia un~I itip.Y.:. 
logii noi - gazetaru. 

'2 Prezeo.ta ziaristului ca. per -
• sooaj literai: este un semn al 

pr0,(esi0Qalizăr.ii. Procesul de 
dezvolta11e a. presei rrunâncşti, .fu
semnind moderniuuea, .a utonomi
zarea, special.I-Zarea i~cesteia iain 
decerifol al şaptelea al secol\1lui al 
XfX-len, evolttţia pre5ei se acce11-
tuenză : gazeta de inrorma1ic şi ' ifl
~trume.nt politic · tşi defineşte .m ai 
categoric profilul, ·despărtindu-se 
lot mal mult de publicat.iile de cul
tură şi lite.i;atură) s-{a insot.it şi de 
delimitaren unei noi categorii :in-
telectuale : ziarist.Ul . ' 

MulU specialJştl· în maforic sfot 
<le plwe.re cţ\ ' despre zl;1ri~ t se p<l<t:. 
' " vorbi' cblâr ş.i în.alnt~· d~ .ap~fri.-
\,J.a presei. D~-Opria,~zise. · · . 

„Primele( decenii alr. i:rcotultl.'i 
a c XIX..11.ear _:_ 'ar.ală Conatanlin 
Anlip - au dat oameni care. 
p ri.n. actit,'itatea" lor. 11ierită a. fi 
consider.ali. ca. premergdfori oa

.zetar!lpr., Ce altceva sint ncei 
qnon.i·m! ca:re întocmeau pa.mfie
'f.ele c~ s-~µ, riispi·ndit în B11cu:
re.ştL fn· rin'eajm1a anului· 182'l, ? 
Sau activitatea. de pamflet.ar a 
.i;.\J loniCă T~utu •), „jurnnllst11Z" 

•> Ionică. ::i;~uţu ·~(J.77S-..1830) va i;crie 
„Striparea !ţo.r!"dU11lt Moldovei c6tre 
bolertl pri begf şi c4tre' mltropolit11J."· st 
„Owlnt al ,unut t12ran,, c4tre b11tert.• . 
violente rechiiltorii., la a dresa societA
til reudate. car.e pot 'ft socotite ca pr.1-
mete pamflete " lfift' S'crlsul nostru. · · 

•I 

l. . '.s 

vartidei. <ic. 'l'ej;orniă. .din Moldo
va ? „ . 4\-fcmorabHă este şi ră.
mtne . per;q.onalttatea Lt(!i. D!nicu 
Golu.~cu • t!); U;ntf.l din cei 111.ai 
în.aintati {JincWor·i ctt epocii 

, saLe," '),, · 
La ri.ndul lor , cronieârii pot fi 

asoci<lli intr~un !el profesiei gaze
tadlor. Ei .a.u conş.1,iinţa actului lor. 
lata-I pe Dinicu Golescu re<1Jlzind 
i'n pru11c li'.' vagirii. ale scric t·ii ,.tn~ 
&~mn,ru;e a călăt<>.i'iei" melc", o adc
vş:lrată pi;ofosiune de credintă : 

„l·n.f„enat de .c:unoştfota 1nicşo-
1·i rii meLe (lnodestiei - n.)l.) .;n 
'ştiinte şi <<.stultăfît Cîntclegcril 
- 11.11.) in tm l.nvă.v1turi, 1iu a.~ 
fi illdrf(:mit niciodatd sir . apuc 
· conckiut. Dar cu11î. · piiteam, oa1li 
avind, s4 11U vdz, t'ă.zind., .~(i nu 
iau aminte, lli.i11.d ''aminte, să. nu 
aseamă.n, asemănind, să. nu ju
dec. binele şf. s~ ~u pohtcsc a-1 
face p.rătfi.J, . EOnWiitriofUor 
~lli<'.t." ') ' , , v 

lnce'.i5uttirUe p~Jfcsionalizâril, ac
tivltâţii gai-cţareşf;i1 , proce-S· c'â re a 
avut <;onsecinte înselrmate asupra 
dezvoltării ziaristicii insăş.i, sint le
gatt?~ (fc upadţja llnel , legi a pi::esel 
(1862) şi de org'anizarea primului 
cortgr~>. al presei romp.ne (1871). Ja 
Bucur-eşti. La acest congres au 
~ai:.Ucipat r.eprez~ntanţij a 1$ zi~e 
l!berulo-~~111ocratice ; .. nu a1,1 fost 
pt·.c::7.ente ii~i:~le censervatoare gu
".ernamentafo.3. Ih 11!83 s-a consti
tuiţ · .,Societatea. p,rese.i rom.Zne" a 
vi:-id prjn ti:e fo.rjcfa'tori pe. Bogdan 
Petriceicu . Hasde,ti [primul pre
şedinte al acesteia) . 1\-Uhai Emi
ne."lctr. Barbu Şt~ănescu Dclavran
c~ C. A. Ro:;etti, / ~lmitr.ie Bolin
liueanu, Constantfn 'Bacalbâşa si 
.a:lţil, Astfel, ~zeJ;lda a dev~t .'o 
l ~"O'fe!)func di.~·tpieîă, .'dcle?rmin.Ată şi 
de ijpecJaJrzare·a t<lt ţl:ai accentuA,ţi1 
a celor c-c o pt'.o f'~ează, Zlirnlstul 
capătă o idcntititte precisă ş,1 'o con
ştiinţă de sine. s~ observă,, t i;eptat, 
o strrctă . ierarnillie a funcUuor : 
redactor-şef, r~clactor-ş'ef adjnnct, 
setretat· de redacţie, redactoli re
porte~I. fo~reporte~'i. iitc„ Deli.;,ita
n;a ţine ş1 . ·9,e o mai mare preci-

·0) Prlri . . na1(ţP<l de ilnprosU .itnk nt-
11arr~ <L c.dlâtrir.i<!I mele, constarttln Rp
aovl.cl dht Goleşti: i ittut.ll 1n anul 1~21. 
18Z5, 1826". pubUcată ftt 1826. Dlnlcu 'co
lcscu nllll'<:hell,7.ă în ls lor1:1 , z ls rtsticll 
noastre inceputur ne r eQOrl olulul. 
' 1. Constantin Antln, lst~rl'I prc•sct ro
mdne, Buctrreştl. 1979. p. 61--62. 

2,. ntnl~u Gale.s eu, (nscmnar e a, c(}Tl'l 
torlel mele. Editura M.in r.n·a. 1977. p , 10. 

!I. ~· Bncalbasa. Pre:fala ln Alm.:inahul
I>lcf.ionar ai presei dll~ Rom4nia, .Bucu-
reşti, 1926. · ' 
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Pe teme gazetăreşti -
d.atorf.a aşa cum am !nţel,es-o eu, 
Şi cum. m.-am p 1'iceptit s-o fa,e ~ 

"\ 1Jiaiputi1ld fi ziarist di1i imprej;~ 
rări străine de vointa m ea, '!>Cfi 
con t inua să spu1i ceea cc crea sub 

- 1orma - m ai greooie poate, dat u1rc u caractcmlui mun cii flecă- mit
1! presă o p~~~s1ilvea ~ coioanele 

ruia : v ublicist, re po rte r, gazetar. ei. 
Dictiona r; le a u • def_ini \i!. l?.!"ec.ise _ ~S·a spus hi un.~ moment .~t. şi 
pentru fiecare CUV IOl : . "' .nu J1l ră Lemei!• ca presa a·l f~t ...,,a 

GAZF.T AR: p en:odnri. Ca:re lucrim- . J>.atra putere m stat'· . • 0 :J-1 Lâ.'tv.a
:::ă in redacţia u nei gazete, d~,·5.r, ~res:1 <• ? vui influent5. · Bu r
care ~crie ca---profe~ioni.~t g.:i ez._m, 1nclcosc1>1, s-a folosi t de p re-
articolc înt r-o go.ze;tă. 6<• . .. m l ~1 pta pentru cucerirea pu-

PU BT.ICIST : r>e-tsoo1ld oore trn- t ~rn pol1 l1ce, c1.1 p t enpcjtate ieşită 
bliacI. opere cu carac iâr p o- rl1rt comun. Lupta d in.1re p artidele 
litic. :;ocial. cttl-tumL; (se.ns noll.ticc se dădea sau Jş:1 avea „pbnc-' 
cu11en.L) persoane/, care pu- tu I ric-1·binte " ~i în col<>nnele ga.ze-
blreil cirttcoLe în pres(t. t7lo:·. l\lci iş.i .gi.iseau locul injurătu-

RF.PORTER : z i.ari.st, i nsif.rcinmf .~d r.itc, <;alonuuilc-, pupăi.urile etc. A 
culeagii şi să trcuisniită de 1nhHi ~i-vă de .,teLeg1\111ncte0 lui Ca-
p e tlmm. şti'ri .5i t.nf or1na't i.i; ruQi\1 !e cu ace l „p1~P1,1.t JJi.llf;a Jndl:!-
z tairist special izat în Te- pc1u:Lmţ1:', Suu de cuvin tele zi~wi.s-
porlaj<'. lu.lu i Răcani - c.lin, r<>tuanul „R.âs-

ZIARtST: p er so(l-n{L ca1·c tucrca.zll aoal(l "t de J;.l viu R.cb1;oonu - rosLi-
în redacţia 1.muJ zf;a.r, a ~ in ~'a rlamenl, la scena împăcării 
unei 1'evt.ste sau care cola.- libernlilor cu conserva i.ori i : ... Pu-
borettzd la ete.~) ' 11u:v.;·ile astea o să , w;ţu.re ti-rlbîl 

'Definiţi ile cupr ind 0 acUune r.n- s~~narc~ ~r~1~Uor !" . Un asemen~ 
mună _ ace<>.D ele a p ublica in C'~labal~c ~ctb~ ~u ~;1 Le;:i să. nu ~1-
µresă, adică de ~1 informa un grup ? u. ecou. in h~c1al~~a . . mu lţi scrJi-
de O(lmeni d~ph~ anumite ~pte. furi .aleg1udu-ş1 ero.u «l lll fauna ,ga-
intîmp1ări pe lreC?ule în i·eaUtatea zeta1 llor care m 1sunau in acea 
imediată, de a hansmite ceva cu- vreme. 
noscut. · Anumite· publicatii au excelat ;n 

afaceri 'dubi.oase. -De mu1oo ori 
chiar ele dădeau; tonul ., A 
f:acerlle de tot felul (în specia\ 
sa1111.rju l), goana după ~enzaţio.nal, 
inj untile ş1 ·· l?eştelea·Ja ~are con
.o;t.ituiau 'aşa-tium i bl po'lel!mcă, 'd e-.dn
formarea şi campanl.Ue mtnctnoase 
- .iată. tot ati tca subiecLe car~ nu 
au. scăpat lileratw' lL . Există, inn 
ceasUt idee, pai:.ri.ni de meratul.·ă 
'ctn'e valocează. oit •cele· mat compe
tente studii despre istoria, tebt ia 
şi nractiC<! presei. 

'3 Transformarea· vieţU gazetă-
• 1·eşti îri sub!~ct de literatură 

este, pc Ung~ un S~l;Iln al 
PJ'Ofesi.onallzăril, ~I 'lan sem.Îi al i.nJr 
1Jli.cărH in p~IH)C. Scriit.Or~i nu a.u 
crea t e roi ficth·l, ci . eroi dup,ă mo
dele exiJSten:te în rcaJftat:Ei. Zi lli~au 
ales personaj ul care, p rin '-Qatui"a 
m uncif safe: er~ an? fl)at tol. · ':mai 
:n~t m social şJ politic, a v,ea posi
ollltatea sondării ş.i C.WloaşJe1,:ij tu
turor medi~lor :;oc~ale. T itu Herde
le a, eroul iui Rebre;mu, q in ~1~
brele rol:nan e „Răscoorg," şi „foii ", 
se mişei\ a proape cu ace.r;-,aş1 dezin
voltură în med.iµl inteleclµa1H.ă tli 
sau al poli ticlenilo1·. c;Ja r şi 1n lu
mea satului, :l lărănimii. . rn con
strnc ţia oper ei per.şonajul (>.Ste de 
r:e in1ocuit . Nimlc nu „şare în ,ochi" , 
nu pare cxage1·at. 
· Ziarfaţ\Îl a fost prcle.rat şi dtn 
l'lor i·nta de p r:eYA?n tnre a r~tăţii ş.i 
cte etcvare spirjt~tală printr-un mo
'de\ urrr.un supedor, unind vir.ti.J.t lle 
.intelectuaJuhri, cu şana.a folosil·ii 
fortei cLtv1htulul s cris. 

Dintr-o nltll i;rers~ectivă sc rlJto
rli . s-au \olosit' de ziarişli -ş.i -din 
dormţa de a critica moravurile 
p resei, maniera de a iRce ~ietă
r!e, :i1ediocrit.a.tea unor gazetari , 
lnnba.1ul d e<;"oti violent a l m ultor 
publicaţii. Ei s~au 1·idicat şi pe 
~c~aslă cale împotrlv_a impostorilor 
care-ş! "fi.i ruseră locul în oresă. a 
ncelora care se abă tnseră de la ade
vftn;i,tul s ta tut :i l ga zei:arului. Au 
veştejit rracilele une.I societăti ne
flre-nle · .si in\Jmane pe cai·e o arm-

4. !>lctionar'uJ e=rpllcatfv al ltmbH r ()
irid·n.~. O'E'/(. Editura Academ1el R. s. 
România, m1cu reşt1 , 197S. 

Şi ziaristica. la rlndul ei, a. in
f luentat Jite.i:alura. •O seamă 1de -ro
mane. semnat-e de scriit.ori care au 
fost şi e.~celenţi qazeiari - Cezar 
Petrescu, N. D. Cocea, Dem. Tbeo
dorescu, Tudor Teod01:escu-B.r:anjş
te. Pe tre .Pandrea - au 'tn eie in
f i lLraP:i iz.ia1•isnice. Butt·ăoara. In· ca
z-ul Literaliurii lui N . D. <.;ocea, el'i'
t.i aul PompiUu Constantinescu ic~n
chide d l ac&n~ta ,.rec;aptţutea~d 
c~ir~i.v, c~ -ve-rvli .experumt<J, d;ram a
~qa. a. e;p ,sl e11 ţeţ ·sale mitit-0-nt-jttnUt'"" 
li.qltce". La ·~ a~Jtn!ţ.1<1 r~mAAului 
„ .Nea l'faa" in.ş!;}şi a.ut~i.:ltl â :!frma: 
..,.ln d.eJi:n.ith>, pentru.. niine: roma
nlll m 1 e <illccv (L declt . con.tiwur.irea. 
t--i~ţii. de gazetar rPe C<tTe <LTlb d'U.S-0 
odinioa.ră. Ca zfo.,·ist mi~am tă.cut 

• ••1 l n arilco1u l ,.Presa bueu~reştt!a
iia-. d in „L.1mba·rum6nd-", nr. 1/U.01:I9l!O. 
Caml~ Petrescu. expune m e.tod1c motive le 
cQre 11 determin;'! sâ conş!dere periodi
cele Caplt11tc l d re)lt „a patru pu tere ln 
sta\"' (după Parlament.· ad1eâ IAAllllto
ruJ, guyernul. adică executivul; ·şi jus
tiţia) . Expresia a re o vl:r.LbUll l lltcntle 
Ironică, Cleoarecc autorul ex"l:lllcă pute
rea p resei prin aservirea acesteia diver
selor c alcule polltic!unlite, l)rln -po1e
m lclle se~tar! :=:tc. Jn articolu! l'"espectiv. 
::l\ltorul d ii tndrama'trl ~l lmrlt!I la Jea · 
Utate toate acele. cotidiane care practi
<'au o preşll ~ şantjJ)\/tul şi misti.flca
ţlel. 

durabilă a romaiwlui" . :.) . 
Z!51riş"14 1fi, Liviu Rebrean u, Ion 

Luca Carăg1aj.c, Camil P efrescu. 
·.rudor ·Muşatescu,- Ion /\garbiceanU: 
N. D. C-OcC'a. deşi rămin <'listi ncţj 

in incH\·id unlltcltca lor, a lcătuiesc 
un univers al pr<?sei româneştL Ei 
ni se"! rele\·ii concr~L şi acleviira t, re
înviind is toria mare sau măruntă 
de o epată sau de o clipă u presei~ 
E xpresie a une i l ip i :c:ări m uxime. a 
unei concerit_rări e xl:t•aotidinm'e. (1i 
că Ventu.r1an.o o fost unul din&re 
a.cele pet'tonaje aarc n. clominât o 
întreagi'.t gal c1·ic. El a depu5it limi
tele s,patiuJ ui şi 1impului in carel 
n fost· inc.arlraL. inl\:îal. Faptul · Câ 
mult clupa ·apa!l(itla aces tu i perso
naj; în caracterizarea unor ziariş.tl 
se :folosoa apelativu l „eşti. un RLcă. 
V e-nturiano" . demonstrează celebriM 
tatea (negativă. iireşlcl a eroului. 
caragial~n . Incon testabi l, au exis
tat şi in reali tate un .:tip !Ucă 
Venturiqno'\ uQ „tip Gelu 1?.usca:.. 
nu" , un „ tip Zălaru" ş.a.m.d. Totuşi, 
Qpei;a lit e1-aril, 01·icît s -a r inspira 
din viată.· nu se Poate susţrage legi\ 
hravest~u)ui ar tis tic. S-a . spuş, bu.
n-ăoară, <lespre G,rigore .Pahonţu; 
personaj di11 rnmanul „GG1r.t l<L", al 
lu.i Livi"U Re i'>reanu, şi desp.re Gri; 
gore Pat l'iciu, d in .,De).JruL" J,ui: 
Mar in P·i:ccfo {apropie rea numcl~i; 
e5te semnificativă!) cu - l-ar hr.:. 
truahipo 'Pe :ciş_rlstu l Pamfil Şr::~ 
caru. P oate, similitudini pot fi 
găsite, coinclden ţ,ele sînt prea evi,.. 
ci.ante. E roul litei:ai· nu se identific& 
în.c;ă tot.al ,cu ziru·i~lul real 

Conditta. ziaris tului l.n societaW\. 
b-u-r~peiă.. destinul şl rolul s5.u, di ~ 
ficult.ăţj)e scrisului sînt 1/:!me care 
abundă io, literatură. scrHtod~ dafi
'.(liodu-şi aici profesiunea lor de cre
dinţă (Camil "Petrescu; Cezar E'~ 
trescu, Liviu Rebreanu) . Constată
r ile, cele _mai numer-0ase, comun.e 
în wemea lui Camil Petrescu . dar 
şi în anii următoi-I. p 1·iv.esc 

1

lipsa 
d~ p1~ţui.re a muncii gazetarulu i. 
greutatea ln a-şi ru>igura un trai 
~ît de cit modes,t. „Mese-rie ulină d,e 
um i1intl" - asta. a f.ost, la noi 
oon.ditia pt~ofe iuoj.i .de .ziar.ist. :iD;.. 
d eosebi in perioada incepu:turilOl' 
presei, dar eh iru; mai tii•ziu, · în anii 
cind s-au consolidat. cele dquă Pi;ir,.. 
t ide politice. conse.i·vator şi lib~
!' '11, care 1uaseră 'in antre
priză exploa larea .~ăl'.iJ. Ziaristul era 
conside~at 1.1n pion p e care arace:.. 
r islii, oaJTienii polit ici. ii manev1·au 
C'U rt\ voiau iPe eşichiern l P.PlLUc~ 
Cînd va. ne1Ţ1ulţumit de activ.itatea 
gazetar ilor. care nu pwieau p~ 
mult z.-el in a- i su.stine politica, roi-

D. .RO!\t!\N 

(Continuare im pan. 3.Q) 
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bri ni se iq}gă1·tăşesc ~sem~ea da-
te şocante, în fapt nişte inepţli de-

' 

,.. . , ·~ ·,· ,'4 parte însă de a-i.. cr~t~ .i~o. chli şi 
• 1 • • , „ -.lJ ~· • n :ip: t:>:a. tt· ,J...c:u~~~r~~1lbll au 

-st'& fu--r--ii.utodJ ăttici}le.lOr re!;pec-
t l ve. Vest:i:tul untr enor de fotbal 

Un almanah care ... Ştefan Cova'Cl, antlJ nor a l Nnţio
nâ lelo'r Român1ei 1 Ş,L Franţei, ca~e 
:\ făc' t .=::· dl.rpZi..,.cuYff scrie in nlmfl-
nab "'-·1l1Hi -Aia~ 'o legehdă tulbt1-

'.DU .pr-ea este" alma11a.h 
·!:.ăto'are· ,a .1otba1i.Ol.ti• .m~d1a1, es~ 
pus, -probabil 'cn 'să · ,;ctt?3's~ă" în 
ochii noştri, "-s;\-'$1 dec1ihe nu numai 
fizionomia tnobillară; 'ce i-a dat-o 
sportul- ·e·ge, ci şi ceâ genealogică: 

Plecâm cu trenul· din - Bucuteşti 
spre Timişoara~ o că!ăt6rie· l'i:mgă, 

·de nouă ceas'uri. Ca să-mi freacă • 
timpul 1 mai uşor; 'CUmpă:r de . la 
chioşcul de difuzare a presei .de pe 
peronul Gă.rii de Nord .almanalluL. 
revistei .Jiterare>o,.Steaua /', din•.CJuj
Napo-ca, pregătindu_.mă lele ' o lectu-
1·ă· agre1:1bllă, .care să meJ:Lte c:u•. pri
·Sosi.nţ,ă:..;,ş~ ·cei 35 de lei 1plătiţi pe1\
tru „el, Ştiam că, •.prin definiţie~. un· 
almanah, editat mai ales de . o .re
vistă literară, nu puten oferi. alt„ 
ceva -decit o lectw·ă plăcută, -pasio
nantă, care să ţ.e disti:agă. de Ja . 
plictisul ciilătoriei.1 . , . 

· Ş.i purced lă Jectµ.ra aimanahului 
purlind un titlu, a.m spun'e, inedi.t: • 
„P.raxis'l-, Dupăt'ice-1 r-d.sfoiesc, . .caat 
cu înfrigurare d_ata apariţiei, spe.
rind să găsesc- un l aprilie, care . .să 
explice păcăleala trasă de Tedacţie 
cititoruţui ·avid,. de o lectură agrea
bilă. Dar ce :S~ q~teşti,.? De la Ra
gii:ia ~ pînă la 146, .~m8!1ahul cu
prinde un tratat exh~ust1v de . tri
cotat: „Metoda de kicotare": Cu 
ce să te delectezi ? lnvăţind cum 

_ se face ochiul pg _,.fa.ţă, .răsucit · s~u 
purn;:ţul leneş ? ~il:;i.t .m4lţe cărţi 
despre t.ricotat şl ' cei infore~a_p de 
treaba asta, n-au decît 'să'-şi 'C.Uin
pere una din ele... Săr deci peste 
cele 140 de pagi-ni-care nu--mă in
teresează şi im1 încerc norocul 
mai depa.rt~. :Qe la pagjna 17!> Ja 
~50, găsesc i~s~ ,o·:· c~rte de bus;iţe, 
la ye1 ca 9rice alt .. JDalftUal ~ ~~tă 
culinară', pe ca-,:e 1.gospqdina ţnte
·resată poate să o cumpet·e de la 
librărie (dacă p4 şi-a cumpărat-o 
pî~ă. ~cum)1 s1!!utii;t-du-n~ pe 'ii.oi, 
ceila.lţ1, s~ citlhi, c;u .. , Şf:Ifleful ~ 
gură, cum .. se~ prep~ră . b'ud}ncţt de 
Ştevie ori" i:!iorod fle ' ur.ii~L. ş1; fot 
aş~~· c~telalt~ ·p~~~i ale ~aJinanah.u
lui, în te1jmeru tef\n.'ici nedi.gerabili, 
ne . mai insă:uieşte, pe ai>roape 20 
de pagini, cum să scăpăm de con
dens, muc.egai , şi , ·g\'asie, ţwp se 
zugră.v.eşte oi;,i se .spoieşte ş.a.m.d., 
toate vizavi de ,Ţh:lit'~tinerea. loe'u.in-
lei ; de la pagina• 153' la 159 ·111 se 
dati sfaturi cbsrrie ic.e, rie ' " 253 la 1 1 •• r ~ „ 
259 sîntem ,j.Qy~ţ.aţi _pr~ctic cum-să 
ne comportăm t n societate (,,sîinitul 
rrurl"l'il 'nu se practică pe stradă", 

„qind o femeie po~~ţ~ ·~ă~ti~~ eşte 
o g1·eşeală.i să :b · se săcute mina'·, 
„mina se stringe fără bl'utalitate, 

„Tatăl meu se trage Cli~tt-o C:imi
dat' nici nu este indicat su se în- lic de •grofi; ingineri ·mine1•i, şi-l 
tindă• o mină moale ~i fără vlagă ··~ · · cliemn. Ct>Văcz.„ ''. Iar , la î ·ul;>ricn .i.l -
„nu se salută perso·anele; neclmos• · ~ titulatli f • a~ăgă"tor ,E!Olccţîonari ··• 

'· c.ute .din autobuz, 'tramv~J, dintr-un Bucur Ruj'a ne aă iruormaţii des
magazin m are sau·•dm· gară" ; ,,bar-- 1 p1·e mucul ' 'Club din lume al colec
butul ca grad mai ma.re •va întinăe tionarilor de etichete de botei ca 
rp.îna b.ărbaţiloL· măiT1nici în grad" ; · . . · . • · '. 
„gestul ele a ţine -degetul mic în ·sus şi pesP,1e ·1,1n pensionar· ·ra r.nerican 
e.îp.ţ:i .i;e ţnănincă s.au se! bea nu este ·care posedă cea .mai bogată colec:-

. rticom.arutabil" ; „cârnea ; se .,„ tale· ţi.ie din lume· de ' fotografii Cle fete 
numa{ pe măsuL'ă 1 ( 'ce 'se thănîncă\ tinere, ·~ minijupe · 

, pucăţic;ă c;.u bucăţfc~ şi nu toată . · . .·. 
deod.at~" .cind se · bea 1 tacîmurile · Şi Ulte aşa, pe1 la R-0şio111 de 
se aş.ază pe fal'!urler ·~utnm·ucişatej Vede, după i ce nm citi~~ tot ce era 
cuHtlll,;cu minerul spre dreapta şi. de citu în acest bazâr·almanah, 
J(:{.p_a spre stîng~, " ia-r .fi11~cu~1ţa cu ··1-arn ~indtit tu 0 optune de pueţ 
mmel'\.11. -spre simga ş 1 dm.ţ!l·' 'Spre ' . . " , · · · . .' · · 
dreap_ta ,cu vîrfurile fa sus". Api- unut vecin de compa1 tlment. Pe la 
cuUorii, ,bibliofilii, 'cel · '.Care ,vor să Il>ţ<obeta„Turnu Severjn citise şi el 
lL•im~tă. scdsol'i de ·drag6Î>te găsesc lot ce pu.tuse citi . i- făcuse cadou 
şi ,ei ~n alm~ah._ -mi~: i;n~nuale c~· . vecinf din. . d t'eapla 0 i inătă dră-
sfat1.1n „pvax1s " 1.n!a1lil51te,ll 1 ·• r r „ , • -~ ~ . 1 • ~ • • 

,peos,ebit ele „pra.xfs"' sînt' şi ·s·fa- • @tă, · care· pin.a atunci .ne ignora~e 
tul'He pe .care le pot găsi în alma.:..:. r ·P"e„:t'oţi, J ·,a·dmidnd Hdin· gGana tr~
patî, ' sub paravanul unei traduceti' 1 • nulul .l'Tlitificiif peisaj ce i se înfă-
d ă . A d , M . - t . I , .. ,, I 'J .up n re . aurms, m :re pagi; 'ti~a PJ:·vfrilor. L!i.;ind lâ 'o parte 
mle 15-33 tine.rele care' vor ! sa · - - -·- 0 · • - · 
cucei·ească ' bărbaţii să le devină • ~)urna, care, i n spiritµ! „Recomari-
pJăqute, (,;Pentru a' place-icelorfalţi, dărilor> ."'de comportare"; sp·erăm că 
trebuie sl vorbeşti 'de!lpre c·eea ce va ' fi primită' ca·· atlire dl{ autoru 
ii. mişeli, să eviţi ';llsJ:?Ut~le pe ~ar~ : almaha.lrnl.hl ti~Jhu.ie 's<:Vspun m ·că 
ginea 'unor lucruri lipsite de mte-· "· ·. ·r · . '· • !1._ · 'i" r . ~ , 
res, să pui rar întrebări şi să nu e1 au don t ca, pnntr-un numm\lm 
dai...nicjpdatb.....de_ inţeles. că ~ai J>Jl- _de eiorL,_să realizeze. maximum 
tea avea mai multă dreptate decit de profit. De aici insă şi compromi
e i„"; „fericite femeile tandre şi , ·· „ ~ . 
blinde, căci ele vor fi îndrăgite tere~ n "~ni.i :. ~t a!P'.! nak\l~'J!ăO'ăll
ma>i- mult'' ; .,,o- coebetă, cave ~rea _ r~ ~ or care_.au. dori.t :§~ cumpere 
să facă durabilă această obsesie şi un y almanab în adevărata accepţi
să „innebunească" -. „ ~rbat n.·~f une ~ ' CU-\@ltului. Ş1 dacă am --scBs 
decit să rccurgă»a. t'ăcTI1Câf.;•eel e~fo· --'" l - • ii~ • ...( . · uces e nnaun 
,cm~e. Jumea„lume ~ ă. µg_ă dEJ]~..- f ~ d fi _u_ _. 
c~ a dat oe în eles ·ca dr~Cio sa ·apiur- c • pn1n n n · unar ex-
_fie . ur~rită ş.~.m.,q.1 r; • • . _ cesj~ d17~,A~~an;:ihpi:i„ a.w,.„,'l_otinţa 

, !A~tpf1ţ tP-1rpanatn11lt1, ~onş~!eµ,µ1 ş1 de a rentabili-za publicaţiile· 1·espec-
. et ~~-.un. at;~.rp~ţea l ,Piaxls trs.~e ltive cel. ~editat de St · " ., 
ned1gera.bij, -au JffJb.::.aca.t. J11an~al~le „ ' . _ . '"'""; '' . ~~aii.!. I).~ 
practice, chim· în paginile respec- .~~te, ~m ll.ăcat~, m:1cu~ care, rnb:e 
tive, ~ntr-9 ;i;la7;~1~;- .subţirică de co~rte!~ , şalţţ .Prhnlt<>are, introduce 
materiale pe câte Cl it.6ru1 este de- tot soiub de· alte articole ce n-au 
prins ·.Să ~ .~ăseas_c,ă în almanah - 'rilei îÎ\ t«lili nici tn min~di tli ~·!)
poezii{ <proze scurte,· umor, cu.virite 'tuul"pub:iicaţ'ie( ·'fosp,ectlv~. s " P _ 
încri.ibisate 1$i curiozrtăţi. Ni· se a- ·;,·r·o;,,,,ite ~„~Fel. ·" aţ"t ţ. - edcpml 
./ • • . 1 • • ~J . l· 111'" · •• „ ~~ J no 1unea e a -
a.~~ Şl.~~t.~ nw. ~~~~le, ~espre ~a- mamih, :.âncetăţenită de •i)este •un 
rt.~ &<=:utori aţi l~Jntl·. ::nei:!te ~' co_n- ·secol , in >i'intfurl1e citito1'ilor, cit şi 
tu bu1e la o ma.1 buna. Şt •mai a pro- a tmanah utile c::i ·e " ·"' . . . _ 
l ,.. . . ,: ~l- . . . ,r,„_..„ . ." r 1 ..,u rama;; ere 

f inqată înţel~g.ere i1 ope1el lot 11- A<~n;0,...„e temat'c" t „ d'H 1 r· • . .-:. • · ·~ .:,1 <.;• „ .•. ,u .._. ..... ,...., 1 ,u , rG). _ 1 ~onae, 

t~raţ·~ . . Af1ful]1. „a~t:fel,,-. cu. sti;ipoare, specificul ut.. pu blicaţ:ie.i respective. 
că Victor , Hugo a -mincat un ... şo- „ 
bolan. Şi desp11e alţi oameni cele- T.raian DUMITRESCU 
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, „ _„ _, _ _ _ _ _ _ ·Balp .... 

AID ·văzllteNe-a pl&'.Cl'.lt~"Vâ setlmcil_' ... „ • 
S 

ub gel.1ericul „T~zele prezentate de to
varăşul Nic.«i?~ae Ceauşescu, strălucit 
cadru de ~r~ţ1e spirituahi şi muteria-

h'i ", Ja rubri.ca „Dcibat~r~I~ „contemporanului~" 
(„Q>ntempo~anul "1 2 s;i>tembrie) este inserată o 
dezbatere ce 1i_şţ propline. ş_ă demonstreze semni
ticaţiile teoretice .~oi Pe ca.re le-a dobîndit tra-
9i~ionaia ·eJll.~f~ .cllpti:e ,şpţj lţ~ şi conştiinţă, mod ul 
in.. ,...care revol ulia q in ştj..lnţă şi tehnid i îşi flPO
r·eŞtc impor.tanţa· prâcticti, · oferind noi p remise 
perU:1,1 o cit , mai: deplină afirmar,e a . uman1smului _ 
socialis t. Beneţ.ici~n.d.,,! d,e aportuţ p_.Qpr oame.ni d~ 
ştUn tă şi profeso.r.i; do· .Pr~stigiu din centrul uni
versitar; _ Iaşi, deibpterea ;1,·eahzatţ. de El~Qa So-
l unea, ,sistematizată în trei idei principale deve
nite şi .subtitlurj („Forţ~le mot~ice :.ale, . per.f~cţio
nă.rii educaţiei " ·; „Tracliţia c:-l tel'l,\e~ , "\!_ mo~hmu'l' 
zării ", ,;Un i'ap·ol't direct: calU-1}._te;i mecUµJui -
calitatea v:it>lli ") - subliniază ~u _ pregnantă . că 
dr1,1mu1 qe la. ,'jtijnţ~ la conştiinţă este cel a l edu
caţiei inte!e~e, ,tn inlre,g, evf}nta,i·l.Ji„~~nificatilloj'" 
ei şi ca proc~s 'p'c~rman-ent, că ~~t.i\·jtat~1 de edu
caţie inSe.o.mnă. nu mai' putln. ş: autoeducatie„ _':a
litatca -intervenţiilor>, dar nu ma~ P.U~ith f-Rapac~t·a
tea de sinteză, de ordonare a 1deito.r . esenţia,le, ~ ., 
_parţlntrid t'eU li_Z<.ţtOare~ cOi1feră acestei ' El_ezbateri 
valoarea unui· demers pllblic1sLic . .r.elevanţ. 

'I 

1 • u n vibrant omagiu adll!l tuu<lel .• şi neo-
' . dihn_Elt co.nst1:uctprilur ~te pe ·îat.rcg , cu-:-, 

,-! , prinsul ţării es te:, de .fa9t,,1;,l"®orJajul 
1 se-ml'lat de Da n 'Mucenic in , R·Jmâni.\ li~ri04 (J 
sroptembti'e) , reportaj '..intitulat Stfgestiv t o-.rThnp. al ·. 

. e1·oism1'1u.i, aJ muncii -e:s::emplarn", 1, 

Un repor taj cu µn,. ;~:011 colectLv. - •generaţia ac~ 
tuală de · construc;tori ~ căr~i vo.!)aţie -,eroică este.1_ 
potenţată de insăşi embl~a vre.mtl noash:.e -
;,'ll construi în li.be"titate •pentlrn liq~rl;flte t" a!'t1rmă 

· . reJ?l>l'ter1,1.l argumentind cu f··\!.)Le de mj.mcă ale 
. lffip!' qa~enţ pbişnuiţ.~ Î~tfu1i ;1 _De ÎU.tregLqUprin

'lUl patriei, C!e prp(esu diferite dar.1 ca e ·Şi-nu Iă~ 
htt din munca de constructori ai. noii vieţi pe 

1t 

( 1 ....... 
81'8· ••llăra•e!· ,„ . . , •I 

JP • 

. ·' 

p~mi n!u l patriei, un cre7. de vi?.ţă. Bin~ construita 
din punct ~ de vede!'e a l arguţnP.n taţie.i., sc1•işă so
bru, ·c·u un pa tos reţinut dar d1 atit ·m ai c6nvin
găto1-, i•elatatea at~s~. _şţ de !I.Ceastă dată, voca
ţia de r eporter n lui Dan Mucenic. 

T
I j\nsmis ,,pa.r av i011 ", ;:el'lortajul '!Qr~
. ci.a, iub'ireit' maruu. <,,Fiâtăra", 2 sep
tem brie) semnaL ::le C.:ornel Nistorescu, 

reţine atenţia pnn bogăţia de in[onna ~i i furnizate 
ci1!tovului doqtlc să, cunoască cit rn:ii tll.!me ctes-

,, pre aceasţă ţară pitorească, un.d~. 1" :fiec\lt:e p~ 
·ţe intilneşti Cll .iatorîa c.unoscută dln mamµue ş1 
literatută, dar care la faţa locului, prlv.Lt;1 cu un 
vchl lucid, îşi pierde au.i;a de le~endă. 

eonstruit din trei .părţi disti nCL:? (•,;,Satul. lui 
A:vlStotel 'I; „Cu «Daeia~ 'pvrn Attma·", 1,Schele pe 
Parthenon ") reportajul ne dezvălute un sat .al 
•lui .Aristotel ,în prezent . în pror.es ·de depopula re 
·din· pricina vieţii aspre din această zenă al'id5 de 

· munte, î'n· care . doa.r , st'lt•:lia 1'ilozof.utul, .aşezată 
•pe o colină, mai .amlnteşte celor ·ce-i cunosc o„ 
pera, 'Cle .nepieritoarea sa glorie~ .Parthenonul. a
fla t · în plin proces de restaurare. de conservare a 
vestigiilor păsttlate,-· es:te „ un- veritabil şantier :ou 

„ atmosferâ ·de muncă intensă dar şi. cu turişti ·care 
nesocotesc eforturile. statului grec, incepute acum 
un secol Şi jumătate, de a ne ie.stitui una din 
capodoperele lumii. ·Aflăm .că !mulţi ·dintre•.vi·zifa
tori, pl'in „urmele" pe :care le lasă - ;1sticle de 
ber e, cutid de conserve. r~~uri ·alimentare, -ţigări 
ero. - dovedesc ignoranţă şi.incultură.. . , 

Dar ,pm'.tea cea• mai> substan \:iala a :-eJ,Dortaj'U.lţii . 
este· cea consacrată pi·eze1iţei "aut<:iţurismeli')r ' _ro-

• • I • , 1,;a f 1 n • 
m~-e.)ti „Aro" şi .,pac1a pe str•\Zl e Atene.t, a I -

.tut'i de cele m q.i . diverse .~rci ele au.toturisme p in 
'"' lume, gUgerînd ·.mtndria · celţii ce· ia cunoştinţă de 

unul dih succesele produselOr tomfuieşti pe o piaţă 
, strii,inu. ~ucce$e ~t~~înc;t 'v~~i:lţia de. ·constrtÎc~ori 

de atttomo)>ile a roli1~njlo1-. : 
I' 'l 

.,.• 

I'. 

DE 'PRIN PRESĂ. · A:DUllATB.~~~~ i.•, 

aşi;i .Cl.i.rţl siiît în ' genel'.al hotele ~- rJ
briciî . am'lntH~, la 'pruna vedere d}i 
senza'ţra unei greşeli. (Şi, în pai:an
te7.:1 fie S,Plif. o ilustrl:).lle fotO 'li.Pe 
tioc de 'lnf6rmaţie, puttnd fi .P.erfe9-t 
inserată înţr:.6 rubrică .de' · ştirl, 
numai dacă t;n comunică eI.ectiv 

'teva. Imaginile neut re, cum eef"'ţe 
:,~c~e~. ia carie~~1'tt:amtf~rn, se .j~ · 
'tifica' - dacu se , JUstiflcă - do.ar 
rn 1, Ca7.Ul in care îns.oţe:;c un' text. 
Su comunke mucar ~ceslţi o · ir;itor-

,I 

''•e Proprieta'ri ·cu capachiHc · · 
. . ' -

Cităm d.inlT-o ·· notă . ap[u·ută în 
';'.Drmn nou" .....:.. Braş9v {~l sep
tembri'e) : „Deşi ''au o capacitate de 
cîteva zeci ·de persoane fie'care; •în 
~oana după ; cit mai n1ulţi · b nnl, 
«proprietarii» lasă utilajele !:ă 

meargă în permanenţă. chiar J şi 
pentru l sa·u 2 clienţi." După. c m 
c:!Tl formulată fraza, fn'ţelegem că 
.proprietarii au o capacitate de ci
tev:a zeci de persoane. Cupxinzători 
proprietari, nimic de zis„. 
Şi, ·din aceeaşi notă : „De aceea 

punem şi noi, alături de ·miil~ •ele 
loi:uitQri ai cartierului Valea Cetă
ţll, o întrebare simplă : cine şi pen
tru .ett-:.s-a• alltorizat om-e instalarea 
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la Braşov a u't:)or .~semen~ 1lnpi:o
viinhl particula.re-?" '(s'.n .) De.s[gu.r, 
'tpt' peritru e..'<r/thhifi'e11 „<>th;1na1ă" 
am dat si acest· al doilea citat. 

'- ~. I t 

·' • Geo~.~fi~ 
1n „Munca" (25 ·august)1 rubrica 

„I)in ţărue socialiste" puJ:>lţcă •· o 
_fotograf.ie s,ub J~ai;ţ cj,ţif9 : .<-"~r.q~~i
ne din Havana . - capiţq~ '.Repu
blicii Cuba" . . Irrledi:at sub .explicâ 
ţfa fotografiei, o notă• dare · f.ncepe 
astfel ; · ;rlndustria · ch'lmlcă a "R.P. 
~uig~ria turni~ea~ p ~~nt!ll%E;,ţm
portant-ă de prodµse econqmle1 na
ţionale". Sigur că fotografia are rol 
de „bumb" ·i ndependen . dar nefiind 
în. nici .un fel dife!i~ţlată grafic, 

ma~ie 1 !) 1" • · • , "' 
• li< „ J 

• Cu sur1e şi trîmb'it". 
~ . 

Statornic ·şi .exigent . lector ·a1 
presei, . dr.,_,~i).·an -Brueăr . dl,p 1\m. 
V'ilcea ne prop~e, întru delect;a_f~ 
un fragment d.i'ntr-o cronică spor1 
tivă apărută fo „Orizont" - Vile~ 
(2 .~e,pternbrie) : „In ultima dumi 
nică a augustei lUţ1i, municip,ip!i{l 
tt:ă it sub sărut.ul fotbalului. Pe5te 
nr mii de. oameni s-au îndrÎ?ptat 
spre s tadion , aducînd astfel ·'oma
giµl lo,r ,unei p asiuni renăscute .. l .' .), 



R ăsfoirca, ·chiur în grab:1, a numerelo r 
din anul acesta c>le „Litora lului'1, c 

,1 diţie specială a z.ial'uJ.ui „Dob1·og~~a 
nouă", ofc1·a posibilitatea. consHrllirii unei e,reş
teri a calită~ii publicaţiei. Colectivul redacţiei 
constănţene şi-a păstrnt şi în :eel .de al 18-lea ·an 
acelaşi entuziasm tineresc în corlceperea untti ziar 
destinat a ne îmbogăţi vacanţele pc iitob';il p~in
k,.o . info1:mare .Promptă despre tot ce· 'in ţţreseaiă 
pe cei afla~i la odihnă. ,Şucnanil 'fiecărui -t1Wl1:"11· 
este bogat şi divei;s, pre,zălLat u;itr-o fo1·mu1ă · pu.
b~icislică-1vie, ~ti'activa şCcfeco.mectanh1: Un o:U]n't\~ · 
ales la i11tJmplare - 1830 ·-- pro'leaz.l, prit1 'lnsoşi 
lista selectivă a titlurilor, vnrietate!}. tcmbtică : -
„Ce frumoaJ>ă, ce ml.nunată e'lte ţt~ra :.nb.~sh:~" -
o relatare de..."Pt e un fa"&~ inedit : ·a&i .,oameni din 
Adamclisi - -',aşezare cu 1rezonliÎ'!te I is\orice- ...::.. ' 
~re au pQr~it pe- biciclet(?, m1 .~că J,TUrt1l ffo)11u> 
niei · , pur.I.iod cu ei ima~inea simbol a tnrmumen.1 
t ului t.r\:ţtmfal,. înscnS"c1 pe eşan'ele oşii ce le-:w 
îpcins p~ept~rile _pe. .tut par.cu1·st1l <l\r11mult1J.i.~ 
.1-Jndustria,i·~a.ră ._:fu~ · ..a, r ;lm·1ia~m1u: „!' ~tra; ·l e 
la cileva inţreprinăevir tiin:Judet· carn asigurii hra-
Il.E! şi C<?pfortaj. JZilni.c ul ,.zeclior <.le. ~li de turişti .: 
„~acanţă, mare,1 .,;ăniitfl(t<;' 1 - . 'lm.1 shit.11 aflat la 
cţl de a l V-1.~a e1:.1sod, sen.mfll de I Dr. Arc:Fllţ• 
~ercek; „C~lăt<;>f .Pi:iin °:ţp1•a d~, ci!~- ·~ ru!Jrică al 
că1·ei semnat~. esl;__e, Jn„~e_~st nun~ăr, Gelu Bogdan 
de la zillrul ~iUnirea," - Alba ; ,"(),,al. -tf = t-ubrică de" 
j~te.rcs, .„Navigat~ri ,§olitari Îl.l. ;iurul PămrMn.thti ", 
publică i!'l a~t nurnflr ,pi·ITTiul epi.soH din serialul 
„Cel dintîi, p,ţoni~ql ·' egisod . int~tul:it, /,Stop ca
~~u p,e Terra" ;. ~.Jr\~nţiqnărn, de psei11enea, · nelipJ 1 

s,itele i:1,1bi;ici de @ort,.„ .c~i:eul .de cuyirtf~' în'Crt'td„ 
ş~t~ cari~tur-a .d~ . l'JJQfiCa „Una.! pe z.i" etc.• U1\i 
7.Jca1· . car~ s~ ~t~şt_~ cu .ace~aşi . !n.t"elj'7S· ~n\11 nuniai
P,e !Jtora.I c1„ ş.1 în pucu.r~t1 §L _m onca 11e loc· din 
ţară. "",. .J -;-ţ.,: t 4. • •I • I 1„-i 

semnări ". Sub t-iţlul „La Subcetate; \.l}~r-o simbălă 
seara.„ ·· Ilie Şapdru reuneşte jmag1ni convingă
toare din .existenţa comunei1 a$t>ect;e· Cle ' mtmcă ~i 
de viată, cum ne place să spiinem cti' o expresie 
devenilă loc comun. Totul ă.i'ă „P.oezfe" Cle· cir
cu'iustan\ă . _ş i poate tocmai' ·de- aceea '"frnpregnat"' de 
o 'aute11Uc;;t1 a~scretă und! lirica, cu o căl<lurli 2e 
nu e a Cll~ipteJor „tr~diţiomiJe" Îh ' acest ţip ~e 
însemnqri, cf a obse~:va'ţiei, a aprop1eMl 'tre:il1Vcte· 
:;iLmosfera proprie locului, oamenilor, momentuhti 
surprins. , · ' 

1'!• • . ' 
Z
, 1a.rul „Via.ta nouă" - Galat î pubUcă 

· · de·' mai multe numere' r ubricile Jnti-
' . · '.' (\Jla'te ,;V'iaţa .sp-(1·ituă1ă n satul1~1 ", 
„viawf ,sp!.r,i;tiJală a judeţului", ·„Viaţa spl>ituală a 
cet:lţi.i'~„ ·,a.'âev~rjite pa'k''rii clintf:.o posibilii mondgi·a
, fie 'spfrltual& a meleaguri101• gM·ăţen.e: 1Reali.'zate 
ele- un colectiv de autori - dintre care · cităm pe 
Hadu Maco.vei; Mariana . Iliescu, 1K~ia Naau, Iu
lian Plrvu - lU-ticolele publicate în acest~aţiu 

- işr-proj5uh~ r e1'.Ifieasca Cffi'te;-1 nfonna (ti, mifrtu-
.qf ~~,1j:tt.~lti~e d~~r~.~tit@J.it~tea cu\~uralăva ( , 
IOc Mi:'Jif,i~!ft;fdeţulâl. es'pr-e-p%ocurpătt,"~fonur1, 
succese înscrise toa te j;SUb e,vibl~ş e_sti~ µ,1;1;1i ..-, 
Naponal „Cintarea Rori:i.â\.iiei . JU'Clet.rna •'<> otilgc- ·l .'l: 

. tivitate, trebJJle să recunpaştem că articolele nl.\ 
au, toate ,aceeaşi valoare publicisticii, nu sin t de 
egală ·relevanj:ă1 ' i n planul il).fgrmaţieî · comu.qîcate 
~i. al ·ă~pr~dăru· ei' publicil?ticc (după cmn, prob:ibil, 

:o-nu tofit:e îoc;aM~tile aduse' "in prim plan âu â • se 
m'lnClri cu ăce1~~ nivel ăl .1activitătii de~fâşurat~). 

.,_ 'Defiin!T'de semnalat ni ~e-•pare; 'insă~·~iniţiativâtziă
ra1ur --:.4 'şi mul1te dintre artfco1e) desigur -- îniţfa'
tl.vă care oferă premise ·cel'te pentru o · „forLif:f- 1.1 

A m :.citit, ~u,- de9şebit -i,nteres şi •..:.i.. de 
,, , · . c.~;is~ ·nµ , spu,n,~m. ;- lucruriilo1· pe nu'.!.> 

,me, ?• ·7- 1CY -aw~tictă pÎăcere în „{n- ' 
fo.rm!lt~ H~ghj!-,eJ dii\. :7 septM'.)prie rubN:c:i r;tn~:r' 

· ·oare "-'\)ublicis't!că pe măsu;ră· iwoate• în sensul '4m
"·' ' bottă\irfi ·· prln 'nuanţe', t!o'mentarii, observaţii 1p'fq
.q •. nrii, ~ faptel_orrelatate; al reltefăru mal pregnănţg 

~; el~~ţnl~!.ti~ .<>":· creâ.tor·/ .îll toat~ 1~-ce?~t~ efef-· 
vesc'enţă spn:1tUala p~ l:are o cunoaşte azi 3udeţul) : 

• • " I -"I .. 
'' OBSERV'Nl'OR · 

I' .• : "\ ' . ! I .... .. "-
. „ .•. l ,~-; r :- • • , 1 ,;„ . 

-.iJ„ .•.• . ,, ~I,. •, 

1'• r, ~ 

'f. ., 
j ~ J„. 

i ? 

l,n vreme ce afar·ă soarele ~şi dă'dea 
c_pncursul }l:!,

1 
c..i,-~area ,µn!!~ „aifAq

ştere de • ~ uq1taţ1~ , ( ... ) ţ~ - tţibăra 
noastră ec;a arhicunoscut ,sţeptifils
mul spe<;tat,orilor şi ,dec~: se„dorea 
9 victorie ,cî.t ma,i eonsiş,tet;ttă („.). " 
~i.1 se ,Pa.t'e, ~ exem,plµl tjtat e _su
f}..c1ent . ~e ~raitor,: că . cietţm'}Înu el 
s:mgur, „o atmosferă de jubilaţie" 
(pentru. a fi . şi noi in ton cu poe
zi_a. ţotbalisţi~ă) , fiŞ·a Jn,~~ nu yo111 
p;ia1 ~seri~ şa · c~menfariul ce-l 
u1soţea (ţl'a.nsmjţiqd . core,şpondentu-
1,ui . nostr\1 cuveni.te!~ .. scuze pentt:M 

.. : ' I 1, I 
DE 

L • .,,. 

I I•"' 

pRDf· 
, • .-, I ·~·· . .-VN~r~~„· 

„trunchie.re"). . 
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. • Prima_.ÎntreJ>~re z c)nc.? 

1 ~. J I • , _ , .1,, • \"1 • i ~ • 

d,cef-a~ · dollea, _şl foarte, ,ţoni~ f~nQ
men ,ce ~~actell'iz~ază ::ictuaţitatea 
noastră ... eţr,ţ.i-şti_că. Par ţO . asemenea 
en~rglcă i.nfuzie,"\de. pine~iet nu :;cu
ză .<;u n i_iµ:ic1 lipsa. de, la un ast!e.I 

În „Luceafărul" .:(17 -s"epteml.Jrie) 
Citim, în !Spaţiul ' acordat' comenta-
I'i tilui de · >ărtâ ·plastică~ ·b cr6nica 'Ia 
bienala de grtifică. Analiza este în
treprinsă i'n modul urmă.tor (şi ci
tăm aprnape la întîmplar~) : ,„l\fol
tn, foarte · multe nume n oi pe si
mezele Dalles•u1ui aduce această 
bienală şi .:~ată-ne jp faţa . celui ' 

• Qc bHa~ţ, ,ai:tistic , ,a c.i.tol'.l,(a din.tre 
autori Uiţi le .în, .m~tet.ie. ,Plăcuţji~te, 
jn s#Um)l, .i:~intilnirea•. pe ;;imezele 
l;>)enajţii cq lu,cră.rJ. ale unpc.©icto.r;i 
!V.:1sc4,lptori,·,- ·.des..ene, grn!'.4.că,1 ~e 
şevalet, gra.vui:i .7' ioarte <;e1·ios ._e1a-. 
b.oratEt .d~o.y, şţ_mple .1 ~·er:.ciţii . tj.e 
-!;lteli~t:, Se@_tv ·~ < C!~~t~, ,;tj Il)~·,,,Jll"-
ţer ~ a1·te_loa: plast,i._oe ._~sţe .tnca la 
lp~ ,de cins te.,în, e~e~ciţiu1.,z~ic1 al 
orică.rui 1)-l'tist care .,jşL jijespect~ 
uneltele." "•. 

Şi tot aşa mal depşrte , şi m;U 
departe şi mai ·, "1.~paue. • Nl_ci; un 

"' n'Ume (efectiv nici :u.ri nume în 
toată cronica), nici o preciiare, doar 
apr ecieri d<! o,rdin , general. Cam 
după ,fiecare frază sfmţi nevoia să 
intr_ebi : clne.'l Ace~ta este, totuşJ, 
prima .jrjtrebare ţij.reia ttebuie să,.,:i 
răspund4j; or.ic~,- mesaj gazetăresc. 

De altfel , . şi in legătură cu unele 
afirrr1aţi.i (qategQric;e J) fi!11 pot~ 

av~. ineî9ieli. ~'tllăm, ast;f_el, ·Jespre 
„locuri unde pină .Ol! demult nseme
.nea . , pregn~nt~ nuclee , ::irtisti
ce. ,el'l.\U inexistent~ S.Rl.\ pluteau in
tr-i.l.n şor4;1.id agonlmat." (s.n.) J\no
J}i.!Jlr~t9J ~ una, dai; . „sordic!" .e un 
cţ(vînt dJJr ·:Ş i nu cr~dem „di po·ate 
fi utilizat chiar cu una, .c" două. 

• ~ ~ ' ' I t 
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·1 Atelier profesional 
Pe teme gazetăresti 

CConti1~uare d in. pag. 8) 

la o redacµe ' timi:p11;.auil, pro.f~<J r 
univei.:sita.r: la cated:.-,1 ue }Pin.ie 
politice, ::irLlst plastic;,· s~.rilto~; , etc. 
care citeşte şi ânalizesz f !Zn ·n-.ocl 
obiectiv mâterlalClc; 'apăl't,tte iii zia
r ul nosţru. <;onclq.'!iile pre~ntntt' 
sint urmnte ~e ,d1sc;:]JP.j. vi i, niv eJuJ 
acestora f U'o.ct coi1d~tiQhnt qe p re 
.gătiren ap i·ofundata· hi domeniul n
nunţat al celul ca.re doreşte să ·f ie 
un partener egul dt.: c).isqtţil. Tot
odată, pe baza parricipţirlJ e.fectiy,e 
a î ntregului colectiv redactional la 
acest sch'imb. r fer til de idei~ ij ~s
tăm ast:(el ş,i, pe acel gaz~tai; care 
vor reprezent~ r~c;lac.ţia npaşţră Ja 
rY1anifestarea prafesiona.U1. de .traeli-
~ie dcnumit;i „Zilele p1•esei tillli.Şe-

, 

O -z~· în redaoita· 
,,ÎNAINTE•• ~ Dolj 

(Contimiare di n pag. 22) 

m anent modul de realfa~re. a Jma
g1111lor fotogi·aJice, .de a le . '-'9..~rerl 
oUttnticil.ale Şi capacitatea de a 
comuni.<;a .cilitorilor esenţialul. F o
tcreporţajele sale, l~ care i~i. ;:eâac
teu?.it ş:·ingw: şi t ex.tUl, sint o dova
dă a .aspira\.iei sale de. a aduce o 
nolâ p.erş~nală Ţn paginile p a ru lui. 

Ca şi toţi ·ceiJalţi : ~olegi Jln re-. 
dac\·ie, redactorul ş~ .al ziar ului 
n ·a uitat să spună cîteva 'l-•Ji''.JC l i:! 
cali..:ă Pl'~\ufre pentru , Ioa r>D Bâllă · 
r•' i :1 selretara-dactllogra ră a 7.\:. 
rului, J. l'O[esionistă de p t'lm ii mină 
ş i exceTenHf colegă care, srire r e
gretul tuturor , în curînd va pără-
i i:e.dac),i:.\.-PriQlineţu-şi_. l:J.;.'t'llJlfl"i ta

ta 'i:)en&ie, ch.1p;ă.Lmai blne <re ,'io de 
ani de· rnn1dl. 

fmi .:eL·cele7. caietul <.le îQsemn.:iri 
~i cinl~~-ca muite• ciJ,,n ::er~ ·no~•e·' 
rtu ' 1e-l:l m pufot cu'pt'ifide ·~ 1 1"ce.c;te· 
.;®o·px~ ins~ml'H.ii cle5Pl1{ll ".le~v_;,t<i-· 
1, a, infrnil mai bogată, a redacţiei 
i:.i·c.;o„tnE<, a .eoleetivului sau. De 
i:ikiă aespre o idee pe c;ru:e mi-:t 
,!mpă11:ăsl t-o 1\IU11•gă tlt 0 1 lle<:lnu ,_ 
care · lucrează la ·sec~ia scrisori, o 
activitate pe· care o socoteşte pasio
nantă prin clive.rsita:tea aspectelor 
de Viata ce le 1poa1:e afla -zil
n ic - pri-Vi'nd u t:illtatea cuttoaşteril 
p robleme1or de secretariat de către 
cit mai mul ţi din redacţie. Chiar 
în această -perioadă, .dat fiind c:ă 
Ştetan ~runso'iu se a111a în concediu, 
cel de al doilea secretar de reducţ ie. 
in ;,tură invers!.; deci cu Rorm1lus 
'l'uraatu este cMa:r.„ Mărgăl'i't 0 1-
teailU ctlre a îndrăgit această p ra
fesie· Şi O face, Ol'i {;le Cite Ol"Î este 
nevoie{ cu competenţă, ca 1m ade
vă1'aî.„ • al treilea sec1·etar. După 

30 

·he" care se ţine anual i n zilel'e . de 
·12-15 august). 
Conştienţi fi ind că atît formele 

cît şi metodele pt:rîectionârii noas
ti:e politice şi profesionale sîot · 
mult ma.I varia te, că la riinduJ n os
tru, trebuie să introtiucern noul. in 
munca propri.e, nou care· ne vs a
j uţu su plist1'ăl'n p rospe)!mea $1' a
tractivi t<itea unei ac~lt.ln i de· ifmpol'- ' 
tanţă majo.tă. s1ntem domiCi de· a 
purt!l dialogur·i cvmpetenti! cu co
_Iegii de la diferite r~~e~i din ţa
ră·, c~~d a decvat fiind ·creat . de 
către Consiliul Ziariştilor prin dez
baterile profesionale de la Timişoa
ra şi Constan ta, dar şi PL'in aceasta 
rub,dcl~ din :revl.sta ·h.oastr~\ tll'ofe
slonală. 

zial'UIUl 

nistr:ul conservator G. CC>Sl.afol'll 
declarase : „Am dai de~ui bav 
:ziari,ştHor ca sa sus{.i.e Coni:enţia 
Stn,tssberg 'J.ltm tru. ca să măntn~ 
şt et o pii11ie ; dm- neî.haet:at tlte fi 
pot da" t.. 

Amestecul oficiaJUăţilor, ~cerU 
veroase devin tot mal stînjenitOare 
1n munca ziatistuhti, onest. ~ 
sul adC1cea numai necazuri ş(• ni~ 
satisfac.ţie mor.aUi.. Ladima, de ~ 
dă, este „poetul blestemat'• ; Şt 
fan .Balint, din „A.L optu.I.ea piîcat 
de Tudot· Maşatescu, se consitle:i:a 
„un ratat". 

·~ A existat, fireşte, încă de la 
~. ·1nceputur!, şi o ~Jtfel de l>t!e-

să, şi altfeJ de g~tarl. Est 
velrba de presa progresistă, deml 
crat-revol utlonară, sustlnută de 
condeîe ilustre; condeie lega:ţK 
pcin neouma1·ate fi re a~ aspit>llţitir'~ 
şi {dealur ile· poporului. Oamenj lrtă"! 
intaţi care âu înţeles că pt·esa e§t.e 
chemata sâ joace un. rol d~oseD.(ţ 
ele lmpdt taht ·tn lupta ms.selor' p~'b
t1·a eman cipare socială şi naţionâ1 , 

cum, nu pot înche ia Iără a aminti · pentru l ibertate ·şi dreptate. 
desp.re ,rµj)rica „Civica ", u rubric,ă 'Prin cuvintul •ScfiS, mulţi s~li
de .athud.11,1e:, fo1:1rte apreciat~ de . tot'i, ··oam·eni de cu ltură, vetsoi:uui
qtito1{ ltl care multe Jintre ma- t{t·(:I ale vieţii Şttfntifi'c.e, 'politice au 
teriale sfr!t semnate de rc:dactorlll făcu;t să pătrtmdă î n con.'jtiiffre 
şet, desp re prezenţa în ziar a foile- Ideile 15rogresrste, dein6crat1<fe. 
ton ulu i, .un gen pub]J.cistic efi- Ei au ·cultivat · gustul pen'lif:î 
cii:nt, ~u mal'~ audienţă. l~ ·ci~~.i.·· <f.rurn<>S, au '.me:nţinu:t mereu tr€âZ 
(din . Pa~~te d~tul de rar mtîlmt-!Jl inl.en~suJ pentru idealurile n obi 
publicaţii) , l'OLl.elon pe care li sem- ale poporului nootru : dragostea de 
nează r®acl9ru~ şef ad1unct, des: · libertate, drept.ate şi : ad-~\{_ă1-, iu~i
p~e ,~ecn;tarli .ae red~cţ.e c<u·c, ş~- • rea deî ţară, cul tu~ ·ni\u~ftl etc. far 
ei,_ ţin s~ fie prezen,ţ1. ,'!J}I num~~~ i di11· rtndurile'•celor exploaftiţi şi a
p i:m rea!L~area ~nonirr,ia a gr~i.cu suprîţi s-atl riclicat ziarişti lup'fă
ziarului CJ. de c1te on au prileJul tori - zial'iştl comunişti - pr omo
- şi ştiu să şi-l găsească ! - prin_. tori ai i.deal u:rilor unei societăţi au 
articole, sau despre „rotirea '' unor adevărnt umane societatea comu-
redaclori, la serviciul corectură, nistă. ' 
muncă de mnre răspunde1·e la un 
ziar şi în această ordine de idei , 
trecerea r ecentii a·-unuia dintre -re
dactorii tineri, Emil Lăzărescu, lu 

.. co rec.tur€~„· ;Ş,_fR. • 
· lmi ăm1ntesc că în sala de şedinţe 
am1:vă20,t,r1Ia.Joc.<-'de .Glnst~- U1l' citait 
d inh'-o cuvintare a secretarului ge
neral a.f p ârtldul.ui. tovarăŞul Nicolae 
Cea.ltşescu, a -cărei alegere esk c 
dl'ficttt.oare -pentru -p e r1l)11-n entfi do
rintu de autoperfecţionare a zim'L<;
tilor de la „înainte", probi'nd mţe
legerea · exactă „a trăsătu:rl)or care 
t rebuie .să ca·1•acterizeze wi zia rist 
com unist: „Unu au conslderliL că 
dac:\ un tinăr vine cu o di1>lomă de 
la- nu ştiu ce facultate, a ·devenit, 
a11toma.t, ziarist. Trebutb· ~s{~ ac~io~ 

năm ·şi • aici in Spftlt comunist ; gaJ. 
zetarul 'din presă trelfuie sl\ fie 
l'uptător comunist, t.rebui~ să fie 
acUvfst de p.a rtid î11. aecsl domrniu 
de activitat-e". l n· redac~tn , tnnin
te", efortul de a fi la înă1ţimen s 
cestel cetinţe este 'înscds în Ue
ca:re număr de zi:tlr . 

Vktotia revoluti.ei de eiibem 
natlonaHi -ş i soc.ială.. antifasciSta l i 
antHmpeti.aUs-tă dîn <August· ,194"1 
mar~hează un ·capitol· nou în dez
voltare& pl'e.se.i, in s:liatuLul gaz~t'6'!. 
rului. . Pre.Sa· eonnirustă devin'e"' tJ 
pVezenţă teotldla riă îh viaţa 'ce-t~:f.ff; 
fii nd c'hemată. ' pnn prugriun,1 • ~ 
se• angaje~ 'în -~t<Srtul pennru (:dlfl· 
carea societăţii sCIC!a:Hste şi · C{>futi
h ls'te, su mi'Titeze"• penîtb ti·nduCef~a 
in viată a politicii partidului' 'n f.>f
tru comunist, a p 1·irtcipillor etfc.ll 1Sl 
echilă~i.i socialiste, pent1\ 1 r;>ronrol:J 
vnrea noului, a ideilor rnaln"~te' 1it 
toate domeniile de activitate. 

Neinddielrifc, universul pr~ei-? onl 
prQiesi~i de gaxet.ar esle muţt m_q,i 
vast .şi mţli. bogat nuan.tat 4! 
l-am tnfil\;işat !)oi aici, Să spunw~ 
ca o conclu~a că acest. µn.i~~1'S 
şi-a găsit o ogl indă. Re mi\sut-4:; 1.: '" 

tecatura. • P'tl 

(Va U1"11'Wl) 

o. Presa -noastn1, n r. 3/19'8. 



. ~zeta'ri . deSpre gazetărie'. 

I. Pelt.z · 

„Am coinsiderat ziar.istica 
" 

1un laborator excelent de creatie·'' . .) 

Ca ma·i. toţi. scriitorii 1wştri din
tre cele două. Tăzboaie mbnăiale, I. 
Peltz s-a afi1•1nat în 1mb!icfsti:;ă . şi 
a practicat ga.zeiă.'ria încci i11ai-nte 
<fe a f i dat ltteraturi-i creaţiile ce 
i-att consacrat definitiv numele în 
cîmpul literelor rom'tine.~tL. :La v î.rs
ta de 17 ani, e drept, îi' apărea pri
·ma din cele aproape 50 de că'f'ţi pe 
ca re le-a sem.nat de-<1. lungut vieţii : 
.,Menirea Hţeratttri·i", tm ese-u ffirci 
µretenţi:i. în care a.dolescerit-ul auto·
diclcu:t. hotărit să se statornicească 
pe ogo-rul scris1ilu-i. îl discuta pe 
Kant . aducea elogii 1.ui Gor7ci „şi 
pledam pent ru o JiteraL'tiră cu ine
i:aj" - ClLm avea · să-şi amintească 
dup(i. multe decenii.. Dar tot de a
tunci lua. contact cu lume.a presei, 
de car e avea ·s·ă Tămină pute'l'.nit:; 
legat pînă Uz. . trecerea 'în eterni
Uite. în anul 1980„ Cind în 1934 -
d·u.pă. apariţia marilor sale Toman.e 
„Ca.lea Văcăreşti" şi „Foc î n Ha
nul cu tei" - acorda un ·inte·n,iu 
ziarului .. Facla". t rimisul yazr.tei îşi 
î.nceped rela tarea convorbiri~ cu 
urniătoMele p·rociZtifii : .. D. I. Pe1tz 
a coln.bora.t la urmă<floa·reT.e Tevi:;te : 
„Conti.mporaiiv.l", • · ,.Litci·atarut". 
.. Flacăra". „S!mrătoru?'', ,.V„cmea", 
.. Tiparniţa. titerară•"". .,S int;?za.". 
. .Viata -ronilinească" şi la alte ci-nci.
zcci dP. ptibli.c-aţhmi liter are. Repe
tăm : la al.te cincizeci d e publicaţi
un..i " . 

Dupc'l m ai bine d e ':patru d ecenii. 
i1tlr-u1i interviu lua.t pentru ·revista 
.,F'focăT<t " cu„ , ocazia împlinirii virs
tei de ·80 rk ani. George Arian por~ 

nea discuţia de la un fapt la fel 
d e sen1'nificativ p entru. fprmaţi.n. 

scriitorului : şansa de a fi f ost am
gajat, Ta nli:mai 19 dni, î n r cilacfin. 
Prestigioaselor ziare .,Adevcfru'l" şi 

„Dimi11.e,aţa.". „Se poate socoti o ex
perienţă umană şi seril"PorJcească· de 
Cel maj mare inter es" - r e11v.:r.rc1t 
I . Peltz adăugînd : .,S-ar pute:l spu
ne şi ci.i am avnt noroc". 

Rcciti1ui astăzi cele două volm1ie 
de amintiri ale l.ui Peltz. · apărute 
unul i:n· ·1967, ·altui :în: 1974, ;ie lă
săm fu:raţl. d e farmecv.L acelor 1Ja.
{]ini bi care scriito·rui evocă tocmai 
a L-niosf em din ca.cirul -redacţiîlor nu
meroase pc.· care· ie-a frecve·nt'a.t (in 
calitate d e dfrector, d e cou:rborator 
sa1L de rccfo.ctor) şi. unde a a 1mt p rL
lcju.i -un.or , intihiiri, discuţit. apro
pieri cu o ·serie de rcma·reabm aa
:z-e tari, d e eminenţi 7n,tnu'itori ai. 
condehdui ee şi-au împleti t. ca şi 
el, activitatea pe tărimul creaţiei. 
litera.re cu jtir-nalistica prop-rL-J.-zis1i. 

Iată-l pe 1. Pettz Te-mamcriină 
cu umor d~butul său oazetă-.-esc : 
„ Un meseriaş (tapiţer) care citea 
mul ti'.t literatură ş[ pe care 1-llm cu·
noscut printr-un vecin de-al meu, 
titi ea să editeze o revistă. M-am 
o ferit să i-o redactez. Aveam şai
sprezece ani şi eram copleşit de vi
suri - care de c~we mai năstrul)
nice. Tapiţerul a acceptat propune
rea mea, unnind ca el să figureze 
pc frontispiciul publica\Jei, în cali
f..a te de director. Zis şi tăcut. Re
v is\.a a apărut. Se numea .. Indru
marca" şi era sci·isă. în inkegime 
ele mine (Chiar articolele 5emnate 
de directa i: îmi apa:rti neau J. lm1 
nduc amin.te că h11am µozipe tn f a
Yoarea F.r.anţei şi bineînţeles iripo
tt-iva Geimaniei reacţionare a lat 
\Vilhelm al U-lea . .Aceasia. atl.tudl
nz p e care o luasem se datora in
fluenţei e"'t?rcitate asupra-m i de 
.. Facla" lui Cocea. care. sapmmînfl 
de i:ăp!Jun.in ă. at.aca. v iol12n t. pe 
nem tt şi -vestea pră.b1.rşi i:eii l.ierm;t
ni~!. Polemizam co p rotipenctuda 
al.însă de. toa:le viciile' µ 05ft>t te. Cum 
<·ra de presupus, revis ta n-a putu t 
rezista. După cîteva mlmere şi-a 
incetat aparitia„. Tot da'toritli ta
ll i ţerului meu am f<>St an gâ1at la 
i ceputul anului 1916, la ,.Ga7.e~ 
ilustratr1", in calitate" de corector. 
Hedactia publicaţiei se a:fla în „Pa-
~:l jul Imobiliara" , peste rtrum de 
Pa latul Telefoanelor de a.zt. Tot în 
pasaj se afla şi redacţ.la ,,lfaclei'' 

l.ui N. D . Cocea.„ .. Gazeta Hustratr"i • 
publica fndeosebi .fot~gralll. l n a
fară de seci:et.a:rul de redacţie, care 
venea la redac·tie o da:t-ă pe $ă'I)tă
m ln ă şi .,punea l a punct număţ-ul" , 
cum se exprima el prof~ipnal. ex
plicaţiifo i l ustrirtiilor le dădea un 
cola borator extern. să-l numim 
domnul Muscă. Acesta. mîc, gras şi 
monoclat, i.n afară de biografia cai
lor de <;urse, nu· ştia n imk sau mai 
nimiC. .Fantezia iui nu tlepăi;;ea C<m
cretul ce l mni banal. „Explica ţiile'' 
lui erau de o platitudine exast)~
rantă. Sl1b fotogn1fia lui Anatole 
France, de pildă, scria : " /\nat.ole 
France, romancier francez.„ 1' . 

Da-r tOt ii~ .,Pasajul Imobiliara" , 
aflăm de la l. Pe~tz, se tip4rea şi 
z iarul „Scena". al cc'inLi director e?'a 
dramaturguL A. de H e·rz, secretar 
de -redacţie fiind Tlie Moscouici. 
Angajat C(t 1·eclactoi- p ef1.f.rn vartca 
literară, ·thuirtil scriitor şi publiCist 
i"'(l. întilni t în r edacf;ia ,.Scenei". 
intre alj.ii, pe Adrian M a.n·tu, Liviu 
Rebrea1i.u (care făcea cronica ţ~ 
t-ra14'). Sca·r l.a,t Froda, .Barbu T.;#ă-, 
rea-nu. Camii Petrescu (..Pe Camil 
Petrescu il citisem inc~t înainte de 
primul războî, clnd colabora cu di
!emte articole la „Rampa", sem
nînd K. MîlI"), F. Ad~rca, N. D . 
Cocea. 

Lucrî11d un timp în rcd-a.cţia z ia
rel.or lui Cotea „Chemarqa" ş! „Fa
Cla:•. Peltz a. putut ·c-re-iona ill a
m intirUe sale cîteva lrăsâtuTi. mai 
Putin cunoscute ale per r.01w.litii.f;ii 
m(Lrcllli 1)0,mf letar : „S-a vorbit 
m ult ele.spre modul in eare işl scl"ia 
Coct3„a articolele. Mai toată lume.a 
a firma' că ,.scde dintr~ răs~:lare". 
J\şa părea. Erau articolele sal alit 
de , .s~otane" în.cit răceau acea$tă 
impresie. Eu, insă, ani şi anj de 
zlle 1-a.m văzut cum scd~. E ndevă
rat că scria „dintr-o data". Dar cu
pă. ce te1mina articolul. obosea pe 
fiecare frază, pot zice. fără a exa 
gera, pe fiecare cuvînt... Am avut 
mulţi Q.ireclori de ga:;o:cte... Dintre 
toţi directot'H N. D. Cocea a .fost 
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Gazetari despre gazetărie 
cel mai comprehensiv, cel mai ge
neros. 'frebuie sfi Iac aici o p 1·ccl-· 
zare care să rămJnă ca mă.rtur'ie în 
is toria relaţiilor intre salariaţii şi 
ix1tronil din presă. Despre Cocea, ca 
director, ca patl'On, nişte măr~mţi 
detractori, invidioşi i:>e variatele, pe 
mu lti plele sale talent e (.ziarist şi 
polemist, ~rator. om politie con
fe.ren-(fa r, li terat) au lansai ~<>nul. 
c~re din ne [ericire a prins, l:ă nu 
ş1-ar fi plăti t retlactoril şi colabor:1-
torii. Cnlomnlc şi infamie. ~ aduvu-
1<1t că au colaborat .fa. re\•istelt' şi 
la ziarele :role şi unii în mod ono
rific. D ar aceştia nu erau prof.:sio
nişti. (Aveau alte, cu. totil.1 alte pro
fesii, care medic, care arhitect, care 
avocat). Şi refuzau chiru: onornriilc• 
pe care Cocea. generos, le o C'!t'Cl'I. 
Pe :.;alariaţii · săi, pe ziariştii spi. U 
plătea chiar clnd „Chemarea" şl 
„Facl,a" aveou se.rloasc greutittt fi
nandia1-e. Il vede.'.lm pc Cocea cu:m 
se zbătea &ii aduc~ banii necesa r i 
redact:ori l'Q.r, :împrurnutindu-se· de iu 
bănci şi cămătnri, lăsîndu-se p~ e l 
adesea .fără o centimă ... Era µn ma
re ziarist (ma rcler l o. insuşi1:ile sa
le de reporter), ern un mare pole
mist Şl un mnre priete?1 ... Atît de 
mult dorea Cocea s{i-şi ascund5 fa , 
ta adevărată, incit el a fost autoi.-ul 
celor mai dctest.abi~e zvon 1,1ri despre 
persoana sa. E l a \inut şi a jzbuti t 
să apară în faţa lumll dr pt u1-I a
moral - ceea ce nu e.l'a adevărat. 
De ce o făc:ea ? D in frondă, dintr
L:tn imens dispreţ fată ele pmtipen
dad<i societăţii vechi. faţă ele falşii 
puritani. fată de ipocriţii 5i filistinii 
timpului. Acest om c.:ire a suferit 
p.rigoann reac~iunii. in(runtînri p ·..: 
c:ălfiii cam 1-au zvirlit i.n dosl#l gra
tii lor i'nchi.sorii, care a renunţat, 
rleJiberat ş.i cu inima deschisă, la 
prcliogaliv~e clasei sale, s-a dovedit 
ln permanentă devotat cau~ei mun
citorim ii şi a ţărănimi i". 

Alte noi cm1osti1ite. a!ţ'i pa.şi ln.a
i nte tn gazetărie. ,,Pe \7 re}nea. a~. 
a venit de la Piteşti un tinăr care 
ti.nca să mii vadă : Andre i :aranii:
te (mai tit~~iu : Tudor Teodoi:1:?Sct;
Branişl.e) . D~ă prop1)a-i mărturi
.sire, am fost cel dintil scriit01· p? 
c<ire l-a cunoocut l a Bucureşti. R<'
<.l.::ict.am l~ altinci o publicat.ie inU
fulată : „Revista pentru toţi" .. Pro· 
r>rictarul „Revistei pent::u lo\.l" 
n-avea nimic comun cu lite!·atur.a. 
n ic:i <:u ziaristica; el'a un \iscusitpla
sutor. un buo „g~itor de ronduri " ... 
Cu Bi„aniştc am scos o r~vistă : 
,.Pagini U terare şi sociale". L-am 
e<>nvin.s pc un tipograf. Ştefan 
Ştcf.aniu care îşi avea atcli~r'.ll pc 
stra~ K.arngheorghevici. să editeze 
publ1catia noastră menită S<'i. aibe. 
mar~ succes. (Aşa credeam !) . Şte
faniu e.ra o fi re · de boem. prieten 
cu a 1iti5tii. - Bine. dacă snuneţi voi 
aşa, aşa să .fie. „Paginil<:i litet·m-e şi 
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sociale " au apărut in 1919 cu ind i· 
caţia : Hedactori IStm directori) : l 
Peltz şi Andrei Branişte. Bincinţo
les că previ;duni le noastre nu s -au 
i·eallzat şi revis w. după citeva nu· 
m ere şi-a încetat apariţia. Cu Bra
nişte am rămas, însă, pr ieten, pină 
ce delicatuJ, sensibilul. bravul IT'eu 
frat.e de visuri, a încetat din viat.A " 

Da.r tn tipograf ia Lui St~Ja1r!ii, că
tre sfirşitut a.nutu~. 191$1. §!! /.q.~. 
cu. colaborarea J~i .PeZ~1rş& fmi.. 'W
tidia1i: .,Presa lîberd'~. Jteiatind u1i 

ep isod d i n scurta. exi.ţte·1i.tă a ziaru
lui, T. Peltz scrie : „Pn~a llberă a 
apă L'4 . <'Ând. exis ta încă: cert.Zµra - . 
dar pdmul nu11ilăr l~am Jansa6 fă- -
ră a-l prezenta foarfecelor o!icla1e. 
E uşor de închipuit ce a uimat. 
Sp.re ne<lumeriren tuturor. ziarul n-a 
fost sus11endaf sau: suprim at. Com.i
saru l regal care a făcut ancheta e
ra un militar încuiat. eşuat; in ma
gfatt'ăl:ură, un · moş Teacă. aJ>sutcl. 
mtirgin it. - Ce-at'i făcut, <loronilo r, 
ne-a Intre-bat a lnnnat. ce-ati făcut'/ 
- Nimic, l-a r~1spuns -plin de can
d<'are Ştefaniu. - Cum nimic ·1 Aţi 
t.ipă.ril şi difuza t „Presa liberă" 
făl'ă a o fi ti:ecmt pe la .cenzură. -
P iii d -ce s-o tt•ecem ? - Cum de 
ce ? D"' ce exfată. cenzură ? - E
xjş<t.ă cen:n11-d.· ·? Noi ştiam că Presa 
e într-adevăr Ubex:ă. Comisat-:.i l re
Aal păr.ea descump'ănit. Atunci. Pt"O
filin rJ de s-1.area de spirit. S tefaniu a 
stăruit asupra nectisi.tă ţii i'8Soectă1·ii 
11actului nostru fundamental (a a 
pâ.sa t asupra ultime lor cuvinte). a
clăugînd că: ,odcine îl calcă. ind ife
rent d e. g1·ad şi de rolul pe rare 
il are in Stat, e pasibil de pedt.'<'lP
sij. Pină la unnă, am scăpat cu faţ.a 
curată şi ,,Presa liberă 0 «l centinuat 
să apară, dar t rec.înd. fireşte, intii 
P'..l la cenzu1·ă" . 

'.'l'ot fo amti i111.ediat ·urmritori 1Jri
mului -războl mondiat. I. Pel.tz ji
gurnază primt r e 1·cdactor ti sa1Jtâmi-
11a Lul-ui lui AL. Ma.ceăonski „r.itl.'ra
toru l". Ci<tim într-un interviu a.cor
da·t în 1979 lu i Alexamb-u. P..alcu şi 
apărut fo~ „ R.omcînW; Uierară" : 
. ,PJ·ieten.os şi asociabil, l'epet , Ma
cl?'donsld m-a onorat cu mcrer1e1:ea 
lui, numindu-mă ,.redactor Jitera1„• 
şi punindu-mi numele p e coperta 
revistei „Literatorul" - lUtiJUa se
rie - alălu1·i de ·Stam.atfad (care 
îndep linea f uncfi.a de prim-redactor 
n .n); in realitate eu duci'nd munc.a 
de secJ·etar de l·edacţie tlrnp de a
prnape . un an. Numai într-o sinJ{u
ră problemă nu mă impăc·am cu 
maes trul. El îmi cerea să dau lite
xă. groasă tutul•or poeziilor şi arti
C-Olelor, in vreme ce eu ii r~ispun
deain că fac asta numai în funcţie 
de valoarea manuscaisului" . 

Despre dtrectorn/. zia,reLor .,Ade
vărul" şi „ D imineaja", Constantin 
iWille. aflăm d in amintirile lui 
Pelt'z că ,~osea pe fa redacţie cam 

(>e la or~le 9, se a{leza la mas l ui 
ele lucru ·şi inc:;epea să exami:n~ cu 

· a tenţie cuprinsul tuturor ~elorl111te 
ziare. Cind constata că ziat-elo ui 
le lipsea vreo ştire sau că s-a oifflS 
comentarea vreunui eveniment '.R_.O
lit ic, intern sau extern. poftea aa 
e l pe şeful redactor. Emil D. Fa·· -
re, şi pe secre t.aru 1 general de · · -
dactie. Con itz. Aceştia luau cu ,,_ -
Un tă de observaţi ile directm::.ilui §!, 
la rindul lor, al.răgeau atenţia "re:. 
daclorului sau reporterului in cuj
µă, să. fie ma i conştiincios. .. t?,ţ 
Constan tin Mille mi-l înch ipuialP 
fl~ pe uima lei;tu1ilor făcute djn .o 
~e-ua sa, 1a blblf'eteca „86gee" de 
l>.e B~evard, dh1_ colecţiile 'zi~ 
şi re vistelor v~b1, la care colabo1ta
~ - mi-l închipuiam un -tempe1<1-
J.nen,1:; v uJcanlci, um liev~Ju\liona,v_; a 
cănli · voce să .răsti oe p\l'temică„ în
tr-o lume arbl\.rar alcătuită ~:i la a 
cii.rei dărîm2re ţinea să contribuie 
şi ~I . cu o pană de foc. Mi-1 inchJ
puiam, di.h cele ,citite, un l'IOOC9tţ'" 
fom1L5t, un violent. un i conoclast 
Cind colo, ţim intjltlit tm om lW -
tit, cu o voce potoli tă, egală, .uni 
personaj care nu sem~a deloc c;.u 
Jmnglnea pe care mi-o făcusem 
despre ziaristul cpmbatjv, mi.l.itant 

.P~atl·u votul u njversal, pentru c<'J.rt' 
·o\ ţii mai omeneşti de muncă tn,, 
fabtici şi în atelier.e, pentru veala 
.tmprapx:folărix:e a · iârail.ilor, pe.ot 
e~aiilatf;! p<llitică a fem eilor ... Cu .a'" 

1
dînc xe~et, m1-a spus că a ren~
t.nt la literatură de tlnăr - nu .f.n\.
pJinise încă 30 de <mi - ca să -se 
consacre in inlregime zimisticii · ~l 
av0ţjllurii. Pr<ltindea că în mat.ar · e 
de Iîteratui;ă nu mai avea cc sP.u-
ne ... După ciţiya ani., cind Mijle 
s-a rekas dln conducerea ziare).âr 
„Adevărul" şi „DimJneaţa" ~ a ip
fii nt:at cotidrapul „Lupta" - l~pi:n 
urmal" . 

Tn 1'1ada~ţia. cot idianelor conctu.sc 
de J'VHUe, Undrul gazetar avecr de 
.coleg, la. aceeai.'i masă, pe l <.m l f.i'r 
nea, „pe neuitat.ul. adorabilul şi ot 
rec.um lunat~ul Ion Vi n.ca c:1re re
I4za cu j ncăpnt.înare . să-.;11 puh}.i._ce 
poeziile in volum - poezii atit de 
personale, cu un su.net atît de mşte!', 
lntocmai ca atiţia din tre prietenii 
.săi, 'ii certam : - De ce m.i,ţi , -
d un.i poeziile, poemei<~ .în pm~ • 
nU\·elcle ·t O să le adun. x:ăspund_et 
el, l\itr. bind. <Avea un :imbet _ţle 
copil poznas si in acel.aşi ti:np, ~e
semna t) .•. In camera aceea ue :te• 
dacţfo, în lungile deibateii Uter~~e 
p e care le-am avut, mi-am ;;iuJui 
da seama de p ozi tia lui. 'foale ,\l;r 
p olJ:i virile la tipărirea <JPerei s<1 \~ 
se datorau exclusiv teribilei sal&. 
exigente. L-am văzut cum îşi şc la 
articolul <le gazetă. tnth'Zia mttl~· 
supra .fiecăt-ei expresii , asupi:a · -
cărui cuvint Şi greşit am snµ~,, ·' 
rodul a<Y.!'Ste.i m unci era articolul ''de 
irazetă. N u. Ciecare aşa-z!& ad!coi .fil 
lui lQn Vinea era, de rapt, u.n 
em în proză". 

Din redacţia şi de 
„Sburătorului" lu i Lovinescu, ' 
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moraTtstu.l a p<(st-rat . la: •ftJLflet '71.}' 
numai fi.gura âirectorid:ui_ m.ere11 . 
1'e:cepHv La afirma:r~a t·~t!lt.>l ta
lente UteTare, dar şi a 1L7!-0Ya a m tre 
scriitorii şi vublici.ştii. â<da co'ltsa
C'raţi„ prec11m. V ictor Eftt.ntîu l,.scri · 
itoru l răsfăţat de Lovlnescu ' l, Li·i;tt; 
R.ebrt>anu („şi ~l s-a bucurat de ad
muaţia şi .p1'1etepia lul Lovinescu··), 
for~ Barbu (,,fugos şi irascibil" ), 
Camil Baltazar („un mare sLimula·· 
tor a l energi.Uo-r !latente, ex!sten te 
în atitia m!nuitot7i a i me tafore i. în 
aiîţia pon.'6Litod ··J, A nton Holban 
(„scr isul lu i m -a cucent - ş i l se 
potrivea de minune: îl exprima în 
chip desăvirşW' ), Hortensia P(ipa
dat-Bengescu („apariţie presllg.ioasă 
de intelectuală raiina\'ă "). Ilarie 
Voronca. („u,o adevărat nabab a l 
metaior(!Jor") ş.a. ln 1928, după· ce 
citise fa cadrut cenad ului lo'11ines
cia1i fragmente din TOmanu.l „Viai.a 
c 1i llaz şi fă.ră. a numitului · Sta:n ~ , 
intrebat ffiind de maest ML tn ce mod 
a conceput şi Tealizat romanul, 
scrii.toru.L-oazi?tar âezvăl.u.ia s1Lrsa 
de inspiraţie : „Ani de zile - i -am 
spus - în calitate .de redac~r al. 
diferitelor. coUdia ne bucurestene 
(1.ndeosebi al „Adevărului" , „,Dimi
neţii ", .. Luptei.·' ); luam parte · la 
dezbaterile celor douâ .adunuti· le
gislative, cum era alcătu i t pc atunci 
Parlamentul : Camera depu 1aţ.ii.or ş i 
Sena tul... Acolo , la Cameră, ca şi 1'::1 
Sena L, am intîlJ1 it tot ce era mai 
caracteristic, mai „repr.e,zenra11v·· , 
dacă mă pot exprima astfel, dlu iu
mea poli t"lcă a tim pulu:i... P<.J toli 
e roii mei ii cheamă Stan. Nici 
tulul n-a jzbu ti l să treeţcă' t1.i.1i<;o1o 
de acest nume.„ n 

Din peri.Oa.da d.ncf Lucra Za 
„Lup ta", :p rin '1"926-1921, L Pciiz 
păst-rează şt amin lir-ea urnei ~ntilniri 
cu un pe-rsona; de tristei faimă din 
presa 1iren~i : Steli<m POP.eseu, di
r ectorul „ U niversu11ii·' . Prin tn~er
mediul. lui N. Bţi,Qoianu., direct.<>rul 
'Tevistei d e f".pndi'i .pV.lăs ia:", la care 
colabor a, i s-a prov.:us să facă unde 
anchete so.ciale şi) pen.Lr11 ziarul 
„Un.iver.~ul" . · Obţinînd în yrea,Labil 
acordul di'l"ectorului <l~ atun<'i al 
,,Luptei", Em. D. Fagure, 1nibticis
tuL s-a. int.îllJii.:f .cu Stella.'lt Popescu . 
Intrebat de acesta c.e a1· dori să 
!:Crie, a rtispu:ns ca ar t,:.,.ea, sti. pu
bLice „anchete care să. se deose~as
că fondamental de ceea c~ .1pai-e în 
,.Unive1'Sul" . 'Relat.are.i. d.ialog11lui 
continuă: „- ;E o. ~dee foart~ bun:\! 
a exclamat directorul. Să găsim 

ceva sen7.aţional ! O mare escroche
r ie. o crimă .misterioasă„ un scan
dal in l umea bunr~ 1 Mărturisesc c:'\ 
~m rămas cor15ter n.at. Dar nu la ~1-

scmenea J·eport~je m-am (ţndil, 

i -am replicat. - Nu ? Dar la care ? 
- Să publicăm, de pl1dă, ceva des
pre viaţa ciobanilor din Ţara Mo
ţilor. despee seceta din 'Moldova, 
de.~pre experienţf<!e chirurgicale care 
se fac în spitale , despre epidemiile 

; "' . 
Gazetari despre gazetari 
care bintuie în ·ţarii, despre 1.1 c.a rte 
cu răsunet, da, despre o carte, <:im 
insistat, despre prQgresul arhitec
turii. Alesesem intenţionat subiec
te care puteau fi e...:p loatate şi in-
1..r-o gazetă p retins indepeodent.l„. 
Directoi•ul s-a burzuluit cumplit. 
- Viaţa ciobanilor ·~ Seceta ? Ex
perienţe chi1·w·gicale ? O carte'! 
Haida ele ! Astea-s glume. Nouă ne 
lrebl.lie cev.a tru·e. Peste puţin timp 
s-a jv.it. o afacere de scal!ldal, un 
furt de bijuterii in lumea ,,mare ·' 
şi directorul a „prins" subiectul, 
exploa:tind u-1 pinâ la saturaţie. 
Conducătorul acelui cotidian n-avea, 
desigur, o.pinii pe1;sonale cu p rivire 
la reportaj . . Preti!ndea că asemenea 
reportaje „;~ere· •publieul'1• Şi nu 
e ra adevărat. Bine-înţeles '.:ă n-am 
:făcut pu-rict, ·cum s-ar zice,• la „Um; 
versul". 

Dâr tot ~mtre 1926- 1927. I . Pcltz 
sc04te· r evi sta lite?tară ,,Gaiet~ lt1-
na11e". !Deşi· 11.u--şi a.firmă un pro
gram. d irectorul publicaţiei ţsolicită 
şi obţine col.a.bararea m101· publi
ci.şti bine ţ'Unoscwti. şi apYccla.ţi 1n 
r indurile cititoriJ.or, p recum N . Da-

~i~:f~• :{:!~'u1~1~~~a-~~~~inef>'. 
'{anip.batt, At . . B;i.Jch:resc1' ş.a. I n
t >'-U(nRl· din numerel.e r ev·i;st1â, di 
TCctorttL comentează entuziast nu
mirea ' tur P.erpesstc.w.~ la conduce
rea. „,Universu-bui Literar•~ : „Un L'e

voluţjonar. Este, deSigt!l!r, poetul de
licat şi ~J>.l'OZatoru.l suculent Per
pess;icjus. Scrii tor care şL-a 1mpri
ma ti , ;pers0naliU1 tea pe !răbojul -u lti
melor creaţiuni lit~are, s -a dove
d it a f.i un periculos. revoluţiona!' : 
cu voinţa sa ap1:igă· şi. cu tempera
mentul său tină.r şi veşnic nea:;tîm~ 
părat, a revoluţionat „Universul li
i.enu.;· . l)in !Of,lie de l)Hicintă„. i·e 
vista populară a devenit o publi
caţie de artă autentică şi de lite~ 
ra.t.ură.. P.erpessidos rneri·tă pentru 
această săvirşire surprinzătoare, 
lauda noastră iulreagă.. Să trăieşti 
scumpe p oet şi cr1Llc ; genera-ţin ta 
iţi va fi cu deplină d reptate, recu
noscăt.oare". lar · intr-wn .:ilt ·n.um.cfr, 
din •i anuari.e-feb'l"ua.rl·e 19't1, citim 
aceste . splendid e · a-p1'ecicri lll. a:cfre
sa p oeziei l.ui '.[}w:tor A rghezi : „De 
la Adam liferatl1ra a moştenit :foa
mea InedUu1ui şT de ' ln Damneleu 
magnifi~ul c~~ţiei._ De la Tudor 
Arghezi scrisul ·i•omânesc ~ rnoşre
nil cuvin~ul-piatl·ă şi imaginea-

au.:r'"' . 
C1'ţiva ani mai t irzili, într2 193!>-

1931 1itt 1ium.ai Tud~·r Argh~::i, dar . . 
ş'i alte nume ce onora.u .şl onorca-
zti şcrisu-t romcine,sc, ' p recum E1tgcn 
Lo·i;-i.nescu, Eugen · J·ebelearru, Radu 

B ourea111L, Octa i> Ş1th1 ţiu, Cicerone 
'l'codorescu, Brunea-Fox, Cmnif P e-

tn~sc-u., Ba.rbu Breziam1, Virgil 
Gheo1·ghiu, }'. A-derca, Eugen Io 
nescu Simion .Stohucul, Sca.rla.t Ca
Hmachi ş.a. au putu.t f i întib1itc hi 
pagini l e Tevistei de. awngardii. , .Zo
diil,c", pe al cd.1·ei trointispiciu l . PeLtz 
ftg·ura in, calitate d e. ditrector. 

Oam din aceea~i -perioadă. ami11-
ttrile tui Peltz ne .dau citeva i'{lte
resa.nte i·nfo·rmaţii şi despre orga-
11izaţiile profesionale aL2 ziariştilor: 
„ I::xista1.1 io deceniul patru, adieâ 
acum jumătate 'd e veac, trei oi·
g.flnlzaţii de presă : Sindicatul 7Ja
riştilo.r, AsQciaţia gene1'ală a presei 
~i Uniunea ziariştilor -profesionjşti. 
Făceam parte din cite- trele. Cîţiva 
dintre membMi acestor societăţi 
s-au gindit sâ i'.nfiirtţ;eze o a patra 
asociaţie, .care -să cont.ribuie, intra 
oH.ele, la „întreţinerea ounelor re
laţiuni şi să d~olt:e sentimentul 
de confraternitate intre memor ii 
.săi" - cum. se preciza îQ. · statut. 
Această asociaţie a lua t fiinţă 1n 
luna Iebtuarie 1931 şi se nurnea 
„Cercul ziar.işiilor di.n. .aucu1·eşti'' . 
Ca preşedilnte ,Q.L comitetului de con
du.cere a.~ 'ltoii asocia.ţii, care a avut 
o oarecare a.cti:v.'itţite, .'infiinţ'i.11.Cl, in
Ll'e attele, u n dub îm„ .Calea. V icto
rie i unde se organizau conferinţe -
a jost al.cş I. P,elt;z'. „După c.î1iva 
an~ 1 nQ.tează au ~ăditâ părere de 
rău memorialistul - cîod in tară 
incepµ .să se agite din. ce in ca :rnai 
vatţil dreapta, s ub iltdurirea. nazis
mului, , Cei:c._ul ziariştilor din Bucu
reşti s-a auto-di.i~lvat. ' Intetvalul 
pîilă la .Lnstaui:~ea dlctatun1 Jegio
nal'e a fost, se şlie_, plin de eveni
m~te tragice în presâ ... " 

Ce a în$emnat zlarisţica pent~ 
scriiton{L Pe1tz ? La. a><;i.!~t.î ,. rnt-re
ba.:i:e · găsim 'Tăspun~1# i.n interviul 
j.-~- . ca1·e i-l dădea.~ u:ii. pu.?li<.;~otuiui 
Alexandru Raicu, in 19691 Za împli
nirea uirstei de 70 de µni : „Şi eu 
am rămas cu conv.mgwea· cl1 zia
rist.rea oferă literatu lu.t ce;,i mai 
potrivi l.i şcoală, sursa cţa n1lţi com
pletă de documentare. 0 . p.?.I'le d e 
mari romane şi poeme :ile lumii nici 
n-au fost in realitate decJ,t rnari re
pa·1,taje. ,Pdntie acestea a5 menţio
na „Il iada", „Divina comedie", „Don 
Quijote" .. '. Repet, prozatottll dln ge-
neraţia mea, 'llnoor·i chilu· .~i Poeţii , 
au considerat 7J.al'istica un labora
tot· e xcol.ent de creaţie, Continui să 
cred că şi azi activitafea în ~drul 
unui zi~n· ii ofetă 'scrlitorului mate
ri:tl intet·esan't pent ru schîţă, nuvel15 . 
roman, pieţ;ă de leatru. Tc,it ul e ca 
la~tele de viaţii. si.i nu !ice irosi.te . c i 
notate cu grijă, cu observaţii p erso
ffale, fiindcl.i nu te poţi bizui doar 
pe memode". 
I 

Constantin DAllR 
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Ziare noi. „Ialomitl:!anul ·• 

este titlul unui ziar apărut 
rn Călăraşi. 1n p;;ogi,•ama sa 
e l aratii că încordăt'ile steri
le ce a u frămintat ţnra tre
buie să inceteze şi s(l dea 
loc sforţăriloc .rodn ce de 
muncă, de organizare. Z iarul 
e vru·iat şi bine scris şi ati
tudjnea sa moderată p1·obea
ză cii şi-a dat seama de si
tuaţjune. („Răsboiul ", 6 sep
tembrie 1888) . 

„Gazeia Doobrogei ", apăru
tă la Constanţa, va lupta pen
tru acordarea drepturilor r.o-
1 i tice. dobrogenilor. li urâm 
viaţă lungă. („Răs boi ul", 6 
septembrie 1888). 

„Q,i:e1>tu„ue ·omului" - ziar 
democrat-sgcial sub dltectla 
d-lui C. Miile, a reapărut 
i~ri. li urăm viaţA lungă. 
(„Răsboiul", . 16 ~eptembrie 
1888). 

Revista. „Foru Tiner imii", 
.care î ncetase din cauze ne
prevăzute, va începe să rea
pară la 1 octombrie cu nr. 
6. Ese de• două ori pe lunii. 
(„Răsbol ul "~ s septembrie 
1888). 

„Caricatura'' este titlul u
nui prea f rumos albtun umo
ristic publicat de d-l C. .n
quidi la Iaşi şi (!9nţiniud ti
puri, scene, siluete, ·fantezii, 
toa te artlsti:c exet:utate pre
cum ş i bucăţi litel'are umo
ristice ilustrate. 

Acest album, UQ.ic î'n genul 
său, cel pufin la no.i, coprin
de numai ·deseno.ri i nedite de 
actualitate, compoziţiuni u
moristice' ·s_oci:l!e, tipuri 'cu
noscute din ţară aţe.., toate 
in di.ferite genw'i de 1esen 
p en'tl·u mai marc VaL'iaţie, 
Caricatura va a pare o datu 
pe lună. („Răsboiul. ", ~O sep
tembrie 1886). 

,.,Drapelul" e titlul unui 
ziar liberal apărut la Iaşi. li 
urăm viaţă lung<).. c„~ăSbo 
iul ", 20 :;ep'tembrie 1:>0($; . 

,,Unirea." e titlul unui ziar 
Uberal-independent, ap~rut 
în Buzău, Sub direcţiunea 
d-lui N. G. Stătescu. l i UTăm 
viaţă lungă. („Răsboiul '', 24" 
septembrie 1888). 

Condamnarea ,Jcnatalului 
Doda. Ie.ri, 5 ale cure:.ntei, 
curtea cu jurnţi cllii Arad n 
condamnat pe gen'ernlul Uo
da, în absenţă şi f~ini a Jasa 
să vorbească apărătorul lui, 
la dol an.i închisoar~ şi ~ 
mie de florini amendă. („Rtls
boiuJ ", 7 septembrie l ll81lj . 

Locuitorii cltn Carnnsebcş 
şi împre jurimi manifestară 
un interes atit de mare faţă 
cu procesul de presă a d-lui 
genera l Traian Dod:i încît 
toate blletele de i ntrare la 
pertractare se luară deja pe 
o săptămînă înain te. Un pu
'blic J1 ume1•os se îngrlir:::ădea 
înaintea tribunalului încă 
mult înai:nte de î nceperea 
pertractării. La pert,racj.'a re, 
ţinută în prezenta mai multor 
sute de oameni, toate foile 
fruntaşe din Budapesta avuri.\ 
rnportorii. lor ; asemenea a
vură raporturi ziarele din Ca
ransebeş şl din provine.ie, aşa 
că. aceştia nu mai putm& sa 
încapă in odaia laterală me
nită pentru. ei , şi pentru o 
parte dintre ei se făcu loc pe 
banca menită pentru acuzat. 
La amiază mulţimea români
lor se adună într-o grădină, 
unde lucrară o ad•esă de a
derinţă. pe cai:~ .o trimiseră 
generalului Doda. \„Lumină
torul •-, 14 septembrie 13R8). 

O •Conferinţ<\ s-:i tlnut 1n
' tre oamenii ·polit!CH din Cis 

si din Translai funia în care s -a 
• decis de a face ·~ opoziţiune 
soli.dară şi mat energică în 
contra dual:ismuh11. După 

cum a uzim, s-a mat decis 1Je 
a fonda la Viena ·Un ziar an
il:idualist ş.i antiprusinn pentru 
npărarea ideii de s tat austri&c 
şi a intereselor naţ!onale ale 
1·omânilor şi slavilor dill mo
narhia austriacă precum şi 
din peninsula balcanică. 
(„Romiinul ", l septembrie 
1888); 

Nou proiect agrar al gu
vernului. P roiectul, care este 
de o importanţă foarte maxe,. 
are de scop de a înlesni cuJŢl
părarea de pămînt ţăranilor, 
autor.izînd pe guvern de a 
v i.ode toate moşiile statului, 
în total sau. în parte, insă 
numai în loturi de 5 sau 10 
hectare, locuitorilor români. 
l ucrători manuali de plimînt. 
(„Hăsboiul ", 6. septembrie 
1888). 

Flotila noa.stră se mib;cşlc 
estimp cu 7 bastim ente : 'in
cruclşătorul Elisabeta, cano
nierele Oltu, Siretu şi Bistri
ţµ, torpiloarele· Smeu. Nălu
ca şi Sboru. („Răsboi ul", 2 
septembrie 1388). 

Distribuirea apei tlltr~te in 
Capitală se va focel,Je 1a 15 
octombrie. 

SpUaluJ CoJJen :>e vn '1t"s
ch ide la 1 octombrie . . .(„lU1s
boiul ", 25 septembrie HlP.3). 

Statua. lu.I Miron Costin s-a 
inaugurat cu lll<ll.'C pompă b 
Iaşi. Serbarea s-a început la 
0t·e1e 2 p.m. p rin o procesiu
ne de onoare a şcoalelor, so- . _ 
cietăţl1o r şi delegaţiunilOL' c•~-
1·e au parcw·s st radele princi-
pale ale ornşuJu;. 

1 

D. V. A. Ureche a cltit ra- . ~ 
portul său asuprn luet·ăr!lor 
stituei. D . M. Kogiilniccri nu 
.a finut discursul de inaugu.,. 
rare lu care u ră&puns p1·ima
i::ul oraşului, a. V. Pogor, D. 
Nicolae Ionescu, delegatul .'\.
cademiei Rom i\n,e, a salu.tai 
pe Miron Costin p rin o cu
vîntare ad hoc, depuotnd o 
coi;on·nu din partea a@deml-
ci. ~ 

Guvernu.I a fost l'epl'ez:m - '11'. 
tat prin d. prim-ministru T. 
Rosetti... Cu această o caz}u-
ne, d . Hegel, a utorul statue1, 
a fost decorat. (,,Naţiunea") , 
19 septembrie 1888). 

Zilele acestea se va termi
n a .la P aris tipărirea opulil.i 
„Tezaurttl de la Pietroasa", 
de d -l Al. 1. Odobescu. 

A ieşit de sub tipar voi. I 
dim „Istoria i'Oltlâni)ior dl.n 
Da::1a Traiană" de A. D. Xe
nopol. cuptînzînd tstor,ia ve
che. („Gc}zeta Transilvţtniei ", 
30 septembrie 1988). . 

Cu ocazia Inaugurării ·tea
tJ;.uJ ui 'feodorinl ..cii.ll C,pa iova 
ce s-a săvîrşiţ ta 3 septeto
brie '. anui c1;1rent~ d-ra Ţeo
dorini a cîn.ţat piesele dlr. 
programă cu cel mai strălucit 
su~ces. D-ra a i.:ugat pe d-1 
prefect al judeţului .!!ă î11c.u
rnjeze teatrul Teodorin.i, care 
n fost fongat de păl'iuµ.i -:;ăi, 
să . aibă gdjll de ._ma,mă,-sa şi. 
a declarat că orice s-ar ;o:ice, 
a rămas tot ro::nânâ, că v~ .. 
ve.n.i cit m ai ' des prinţre con- · 
:fraţii săi · români şi că sin
gura sa d.orln\ă este d~ a se 
putea stabili 'de!inltiv in 
Rom ânia, . ceea ce speră c.ă 
va putea face in curind. („Ro
mânu1 ", 8 se:pteîuurle l6C8). 

D-.ra lu1fa. Hasdeu, fllra 
ei·uditu lui Bogdan t'.:?trlcc!cu 
Hasdeu, a răposat. D-ra 'Has
deu absolvise şcoala de înal-. 
te studii clin Pa r;ls ; nu i.mpll-
n lse încă 19 a ni d·~ etate ~i 

era în ajunul d<! a primi ti
t lul de doctor io.· li tere şi !1-
lozofie. („R omânul ", l'i st:?p
tembrie 188B) . 

Rubrică reallzatil de 
Rodica ŞEltBANESCU 

I 



un die1ionar nşe pentru 
al oamenii•• de presă 

A.LEXANDRU VLAHUŢĂ 
zi,arist de (I) 

DupfL cum se cunoaşte, moştemTea literară a lui Alexoodru 
Vlah:uţă a avut un destin s~nuos. Uniii au. supraapre.ciat-~, eLogii'114-o 
î11 fel şi cllip, alţii, situindu-se !a polul. opus, s-au sirâauJ.t s-o 
aTunce în comzi de umbră ai uitării. Aceasta S-4> pu.tut. înţimpla 
poate şi pentru cel, într:..o anumită. plt'1'ioadă, de' crea~ta lui s-a:u 
ocupat exegeţi minori, -neavizaţi, de ta:lia unui Ion .ti·oti sau 
G. D. Mugur, ca:r.e. au sp·ecu.Zat tocmai lattwlie negative ale scrie-r11.or 
sale. Abia m ultimele decenii personalitatea- lui Al.e'xandm Vlahuţă, 
rolul şi locu.L să:u în cultura româneasaj. s-au bucurat CS"e o apre~ 
ciere eoreetă relevîndu-i-se atît meritele cit şi limitel~ v alorice. 
Apreciere datorată, în pririi:ul rind, uno)', critici şi ist~t LtteMTi 
eminenţi, ca George Călinescu, Tudor Vianu sau Perpesstctus. 

De altminteri, se ştie, înseşi viaţa şi actiVitaten" lu·i: A 1:'exandru 
Vlah:uţă au cunoscut o traiectorie &inuoaSă\ Ne af}ă1ftl„ cte fapt, în
faţa unei biogr.afi.i romaneşti, destu'h d e palpita.ntăi, care a incitat 
p e mulţi cond"ei:eri cea mai izbu.tită mcmogra,fie a,pa1!ţtnînd lui 
l/aleriu Rdpeanu, ~ă cu peste. două decentă.. in u.mnă, dar păstrin
d~t-şi în cea mai mare pm<te valabilitatea. 

Ann de debut 

in publicistică 

Alexand·ru Vlahuţă s'-a născut 8'
cum 130 de ani, la 5 septem
brie 1858, intr--0 localitate rura:lă 
de pe, meleagurile vasL\J>iene - Ple
şeşti ~ care-i poartă· astăzi nu
mele. Era fiul Wlor Jttici proprie
tari de· pămihil, delbe înstăt•iţ'i, ca 
atare cun"OScîrui• din plin umilinţeie 
hăr;)zite în trecut copiilor de fa 
ţară, Mai ales că· er-a şi firav, bol
năvicios, „suferind într-una de fri
guri şi de durer:i de cap ", cum sin
~r o va măl'tul'isi. Ci:trsurile şcolii 
Pn mare şi a'le liceului- le- unnează 
la Birlad1 doved'indu-6e un elev si
litor , dar extrem· de . sensibil. Ih 
clasa a VII-a liceală ti1mite pri
mele versw-P la· „Convo·roil'i lite'" 
Tare·' , revista pe care o <;'itea cu 
nesaţ, nutriJrrd· E> admil'aţie ext'atic~ 
~~ de creaţia emlnesci:ană. E>upă 
crtev.a tentative .infructuoase i se 
Publică; totuşi, o poe"Z:ie, p~obabiJ 
sUb' pseud011im, fiindcă· î n tille trei 
PoezU care-i· aparţîin fif mod cert le 
vom· întmii at:Ua• în numărul' din 
august 1880" ai; pPeettgloasei reviste. 
(€.eva· mai• îhainte il> apărus~c-a" două· 
bueăţt. în „Lym românăP; o · re,·jslii' 
efemeră, quasin'et!U.Dosctlfă). •) A'cum· 
se; afilaţ însă"„ Ia• '.11111gG.vlŞ,te, u.nµe· 
Pl'edal nem~ lil:t'ma• şi fi!anc~ui 1h 

„ 1. Valerlu Râpeanu. Ale.rancfr.u.. \'ilahuţ4• 
~oca sa, EdituM> '1Uneretu!U4, Bbcu.-. ....,„. 1966, p, 1s, 

gimnaziul „Y:ăcăt:escu " dtn locali
tare. Ihce~case să u~eze -c~sti<mle 
Facuftă-ţli de. Dre_pu din Bucu1~.ti1 • 
dar fusese nevoit să. le părăsească,. 
lipsindu-i midlQaccle mateltiafo.~) 

Ne-am oprit asupra. aaestor de
talli biograt:ice. pent~ că a~cL:. la· 
T1'1·gt>Vişte, v,a avea-. loc. foarl.e! eu1-
rînd del:lutur săl,l puDU~tic. Anu
m e Ul 2'1' fl'.lai Hl8L,. îÎl pagip,il~ noii• 
gazet'e· l<>cafo - „41"11)°""4" -'Săp· 
tămî.ilar independent i:h intentti. de 
OPozi ţje! în·. fapt-1 îht.em$t' di!! u n1 
pul>lieiS't' de 6CaZle;. (!;,. messam1res
cu. E5te vor& de dOUAi insemnălll: 
- „BanuU' ş11 _,;RO..ie41• · .....;,. 1itipol"-· 

2. Ibidem, p . 23-15. 

fante doat< pentru !aptu! că autorul 
lor ţşi manifesţă. dee:is botădţea; df 
a-şi {fliite con<f~t fu Slujl5â llg~ 
nerăl:ii .merawrilox societŞţii, ~ 
„bl~·tui genef'a1". EtaU ţKitflli • 
ai ll:li Vlahuţă într-o profesie că
reia îi va râmine fi.de! pină fa 
capătul vieţii, fiind, cu'm atit de 
exact se expriihă Geerge Călinescu, 

, „un gazetar C'atte" Tti;sj1îlinde '7le-1,oii 
de- atitudine a: pu.bticulm" .'.l) 

Numele lui Alex,andrn Vlahuţă 
se va implllne însă în c.ercari.le' JO'
cale ceva mai tîrziu„ cînd ii'. apare 
în „Amnoru1&" întîiO:t !fioileton, ,,stu
d iu-PQrtr.e,t", cum 11 numeşte el) gen 
pe care î:l va onora eu şi· ,m,ai mul
tă stră1uCi·re u1 anii u1măteri. Se 
inititu.la „Un. Pă~1:u'ţă-'', şi av:ea ca 
erou funeţionaruL ,,absorbit in- co11.
templaţiunea imagmii d1i~, 
care posedă ,,trei clase primare", 
lectura-i preferată fiind cele „trei
sp;eze.ce fct:sdcote a~ ..V-ramele Pa
risului„ ", precum şi „foiletonul şi 
pagina a patra din «Vocea Covur 
LuiuluV.-". Aut:Ql'Ul îl suqirinde 
plimbîrtdtH:f~ „dum-micvle, sea.Ya, pe 
14 asfinţitul soarelui ( ... ), cu paşi ele 
erou, în costum a.e. vinătoare ( ... ), 
superli ~ tot." „ a"J>s~nd apoi cu 
sarcasm că „mai mult îi preţuiesc 
tocurile cie 1a ghete, deoît tot creie
rul pe cmre-i. #f.iml>lă. ,au. tttita mîn
drie în s~mitit d ;.s"lde dovlea.c" .;) 

Urmăril'e· aţJarlţî"el' fo""tl'etonului, 
Eieşi- autGrul- nu Vizş, un ms :mume, 
vor fi, cw tetuJ, neaşte"ptâfei lJr.i' 
oa11eca:re N. S .; funl?ţionar 1fr pr-e
fectară, ,,mai- (leloc ctlinOSC:Ut lf,.:lu'i
A, 1'. "„ cum1 a:f:lăm1 tot .din ,,AlrJno\. 
nia", . 1-a atacat pe Vlahu{lă' în• 1'lifi"'ă• 
stradă. Z8damljc se· va1 străduil ga
~ta. să convingă pe cei retaţi rni 
~ pr~ că intr'e· eroul foll~ 
~ului şţ. N·. S: w .eiKIBta- ni,t:il o lt?
g!itud. Şi ti0t-· zadarnic va- tJ(C!id8' ell' 
despre rolul, presei în VJa"13' soci~· 
tăţ;ij, Elespoo cum treDUie! teceptltf 
u n• ~col lite'l!ar'5)„ fiindd inel den"
ful; aIThispeculab de• aUtorifAtitl!: 10!' 
c;ale,. va. duce;. ·în• cele• din1 uttm~ 
la destituirea'. din• invă'ţăn'.u""nt. a au'
f:.<?~lui.• J;)eocamdată;. ins-a, a~u11ile 
~ăruiui gaz.et.ar CI'esc- ver:tigfifa1r 
ş1 . nwnai după o lunăj. esl:e< Ifumlt 
membtl\f al comitetului d'e .1:etla"Of,te 
a l ~azetei, revenindu-i &Qligaţia 
„sâ-l' cî'rmuiaşcă materialiceşte ~L 
moraticeş'te". Vâ· puBl'tca număr d~ 
număr' ~rsun, dar şî 'a'i1ticofe, rk
semnări,. ba- Qhiar· şi. wt> noo: ·f0lle:
l?~ („O ma.să de s.tos·~ el, şf. cei
lalţi redactori fiind că!auziy de.do
rinţi{ „dl?' a· l.o'IJ!' râul; owu1fde:.:l pom 
vedeai şfl ai Jfflmf' bf~Ui"· 1fe owce· 
cale- ne:~ Ve?ri4'.6); Inel d~ J)e'.at:utni 

:J!. Geor~e dlfllnl!Scti, Tstorill tlt'eratb
ru. _romdne (COn;iJ>endiuJ , E<\ltura,• pcntrot 
Uteră'ttirA, Bucul.'eŞtt, 19Şîf. p. t~S. 

• · · ~'!711011fa; , J\l':. 111soioa:ill8:1~ · 
S: tdem, ~r. '12720.09.1881. 
"'lSU\:>ă ctllli• â'fl.Anlî tW din „JîrtnorHÎi"' 

(nr. ,ţS/2.îJlJl..1!181), Al. WaliµţA• 1-a1 ac~· 
na~ ·IR! ~ Si tn j lii!e'eiltă pen"trll' ~rus
care şJ• Jnş\llte lfrl JWbllc; datt' .~ 
tul' local~. s sUt\. tnf'(uenta· autontl.iWo"- . ..,... 
cor(ljle{iara\.clfl .ru~ v<Mla1 doa'tf·~ (9 
.. terîtatlv(- de delict, adică ub• ce --=. 
de~!tl~~J.-. · ~--r-

6. Annonfli. nr. l4/0t .10.1nr. 



1'11e pentru UD 

al oamenilor 
dietioilar 

de 

se va putea constata la Vlahuţă 
OSDlO'La dintre publicistică şi lite
ratură, notă specifică a întregii sale 
creaţii, dar şi spiritul său pamfle
tar ascuţit, care-l va însoţi toată 
viaţa. Şi mai trebuie spus că, în 
scurtul său popas tîrgoviştean, el a 
reuşit să spargă canoanele ziaristi
cii obişnuite şi să creione?.e cu mij
loace apropiate de cele ale litera
turii specimene caracteristice ale 
faunei mic-burgheze, aşa cum ară
ta ea mai· ales în oraşele de pro
vincie din vremea aceea. 

Redactor 

şi colaborator 

al cotidianelor 

but:ureştene 

Era încă la Tirgovişte cînd 
Vlahuţă şi-a trimis primele articole 
redacţiei unui ziar bucureştean, r<.'S
pectiv „Romăniei libere", umtl din
tre cele mai răspîndlte cotidi::me 
politice din epocă, de coloratură 
junimistă. Este vorba de mai m ul 
te „epistole", adresate cînd unui 
confrate, clnd unui prieten, deru
lind ·impresii, gînduri , numai apa
rent intime, în realitate de atitu
dine critică. Acestea au văzut lu
mina tiparului la rubrica sub ge
nericul „Corespondenţă !iterară", 
supunînd criticii laturi n egative ale 
vieţii sociale, îndeosebi din dome
niul învăţămîntului . Nu este cru
ţată nici gazeUiria conformistă. a
flată în serviciul unor interese 
meschine, înguste, de gaşcă politică. 
"Urîtă privelişte - scria Vlahuţă 

- e tinciorealii a.'Jta a monnoloci-
101", în băltoaca mlăştinoasă a ga
zetăriei. Scîrbos lucru e să. vezf atita 
&umedenf.e de nefZeteri (fără valoa
re, netrebnici - n .n.) de abia· ptr
poliţi prin spuza şcolii, pli11.i doldo
ra de ifose şi de pretenţii, făcîn

du-ţi ştiinţă, literatură şi polttică„.7> 

Prezenţa lui Vlahuţă va de
veni o permanenţă în pagi
nile „României libere" înce
pînd din toamna a nului 1884, 
cind, după o scurtă t recere p rin 
Galaţi, se va stabili definitiv în 
Bucureşti.· Va fi redactor al aces-

1. Rom4nta ltbet'4, nr. 1784114.0<!.1883. 
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presă 

tui ziar, dar mulţi ani va funcţiona 
şi ca pmfesor suplinitor la d iverse 
şooli, iar pentru o vre me cbiar ca 
reviwr şcolar. Fiindcă - aşa cum 
va spw1e Gaj.a Galaction referin
du-se la condiţiCJ scriitorului u1 ve
chea orfnduire - „în ţara noast~ă 
nimeni n-a putut să t1âia.scă nt!mai 
d~ munca literară, nici Caragiale, 
nici Coşbuc, ·nici Vlahuţă".!!) A-tre
cut apoi ca redactor la „Epoca", 
tot de orientaxe conservatoare în
temeiat in 1885 de către Ni~olae 
Gr. Filipescu şi unde prim-reilac
tor era Barbu Ştefănescu-Dela
vrancea, iar ulterior la „Lupta" lui 
George Panu, în redacţia căruia lu
cra şi C. Miile. ln 1887 va fi luat 
de B. P. Hasdeu la „Revista nouă", 
una din cele mai izbutite publicaţii 
din epocă. Aici va lucra patru ani 
pină in 1891, trec.înd apoi ca prim: 
redactor la „Naţionalul", cotidian 
politic cu pagină literară, de 
nuanţă liberal-conservatoare. 

Poate să surprindă prezenţa oon
stantă a tînărului gazetar în pagi
nile ziarelor de opoziţie. Trebuie 
spus, însă, că el a ştiut să depă
ş~asc.ă meschinele răfuieli de partid, 
r;i~lcmdu~e deasupra patimilor po
htice de moment. Ce-i drept, la 
nici unul din acestea nu a fost pe 
?lacul condu_cătoriTur lor politici şi 
ideologici, ni.ci măcar la Epoca" 
unde a fost ş) membru al"comite: 
tului de redacţie. „Eu politică nu. 

prea f<re - !şi justifica Vlahuţă 
plecarea de la ziar - acZicd vor
bind cu-rat, -nu fac deloc. Bine -ri!u., 
ce pot să scriu într-o gazetă 'apar 
ţi~ domeniului literar. Deşi sărac, 
nu-mi vînd scrisul ca pe o 
marfă".9) 

El se afla în opoziţie nu pentru 
că ar fi fost în solda vreunui 
partid politic, ci pentru că nedrep
tăţile săvîrşite de „vizirul" Bră
tianu (aşa i se spunea şefului gu
vernului . liberal) şi de „ostaşii cnea
zu.lui Moruzi", prefectul poliţiei 
Capitalei, îl indignau în chipul cel 
mai sincer, ca p e t.oţi ziariştii şi 
scriitorit oneşti din epocă. 

Referindu-se la activitatea publi
c!stică a lui Vlahuţă în această pe
noadă - de al.tminteri cea mai 
fecundă - Garabet Ibrăileanu spu
nea, şi pe bună dreptate, că in o
pera sa „gă.sim toate simpatiile şi 
antipatiile intelectualului dupd 
1880" .1°> Temperament de panifle
tar, nonconformist, el se arată deo
sebit de bătăios, tonul său creşte în 
virulenţă, uneori este de-a dreptul 

8. Apud Valeriu Râpeanu, Studiu tn
troducth> la Scrieri alese de A. Vlahuţă, 
voi. I, Edltura pentru literatură, Bucu
reşti, 1963, p . IX. 

Q. Apud Valerl.u RApeanu , Ale.:z:andru 
Vlahuţ4 şL epocct sa, p. 87-88. 

10. Ibidem, p. 142. 

•1:c~zat.or. Paginile l ui de -publlm
t1c.i reflectau, ca şi cele de ţe'fâ_ 
tur~. impresii culese din m@IIe 
S0C1ale cunoscute, dezvăluiau dfver
se faţete ale politicianismului bJ,Jr
g~ez, dar ~i practic;!le .reproba'6Jle 
din viaţa bterară, sarăc1a spi.rltua
lă şi morala fi'lit;t.ină. Lipsa de as
piraţii a generaţiei lui - . fenotîim 
rea.J, dar uneori hiperbolizat - ~ 
pusă în antiteză cu seriozitatea ca
racteristică. în opinia sa, vechii 
generaţii . Şi, un fapt demn de seni"
nalat, Vlahuţă renunţă în mare mă
sură la accentele grandilocvente, la 
procedeele retori~ şi la efuzhu\ile 
lirice care-i sufocau mai înaint'~ 
bunele intenţii. 
Iniţfată încă la .,Armonia" cu , 

„Un Fănuţă", galeria „par;:izitilot„ 
se imbogăte.~te cu „Chimiţti" 
„~încă C. Bul.ea.ndră", ca să ne 
oprim numai asupra celor mai tf. 
pici dintre el. Sint indivizi dileriti.. 
unii parvin prin demag-ogie politi
c~ alţii prin intermediul unor .,so
cietăţi culturale" sau al gazetă
riei - Chimită, de pildă. cel . ltn
guşitor <xi o pisicii: şi mlădios c~ un • 
şarpe", „gazetar" care „scrie ~ 
wte", tratînd în cuprinsul lor tril: 
ce poftiţi : agricultură,' armatc'f ·~i~ 
stntcţie, fina.nţe, politică e:rtc;.nă , 
fiindcă „nimic nu poate înfiora 
condeiu.l mmi ignormZ.:. ' '. A publi
cat şi „o carte : «Sentinţe istoric 
Şi precepte fHozoiic;e», djn care-şi 
trage „ tot izvorul lui de insnirat4..e 
toată tă1ia lui de iumindtor ~l opi~ 
niei public2" .11) Celălalt parazit'' 
D.incă C. Buleandră, este tipul , ari'~ 
v1stuluJ notoriu, care-şi Inc~pus 
prodigioasa-i caderă prin cumpă-
1~area unei diplome de av~at, prac 
tică pe atunci la modă. Mare de:-
magog, făgăduieşte ţăranilor că ·le 
va fnce rost de pănrlnt, jefuindu-ţ. 
;;ub acest pretext, crunt. fără nici o 
Jenă. Aşa ajunge el „om d e !lov.d
zeci de mii de fra,nci venit" ca 
„Cţi.Să f1·umoasli, nevastă de n'.eam 
ş-un băiat ia Pq,ris".12) 
. Maturizarea ntijloacelor de exp~ 

SJe proprii jurnalisticii este 'Şi mai 
evidentă în ciclul de foiletoane a„ 
păru.te tn „Epoca• şi „Lupta.", sub 
genericul „Scrisoare către cititort• 
Sint apărate aici idei generoase de
justiţie şi etică, reflectînd marea 
sensi.bilitate a lui Vlahuţă faţă d~ 
suferinţa~ umană, indi~area sas~ 
ceră faţă dl! nedreptăţi, de ineclif? 
tate. Ce-i drept, maniera e uneo'td
~fă~ă, c~iar . didacticistă, dar bi~ 
intenţionata. Dmtre scrisori rămân,e 
de neuitat cea în care se alătutA 
campaniei iniţiate ' de Mille -penb::u 
o subscripţie publică în sprijinul Iul 
Eminescu, care îndura lipsuri n~ 
teriale şj, pe deasupra, mai a-a i.ll , 
grav bolnav. „Noi, românii - •• 
adresa Vlahuţă cititorilor ziaru:1tit 
- sintem de-o generozitate f4lt 
seamăn. Aceasta se ştie. TrCJ~~ 
tnsă în ţara asta wn om hatr...,._ . 
văr superior şi într-adevăr _.. 

li. LnPta, nr. 127/05.12.1888. 
12. Idem, nr. 173/0S.M.1887. 
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Omu.? aceata n.u e ntci ·r!ge, nid 
J)rim-mi-nbtm ( ... ) Şt cu toate a
cestea e un om mare, dar - un 
om mare, în toată puterea cuvin
ttilui. Numele lui va Lrece in is
tori.e" . 13) Sînt reproduse aici doar 
clteva rinclµti, poate . cele mai sem
nificative. dar lntreaga scriso<lre 
\.;brează de dragoste fierbinte pen-
1.ru •. poetul Luceafărl.llui ", atestind 
totodată atJ.h:Jtlinea, cui;ajoasă, in
transigen1ă a -publlcisfului faţă de 
poten 1<1ţii zilei.*) 

Tot in ace.~U. arti , Alexandru 
Vlahută se a.f.IJ,mă şi in cadrul ofen
sivei antimonarbice desfăşurate i'n 
acea vreme de către cele mai bune 
publicaţii român.eşti. Aşa cum spu
nea Barbu Lăzăteanu, uviditatea 
după aur a lui Carol I devine in 
articolele şi foUet.oanele temutului 
ziarist „oJ1iectuL n ·u aL iun.ei sim,ple 
a.d.monesţărt ci. ia ca-racter.cut . ""'ei 
adevărate osillde" .'~) Şi, f~ră în
doială, .cel mai re,prezeolaUv clintre 
acestea rămine . ,Aur.i. sac:ra fQ:flies", 
in care Vlahuţă. satirizează. i:a:paci
tatea. pamfle tul .fiind concepu.t tn 
manier a unui basm cu un rege 
avar şi iubilor de aur care-şi ~stu
pă urechile la pllngerile norodului. 
„Si se tă!a.u codrii - IJ><>Ves-t.eşte au
toru l - şL se cotropeau }.l\o·şiile şi 
se pustiau satele! şi curţile boiereşti, 
şL toată (JOspod.ăria t.ărei se dără
păna sub bici.l4 acelui. impdrat 
sl ra.şnic şi. a neSnduraţiLor lui sain
sari·~ .1:;) 

Sigur, s-a.r mai. putea cita şi alte 
ii.'r ticole p e aceeaşi temii, unele co 
adresă directă, inlre care şi „Visul 
regelui" din „EJ>OCa", Este de re
\,.inut, însă/ şi fapt.ul că, ,din gene
r~!ia sa. nJmeni altul n-a cerut cu 
alita ioslstentă coniratilor lui de 
condei d e a fi demni io fa\.a dinas
tiei şi a susţinăl(()rilor ei . Poate de 
aceea pam:fJet:e)e ·st:ile a11 lidin<isticc 
au înii;unt.at timpul, cruar dacă nu 
se ridică la n.ive1ul celor ce YOr 
i~i de sub p a.na. unui Cocea sau 
P,. rghezl , ' 

Alexandru Vla.huţă 'îş i afirma 
demnitate.a şi în fapte. !n 1893 i se 
a,1.ribuie t.iUul de membru corespon
dent a l Academie} Române. 'Eil;>e
meritată onoare, nu inciîpea nici o 
<liscutie. El o refuză insă, publicind 
in acest sens o tuJburăLoare şcri 
i>oare în „Constitu,ţio·Jt;alti:l" ,r ·:acens
la mn.d reprodusă in .,Lupta", „A
devărul", „Moftul român ", „Inde
pendenlul'· şi „Săpt.ămina ilustra
tă" . „Prl.eteni, căr.e ·v-a ţi fn:ăbit să 
mă felicitaţi pentm onoarea aca
clemka ce mi s-a făcLtt - arăta 
Vlahuţă - rctra.gef,i.-vă mtna ; nu 

13. Tclem, nr. l&.i/25.01.1887. 
• lntr-o scrisoare ndresatA lui Vla

hutA . Mlhal Uminescu cere pr!~tenllor 
lui să renunte la o asemenea 1n!tlat1vll.. 
subscripţia publică fiind ,.cet din urmll 
Plan la care aş avea vreodată r(?curs~ . 
(Valeriu ltăpennu . Alextlndru Vla1'1. 11ţd 
Jl epQca. sa, p. 72) . 

H. B. Ltlzllreanu. Introducere la vo!u-
m ui Din lirera.tttro antfmm1arhfcotl. 
li:.s.P.L.A., Bucureşti , U15li. p. 47. 

15. Lupta. nr. 197.'06.0S.1907. 

sl11 t. şi nu JJoi fi niciodaW. acade- · 
mician".16.) El clemonsk~ză şi ma i 
mult caracterul său integru într-o 
scLisoare adresată celui ce-l propu
sese penh-u înal tul titlu. Iosif Vul
can : „Academia n-are premii pP11-
tru n·iment din noi. Caragiale a Just 
respins. Delavrancea 't.'4 fi probabil 

IG. Moft•u r omdn, nr. Hl/ IU93. 

., 
-respins... Eu eram <la.tor şi faţă d4? 
prieten.ii mei să răspv:nd aşa.. l n 
Yl<I~ui meu strigau şi aw.ără.ciitnile 

Lo r".11 
ConstanUu 'TA TU 

(oo urma) 

17. Ăpurl VatCTlu Rftpeanu. 011. cit., 
I). 180. 

CITIM IN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 

Miron Costin, Peste cîtev.a I 
zile se va orgarllza la B ucu-· 
re.şti , sub pa-tronaju.I doamne
lor d'in şoci:etcrte şi a.I presei, 
o rn:ln una tă . sei·bia.re în .foii os ul 
fondului statuil llli Miron 
COstin. ' 

Pel.recel'i l;!pl, i:ie mai vă
zute în ţa:râ noostră ; peste 
500 autografe de oameni ce
l ebri, francezi, germani, en
glezi, itaHeni români voT .fi 
puse l.a liciiiaţiu,ne ; .şubsem
narea solemn~ a pei:grun en
t ului de fondare 11 statui~ lui 
Miron Costin: ex.poziţiune de 
basoreliefuri ale statuii, de 
obiecte ce au aparţinut Cos
li ni lor. Muzi<:ă, reprezent1e1-
Uuni d iverse. Secretarul co
mHetului st~,l.uil , V. A. Ure
chea. („Răslioi u1 '.', 1888). · 
r 

Dircctla tclcgrafo-poşta.Jă se 
ocupă cu cestiunea l n(iint ărli 
un.ei relele te'l~oc iceJ.n Bucu
reşti. („Răs boi ul", 1888). 

lnstlt ut.ut bacteriologic. l\lo
nitorul oticial pubJ.ică l'apcrr
lul d-1 ui dr. Babeş. dkector 
a.I Institui ului bacteriologic, 
căi,,·e Mimsterul de Jn lerne, 
în privi,n ţa studluLui asupna 
turbă<ri I şi a rnăsurî!Qt· con
t ra acestei boale. („RăsboiuJ ", 
1881!). 

Anecdote populare. în cu
dild va ieşi de sub tipnr un 
frumos voJu.m de pesLe 3QO 
pagini, continînd cunosc<.1te.le 
anecdote populare a1e d-lui 
Th. D. Speranţa, colaborator 
al „Contemporanu1ui " şi aJ 
„Revistei Nouă". P e l:ngă 
cele publ,icate deja, vol:.imu1 
va mai coniinc şi w 1 nu:n5.r 
de anecdote inedite. („Răsbo
iul ••, 1808). 

locă unu. ! n Sibiu a în
cetat din vha~ă Jacob Bo1oga., 
în etate de 70 ani, unul din 
fruntaşii r omâni de peste 

Carpaţi ; el ·a fos.t vkepre
şedinte al Asociaţiei !.iransil
V'1ne pen tru literatura rom5-
n,ă şi cultuTa. poporului l·o
mân, preşedl:nle .al con&fil.d.u-
1 ui de iadmln islr-.atie al Insti
tutului de credit ,,Albina", 
etc., etc. („Răsboiul" l!l88). 

Istoria rurcul ilei. Un pro -
resor italian Lumbrosl.) a fă
cut un studiu asupra istoriei 
furculi\ei. El arată că 111 a.n
tichltâ lca clasică fucculi\,a 
nu era cunoscut:\. Cites.i~ă p c 
autori care dau prcscripţlunl 
amănun~ite c-um ·să· „se ,apuqc 
delicat bucatele ·1 cu .1..'fui;1aletc. 
Acum Yreo mie de ani se I
veşte „forcheta" : ~i ~nuf1?c 
\.n '<:r9rtica vene~~ă- a : ~ul 
Da.mia.no se· meflţiot.eaW. dl 
furculiţa a fost introdusă in 
Veneţia <le o prinţesă l>iwn
ti nă . Insă tnovaţiun~a nu _a 
rofr blne pr.Uri.i tii de. ven&ţt
<mi. Timp de 2 secole rurcu
Ji ţo n u n Căcut progrese m 
1 l:ilia ; şi . mai puţin n9~e n 
flVUt in r esful :&\Jropaj. lo a
nul 1360 ea se ivi în f'lo
r ent.a, dat· Lum.broso se tn
<loieştc că a fost o rurcullţă 
d un fel de foal'Eeca purtnţe 
de dame atîrnate de rocb~q. 
T n veacul al XVT-lea se fn
ti nse uzul furouli (.ei m ::-raTI
cifl, ap oi în Germania şi. l tt
cru ciuclat , tn Anglia se tve~
te numai în veacul al :::O::VU -
lea. (.,Gazeta Transihrtm!etw, 
1V septembrie 1088). 

Un anunţ intr- un Zl!'lr ae 
provincie: 

U n domn becher ca.utti o 
femeie ca.te să ingrIJeascn 
de-ale casei ; să fie, d.ac.1 se 
poa<te - m1i rog - n u aşa 

in virstă şl - cu un cuvtnt 
frumoasă. („Răst>oiul", 

1888). 
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Simpozion - arievăr11L şi îşi p1111 prof csiu
-nea. b~ ·sî.'ujba im»taurd-ril pă
cii ia Orient14l Apropiat. 

ln zilele de 7.- 3 iunie a.c., P1trl.ic-ipa.ntii atL aprobat 
·ia T1fL A viv, fat Tsraei, a c·vlit „Oa·r ta libc~r.tiiţii. presei" 5i a:u 
'Loc m~ stmpozi-On imtcrnatiO- atrUmit „Forwnmhiii pentru 
1u1L 7JP. wna „Liber t.alea pri'- ito erta.Lrm pre.ţei" (căru.Vi sim-
sei " . J.>OZiomil i-a, pus ba.za le) 11i;an-

S im p0Zi f1 :J, 11 f. a fost convo- r:lat11 l de a organiza, polri.vU 
c.it şi. orqcmiza.t d;e ziariştii rn.rCci adoptate, alte mauiJeş-
care s!: optm poWicii <u:tuate t.rrri de ariiirare a. Hbe1·tătlii 

- G ,„,JJU·Vel 'lltL(l '·f ~ i rjlelf!I t 1~ -r1!~~r·:i _~ ..... ş.i:~~t .~~FUllJ. h 1 

. ,c<f~111·Me ict· i~•!rmttgţ1ţl.p~ . .,.~- . - l' · .tfo!.t. ~~1 ~u~. r ·~. - -.. m_ atr~ . 
1'~;r1i~Cl<Wff · ~ rcyuUţl.ţ': ·:P~ifll:~- ' 'fi ·~ : .. ~~~ffitt.!.~t~. ?!(li~m<tr~i, ş~ ' , 

"-'1ftenifor dii~ f.erttorffM a'î"a!Jc • .ţ'ra'ifl.ie-ifii drtiifti t'i m-pr~Z.~11t: 
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ocnpate ilrgat. , Zia_rişt~~ sl·f~i.11~ pq.rţic)panţi 
Cilrca .~ao de partidpt.w ţi. 1.a. simpoz.id'll ţm. 1 izitcd lc.l'u-

din lsra.eL şi ilivLtaţi. din ·ua- .~Iimul de c~~t. ucupat de 1s-
l ia, Franta, R. D. Germană, rciel. şl ornşul .~lltA!lnli, 
Belgia, Ma.r~a .Brlta·nie, R. F. 111fl4c s-au ·~n'ţîl.riit c'U, colegt 
Ge-rma11ia. şi Grecia au. con - palestinieni . • şi · cu r epre;:e11-
ririm111a t rrpres11Iiilc autorită- tan.ti ai di..ferltelor r>·raanl.zatii 
f.Llor i.srnetic ne as1.t.pra mij- palcstini-ff;M f].<!. apărare a 
1.oa.'t:elnr ck corn i.i.nicare î.ri cirr ·pfurt1br omului. 
masei, precum şi atmpra zia- T otodat(i, participanţii , 1a 
riştilor OIL!!$ti. .~imvoziot~ au. f oîlt p-re.ze 1.~ţi 111. 
Ziariştii persecutaţi au re- marea m,anifestaţie d e Ia T e1. 

Ic.lat propria e.xpşrl.ent~ de A v iv îrnp otr.ipa po(1itlcii is-
ltipUi im.pnt'ri:va cenztti'ii, des- ra~tiene de ter.oare in teri-
prn interdicţHl.e şi arestările totW.e ocupa'tP. şi p.entm 'Pace 
arbitrare fafii de cei ce sP,wn in Orientq't Apropiat. 

SCHIMBARI 

ÎN RAPORTUL DE FOR·TE 
J 

• Dezvoltarea 

„Expansion" 
A-nul 1989 va fL pentm gru

p .tL de presă ,.Expansion" un 
adevărat an-test. Gru·pul., 
oondmi d e .Tean-Louis Serva'»>
Schrei.ber, ş'i-a. a.nuntat inten
t:ia ca., între 10 şi 25 ianuarie 
anul v iitor. să ad.mie într--tm 
sediu comun cele circa. 10 nu
bl-icatli p.c ca.re Je editeazc'i. şi 
care acu:m se află. împrăştia te 
7Jrin şapte locur i di.feri.te dhr. 
Paris. Seditd amilntit v a fi 
am ,m ajot în fostul local a.l 
!tdmim.i:stratiei. 1u inel01r ,.Ci
troiin " . 

O a doua i11.tet1tie anunţată 
est,e aceea de introduc.;ire a 
i:nf onnatieii in redacţii, 1nai 
î:12tii în cef.e a.Le cotidianelor, 
apoi şi in cele ale r evistelor. 

grupul1r1i 
J11 .: 

I'"." 

Se intenţionează. ilc aseme
nea, crearea a t„ei f if,iale. 
Prima ,_ „L'Op~n ion·" - va 
r eg r upa cntîil·iancle („La Tri
bu.,n.? rl.e l' P.x p.a.nsion '', ;,t'.4.- ' 
G EFI-Stci.~şl( , ş~, iJtdirect: 
.. Ci.neo Dtas" al grupttlm 
spanioL ,.Estrucbu.ra". in care 
.. I!ixpan.,ţfon," de.ţinc 30 la sit't<i. 
din caµi ld.). A l:loua filia1tl., 
<lemimitif „Ex1·xpMi.oii,". •f)t/
veştc u•.vis'fol<' („1'.E;i;pa:mdon ", 
.. TA V i'e franţ;a:i'se", „ Arohi
l <?ct1{ n~ aujourcl'hZJ.i'', „G1'an.
<!es lignes". ·,;flaf'liard-l'Ex
pansion" şi „Lettre ele l'Ex-
pa.ns ion" ). In sfirşit', cea .de-a 
treia ;fi.~ială se referă la. pro
dncti<J. „din afam p_resei" a. 
(./1'!~PUI ZL~ - (l.'ll;U(tl'e, ,editiile 
Hachette-PJ:roonsion etc. 

• Dezetq,tizare 

in Porfu·galia 

Gu:ventuL · · tportuoh'ez de 
c:entTu-dreapl.a. a. vtndut co
tidianul „A. Capital" din Li
sabona, cu cele 37.000 de e
xem p t.a.re a.le sale tira;. pen.
t ru ·su.ma d.e., · 14 mi.lioane d·e 
ftand. Alte z iare,. ca „Jottnta.1 
de Nottcias", -dbr Porto. şi 
„Diano "Po puia.ri• , clin Lisa
bona, 1 au f ost de asemenea. 
ceda fo tinor particttlari. 

Guve·mu.i a treCU.t. totodată, · · 
Î1t •SeCtotut 1)llirtictil4"T sta,t.iiJ. 
,.R.cr.d io Com11nercial", preco
ni.zi'nd, in pLus, crearea mi.iîta. 
sa;1t ma.t nl.11.Uor"·că1tale TV 
pa•rticu lare. 

• Noul vep.it .. ~ 
'' 1·-

Murdoc11, Ma~wcll şi B er
lu.~toni nu mai s"int sing1ir1'i. 
deţină·tori. d e mari impeTii de 
presă. P·rin capitalul său de 
9 mi iiarde de franci $i 400 de ' 
milioane de frctfi€t be·nrtficii . 
.Societatea franceza „Crmat 
Flus" a -i:ntrat în drwul ma
rilo?" pat-r:oni ai domeniului. 
După implantarea sa' ·tn 

Belqw şi fo Spa-riia. du.plî ac
tivitataa di n. Afrfoa -şi di ·n 
R. F. G ermamia. ..Cmr...'ll 
J?lus" va. fi 11rim.u1. qcţi<niar 
francez (eu 10 I.a ' S'IJ.tă din 
capital> la „TV South", una 
din c ele 15 compa.nii ale ro-
11aiutui particular JTV d.in 
Marea Britanie. 

• ·un nou 

cotidian 

francez ? 
M a.mia.tu.L b1·it(1.11ic d e presă 

Hob·ert Ma.xweU .~i-a an unt.a.t 
intenţia de a lansa, in- anuL 
1990, un mrn cotl.dian trc.nce.z, 
cu un t iraj d,e 2 milio&ne de 
exemplare. 

rv u . ar fi 1)(!1l;tru print(!. oară 
ciitcl Hobert M a":l:weU s-a.r ex
tinde in presa d.e pest.e qi-

·; 

• 



1w.lul Mi:neci i.. ln F'ranta, el 
d'i.svune de 10 la şută din ca
pitaL la ca.na iul TF- 1. da 66 la 
suta la. agentia de presii ACP, 
de 25 la sv.t,ă la firma „Syg
m a'1. precu.m şi de ntim eroa
se participări. la a.lte ~ocie-
tă.ţi. , 
Să reamin.tirn că, în Ma

re« B rita.ni.e, eL deţine „Mir
ror Cro11p", care reuneşte 

Panoramic . extern 
m·eo 10 ziare de ·m.are tir.â;i 
(4 milioane de exemplare). şi 
„Pergamo r~ Press", cu fHia-
1.ele sale edi.toriale. In dome
n iul audio-vizualului, Max
w ell a. jnvcstit serios în r e-
ţeU: le prin cablu. (B ritish 
Cahle S ervice ) şi în camaleLc 
Prin satelit („Premiere", 
M T V) . 

con bril:na la dezvMui.r.ea ade
vărului. D L1l conLră, m u.lle 

,,Springer" in Spania 

ziare s-ati asociat 1uiei anu-
1t1„tte campanii ind:rejJ't.ate îtn
poLrii:a judecătorului de ·in
strucţi.e care s-a ocupat d~ 

ac<!st caz. E ste dtn ce in ce 
ni.ai greu a.stăzi pent ru ma
gistraţii, z iariştii curajoşi şi 

oame nîi politici cinstiţi de a 
I wpta impot.ri vci pufo·rflffr 
oculte. Penlru că ·presa. -nu-şi 

s JJ ri n c cu d ntuL ei. res-pon.:~abil 

i.n asem e1ieci. imprejură.rl 
~Prefu nu este liberă i1i Italia . 
A demonstrat-o cazu.l Ga.va, 

G r u1ml d e 'presă. vesf.··aer 
ma;i „S·printf}lff'' u rrrl.e«Ză r $<'i 
ia siib control cca de -a t/"eiă 
ca.sa d e pTesă. sr>aniolii : : 
,.Socied.'ld anonima de rev'Î$!" 
t.as, p eriodicos v edicio~i" 
(SARPE). A cest gmp edife'a
ză. în. p rincipal, r er;istele fe
m inine din Spamia. - „Nma
vo estilo". „Greca'':; „M ueho
mas", „Vit.alidad" etc. „Sprin
ger" detine in preze'llt 97.5 la 
su.tă din acţiunile lui SAR
PE. 

Gntp1ll „S·prinae-r" urc as-
·tăzi cotidianele „Bild Z.ei.-

Occidentul 
,1 I 

si libertatea „ 

Publici.st-ul italian WaU.er 
't' elt roni

1 
într-ieri rece ut arti

col din , ,i'tJinită". StLptme -unei 
critici severe .Pretinsa liber
tate a p r esei. din lumea occi
dentală. Argmnentele cc le 
aduce, greu de con testat. stnt 
izvorite din 11işte reali tiiti pe 
care el le cunoaşte cum nu 
se ,poate mat b'i.ne. Da.r să-i 

dăm ciivinul : 
.„Nu s int libere ziare le -

afîrmă Vcltmni - al căTor 

proprietaTi sint 'marile gru
puri industriale şi finan ciare ... 
Cei pat ru autentici. stăpi11i ai 
ţ,ări.L ( AgnelLi, '8erlusco ni, De 
Benedetti, Gardi1ti) sint, ab
sohit toţi, fJre:zenţi ef ecti.v in 
-Presă şi co-n:trolează cea. ·mai 
1nare parte a cotidianelor 
care ajmig in niiin'i.le citito
rilor italieni.. Marii financiari 
o minuiesc spre a negocia 
propriile lor raportuTi. de for-

twng" (4.900.000 d.c exem -
.pl{l:re) şj) . -pub~'iW,iile sqlt.1- .<'!:"= r 

. . socîa._te, :~,Die -w.ett" ; _,21J .oâg'• 
• de -ell,emplarţ!).,, n~ertmer Mor

.ge71JPo.sţ"' ,6'/.7JJ.OOOt de, exg~- • 
:pUiri?) '# ,;HwrrfJmf'ge-f' Ab-
den'blatt" (285'iJIQo 

1de e~~ 
piare), săptămiiiţfLele el~ tele
vl~iune „H:oe·r Zu"'' . .rt .-;Eun1r, 
Ul!r" , mai multe red:;te 
sporti.vc ( „Tennis" , „Ra!lye 
racing„.'' ), precum şi a.dmi
nist·rarea canalului pari'tcular 
de te leviziune SAT 1. 

. presei 
f:ă cu un sisteni p olitic lipsit 
de capacit4.tea d,e a guveTnp,, 
stăpinit insă de a11ibiţii ele 
1mtere. Se creează astfel un 
ci.reuit al dependenţei, avînd 
ca rez ultat o presă a„. con
s~nsului. ZiaTiştii tlrăiesc ·ilu
zia libertăţii şi autonom·iei. 
întl'-un r egim in care auto
cenzura depăşeşte r~ri.le 

cenzu;rei. impuse. Am. fa.ce o 
generali.zare arbitra.ră dacă 

<im. i.gnora, totuşi, oo.!oarea şi 
cr.trajul multor ziari.şti ita
lieni. Ceea ce '11elinişt.eşte lJstc, 
insr1, tăcerea„_ Ca.z rit Gaoo 
este cel '1'1iai yrăito·r. 'Este sus
pectat de a fi frata.t, în ntai 
multe rinduri, cu „camorra." 
lui. Cutolo.„ Nu este puţin,, ni 
se pare. Judecătorul a prezen
tat circumstanţele în care s-a 
produs aceasta. Da;r presa, 
sau cea. mai mare parte a ei, 
n-a socoti t de /datoria. sa. de a 

- 'â·U, f1cmonstrat-o şi alte ca
ţiki, i~1deosebL cele legate de 
litpfa impot riva m afie i. Şi, ca 
.un P,aradox, aPţL1·ent, fireşte, 

1tn: "t/iare z iar cu1n este „C()r 
ric rc delia sera." , car.e nu 
su.flă un crmint d11d este vor
ba. de ma.fia, este p-roţcr,gcmis

ta. unei campanii ?1ede11me 'la 
adresa unui , decret ce slu
jeşte interesele cet.iiţeniwr de 
1·ind. Faptu.i că .ş i ziarul. „La 
Stampa" s-a alăturat acestei 
('ampa11ii, arată că aceste pu
l) licati.i apă,ră mai cJ.earq,bă in -
t ereseLe concernului Fiat de
d t cele ale italienii.or. 

S-ar ·mai putea cimti·riua 
c1i exemple l.e. Ceea ce este 
cert e că oslăzi 11u eJj.stă o 
i7Lf ormaţfo Liberă. Interese 
foorte putcm~ice, fi'nanciare 
.~i p olitice, controlează circu
/a~ia i.1iformaţiei. Presa nu 
poate fi instTmnentul 'l'ăzbotu.

Lui de ~nt.erese ' i.nl re grupurile 
financiare, ea Lrebuie să. fie 
cu mievcirat independ(ţntii, sci 
dc'L'inÂ tt1t f M tor <POZitiv î n 
dez1mttarea ţării - conchicle 
autorul articolului. 

E v ide11 t, V eltron i are drep
tate. Dorinţele sate ră·min, 

fas1i .. >jm p te Clorhlţe, iluzii cle.
şa.rte intr•o societate în. ca·re 
marele capital domină, fără 

drept d e apel, intreaga. vi.aţă 

a societăţii. 

&l brid1 reali7.<1 ~i'i de 
Constantin LUPU 
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a „România pito
Jt~că ", revistă lu.oară 
editată · de Ministetul 
Turismului, cu ediţi[ ş i 
î n limbile engleză, ger
mană şi ti·anceză, a a
juns la ce1 de-al 200-
lea număr al ei. Ev:I-· 
den t, un moment ani
versar semni.QcaLiv ce 
prtlejule5le redacţie! un 
btlanţ rodnic în actiVi
tatea nl')bilă, de mare 
răsp,undere de oglindi
re a reali tu~ilor cultu
rale, geografice, i~tori
ce şi turistice ron:iit
neşti., în populadz.area 
lOt' .în ţară ş i peste ho
tarele cj. Le adresăm, 
de aceea: sincere şi cal
de felkltări, împreuna. · 
cu urătlle noastre fler
bintl de a obiine .~uc
cese şi mai mari io în
făţişarea imaginii 
Româ niei · socialiste. 

• Redacţia i·evistel 
, Actualităţi româneşti", 
revistă ce apare săptă
mînal în llmbHe fran
c<:;Ui şi eng1eză, sub e
gida Agenţiei Române 
de Pres.ă „Agerpres", a 

1 editat de curind \ln ex
cepţional supliment in 
12 pagJn l pe t-ema „ A
menaja.rea şi moderuj
zarea Iocalită:tilor „. La 
elaborarea sa au parti
cipat specialişti de 
inaltil a:rwergură din 
dom1?.ni ul constructiilor. 
arhitecturii, soci'olr,gie i 
etc. Numeroase imagini 
bîne ale.5e asigură su
pllmentu:tul o frumoasă 
tf nută g;ra,fică. 

.... 

• Rev.ista stuj1mUlol' 
bucui'eşten i „ Universi
tatea comunistă." a edl~ 
tat: recent o ,.Ediţfe sp~
cială Hterm·-arMsti<!ă" , 
în 12 pagini, incluzînd 
creaţi! în pr.Jzji şi ver
suri ale unor · membti 
ai ce11aclului „Uni ,;er
sitas", n ume deja în 
curs de afirmare. 

m Redacţia revistei 
.. Argeş ". împreună cu 
C.J .C:E.S. Teleorman a 
edltcrt de curînd supll
menLul „Pagini t cleor
n1ăne.nc". cu un su.max 
interesan t, .:it~stî:1d po
Lentialul de <!reatie ac
tual al acestei remar
cabile zone sph:i tuale a 
CimpJej Române. 

fl.'Te.a:dijie şi oon
. tem1l~:r~~tta,:ţe fn pr-e
·sa · trr~Qv~: 150 
de aul ue la a pari
ţia „Foii pentru min
te, inimi şi literatu
ră:' a fost tema simpo
iionul ui care a avut loc 
la Casa de Cultură din 
~.:odlea. 

• La cea de-a X-a 
ediţie a Bienalei Umo
i·uJui de la Vaslul, des
lăşurată fotr e 16 şi HI 
septembrie a.c., colegu
lui nostru Eduard Hui
tla.n, redactor de rubri
că 1a ziarul „Drum 
no1.1" - Braşov, i s-n 

acordat premiul t . me
dalia de aur şi Trofeul 
'Festivalului pentru in-: 
trenga sa ereaţie sati
rlco-muzicală. Ce alt
ceva i-am putea dori 
fe rici tului laureat dl'cit 
Marele Premiu '? 

B Prestigioasa revis
tă braşoveană .,As tra„ 
a orgmxizat un nou. Mn
curs de creaue - edi
ţia a V -a - proză şi 
poezie, deschis tuturnr 
elevilo r clin tari. De
cernarea P.remiilor va 
avea loc in ultima lună 
a aces tui an. 

• Redacţia ziarului 
„Clopotul" - Botoşa,ni 
a organizat la Dorohoj 
o întilnire cu cititorii. 
Din. p ropunerile făcute 
se va naşte (ni !H1 
transmis la r educ:{ie ) 
o nouă şi interesantă 
rubrică : „Dorolioiul 
văzut de dorohoient " . 

• Recenta editie a 
almanahului realizat 
de revista „Teatrul ' ', 
,,Gong •gg••, reţine &-

tentia prin diverţJtatea 
sumarului . pTlti ·calita 
tea semnăturilor, p ri n 
rnai Jmga deschidere .a 
unghiu lui tematic, prin 
efortuJ ele a prezenta 
pagini inedite sau m.a.i 
putin <:Unoocute din 
creatia unor autori im-

portanţi, dar şi prin 
cletali.ll notabil în cazul 
un ul almanah - vervă 
şi simt al umorului. 

8 Colegii din r eda!:
tia „Ştiinti'.t $i tehnic;ă '' 
a u editat in această va
ră do-tlâ almanahuri : 
,-,Ştiinţă şi tehnică" şi 
,. Anticipaţi11 ", tipărit~ri 
·rie mare .atractivitate a
dresate cu precădere ti
ne!ilor. 

Pi Spre sflrşittll a<..es
tei veri, Comitetul Exe
cutiv · ~l. L.Cohsiliului · 
U .A.S.C.R. u organizat 
la Gu~teni o tabără de 

insL-ruire a rccfact0tllor 
revistelot: studenţeş~! 
clin cenf,rele universita
re şl institutele de .tn
\'iitămînt super ior. Prin~ 
tre ziariştii inviL:iti în 
calita te de lect0ri s-a 
ilflill şi colegul nostru 
Mi rcea lchim, secret.ar 
responsabil cit! redaclie 
la revista· ;,Albi-na ·'. 

• Blblioteclfe noRs
tre pot f i completate 
cu o nouă carte de .pu
blicistică : a l treilea 
volum din ser~ Oon
fnmtări literare, cu
prinzind articole, E>se
url, studii semnale ele 
-regretatul ziaris t şi om 
de cultură George Tvaş.. 
cu (Editura Eminesc u} . 

R Edilurn Minerva a 
lansat şi cel cie-al doi
lea volum din publicis
tica lui Felix Adetca 
- „Con".'ibuţii critice" 

inciuzind articole . 
cronicl :>i eseuri publica te in perioada Hl21-
J947. Ediţia şi noi.e le a 
parţfo Margaretei Fe
raru. 

• Nicolae Dragoş, 
că1'l!ia i-a apărut re
cent în Editura Emi
nescµ volumul de poe
zii Fin.tina. din og-lin.zi. 
a aV-Ut o intilnire cu 
cititolii craioveni. Cu 

acest p1ilej au V$.Dr 
despre activitatea ~ 
literară scriitorii Ilat.i'e . 
Hinoveanu ~i Florea :· 
F iran. ' ·. 

• Adrian P~unescu.' · 
publică la edltul'll „Al.o: ' 
batros'' volumul de 
vers llri „lntr-a.«)·(l"ţfăr"~ 
subin titulat ,,Noi poezii 
noi''. Coperta aparţine 
autorului, iar de$enele 
sînt semnate ele Andrei ' 
Păunescu. 

• Dumitru Pope:;cu , 
este a.uwnil OO\li nou 
romai1 ~ „ ee.naŞa din 
ornic", spăru·t de eu-. 
rind în Edi1.'Ura Em.i- · 
nescu. 

• Edi tqra Cartea Ro
mânească publică un. 
volum foal't~ interesant 
inti~ulat „Nobel con,tra 
Nobel - antologie d ln 
literatura wniversală a 
secolului :X.X (1901-
2000), constiLuindu-se 
în pos~bile propuneri 
pentru premiul Nobel. 

• CornclJu Ifr im; 
redactorul şef al gaze
tei „ înain te'' - Brăi1~ 
este ;;i;utotul unui l~ou 
roman , bine primlt de 
crltJca literară : F.ulgere 
·pest e f luviu (Editura , 
Mmtară)~ 

• Gheorghe Istrate, I 
de Ja revista. „ Tribuna '. 
României", es:~ pr.ezent J 
în librăl-:il cu iun .nou 
volum · de ver$uri ; ' 
.• De$părţ~ea. de cuvin-

1 

te" (Editura Cartea Ro
mânească). 

I 

• ln aceeaşi edit.ură. 
Corn el. Nisto.rescu, de fa ' . 
t·ev ista ,.. F.lacăra ", pu-

1 
blică volumul de poves
ti ri .,Proprietarul ele ! 
iluzii.". ' 

• l..a EdlLur<1. Politi-1 
că. Ion Văduva-Poena
ru publică o carte de . · 
coiw orhirl şi eseuri -reu-1 
nite suh titlul „Şt-iin~ă ·1 

<:on(ra imposibil''. ' 

• Ovidiu Ioaniioaia, 
redactor al ziar"ului 
„ Spot"l;ul " . este autorul· 
u nui substanţla1 volu.m 
de reportaje: ,,lntîril-r 
Jllări din realitatea imc~ ; 
di.a.tă" {Editura ~ml-.. 
nescu) . 



r • Ghidul mterna:ţio- · 
nal al presei pe an ul · 
1988, apărut la sfîrş:itul 
lunii martie 1cl Paris, 
cuprinde cil·ca 300 de 
paglni. El co11tine 700 
de tlllurl de cotidiane, 
revisw şi al te per!oo;
ce, selecta!~ Îl\ f~cţfc 
de impodtu1\:a \Ol'. Ghi
dul furntzeazti ·informa
ţii şi face apr~ciP.ri a
supra fiecăr<?1 publicaţii 
în porte. 

• Cu ocazia împli
nirii .a 500 de anl 
de la descopeii.rea 
Americii, a fost organi
zat, la Gua<la!ajara 
(Mexic), un seminar al 
ziariştilor spanţoli şi 
latino-america~i. Semi
narul s-a desfăşurat 
sub auspiciile FELAP 
şi nle Uniunii zlarişfi
lor (UP) din Sp aniu, cu 
participa rea unor zia
rişti din Argentina, Bo
livia, Cuba, Cbi1e, Me
xic, Costa Rica, Ecua
dor, Panau-ia, Brazilia, 
Peru şi din ţara-gazdă. 

• Temlinţa spre con
centrare a p ublicatiilor 
se resimte şi in. Belgia. 
Editura VNU (Verenig
de Nederlanclşe Uil:ge
versbedrijfen) preconi
zează achizHiomwea re
dactlei r~gfµnaJe AuQet, 
D,upă fu2i-0nare. VNu/ 
Audet va n caa mai 
mare societale c,je presă 
din ţaL-ă. · 

• Autorităţile isra
eliene au or<lot1&t între
ruperea apar1p~i săptă
minalului palestinian 
„Al-Awdah", unu.I din 
ultimele periodice ara
be care m ai opi'ireau în 
Ierul)a.iimul de est. „Al
Awdah " apăn?a in lim
bile engleză şj :lrabă ş i 
apar·ţinea. aceluiaşi pm 
prletar ca şi Sm·viciul rte 
presă palestinian, inter
zis şi acesta încă de la 
sfirşitul ~unu m a:c:tie a 
aces tui an. · 

• .Tose Antonio Ma 
yobre (Venezuela) a fost 
ales preşedinte. al Agen
ţiei latino-am ericane a 
set:Viciilor de inf•)J°'i);lapi 
speciale (ALASEI) , cu 
ocazia celei de-a şasea 
sesiuni a orgnnizaţiei, 
desfilşurate 19 Cittdnd 
de Mexico. Mayobre, 
director al Institutului 

pentru Pl·ohleme :intei:- · 
l'.jaţion1:1le al Ministeru
lui Afacerilui: Externe 
clin Mexic, înlocufaFe 
în acest post pe amba
sadorul Guido . ~1-oscors. 
Carlos Mo;;a Herman, 
delegatul cubanez a 
fost reales vlcepreş_e~ 
dinte. De asemenea, 
Hector Manuel Ezeta, 
directorul agenţiei me- . 
x icane „Notime -", a 
fost desemnat d!rector 
general al orga ni?.aiie l. 

ii Trel spec1ar1şt1 de 
l::t Agentia eenos1ovaca 
de presă C.T.J{. au pus 
la punct un sistem prin 

agenţiei bdtanic_e Re.u-
-' ter Şi: al grupd\Ui de 

pre!;l\ care publlct'I 
„The Times", n murit 
l::i Londra în vîrstd de 
69 de ani. Hamilton a 
început să lucreze, î n 
1937, ea repor ter la zln
rul 1·egio:nnl „The Eve
ning Gazette", !ai: după 
război a deveni't reda~ 
tor · şef al z.ian:ilui 
„Sunday T.lmes". Din 
1967 se aflâ la agenţia 
Reuter, unde era mal 
fntil unul din directori , 
apel a fost nurrut di 
rector general. 

m Editori america ni 

PE SCURT 
din toata lumea 
care devine post::>}la u.:.· 
tllizaren unui ·telex 
pentru lransm1 te rea şi 

impdmar~a caractere
lor Braille. .Prinţr-o 
simplă m odi!lcar6 a 
per!cnn:wilui aparatu
lui, inovatorii au reu
şit să obţln:.t c:u:nrtere
le aJI.lbefufoi P.ra1!l~ 
.chiar pe ban.ta i:i.e~o
i·ată a ·telexului. Un 
disPozitiv e1ec!:ronic, a
sistat de un micr.>pro
cesor, asi.gur l lram
formarea codului 1ele:c 
în cod Bra:tfe. 

• „Obiectivul fo to-
grafic în slujba păcii " 
- aceasta a :fost devi
za sub care fotovep-0r 
terul american Michael 
Reagan şi-a organi?.a t 
noua expoziţie deschisă 
la Centrul interoa~ional 
de comert <lin New 
York. Expoziţia s-a a
flat s:.il> egida lui Tu.r
ner Broadcasting Sys-
1.em (TBS) . 

• Unlunea ziariştllQr 
{UP) din Spaniu şi-a 
sărbătorit un <lceenm 
de activitate. 

• ConSiliUt exee'aj;iv 
aJ FELAP a sta'bili.t '0).'
gan i za r~a Congresului 
Federa~ ie1 tn luna oc
tombrie, acest an, la A
capulco lft.CAiCJ. 

M Denis Hamllt9n, 
fost director general nl 

şi sovietici au convenit 
să publice în comun, fn 
limba rus{1, o re\·istă, 
cu ajutorul orainuba
relor personal~. Noul 
trpnestrial va :'.i publi
cat de „lntemaUonal 
Data Group"' şi de „Ra
dio i Svia~ ". 

• I osl1tutul pentru 
s tudierea nr-iniei publi· 
ce de pe lînga umver
sltatea chtnel<t a p t;
porulai <.lin Beijin~ a 
întreprins o anc:ieta, 
printre activiştii ele 
partid ş.i de stat d in 
tară, în probleme ale 
dezvoltării nationale. 6J 
la sută dintre cel 
chestionaţi s -aa pro-
nunţat in favoarea u
nei ample perlec\lonări 
a mij loacelor de co
municare jn mnsii. 

9' Grupul Pes 1·son 
din l\>larea Britanie 
preia 45 la sută din ca· 
pita lul cotidianulul fi~ 
nanei.ar „Clnco Di.as", 
cate apare la Madrid 
într-un tiraj d.e 40.000 
de exempla re. Cotidia
nul britanic „Fîoancial 
Times.", 1care apai:ţine. 
acel'W:aşi gx·up1 .a sem~ 
na:t deja un acord cu 
cotidianul ·:maddlen. Ex
pansiunea în peninsula 
iberică se ndaugă u:ne;l 
alte acţiuni shnHate a 
grupu1tii Pearson - a
ch.iz.iţfonarea recentă a 

25 la sută din capitalul 
cotidlanului canadfan 
„F inanclal Post ". 

m Cit ev a ani versliri 
ale unor publica~i l au 
avut loc luna tl"ecutâ : 
la 24 august 19i6 a a
părut p rimul numă1· al 
ziarului „El,_ Pueblo ", 
organ al C.C. al P .C. 
din Ecuador ; la 31 au
gust 19~0 şi-a început 
apadţia. ziarul „Siglo·', 
organ centt·al al P .C. 
din Chile. 

• In 19!ll v~ rt dat 
in exploatcirt', ut t-'ra 
ga, un t.urn-eon~htor 
pentru proi;rame ae 
radio şi de televlZl.Une, 
cu o înălţime de 216 
metri. Cu a iutonil sAu 
va fi posibilă recepffo· 
narea la parametd ca
lltntlvi i.upe r1C1ri a trei 
prog1·ame de televi7Ju
ne şi trei programe de 
radio, precum şi a e
misiunilor prin sa'teUt. 
Aparaturu pentru a
cest complex 'emiţător 
este furnizat:i în prin
cipa l de firma ceho
slovacă Tesla. 

• Unul din ulti.mll 
asteroizi nou descope
ri ţi din !Dntul dintre 
orbitele lui Mnrte şi 
.Tupiter, trecut ln cata
loage w nr. 2949, a 

, primit numele „K.a
verznev ''. Au.•KSanQ.r 
Kaverznev n tost co
mentator politic al Te
l~vi~i uiiH Centl·aie so
vietice. iar de la :în
cetarea sa 010 Viaţă 
s·au implioi ~ doi anj. 

• Ziarul .,La '.l'ribu
n a I>UPulnr" din Ve
nezuelcl şi-n serbat a 
40-a a n i versa re 

• !n R. P. Mongolă 
a pal' 70 de ziare şi re
viste într-un tiraj total 
de 1.500.000 de exem
plare. Principalul or
gan de presă este „U
nen" (Adevă:rull, cu un 
ttraj de 180.000 de e~ 
xempJare. !i zi-are şi 
reviste np;u- în. limbi 
st~'iiine {cnlne?..ă, en
gleză, k-U.Zabă şi r!JOO). 
ln presă scrisă, la ra
dio, televUiunc si în 
agentble Je pre~a lu
crei,.ză circa 800 de zia
rişti, membri ai Uni
unii ziariştilor mon
goli. 



LITORALUL r 

ne aşteaptă tot anul 
F.rumuseţca peisajelor. fm·r.1ecu l 

i1,1spiratc:i ~ i modernei ai:h. ilecturi <i 
staţiunilor de p~ Ulol'Ul, gratlu.I 
în.alt de confort. gen_erozltatea nah.:-
1·ii acestor meleaguti sînt îndeobşte 
c11noscute. Dovadă numărul sporit, 
de la an la an, al celor ce vin să-şi 
petr~că vaca!1 ţa şi să-şi îngrij~
că sănăta.tea pe ţărmu l 1·omaneşe. 
nl Mări i Negl'e, altt vara. dl şî lJl 
C:Ul'SUÎ• celorlal te anotimpuri. S~~· 
\iunil~ Ef9rie Nord, Eforie Sutl, 
Neptu11, Techirghiol şi !Vlnng~{ii\ 
ci~au jropus . prln plajele lor, da.r l r 
ca importanţe . cent re de t1·a1!a.111.f!n t.i" 
dobindind un cert prestigiu in\er
naţiona.l. . Factorii n aturali de care 
d ispune litoralul - nămotul :,apro
pelic din lacul Tech.i.rghiol. izvoo
reie de ape sulfuroase mezotermale 
de la Mangalia, apa mării şi ael'aJ 
nJarin - s int valo!'lf.icaţi cu rbaximă 
eficacitate d e călre bHzele ultra
moderne de tratament de la Efori2 
Noi;d ş.i Mangalia, ca.re funclionea
z~ ·:fă1·ă înt rerupere pe tot 'timpu l 
nnullti. 

Recomandări 

terapeutice 
I 

î n staţiunile Efol'ie N<>rd şi ~lan -
calia se pot tral~t cu rezullate deo
sebite w·mătoarele afec·ţi uni t. rcu-

iuatism infla1:na1Jor (poliartrite, 
spondilite, sechele după reuma tis r:i 
:-:ii:Licula1· acut), reum~t\sm d :;-gc.ne
rnt~v (artroze, şpon.dllozc), reu
matism articular (lomb<r-sciaWce, 
periartrite), afecţiuni ortvpedice 
(Sechele după fractur!, luxa ~ii. se
chel~ după .µ1.__tervenţi1i ţl)ii:urgicaie 
pe Mstell}ele \'(>$<>ase, mliscularţ' s~u 
ru·Lkalat~), ~atecţj11ni -ale sistemului 

e ''108'";• ·~tel'iie, ... (ne~oo.1gi:"' S~~~~ţ: I 

J a:actate., ·rp~~ 'J)allnJl u, ' Ră · 
. ·vefJ.'\lti .oh11w·~~1e). „.~~ t „ ... 

. "!co)ogl'C" (~~<11-~n:exC~, .aiţe~ite· erei)- · 
ni)~„ .ftetrHL'thte), , ~a~.tto)oJ?~e 

• (~ţ~ZlS, ecqeru~ Cll>ijj,c~&;: :ii~. 
afecţiuni otorlho-laringo11)gice 
(b1"0nŞ.ite CJ:'onice, s inuzite) şi alte 
boli asociate, afecţiuru ale aparatu
lui <lii:testiv, ale căilor biliare etc. 

Eforie Nord -

o oază de linişte 
Slaţiune linişti tă, cu o veche tra 

ditie în t urism, Eforie Nord benc
f.iciaz.ă de două b.:ize de tratament : 
Centrul de recuperare medicală şi 
Sanatoriul „Grand ", alcătuind i7ll
p~·eunlt Sanal.otiul BaJneal' Efoi-ie 
Nord. · : 

a) Centrul de .,:ectiperar~ tnrtcli
ca,lă - şitu,at in i~ecliata apro12iere 
a hotelurilor M:eduza, Delfinul şi. 

Steaua de Mare, legat de acest . 
prin pasaje acoperite pentrn a n 
n necesară iie~j..:'lsare.a pac1_nţjJef 
p1in exterior - · disp·une de o 1n-Of 
dernă bază de tratament. Astfe), 
sanatoriul e;i~ dobit cu o pisci - · 
acopel'ilă, avind apă de mare fii ... 
călzi tă : un bazin cu apă să.rată di 
Jacul Techirghiol, cabinete de con-

t11talii, laboratQ1;11:ţ! de analize Ş 
· ::.t:pl.Qrări funcţion~le, cabi.nete pa -
t.~·u aplicnţii ş.i impachct~ri cu µ~~ 
m9l. •cnld , hio.rqţerapie, electro~r ' 
:l,)je, '.aerosoli , eiongf}ţil vertebral , 

J (11\IŞ)gi scoţien~, duşuri sul:)ac:..-atjc , 
sauna, bă.i galvanice, săli de gilJ1 
naslică 1 medica1ă' (tn grup sau iodi 
vidual) . ' 

b) Sanatoriul „p rand" este cea 
de-a doua bază ae tratament a 8a!' 
natoriului Balnear Efori.e Nord ş· 
unul din cele mai· vechi stabilimen-~ 
te medicale ele :pe l itoral. Aici iunţf 
ţioneazâ o secţie clinică a Insti 
tu tului de medicină fizică, baln 
fiziOterapie şi recuperare i:nedical 
din Bucure!<ti 

Eforie Sud-
I • 

un· 1me1is 
Situatu la 4 km de Eforie Norâ 

intre mare ş_i Lae,11J. Techi rghiol, E 
Jori.e Sud este ca un in1ens parc pr 
sărat cu vile şi hoteluri,' cu spaf.ii 
larg deschise, cu copac.I setulari şi: 
o mulţime de at'buşti decoraLivi, ciy 
bogate peluze de .trandafiri, l.inti'r.fi 
a1·teziene şi statui. Staţjunea fun · -
ţionea?.ă fără întrerupere, fiind 
cicntă jn numeroase maladi i 

Mangalia, 

arhitectură 

modernă 

şi , balneologie· 
Oraş de ma.re jnteres tu.ris~ic . 

istorlc, păstrător al vestigiilor . . 
heologice ale anticului Call~ ~ 
Mangalia ilnpleteşte pitoresc . ar · -
tectura tradiţională a loculul 
consfrucţl:tJe noi, elegante şi coiir r 
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labile. Renume le Mangaliei vin~ şi 
de la faptul că aici, datori tă pre
zenţei unor izvoare cu ape sulfu
roase mezotermale, sint con<l i\1i 
deosebit de prielnice une i cu1'e de 
sănăt.ite. 

Sanatoriul balnear ,.Mangal ia" 
dispune de următoa1,ele secţi i : nă
molot~rapie. hidroternpie. k.inetote 
rapie, electroterapie, ginrnasticâ me
clicală şi ergoternpie, un serviciu ele 
pneumoterapie, săli pentru masaje. 
cabinete de ger iatrie. cabinete pen
tru consullaţii, la boratoare pentru 
analize şi cX.[X>ru1·i tum:\ionale, ca
plnet.e de acupunctură. 
Cond iţi i lo r e..'\'.ceienie de ca7..Me şi. 

kalameot li .se adaugă şi posibili
tal:ea p0trec~i:i tin:i:pultfr liber in 
mod agrea bi I. Pe litoral .sin't orga
nizate numeroase şi variate a-xcu.r
sil. Po t fi vizir.ale, înlre altele, Mu
zeul şi Cet~Lea l:I:istria, menumen~ 
tul ,,'rropaeum 'l'raiaai" d in Adam
cl isi. impreun:"i cu ce tat'2a şi mu 
;r.eul, Muzeul Dell~ din Tulcea şi, 
binem teles, De lta Dunării. Şi în 
munici piu l Constanta turistul va 
putea vizita numeroase monumente 
şi muzee, iar pentru destindere i.i 

s tau la dispoziţie Teatru.I de revistă 
„li'aol<lzio" şi alte formaţii arli:;t ice. 

De m::iJ mul\i ani litoralu] :·omâ
nesc cunoaşte un singur anol1mp, 
acela al unei „veri -prielnice ::;.:mă
tăţii"' . O dovedeşte şi activitatea ne
intre:-uptă a bazelor de tratament. 

Asistenţa me4icală 

în statiullile ·de pe~ ·litoral 
:.._ Convorbire· cu tovarăşul Dc;in Ema noii . GEORl3ESCU, adjunct. 

al ministrului sănătăţii -
- PenllL"U că ne aflăm ·jn~·ă , ln nale. O impo1·~ţă deosel>i-tlţi .se dă 

plin sezon, .am ales ca obie:cjJv una ~t:atutu~ul - med1ca.1 a!- _.o~l:lllli .in cr~ 
din zonele mult solicitat~ - Con- md~triaJa, _a~ptab1htăţ':1 s_aie la 
stanţa. Care este specificul muncii ~~1u, sublinilnd_u-se. ea_, . m co_11-
cadrel01· sanitare din această parte cliţiile actuale, cmd, md1v1du.l sau 
a , ţării '? • co1~1ivnatea_ se. află în _ ~ontii;1uă 

- Cercetarea ştiinţifică medicală n:~o~_ifica1·e b1olog1c~, dato~1.tă scb1m-
flllldamentală in special ce.a apli- baru unor coucll.ţu tr.ad 1 ţ1~na1~ de 
bativă trebui~ să ducă la îmbună- viară, se, impune ca neces1 ta.le re-
lătir~ stării de sănătate a popu- e~~i.n~~ st;anda1·~elor das1ce de 
].apei în actualele condiţii ale· vieţJ:i reten.nţa Şt dl:ver~_lficar~ n~r1:nel~r 
modei,11e. Pornind de la răspunde- p_nvin.d. param~tr~1 . m?r1ol?.g1c1, . fi-
rile puse de dezvolf.at'ea socială in z1olog1c1, bl~ht~ICJ. ~1 altJ~, stab1-
taţa medicinii, de la cerinţele men- U.rea un_o~ cnterll !U.~ .P•ec1~e _pen
ţlnerli vigorii populaţiei, f o rmulat2 tru definirea s t.a ru _de s~nătat-e, 
cu c larviziune de sec1·eta,l'Ul gene- precum · ş1 a unor i11.d1caton ~are 
ral al partidului, tovarăşul Nicolae să permită evalual'ea mu.lt mai e-
9eauşescu, ceririţe ca.re au de\•enit xa~tă a acesteia. In cad.rul. ~ezba
obiect5.vele majo.t·e a le politicii terilor care au Joc cu med1c1 sp~ 
noa.crtre sanitare . med.icii speciali-şti dai.işti sînt dis~utate probleme p n-
de la Spitalul ~Lin.ic de adulţi din v.ind prln~l~lii fac~i;! de. p1~om~-
Con&t-anţa - sub înch1JmaJ-ea Direc- vare a stăm de siloutate in mm:-
tlei sanitare a m unicipiului Con- lie, şcoală şi ln Jocul de m.unc~, 
stainţa - dlroctx:>r adj-unot: dr. VIrg:i!l precum şi probleme legate de ~h-
Clovică - şi medicii di·. E lv.ira menta ţie, .educaţia fizică, .fol~sirea 
Craiu, d r . Liviu Bărăscu, dr. Vi.r- timpulu i llber, cultura sanitara. Aş 
!:U Dumitrescu dr. Veronica Do- mai sublinia că cercetarea medicală 
brescu, dr. Li~iu Stroia, dr. Ioan fundarnentnlă şi aplicativă trebuio 
Stănescu, d1'. Aurel Ungureanu, dr. să acorde din ce în cc mai multl.t 
Bita Drăghici , dr. Stan Pe1ianu ş.a„ nten\ie medicini i omului sănătos, 
ex:i.rninează ln permanenţă proble- orien t.are care se i~1sc!·i!'. am1onios 
me l'efe1it<>are la ~valuarea slări i în preocupările soc1etat11 .noastre 
de sănătate a populaţiei. Concc~lul socialiste de fo1:mare a omulu.i nou.. 
de sAnătate es~ văzut prin prisma - Ce ne puteţi spune de-spre ba-
capşciU!.ţU de muncă, a adaptă1·ii za materială de alei ? 
Vlrstnicllor la sollcitătile profeslo- - Este utU <le subliniat că„ la 

Con.-;tanţ.a, conditlile de coniorl 
despre care mulţi oaspeţi străini 
ne-au vorbit cu căldurii, ori_g.i.na
lilaten staţiunilor, instwatlîle şi 
p~reonalul medical de sgeciaUta
te, dotarea existentă fac ca oamenii 
să se simtă bine. La aceasta. coli
tl'i buie din plin şi cadrele ro.er:Jji, 
di ntl·e c11re, pentru grija Şi omenia 
cu care-şi inconjoadi pac.ientil, le-aş 
aminti... pe asistentele medicale 
pi;incipale Anica Tirno'fte, Rodica 
Al_exandrer;cu, SHvla .Naghi şi Ioana 
.Qăli,nescu, pr~um şi pe dr. Victor 
G~l.l. speciali.st o.ftalmolog. 
· Condiţii deose bi·te sint oferite în. 
sJilr.u1Jj.le de pe litoml pentru. he
!J.oterapiţ1 jar marea este ~urată ca 
lacrima. Trebuie să adăugăm lacul 
hipersali;l. Tecb.irgniol, ale cărui a
pe ,şi_ n~moluri au ef~ţ~ cl.4t'ati-ve 
deosebite, prec.um şi izvoarele me
.zotermale sulfuroase de la Manga
lia, Eforie Nord şi Eforie Sud. 

Desigur , elementul principal îl 
1·eprezi.ntă .factorii naturali. Deci se 
cuvine să subliniem că dezvolarea 
bazei materiale a unnăl'lt, in pri
mul rind, optimizarea concll ţillor, ast
fe-1 ca to\i cei so.'liti p~ Utoralsă poată 
beneficia - în !unctie de indica
ţiile medicale - de influent.a binţa.., 
făcătoare a acestor factori natu.rali. 
Uniţăti]e sanitar~. -,_ în.~di:ate de 

un persona l med.leal cu o,. -.. !nalt~'\ 
c.<;11ificru:e prof-eslonală - • asigu:rµ 
ind1•uillar~ necesat~, i ndividuali": 
i~ză sau corecte~ză la cai sufet:inz( 
modu.l cum trebuie folosltl n.ce<Jti 
faţJpii naturall : soarele, ape)., nă
molul. Toate aceste indicaţll su la 
bază ample cercet1irl Şttinţi!lce, cei·· 
cetărl clesfl1şu.rate atît 1n cadrul lll
s .titutultîi de pro!il, cit şi al colec
ifve~oi· medicale ce-şi desfăşoară 
aclivital:efl i'n unităţile sanJtare. rar 
cerc~ţarea medicală în balll~otogJe 
dispune de tot ceea ce-i este nec-e
sai- in vederea tmbunlltl1ţirii âsts
t~n~ei medicale în staţiunile J c pe 
lJt.om l. 

Vă mulţum1m pentm informa
ţiile oferite. 

Elena şorwu 
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l.C.S. METAL O-CHIMICE - CONSlANf A .. 
FJi1.~te. o 001'.l!ilrlquţie· i~ 

la b1.IDU1l mers el rta-ebuil.·lil!Qlt il1! -~ 
t.rey.rinrdere ll.-6U av.ut dezvol~ 
şi modernizarea baiei te!ln,co-~ 
teriale de care dispune &n.1re~ 

ef l·r_ ··en•e··· '°CU"'~m:ic.e derea. Ou sprij,inul organeler 1~ .„ l " _111: JUJI peste 2300 metri pătt·aţ·i. De asexne-pe coordonatele bunei serviri. şi 
mericiale j udeţene a.u .f<>.ţ>t. in1limtiate 

·e t, • -~ - 5 n oi ;uni tăţi cu o 5liprafv.ţă d' 
Zi<lele Lrecure a.m di$.mtâ'.' teu. t'.ov.aiî).şul Ion 'l.Sia:ljclll. ._ director gen~~l peg.te 2300 melirl pă:LTaţl. De as~ 

i.n lM!illl!ţ.iterw iqom~ .J~pr~ . ~~uil du. amă1n1ui?~b.t·l run. sec.- nea, s-au modernizat 11.5 unităţi, t 

torul ~&'w. · · ?..oh~.r.,,A-<:stula qj11:-evme •o poii'dere: limpqntantă p.i'Oa.pe 0 sl.Ută a u ben-efid.at de r&.1 
fa. pamet{rul~mJ®kfr.~i~st. ,..., rl;l\;:i~~.Ui săni s.î-nt P~ .J;a; di~zl1Jia· ·µ~maţii, s-a iml:nlin&tăţit reolam.a r~ 
a>O:P.~ ·bl!!R,~ .de ·ll~inţ · ·mă~Un'lată ·: al? . . a'l'~ de -Mâlo televiz~, merei3!lă. In ~l>lu, planul ,-de 
~;de <S>p"ăila:t~Jgid~ • WX~ de ~ b~ci!dl'ete ş1a.r ;,N,e:..au._'t)'U;ct.1- liiwestiţii a ;fost rea'Uz.at î·n p.r~~ii 
rtllt;'Siht'l'lit cele spl.lsE! ide„jn t el"locutoruil.. ttiootru în ~egătură c·u ac1i\Ti1atea ţie de 110,8 La· sută, aces t ~ 
deosebi\f;.de~~ntiică a lucrătorfil<ll' romei~li din aceiSt 5eoblr, mai:~ l»a- meI'i.tx>r:iJu mco1,porii.nd şi efonufae 
j-0i~ta'.t'e~ la 'm~pl'Jnderllor ·atit 1clin Ca:pJtal~ cit şi din celelalte l~tăţi o.amentlou muncii dl.n sect~e 
.ale\;ăti1 ins,cri tndu..-se iI>e coordonat ele ,b~ serwJri şi ef:ieienţei econon;rice. 1transportur.i, ac:li.Jxlj:nisttiatliv, de ~a:~ 
m tre acest-ea se sj'tJu~ă şi r.c.ş;. Me~-Chimke - C.anstanta. '-căruia cm:atori-Vit:riini.eri-;p:l,oooni. Ei aU..1!-
r~cent j s-a decennat Steagui de, 1inUJ.ktlaş: în in'trecerea socialistă /Pe ramur~. feotua:t ll\l;crăti:ill.e lia 1-.imp şi hi -~-
penrt!ru mmtl•te deosebite în bW'llS., ăpr-0:\izionare a po:pullaţlei cu mărfuri de clilţii bune, rontrJ'.bu.irul trotOdaită : 
m!dsllnţă inde-lungaităl. tntr-adevăr, n:e--am oon.v.ins 1a f~ta 'locuhti ; .oolec- r-eailizarea lnicfi.:aaitioni!lor p1'i!virti;d ' it'f!„ 
ti.v.lJ!l I.C.S. l\lleliailo-Chlmioee - Constanţa a rnoheLat anul 'trecut cu un o~area mat.er.i:alel?r ~osib',! 
bilanţ merltorl.u, bilanţ ţ.are ha ad;us un loc .bun. în intrecerea socl.a1ib-tă, precum şi la amenia.Jall'ea şi ii'~. 
}')rim '.n.d dl,1 "[)a'Iltea sin'l;cUca:~ulut- de ramură steaga.l ~e ~untaş. ŞJ fidndcă l'.:aja.rea celor ,peste 3,00 vi'liriln~•J,I 
nimeni în intreprl:ndel'eal .constănţeană nu s-a cu:J.cat pe 1am1i vJotor.i.e~, fi~me :comei'1cialle, apai'\;lln3!nd ~~ 
s1icce5~1e dîn 1Pe1'Loâcla ~e .a ura;n.at sint o dovadă di şi la s.ă}:ş~tul ~~- prinderU, dind !tJIÎ chi1P inp;u ' -
LUi an hamj:clll! ·Şi .inimosul oolectîv se v.a s iJtua ~ 'k1<><1'i-Ull.liU1 .de o:m1are al tnviltă>ţii oomerclale· dlln wnei• 
celar · d:iJO f,1'.unt~. Este, .tje mtifeJ , şi convingerea tovarăşei. Elena DetUu ~ctive. Sl!nt rezultate btnt 
atr~·ea mtreprin,"deri:i, o.ar conv:i!ngerea sa se fatemeialZă pe responsa- şi iJn domeil!llUI. reaiHzăirji ln:: 
b!lita'tea şi dăl.UÎ!l:-ea. cu. c.a!l'e oomenîi de ai:ci îşi . .1'..ac dat-Oria„ ... ~illor economico-~, 

- . Cred ci nu este lipsit ae in- s~etul SU'Ocesek>r? Şv;id,enţ. il.ni!i- n~H~u-se ,, .i:r\'tiie' • ~~ 
tcres să con~emnaţi - ne spune mte de fuate oompeten,ta, răspun- ni!ci un fel de ~l.lbe m •-
tovarăşa Elena DeŞllu - cîteva derea., şi hămilcJ.a, -lucrătorilor co- r vutU;l ~bştesc. Ln.~pr1Df1erea a <)b,.. 
date .concrete. 1n 1987 planb.l desfa- m~•Qa.r1şt· buna or~0arE!.1 a '),ţi.n.ut . loo\41 I; 1t!. ~':11 ~ 
ecrilor .de mărfuri citre PoJ>Ulaţie adil\13'.tăţil ·de -zi) ou -~~ bv·~·th.i v.ţi • .·„Cei- mhl- bum .. V.i:tr~erx ·şL d~ 
a fost nu· numai realizat intetral. (Pe ansaml:ttul ilr»tn~prinderii.f. · Mem- t<)'Qi " , --0rgainizat .<Pe J.~aJ, ~ 
el chiar depăşit. Spre a vli da sea- brJ:i oonsiil~u1 ui oaimenn1lor muncii şi .l.orc filn~ ,qucent "1, -la ~~urs; 
ma cit mai exact de volumul acti- ~# comer~ll sînt ~p<irtizaţi ' -pe t;ată. ' · ' ' ' ·' „. 
vitiţii noastre, vă voi 'Spune dJ• i1J. pe g~e de unităţi, ~ij4i.înd\J..,1e- Fără' ifrl~o~ă r~~ulta.teole btme o,b;:. 
unităUle noastre au fost _vindute e!eotiv r pr.Ln C<X!l'tr'0ale .La . :1~1 de ţinute de Iuorlitoru comereiat:f ai . -
produse în ·valoare de · 1 miliard 135 tnulliCă în .a-eal:izarea.. planul•u.i de cestei -iundităţi •• se ~· şi sp -
milioane lei. numai depişirea. de destlaicere a mărfu.uilor .. S-au i:tlitxe- inului p1'.i:rirLt dlin partea organelLOr 
ea.re vorbeMll înainte reprezen-tînd ql11ÎttlS acţiuni .priWind •o:r~ea. locaile de-parlid şi.de; stat, a~ 
produse în ·val(jare de peste· '60 'de mai , bun. ă ~' aoth:r.ităţ;ii· Ja· .Jooul'i!l.e ţi el .comerciale • ljurleţene: .Este '~ 
milioane lei. de muncii, rlrlLcarea mvelu!l.ui dP. juns să s.punem iJn această 1,Pl'.iiv::IB"-' 

- Lti,tr~evăr, nu es't-e puţ.in - ccmoştinţe .proiesio()[ll8!).e a oamenI.101,, că tovarăşii Petre Stlinca - dii'~ 
am·.apreciat 1Ilb:i•, ştmnd •bine de cite extiinder.ea. progresului tehn1W. e~. +~. 'Nhcdlae A;postQl dju:oitui 1•• 
ef<h\llW'i, de 1e'îită m.gereozitlate este S-a ~dat .-cea mai mare aitenţte "V-i , . ' a · · . . " 
nevoie ·pentr.u a face faţă cu su.cces jntens.fifieă.ril • 1egăturilor .cu. iur.ni- şJ Gheor.gh.e l.ones.ou ţ;()'.{l.tab1'.l.Ul ' . 
tm1111i asemenea voll\lm !de acttivi'tate. ZIOPii de mărfuri, real:il2lÎn;du-se pes- silnt p~ent i."l un:Jit.ăţi, p 
· - Eu aş dori să ma-i adlugaţi - te 150 . de <lepl.3:5ări ,în 1la~ă ~tru >pindu„se continuu de as!g ·

4 

ilillterVine Î!ll.
0 

-discuţie tovară$U1 Va- rmpuls1iemar-ea . :ltVil•ă:tt1LOl' ' 'ŞI l'eal.iZil- ' ,.......i"'ţ'U • sa.ie pentru tnd 
sile" Vllall", cfcrectc ru'I adjunct 3'1 l'ea rontn-act.~or econonti<U? tn . vo- CR·"'""1' 1 o.i: n~ •· .• . 
1n treprimde.ri.U ...._ şi. în a.cest au lum ş1- stt-.u.c:turn. o !Pllt~te dintre n.irea şi depăşirea sarcil)llor de Pl~n. 
s~au obţinut re~tate bune. Numai ~cestea au fost etectuate împreună! ;penwu aslg tmn1·ea uni\lii !ond· ·~ 
iii ! prima'' jumiUate s-au ·vlndut pes- cu .JuovăitoriJ oomer;cLailri a:l lCRM- marfă corespunzi\ tor, pentru 1mti -
te · plan OîăHurJ în valoare de 15 Cansban.ţa, jpr1nd~~ .~Ulttl~~ ..... Ae- nătăţLrea stilului şi metqd elOt r.l e 
tnllioa'o~ 1di~ ~a fondul p:lefil şt de ceastă cl'.ihabaNla:'-e -gE~inuu-ş1 ""'"',_ - . . . 
peste ·2 ·milioane lei la roncluJ în sia lin depăşil'ea cu .peste 30 -de: mi- mun;că ale Wc.tă t;ilor ges.tio~' 
afara pieţi:l. . . HQalle: ... aeL a 111.lla!n·u!LU'l de aptoVJZJo-
. - ·V':.Oâm 'mâ.i rug.a să. m@(ionaU Mre şi tdestacer~. 
cil toate . ac~le ,rezultate -".·J,işle si\ 
preti.zeZe ~td\b'lll.Ul-şeţ ·tcvară:şul 
Lazăr Şerbliii. ..._ .au tost d:obitUIUe 
in .. colidOiile 1 aeşfac~ril tmtil volum 
sporit. de măifµi'i in compl>;raţle . cu 
antl pr~eeilenţi, o J!a~- d~b .... ,acesf~ 
tilnd yindnte la n:lagazi~le ~i 
OiitJ>şeurlle sezdnlete de. pe litoral. 
• îfri.ţţrlocutm-iJ 1ll()'Ştl'1 s:~µ,. mer.Lt 
~Pol~ 'ila a.otiv.i'tî.ateâ ce!l<Jr"blai 't>t!IÎle 
oo1ecb,ive din între.prJ111dere. Ad:jrcă ra cele care IDiU octi'Pat. şi OOUPi! ln 
mod dOilSta!lt Jocuri fmmlaşe în în
tni~ ~e ~nti·rprindere. 

Te aru ID co(lcedl'~ pe, '.Ut"ofa\ .$1 
doreşti să fli· bine servlt„ cu p t:Omp
tttudlne, fn. mod civll@at ~al ·dec! t 
sll vlzlţeil unitatea Ş"1ro-allmecnorâ 
constlinţeanll d in strada M.lrcev. cel 
B!itrln .nr. 102. AJ.c! ·1J:u;:reazâ o9menl 
cum se sptme, unul şi • unul. Evi
dent biografia lor este d.lfe[UA, . clar 
pe' ·toţi i i WieŞte c:tteV:.a trâstitUl·I 
cumune: competen~ profesionali\. 
comportament · :lreproş:abll, c.onstJJnta 
datof!et lmpUntte. Şeful W,lltQţU e'lte 

Elena 

tovarăşul V'aSile POst.u·lacJie. 't-nr~) 
animat de o concepţie noufl i,'I tn co 
pr!Veştc stlll1l de lucru, u izbu tit liA 
facli dln cotectlvul sl'lu un lot. Es:I 
mu,tţumlt de ac tivitatea u~tor :.·co. 
Jtlborator:llor ·-Săi. cATar a l e con.sem 
1)l\m numele. I-aUl-l : Victoria Clll;!-e:r_, 
conta.bll şef, D.umllru Nachlu, G~„ -
gefo Tomulcscu, Zoia 11\lcu, D~r~a: . 
Vllrgălul, Sofia Brescan, ~tena BaeA, , 
Ana •rasU.sehl, St·eluţ1ţ_ ,Pcti:uş. ]?a; 
r_oscbJvo sume şi RodlCD. Mlcu. ..._ 

. . . ,, 
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Datorită avdntajelor deosebite, sculele diamontale sînt folosite dzi in majo;it<l \ea rcr„ 
murilor industrfofe, pentru prelucrarea unei game largi de materiale co : metale forcdse 
şi neferoase, carburi metalice sinterizote, piatră, beton, ceramică, sli clă şi s.Hclă optică, etc., 
în aproape toate procesele de producţie moderne : fectificore, debitdre, găurire, ho"nuire, 
lustruire, ·lepuire, trefilare etc, domeniul aplicaţiilor f iind în continuă extindere. 
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chetă realizată de Cristina Dumitrescu) 

o Zl I N REDACŢu\ z1,urnLm ... 
Responsaibhl.ritate faţă de oa.li tatea şi efid.en\•l demer
sului ga.zeta!resc (.Reu>o~i.aJ realizat la .,Zori inoi·' - Su~ 
ce.:w.a de ConstJantiln Tatu) 
Şase decenii de ~'a!diocti:tuzLooe r-0mân~ă' (Vict~ 
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De p..~„ pre>ă adwuat.e ... 
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Culise (C:ii:Sl:irn1 Dumitres-cL1) 

Citim in presa noastră de acum un veac (R.ub'Ce 
realiza tă de Rod :ca Şerbănescu) 
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DE PRESA 
Alexandru Vlahul ă - zinr! t de talent (Il) (Cons~· 
t:.n Tatu) · 

Pa.nora.mic extern (Rubrici re31'!.izată de Constan.tâln 
Lupu) 

P e scurt de la noi e Pe scw-t din toată lumea 
Să dezvoltâ m oonti.nuu deprti.nderea de a eootnorrusi 
(Trai.an Dumitrescu) 
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C 
ronica atît de densă'.1 · ·a_e bo-

..,'i . gată a i;ela~ilor ţ~U noa!jţte 
Ct'l ·celelalte„ţăm socialiste ţ;:U 

toate· iaril~ lum\î a insci:is, în z ile
le ·:iui octom~rJ.er :n.~~ ~i ' iTOJ?.Ot"til.O:te• 
momente de, ,1·efeii'rită. ! •~.-v~it~le'•',!J
ficiale de prieten:te. -ale :t~vatit'jul~ 
Nicolae Ceauşescu; im_preună .~.g. 
tovad.cia Elena Ceauşescu: bl1 U~
unea Sovietică, Republica Populară
Gbinez.'l şi Republtca. Popq.Jară· ·De•. 
niocrată: Coreeană. PJJ.ill mani.fes~· 
tările p rilejuite, p~41,1, dj'aldgt;t.~jle• 
purtate, prin întreaga lor· destll'-;u
rnre, acestea. · s-au . c01;1ştituit im 
P.ol şi in1poi.:tante c®-tdţluţi!.. la .in:-.1 

t'Arlrea reHtţiilor de· .?riet'enie _ yi' 
colaborare <Jintre 'Partidele, · ţa'rale 
şi popoarele noas·tre, '·în i:P,teresµl 
~auzei sodalismu1'E1.i şi 1'ÎÎ-«ii'„ co,o
perăr1i şi securită'ţi1 1 tinternaţionale-.-' „ ) , . , o i~ logu~ iromâl'l~'hsov.i~tlc _la: 
1t-- nrvel ·malt de Iii IMos-cov.B> a. 
r a\'ut dimensiunHe I unui eve-· 
ntment pO'Litic. de- ·cea mai mare t.n"P. 
kmnătate hotăl'Î-11Jae luate !asigu,) 
l'ind "dezv~ltarea 'Pe~ mal „departe ·a 
conlucrării rodnibe , -'l>& ~'multiple 
pla.niJt' i, dintve cGfo .1 două' ţări · -şi 
P<>)foare, a rapol'tilrilor pt'j,eteneŞti, 
tecipa:oc :lvantajoase, jn tPate do.
rneniile. Desfăşurate într-o ambian
ta de caldă prle'tenle; •sinceritate 
t<>vărăşească ş i 'înţelegere "IDU:ttială, 
convorbirile dintre - .. tovarăşii 
Nicoţae Ceauşescu „. şi MJlraU 
Gerba ciov, dint re cele idouă dele
gaţii, au pus îrr evidentă trîiinicia 
Pt ieteniei rom.âno-so.vieti.ee,.* cu ..in
~eltlngnte şi .bogate -tradi.ţi1, ev.oll!l;
lia ascendentă a relaţiilor dintre 
~ele două ţări şi popoare, ca şi vo-

. l-

inii tolriună de a le ' C!.eivolta . ton- 1 

ti.J:i.Yµ, a l~ confet'Î valenţe mereu 
sricfri-te. · · " 
f Referti:ldu-s~ 'm1 cu'vtnt.area 1:-0sti

tâ 1a deiunul oficial\ de qa KtemJ. 
Uri, - la ev,0luţia1 ascendentă 'â·.rela
ţÎj.l_or ron;iâno-sovi'etîce- -de-:a 1t\tbgul 
anl[or, 't.o,V„Jl r a ş ul· 'NJCOÎl:\E 

·~~AUŞl):S()U sublinia :-' „l'n1
" cadrul 

convorbirilor am constatat imi>reu-
Jlă că exţstl.,, târri posfbllltii.ţi ca. 
PJ.!ln t'!f4>t't~i COJDune, d asigurăm 
o ·d~\to,ftliµoe. 111 ·mai · puternici a. 't.-o
Iatibririf şi conlucrirU dintre parti
dele şl· ţArlle- ' noastre, · în Interesul 
dezvoltării. construcţiei- &oclallste 
îh Romlnla şl Uniunea - .Sovfetic.ll, 
ar· cauzei generale a soclallsmulut şJ 
paOU!'.·· rar .tpvară.~ul I MIHAIL 
GQRB:A.(l)l6V.1 relevind d1 neUe 
convorbiri se însctiu. •ca o 'conti
liuare a celor -înc.epute· c:u Wî an 
înainte la Bucureşti\ -·~răta · c~. ·.rn 
acest cadr.u, . „a .fost lf:-c!Ui î.ncă un 
P-as -Important - pe• calea adinclrll 
ooopeddL .in.tremparUd:eJe noastre, 
a -lntlrlrH: rel.aţlllor de atlanfll .dln
tn statele noastre aoc:lallste„.-

Pe.· timpul convorbirUor de· la 
Mbscova s-a. realizat cn·amplă .In
formare r:eclpr-ocii pt'ivînd p:reocu.:. 
pările işil. actimtntea,celo'r două par
tide, ţliri şi popoare .pentru int:Ap
tuirea planurilor şi ·programelor 
de . cJ.ezvoltare economică ..ş i socială, 
a · obiecti.velor staq\Jit~ de Congre
sul <\1 xtv-1ea ai P.C,R şji· .respec-.. 
Uy, de Congt·esul ai .XX.Vll-lea al 
P.C.U.S., pri vind mersul conStruc
ţiei socialiste ii;i România şi 
U.R.S.S. s:-a subliniat şi de l\eeastă 
qatil: ne<;es.natea d'e, a '~ avea per
manent în_ ved~re' tap HJ-' că proce-

•• I 4•) • e:: 
sul· revoluţionar • se · '-desfăşoari-în 
condjV!ii:diferite;.de• la i:> ţară: la. alta, 
partiCielor comuniste r evenindu-le 
sarcina;i de 'mar e răspundere, .,de a 
asigura inţeleg~rea .. , şi JSapJi~r~" 
jusUb ·a; legităţilor •. şi ceri-nţelor.;.ro-,. 
biective ale fiecărei etape, ... co:rea.: 
punzător noilor cucer~ri :ale rev..o;. 
luţ}ei..Jtehnico-ştiinţiflce, .ale Clln.<>aş; ·a 
terii umane. · '' · 

e uin era şi· .firesc1 convorbirile 
cte iJ.a.1 Moscova au analizat stadiul 
şi- · p'erspecti v~l~ 'rnpo'rturilor:·.Şi:)(CO~ 
laborării dln'tre ·cele ·douli · ţâri, în 
pri.mul , tind în sfera . 1. ecp_~QJJ,\lei, 
reafirm-indu-se. necesita~;· i,pt~i
ficărli 1activităţli în scgpul -realiză~ 
r ii progmmului de , dezv.ol~~."- ~..i 
tei1men. lung„ . .-a . colab.o~~r.lt .-eco.q.p. 
·mice şi tehnico-ş.tiinţit\ce dlntllt 
România şi Uniunea Sovj~tţcă 1 pţ" 
perioada pînă în . ap_ul ~QO.Q„,;9 . în c 
se.mnătate deosebită axî~d. Î~ ·~Cest 
cad.llu. aslgw:Area, pe ba~ ~c;Jpr<?,C 
avanJajo(l.Se, 1a cei:ipţ~.or ~- en~~:
g!e, materil 'Pllim~,, - ..(,:Qm~U!.tl}?J)k, 
maşini. şi utilaje modeme. S· a re
afirmat, de asemen~-vqJ11W,, , co
mună de a .adînci .. c;glabora,~af ln 
dome.nţul t~)!nlco-ştii~ţlflc;q µiol:iaU
tăţi• rco.ncrete .d~ înfăpţuire. ~ înţe.
iegerilo.r r~!izate în ,acesţ şens fi.. 
ind . sta}?il~~~t:li :•ţad.nul %>1}Y1;>JbÎn
lo,r j priţ~jui.te de Jntî.lpirfţa ~ lucru 
pe cş_re tovj:\răşa i:lCademician doc"? 
tot· irigjner . Elena Ce<}.._uşescu, prim-< 
viceptj.!lJ.-min.istw ,~l guve.rnulu.i; 
pt·eş'ediht.ele ConsJliului Nationa'l al 
Ştiinţei. şi .Jnvăţamî.ntului, .a avut~ 
cu cadre dir:i conduce; ea de nartld 

•..;.:,..._ r'- ., 

şj. de stat, a .o,r gan.ismelq;r şttinţi.-

.flce ale U . .RS.S. 
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bblectul unui scMmb larg de o- Dind eţl?resfe sâtisracu~ · !aţa ~l;>osit~ .a popoarelor împotriva Po-
pinll l-au făcut, pe tl~plll: c9n:vpi'- de trăinţcl~ aces\or 1 septirhe~te, de liticii · ae 1forţă şi dictat, pentru 
blrilor de la Moscova, şf pi·obleme- evolu~ia roanică a rapor tw"'ilor dm- menţinerea păcii în lume. 'Dar 
le pertectionării colaborării şi ac- tre cele două ţări şi popoare, to- situaţia internaţională este în 
tivităţii în cadrul C.A.E.R., cărora vară5ul NICOLl\E CEAţJ J;':SQU ,.continuare„ cpntradlc,to,rie şi s otn
atit Românta cit şi ppiuq_ea·~ ~·e- sublinia,:\ ,Şilu \ incredin~t ,oă ~t!' cPlex4_ ~ pe'tsisU cur5a fnarmaf.ilor 
tlcă le acordă o mare -importanţă. actUala vhtlă :_ care ne Ctă Ji e- · se menţin incă grave conflicte. tJi: 
ŞI cu acest prilej a fost reafirmată Jut sll cwioaşl~m nemijlocit noi diverse părţi ale globul ui, se a- · 
poziţia de princ.ţp~ ,a ,I>al't.idului realizări şi preocupăJ:i ale_ mar~lui. grav~ situaţia \ economiclţ, . · on-. 
şi statului~ n9sţr 's>o!t'iY:i ~eăf..~a a-. , "~-r c~ez, lf ap!eei'aţ )!ehţrt.1, dială, )nai ales a ţărilor' în c . de 
ceastă colaborare' nu trebuie să hirnicla ş1 en,uz.iasmul său - se dezvoltare, se manifestă w J1 ·ca 
ducă Ia crearea de organisme su- va înscrie ca un nou momenl im- ele forţă şi de ameninţare cu fo 
prana ionale i, . ÎI\ sp~ritul , · n~ pprtant în dezvolţ,!rt;.~ acestor t~·a- de amestec in ' trepurile ' jnt erne 
copcepţij J. no'i, ă l stim!lleze aP@ţt-'\ dflionafţ . elaiu, 'l9 •.P!'P~ . Jn- Qe . id~kare. a il\.dependenţai 
rea relaţil~or. zvor~te din l~săşi fereselor -de progres ş1 b~s~e libertăţii altor ţări şi pop_g 
esenţa soc1al1smulu1, să asigure ale ambelor popoare. cauzei soc1a- Dialogul la nivel înalt rom~ 
dezvo. tt:area. eco1:10r;iie1 naţionale a lismului şi picii io lume". ~- ri:i- ch.inez a. exprimat, însă, conv ' 
f.lecărei ţărţ so~lali.ste. l dul s_ău,_ tovarăşul_ XANO Sit!\.~~ l ea pyotun<fă a ,Partid~_lor r ~i' 

AborlJî~CI "pe ~~g: asi>ectele . 1fun- K~ ;prata ' L•i'AVG~· f~tgia ţ„iivif• i .eoaOOfor ~oJlStre· el, . .R~"b:'f.. }ţţipl 
damentale ale \vieţii intemaţionaie lrere dă ăâtd'aft '1iz1 â ;â tovi/răşu. • · ~tiHt "forţelor progresiste, ii' t 
actuale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu lui Nico~ae Ceauşescu m China ~e ror popoarelor poate fi preîntîm 
şi tova.răşul Mihail Gorbaciov au va ins~rt~ ca u.n ~~upo~tani «!Ven17 ,nată dezlănţufrea unui nou r».z 
aprecl,aţ""că în ultima perioi:tdă ·pe ~ent 10t ·~nic~IN ~iÎor c~o t 1 §h salvgardată· p cea. ,în într 
plan • interrlaţfonal se con5tată' u- ' '°'°!âne, ~· lmpuJ!io! in mcl"'1 fi~ . llbine. . ) , ~. • · : 
nele tendinţe pozitive, dar nu s-a g.~r dezvoltarea const~nU a re~a- Conducătorii de partid şi de s 
realizat încă o cotitură radicală ţul~r chino-romi.oe, i~ domeniile ai Românlei şi Chinei au dat 
spre pace şi securitate. De o mare l l>OliUc, cco~o~ic, t~°!~~ş!lUlţUJc, _,a;>r~tj_ere pozitivă, in cadrul ~~· 
însemnătate in in!ăp~~C!e74J"'-2 ,,eul~ ş~ ~n) •• , w,~enli . '-·~ ~ >-:Vtirbb;ilor, conlucrării strinse pe 
mării, în primul rind 'B dezarm1ătii ~ ~oi:ia Vtzit§ la . ~IJtnţ a rile- i>'Ian 1nternaţlonal într e cele <;Io . 
nucleare - s-a subliniat in cadrul l~lt con:1'orbiri ofiCiale mtre t-0va- ţări şi au hotărit să fie intens.ificate 
convorbirilor - este încheierea cit raşul NtcoJ.ae Ceauşescu împreună cont.actele şi consultările în acest 
mai grabnică a acoţdulW ' de 'r~-· ~.cu toY.arăşa ~en_'lf~f'~~ şi t~·; dorq~n1u extinzlJldu-se cooperarea 
cere cu 50 Ia sutM a l ârihe16 stia.„ t va~i Z,hao J ZJyuigaY~,S!1~; dinfte· ~e ~tit îri. -Cadrul O.N.U., ctt 
tegice nucleare ale U.R.S.S. şi Kun şi Li Pehg, precum şi mtîlmn şi al celorfalte organizaţii i.ntei:na-
S. U.A. Se impune, de asemenea, in- separate cu . tovarăşul . J:?e~g .Xlao- tionale. 
terisificarea eforturilor în vederea ping, preşedintele Collijs1e1 ~tlitar.e 
realizării unul prdgram complex a C.C . . al Partiduluţ Co~4nist C:llk 
de' dezarmare, avind . <ea ţel ifinal nez, ş1 cu tovarăşul L1 Xian-:-~aţli 
lichidarea , tuturor armelor nuclea-.e preş.ediqtele C9miţeţu_lul · ,Nariona 
re,1 oprirea experienţelor cu aceşte al c_onlerfnţei Consultative Politice 
arme, interzicerea mi.litarizării spa„ Popula1·e a R: .. ~ .•. Chtne.ze, • . 
ţiului cosmic, ca şi înlăturarea ·ar- Amplul dialog l~ .. n l.vel ,•nalt ro~ 
melor convenţionale. Cerinţa inten- m,ân~r':hi~e~ a ev1de9,ţla,t cu pr~g
sificării eforturilor .in vederea re- ~ania intărirea şi dezvolt~rE!J8 ~an: 
glementării pe cale politică, prin trnuă_.fl rapo~~llort•#·e prieteo,e . ,ş1 
tra~tive, a sltuaţiilol'. conflictuale colaborari:_ dmţre ţănle nQ~tre,. a.
di1' diferite zone l}.le gloQul"1i a .. re- ces~ , ~v tOJi . le\. pflţ{l .puneipille 
prezentat 0 altă ,problemă majoră. no~,.il~ #-!e ~PC\ahsmului~ aJ:e ,depli-
a in\eh~gerllor CQnvţnite. ne1 e~ali:tăţ•~ i:;espe<;~w ind~pell;r 

„ denţe1 ,§ 1 1>uveraniJ;Aţh.1 1 oaţlouale; 
Co'tl_dO:cător1~ celor două . part;tde neamest.ecului in trebw·lle . .intern~, 

au subli~at m . cadr~ convorblrill şi avan.tajulul recJproc. S-a d~t p 
lor necesitatea 1~tărlni .conlucr~ apreciere pozitivă re.zul~telOf ob
imttldelor comuniste şi munc_ito- ţinut~ in ultimii anl, in extinderea 
re:;ti, reliefind, totodată, hotănrea :,i div'~rsificarea colaborării econo, 
de a dezvolta colaborarea cu. ~~te mlce şi tehnko-şti:ln-ţifice i.n dez.,. 
p~tlcle, ca şi cu partidele . socialiste volta rea schlmburHon 1 'comerciale 
~i ' socl~_l-democ.rate, cu toate for- d lptre România şi Ghlna şi s-a ex
ţele socml-pofit1ce înaintate, re~lis- primat dorlnţa ambelor părţi , de 
t..e care acţionează pentru as1gu- . I d Ita i ti . ti d . 

' · 'A' li llbert-ă+îi şi progrewlui a e.. ezvo · .00n · n,uu„ ~>Us: ~. -~n 
ra'l'ea P c • · r acest. sens -s1Îf1cle$1te' 1pos1bilităţ1 ,111 
totu.ror popoarelor lumii!. diverse domenii ,de„ in.teres„.com~n. 

·. "\' entimentele , de prieten.ie 
,)"-ce leagă de deeenii 

popoarele romlin şi chi-
nez şi-au găsit o strălucită confir
mare 'în rezultatele rodnice ale vi
ziter oficiale de prietenie pe care 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îm
preună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, 
a efectuat-o în Republica Populară 
Chineză; la invitaţia tovarăşului 
Zhao Ziyang, secretar genera l al 
C.C. al Par tidului Comunist Chi
nez, şi a tovarăşului Yang Shang 
Kun, 'preşedintele Republică Popu
lare Chineze. 
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A fost relevată, în acelaş.i timp,, 
hotărirea reciprocă de a se extin
de colaborarea pe 1tărîmul culturli, 
învăţămîntului, ştiinţei, presei, să-: 
nătăţil, sportului , şi, în mod -deose
bit, în domeniul ·cercetării ştiinţifice 
şi tehnologice. 

Intilnirlle şi convorbirile dmtre 
conducătorii de partid şi. de r.tat a l 
celor două ţărl au prilejuii, desi
gur, şi efectuarea unui schimb 
larg de păreri î n ·problemele ac
tuale ale vieţii Jhternaţionale-. 
Ambele părţi apreciază că in lume 
există o tendinţă spre destindere, 
aceasta fiind re.zultatul luptei ne-

A tmosfera deosebit de cit
it duroasă, s~rbătoreascli , ·entu-

ziasmul. şi bucu.ria cu c~ 
au fost, întimpinaţi pc p~tul 
coreean; i.nalţii soli ai popon :îl'.Ui rp.., 
mân,.J ntreaga desfăşura.re a v:t~ 
nezultatele .ei fructuoase au d~ 
m@nstvat cu ·putere evoluţia, ~reu; 

ascendentă. a · atrinselor !egătu;ti de 
prietenie, sollda.rl.tate ..mmtantă'll şt 
colaborare statornicite în tre. 1partl-. 
dele şi ţări le noaslre, ca şi dodnţa; 
comun.A de a exti.nde pe mai d.e~J 
te aceste raporturi. „Ue tfec11-te d ... · 
tă - sublinia tovarăşul NICOL.ulr 
C.BA UŞESCU - vlzUele reci~ 
la nivel inaU. intilnirUe şl.~~ 
birtle purtate cu aceste prUeJurl 
s-au înscris ca momente de ~ 
mal mare lmpodan\l in crQnlea 
trad1ţ·io.nalelor relatu romlno-ec;ire- 1 
ene". In acelaşi spirit, tav~ul 
KIM IR SEN, menţiona că .W,?jua 
vi.zită „demonstrează în mod gr'.11-
tor ci& de d.eosebHe sini ~qodlUue 
frl\feş.tJ de .prietenie person.~ fi 
sentimentele de frăţie tov4r,;işet&I 
nutrite de noi, cit de tratnl~ fi 
sincere slot prietenia şi aoll„~ 
taiea dintre cele douA putnle. 
tărl şi popoare ale noastre". 
Preţuirea reciprocă pentru '"I co""n~ 

tribuţia de cea mai m are în5emnt-· 
tate adusă Ja dezvoltarea rela~jjlor 
de prietenie şi colaborarea , · ntre 
ţările şi popoarele noastre ji·& 
găsit în cel mai înalt grad tlJ.ec"' 
tarea în ceremonl:i solemnl\" în 
cursul căreia a fost inmînat ~~
răşului Nicolae Ceauşescu O.rdÎnul 

(continuare 1n. '1140· "ii 



rfJ Tezei e 

I I 

... 

pentru 

~~ralul· şi : ~oqml 
.~ . , 

prei~LAe. tinâr·et 
" 1n_ ,for1na15~ ~~ului . ~ou_ 

I. ~ . 

'• 

presa noastră .. 

Hed. : Destinate ti.neretului. •!j~l'lll' 
i>rcmum şi t inerilor car~şi dcstl- · 
şoară activitatea în diverse dome
nii de activitat-e sau celor alfattpe 
băncUe facuJtăţilor, ziarul „S!.iail
teia ·.tineretului" şi i·evista' ;,vi~ţ& 
studenţească" au un 1•0 1 edueattv 
declarat prin intreagâ lor structură 
tematic'- V-am ruga să vă referifl 1 

la responsabilitatea. sporită )lenhu· 
oonUnutul ·Şi form.a mesaj ului• pu
blicistic destinat 1ormăirii omohii 
nou, avind l:n vedere că dermîr.ea 
personaUtăţjj umane se inf4pluieş-
l;e în anii tinereţiii ' ' 

3 



--, ilir • . . 

Masă rotundă 
' . 

Nevoia 
de ,modele veridice 

) . 
~1 „ 

Ioan T. MORAR: tntr-ad&ţ1ăr. din 
,i.llt1?rvenţiile colegilor de -pină 
acwn 1:ez,lltă că ştim foarte clat· 
ce anume trebuie să facă presa de 
ti:neret 'cnre e'S~ front Ul e i de ac
ţiune, 'ctar cred di trebut: ' aco·rcta
tă c; g'l.'ljă egală> şi modt1lu1 cum fa
cem această educaţie pe multiple 
planuri, educaţJe care are drept 
scop final fo1'marea unor oameni 
noi capabili să ed.ifice acea lume 
la 'care aspirăm. Este ştiut cil 
virsl.a crtiloctlot noştri este <:arac
terlz-ată, în mare măsui::ă,. prin- ne-
vala de 1.modele. Tinerii au nevoie 
de1 Wl model umail · la care să • -se 
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rnporte7.e ş1 in Cunc~ie de cure 
să-~i construiască i n fond întreap 
lor personalitate. Dar _de modele 
veridice; credibile. Modelele Sfhe
ma tice vor fi repede respi11se dln 
start. La revista „Vlala stud~
~casciJ ·' pentru a" facil.lla raporta
rea tineri lor la mod~lele pro'puse 
încercăm să Pl"C7.entt}m, în pţin-

- clţn\1 prin int~1·mcd)l{i1 dialogttrltor, 
studenţiâ n1nrtlo'r 'Profesori sau ca
rle1•e1e· marllot· ~~rsonaU~ţl_ u11)
ve1•s1tare. Crede1n ' că reuşim , să 
dăm concreteţe acesto r 'l'nodele,_ să 
pulseze de vfaţa-via·ţii , viata 
In cuJortle ei reale. Pen.tru că ·ştim 
'că · schematlztnd, ascunzînd pârii 
ale real i tăţi i , falsiffcind in fond 
1realitatea n-am face dedt Să ne 
'îndepărtă~ c1Litorii. Redacţi~- tlO~_:
tru şi-a propus totdeauna sa f!ica 
o nresă a faptului rE!al, cu_ lumi
nii~ şi vmbrc1e care alcătuiesc d~ 
fapt vlata. Deci ne-am propus sa 
ne oprim şi asupra acelor -~t>~t.~ 
mai puţin sedimentat~ ~le v1~ţ11 
studenţeşti şi să Intervenim: _pr1:" 
anchetele de opinie, în Cfit'e , pOZl 
ţfa r~actieJ sr! fie ferm expri,ri:î~tă, 
J)ozi ţie care est~ -în fon~ a e~1to
rulu i nostru şi a i ntreg-il pr~e de 
tineret. De ex·emplu, pri.nk~un cl
cl1.1 ~e: rmchete pe teţna .au togospo
dă:rit"ii am reuşit să. _demonsldm 
că autogospqdărirea . fusese g~eşit 

· inteleasă în a~~mlt~· ~entr.; -bni
versitare. De~i ideea noastra a lfost 
ini\ lnl privită ca o acţiw:'e ca;e 
nu are nici o sansă de a mişca clin 
loc anumllc iner\i i, scrisorile pri
mite la redacUe ne-au confirmat 
că lucrurile n-au stat chiar aşa: 
că demersul nostru a avut ecou ş1 
di, pe alocuri. lucrurile au început 
s.1 inLrc pe făgaşul normal. Cred 
cii eCicienta s-a clatorat tocmai fap
tului c.i a nchetele au fost tăcute 
cu :'!rija pentru respectarea adevă
rului. Experienta ne-a învătat în 
ani că numai prezentind lucrurile 
ndevfirat. cu grijn pentru nuantc, 
pulern sli 11ctionăm asupra conşti
lnt,el ciUlorllor. 

Apetenţa 

de 
de automodelare 

Corneliu OSTAlilE : Colegul de 
la „Viata. studenţească „ vorbea de 
nevoia de raportare la mode le. De
sigur, aceasta este necesa~ şi are 
valoarea ei, mai cu seama pe<'la-
gogică. dar pt·ocesul de formare a 
omului nou este un proces activ, 

' . 
dinamic. pro.ces 1n cai;e v:idul 
este alît oqiecl cit Gi ,si:M~ E>eci 
trc-J?llÎC S~ ţijl<:lll COl\t d~1 Jâ!3N°1J ci\ 
în pruc~sul de Iornwrir a omu ul 
nr:iu. cu mjJlonc~le not\Jjtre bli
cistice tn;bule să rapqd~lmuJ 
concret. ·1a '.v8ilorilc tu. (ţari . tale 
ale soc1etăth : m,uoca ~at.;:lg. i!f!flul, 
spiritul revolu{ionar, Plr_i.~ ova
lor, afirmarea t~,ul~lt?lli .1r1 ' l': text 
Mcial n incliv-ldulu1. Avm ~ ve
CJe1·e 'tont'~ aceste - ~,~ct,w~, I .«I 1'111 
„Scinteio tlneretulu~ ab9ţd~ a-
ccas tJI pr6blcmJ1tic~ exaţt il'i le- 1 
ml f.ierbint~ nl ci, pdrl_~ ~·~~ ta1ve, 

- ll.rt!Cole econoinit:c su~- ctm i'l)>t.nf
niul înv~ţilmîntuTui. C'A\it~p-1_ li 

'depistăm' _ş i ·su 'g~n:ernHz\îi~ , . ~ „ 
-enta- ·poti'fi_vă ~elitru a ~r~7.l tq ţ:1_tt 
·tort dorintu d~ a p romQ'Va cei ~ 
<este nOL > vaJ6l'OS. Ac<i+Mlh imDOr- ~ 
tan'tli deosebltă sî ~tfol:\tlărli '"ur.>rlu
\.el def: eunoa<~tere. Nu este v.orhll 
numai de edt1caţie mat~rîa lis't-stun-

. ţifi că, de educ:i~ie · -pam,rch-i eolo

. gică în care exist~ un rap de
tranam lsie a unor idei. concep , de
la„ să-i spunem, magistru 1a l>ubiec
tul •espectiv, ţ1·ueste voi:b:,ţ. şL de 
procesul de stimu lare la ·înfi:i.gut 
tineret- - aceastâ Hind o, ~ţie 
majol"ă a formăl"ii omului 'n~ -
a dorinţei electi;J1e de a ;sl!~1~11J:ieâ 
î n · mişc1nea lumii • contempo ane., 
care est e o ruj care spre · ,~r,ogres, 
prin acceleravea ritm\lllii· )~or
maţjei şi. ral cµnoat.~eri1.. o: dinn
-s.i une ma.ioxă- - a ·omU1l.ltf -11t>'U' - atlt 
ca absbra.ctie·_ teoretică dă~~,, -1 a
les ca reall<tate 1concrctă -~~'lt)' con
stituie libertatea i sentfm:~'f;ţl1 ll
bertătii şJ al demn-l:tăţii <ţi;;l) ndit 
pe •O bază. reală. ba~ă " reb.i'.ă · llt'e 
n u esle altceva deoît impl carea 
ncti\'ă în eclificaren societ.'itii nou
tre, in munca concretl\ şi. în ace
laşi timp. apelen\,fi de cunoaştere. 
de automodelare permanentă mo
ralii şi prorcsionnlă. el ică. civici. 

Pagina „Cind. <'Um ne formlm 
cultura general:! '!". pe care o pu
blicăm frecvent pune în dezbatere 
probleme ele interes major pentru 
modul în care li,-iăra generaţie tre
buie să se Implice in automodela
rea umană, ca subied activ şl nu 
doar ca obiect. 

Gabri~ NA!'iTA E : RPferifor Ta 
nevoia de modele. Jntr-n dezba~re 
pe ca re a realizat-o recent un C()oo 

lN!. una dintre întrebări era lo-r• 
rnulafl'I nstfel: „ ave\ i nevoie de 
modPlc î n formarea voastră ?" Pa
radoxal, dar 70 la sulă din cei ce 
au dlsp\1ns ou respins nevoin de 
roodelc. ple<lind pcmtru aubmode
lan~a personalilll(ii lor prin lât· 
J!irNi continuă n prl')priul u i orizont 
ci<' cunm1«tere. Es te st>nmiri.:ativ. 
şi , .a trebui si1 lincm seama in vii
tor de aceasta. ln ceea ce prtveŞ
tc speciCicul sect iei im•ătămtnt
cultură în care lucre7_., în conSfllllul 
cu întreaga atitudine a ziarul 
ne-am propus un spirit ofensiv ln 
domeniul formativ al personalitlt.d 
adolescentului. Reperele le av: 
foarte clare atît în expunerea 



varăşului Nicolae Ceauşescu la 
plenara din aprilie cit şi în cuv>in
tarea rostită la deschiderea no lUi 
an de învăţămint, unde prjntr-o 
afirmaţie plină de semnificaţii, 

. Masă rotundă 
0 ~·: ,• ••.', •l' •' • ·,:l~;„ :~ ~ ).„~ : ~r~ 4-~=---. , • "°f~l t 

i:ublinia foptul ci\. nu fo1~tq bani-, · : . ' , ~ , , , .. 1 1. 
tor, a armelor esl;c funtl.an:ientaJ - <Cea a dezbaterfi 1.eze1 potrivit că·-
lfl ci foiia cunoaşterli, a şti;inţei re.ia e.x.isUi o relativă răminer~ în 
şi culturii. De aceea ne-am pro~ urmă a domeniului activitătii irlco-
pus să acordăm atenţie atitudinii logice, politico-educative, a cml.5ti -
!ol!rnativc în perspectiva asimilării. ln tei revolutiona re. Am pornit dt> 
ii noi ~no~tinţe <!_i~ . toate dome~ii- la consta tarea tă în i-i'ndurile citi· 
le vietu ş1 formam personalltă· todlor nostrl e:<istÂ. sl'i le nurriesc. 
ţii prin lărgirea pro~riului orizont sh·atificări. Am să incep p rin ::t 
de cunoaştere.. Adresmdu-se cltl- mă referi ta cei care au i n!;eles di 
torilor e levi - pentru că o ba- trebuie să promoveze noul in c11-
nă parte clin publicul nostru este noaştei·e. să' i:e fotmeze ca spP..:i~-
!:ormată din această cRtegorle list:i ere lialoai.-(!. $ă presteze o acti-
am lni~iat „Pagina elevului", cu vita.te sti intific::ă şi de cercetare ca-
.i:ubrici „Problemele şcom 'Văzute re s~ le 'fat:Uiteze aprol)ierea de C't>· 
d1n bancă" sau „Extcm'poral la rin tele ' l"conomiei nationale. In ru
slncerita~e·• i~ ca~e încercăm ~ă ai:: bricn "·<?·~~d.e.le _?J,t, " '?. uJlil'' pt~..z~i:i-
ttenăm in d1scuţ1 I elevi, discuţu tă:rp. realiifti-1 Beoseblte din to ar<" 
fnarie s incere .Pr.i:iind problemel~ doriit!nlile. 'Cel~lflll~ ,·palier. t'lalieru1 
genel!ale ale v1eţu lor de scolan opus. este ·a1 sthdt'?ntilor care nu 
Am constatat adeseori dill răi;pun- inteleg încă să 'Se imt>11ce, carP 
surile primite o nutudine deosebit aşteaptă t{ă fie' impln$i d~ la s pate. 
de matură 1n <'eea ce pdveşte pra- cum se spune. Acestora d in urmă 
b.,lemcle vi.etii lor de orgnni- le , este destlnată-1 rubrica „Dosarele 
za~ie sau ~colare de zi cu medloetitătii" unde am publicat o 
zi. lncP.rcăm să construim ru- serie ele a.nC'hete în care am evi
bJ:icl :!orm alive, nu. expotitive de.nj.iat jdeea că nu ln'trarP.a în fa
sau de come,nta.riu. rubrici in ca - cuitate trebuie să fie telul suprem, 
z:e sli-i a tragem într-un dialog fer- d .. absolvirea- facultă·tit cu ci-~ mal 
'til. De mare s ucces este rubrica bun2 rezultate; for marea ca soecia
„0 lume pentru 16 ani" ciestinată Ust de ilă.dejde tn domeniul ales. 
adolesccnţiloi' şi problemelor aces
tei vir te_ Pledăm înb:-o rubricii 
in titula.tă „Performantele a.dolcs
cenţei". pentr u performanţa _\ sco
lară. după cum în rubt•ica „fiaţa 
cuvintelor" acredJtăm ideea potri
vit căreia bun.o. cunoaştere a limbii 
române ajuHi la limpezi.mea î.n gi.n
dire. Şi desigur că .enwne.rarea ru-
11ficilo1· ar putea. continua. Con'e"" 
l!u Ostal•ie amintea aici de pat?1-
na ~pedală .. Cind. cum n e formăm 
cul~ura generală ?" Şi acesteia am 
încerca t să-· . imprimăm un cara~-
1.er ofens iv-rormatjv. ~ă stlm>;liim 
,c:plrill:l de implicare în prob1eme
li: cultura le. incercînd să otedm şi 
modele care să conlribwe la Cot 
mare, personalitătiL lor. De obicei 
aceasta o facem în interviuri cu 
Personalităţi ale vietH culturale, in
~tind pe an.ii de ucet1icie1 de for-
mşre, pe anii în care şi-au defi
nit opUunile in ce prive.şle dru
rnuJ ales. Desigur, păstrăm rubri
cile de tradiţie, , de comentare a 
fenomenul 11 i cultural carte, 
Spectacol. rilm, expoziţii - incer
cind să facem o departajare a va
lorii de non-valoare. Considerăm 
că şi prin a.ceste mijloace cont.ri
Duim la formarea pe.rsonalltătii ti
l]~rllor. ln r ubrici ca „Bătălîn 
P)lutru c ou. b.ătă!i11- penfru noi"' 
!;?u ,.Ştiinţi. tehnică, proclu-cl ie" 
B\t;>d!'.lm pentr u preocupat'ea de ;;i 

de~coperi şi promova noul. 
Da n PAVEL : Pentru că speci-

1 fîc1.11 r evistei „Viaţa studenţ~NfC~" 
este ele n se adresa viitorilor soe
?ialişti, celor clll'e au optat deja 
lll sensul formati-v, o prioritate 1n 
Qr ientarea noa!itrd pubţic~tică eşte 

Ioan T. MORAR. Si în cazul 
„Dosarelor mediocrUăt ii " am con
statat că aco!o-·unde am reusit .. să 
punem degehul De rană" a.n'1 primit 
su!.iciente confirmări că lucrurll~ 
Pot Şi au început si'I se schimhe. 
Un. semn ci ef:iclen!a esţe direct 

proporţională. cu impHcarea. ,Qoasti<A 
ca ziarişti, în pr-0bl emele cele m~I . 
.:ip.ătcare ale v.ieţil studenţil,or. J 

Red. : Subllnlerea con8~vcntiL în 
documente•e de. )>iµ:tld, i~ ~vinţă.. 
rţ'Jo secretat:ului general, a~ 1p_,ţ.tld1i1-
lui - a necesităţii unei munci· Po
litlco-ideoioglce lnl~ns~„ de .forma
re fi'. om ului nou. de ridl~re :a. i -q;; 
<!ului de înţelegere şi de conşU~-. 
ţă a ma.s~or cerc ziarlşUlor ~. J,m
pltca.re ca mai de.pUnlt şi respon
sabilă care s!S <:onfere demersuhd 
pub1Jcisţlc un rol activ Jn fofm~
re~ o~uluJ nou. Oum ar puiea O 
~.efinU,ă această imp.Îlcare 'l 

A-ti asuma cauza 
,) 

despre <are scri_i .c~ 
• 

(auză pe prop.r1a 
Şerban CIONOF : Cred că. vor

bind despre · contrib\lpa presei „ la 
fo.qnare~ omuh.ti no.u, o qb,_ig,aţ,ie 
mo1'ală ~Je.mentară 1 it1e in_deamn:ă 
să reflectăm asupra felului în . Q~ 
a ci iooăm r:ioi. ca ziarişti, ~ntru l a 
descoper i forme şi mo,4alităţj py
b!lci&! ice care să contribuie la f.Qp
ma!"ea omului nou; Dacă avem în 
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Masă ro tu ~ ă :realizată de . 
. Milena COMAUESCU 

(con.tinuare din "Pag. 2) . 
coreean· „Drapelul Republicii '·, cJa
sa J~ şi loyarăşulul Kim Ir Sen Or
dinul „Victoria Socialismului ". Re
zonante PrP.funde are, de as~r(le
nea, confe#rea titlului de „Doctor 
J{Qnprls Ca~a 1' în şt,iinţe economi
ce ·~ov~răşµlui Nicolae Ceauşescu şi 
a titlului de „Doctor Honorl·s 
CauŞa" îri. Ştlinte chimice tovarăşei 
Ele na C~au.şescu - vie iJU.'itrare a 
înaltei a precieri de- care se bucurâ 
coo~ucătorl"I .noştrrin rindurile ,Qa.,
meniloţ de ştiinţă din Coreea 
populara, a întregului popor coreean. 

Desfăşurindu-.se sub asemenea 
ausplcii cjeosepit de favorabfle, 
convorbj~:il~ la g'tvel inalt de Ja. 
PJlenjeţ.n: s~au conoret4zat în 'hotă
riri menite să adauge noi dimensi\
u.nl . şi să descb:idă> ·noi .perspective 
rodnicului pilan.ţ · al colaborării ·ri:J„ 
mâno-~oreene. Angajate> într-~ am
plă activitate de înfăptuire a unor 
cut.e?.;ătoare planuri şi programEt"de 
cJezvoltare economico-socială, tă.rile 
noastre dispun de posibilităţi spo
rite de !!-Şi exţinde 1şi dfversifka 
schimburile cemerclafo: şi ·a · admci 
cooperarea econ'omică şi tebillca.:. 
ştilnţifi~ potrivit cu prevederile 
acordu.r:Jlor pe termen lung în vi
goare. S-a hotărit să se promoveze 
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Virtuţile· şi Ser-Vl tuţit~-~-

f n ·reclecţii se oficmă în mod cu'rent că, pentru activitatea unui gazetar, a susţin~ 
o rubrică fixo reprezintă o serioasă piatr:Ci de încercare, un test de profesiq,Q.alitate şi~, 
nu în ultimul rind, 'de tal'ent. Fără, a fi propriu-zis un· gen garetăresc înregistrat ca 
ata re in ma·n1.1alele de speciolitatg, rubrica fixă ore totuşi rigori precise, virto-ţî şi ser.vituţ·i 
clespr,e ·care ne-om propus să dişcutăm cu semnatari oi unor asemenea rubriCi :· 
Corneliu VLAD („Românîo liberă"), Dorin SALAJAN („Flacăra"), , Constantin BR/tlESCU 
(„Viaţo Buzăulu'i'') 

'·I 

I, 

J. ~ 

rubricii fixe 

( I , o. !J_ ·~ I . j -. ~ . ~ - trl2DUI18. . 
. ·-

a actualit_ăţii 
( t • .„ 

Corn:eliu VLAD. -.......----. ~1..--------1 
' - Ce rol revine •rubricii fb:e în 

pagina de ziar"! Prin ce se ueun~&c: 
atribuţiile, pos'ibUUAţiJe ei, :în con ... 
textul unei pnbUcaţU-<? • , . 

- Jntr•un c·9ti_dian, ·~ubrica' 'fîxn: 
are o funcţie fii ne ae:rinltă, eti '"asi
gură o continuitate de ·tratare a u
nor tem3tjci majore Şi, în CâZ\.11 i
deal , n face dtn ·unghi'uri ·fntere!:nn
te din punct de vedere p1:1bllclst ic ; 
dacă se poate .chla,r ;i.fledi,t~. ?.resa 
romfinC1 are o tradiţie valoroasă tn 
acest domeniu ~i mulţ i dintre marii 
noşt1·i scriitor i care au ~ost şi zia· 
rişti nu deţinut rubrici fix2. E su
ficient să înscriem pe această listă 
numele lui TudQr· Argh'ezi, Georee 
Călinescu, Camil Petrrscu, pentru 
ca argumentul să devmu pe deplin 
c6nvingător. Şi exemple prestig&oa
se pot fi f urnizate şi de publicis
trqa actuală prin Eugen :Ba•·bu, Fă
n~ş Neagu, Radu CosaŞ,u Din,u 
Săraru, Ioan Alexandru, Gh. To
mozei şi alţii. Sint creatori de va
loare, atenţl mereu la pulsul rea
lităţii şi care ţin să-şi exprime 
lltţnctul de vedere asupra_ ev~n1-
l1le1'\te lor î n mers, asupra lucr4rllm· 
în desfăşurai·ea lor~ 

Pe de altă p arte, da~ă jud~căm 
din punctul de vedere a1 cmtoi•u-
1 ', rubrica fixă îi acordă ·o fam.i
liari t.•te in plu.s cu zia rul pe care 
îl citeşte. Ştie că va găsi înto,tdea
una într-un anumit spaţiu al pa-

- .„ - I I 

g.~ii ·1~bri,c_a . ele we este le~at, pe 
catte ;o, ~aută;: 'ţar~ i;ăsptmde ~ora 
dln tre întrebările lui referitoare 1::1 
probleina tis:a de aţtu.alita'te.. tnt r- un 
anurpe fel, ru!>rl ea Vxă amih.teşte 
~B serial de televizfan~ - acest 
oa:rpe~ pe ca1-e îl ai in casă la in
~rvale cunoscute . Şi a cărui evolu
ţie . o urmăreşti 'to timp. 

- O.e satlsfaclii oferi\ rubrJc.a 
flxi autor~ul el .? Cu ce dlllcultăţl 
ii confrunti ? 

- Este o î nt reprindere ambiţioa·· 
să şi nu e delbc si~plu·de 9ustlnut. 
Iml amintesc că, în -urmă cu mulţl 
ani, am cunosc:ut-o la Geneva pe 
mnl'eâ zlari.stă de politică ex1emă 
.Genevieve Tabotrls cnire Ilia o vii -slA 
venerabilă (depăşise atunci 75 de 
ani) tinea încă o 111ubl'ică. fixă în
tr-un mare cotidian rtancez. 1nzic, 
biologic, nu mai puţea face totd~a
una faţă marelui flux qe ev:entr 
mente, dar simţea nevoia unpel'i
oasă de a !i zilnic p~zenta - şi 
nu oricum, trebuie sublin:lat - în 
pagina gazetei. Numele e1 nJunsese 
să reprezinte un gii' al seriozităţii, 
al înaltului p~ofeslonalism. Sigur 
că exiStă şi în ac~t domeniu, al 
rubricii fixe, ll')ulte capcane, riscu1·i, 
sigur că se poate cădea lesne ln 
monotonie, dar aici intervine. tre
buie să intervină, marea v irtuozi
ta te a i:Jeţinătorului el de a îi me.:. 
reu el J.nsuşi, înnoindu-se perma 1 

nent, nebMînd pasul pe loc. · 

După opj nia :Q)ea, azi e mal in
tei:~a,nt ca rubnca :fjxă a ~ui ziar 
sţ'l_ fîe sustin:utlţ, nu de un ·s1n&1,1;:. 
f~~tlar .ci ~de . un colecti.v. să.;i spu
nem - spaţiul destin~t ei aevenbid 
o tribună d~. ' 'ia ·în}ilţlinea .ca-re"l4 
se ,exprimă mai .multe voci. Formu~ · 
l:t \:ni se · J?~.re mWt ~ 'oi»rtună 
ş~,. de altţ,el, mari "puplicfiţiî al~ 
hinili recurg des. la "'o asemenea -va„ 
riantă.. · · " 

- E1dst~ o 1t.l:OOCUP&re s.JP,eClaJA 
legaţi\ de unita~ ace..&or v.oci, de 
ar~onlzart!a lol' ? Este necesari o 
astfel de P.re0cup,are ? · · · · 

--.,. N-aş spune a rmonie, dacă nata 
a t· însemna ca toată lumea să cin.· 
te aceeaşi arie, 'dar o-. ·unitate tre
buie neapărat s A. existe ; nu numat 
în ceea ce priveşte ·atitudinea de 
principiu, punctele. de vedere .sus•· 
ţinute dar şi modalitatea de aborr
dare. Fără o _unitate de concepţie, 
rul!rica fi.xţt devine a)t.ceva ·decit 
şi -a propus, chiar dacă Ideile pe 
care le promovează sint valoroa~eţ 
Rolul deci.siv în această prlvirtţl 
revine publicuţiei, celor ce o con
duc. La „România liberă" există o 
seri~ ?e rubr.i.ci , fixe (chiar da~ 
ritmwi1le cotl<Uanulul -nu permit o 
periodic.Hate r)iilroasă) şi aş el~ 
între a !tele, ,;Ohrlca" ,. „SemnUlct'r 
ţU", „Cotidiene", rubri,ca nenumită 
dar prezentă statorl)J~ î.n 1,>agina la 
VI-a, dedicată prob'iemn~lcli· exter„ 
ne. Toate aceste rubrici Işl propun 
să ~teze subiecte ale -actualltăţll 
româ.Qeşti şl internaţlonaJe cij@ 
punctul de vedere al ziarului, 18'1 
Ct)tegoriei de cititori căreh i se 
adresea.7.ă . Fiind cotidianul Fron
tulu1 Democraţieî şi Unităţii · Socia
liste, rubrici cum sînt cele menţio
nate tratează subiecte de interJ!S 
direct, larg pentru cetăţean, înly-un 
limbaj cît mal accesibU lui. - -



• 

Ancheta revistei 
o;i rubrici care pol d is pâ1·ea ;;id ati 
(.'\I adopl:i rea de cutre pub!..lc:iip a 
unel noi formule. Din păcate, nuit 
'sintl şi rubrici car e se r.ien~fo li'att 

·-· 1 1diri 'iner~ie de.şi combustia 101• in'-
ln gţPJ.eral :S.<i C-Onsjcţ_~:i că ţern.;'i s-a epiµ z::it : In ace.,;'t coiort 

suşţinerea unei rnbl'i.ci fb:e este o exis'tenţa, e însă ai· iUc1a : ... , e o v la -
pr9bă de profesionalitate, pentru tu inlr-o camei·ă de reanimare , 1 
ci\ presupune infringerea unor dili- _ Vorbintl despr~ dlspsrlţl::i unel e preferabil să se p1·ocede1..e 
cultăţi. Care a1· fi act.-ste dUicul- . i:ubrici vorbim de un l ucru 

1 
trjst toată. e."'(Jgenţa. AlLfel rubrica -

tliţi spe~ifice? i:lat · care devine uneoti ' n ecesar ; poate într-o măSw'fi şi ziarul - i~l 
- Despre pericolul rutinei, ru Nu m-am gin.dit niciodâtă ln felul pierde creditul la cititor c;: a~esta 

manieriS:mulw am 'amintit .1şi elor- trl care moaro Jl!l ' rubrică dar. :Cred Wi se „pare lucrul cel mai grav. 
tul. de ·a.-1 depă~j.- 'WJ· -e., deloa $im- . că. .µitreparea me,riţţl r. înk-adev-ăr l;iµp1·ic~ d~ _li! _pa~in~ a_ şasea t\ 
plu, presupune o .preocupa re per- pusâ. Există inai m ulte sltunţi1. S!nt „noxnâ:niel h bere'', care apare <le 
manentii,' pentt,u ţdiprospătrirea .,u'n- rubrici care se nas~ dii{ necesrtăţi peste cinci ani, fşi pl'opune sti rie 
ghiurilor ăe abo'rdare, 1 penlru;;, im- ' evidente,· legate ~de utilitatea . wiei o rereastrft p1~iil qare zilnic se poa~ 
bo,gutirea perimetrului t ematic. campanU de im~să dedicat.? une:l te privi cu up qehi proaşplit şi re&-
Presupune, de asemetlen, să fii anumit obiectiv. Alunel eind obiec· ponsabil faptul internaţional. Chid 
pe'rma nerft la zi cu toate · eveni- rtvur a fost atins, 1-ubricn î~i iffce· reuşim să o facem aşa cum ne-run 
meutele, cu informaţiile numeroase tează m isiunea, şi şi-o încetează cu propus, satisfacţia, credem, nu e 
pe care le furnizează cotidian rea- b~o.~~nt îns:l şi rr ubrici reare dis- numai a noastră, cei ce o susF-
lftatea. Dacă citi torul un-?i tiSţ!1lle-..i-· P~ din cauza "fiei:"tajlii · ~~il>i'l~ti- .;: neln:! ~entru că o rubrică t rebuie 
•11ia rubl'iei va obse1:va cq -~~n~ ţi;ţpr q~ invenftvit , '!I ţerv . tt- · !=ii,.. ·fie ll)e~·eu o tl'ibună a actuali-
rnene, e'enimente in :Je-;FăŞnrafe' ~ blicisficii a cdVnb taii(:lLOC- . !st.;':i ... t ăţ'ii~ • 
nu a,U aJUnS să-Şi găsească i0cul 
in spatiul respectiv, va tr d.l un 
s~nlimP.nl acut de insatisfac \ie, ,.a 
a•1en senzaţia atemporalităµi, ceea 
ce nentr11 ziar reprezintă o n<!r~·J
şhtf iaf„pP.ntni ziâr i'St o 1pena!!zru=e. 

- Cum 'se l·ecu:ni>aşte perwnall
ta.ţţa !lwbIÎca~iei, sptclficul E.i in ' 
splfii~f }?rct'is cleUmUaţ ;__ tematre, 
st llat.i t•, , grade ~· pe care 11 l.'e-
pmz;nt..ă rubrica f ifi ?- ~ 
~.._, .. Ii,l ;bunîi · măsură, · perS·lnalita
tea, sp~cific4l _ publicaţiei se preci
Z~C\ţă şţ 'p~in aceste pune.te . de re
pei·, 'cc5ordonilte permanen'te· ale 
ziarulw. Sigur că rubricile fb~e tre
oui~·i 'a· s'e incallreze'J în sfftlctm:a 
generală şi să n.u facă notă 'discor- · 
dant~ ~'Ele vin ca iii'$te acceiue ne
cesare, asigură eon'tinuitafea, uni
tatea iî11 d'iversita te stilistică a p u
bliaatiei. „ 

- €ind apare, cind se nac;te o 
rubrică •mi se pare uşor de pre-. 
clzat :. ,"B'hmcl cînd o necesitate te
matlcr."l o. idee publicistică, oind 
zlarUl însuşi ·o cer. ·Dar de dlSpă.-
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Clipa, 
nu aIJljp~ _ t;fl- l~lipei 

<---------,-_...,, Uort~ SĂLĂJAN - ------
- A.m avut im,resi~ l : ~ţ: ac- ·• ~ ri,~ă ~ i~ pe p~·obleme culturale, să 

ceptat doar după o ezitare te~a auzim n umai de bine şi să nvero 
convorblriJ noastre. De ce ?. Reili• pJ..\ter~ înteţ ite pent ru a susţi,ne mal 
nerile vizau obie-0tu.I interviului sau multe rubrici aşa-zis fixe. Să mi 
ideea însăşi -a 'iihtii Jntel"viu 1>e ca· se ierte. m odestia . .impinsă. ,uneori 
r e iJ acordaţi în loc· de ai-l •.solldta? pînă- . la: limite exagel'ate, dar ~tot 

- Inifial, m-am gîn~1t că ,e'XPi::· astfel ~ P.roce~pţ şi..oµ w:i_icaj,;_p 
iieqţ~ mea " î n ale -publ icist!cti de întrebăr1. sei:i:se1 de, c~nfrnţi ~ 
~hl:-rhi t.hgă~~iia 9 aia~·e de\)aruljare: ~eq~r~~ - r~~1zăru ~o.r. ~ Lo~voitoa · 
ae perspectivă' dar Ş\ la _raptul că· re !nterviup._ ·~~ ~- ~~1 ~~tin. a "i 
nu am ' susţinut o' t"ubr!C'a tntinsă "'.âra~ dl. 1101, .z:arişth ş1 sc:r1itQ 
pe un spaţiu anume şi qesfiişurată tineri ave!° in~ des~l d_e ;nv{~t 
într-un timp anu:ihe. n e•·fapt, gre! de la iruuntemerg~tor1. Apoi, {ar 
şeam niţel :~ i"l'I spectU 'lt>e pttobleme e11te adevârat oă scrierile .noastte,, 
soci~1e aht su8ţii:ntt o .8St1el de rti~ ' a~elea care ·sînt şi cite sint , 't reb u_le 

• I 

,, 
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.s-?i vorbea sc;".i ci~ i~1f.ele cl•"'SJ?rc . noi 
friflne ; l rcb uic sa ne .·cprezmte. 
5~ · he cet·tHice intocmai cum s ti,lul 
repre:>:intă ornuJ. . : 

_ DnPi'I aţest 1>reambul, '?îi p r o-
-pun să. venfm .:!Ia '(~estrtni~1• : la 
rubrica fi.Xă, d~ct . ' -' 

_ 'J'rebttie să Vă spun. încă ele h 
încept•t că nu cred în ?'iibi'Ica fi.xii . 
c red, în sch!mb, în scris ul de .va
.loare, în sensul C·U tale.11t. sc~·ţ~ul 
c:u nerv, scr isul di~ dra.goste şi ~~n 
bucur ia scrisul ul. M~trile splrfie, 
marii scriito1'1 ·au fost şi mari j ur
nali.Şti. Dovezi grăitoare in acest 
,sens ne oferă. ,Publiţi sti:c;a l u i l!;~i
nescu, 1n t·g::i, 9o~a, car:nq Petre-seu. 

- Si care a't' fi, p"Cntr u 11ttm
'tteavoastr;i, 'pr incipa la- concluzie 
(Jn-am fe r it de ou vintul „lecţie", 
dar la asta m l\, gi"~ţa,m) c~ . se tJes-
11rinde din scrisul l!>r pu~licisUc ? „ - Ziaris'hil' '{.irci·ilt ot-m)(l este, 

cind-nevrlnd, · un c.ron h:ar · a ll V'.f'e
mi !• so.le. Necesarmen·~1, f idel. Jil"l 
acest con text yor~p3 . n1;1! ~te de 

I\. neglijat rolul. de modetatoc de con
~iinţe. Tocmai din aceaslă pers
pectivă este' nevoie ca scrisul sâ:u 
să fle imprJ:ignat de demnitatl! ; ~ă 
fie corect, să !ie ade_vfu:aţ, . mula l 
pe fapte de v:fa~ă aut.entice şi nu 
pe supoziţii . Girul' auten'ticttă.ţii şi 
âl. n outAtii fl dli, tir-eşte,l ·taI~:nwl 
dar şi ti:avaliul m.u.ocij, saîe ·neos
toite, <;inslea w .a sut·ptjnţl~ CQtect 
!·ealitatea. !n~· reto1jcă şi real1ta
fe, ziaristul trebuie să aleagă rea-
li'lat'ell. I · r. · ·, ' . ._, •· 

Ohinr dacă a'Qem -posiblle şi • ex
pl icabile slăbîefo1U omene„n ·(.vor: 
btt anticilor : ni:mia di>n c~ e$te-.O
ltnenet c •n u ne e st1·ăin) ,=·ele n u· tte
baie să transpară în sc.:rJS) l.fogrea
lază scrisu l : tlectarativ isrnul, d 
iruria fără ncoperlre, dezinform a
re , ll~rnagogia goală şi pedagogio 
i e.tu~. Yin~!l , .tt~Le v,i,aţă ntt numa i 
ln trl11nir şi in plinătn lea ei ci şl. 

; ' 

Ar1cl1eta revist ei 
~ ~ ~ „ • ~ ~--=-- ,, 

cu nimicurile ce-i silit sg.eciiice. i ul lvlireea l\jfaliţa . şi Radei Enescu 
Ziaristul este chemat să demaŞt-e din .revista· Familia . Eseurile, 1!1'9-
m inci una, di vers.iunea, dela~ionis- nic!le, rep ortajele, anchetele, ~
mul, tl'aficul de influe~ijl • . neg~tfs~--. reşt,e c~ - po_l fi ~uprinse într~ c9-
m ul - în chip nedisimtiat'l Vo.i,:\)tt . pei.:4'lt! :ui;ie1 cărţ,1. Dar trebu1e s~ 
lui 'Arghezi : 1nu pot! fi foger pe li se dea o uru ta te, un lustru 9e 
coala de hîrtie ş i ~pprc {nt •:iat.a cea; viaţă lUili;ă, dac~ _l'Qâ pot expri~a 
de toate zilele. ' ~ ' · . • J • r ~t:t'.'el ._ ·ca ·,~~- e, ~tUş\ altceva d~-
Trăim clipe pline uneoi:i de . ~ cit fo1letc:ims.1ca. 

.tiramatică m ilr et:Ie. E • .fundamehl.:tfl ' ·~ · ~- „Tăietura" :mai '.Jiterai:&-a- fr • 
să s urpl"indem clipa, nu. umb 1·n cli- zei te face să b!Lnuleşti, cdind un 

t~pei, i nu .am1n tirert'.e i,6 n.u riisfrîn~- !hs&fel · de- 1 arUco1„ lntenţla1 "n'iî-yil
, ,reai ei într"'O~ oglindă concavă, tm:- t'Oare cărţJ. Pagina -Oe Zlilr acccl)li, 
Jabricată. Poetul, prozato.r ul sou 'i nsl; s tilul 1'\infloJ:U, .rnefato..rlc•11• eu 
dttamatu.rgw pot t'făl~ŞÎ· .din runlntl - orJce J)rei? 
11ea '"clipei; ziarlstni - n u t. . - . '1'.Jâ • înfurf~ s.lnc~i! m~taloH.t.a. 
. .,.._ ID,e;•jl.C)Ord CUi• ·asel1:iunile dum- ·aşa" ;cum mă" în:furţe .Şi excesul d e 
neavoastri, ,. dar nu i se pa1·e cli neaoşisme. Sttlitura ilu trebuje 'Să 
j~ficl nicil:lecutb ·i.\'l'.in1_a. afirma- includă remihi~cerlfe' · a'l\e rexfcu_l,'ttl 
tie ! !DU Cred in TUb'rfC"a fiXă !>. şi fofietism°\iJm re!!il)na[" it n~ceM.t 
' - .':Ctna <JE!$chid« 1!)n ziar sau' o să ' militărrl consec~~nJ peliti:U•unt" 

·i·evistă, ' :Î'hă -u'lt î'h ;ft încipai' 'l_â· ci'l\e tatea l imbi'i -Ş.i' ;i· cui~ui·ff n,aţionâle. 
!:l ffrie~ nu la ce fel de rubrjcâ e s~u Să promovă1n· u;n ~limâ~'<de atn'.\6-
liţide l\nl:nne ·est.e ·• pl~at~ 'Citel;c nie"'şj în_ţelegeiJe· :lntt·e slujîtorif'~-
cu sU!letlh la'··· g'w:ă orkllid deiului sau· ai. uneltei 'de pr.Oaucţte 

'Cla:U· P,es!!e un stîhiecen1 inte.~eşiµlt, nu.rfiită. maşina ·~e' s~1s. · „„ -· 
b inl·e 'sîcri~l·bhil~e oocl:fulm~n<tat, ~rt'l- .. . · rn.,, ţon51,,1 fieţl,l1'.e ,zfar1~ţ ~.~. -:l04J-
cu at ' n 1.a1mg e gen ·ui: • vJdu~Ltat~a ,sa pnY:apJ. ~. ipco~}in.. 

1J ,...., Upeod, 1 artl~lcle· -publicate ~~!lfL . Tel~l -~Up.tem aţ,.Şcc.~ 
de-~- .l~ul timp~JHt în ,şpaţiul .Jl- 1s1uJ1tor :~ JYI1}?11:. ,ş1 ~tH s~irlffilp.l 
n4ţi rubr,ici ~e ,~int .adun.a.te lp ~sţe, ~ce:,ţa· âe· .a .. ,ting~ ~ Î\lY.J~d 
ţ>a&'Îni de cane. Le re&.~<;iţi, re~h mer..e~ ce e de învăţat mereu - ;un 
te astlel şi ' distanţate hi Uinp d_e 'inalt grad lde splfl'tualitate. 1BJli 
!'cli1f~."ţ1~binte" ce 'le-ll. tlat naşte- ·acw:pre~plin al ' 'SUfl~tulul'i. său · e 
'?~. vaiorilc .RfP!Oscut~J Se . dobin- -t·ecomandabil să 1 d'e'a··şi -sem~.nfr '<> 
<lese~ prin reorganizue.a matea:ia lu- bt•umă~ ·tle'·necerce~tă 'îndeajuns 'e-
Jui, ·noi perspective;- nni icaut'lftl '! ternitate, mr ·: tocmai locală- ~ I• (cutn 

- Cit.es cu1 t eaUjJ plă:c.ere ~„Re- spunea un 'confrate:: al rrasttttl~ 1" 
vista strărnă " wn Luceafărul, în- P ara l't>aZind, 11in nou, pe 1 ciYteva, 
tetViUl lU.i Bo j·ges tnn SI4.ST, p ro- aş conâhîde w ·emblematicei~' dU-
zele i)oliţisţ<! ·.sau · iliifr~sionan_tele vin te : ziarlstul-sotiltotul este„01 lu-
articole de şth.nţl\ din A!ltl'a sau :nîn,are .. C~f.'T J se c.onş~ . lWU~l!!od 
-~~ neu, ca Şi superbele 1ese1..ir i ale pe al tll ! 
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· Ancheta re,1istei 
·; 

. . 

T·est severi. 
I f 1r ' 

fJ 

.... . de . profesionalitdte. 
I 

............ ___,...,____.,....„ ,'---.....----. . Constantin B RAI ESCU 

..·, 

flii I-···. . I . l, ,, •:! • 
- ! - ,P,atem· ·consJcJ.eta. rubrica · ~11 
l>-fJ;ntte 1u1nctele de;. 11\Ul,nt ~res, 
pentru-.<CJ•t&o.rl, ţn, .PaaflJ$•1.d~ ilar ? 

- O imagine staş poate prefaţa 
'orice ilîcursiune. în: iuii'!ea' rµp~ici-
1l?r fixe : iată, nic.~J n~·.:.s-a In~epăr
i~t pifl.e de Ch~o9.cul' :de Qifl,LZa:i;e a 
.pţ~d, Şi - după ce a aruncat o 
piivlf~ ~e anşl;linblu ~µpra ilaru
lui, - cifi;ţonti jşi fi_x~Şţ;ă . .atenţia 
§.e, o ~uqută pagină, înt~.un a
ni.uile Io·e al 8.p?$tela, a.co'lo unde 
Ştie s,igµr c.ă v:a".găsJ r uJ:?rica .p.te.
fefatâ. 'Satistâcţia .de a li m~reY, la 
~i,t!_ent cu informaţii . de· 4tim~· .Oră 
tllhtr-un anumit do'meniu, 'int<:\re
'!!Uf . itu. r c.are ~înt receptate notaţiile 
·pe '{':temii speclfică fac din fuhtich 
~:ţ~ -~ p~ct de' mar~ alp1cţte' al 
Ziarului. rata de te 1satisflieh"a celor 
eErre- asigură · stabliitatea- acesto'I.' 
§~ţii tipogr~c;e este , j ntrutotul 
. justificaţ.ă .i• 11) defi,nitiv, :ţ!~ ,,fiecare 
.fO.Mmir~1~ al ' '1'ub..ricU.. fi:x.e .redacto
rul ,~Hi un sever te.St de -pEQ!eslo
m1liţate„ .~o.rţa '5pec.ifică '·8 :materia
lelon_rd~ .aces t- ·genr1&fJîndu-se intr.,\'ln 
r,!!.po~h direct propo,rţional cu efor
tl!l qe.....a ~~~.a corect Ş.i. Ja . •timp 
preten:ţi,d.le :eiti.toru.lui, 

I 
- Care sint ditlcultlţÎle uneJ 

rubrici fixe, pericolele ce o ''pfn~ 

12 

dc:sc ? Cînd r'is~ă să işi piardă 
Po.ţmJadtatea, torta de convlnge"r-e? 

I ' 

.,- 4tund einfii pe rn~a de :scris 
se insţa1ează in.difei:E!nţa, · :eîhd ru
_brica l\i~ , devine o "COrvs:>adîi ·plic-
1~kQi:ţs_ă, -plie:tisu.1 · şi Tiinclll.erei:t~a •. au
iQru~ui se,-, tr@.Ils·m;;: togia Şhasupra 
cititQrului carev m ai devreme · sau 
mai tirziu„ va abFlJldona margina
lul pretet·at, 'fixÎndu-,se .asuprl;l al
tor centre de i;i)ter~s. Moartea unei 
r~bl'i,ci ·~i_x~ se J}~3lte dfJ~t·a ~P.Qi 

rşb al~gen~ neinsp~ate Jl .9nzont'!Jlui 
e:~ dţ acţmn~, aşa cuin ş:--a I11t:tm.
pla.t în gazeta noastră cu f,Pl~. şi 

minus·', cru.'e1•• altminteri;· debutase 
cu ·SP'lliti:lte:oeată. „ .Dimpotrivă, 'atu-nci 
oînd'nr uBtidâ fl;til ··~ ! i ndffercnt de 
aomehiu\ · în 1bi·e eifte tanf.9i\a~ : 
î3o1f iic, sCfdttr; l:ulfural sf?ortiv '$'.~.ni. 
......: i61"'coliturează · 'cu ''inte1i.lf!en\1i 
ob1~dtiţe1e, 'so tiI · cte ·v1a~h1taf~ ~re 
a·ce!l'f/!la â~otesc coris~der"ab'it · 

1 

.~:· I ~ • „....__ ,( .V- I. 

- :.Pu&eţi ~x~mpJiflca.· prin ruba•tci 
aJe· gazeteL „V.laţ.a Buzăuhi'i"? 

! . t I i 

- ti;i ..,Y,j~~ .. ~u~.u!ul.'.' e;xift~ '1U
brici cru;e .reziStă wcâ .ele la î p.fi
i ntarea -~jţetei (,:Episod", ' „Ş,litz ", 
„.plalog c.u c.itjtorli ''). O .sen~Jhilă 

I I I .11 rJ r ţ 
forţă de penetraţie spre inima şi 

cot)Şliin~a buiolenUor au avtu a'pot 
1:ubricile „Istoria vie" (1978-. 79 
înfiintată in perioada pr~~ 
toare anive.rsării a .2050 :de aâi de 
Ja înteme,ierea primului. St~!: ~c 
centrali7.at), „Ştiin~ eerc$ L'Cij ro
ducţie", „O întrebare pe . col ana 
~ 7-a," .şi a ltele. 

Relativ tînără, rubi:-îca „De, Ia o 
informaţie la alta" - cate „ g • 

'.pe:.„~ la dndl,ll 'ei 9 sumă de ar-
. ._.., , ' I . ' 

.gin.al~ :fixe 1,„ ,„Eveaj.m.ent", , „. u-
dienţă ", „Semnal ", „Afiş", ,~UJfiiina 

otă" şi altele _: manifestă am ltfa 
de a n m ica ag~nţie P.e 1n1Qr-Jllatle 
a 1gazetei l)O<.lstre, un 4}?\t~·. " care 
pu.B1ează pm·manent ;ştiri" de. JYlte
r~ din" domenii ' diverse. 
. VorblDd despre for(,a de p~e&-a

.ţiie a rubr icii fixe est.e,, poate J;l~ 
r it să aducem în atenţie şi expe
rienţa realizată cu rubrica ,,,>A,vut 
obşt.esc, răspunde1;e pbşteascîi'~ Pro
gxamată pentru. a insei·a materiale 
•vizînd· cauzele şi efectele • ţ>r~unde 
'ale pi-ejuaicierii avutului §bŞtesc, 
rubrica a devenit, după apariţia 

t~lor din. api·me, .centrnl unei 
vevitabile acţiuni de presl, 1n vi
zoru l căreia se află proolem~tica 
dezvoltării pro:P1·~etăţii soci l'l:iste. , 
Este un -exemplu al marilor esur
~ de ca.re <li.spune . :i:~.briaaJPW.XA • 
S igµr -însă ·că destinul .acest.t:t ca
tegorii. publicistice este deci$ ill 
ultimă ins.tantfl de .flerul ~i ~ei:vuJ 
ziauist~lu;i, de mat.Ul'jtatea s~ ro
fesională şi politică. 

Ancbetu realizafă Ue 
Crlsifna DUMlTR~QU 

Ilustraţia: OctaVian ANDR.O~JC 
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1
. toJ; ~ -~~s:~ r~sen~~ şi G'll1" · : ::Ce 

„ . I l:-91! , se or~aruzeaza a c1 m fie ·,, ·a.I! -
• 4 , , t 1 , se .afltr„ ă ac'1/11_ lţ1a b~„~~~e;._-

.„ 1 · , „ pen u ,,ce1~ m.... .'tine .- ~~ ~·"' 
>-- · _ ., " j 'i!I ' „cele "!\t : "'~'eşanl.· ,"'ll!"'"l •-
lt t· t ( . , ~ , „ torm~llL ~! .„~le ~· ~~~V,e_1ti-

' - ' r I j' . I . I H~f:l ,.,CO~\lf~.ul l ;i, Jnţ~t_, .W• p~lş-
11.,.====~== ~. ,, ~m:t;> t.P •. co~uw .. ' ·.!'.(9.ar nJl.~" o~a.;, f>l ~" ' 11~a-~ e:wi\_„~ ;ţnp1 ~JWÎ!11J> r i;i...-ye,. . 

-. _i ~ •• !--~r1 --;11,.._-;,-~-;;;1 .-, ""'•~JI ~"' ·, IP~~. •C!!Nf.'J_;r .~~ 'PQSţ · Ş,, ·dălo-·ce 0~.~fl;,08~.~.-· .~~. · . „•4fl\1,„ t'Jt~1~p_p~11J~ţ .ci· .. s.u.fl~tu:l JD;1 ţehjţa„ 
1 

• · llH 11'ti f 'O • . .„, . .x~-1 ,lptrEf1qe rmeţeb vle.i :fia.cJra, 
• 1 : r , , •~ 1, , , :este.:1UlJ., om- #.mbiţios, , p_e~ev'l'r~nt, 

-...,.....,,....,--.......,..--....,..--.---~.!..._..,-_-, - , r..:.., .:..._ .• , . · •. C?~li_rti~aţQJl!.lJ gr.up~ ,s~npi~~\U~ ~}1,1-
In Ţara de Sus, .s(riivech l? 'j i mlraţl)Ull. va'b!i. de · Istorie 11omimel'Scă, -!@tr.o,, ~ee,.c:].Qţ~scu. ~~ 'lat! r~aţ

presa ~i-a 8\'U~ ş.f •işţ' are· lltcbl el distinct, incoplondabiJ.„Pe: .~Ges.t.e me- ·~to~ji, s~ sttîiÎduJ~c -efectiţ fac_~ţ3 
leaguri de legend* „ un 010. eh: immă, Teodo.r Ra.ooee . ..tăcea sf. apară, ifl · fiţn~. ~ ~~' luci;ul .. cet .•n;t&}, ... _-cţ~ 
1820, „Crestomţ1ti/f.Jl forr1â.tiesc.:'·. 9 revistă cat.e'.·fle , vr6ise .a ftutm:or to.mă- 1.St;!Qm,ă ,-r ··c.a ·zl;;ir,yl · să tl.ec ·:di A' 'O 
nllor „trăind suM „b9cbite ~tAţ>iit:lrJ", dai< nind aceeaşi 'limbi, aceeaşi . lege . z~· 1~ alta , mai ~1'ţ.Jl, · JQai •că,.: -< .e 
şi ~celeaşi oJ>icel~. ~crulta.sc, e drel>t, numai o culegercc -de povestioare ~tito~. Işr. în aditnăriJ~.~.!.Pa'rij(l, 
a11hcc şi mot1un·e . iă~~ă<:itc .in româneş~, 'dar il'J'bule .să ~inom...:seam~, · m . b1J~n.ţurUe dll(>tă:rnJn.~• .fbi.:1d:~
dc <Hficuită.ţl1e unei acţiunj R:ţît ft.e cutezA&oarc-:intr...o· epocăi•cu 1totwrne- •~ijljele de cQieglu, ~r:Pbl~elf: · ;5.jţit 
prielnici atfrinării s_pfrit\talf.tă\fl noastre. Se fleose, totuşi, un pas, •u.ll ·pas -,, d~zQătut~ 1si»,cer 1 şi'•'cd'i?scliis;. C~lnia-
lm~or~nt ~Pt!' i~temele.-r~. 1•re'sel româneşti. Şi tot-1 ·aici • în "Nord, .sab ' X·lPl~ .e.xigent~. ~ • ·1. . ~ 1 
tnr1ur1rea idealurilor · l,.~optL~te~ Aron )iPomno.1 nva; tedtta.,1 impl'eun&··:c:u ~· _....,.1 Sig~ aveW<.i,.Hl ge{l~,.~zul-
'Fraiu Hurmuzeşti._ zl~ul . FJti.co\ri ry,a ", cat.e; timp . de doi ani, intre · t~M'8 • şi I tâte b1,1.qe z·lllel\ţfQn.&\J 'ÎPIJ.1Pa,ranic1 
1850, va miliţa. (?fn(ru dertţJ>tarea ' con,t1Jnţei nil'ţionaie, ~pentro răsi>mdlrca • - dar. ~sta ,,'1..lJ.I< rte dă d~Uil a 
ldeli uu~tă1:ii d,e, neam. '\1oţ JU'PJ~ apoi· âlte· ·şi.• alft"- pu~,lita~il •cu o apariţie auţ1>flJ.!f1c1~-~ţJ.;, Stat\ltql, •de. ga~r. 
mai ~ungă. sau, ih"i litlir.tl; qiinJ. ·14' vor .ţngăa~i ~Jtregilie vremil, <Iar tblite comw1st î~li; Jm~qn~ să ~.nu <ta:c~cl 
aeţl?ilind cu nnnellj ~crj~~ul ~ sluJb"a aceloraşi nobile ideatm·t : ,,Foaia • un· ;fd de r~bat în A:e•.Prlveşte •câ1i-
Soc1etătii ~ntru lJ..ţgraturâ şi culfara româ.riească", „Au.rorcl":romi'.in!P', ·„Re- tatea~ i:-iaterialeJor ce UrotleazA să 
YJ.sta, politică ". „peŞ'fep,~ţ!».:~„, >JQJ~sul -~~covi·nei '', „Făt-Ffi'i.thbs".„ ·şi IMa. ~a~ ln;:~~f\11 ~qnlt~7.... · 
titlurilor g~ ziit.r,e Şi. reV'fS'~ ; I,?uc,nvlnene de prestţfhffat po~a să ()on-Unue. · · „ Redactordl'~ef ne:~a FE!ţatai; ) în 

Pc fund~ul qnet_,..a&l'm~ea asc~n!)enth ptestJ8io88e ~!re.a. la is au- legătură cu aceastar cazul •'Unul re-
~t .19J~ •. i" or~o~S~,~vn„~~f)il „!Jbţ>ta poprl1~l,~ţ'!~ S-e1 ·~ub~tltUt~; „co- „daţtor.· m a'.t, ~n~~- care . . ~e: .?r?&~l 
ittd1an de 1nf9rrq1=1-\~1 ş~ ~-titu.qme democtatic~·r ~De ·«nga}a•cu ·tpat~· tot~ele fl~H~elelor .~ef stil. ·se ~jierdea ~~· 
în bătălia ,v.entru1~ 1,1,1me ,.n:iat ,bJµJl şl ·mai dteaptă Citeya. fuill. \ii 19M. ori. m detalii nesemmfica.tive. De-
se -~a. nmnl „Făc~µ.cey$î~'.. după care "v~ primi) aţiualir denumlrer . „Zori ta lii c7 !ăc;,~u c . n:ei;>u~ă tn$ăŞf 
n~1 •·. Rt!dac torii , ·8.il , ,~aY~ ~~neri, un.ora 1e-Uiisea mut' tlin ob11Jnhinta mbiu- 1comulll~~ t f.1) •m articol 
ir1I c1mdehţ.lul, dtr iOJJ e.raq .cu mintea şf •cu mfletlil alitml de ei' mufti - au ~fscu~tfctr il~res· lectlvul, 
şi dq~n. ici dc ,p„viJl .. tă noaL ŞUa,u bine cit şi de sfrăd,lţ{ile.' lor. va depinde învăţi !'ld d~.Q, dlscutie cu toţii, nu 
vU&a,·u1 sti;-ăl.uc.;~ ~1 .pJ_a.h1rllor bucoviriene şi al in'freiir ţ!ii. ·Intre 1'~. 'şi numat cel 1n. cap~. 
oameni care, prin· ani, s'' vor afirma. pc ogorul literelo~ româneşti, Ie 'Vor tn redaaţ;.e (: ne~a?Ţl c9nvina 
~~„cu diruJr.e !El- . . , ~n FrD112:l. P.ab Solcan, Dragoş VJcol, foarte uşoi: - s-a statorriktt temei-
'.~t> a~oto j . 'latriîC l li, Alexei 1. Rmfeanu.~ ' A,ada~. „zon" DOl" nic o atmosf~rll.. d.e ~mul~ţi_e leal~~ 

:,9:,;.tradl.flj.~ncJtS ' _ r , . . rea-zi„.„ . · ·n „' . f' . ,ştrn;~t.tlativ.ă. IJ .. u.· · e fV.9~Qâ _ _dq~r„ •.d_e 
._ •• !' , - .. · ! ' 1'" '~ n· .r110:~·1. 11 • ~Ortf, ţfU ·~.h~~t ~. ~:!fli ~ 

J ' L 1• „.., - l~: ' ~ întîlnlt 'a~ci; Îţl Sucea\1a, un :f filj , chică: Vt'eţ(. d~ ... exi ţ:J': ~a oar . ~l ·.._·nw1ga, colecUV' f.onnat din redactori cu ma~atlcă a unei reab.tăţi deveni-••• ,; ~t'-' A~ '; ~petîenţă şi " rvirs«! 'di.feri~. dar t~ .fir~sc~„, Moton;J acest.,J între-
. - ' ,.; :::;- s . 

1 
cu toţii conştienţi' de obligaţiile lor ·~en - org~imţla de paiţfd, tn 

1 ~ • ·a w •.,.. . • • •• • , politke ·Şi -i:nora1e, de • răspunaerile "'~µntea ~ se ~ă u,n biro.\l ·iac-
• •Intr"."a~ey~.) · a11.em of/J.iţ1J? deose:bţt~ pe•i.care „le •implfcă slova ~. !Y-, c,µ in;l,ţ_i~ţivă; w s~creta.ryf; , Jui fi-
~lm,ga~ ~e. ·qn9r~ , dar tipărlt~":U:nH1 ca o umttru · .l\Il:ron, 1.ng de mQJ mulţa vrerq~ Costache 

• ,1 obliga "'1: . n î~c~. i:le la comenra~rl- ifPartiv a1 -~iaiu.lui , se Clement. N~ l;-~ cunos.cut perso-
~uţ .~on _.~a ., 't~act; ul.: ană· 'irt !.ptâg d . pens1ohax:e~ 1181µi, ,n~I -: era . .in concediu -.,dar ml 
•f·ef~1§ ~~~ru).~1~ . :.. s ~,I! . .- ca o·umftru ~răţ!ITT:îlli s1nt rri'ai' 'ti- .~-au ·spus. despre el .numaj,.lµcruri 
da· „zoii: .~?f- ~~,~· . . î'"~o ~ :v neri„ cu mai pU:~~ă ex'perien~ă. dar bu~~....,JJ~ .om de ~ certă· _valoare 
~~azetân s~fl :<fu fia . .ş.j ·~ - animaţi de setea- de afit::mare. Des- _,poh tica ş1 morală, riguros şi ~orect 
~-~- • . •_ ,_ _ /. pre a ceasta ,VQl!besc, desigur,. şi m ceea _ce. face, un conwn~&ţ „_ce 

--~~illl1m'atîa · r~ctQ ~ e .~a preocupările not~bile exoistente în se . bucu.ra ·de tJ:icrederea col..~tivu-
d?ved'lt exactă. De attfel cunoşteam ..:edacUe pentru necontenHa per.Cec- Jui.rt'tNot I cons1derărp, , î.ntre altele, 
bi~~ ziarul şi, ca atare; • n -a.m P';IS · ţionare a pregătjllii.· l politice, de . şi , ~ ! Y.elita.bilă. ,~I).?ClOJ;?eqj,e Jo~lă 
nici o clipă la 'lndoia:lă -spusele sa- ·~'ultu:ră·, şi" profesion~e; !fiind .grăi- .- dinma ·Ion Nedelea, !redacto.t:ul-
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lşef adjun:ct al ziarului - .deoarece din generaţia fuL Era strungar la sortul lui Gheorghe P arascan <'are, 
cunoaş,te ca ne prqpriile, sale buzu- a.ielierele întrepril'lderll .minie.re di.n cu a~roape patru deceni i in u:ml, 

1n8J~ tilel~~:ne ~upeveJ,19 11şi o~- .) bac?1fohi c~d ~ ost ~l:'l.e)tlat l !i zia,r: Pl'tl ~el ·n}i~1~1. C<?n:<;~ructor. p lclpa 
1m , i~~t:',: Ş1. -a 1n â}. a~ugeţt că 1~r)s~şe ~şle ·ttornsponden:te r ş1 . !tu j:>vatâfl? ş1 · l1fJ 'ltlilltea }a . i·irea 
este' îţldebseblf 'line1rltltl llii ··:Costa\?he -conducerea de â u nei'' mtrEb:iirlse .. fu. . l in tliuJ.u:i fâaCe' obiectiv·~ I e® tic 
Clement de a se fi impl'imat mun- ele o fărimă de talent~ l -a fos l romanesc : hidrocentra la de iai; !-
Cil de partid din redacţie un carllc- ·l'EfLI la incep1d„ ob iar[ foarle gr.eu. ~(f: Poate şi de acet>:i inves~ me 

.
ter. sistema tic, . n~răminitid 'R1;· ~~ " ·i~J.?1'1 trf.i~ ~·~n.vet l~DU. Şi ' hl . .-~.,r 1 lŞţ '-flă !n ziarul suci:vean o k<t re 
nici un domcmu m care orgadf: a ~- cţle, 'ţt;fU1şp1rmd 1 ~pc m~usCJ·is-~._ sw;pnuUi, compelenta . Acum ~ată 
să nll- <$1 5pună cuvintul. De a. Lfel şi pe băncile şcolilor. l\cum este <1ten \in este îndreplul i1 spre bl-
r :is12_unde ~c ţri!tarea problemelor licenţiat ai unui ios titut. pcd<.igogic, J1zarea eforturilor com1l.ruclo ·iior 
vie~E de partid rn paginile ziarului , dar şi al facultăt ii ele ec1)nomie de pen trn durea în funcliunc a celui 
atjil~i..9~1.J.-Şe ex~pla1· d17 această la Academia de s tudLl socinl-poli ti- <l<.'-'11, ?oilea grup genei:aLor de. la 
sai'ctna, cu ţoeţle că rubrica sa - ce. \ · C.E.1 .Suceava. Dar nu sm l ne~hja-
c~ ~g'r:{ 6 ştie '! - . es~. prin 'na- Ca ş [ a.1iijV~ed' c . ri 'tfa l a. Z-Ori l.c n ici a!lP. :;ect.oare. De pil'.(]&, 
ţura_ lu~_ l·ilor, m'<i.i' dificil <le. rea- noi" "'iRola i Gr:c>l.'ci~ ;,j,4~~ .. v~rbit. conslruct.irle de locuin(e. ln illtlle, 
~ ' . ,~ 11 • ...., ...... I ., •• ' ... , - i, . Ţ' ,~ & M. SJ:'cl . d tat t ..... 

,; iza1;. ,.,. · ., · .· „ • „ pe hl1~ e.şpte pre1fotipărne· adunle ~ . trce.a 1 • 11 s~a o~un~en .... 
_E'e-:~ i\'en\dfţu.rrlp.Ş:te, . to·ţµŞ1, -pe re- ule ziat'i;Q'l.\i ~ u, ~clle..Q. k.'}i;e!l vas- z~le, in ~>~.r: te „mc'?gruto , PI?: ~n-

hdalMftlJ„s~f· de ~fa. i,ZQrl ;16t ".? tei probtema,tt.ci ~tâtc {li n Teze- •.ţip-i.:.ele ,clir). . „.J]arţ,iec.ul j"Q~~m,elor, 
J!'!l.ţt~c~ ' În vorb~1e sS'te am. U:i\;_u.1t le din aprW . su.~ .wt·~~;~ ener?a~- dm~ 1 . . ,eală .mulţe' ncre~h. Deloc 
o l.t~~ de netln1Şte, b anumită m- să aparn . mcă P.! Jn~I 0 ,rubrica concesive, concluzule au aJut~! r-
ăii.t~~a~ti~. · 11 n.em~UJ~~eŞte, ~le permanentu : · .,.Orlentă.r1' ·de ex.cep- ganele locale ~ im,P.ul~f.l~i~ ·t-
de to.a~e1· faplul ca n1v~1.~l 

1
de com- ţlonală valoare pentru ecli lica.rca mul con_slrucinlor d~ la'c:uln~e. 

~atly1mte al .zfarulul • . n~ : este in- socJaHsl.i a pat „eJ", , .Şş~e.,dcajuns. Se_ ~{la .ţ!rmanent: m atept1a _rc-
tqtdf!auna cel aoJîit. Srnt . (ncă des- să amintesc că :m ~Sp~tilll Me -1 e:Ş\d 4j1.ţ!(ie1 ţ~ I qo nstruci1i1e 1.00 Leh n1ce. 
t~e·:ae'făcut iri cc p_r lveş~„cw1oaş- rezervat, apăru~eră pînă la sfirşltu l Fapt cu totul firesc dacă ţinem 

" teren ·= situaţiei ;reale ·~11~'1 d:ilerîte Junii septembrie circa- 0 sulă de s~ama de ponderea pe c'1rc o de
. seetoa~, Dbcumel)tare'a· este . une- m·ticole şi ~ntm.wlurti Ja acooSrtă " tUlC-.?.®telm.ia în eoon QUJI'\ ju.~eyu

~ ''Oi.'Î _la~~lRl'l, 'teea 
1 

'C~· ~i 'eRpµ cil,: 
1 
de amplă .dezbâ:le1•\?! pal'Îxic1pi'nd nUme+' ' '·~i. 9ţe0it.'~<JJ~~.rawan S~~ P,, .. â-

ce n'tl Ul ·toate cazur1U! ii)Sespun 11.1· roase cnd·re· de' wndu1<et~ din ·eeo- ,, .a·t ş1 a . ie?l1zaţ;_ . 1·aidu,x1-y.n 
' crur:fior pe ·nume. Rezldă ţn aceal>lă nomle şi · din sfeJ:a, activităţii poli• preponcje.rent critice, la Spă· 
'·mfi"'r-ttr~e expresia _atitu~inii . . r~- tico-educative. Eva n taiul ,, proble~ -ţ\fu;m~neş_ti, ~;:ţdu . Mo~QQi{e.i ş'i _ o-
pon~abil.e · a . c-0murustu] u~, :a z1an s- meJo-r t ratate este • foal'te •larg ~ dlreşţi1, Crnd a.µi, sta~„!nARceUQ~ de 
t~fi.:1. co.muru~ 'faţă de călita~ ?e neafr.tarea integrală, pe sortimente; 1 vorbă pt·~gă,te<j o -smw de .. ru:. ole 
ef1ctenţ:i" · .''d~er~ufoi, • publl<=;fst tc. a pr.odncţiei i iz•ce, cu priot·itate a , pc ş~ntlerelit Gl.~ ·F011Slr""qlu•'f}e la 
Fapt explicafnl clin P,art~a ~w · OJ? celei' pei:_t~u· ·ex.poot,iy i.mbună'.t~ţi-" ." q':t~ ,J.lu1po:·~u,~.„ p~t.ţa.- _J:?qpn . şi 
car.e con.duce ~e, n .ra:111 _ . . r~dacţia ·'rea calltaţii p:t·<iduattei,. modellnlza- S,;re~l.Va. ,w:.i:µqn . incadlru;ţa _.1 .oe:_ -
'mi\ll ~c~~lan, 1_ar· de .m~! ~11:e ,de . rea proceselor ·produetive,, t•educe- r~ l~r ~q . L.~.qnen~e ~qt ex~ou_Hi , ar 
"?~tiă ldecenii sl1uj?şte l?reS~'· Ş~ este 1-ea consumurilor de .m.ate,l.'ii -p:tim~ :?~ 1~ cer~qle~~ d~ c~te ..... r4; a 
1mbu<:u±ăt~r că . acee~1 · at~tudme o materialei combusti,b.ili şi energier· 0~011 l1ic1 ;fl\e9~qe~. \chest1u;11, e, 
ar~ -ş~ ~adJ~nct'ul său, . . ~on1 ~ecie1ea, perfea.tloa.are~ ·pregăth:ii pro.res:io- gos~?aă!-;re~ ~ rn~'r.W eior, . „ ei ·u-
!!aze~r ··. ~«: tale;it, ca1:e, d~~ . buzo- nale, a: t uturor ca_ tego.riiloi; ide rqa -:·, • 1;ţî-~1A~ţ,/p~cifice .e~ .. . 1tJ • 
~-a:i deo~1~e, s a legat ,de mult .~u meni ai muncii. ,s-au. fol9Si t . in ~ J! Ţai:~rPe.. R\IS :dts~wie ş1 d~ '?.• l1t: 
inun:a-$• ~u suflet~ d~ melea~~1- cesl scop ..,ai·ticolul", „inte irv.iul ", cult~! a <ifozyo}tq~~ •. ţu ~pecftlc~. . 1, 
le buoo:tl'm ene. •Atitudine p·l·~pr1e.. , „nota ", , .i ufol."maţia ''. Dar n-au,..Jip- lzvou~ se. î?~"t~ge, din con~ 1 1ile 
de aLUe.Jk-fot~or celorlalţi. !edacto~·1 s it nici „me:;~e ro,tunţle", ca ·e, ;_du- . p_eC1qcl1tn~r,~e ~1~.t~ple pe mtt . n!!{J-

i cu e-arer-am stat.. ~e· vorbă m- bă.~'n- p ij ppinia· J.ui ; Nkola~ :Oro,.;a;• oferăr .n le sa l~'r.)?!1'.c:t~r~ C!;'?_e~~ 
nu,1 , da.r m~reu 1ti.oărul .oraş . de la posiq~Utatea u·'unui schimb larg. .~, şt rdet<'.!1111e ?~ , t}~O_fll'e,. n~a .; ţă t:-o 

~.poalele- - obc~elor bucov1nene:· fr~clruo,ş tje ,păi:ei:l. Chi~· cu ,dtevF1 , _,Ş~fa~ .:Ursacfie, 1.tn krt~~tar: 1~. 
"T „„: .. :·· ,~ .zile ;tna\nte ş~ . Ql'gantu!se o .ţnasă ,,'nfir, '0~1g,l'.fi~ <;Un~~tm sat 15\ , . 

' r. • \ ~" , , ' • rotundă -la ,r.U.P .S. S uceava_, Tţma'! , , ~Jea~, a~r ~.b1~it. la 'Suc~ava u ne-

·~: · · ~ . r~~.:;omp exilate ~e:re~O.~:l:eaşin~~~~d~ pi:;7Ji I ~l~t~.~~~~~~~ţ~ ~~c:\~~ a-
ll ' ' · esenţială dc:J creşte.r~ a nivehllui . 'i 1'ndlrcăttiiă .4e ~nlmal~Janisuta 

• calitativ si de efic.ien\.ă al produc„ „ d_ hecta re . . -J ne sp.1:1ne Şte~re'l r-.. • S, I t iei . ' ,' ' sache. Nu întfoipliitm' ' rubrfea"l'fu'U· :,c· ~ r j ..... , r L r· J 

„ · ' · · ~ Şi celelalte ru~bl"ici· <:j.r,cwnswiSe · 
·'' · ~ tematicii ec.ono:mice - „Oalita~ +" 

'• J: ' •t t 't t• ... llrlmă dimensiune a :muncii", „1)-t_o.-. ·. 
w~er.s .r a e„: ema 1ca eternizar ea l>l'OCCSChn• Pl'O<luctive„.", , 

„Energia - g1>s11odi.-ltă raţio1141'• 

' 'Orice'· redacţic - cu Atit mai 
muit• Ceă a un ul Cfltidian - se con
fruntă cu n'umeroase · şi felurite 
probleme. 'Mal nles cînd e:ite vorba 

' de \lli ziâr ce apare intr-uii judeţ 
' cu ' o ecdtiomie plit de coi'riplexă. 
de l:liversrnca'tă, rilsp1ndl tă pe o a
rie -întinsă, cum e~te economia su
cev:e·iui,ă. De aici r oin1, le rita tea şi 

1 diverSltarea· tematică ce-1 i atTI'lge 
'lesne atenţia î n .,Zori noi ". !ie :$Î 
huilYar răs.foindu-! in fugă. 

Nicotae Groza se ocupă de aproa
pe două'(tlecenli de problemele eco
nomice. :Biografia sa este comunâ, 
desigur, cu cea a mul tor gazetari 

- sint J7ealizate ii;i. ·piJ:itul bpgă
ţiei de Jdei c:upri11se în frezele ,Q,i11 
apr ilie. ,Aprecierea este valabili\ şi 
pen t.n.1 foile voj.ante - în fapt v~
ri.tabile ga.zeie - adresatei perio
dic unor ca~gorii ~socip iPl'l)fesi~;
le. „MJn.erul . ,,P~wHo rSugevei , 
•rForţ>.stf~,:ul ''... ., T~nei;Qt'1.I s,ucevean 
şi creaţia. tchnic;i~ştU~UJică:• 1 pre
cum şi <Jltele~ edJ,tate p~lJ)cetu1ă cu 
.o.vganele de res.ot•t. 

Multă bătaie de cap. dă redacţiei 
- 'evident, nu numai e1 - proble
ma Investiţiilor. Fiindcă pe întin
sul acest ui judeţ atît de bog.at în 
materLi prime se construieşte fe
bril. Această problemă este de re-

I , 

Cu sl1iceră\,b~m~ şi p r iete:m 
ţu7i :de i;ol~oi.l Mircea SficT~i. ~ 

tJli11i'i-ea virstei. de 40 d e a.ni . 



ulată laconic ,,Zoorehnie" apare 
~ecvent în ziarul no~tru. Ne pr:-
"upâ realizarea erectivelor plani!i-0;te asigurarea bazei furajere, spo

~ire~ producţiei de carne, lapte, 

lină.„ . d b' 1 Cc ne-a a tras in eose 1 uarea--
aminte citind articolele de la acea.'>
tă rubrică '? Atitudinea crltlcă, fer
mllalea cu care a u_torii lor „alac~·· 
rAininerile în u.rma din zootehnie. 
Citvl•a titluri smL elocven te : „De 
la vorbă, J~ faptă - un drum cît 
m.al scurt", „Indisciplina in res
ped&l'ea. program ului a devenit o 
rerulă?", „Unele neglijenţe cu e
fecte deloc neglijabilo" ş.a. (Unele 
articole sînl rea ll.,.,ate de Mirct?a 
suchi). Sigur, nu este subestimată 
n ici eXJJedenta. pozHlvă. Slot în 
j ude~ şi uni tă11 {1~ricole distinse cu 
titlul de „Erou al Noii Revoll14ii 
A~rar•" şi, ca ata re:!, hărnici n. oa
menilor lor se cere larg cunoscută. 
După c-wn în ziar îşi găsesc teflec
tarea cuvenită şi preocupările oa
menilor muncii de la sate pentru 
sporirea producliei Ycgetale. 

Reportajul, 

o realitate 

În ,,Zori noi" 
Există p e alocuri opm1a că în 

spaţiul unui tabloid, mai cu seamă 
cotidian, e greu să-şi mai găsească 
loc şi reportajul. „Zoii noi" vrea 
să desmintă o asemenea opinie şi 
- dacă nu zilnic - de do!J.!. sau 
de trei ori pe săptămină tot îşi face 
l oc ş; acest gen publ·icistic. 

Dintrn repor taje se detaşează, 
credem, cele ce apa1· duminica sub 
genericul : „Judeţul de la A la Z". 
Cînd ne-am arlat la Suceava se a
junsese la utera M. Sint scrise cu 
sensihllita'te. cu căldură. cu aleas!i 
sim\ire patriotică. Faptele aduse in 
Prim-plan lin de cotidian, e drept. 
dai· slnt încărcate de semnificaţii 
profw1de. Mi s-au părut sugestive, 
ieşite oarecum din comun şi titlu-
11Ue : „Se"'ra. Lradiţiei~', pentru Mar
ginea, „Scrisqarea şl cartea", pen
tru Mălini. „Despre neodihna vie
tli", pent1·u Mănăs tirea Humoru
lui", şi „tu rezonanţă cu tlmpnl", 
Pentru Mitocu Dragomirnei. 

Cine-i autorul acestor reportaje, 
81 rubricii în întregul el ? O mai 
\>eche cunoştinţă a „Presei noas
tre", o ziaristă de talent - Doina 
~etnica. Originară djn Vruna Buco
ytnei, filolog de formaţie, aflată 
ln. al 16-lea a n de gazetărie, pri
ll)jl nouă la „Tribuna Ialomitei "„ 
Este soţie şi mamă a doi copii. Nu 
se descurcă uşor, dat· ţine m ult la 
Profesja de ziaris t, nu o concepe 
altfel decît .,bine făcută". Scrie, de 
illtminteri, şi alte materjjile, in ~pe-

cial la n~brica „Viaţa de partid", 
de care răspunde, cum spuneam, 
Costache Clement. 

Pasiunea pentru reporLaj eslG 
proprie şi lu i Constantin Ştefuriuc. 
A plecat rlin UdcşUJ lui Eusebiu 
Camilar. Ciind chiar ruda cu disti n-
sul prozator. Se pare ci'\ mu:u-le 
l-au p1:eclestinal literelor pentru 
că, la 19 ani, trudea în redac~ia 
ziarului ~ucevean, după ce, cîţiva 

ani mai i1~ainte-. debuţase cu versuri 
in paginile „Contempoi·anului " şi-l 
cipreciaseră elogios Geo Bogza. P an 
Solcru1 şi Geo Dumitrescu. Mulţi 
a ni la rînd aclivisl U.T.C., apoi 
studen t la ziaristică , iar din 1979 
din nou in l'edacţ ie. Acum se ocupă 
de problemele de Uneret, :o;usţinind 
rubrlcile „Tinărul de lingă. noi". 
unde apa r mai ales reporta.ie. :;i 
,,Din viaţa or11auiuiţillor U.T.C." 
Este prezent cu însemnări şi la ru
brica ,,Ipostaze". Ca poet n e-a ru
gat să-l lăsăm să se prezint.e sin
gur, într -o mărturie de suflet. Ceea 
ce şi facem : 

,,Au trecut, iată, 20 de ani de 
cînd sJluet:i dt.? fum a liricii m elP. 
primea «Marele Premi u„ la intîia 
ediţie a Concursului Nntional de 
poe~e -Nicolafl Labiş.... Pe atunci, 
in 1968, deci, nu debutasem edito
rial... Dar elanul nu venea atît din 
valoarea materială a premiului, cit 
mai ales d in faptul că devenisem 
laureat - primul din ciţi vor mai 
ii fiind - al unui concurs ce poar
tă numele fratelul meu mai mare 
în ale poeziei, Nicolae Labiş, poet 
foarte drag inimii mele. Eram {şi 
sint) fericit că un juriu format din 
scriitori de prestigiu îşi dădea gi
r ul, în B ucovina c.u ochii albaştri, 
pentru nişte cuvinte-mesteacăn, 
care, mai t:irziu, au devenit cartea 
meg de tlebut „pe o vlrsWi de b~
iat~. Numele meu a apărut apoi pe 
copertele a încă patru cărţi , dar în
totdeauna - şi intre timp - mă 
intorc la Mălini, ca Ia frati:le meu 
mai mpre". 

e ColectivuL r edactton.at, la Ence
put d e săptămind, îşi planlf ică. ac
timtatea pentru perioada următoa

re. e Nicolae Groza, veteran al scri
sului sucevean. în documenta.re la 
Intreprinderea Integrata de Lînii. 
e ln t.ipografie, Valentin Mmci, 
t e1moredacto1'. împreună cu Maria
na Prelipceanu. corect.oare, şt I oan 
Ionescu, pagin:ttor. rezolvind pro
bleme concreta pe f lux u l Te;ili.zărîi 
-unuţ -nou num4r ai ziarului. 
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$1 redactorilor mai în virstă le 
placei \6a"l..şi exprime glndMtl\le şi 
sentime.nte1e _in reportaje. ~· p!J~ 
IuJ Victor Micu, care; cu 25 de ă:iil 
în utmă, n-a ezitat să. laş.if 'Biitîi
.i:eştiul, oraşu~ său l\atal1 -·~tiv·· '.a 

. f4,!ce zi~lstica la Su.ceavâ,..' ... Sc:t ie 
• .ţeporta3e pe cele mai' diverse te

me, iar în spaţiul cOirsa'(zjţt tub'rI-· 
cli „Contnf:punct" !f.bor-O~~ro- . 
bleme de etică. Cultivă:-;§j . Ueto
nul, mai rax tntilnit~ dln [iă ' ~ i-t(n 
alte ziare. · ., ' - · '>, 

ţ ~ 

· ~i:at~a spir;itoală ~ ..,. ~ 

~ ~~-.-'-~~~~.~~~..,...:~~ 

, :irruriiltr.J!. itA4~i:i ..:~t,_ g~ t.e1 
. Ji~~ l>ră~b.eş.,th,„:sµcev~ . ~ .. e.zare · 
"B}t~tA intre două 1ocălitl'.,ţţ CJ.1 fiu„ 
me oe rezonantă: Stupea Şi"Mălinl. 
~o.IW,sit de timp_uriu de ,,morbul seri-

• splw • aebuţ„, u( 1.979, 'cu o ins"em'
~~ }Q.. „~ori hol'', dev~nd -un 
b>lauotâ~r,_ statoi:mc ai zlîi :tuh . 
~~. e 'clnCJ. .ani in· l"eda4•e şj: cr1e. 

.) Ie8J>re viaţa .c~lt~jilă, deo..seorl .~e 
, -t~~'tă j>e -J-pfaluri1e suce-yene;, .s~ 

1~~ion~ ~oar •că aici au loC';.,;W-li 
, rnllll.J ~~y8;lului na~_ion;i' _;;ctn• 
tar~a .„0~1eL!' manifestă4. !~t!· 
-amPl, , e : concursu) l1M1onar Jl~ 
~„ ,, _,,Nicola~ ~blş",~. asm· 

' :cea de a. ~a edj,ţfo, „IJ,lOlflfiW~ 
l Voronet"'„ „ a~·~ă' - :ia.- - .c~. 
de a • VII~-a . ~di"tie, .fiie:utHîlclt 
;cei : mai bani ci.nea§'t:i' _ ,Ji~-

• ,to'i't dtn tată, conc..,lir.tluJ · col'a~' 'fn:ur
:tuae,ean „Ciprian Porumbe8cu" 
concursul de muzică instrumental~ 
,,Lira ~ţ aqr", ,,Pff"AY~a · c - -
rali J~iJ~"8nl 'J~iat' .. o~ ,af~Iqr" ... 
1!1 JU~eţ ac.]dv_e;jza , . c~Mluri 
l~terare, mtre car_(Stlldicni:l a~f me
ne :t,Albattos ", lq ·su_ceava , ;Pto 
llbr{s"; "'l,k Cîmpulu;1'g ~Jdove~esc, 
un altul la Vatr~~-4t1 .... Toate se 
~er spribnite~ adiV-itâteik;tor reflec
tată hi.Ziar. cee,ă ţe. ie şi face in 
p~gina cu apariţle săptămînală 
„Contruntărl ute~re" ;:.... o pagină 
ie şenerf7. ~ine strişă - .am- şi ~ . 

· a~u:iub o . ~ 

~hă:' .. ~1ală ·Vila.ta·.- l~.ţll4 
:d'E; 1o~i E9e şl · •sitele t>uc(>"Yilrie'ite 

--.~l~ttrult~ mal · ţomp1e:~. - :S~~· ·~,:. 
deevale smt destinate în „Zort'fioi"' 
invăţămîntulul, calităţii sale, locul 
central ocupîndu•l triada •• invătA
mint-cercetare-producţie". De ·a
ceastă problemă se ocupă cu som
pe~nţâ Oltea Tănase~ „un c6n5Jei 
foarte bun " - cum se e~runa:·-re
dactoruJ-şef - cu un stagiu in 
presă de peste 20 de ani. Există in 
redacţia suceveană şi preocup,ări 
constante pentru educaţia mate'ria-
li~t-:ştiintl!ică a maselor. .,Ştiinţă, 
c~oaştere, ade,răr" şi „Din umbra 
sectantlsmului religios" sînt două 
dintre rubricile cu largă audienţi} 
în rindurlle cititorilor. 

• Aproape de oameni 
Nu este un secret·'pentru nimeni 

;, ă pcobl'emele cetlteneş.ti S'j.nt ur
h~·t.te in zia.r poate Jl\AL mult decît 
'iiţtele. De a.ici s i prepeuparea. .co
lJ$.ct;vulul redacuonal sucevea>.~f de 

·· rAşpunae cjt maJ . b,ine, în fra~..,, 
rea lor, cerintJ;lor şi nev-0ilo r rea
le ale oam,en,Ut:u:. -N.u îµt:implătGt 

. sa·rcina· coor(toIJărfl .a~trităţii d.l:ri 
acest domeniu' i-a rfQs~ , ~ct:edinţa~ 
unui gazetar ·eXP,.ţtjmen~ E1u'il1-
tru Teo.do.rescu

1 :Ex'til~ii'.t\rcul:sine.;"şj 
.colaboraJol.lli să1k ~~ ~o.ei mUlt ~
tăţct1·0j5ă;file satUtiicu:tl~ de mod.ilf )n 
c,:a~e Z'mrµl Le r.ei<>l\\'l\ . bleilî~.re. 

- A..vem o · ag~riâ'& ·,a' ,ac- 1n"e-
l"eµ 1-ncăi;ca.tă. Dat' p_~g -~ r, , 'ă!1~ 
\_lle valorificarea ,qpiol!J1 ·~ oatn: . ii'§ 
lor -:-- ne spuq_e Jj · it ·~-do e-3.; 
,c1.1. V'in Ia· redacii u ~t-0a~ţ ~r~ 

ori. Mult~ .ne al{uc . 'C°U.P'Oş'tinU 
diverse nea'junsuri di 1domemruî 
gospodăririi oraşelor si satelor dar 
şi unele necazuri de u rdi'n per~onal. 
Vrem să le ·rezolvăm pe· foate ne 
.străduim să le dăm de capăt.'.. 

Interlocutorul nostru îşi susţine 
afirmaţii!e cu argumente-forte, in 
.Primul rind <:u o .evidenţă strictă. a 
c.lrumtilui parcurs de fiecare scri
soare, de fiecare propunere sa:u 
sugestie. De asemenea, l',ăsfoi.nd · 
ziarul, vei. intîlnl cu ·regularitate 
rubricile 1„Cetlţ~neştl", ,,De la co
respondentu zlaruhu", .iRevenim~. 
„De la.. liabredaeţia 1 dJn ·oraşul.~". 
Atrag aten'fia ŞI ' rubrici cu aseme
nea generice : „Ancheta „Zotl ·tiol"", 
,,Legea se pronun~", 1.Foto•panct"'. 
Tot pe baza unor scrisori cariircl
turistul M . · Pinzaru-Pim r~alizează 
şarje usturătoare, cu o pronunţată 
tentă educativă. •L . 

Tn compartimen"'t atribuţiile ·Sihf 
reglementate ' cu stricteţe. DutOitrU' 
Teodorescu rezolvă problemele ti-· 
dicale de cititori în legătut'~ cu 
funcţionarea serviciilor şi mica in
dustrie. Mircea Sfichi pe cele. lt?gate 
c.J_e _transporturi, asigurînd şi ne-' 
lipsitul „buletin ratier". De Co
merţ. turism şi să:năfate - sectoa
re din care v in la redacţie nu
meroase scrisori - · se ocupă Car
mi na Man'olache. 

. Ca in i oa:te redaţti.ile, o vparte 
dm sesizări iau şi a ici calea stabi
l im. de legire ' no~sh:e. Me.rită rele
vat, însă, faptu] · că Tedactorii zia
rului nu-şi găsesc· odUina pină: cîild 
otganele şi instituţiile în caută nu 
le sofuti.onează legal. Un ···sprijin 
concret 11 dau, în această priv'inţă 
subredactllle existente în prlncii;î'a~ 
lele localităţi ale judeţulw mili a
le~ _in _efectuarea unor a nd1ete pu
bltc1st1ce ca.re au c;f i>tlâct de ple
care scrisorile trimise de cititori. 
Se înt.impină uneor i şi l&eutăţl dar 
redactorii nu se dau bătuţi. U~ ce
tătean din Pojorita scrisese redac
ţiei că lucrătorii' de la o întreprin- · 
dere de montaje energetice ii stri
caseră pămîntul. o notă critică 
luas~ în răspăr atjtudinea respect{-

Convo!1blrea cu Valentin 
s-a dovedit interesantă. Eşte 
noredactor principal şi, împl!e 
c~_Lu~a Mano1ache, colegu.! lil.Î 
v1rsto1c . . ~ăs~+1_nde, sub .ipCltu 
rea nemtJloc1lă a redactor ui- · 
adju~ct,, de i.~t·~ n.ca ziarul ui, e 
ce tme _de t1pan rp lui. Bacala 
reat al l~ceu~t;tl de ,a ·IN1.l:>la .ucflato 
Bucu_r~t1 , e'1 a 1u~rat Ih~ muzeip Io
~al ş1 1_ntr-un ateher de al'bitecţurl. 
1a t· dm 1 68 • sl:! află în re
dactie. Ce ~l-a atr8wis în p 
să ? Poate şi o '·anumită tra
diţie . de familie. Bu.bicoJii său. 
C~ost_anti!l' Milici„ un cliscipo aJ 
~u1 _S1mlo~ lmbreQi ~aţlan, . 
ma!n~e de ră.zbo"i, ' '1.a · Solo ; µ, . 

·rev1stă - ,,Ţara Fagilor " la 
c~re a <;_olaborat M:ibail Sadg,,_~ 
ş~ şha faeut debutul Eusebiu " 
Iar, Nepotului i-a plăcut.. <ţe 
ceput meseria ,!;le tehnoredac m 
ajuta~ d~ Luca .Ma.i:iolacbe,· ,;~· 
treaba ş1 ~u multă e.xperie11ţă c 
11 l).Umeşte el, C\ ajuns Sa_:i, 

1
-S 

nea~că foai:te bj.ne tainele: · 
FJec-are al doilea num.ăr di d 

„Pagini · bucoviltepe" ş). foile. -V: 
~e })oartă ~emnăţura sa, to~'& 
tnd aerisite, echilibrate, . Titl 
d~ .. rubrcici s.int., atrăgătoare, ·rti 
fl1ncţ desenate chiar de V 
~ilici. Cum s-ar spune, ~ 
z.iarul cu p\ăc~re. La ,aceas . t! 
ră, desigtir~ Dumitru VinţjT 
r epo 'tet•ul, ca şJ, cele două 
toar-e; . M1wi_ana . Pf~ipc_:~<l.n 
sana Leo:t:?t1e. Am gi.:~i/î. • 
n-am ,ev.1den;tiC\ afoi . şi -s 
tipO'grafi-JC!>l't ._,:qrle tu.turor V f 
cepţie, dar c.ît~va .nu'Qle 'se , 
Ioi:· .~on~cu, . pagina,tpr, •• 
BJmdu, hnoliP.ist„ Alexanc4:1.,i~ 
Şart!, zincograf\.„ 

„Zo_ri 1 n«_>i"„. 1Jn ziar P.t: ti 
apreciat ş1 de editot", com.it 
deţean de partid, şi de ci.tf ţ_Orii ' 
Rod al ţi.·udei neobosite a-~1lnui 
lectiv matur, rstrîns unit, ii- cl1 
·botă.rit să ridice mereu tdiii 
staebetR demersului · puIDi 
P.entru că a fi gazetar iri ara 
Sus este o onoare, dar - o.b 

Constaat.io · .r.i~!l'lil 
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l:imbo romanească s-o auzit. pen· Un rol hotlrri:tio:r 1-o OlV'lJlt pos~lll roe,t", la 1rois.p',r;rtdiineo <şi 1păSi:tta~ vp-
·tr-1! p~imo dotă in eter pl'in · noul mii· nostru de radio în. 1 .~eor..~ t· e· <;!~ . ~iJ:>r cu,tt r, (Qrio.,..f~D · • ·sc;q-
10c; . de comunicare radi?f~nică; . ~~ 23 _A_ugust 1944, cin:d~ p~fi oc•;,. .~ tl.>ţ ă, ar~'-· ~~ -. , ,: , ~ j 
vcfro anului 1925, cu pnleiul ' Lun11 hotor1to o repre-ien <thţ~l ck „am · -vlUl · felu~ .. ·acest"'(!, o Rtjd1 ~1Mzu~ ep 
'Bucureştiului. Au fost d:>ar .ci t-ev'i:i cu- Comunist şi oi R,adlodih.1z.iunii, în ju- ~mcitnă, care difuzează in prezent 
winte obi şnuite; dar Î·nsemnătoleo lor r, ul p~ei 2h2. 15 a fost tronspiis .„~n C.?" ,tfjili prq.grome hoţiongle distîncte •. to-
0 devenit Istori că,· înscriind România ~„_H!~·-~~r{•1.pe~~~ ! ţ;pir~.1. : r..~~ - 1twtm~ · 7 ~ or~~~i ~I · ~'#. ~ 

\(re cele di<o(rti ţă'ri' ail~ _ 6ut~ , ! n -.ş1re'O.! ~~Qnret .dtt . ra_iboruf inedre~t -' dCfobgo .: erni'stbni 'Wii 11tri . o R'lcma 
o're se experimenta şi 'se· constlf!=ftO pe care rl d1.1sese ,ş 1 inceputul. revo- pe.ntnu. smlăhn·ă;ba!*1, ~n 13 Jllmb'i ~u 0 

;f08.lofonio naţ.ionolă. Că.ci , înca ai.~ l uţiei de eliberare sociqlo şi noţio· .durată de 30. de ore zflrlic ogro-
o1ill 1924-1925; cei mat de seonitl naiu, 011tifoscistă ş i c:>fJtlim~\.PJlst;, 'l n,~„;ii'f' jl'fnbile. 'lfloghi@'':ă;°:· ge toil~ Cf 
i\Jlle1ectuali de Io noi, ingineri eiec- lncepind din acele m~i\-drtte, '-tJnd .;J lhP'so~rlîi . ster~Otl'iice·,~1 rhn ~r4fro. 
'~'tehrY\dr&tt, uo.r'*i:-i şi S'Criiifo~ d:e- im,p.ot;riv!CJ. oa<l-:uf.1 r.a:d:i'Oîutu.il romo- special, ·Radio-vacanţa, răspunde. cu 
~eniseră parti zani oi rodi :>ului, mii[- .n~SIC §i o ~tq!l>~Jw sd e-s-(1 mdreu:>- pr::i_mptitudine, comP.etenţă şi pr!)te-
rnd pentru o ra't:tlofon!e ''rhoţionâ!.q., 11j'Sit ·~11111 aY.icJ.ţ~ şl ~liti~~llieia f~. -sionolism obrectiveilor c~-j)ifose ln 

fte--Ces01ră e;dvcăr.~ '.si ~t;;r\;n t;DSou'Jţ<r- ' în tfece"lile · core'iau i.ttmat', Rtrdîacil- P'rogrornr.:il_ k!-e.e!J'O'gilc'"!Otl \f>diiibrdtftllli, ii'.n 
I urlfor din ţa ro n'bostto. Dr~igoMÎr ·hl~itiHeo o ·con~ribu,it Io întăplu ir(fo Şi tezele; - Ci.J'lle'nt'ăft\le . şi lnldemlliii~ •;Se~ 
Hur.muws:OU„ Smil P'e~, Ourrnilne cortsolida"telii!- • celor· moi imp('jrtcfote creton>lui general ·01 parti'd otu·~ '.PÎ'e·-
Gusti, Emil Racovl-!ă , !l\Jicolde _Jorgo. otte ·.revoluţfofio re : ' Aotiblftiliză?e'o "Şi şedintere. ·ţorrii. ln ' repetate' JitnEUfrl, 
Mihail Sadoveanu, Tudo-r A rghezi" · deZ~6lmY~d --in~uS'ţriel s-od olis_te; 1'«:9'0- t~V(lrăş~I Ni:olde C,e.auŞes'ţă> · ă ~pf.~-
'Get& Pe~neS,Ou, l. C V~r«>n şi rcldli'1- pel\âttWÎ't<>f.ep .,ş 1 . m:IWI! .rev.dlvţte ~ro- · c.1.z.d.t f.i ~11'G'lnlle · <ddf~. ·illeM~~-0'1~ 
fia oftil ·. o u . c·on,trrbtlît . dl rect· fC!J, inli- ră, Clertîo<irâtiid'reo culftfrii, î ormoreo ·fuziu ttl11 1111 • pr6'eesul , <f~ "elfot'a\fe~ · oli-
i ntore~ A·sociClţiei „P;ie~ii · Rad.ioto- mult;lat'er~1ă o ·omului nou, pr:6prie- 1tte6f:'pdtrioţ1co, r.e:volbţlânO'Fa' o &~-
Hleit' . (instdsă- j uridic• în luna mo·rue ••ta11. ,prodi.lieă.t,o.c· -şi ben:efla"a-r Ol ·fu- ·9\im1 popt>r. ''S int:Jth:rnâ '.oce'Ste<ebiec-

925), ou ·edifa t cele di ntil. pubiicoţll -tur or reolfzori)Qr s:>cietâţll• :Socialîste, ·tiv.e ilt "'~x;p·u~~ai-· dim ' 29 -~Jp'ildiile/ ·Qi 
d'e. ..,.speciolitote (Radio-Roman·, Io 13 .eduetfreo şi. formmeo ·:tfiiferel' ~.9ei1e- ţ>tfl4it~ - fo ·'!mt1e>•ptob1enle' -afft !<'•-
septembrie 1925 şi •Radiofonia la 15 râ'ţfl: _. . ' · "'CerU ·tacflvifăţij: economfco"S'dCi6Je,~ 
tittombrle 1925), .<!m :su.sţi n:ut. progro;. - · o_ 'cl-e:i\Ai:i!l-be (:ofitsrd~Jlirilo o.11r1~ş- 1 munci1· f'ifdeologie>e' ~:;. -.·~ofitic~ eCt~· 

1.mele experimentale emise de ·&nsti:- :te' şi"" · rod~&î_: .'.'l r.O'iffiîh~~c._ .P~ măS\JtO ·v. e, · pr~~-um fi' ··ote, ·~1tUăff_~:'. . 'J~-
<lillu l Electr.otehnia .U niversitar' :(co:i:e remorcobilefo·r transfor:ri:\~r·· ·.pdn .cote ţi~ale, s~r~~O'g~~ >tJIP :.1~~·-
1emiteo din clădi rea· 1in ca(e se află trece intreogo ţc:irâ in : P,efi99do das· . dtth1f -precizeo'Za: „Pr~a~ l~Cl~Ull.·J• f~,. 
es'lâzi Muzeul Literdtu-rii· Romane .din · b'l'iisă ~e c~r "ae pi, IX-iea .S:on_hres · f~vl11une_crr• 1fin~lb.~togr~1d, lt~I . " 

• Bucureşti). A urmo.t ,inlem.eier:eo So- al Port1dul u1 ,Co!l'µnist Rom~t;i,.. c_a ![en~ral to~te .m•Jloaâ~le · n61:1~~ ~ 
detătii de Radiodiluz.iulfe din 'Rome- org~n de . ·partid. ' şi de s~ot, Rad!Od.i- m'for;m~re ş1 .de e~~t!'ăţjt!! ~<e~ufit; M'f-Ji 
11ia care, după pr.ogramele .experi• foi:ÎUnea •cj' tăspl!r_i_s ş=i . răs_pl!nd~ p~r- per~ecţ1onelf!. a~t•:Ytlâ!eo:r '~o„ ·o~ 1'ift'e• 
-mentale din .1926 ţi . 19.27 a inceput monent inoltebr deiitlerote cuprinse z:e iritt-o·· masor~ _mai Gmat9' e .... ~· 
difo.zotea emisiunllof organizate, .cu VI ti...~e:fe~ ,!~n:tăirJll~ -şî . . i•n:.:le~nodle . b~e!'1ele: ,gen~r~le;:-ote . d~uoHa_rh , "PG-
lnceper.e de" la 1 · no.lembrie · :1'9281 ~·~~n·ţl'1:1c_9f(;tfi:.1~!. partfd!JJ·µJ. şi stor~rui tn-et, :°'!e1 aottvităţ!J.; ' ipd.l.ltic~·~ 
v.emmen:t de' Io 

1 

da:te: · o;n:;-.iersă',rţ1, - n3Mru; 'i::levefun~ un n;i',ij]oc . iftlportont da . r1du:are . O·· mv~ulw : '9,4~etal, .,.re 
de11h · im plinireo .o 6©: de .ani; · · · d~ ptpp~go~O.ă' ş,i_ • ~c\Ucdtie poJiHcă ' .eultu~C.. ~~ . '.int~egul_u11 :P~~'""" . " . 

'Rodio'c!lfut iuneti -i-b'tn~n·eosc~· s~·46 C1 ·maselor, de Informare şi dezbatere Clil a!'.eitleneo 'T\iefemntlti 'iW ··con~-
"'qe'lVolto in an~~ . u~ă'to~i„ _,de~!~.ln~, a prablem·elar polfti'ct:', e'Conamice, so- inţâ şi lucrăt'o~n · ~<:fdiol~l1!Vfi1uriH · s'.e 
carn sr,unea D1 1n1tt·i~ Gtlsti, vo p'ir- - 9')oJl:e~ ~!,i?inţlftb:>'-teh~, ruttumd~ -o:r'1ils- a'ngafeaio ŞI î n· p{ftspe~tivo oetivl.~i)'i 
.9; :1e importanto.· tmt>~!TivaJ ~ne.ştll-n'ţei'! Hce, d'e copii Şi tineret, · adresîndu-se b~'' tfore •o ·-vor deifâ~tlrd: :isâ :inde'P!î· 
1 h9ronţei şi 'PM~. 1i!1,iltu.ro 11

• Îh- d~ irllregii noţiuni în vederea în_tărrl'ii tfoci-seu sor-i}rilfo care 'fe fevil'Y· c;arrJă-
c~~ ~cop, _ t'e ttnglt '.(jiifethie~.e' de ~!'. u!'ltăţll ndţionc1.re in j urul po ft tdu!u'i, Lti-şti :eomuniŞ:ti}. iQ_-' 'l:ontribllÎ~,;· -~li'rfcir-
hllh'r~ le ·ewl-tt!lfcie 'şP·m~e. ' aJX!lr ·af_ secreto~~'~! is'ău 97~eraf,· ·1n ?nfOi:· ţ'ele şl · '!'ij l ()o~el~ IJ~r "SP.e~iff~~·ol,~-
!f(,;ţjrome de însttuire ~t~~y~oţie pre· tuirea pol1trc11 de. eq1 f1cpre. o Roma- tur• de r~tregtil pbpor, fcp ,rr~1~r~o 
-e'um Ro'dio-scoalct, Un1v~rs1tatea 'Ro• nie,i soddliste.' în · · donîeni.'1;11 ştilnţ~i. R?rhâniel · pe culmi'-· 'dş _ clQHiiât!.ţ ' $1 · . · 
ă~·· Teatru radi'oft1rtitl ~i tiitele~ . :Opr'e· tehinfri. q;iW.ât.OOl;.nr.ru1'U!i1. allit~r•f . :lire- -.p.,,ogt-es. . . I . 1-.1 • Jf.'J:.O~~ • • 

<hote nu numt!l \n -ţota, dor· şi m ca- ,f~ Ş} o:f'l'~,~ .. ~~liWJUu~. cDn· · .t' .,.vk.;_19~ '.c ___ flAC_ t1i_~~ · : 
d rul intilnirllor· rodldf<)nit:e r europene< . - . .- ~-
1--q r.eolizar ea- lor. ou contriblllt •.'.cei - •~--
1riol de seamă · oDme.nl . d.e cult.ură, 
~C.tli ton, -publkl~r. inteq>rett. dl. ·a.ni~ 
Jo11 ·a.o, rQulţi dintre ei . deţinim:k ·<ti 
fonc:tli de c:>nducei;e •s.âu rubrjci· p&r-

1/l'ponente de culta~o l izare. lntre o.ceş.
l*:i . s-au aflat : . Mihail ,Sodol/e.onu, 

:od:er: Arghezi, Liviu 'Rebreanu (.vice-
"·r.eşedi~•te) , G ala Gal1?ction,. Consrcm-

.:;t'n. Bro•loiu, George Enescu, V . . Voi
~liJescu {di rector o~ pr og.llO<mulul vo.r
~it), Tudor Viqnu (membru a l Comi
,şje; .de cenzori}., Mihai Rolea, l9nel 
,Perleo, Horia Furtuno, Victor . b n 
P6pa·, 1. Al. Brotescu Voineşl1, Cezar 
~etrescu, PerpessiCius:: Vlcttir EflHttiu, 
~6elix Adeircq, loo Mo.n'.m so:gc,V.eaM.1, 
Jon Minulescu, Ion Pillat, George To
P,lmeallu şi ,or . trebui în şi ruito toate 
Pe.rsonolităttle " perioadei inlerbehce, 
~-e <l<ll, ® loboro t la microlfan. 



Atelier profesional . 
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COMPETENTA ZIARISTULUI -
expresie a inalte,i sale pre.gătiri 

politice şi profesionale 
Pomfod de la observaţia crj.tică 

formulată de secr~tarul gen;?ral al 
partidul ui, tova r ăş u 1 Nlcolae 
Ce_ali§escu, la şedinţa de lucru cu 
c"d~ de conducere din presă şi 
raţ:liotel~vizlune din 3 decem
brie .. 11}87, potriv.it căreia „ .. .şj în 
domeniul presei, al :lucritorilor din 
P~ exis" o anuml~ rimlnere 
în urmi ln nivelul polUico-ideolo
P.c. că trebuie ai ne gindlm la o 
l:P.bµnl,ti.ţlre a acttvUiţll in mod 
ot~zat, Ă nu apari conc„pHa 
c~ .. ~d Jucrea?.. _in presi, apoi 
t*I~ .. de toa&e". ,colegiul de redacţie, 
sub conducerea organului de partid 

. fi .cu sprijipul grupei sindicale, a 
.~p,ptat un amplu program de pre
r.PU,re,.»e>li tico-ideologlcă şi profe-
sio)lală a personalului redacţional 
p~ntru anul .1988, 

:.ft.ş dori, încă de la început, :SA 
menţionez că tem.ele .Incluse în 
,program răspund nevoi lor co ncre
te de pregătire ale redactorilor 
noştrl Fără. îndoială, in prim.-plan 
se situează temele siabi.lite de că
tre organele superioare de partid 
pelltr_u învăţămîntul politico-ideo
logic, cu aplicaţii concrete, evident, 
reteritoare la activitatea noastră 
guetărească. Acestora U se adaugă 
şi unele teme p rivind înfăptuirea 
.p<>llţlgjl partldulul şi statului nos
~. J-Jltr -un d<,m~enJu sau altul,, în 
Jud~llll Dîmboviţa, precum şi te
l:llele c.u cara cter .strict gazetăresc, 
.dallâ se poâte spune astfel. 

_ ,Ac.tivjtăţ'il de pregătire politico
l~logică şi profesională .îi dedi
cŞ:m b .zi pe lună. Spre exemplu, 
într-una dln luni ·programul nos,.. 
tru a cuprins două dezbateri ; una 
l>e ~ ideolâgice : „lntlrlrea con
tlJQl"i a rolului co.ndudtor al partl
dllÎii :- ~iru vital al intrqU na
tfuDÎ", ' .\_ar alta pe teme gazetă
l'e"Şti : ,,Diversificarea genurilor ca
~•ev.u - co.ndll le _ esenţiali a 
ililbunătiţlril ~tf vitiţil publtcls
ticre.". 

1n ideea subliniată mai înainte, 
a Jegj1turil cit mai strinse a- invă
ţătbintulul cu viaţa, s-au desfăşu
rat în aceeaşi. lună două întnniri, 
amîndoul :foarte interesante. P ri
m~ cu şeftil Direcţiei agrieole l u
dţfene, in leg~tură cu ceri.uţele 
coner ete ale tnfăptuirU n on revo-

18 

luţU agrare ,:pe meleagul;ile <ll mbo
vl tene, cea de a doua cu d irectorul 
CabJneţului judeţean de organizare 
economico-socială. şi anume despre 
transpunerea în practică a p rogra
mul\lţ, judeţean de rooder~are şi 
organizare a producţiei şi a muncii. 

Aceste î.ntilniri, devenite la noi 
trad~ţţonale, ne oiei:ă p oslbllitntea 
tie a cunoaşte nemijlocit - cum 
s-ar spune „de la sursă" 
preocu.pările organelor locale de 
partid şi de stat, concentrln
du-ne asţfel ,şctivitatţa ~n di.
recţij,le cu q~e se confrqn
tă resll.mente economia, cele
lalte sectoare . 

ln acelaşi cont.e.~t. în a~ţia 
noastrf\ s-au a!lat şi se află. în 
pero:iapenţă aprofund1ţte~ sarcini
lor ce ne · .revin din cele , 18 pro
grame judeţene prioritare. · Au !ost 
studiate asemenea probleme cum 
sint: dublarea productlvi tă.ţii 
muncii, realizarea producţiei ţ~_ce 
şi a exportulul, pr~ătirea şi per
fecţl.onarea forţ~i de muncă, creş
terea calităţii p_rqauselor, înf(U>tui
rea programului de autoconducere 
şi autoaprovizionare, de dezvoltare 
a zootehniei, pomlculturll, legumi 
culturii, viticulturii,.. serlclcult util, 
pisciculturii şi creşt~ea aolmnle
lor mici. 

Jn cadrul pregâtlrU noastre s!ot 
abordate şi tem e privind şarch:ule 
specifice secretari~tului de redac
ţie, în primul rînd cele tipografice. 
S-a discutat, de. asem.enea, in legă
tură cu genurile gazetăreşti.. Se 
predau, totodată, probleme de,~ c.u
noaştex:e Şj mb:tu1re a apara_tW..uI 
fotografie, de reali~e a UDJ-1$}1-
lor foto, de prelucrare in labOr~tor 
a materialului fotosensibll. Aceâ.Ş;ta 
pen tru că un ga,zetar trebuie să 
cunoască şi arta fotogra!.icA, ~-şi 
uoată însoţi articQJele de ilus&a
ţtl i:eaUmte chist__ de. el. F,9J;ore
porterul fiind o:ntil sl·~Wr - j aT 
.la uoi el este ş't redacfoi - n:u va 
putea să :facă fa(! tutu.i:or soUCi-
tărUo.r. , 

De bun a pregăti~~ şi d~făşura
r e a p rogramulu1 ~ pregătirerăs
p und, lunar, cite dol -redactori, 
care luct·ează, de l!'egulă, in dome
niul problemaUc-11 supusă deibate-

rJi. 

P rin tematica abordată, prln • 
tura şi conţinutul ei, ~ar rnaL ~Ies 
p rin seriozitatea cu care esfei'tea
li.zată , urmărim r .ldicar ea coţitin A 
a nivelului de pregătire al zial'iştl 
lor, ca activişti de partid cu ·S · • 
cini în domeniul presei, care ' e
buie să înfăţişeze cu multă comţ?:e
tentă, amplu şi cuprinzător1 ex -
rlenţa de virf existentă i.n ac -
ta tea colectivelor de muncă ii in 
judeţw nostru pentru a pute!\': A 
acţlcmeze cu condei.ul lor î.n " e
dei·ea promovătii noului, a . s@ri
tul ul revoluţionar în toate dbtne
nille de activi tate. I.n ceea ce n
tt·epr indem pornim întotdeauna; · <le 
la datoria pe care o avem ca ~ţţti
colele npast.re să r,le rezultatlif t u
dJei:ii atente şi .responsabne .a m„ 
lităţil, a l cont.ru.ntă.rH fap telo.l( şi 
părei-Uor e..xprlmate de cp m tt. 
de ceilalţi oameni ai muncii. -

Sarcinile şi orientările rei~ te 
din Tezele din apr.Hie pentru 1.\Vl'i
toarea Plenară a C.C. a l :e:.<iR. 
constituie şi pent 1·u noi, -ziariş ' , ae 
la „Dîmbovtţa", un stimulativ ' I? -
gram de acUune şi muncă revo1u
ţiona.ră. Acestea ne-au ajuta~~ ai 
îmbunătăţim programul de pi;egA
tlre politico-ldeologlcă şi pref~o
nală, să asig.urăm, în acelaşi , ·tlll):l, 
cu exigenţă cresclndă desfăşutai: 
la un înalt n ivel calitativ al fiec -
rei dezbateri, ceea ce a sporit. a
llta tea demersului nostru gaze -
resc in abordarea problemelo.p de 
fond ale activilă.ţtl de produ.c~le in 
dezvoltarea. g:indlr li economice a 
oamenilor tnuncli. Au fost. p li
·cate, astrei, articole de analiz , co
mentarii, articole economice, b 
genericele ,,Patriei cit m al :mult 
$Iţei !", „En.ergia produsă I.a nl\'e1al 
planului , KOSJJOdlriiA Cll ,maiiml 
ellclenţd ". „Pi:oductla fizică~ -~ 
UzatA rit.mic şi in structura so. U• 
mentală. planltlcatA ", „Exportu J -

prioritate a prlorliiţilor". ,,D'\b .... 
rea produclivUiţll muncii iaalnle 
de termen", „Calitatea prodwiilor 
- a .c& de inaltă conştf.lnţl pă&'ffo. 
tlcil, revohi.tfqnară!', • ..P_rogr~'\le 
Judeţene de dezvoltare a ao-JbW· 
turll", „Patriotismul - llacilrl- ":\ii 
a ,conş&Unlel revoluţionai·e ", 

Sintem ferm hotăriţi ca în n
trenga noastră activUate - '" -
lăuziţi de ideile generoase .ale 
cretaru1ui gene.ral al parîUi\î\ut, 
tovarăşul Nicolae Ceauşeacu,i d 
acţionă.m cu înaltă răspunde co
munistă astfel incît gazeta ,jmm
bovlţa" să fie mereu la înllţl~ea 
cerinţelor etapei. pe care o ·~ar
curgetn, a exigenţelor rorm-u:f!i\e de 
conducerea superioa1'ă de p~ şi 
de stat, în vede;rea înfăpliul.tli ' · t~ 
mal a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele documente adoptate de 
Con gresul a-l XIIl-l ea şi c~·i.Jlta 
Naţională ale partidului. 

Florea U 
redactor-şef al gaze 

11D!MBOVil!f~" 
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Citeva tipuri: 
inadaptabilii şi . rătăcitorii 

„O scrtsoa.re pittdu&d" încei>e ·cu 
scena în care Tipătescu, prefectu! 
Judeţu.lui, citeşte ziarul t&ăcnetul 
~ţilor", ·ru!ls~at de Pristanda, 
poliţaiul . Ceva mai ·inrolo, P1istan
da declară onorabilului Caţavencu : 
„Eu gazeta d-VOO..!t-rd o citesc ca 
EVGnghelf4 totdut.y1a. ; ·că să nu 11cf 
uitaţi ld m'ne'.!. adică pentru mi
sie.„ (misterio$) altele am eu in 
sufletul meit, dâ.r tte 1... "·6) 

, 
In literatura noastxă, pl'imele 

per.som1je din lumea ·Pr~e.l stau 
sub semnul unilateralităţil1• filnd 
consh-uite aproape liniar, dlntr--0 
s.ingw·ă tuşă, deseon . îngroşată · pfoă 
ila. ca.ric-aturiz:ai·e. ·Accent uarea ~· o 
trăsătură sau alta a ÎnseQlJl.a~ în~ 
vitabil, simplificar~ vieţii i nt.erioa.
re a personajului. La Vasile Ai.e-

csand1·1, de pildă;, gazE)tat"tll C}e.ve„ 
tici 1 este redus, ca într-o car~~ă, 
la un singur element - expresia 
ambiţiilor sale ·pălăvrăgeala. 
Alecsandt"i, într-o SCJ.iS9are . , către 
Ion Ghica, avea să spună <:ă perso
najul său este o jmitare caricaturalii 
a unor oameni ai vremii şi a i;ţopu-
rilor Jor. . . ., 

Trebuie 'Spus că .,,,fiziologia" pe 
care o oferă. Alecsandri: - şi care 
reprezintă prima creaţie literară „fn
truchipind gazetarul profesionist -
~tmăreşte să 'redea ifipul şt· mai pu
ţin caracterul. De altminteri nici 
la personajele lui Alecsa11dri', nic:i 
la ce.le ale lui Garagiale nu vom 
in t ilni canictere camplete: Gazeta
ru se manifestă - în aproape 
toate cazarile - · în rapo~ cu co
micu I situaţJilor. Clevetic.i ·face pa1·
te - cum mărturisea autorul, însuşi 
î~ aceeaşi ·scrisoa.re - d.i.n „galeria d~ 
tipuri contimporan.e". · Rică Ventu
riano - notează George Călinescu 
~n monumentala sa 1lc;torle a litera
lUril român e - „nu-i decit un pre
tex t de umoT 'Vetbal ·şi„ ·de şar;4 a 
:furnalismulut liberal". 2) 

Vom observl;l a'iX» · câ unilaterau:. 
tăţji comporlaln~otale îi corespun
de ş.I un portret fizic robot. Iată-l 
Pe eroul lui I .. L : Carag{.aie, celebrul 
llfcă Venhlriano ; · jurte fercheş, 
„cu sticlele-n ochj, .cu gi·ube
'1Ul în .cap şi cu basmaua ieie~ 

~CciOsă" - cum ar zlce Jupîn Dumi-
~rache. · · 

Un alt amănunt, nu lipsit de im
l>Ortanţă : eroii, în mai toote }mpre-

tuY '71e vetlcl, personaj din cintecelul 
traa aslle Alecsandri ,.Clevettct - ul
Pe1;n1e;1ti11Qog111~ . Rednc.tor la ,;oogolllfa 

• 
jură.rile. lşl lnsoţesc numele de„. 
prol~i~ ~că Venturiano are ambi
ţia ~ .aemneze, cniar şi ln ziar, 
„at~dtnţe. fn drept. şi pu~i~t", La 
r.µtdul ,lµ.i, Caţavencu se prezintă : 
„GyQcat, ,dittccor-proprletar a4 zi<i
r~lui ~Răcnetul . Carpaţilor„,' pre
lrident """'.' fµndator ol Sotjetă'.ţii .en
ciciopedice-coope rative «Auro,ra eco-
nomică română„"'). ' 

Grija cu care erou nottri îşi de
'clar.ă aplM"~enţa aotja)ă ţine şi de 
o anume in!luenţă a presei. Simpfu 
ro,,tire a cuvîntului „ jurnalist" s tlr
neşte adrntrafia, are · darul să im
presioneze. Fireşte, fenomenul nu 
este 'tnttmplător. ln e,POCa pe care 
o oglindesc operele lui Alecsandri 
ş.I Caragiale .- acţiunea din . ,O 
scriaoare pierduttl" este plasată ' in 
"1'erbea guver.nării brătieniste 
presa ~ bucura de un . oarecare 
prest1gtu în rindul mici.i burghezu 
fapt ·ce apare evident .-şi în litera~ 
turA. -Galuacus _ ,·din ;;Rusa.Ui Le" 
lui Alecsandri ~ cit4nd ziarul lui 
.Cle.vetlci nu ma:i poate de entw.i
~ :· „Ce stil ! Ce e.spresiuni ener
gice I ce lo(lic4 admira.bile I admi-
1"abi& zia1' I admirabil redaptoT !„." 
El recunoaşte articalele autorului 
preferat : „Cine-i :subsemnat ?„. 
Clevetki ! 1l gâcisem de la înce
put". 4) Dovadă că citeşte ziare,le 
cu frecventă. fn acelaşi vodevil 
în.suşi perfeclul Răzvrătescu le ci: 
teşte ţăranilor d in gazeta lui Cle
vetict 

O scenA întreagă din piesa „o 
noapte turtunoa..il" (Scena IV Ac
tul 1) îl prenntA pe ju.pîn ow:iura
che, cherestegiul, şl Nae Iplngescu 
ipiatatul, ci.tind presa : ' 

Jlf>P_IN DUMITRACHE (şednd 
pe scau11) : Hei I la 1d vedem ac11 
Ce mai zlce politiCG. €«~ ceua? 
(ln m.inten Iul Jupin Dumitrache 
poiitica era una şi aceeaşi cu · pre
sa. De fapt, el insuşl, citind ziarul, 
trăia cu ideea c-ă tace politică -
n.n.). IPTNGESCU: Bfaoos ziar 
dotrinute ! Asta °ştiu cd combate bi~ 
ne. / JUP1N DUMITRACHE: Apoi 
nu.-i zice lui d~geaba Vocea pat ·rio
tului 11aţionale. la citeşt4?." 5) 

Mergind mai departe, vom con
stata că ·şi conu ·Leonlda citeşte tta
~eta : ,,Aşa, cum fţi apusei, mff !c'ol 
int:r-o dimi."1ceaţă „ Şi, 'Jtii· · obtc~iul 
meu, pi.m mina intii şi-intfi pe Au
rora demoe1'4tică, să vcb: ·cum imli 
merge ţ.Q.ra." '>. Cum citesc şi ~în
ţeleg ju.pîni1 Dum~L1-ache şJ lpin
geştH d in zţare, e 1 o Chestiune ce 
nu-şi •are· looul ai.ci). 
C~tind, ~ome~tul portretului 1.lp 

va. t1 depăşit Mari~ proza tort .--.. de 
talia unui CamJl Petrescu Mihail 
Sebastian, Marin Preda ~ reuşesc 
să ·dea er-0ilor lor adevărata oom
plexitate umană. " Personajele sint 
vă:lt.!t-e pluridimensional, avîna deo
potr.1vă. valoare ·de cuno8'tere a 
realităţii umane şi ValOfll.!e de ·mo
del :tic,, de exemplaritate. Nuanţe-
le 8Jnt m ultiple. · 

o .categorie aparte rn lumea per
SOflale!Or luate din presă o for
mează inadaprabiltt şi riftctcitoHi. 
Ei sînt exipresr~ unor realităţi fsto„ 
rlc~ ·bine determinate - perioadli 
premergătoare primului război mon
dial şi cea interbelică, ambele maT
cate de intensi!icarea avintului re
voluţionar al clasei muncitoare de 
d~oltarea pu~'Dică a preaet pro
gres1s1e. PublJcaţiile rnunol~reştr 
şi socialiste a w un rol impol"tant pe 
planul organizării şi .m. lupte!, al 
creşterii conştiinţei de clasă, al 
tendlntelor şi acţl.unllor :îndreptate 
spre realizarea ·os.mozei dintre mfş
~ea muncitorească şi" ·socialismul 
ştilnţUi.c.8>. Conoomitenţ cu aceste 
prefaceri are foc ş.i o crizA a inte
lectualităţii, ca.tego1ie soelală 11pslt3 
de o ideologie clară şi realistă oa
recum izolată. Deci, 'focmai· de ~ceea 
uşor vulnerabilă. 

p · Că ", este, se pllre. cel dlnttl 
..,yaonnj gazetar din Utel'atura. noastrll. 

t ,llPdrea şi tn sceneta „Rusaliile". 
rom~ · C!IUnescu Istoria ttteraturll 
ft4. 

8
ne, Editura Academiei R .S. Romj

- UC\1reiti, 

3. 1.L. Caragiale. Teatru, Editura Ml
nm-va. B:ta.cureşU:, unt. 

4. V. Alecsand1'1. Opere, voi. V, "Edi
tura Minerva, Bucu.reştt , 1976, p . eos 

5. I .L. ca.raelale, Op. cit., p . 16-1'1. 

Odiseea tragică a unor conştiinţe 
devine în ope11t!'Je scrii.toxilor noştri 
subiect de refilecţie. tn antlter.1 cu 
gazetarii intilni.ţl în operele lui A-

6. Ibidem, p . 97. • 
'1, I .L , Cnraglale, Op. cit„ p.SS. 
8. Constanun A nUp, · Istoria ,,,..,„ 

rom4ne, Bucureşti, 1"791 p . U'1. 
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recsandri, Caragiale, Vlahuţă etc. aUîtw·i de care ..lupta. 
- oameni practici, care foloseau ma eroului se consumă în corurun
presa ca pe o trambulin.ă de lansa- tarea dintre ideal şi realitate. Ges
re în ierarhia § " lii. -, ~r.oiiJ,gin t ul său - sinu c iderea - este măr
categoria pe C nl U - Î~O,~ ' ffif!a 'Jilrin~eI , dar ŞÎ go_VA~ Q.nui 
oeric, a inadap :iluo şi. ,eatacrto- fr spftu t.~v_,. /, . :J · ....... ~ 
rilor par definitiv osîndiţî de o s.o- Gelu Ruscanu răroine unul dintre 
ci.eta.te caracterizată p:rin nedreptate cele mai origitia1ef ţipuri. ale lite
şi lnechital.e socială. Eroul nu este raturil romane>. Mtnfo luminată, ln
capa,bil, în con~1larea . ou o lwnc zestrat cu un deosebit simţ al drep-

.. lipsi~ de .. SCL"UPUle şi ~~~ţ;l. .să tăţil, ziaristul lui Cainil Pe trescu 
Se rfs:Jice 1a pr-Opda-i CO_t\qi\;ie, la „a avut - cum spunen ur alt l)Cl"• 

, PWPriu~i ide~),, J:eserrurlndu..,.s~ î.n sonaj Praida comunistu~ .:.... t'l!uf!i.a 
, cele din. urmă îo pooturn de fuvjus. sa. filăece totul... S-ci (lepărţat tle 
Drama .~a izvorăşţe tocmai di:n J- cei asemeni lui, care e1,au ··si11;gund 
luzi::i, că poţi evad<ţ. din socie~_tea tui sprijin ... '$!ra prea ·int.etl.gent ca 
burgheză -ostilă.; că te PQţi sustrage sd accepte lumea a.Sta' aşa· cum este, 
ei, clădindu-ţi o luţn.e a ta. R~~ci- <iar -nu des'tu! de i intel-ige~t pentru 
rea şi .inadaptabilitate~ sint. în fonu, ceea ce voia el. Pen,t-ru .ceea. ce nil:
un xefugiu care poate fi int.erpre- zuia el să lnţeleagă, n":i o minte 
tat şi ca un pl'Otest. .Zlar-iştil ina- omeneasci1 1iu a fost sufiti.etttă 'l)incl 
daptabili sjnt .nişte visători„ qj.şt~ astazt;. L-ci pl.erdut orgotiul lui ne-
căutători ai absolutului, care îşi tcă- măsurat ... "!>) ' 
iese propriile drame ou intensitate, .Sinuciderea este actul la cqie va 
ci.1. patimă, oscilează intre acţiune„~i .aj'unge şi Geo;ri~e Demetru '.Laclilll(l, 
contem_pla,_ţie. Ei sfirş~c-, mai de- din „Patul . tui p1·o~ţ_", _ J~c~t'a 
VJ;"eme sau mai tirziu, prin a Ii tn- vine să Îl\târească ~deea l.ŢHJ.j'.l.apta-
vinşi. bilităţii gazeta.rµlui opes't înt.l~ a rn-

Cu eroii lui Camil Petrescu bianţ.ă imoral}l. 1 . 
i-am numit pe Gelu Ruscanu f,,Jo- ·. 
eul :ielelor~ • şi „Turnul de jitcţe~'') Ziaristu} • .Ladima este rep,rezea-
şi George. Demetrµ• L~dima ( „ Pa.tul tantul unei generaţii învinse-. P •.i-
' M • tl.e ., ,..,_. bllcist t emut, partizan al ~deVăru.-•ld Procust", „ .anuş. ·, „_~ care 

1 
ind d ul · • 

plătesc cu vta.ţ.a.'' şi „.Moartep. p~.ş- ui, angaj u--se · ei un , smgu.i: m 
.c{lruş'Ului~'j - îşi face apai.iţja lu lupta pentru .sch1mbOl!C:a .lt@il: .in
literaţ~ră .ziaristul .mistuit . de ade- tr-o alta mai bună, el sirgte we~
văr, de dmme .cai.>e par ireiohabile, nant cit. .de departe se află de aceşt 
de putemice. crize de Qonştiinţă . ideal. Afacel'iştU ·şi politicienii vre
Care trebuie să fie ~ziţia gazeta- mii il dispreţuiesc, Ll consideră un 
i.'ulu,i, a inteleţ:tualului in, gene.l'e iD smlnttt. La .moadea luii,0 .gazet.ele vot 
societate? care sint căile de .sc.him- anunţa : „Unid -dintre cei ma.i 11l{l:fÎ 
bare a nedreptei societăţi? Tot ati- poeţi. at timpu lut ( ... ), h-r®it cu 
~ întret;>ări chinuit.oare la c-an: Oţet, fiere ~'Î dezgust de C01ltempo
eroli în aauză încea.rcl\ să găsească ra.ni a. dus tă.cut ~cava rece p~ *
un ră,şpuns. Dar căile, soluţiile pro- 11-fma caldă şi stupidă şi a domoii-
puse _ refugiul tn munca profesie- t-o, sf ărimînd-o. Noapte bună, poet 
p_al.ă, în iubire, evada:re<l din socie- S'lnintit şi cumsecade". 11

') Anunţul 
tate, lupta .în. presă ~ ~ dovedesc .acest.a ni se pat•e o excelentă · -ca· 
insuficiente, uşor vulnerabile. racteriu.11'0 a eroului. „Sminteai.a" 

Patima. „dreptţI.ţ4i .absoLute." p.en- lui Ladima ţinuse de i:ncăpăţ.îna~ea 
tru ca.re pledează Gelu Ruscanu îl sa de a resp~ta adevărul in.. preşâ, 
situează, din capul locu.lui, i{l afara de a. scrie ceea ce gindea ŞjL·_ nu 
sacietă,ţii, trans;forrµiµdu-i îp.tr-uu ceea ce .ctictan ii'lteresele . altora. El 
duş.man al celor din preajma . .,;a. judec.ase aspru, ·:tără. menajamente, 
Odată .cu ac~ta asistăm la fonJ,D~- e.ocletat.ea în . .care Uăise. At·ticol~e 
:rea „persona~ului interior", într-c sale neau l.ertat ipe nlmeoi,·-.demas-
con·tfnuă ~tare a 1 nterogaţjl.l<lţ', _stră· cind inechitatea social~, aaumula-
bătînd 'Căile Jablr1n1J-c~ ale pi:oc~ rea pogăţiei la, un .pol al sacietâţli 
sclor de c.ollŞtiinţă. ,t.µmea ,, ,.:diruJ- în tilllP. ce la ţelhlaJ_ţ , pol .. ~ele 
fţiră" şi lumea ;>dinăuntru" .ale e. sărace se ~ăteau .in mi.zel!ie. _„Vea
roulul ·se dovedesc intr-~Q corµinuu eul" - gaze~ înfiinţată pe Tăn~e 
con!lict. P lrectQrul .• ,Dreptăţii so- Vasilescu ,.şJ Nae Gh~rghidJu, pen-
ciale' , cotidian sociallst, .hotărăşte, t1.-u fJ. le susţine io.te1-esele - .c.ţeve-
in numele „dreptăţii .absolute", .să nise. prin condeiul lul ţ,adima . ,„un 
d ivulge şantajul politic, imoralita- tranşeu de protesta-re Jmpotrjva u-
t.ea, ciima cu ajutorul cărora Saru nor metode vechi( ... ), o . trlbund 
Sineştî îşi croise d rum în societate, pentru promovai tot ce e dorinţă de 
~jungînd ministru al justiţiei. Ho- reînnoire fn mora.vtoriZe poHti-

tă 1 ce ... " 11) Uµirea este amina pe parcui-su 
procesului de conştiinţă generat de 
trecutul lui Gelu Ruşcanu ....- de 
fosta iubire pentru Maria Sineşti, 
acfoala soţi~ a. ml nistruJui - şi ,de 
interesele de clasă ale socialiştilor 
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9. Camil PelreSCU, J<><;uL IBLelOT, Edi
tura Albatros, Bu cut'e$tl, .,1978, p.20t. 

HI. Camil .E'ctreScu. Patul .lui P'rocu~t. 
Edituro Erotneseu. auCUFCŞl.i, . 1978, 
p. 280. · • 

11. l bldam , p. 171. 

Coruperea lui Ladima de 
i mpo.51b1lă. „El scria ga.zettl fi 
dnd ar fi fost a. lui şi nici '1LU;: on
cepea măcar câ ·ar putea s<i. '!c e 
altfel.11) Dar, campaniile sale'' au 
Cost p e placul proprietarilor -
lui. Aflat in si tuaţia de a aleg~ ·n
tre adaptarea la noul mediu · . al 
afaceriştilor şi politicienilor di? · -
.go!Ji - şi d~l'T\15(a de _la gaze~, -
dltna! "'n-a e~itat să-ş1 prez.t:nt-e: de
misia. Dezorientat, refuzat de> D ·ce 
gazetă, inju rat în moment91.~· 1nd 
nu m ai prezenta nici un p I. 
Ladima a trătt morpen tul unej: -
gice lucidităţi ': ,.A1ri t11ţ11les ,.-~ ()fa 
e l în preajma sinuciderii - ·c in 
'ac'i?a.'itd· . ţard, . în 'aceasta IAtir'lr eu 
sint un paria b1e.qtemat".u) i 

· Cui Lndima societatea cnp-i 
îi apărea ca un ·organism. 'b.· 
a cărui vindecare e ra, postbtr 
v i.zi'tinea e roului, printr-o ,,int 
ţi.fi chi-rurgicală ". Avea în :vg ţre, 
deci, o extirpare a anumita~ 
sociali! şi nu schimbarea iii_ t 

·societăţi. Cu ,,Patul lui Procus - ae 
încheie, de fap t, ciclul uno1· .~ 
rienţe, al unor răspunsuri a'.5.W>ra 
dl'umu1ui pe oare trebuie să-1 ur
meze intelectual.ul în societate... · 
- : î n anii de după Eliberare t ca
m.il Petrescu îşi va transfera, la
rişt11 din roman („ Patul lttl \ 
eust'' ) şl teatru („Jocul ielelor" 
nuvele, tocmai pentru -a demo · 
„insuficienţa v echilor solu,ţtt ·-. 
.cesitatea de 4 11ăsi not .căi" .~f 
sint u1111ăt·lţi în perspectiv.a ·nllr 
b•a:nşante cl.ariflcărJ . i de~lQ. te.· 
Lupta d.e unul singur ş i c;u ·qf · in
gură armă este amendati}. ·~~ e
laţia acestel descoperiri p ~.1'1 ,e-. 
Ju Ruscanu, . zlal.;s'tlul . din „,1~r'!''· 
<Jm fildeş" : „Am, descop~rit ţ> . me 
nouci 1pen:tru CllTe ochii msL. d 
inchi-şi atunci. Un . 11ou se11.s 11Jeftl. 
Aici tmde sunt acum. (alăt • de· 
mişcarea soolaltstă - n .n.) · na.· 
gostea însea.mnă arde.re lucid . eu-
'Vi11te d e cre-mene ·în vii1or. J:;_ me& 
în cate ttclieşti tu all'i , (deci; aţia 
este :făcută Mariei Sîne:,<ti - .nJ 
nu m ai este lumea mea.. }!;~ _ iJi 
societatea de azi o prO'l"fljjşC 
CM~ mă .desgustif. Mt.mci.to.'f@ ' O-· 
ceştia, ca.re;· sunt tooordşii dl 
ad, 1J" privesc c-1i frtm# lq ~ · ~~ _., ~ua. . 
d eeît ''!Jiitorut. Alăturt de ef, '@ la 
cot cit ei, îmii simt trectauiti,~• · iJ• 
polla'Td de ca'l'e <4Ş v rea ş&. 

, U> I 

S1mţ ,(.'d,. î:Jni mole. şeşte v · -
Rămas acelaşi gazetar lR .~ff4· · 

gent, Gelu Rl\lSCanll întelegi! .~. 1' 
face ·polftică nu insea11111d ~FI .,.a· 
.meserie dtn a parvew~ Cl' "·~ 
pr.eţ. Mai e.ste şi o altă poUtic(.: 
sti Lupţi ;pent-ru ca semenii ~:!.. ~ ~ • 
mai fie exploataţi. să nu ma , du~ p 
o ·viaţă de anhnale inju~ f4 ~ 
lupţt pe-ntru ca oomenîi · sti. fJţ 7"" 
libe-Ti şi mai feriC'iţi. .. "rn) -t -ou• 



viziune a lui · Camil Petreseu; ~Ge1u 
Ruscanu refuză izolarea- d,e <Cloco
tul 1 JumU, „turnul de fUd..-eş'\ în 
care se retrăsese ·un LomatttiSco. 
pictor mediocru, dar cu pretenţii 
de rnare artist. 

Ziaristul la care revine cu ; nsis
tentă Camil Petrescu este Ladima. 
Sfirşind tragic în „Patul lui Prn
cast.u, acesta reînvie in „Cei care 
plăte!c cu viaţa" pentru a-şi recon
sidera ideile. Inăbuşiirea în sînge 
a grevei tipografilor din 1918· ii 
dezvăluie clar tinăt:ului gazetar, 

I $Ublocot.enent proaspăt intOt'S de 
pe front, dubla compartirnentare a 
lro:nii : „Cfl'i. .ce mu.reaiu ucişi ··ae 

.cgloantele airmatei. şi cei ce pQ.ited.au 
!Şt·i troîau 11'1 pasede şi .mai 111·1.tLt" si 
oai'e „îşi duceau ati volu1fl;p,te, cu 
âichistiri, oopetele lor duki.i •tu •cioc 
şi gheare de uliu". ţ7l -Fo.1."Il'îlh.a"'<de 
Viată trăită rp.iln~ atunci, se fjrăbu
Şeşte : ,,Laditln.a bi.ţelese şi · mat a
dinc în ce f et de comparU.m entte 
fără de com.miicare între -ete, ire
mediabl/, opuse, se desfăşoară is
toria şl se simti ră.tăcimil intre' âou.d 
lumi. cu um. sentiment de coh..dam
'flat, c1t ochii arşi {Le vi-zlun'ea ac'e!;
tei „ frumoa~e :zile" de dece1in 
brle". 18 

Un orizont de inţe}egere nouă 'llte 
şi Ladima dln „Mrhîuşcte" : „N{ă, i l 
apostrof ea.zi! Ladi:ma pc Oprofo -
a spus ci.11.eva. int-r-o ti'. .. cineva .c{l 
re cunoaşte Qam·enii.~ . dez{;ustti.e 8e 
.oa~eci~i,c : Ret?oltă în veniuidii . . A
~oi .ramc;,se a ,~li.nă ~~ ocl~ i.i. ficşi, 
p:rl:vmd m poî.„ Nql s:l~te'm rcn>61-
'taţi. cn frunt ea în tci·rt-iiă.. . Yntelegi 
(U '!" IJI) I . ' . . 

~roul ştia peci .1ţÎi' scriltort~e~ nu 
avea conştiinta existentei de 'sine. 
a solidaritătii sl uii'ităţLi :sale.u El 
l~ă să se 'i.hteleagă cii' ap_r~pJ~x:~a 
de mişcarea muncitorească era nE>
cesat·ă. De a ltfel , Ladi.ma - din „'Mă
huşile" luCl·a la foi sărace,' de stin
~a. pe care le scria aproape i.n î.h
lrcgime şi le pagina singur. 
Aşadar. în nuv~le. scr:i.ltorui se 

ap ropie de răSpunsul exact.' al pro
blemei : lup~ <Teli.olu.ţiQ11arc( A te 
angaja în această luI?tă -nu înseam
nă doar a scde, ·a demasca, ci a 
pierge pe drumul cauzei celor 
rţtulti, celor asupriţi, a fi alăt)Jri. de 
1. Lupta de unul singur nu.' aJ:e 

1 ,so~tl ?e .i.z:bind_ă, ea 71te, curo 'Piue 
O tle.fmea Leţcl1mq din „~ănuşila", 
,;revoită în genunl:ni ". 
. O cale propusă de U.teratură zja-
1stului de a se sustrage din. or-

qin.ea meschinăr:l,ei este munca 
Profesfonală. Stefăne.scu, .secreia,rul 
d_e reeacţie al .,D.~tept-ăi:i i " („rJr-
1km.a oră", de Mihcii.l Sebastian) nu 
este interesat de eonduita. morală 
a directorului , de modul în care-şi 
pro~ură acesta banii. Pentru el„ re
fugiul în muncă este o, ,formă de 
apărare, dar ş i solu\ia .cea mţii bu
nă. De altfel , dramaturgul va spune 
~deva : „Si1it anumi,te ref'1~v.ri 

J7. lbldem, p. 'J.1. 
l R. J;bldem ·p 67 
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czirFvaî<>i·Ns.ză crt-·Cl' a ·une";1 ~ ... SCI'oto 111 'I'Udot MuşateS'cu .L -

fll.z.i ~d ~ ~gj.p.ffiti iJ.S.l\P~ f.~il ce b,;~;~oocător al lum il ş_i vi~ţj i 
~" iţ_1 fpt' ~ 'jtp.1ul · µ u, ;frl'S~it.n.1 ! ~~F.i;i91i -;- ci;e.~ cuc;er itoatea 
că acţ10~1ez1 .in favo~rea ~cestor personalita e a z1aîisti!ldi Ştefan 
fapte. V~aţa lui Ş. l~J.. a.pe,..sc!i e ~ _ Ilalint, car~, ooemenea eroilor lui 
ne~ont~n1 t r~fuz 9~.a ~t'M :parle ~a f ~L.„1le~·~-cu, este stăpinit de i-
c?rupµe. Ind 1 ferenfă ili1 Vl'tle poate de1 n1m'l1 ICI$r ·iţreu de realizat. Ero-
d_!!1 '!ev

0
m:-i ~e a~nu risca să-ţi <pierzi ul ./>e con.fes~<\Z& : „ fo. 1918, cln.d 

PJ!~esij ~d!'l5 ~i,turan\~' zilef. l ~~ „ p~q.~.: tfator-î • de pe.· fro11tt, singur, 
m une . . ~fugW'tllJl rasell p e care :f-J • .1 v.~cnaa.ticit de tra:nşee, cu o'fi!wz a.ce-
parcurge -;- redncţie-tipog(afie la. de pămi11.4 cnut în gur4 - pe 
este m ("<;ena. ALit! Restul n -ar<! im- care numai cine l-a muş~t am es:. 

. portantŞ, Zi~r~i , Jul~ihti il Se- te~ cu sînge'le ÎUii -U atmoa.Ş,{~ ..:.. 
bas tfan;-'cit; Cle ·.Ltl.llfe;I ,tQţi 'i.l'iroli săi, ~tr-. păsiţ:}. ,~tţfî~ lume, o .. ~.M„~'P.l'~~ 
n°; au t~ria m01·~lă de a se de~- . t4„ }> a.U~; pi~tfl . . (.„}' rM,i~ro. .t.ermf~ 
prmd:e ~Ul ~erc~l m ca.re au intrat. 'fkff: :st~âiile şi ahn ~e.put sâ l'4pt. 

lnt~nun, 111 l! teratv.ra noc,u;·tz:ă, şi A?ft scris, am. vorbi,t, m~am :zbiittit. ! 
. alte , t.1p~· i ' de zia rişti'.' i\stfe1, în '{- z~i~ ! Ani ! N-a'!ll .V1'ut . să m-aUi:!uT 
n_el,e ~cuerl, gazetarul este puş to mei unei ideO'lcgii din ce-
s1toaţ1a .~e a a1ege intre 1um~ sa , l e grămădite iin mam.if'es-
păsh-1,D~-ş_i ţ!~î;t~tea, r:c.itbs,tea. şi teLe e~~ctora:le. Ideologia mea e1'a 
lum~-~. aJ?cenştll~r. peci. <}C.ceptar~a '!O'lnu~ , Jarfl' şi binele ei. Am înf~
co~u~~1e1 şi, a huociHlili._ , 

1 
~es sa. ra~rn robu1 propriu.lui meu 

. Ion qµm, d in „Ora.ş u>ai'l'.~ha1.". ide~l: _al mu.ncii şi piinii ~~ntru 
s1 ,Tu,gpr,. Stoene$Cu-stoian din .ca~ toţi, al. selecţiei prin ootoare, a'l tl
leq;, :\(ic;tqriei" s i.11t doi di~tre .;~ze- ber~ăţii tu.turora Şi al unei d!rep'tC.ţi 

,, t,a1:ii ~~\Ji,r Cez~r. ,Petrescu rătăctiÎi ide s~cuz.le fă ră b~live~e . de ~til" . 'li!) 
., p ro_Pua .condiţie socială. Romanele N~uţîndu-~, imphn;i 'id~ul, Şte-

ammtHe w;i;năresc degradarea mo- fan . ~alint riţtăceşte·. 'l.m timp în 
raia a doi tineri, a două ;.de}jţjne a- str~atate, apoi se reţntoar~e în 
p~oap!'l paral.~le, daJJ cu l'Oluri j:0- ~1'<.l, cu spemhta că va"găsl o lume 
v~rsat~ :, Ion Qzun este ,persenaj'ul sSih~bi:iţ_ă-. C~t'ÎJ)d, după ce c'olfs'tafă 
.par.e desei-ude, in.,BusureştJ, · „oa.pi- ca ~ e ~„cîun!I, , ~?,u~·ge ~fa c;(jrl-
fala care. '1.LC;ide", penku a deve ni ql uzia :ăJ .. mtr-o asemene~ SQC e'hx
ln cel i?. d in urmă, un gţizeta.i.;. fer~ te, . b~1n_~tatea . esEe <!. irlfinn~.te:. Ca 

.~heş,. „un . :rwi+pei supus plite-xii ba- s~ ,bn~u1_ în viaţa 'tre~uie să m rău 
~i1,1,lu.i1 - iax Tudor Stoeaescu-Sto- ~~ 1pocrrţ, asem.en.ea lui Zăittfo. ·m
l<J.U.,· un gpze.ta r mediocru, lasă. ·p t"e - tecforul ,,Conştrinţei •nă'ţion'a.le". 
.sa .ş),_ capJ,~ala . ~n scl'.j,irQoul unor a - D1:~ } n care se, zbaf~ U d~~r
facer~_ nec1n5tite in „oraşu€ patri- mina :oa _?ea. o lecţie celor de. tea'pll 
arhal!'. ~~ul sau, îtnbrăcind haina · şanla-
. hitrind în impe-!'iul minciwiii, ce i J1:'~I~·~ de in:aJ~. clas~. Du~ă ~ ce 
dor gazetari nu mai a u 'tă.da de a vua „1oaza in _cei din Jur, pa~eş-

. se -opri la~timp. Iniţial e drepţ ~i t.e totul. devenind - cum s m g_ur 
fac . procese ~de oonştn'ntă. Tudor SJ?une - ceea . ce a fost t ;,,un om 
StO"'...nescu-Stoi;m s-e îngrozeşte cînd sar~. u-n _ anomm, ~n r_atdt : ; .. -·. 
îşi-. dă seama că a ajuns un m'i!;ti- A nu lua lucrurile m set1os -
f icator . un fanf3ron, 0 canalie ·eu aceasi:i es~e so~utio PEl_ care o reco
~t.e .acestea nu .are curajul să. dea xanda ":'OIC~ ŞI. ~On;1J?l}inn. (z!aris~i 
m;~.poi. -d-:?venind pY·izollierul pro- . n .. ,Ultima . OTă ' . de ' Mijl~1l ~ 

. pntlor sa:b! minciuni Odată t . bast1arl). şl secreta1u1 'd'e t edăcfie 
· cu re- Penclulescu (d"n J Ut 'elel ,,. d 

cerea" in :tltl)ăr~·· î1oliLicianuJui .!'lliiil C . . J ,, oe , l o~ '. , e 
?<1"'.a, Tudor• poate 'fi oons:iderat un amil Petre.~cu): Personajele âc~
invms. El se auto.falslfică; -ii mi- .~ea trăies~ u:itr-;un , contf:ouu. ec.!J,1.
mează pe ·cel ma.rl şi· tarl in . Qţ'. combmind ~'.!ritul ~~n~c~. ~
măsuril ·îllclt 'ailunge cbiar să a;: fle1!\l1St, cu .c~l giav, h,1c1_d_. l rorlia 

· creadă·· e~ l înslişi . p\l~rni~ şi temut eroi~or este~ _de. lf'a"pt, o toaS~ă C{l!ft)ă 
.nefiind fo,; ,<reaJitate decî t un . . - cm·e se a.scnnd,e o realitate plfo'~ 
=mane,r1·at,. de sav.a, P1on de .~edreptăţ!, ~e· mizeri!. A~eptiritl 

. . . , , . spintul ieflenust1 nu-ti mru popă 
IOJ? Ozun p1ăteşfe ~cump !luaja de ce ţi se va •!ritimpla ; temffornr 

de li;b.er'blie. P~ ' căi;e 1-0 dă noua tr~uie să crezi în ceea ce scril i 
condiţie sociala. Tr:eptat. vlsutile nu să sc'rii ceea ce crezi. Rămine 
sale s~ sp~b~ră. Tin?fu.i1 caTe plă- celebră, :în acest sens. s cCl1a din 
nui<;t să aJungă un mare s.criitor redacţia .. Ultimei ore'' : 
devme u_:i g~tai: docil: un~ta d i- .:ŞTEFA?JESCU : Despre ce-ai 
rec~rulu1 ziaru~u~ .,Voi~ta.". Acce- scris ? I 'POMPILtlAN : Despre fi-
sele sale de luc1d1taLe ~ cmst.o Vin 
să su~~na ·ideea înfringedl. Omr; 
răm:i'nînd un nemulfumit, deşi avea 
o., S'tar.e materială bună. Are mereu 
senzatla că nu acesta ~ra drumul --~~ 
rivnit, drumul p~ carţ? ·~r fi vi:ut 20. Tudor Muşatescu, ScrlerL, voi. n , 
~ă mearga~. • '· · Eqltura Mlnei:va, B ucuresli .1970 

p. u-13, · " · ' 

D. R01\lÂN 
(Cont illuare în pag . . ~2) 
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Din experienţa redacţiilor 

„Pe urinele stocurilor supranormatil'e", 
~cţiune de presă 

cu reală eficienţă a ziarului 

A Intrat i.n tradiţia redactiei zia
rului ,,Drum nou u din Braşov ca 
ln fiecare an, concomitent cu tra
tarea problematicii curente, să a
bordeze sistemalic - printr-o ac
ţi~me de i:>resă - una dlntre pro
blemele majore ale nctivi.făţ:U eco
nomico-sociale. Aşa au fost în anii 
trecuţi acllunile de:rfăşurate sub 
generice ca „ .... Drum nou„ pe urmele 
resurselor energetice sec.undare", 
,,Acţiun~ 1 milion ", „„Drum 
nou„ pe urmete resurselor hidro
energetice locale'', iar ţn . ulttmuL 
EU\, „-f<Drum nou„ po urmele sto·ou
rilor suprano.rmaUve". 

Actiunea, a fost declanşată., de 
fapt, din a doua. jumătate a anu
lui tr.eout, din !3orint.a . de a spri jlpi 
organele şi organizaţiile de partid, 
consiliile· oamenilor muncii,, orga
nlsmele de sinteză în înfăptuirea 
5arcinilor trasate de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu . incă in primă
vara anului trecut privind perfec
ţionarea noului mecanism econo
mko-financiar, necesitatea accele
rării vite.zei de rotaţie a mijloace
lor clrculant.e prin lichidarea stocu-
rilor supra normative de matedi 
prime, materiale, semiţ.abl'i·?ate. 
Droducţia neterminată şi produse 
finite. Pel)tru reuş.ita acţiunti, re
dacţia a consultat atît Consmul 
Judeţean de Control Muncitoresc 
al Activităţii Economice. Comisia 
Teritorială Fina.nciar-Bancai-3. cit 
şi alte organe de sinteză, Înloc
.mlnd, pe buza concluziilot t eie;i;.ite, 
un program de acţfunt conceput 
astfel inci.t nici o laturii a proble
mei să nu· fie scăpată din vedere. 
Fireşte că progt·a.mul a fos t rea.c
tualJz.at pe, parcurs, în ideea ca el 
să răspundă cît maJ bine noilor 
aspecte legate de normatl vele eco
nom ico-financiare, de .creditele 
bancare şi pirghiile de cointere
sare, cerinielor Legii contractelor 
economice, intrată în vigoa?:e în 
acest an . 

Rubrica a debutat la 26 iunie 
1987. ?n primul articol au fost pre
zentate pe larg intenţiile noastre. 
Cu o periodicitate sliptăm:inală, 
t imp de un an de z:ile, au 'fost 
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BRAŞOV 
L~~~~~~~~-
publlcaLc anchete, anali.re, il)~r
viuri, mese rotul'\de, colabor~·i:i , 
după care s-a publicat un bilant 
cuprjnzînd concluziile unei der.ha
terl in jurul „mesei rotunrt.e" la 
care au par t.icipat lucrătoru su
cursalei Braşov a Bi\ncU Nat ionale. 
Consemnam atunci că, numai în 
lunile mal ş i iunie a.c., s-a:u rein
trodus in circuitul economic .stocur.i 
supranormative in valoare de 
3 miliarde lei, din cru·e peste 
1,7 miliarde lei produşe fJnJte, 
667 milioan e .lei materii prime şi 
materiale şi IJ.15 mil:loane lei pro
ducţia neterminată. In aceste ·ci
f.re bllanţlere ne-am regăsit şi e
fJcienţa investigaptlor noastre. ln 
ce au constata t ele ?· 

P entru · reuşi ţa acţiunii am ape
lat permanent la cadrele de spe
ciali.tate de la sucursal e le judeţene 
a le Băn.cli Nat rona le, Băn.cif de ln
vestiţii, Inspeeţ.lei Teritoriale Fi
nanciare de Stat şi Bazei Judeţene 
de Aprovizionare Tehnico-Materia
lă. A,m a pela t la o diversitate de 
genuri gazeUireşti, o at-entie aparte 
f.iind dată conştientizării cadrelor 
tehnice cu privire la necesitatea 
scurtării ciclului de aproviziona
re - productle - desfacere. Fi
reşte, n-am tratat cu „duhul .bUn
deţU " rezistenţa, conservatorismu.1 
cu care au fost întimpinate, p e 
alocuri, noile ·normative de s toc. 
Unele ·Cadre încercau să ne de
Tl'\Onstreze că, dln pWlct de v,edere 
t ehni.c,. ,nu se poate scurta 'atît de 
drastic ciclul de producţie. ~·ul
ta:tul dlscutiilor contradictorii, al 
atitudinii luate in presă fa.ţă de a
semenea concepţii comode s-a con
cretizat în promovarea u.nor noi 
tehnologii, în perfectioniri organi
zatork e, în reducerea imobfUzări
lor . A crescut, totodată,, operntivi
tatea în aprovizionare ş i desfacere, 
eliminindu-se aprovizlonările cu 
otice preţ şi tendinţele de a pro
duce fără comenzi şi contracte. ln 
fond, întregul nostru demers ga
zetăresc a urmărit dezvol'tarea gi'n
dirii economice. judecarea în public 
a unor concepţii ero.nate, a unor 
deprinderi ineficiente, dăunăt'.)are 
dezideratelor a utogestiunii şi a1.1to· 

• 
finanţării. Or, tratarea t utu_l!of 11• 
pectelor şi · implicaţiJlor nu. · .mitea ~ 
fi epuizată înt.r-un sing · ,aţ i~ ' 
aricit de mare a r ti Iostt cl!~ c:i 
într-un cleiu de a r ticole.---ela a19 • 
la intlmplare. Era, deci , •ne~·o de! 
un program de acţiune p..tlliJ care 
să se asigure „atacarea" txt uror 
fa elelor problemei. â~a. de. ,--· dl, 
in cnzuJ s tocur ilor de · mate*l:' Pri· 
me ş i materiale - pe lingă ·~m-
ba tcrca tc.ndln telor de ac are 
n stocurilor s upra normative,( s-a 
simţi t şi nevoia de a actiţ)n"Q· n
t ru constienti7.area spcciallş&Qfl cu 
privire ln necesitatea ~po:u.ir~ Xi· 
gentel faţă de furnizori. a „, 111-.. 
rll unor cla uze contnicL.uale · 
de naturii• ·Să garanteze a,s~ 
la t imp a b~zei materirule;, 
pi;Jv·illd organizarea dep07..i : 
gestiunilor, cit şi legat de,„ âlf.
tă~i le de redistr lbuil·e n disp ltlbi
lit.ăţilor. N-au fost n~Jljate · nlct 
metode le. moderne de ,organi9..are, 
cum -a r n. „fişele llmWl'', .tn~
rul de .aprovizionaL". ·util~ . rea 
calculatorulLli electronic. A m' sis
tat mult pe lichidarea comen:dilot 
aba·ndona t.c, pe cerinla p. erf.eod:~nl-
r.i.\ - cu ajutorul informattCfi -
a program<1rii, lansării şi uon~-
rii Pl'<>ducţici, astfel incit să·, 
sigu,re lansare.a în fabrica~ 
a Joturjlo r pentru care ~ist co
menzi ferme, cit .Şi în1ăt . area 

. pauzelor tehnologice nejusăt„cat.e. 
Cit priveşte stocurile de ,p't tituse 
unite, as::centul 1-arn PUS.. l'.e I bu
nătăţirea ritmici tăHi f a.btiea.fte -
.aspect unnărît, de alt.fel, aţei. dal, 
'în coloanele 7.inrnlui 11os·tru. ,1 a 
a,ctJonat mal. a les pentl.'u iq'li~drea 
contrpl.ui.ui ecoi:iomk pi:eventiv; 
s~orirea aportului organelo.L' ,fi_~· 
c1ar,-.bancare, folosirea P,t11~ilJ&r 
economice de cqnducere şi c&inte
resare miiterială. ' 

l . 
Acum, după ce acţiunea de ~ resl 

propriu-zisă s-a i.ncheiat, 
propus să revenim periodic 
m ele materialel9r publk ate, ~, 
procedam, de altminteri. şf ·• ca.• 
zul acfiunilor precedente. Cu.~~~ 
te prilejuri căutăm să fi.p~~~ 
problemele ,rămase în susp . 'i~ -
cum a fost, de pildă, dâr · bi 
func~iqtte a microh,idroc · r.al'1 
'.!'ărlung II, după 3 ani de ~- ăd- • 
n ru-e._ sau în ca:r.ul ac!,iuni'i ,c ~ I 
Prezintă subiectul acestor .- " dQd 
- · lrnplernen ta rea pe caJ~a -oJ!UJ; 
electronic, a rcdistribuJriio~. · 
teriale dispon ibile. tn pre· ~n , ~ 
preocupă clet:lan~area uno~· n &Ci-
~iun i astfel Incit Zia rnl să- d""' 
plinească în condiţii tot m · l';buni 
meni rea sa de , a fi unul ~etrs 
factor ii importanţi de mol) ·~ re a 
colectivelor de oamenj ai' luncii 
Ia realizarea exemplară a s cinl„ 
lor ce le revin in acest a.n pe 
întregul cincinal în toa te (i enit" 
le de nctivi tnte. • 

z. _. 
şef de secţie la ~ 

.,DRUM NOU" - ' 

.I 
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CONSILIUL ZIARIŞTILOR Dl ErUBLJ~A; 61Jerpr~s şi iad~oteleviziq~'i îşi ~~p"'n~ 16' ~ 
:-- r SOCIALISTA ROMANIA organizea ă COf.ri · generalizeze ·cele ~'mai .vdtoroase infţiative · 

CURSUKILE 1DE 'PUBLICl'S11CA $1 FOTO - demersuri publicistice pentru ridicarea ·contr• 
ediţia 1988 -, manifestări profesionc;ale de, nu,ă a calităţii ziarelor şi revistelor, trans~i-. 
tradiţie, sub genericul „ROMANIA ANULUI siilor'1 1Agerpres, emisiunilo.r de Radio ,1 Tele-
1988 - ŢARA A MUNCII ŞI -~ . CREAllEI, viziune. " · ·o. 

__J ŢARA A OAMENILOR 'il'RNl~I ··ŞI TALEN(. La . ,,Cc;n'cursul de "pu'blicistică•,·. le •Qr .. 
M • TAŢI, CARE INFAPTUIESt NEABXTUT Hb.„ ' a_c.qrda 'Premii, diplome Şi menţiuni pe p'to: ... 
4111 TARIRILE CONGRESUl:UI A!.J , .Xfll„lea AL file de 1publicaţii (cotidiene,. săptămtnale, 
rl PARTIPQ.LU1•. periodice) şi pe genuri gazetăreşti (repo„aţ, 

Anul 1988 r'prezintq ·-.an; an d~ a~int ~reg- arti~.~I. ţ1nchetă, intervilf, eseu, com.enfări~. n 

tor, constructiv, in care.intregul poJJor, strins cronici literare, cronici sportive, iniţiative . fÎ · 
unit in jurul partidului, al secretarului său acţiuni -publicistic-a). ·•L · „ 

"-.11 general, tovarăşul '"Nicol~~ Ceauşescu, 'Qcţio• la ,;Concursul foto• se vor acorda aceleafil 
nează cu sporită energ{e, in s~irit · re.v~l~- pre.m_ii, _ ~e -~ouă c~tegorii : fotoreporte1; )to~· 
ţionar, pentru îndeplinirea exe~plară„a pr~- , f.es1on~şti ş1 . amatori. . ... 
gramelor· de dezvoltare economico-socială Lucră.rile de publicistică şi fotografiile care 
multilatetolă, a sarcinilor mobilizatoare ale: vor ·fi .trimise la concursuri vor fi selectionate--J 
celui de-al treilea an al actualului cincinal. · şi' p.fopus!' de o co'!'isie, form_ată, _i1' . fi~~Q~~-

Conştienţi de misiunea .. for de ~ fî p~ctaş.i, , redacţie 1n parte, ,d1ntr-.un , a:epre~n.tant al 
martori şi croniaari ai• acestui timp eroic, toţi. conducerii publicaţiei, secretarul biroului or-
lucrătorii din pr«tsa sci'îs'ă şi audio·vi1u>0lă ganizaţiei de partid cu probleme profesio• 

,. sint angajaţi plenar !n nobila ţfqJo_rie de a ~~!~„ ş! • pr~şedintele sau, or9anit~forul gr~_„ . •> 
reflecta ,in paginile ziarelor şi ·'revistelor, ·ir; pe1 s1nd1cale. . . . 
transmisiunile ~gerpres, in emisiunile de ra- Lucrările şi fotografiile selecţiona.te şi prQr ; ~ 
dio şi televiziune strădaniile şi preocupările, puse pentru cele două concursuri vor. fi· în-

„. gindutil~ şi sim.fPminţel, __ :aspiraţi_ile şf izbi.n_~ soţite ·de cite o scurtă caracterizare a ~o:. 
1- zile colectivefor de oameni ai _mu„cii pentr1.1 misiei din redacţia resp·ecti-vă pfivind f O„tri- , 
„ a adăuga noi buchete„de ·împliniri in cununa buţia de ·ansamblu a autorilor .respectivi I~ 

de frumuseţi a ţării. hunul mers al întregii activităţi. 
•
11 Tezei• :din 9pri,lie, ide_ile şi orientării~ „~ie-: ·La concursul de publicistică se va trimite, 

~ 1 cretaruhji, general ~al padidului - 10fbgram din. fiec;a1e redacţie, cit' o sînguta lu~taie \. ; 
revoluJionar de muncă pentru paf.iid ·,şi po- pentru .Jiecare gen gazetaresc, - numai 'Jai. 

•· 1 por, deschid şi in fata ziariştilor largi şi acele genuri la care se apreciază 1că s•au 
"r luminoase ,perspective de afirmare, de pro- realizat lucrări ce pot fi competitive din . 

pulsare .a crec;i~ei P"9blicistice la' niv_al.~] 'ex!'· pu~d c:fe vedere al conţinuţµlt.ii .· .şi calităţfi , · 
genţelor <mereu crescinde ·'ale cuvintului 'ti.pă- publicistice - iar pentru ·concursul foto, C:i\tt 
rit, difuzat. 2-3 lucrări de fiecare fotoreporter profesio• 

Concursurile profesionale organizate de nist sau iamator; care să ·nu· fie. mai mici • de· 11 

• Consiliul Ziariştilor sint menite să evidenţiezi(' .24x30 centif1")etri. ' . . .. 
-t' cele mai valoroa.se lucrări de publicistic:ă şi „ Conc,ursutile se VC)r încheia la 15Janu!3.rJ~ 
'· foto, din ·anul 1988, să stimuleze- creativi- 1989 - data limită pentru primirea lucrări- i · 

tatea tuturor ' lucrătorilor din presă , 'ţ)entru lor Şi fotografiilor - pe adresa : Consiliul Zla~ 
~ a- şi â

0

ddce')contribuţia, me)'eU, sporita,· tar-per~ riştilo~. Piaţo Scinteii nr. 1, Qfici1,-1l poştal 3.3· •. 
„ fecţionarea întregii activităţi econo.,lico~·so- ' .cod '71341 - ~ucureşti. .. 

ciale, la făurirea omului nou, cu un vast ori-- · • 
zont politico-ideologic şi cultural-ştiinţific, cu Aceleaşi concursuri, co aceleaşi criteri~ 
o înaltă conŞtiinţ{I socialistă, la inflorir~ s;nt qrganizate şi de Sin~icatul Presă Bucu-' 
continuq. a patriei ~oastre. reş.ti. pentru publicaţiil_, din C"<lpitqlă, ediţia 

Concursurile de publicistică şi foto, des1" , a Yllt>Q, cu menţiunea că lucrările şi foto"\ 
chise tuturor redactorilor şi fotoreporterilor· grafiile respective se· vor trimite direct la se- ' 
de la publicaţiile di'n ~apitală şi din 1 ju~e~. diul acestuia, de c;ătre preşedinţii (organiza-'" 
ţeJe. ţării, precum şi din ' instituţiile de pre.~1ă tprii) d; sindicat. 



Limbajul pr~sei 
minai ele întărire al sernillti.le)(RJ.i
mHt de form a pronominală ci. _ 
~1a},·~ă nu .se ~r.rtîmplc} '"l:lşu deo,q:t ce 
lU!JIŞl f;!Ste forma ··genu h.ri m as -
I i ' lt - !n ·caz1.1l ~ <P.l U i n a ti v 

I d 
a. c u z a t i v , persoana a nt-a, 

P - ~ t" • • · număru l u I u .r a. I . Am <1rătaL 
1ronu1me e e Hta.~1~e· .. Şl~ : .. ·. < •.. începutul articolului de ruţă Că!: _ 

<:: „ lunci cind pronumele de in~re 
in1;o\.eşte u n substantiv sau un 'P.~-

d • • I • I d • · · n ume personaJ (eu. tu„.) , el trebuie 

a ~e~tJV.U ~ P·~O;Q9mtna · e intâ"f11re. ~;a!: ,hc~~~6cn~0 Îl~·ai~;r~n~~~ 
r!i1-0g uJa1;) c.u \.et:menu~. al căruJ ~~ns 
. n !nf~1'eşte, co'hfor !J'l., fu.neper i e 

Se 'foipune iricîi ldb' a îricepltt SĂ G.D.). inSlJŞi (insu- = rti., n .• sg.), de adjecfiv p ro nominal 'oe într- _ r~ 
faceml"l> disbincţiel clară'· Ul tre· ce1e 1nsAşi, (în.sA- = I .I!., sg., ·N .A :}, c.ee;i c~ Jn textul citat nu se :r~ -
.c\puă păt•ţj de vorbire - p roJlu- îo.sEşi ,{insE'- - f~. sg„ G.D.)i ·'. ze;rr...ă. l ~orect construcţia t re · 
mele. de ,1,utăţiJ:e şi adjectiv ul ipro- ÎDŞ,loe (1nşl- = ~. pJ~), ins~e • ţQJ:_mul~ ·astfel: ,,ini;rnngii.tLl'!a n!~-
n pnii0.l d'e întatlie - sub rapori- (iosE~ = f., pl.) , inşi vă (inşi- _: ·t~jatrc~ U-nd n.d să-şi f ie E I INSf.ŞI 
tul 'fttÎ:ÎCţiei lor. r;n„ pi) , insEvă. (inş_E- = ~· pl.}. suficientă". 
A~;tfeJ;• i>l10DUJtle lp ·-ic !· în}ăriro, wşl.şi (inşi- = m .. pl.), msEşf ('insFJ-' . G1'eşeHle . de a cest !liel detv~ ie 

car~ .in !Vnba 1:9-ai v-~·che . .ap!kea -..in- = r„ n„ p i.), insEle (însE- = r., lacune a căror evit.1p·_reste 'P'Osi 'li 
depen(le;1t, _esie. alcătuit din vechile n., pl.) . prin i.nsuşirea noµunilo:r (nor.me-
p,1.·ohuni'e p e'rsonaJe i n s (U)', t ll s ă , Du,i,l;ă cum se poa te ved1ea iJHil- for) 'curente de rhor:fol"ogic. . 
l n fi , - î n s e (pă.Strate cfoar in nim m u!Uple şi varia te 'fotme de ··i·' Slnt, lhsa, alte capcane, mal „. ?-
secvenţele lingvistice : în tr-insul, rri i:i:liifes tare a·.: pro11umelui de iHUi-~ 't jJe ·ce 'Pindesc 'pe minuitodi c n-
în tr-.in.sa 1- dip~i'-insul, diatr-insa ; t·ii:e şi fldâectivului pro.nomina.I de •· dei:ulu.i i n utilizarea [armei gr : • 
prin~-· s,ul,1 p ci nJ..f.--;ltlSa, cu stru~- „,, .w.tăt;.ire. M,4iuh:ea J.9~. treb,uie să., ti.ca1~, de cayc !1c ocupăm„ JJ~~ ·. -
tura : prepoz1ţfe + pronume) ca- recunooştem, n u este d~loc YŞQ;}ţ.ă. t~c acestea se acră in urrffă ul 
rora U s-au alipit form ele de dativ J;>e· acee'< ''$i in tîlnlfP in nÎ.tmeroa~~ text ·: . 
ale~pronumerot .peJ!sonate · sau i'er- texte caztrr i flagrante de rie'r'espec-·· ,,lotr-o asemenea conj~ 
11exiv-e neaccentu~te -:. mi, (I. ş.i ne, tare. a ,acordului a.djectivulu , pro-," deslg~r:, Lavo~?ilă' şi, . ? eo1mtr • 
vă,.şi,)~ , .nominal „d.e intăl'ire cu determ ilna~ii .favo1•1zantă, .ştmltele soc..iale. ~r- 1 

AâJeci.iY.U) ~r_!>n?mlnal ·ele , Irită- ,.. săi. D~ Pildă : . „ ., felar~a "şti1n tificii a~i .. un serios s-
r ire, poţr!Vit c~t~gorici gram~ti<;~le „Destu1 · de intc:resrinf tot ce c~ntlent „,tnoral " prm. îrulcşi m~ii. 
căre1~ i se · tncădre<1:t:ă, î_nsoţeş~e în: ne-aţ.i t r lm .iS. SemiÎ!ficative : ~umili•.!~ o~le~,lul lor de stl\dlU (.:.)~ (,,SiO- I 
totdeâupa ·1 u n ,~ubstantiv (U).SQŞI oegutători de 'cuvinte I va: trebui .,tamma. _.ur. 21 (926) , a )ult.e '(1făa. 
zla{ 'stul, •comentatoarea insă.şl) ,s~u ,,să aruncăm -înspre cer I cu insăşi . •.P· 3). , . 
un pronume (eu jnsnmi, eu insliml) , umbrele no(stre firave- " ... <.. Tribu- . ln . acest text esfe vorba, de · l. 
prec.izindu-le î.n a~eeaşi mă.s1.11·ă ca na ". 'nr. 26 (11645),' 30 iuni~ 190\l de o in:.:tdvedl?r.t~u «le .ordin gr ·· a.-
şi ad verbele ebiar, per-sonai . toc- p, 2) ; ' J. tical., adil!.ă .nu se .. ef.ettueaz~ a r - · 
m ai şa~, î p. ace)aş,i.ig.i:ad :ca ~djecti- „Lăsi f'.l.dtt-se ·înghiţi\i d.e - ililnţi.ş~l G· quJ..-, pei·f~ct. .care, -W.J acest iC<.tZ ~ 
vele singur 11e.rsom». propdu. de e.cuaţil şi de metodele lor de trebui sa ne u rmi\._tp1:ul : ,,prin 

. Din p~dul de v~~ere ai. tqr!11ă- . re~olva:re, riSCJ.!I a,r fi .Plerqerl'!a .(.'Jifl, 1NS~$1 ~~tura ~i fNSU~l ~-'o1"J;.~
rli cu\;intelor în ltţnba ( rorhan·ă, verJere a suportului lor fi'Zic '. ne- tuJ r.: '· T i;-xtul c1tal pre7.mtă; "~I, 
adjectiv.u1. pronom1nal de întărlre, gli jarea fenomenologiei, incr~ng'â- o col'lStrocţle Io ~uzati:v în ca e 
asupxa căruia vom stărui ih con- :tura malematic.."i tinzind să-şi fie ei elementele c~ordo119te sint : p,t.°ttlfl!ll. 
tin4~re„ : ~t~ un compus . ~3,1:!;! va- ,\JlŞişi sufîcienLă („Mag'1'in",. nr. 35 . na.twa, ,subs t(\nUv de gep.ul ftUJll• 
riază . Aup~ J?fir-'o~nă, .seri ~i. nua:ăr (1 6lţţ, 27 aug4st 1986, ,P. . . .'.f). _ i..-11!n„ 1a 1:1~l'ul sio~uJiu-.. :ia~'. el 
(dup~ :caz numai ·l a remrnm sm - Alii:lli zind in p rim u{ te.kt secven(a Cte al doilea, obiectul ; subStan ae 
gular) şi 1'rezintă dificultăţi în uLi- lingvistică · : ;,(cu) · insişi u'rribrell?" · ·genul ' neutrU; cu. forma de siQ 
Uzarea . Sa'· . .flexionară. Fiin d :rea:Ji- observ~ml (că greşeala' d.e acord ă- ·~· Identică, dupji cuto se .. m cu 
~t dlo alipirea .a dou~. unită.ţi le- parţi.ne, deopotrivă, corespondepflţ- a. i:iasc:iJlnulu~. Cu .. alt~ cuvl.o~ 1lP 
x1cale, . ~ces.·ta mar~beaza persoana lui ş,i. se1.'Qn:itarul l:J~ l'U\!>ricli; C'.'1:1'~ .l'lnam lll f'a\;<! tlnu_1 ~~acol'd ~gtre 
p1:in , 1»artea fi:nată, care este ega15 api·ec iind pozitiv versuril..e„ ar fi P_lur a1 u1 'fei:n1n1 n al~~'\:c-
cu 'lerm~ul al dcrilea a1 compusu- trebuit sa .o în drepte sa'u. r~ti'nind' ~1vu.l~q i, p ronommat de în~ll! 
lui ~ .... insuMI (~!\tic =i- per,s. J}. contlnut ul • loi-.j să semnaleze aba- mscşl şi formele de sin~ u a r 
insD,11;, (-Jni = pers„ J), insuŢI terea de la determjnar~ co,r~ctj:i_ a . •f e m j n i.Ţl şi s .i n g u J ar n: 
HI = ·pers. a II- a), h1săŢI ( -'.fi = terme.nul:ui µmbr~J.e~ al\J.at, f;YW~ne„ l r u ,r a le sub~ţan~velor det~~l-
pers. a II-a) r in suSJ (Ş~ = __pers. la numărul plural, in tim p ce inslişi. nnle : natura ş1 ob1ectal. Deşr .ele- / 
a III-a), insăŞJ (-$1 '= pers. a <1dică ad)ectivul p ron ominal' de 1n:. '· tn ente lt? ·coordonate s1i'nt de·' g~ dl· 
Ill-a)","'' ·inŞiN'E (-N.E :!::.'l pers. 1), tărite. npare. incoreof. ' la numă.rot ferit (cu :form e diferite la sb}~). 
inscNlj: (NE- · . P.ers, 1), .inşiVA s.ingulnt. 1Cor ect ar fi '.trebuit să se a'1Jectivt!\ pronomiJ;lt;l.1 d.et~· ~e 
<-VA = pers. a U-0\1) ;-, i.nşiŞJ .. (-Şl = scrie: .,(Cll) 'înseşi., umlu·ele~·. r • „ nre fo~a d_e l e1_runin, ' ul 
pers. a III-a), inse$f (-ŞI = pers î n teUiil al doi)ea, · dezacordul · .Plur al, „ ceea ce fade ca s n . se 
a III-a), ioscL'E (-LE ~ers. esle extins şi la a1te câ.t~g\ji!H ·~ra-· acor de c<fred cu ni'cl 'U'lla atn,. -r-
a 111-a). Genu l, numărul şi cazul malica le. nu se returnă n'\Jmai la mel~ determinate de e l. 
(nwn~i 1?-- ~en:tin.in J;i n~1tlar) · stnl cea de rtW!"ăr in ·r,apor.tuJ d~temu- ~ş~ cuin siom;1eam mai' -1\o~~te, ' 
marc~ ~n rnte:po1·, I1ind a cuns~ - nat-detc.t~mmant. Ayi:;m 1de a •face mmutrea p ronumelui de . j.,ntăi:ţ~ şJ 
de . orlografie.re~ inL.r~m singur cu o conslruc{ie sintactică greşită a ndjecti.vi.1lui P,ro r:,iomJnal .~:nită• 
cuvmt, prin Una.la pron mnelui prl- a l cărd p~·im e lement este pronu- rit·e nu esţe deloc un lucru SjnfPfU. 
mutul lermen . a l compusului. .: mel~ p el'S6nal (ea) ei: de genul '·na1·, cu mai multă atenţie, r _ 
.tnsUmJ (insu~ = m., sg.)· însAm.1 fexlluun, în cazul elativ, ·p ersoana · in d u-n e textele după dactllol{J 
(!Ds1'"- ·~ f., sg., N„ A..)~ î?sEm~ ~ ~-a, numărul S.~golar. Ac~- rea lp r, v.om ~vita cu i:e.!{t.' 
(msE- = 'f., sg., G„ D.), msU~1 ta 1 se, alăfl,lră unil.atea lex1calc'I eroril.e. 
(insU- = m „ sg) , iosAţi (insA- = înşişi . "c'are ar trellit! să îndepli- Dorin URrliifS'~tJ 
f„ sg., N.A.), însEţi. (insE- = f ., S!h nească nmcţia de adjectiv prono - Rodica UŢA-UR~ ~ 
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=;;o;:l<"..-ioa e Cll oscut în le~fura cu ~

Substilul iHterPretativ person.alii3t (li) 
biectul tratat, M~eol'i, şi n.t citate 
C.UYilltele - scmnmcat(vc penL\-u 

. desfăŞuxarca ac1Ju1ii~. a evenimeo
-. t ului - ale. tuiuia di.ţ1,Lrţ person:iJc. 

d) Tehnica. in o1>ozUiei _ s<:uţ"Ji:. ln 

XV.3. Tehnici qe redactare 
Ce'le mai nume ro·ase şi m ai vâ

riate probleme 'de redactare le p'Oh 
{exte1e din subs1.ilu1 inte.rpretahlv 
petsonaUzat. · 

De altfel: discuţia de pin'ă acum 
nlluprn celorlalte substihtti• {sub~ 
stilul informativ ' o'ff~taJ, 'Sub'sti'htl 
Informativ utilitar, sub~tillJl l'Oter
p'ietativ 'ofictalf · a refevât '.fa;'ptul 
:c'ă, într-<> măsu.ră mai niare sau 
nîni mică, se mani1t!stă · tentUnia: de 
standardizare.• Chfâ'l· şi' incfo,.;că.1rile 
unor şcoli de presă, ·a1e ·tfnor ziare 
şi ziarîşti de ·a se debru:asa-1 de ca
noanele s.ubstdlur ilor amintite 
deocamdală, cel .puţin - .nu sînt 
pe deplin reuşite. 

Subslilul inte r.pi·eiaţi v PeJJ ·9,u.ap
zat ~ire avanlajul de a., lă,s~„mwt 
mai liberă (antezia , autoru,lµi , me
nită sfi slujească , doar. s_~opului 
primordial al ziaristicii - pers~a
da.ren publicului, po'trivil politiţiî 
de presă a publlc;aţiei res'pective. 
Aceasta este prezentă pe toate, ,Pa
lierele redactării ; , t itlu, Introduce
re, con tinut principal şi încheiere. 

XV.3.1. Tit lul 
·~ 

Funclille de bază ale ti t lului ~ia
r istic sîot : 

a) informativă, pentru comunica
rea cil mai adecvată a fa ptului, 
a evenimentului1 contribuind lu 
idenUCicru;en., subiecl"ulu i principal 
al tex tului.; 

b). cxp.rcsi11u .• de atragere a aLen-
\ iei cit i to.rului .i.-. " 

c) gri,lflcă-dehn. 1lt.ativă, pentr.~ _ţ i:l 
delim ita un text de :lltl.tl, as1g"-ul-. 
r ii1d LranziHâ spre' corpul textului. 
Această dln urmă funcţţe a t it

lu lui ziaris tic'' îmbină mijloacele de 
redactare (vocabolar , stil, tonali
tate etc.) cu mij loacele grafice, di nd 
- pe de o parte - individualitate 
unui anumit te x t (oper:l ;i;iai:istică 
lndividua:l~) şi - pe de altă !;>arte 
- intrnducînd te'Xtul respectiv în 
contextul t·ubrt cif, paginii, numă
rului de ziar sau de revistă (operd 
ziaristică colectivă). 
lndeobşte, se consideră. că litlul 

depinde de gen: dai· dependenta 
este convenţlona(ă. Nu se poate 
spune in mod categot·ic că unui 
<1nu mit gen îi es te specific t tn anu
mit Lip de titlu. Ork um, clacă in 
cazul substilurllor informative, ti
trarea se face insistîndu-se pe sco
Pul mesajului - evidenţierea nfi
ulu.i -. s ubs tilurile interpretat ive 
(cu deosebi re , substilul interpreta
tiv personalizat şi substilul i'n .ter

·pretativ satiric) optează' pentru- tit-

inti:oducere se face rezumatul ln-
Juii ·conţiniTld ·cuv.io te ,,şoc", care 1 , .... · 1 tă ! 
Să jnc._1t„ ·•·1·n ~ ·1·es·u" „i·tito.rull1l'. . i regtî .re a~an stiu !i~„.:prez n: _. ap-

.,. 'te " " · · \I.li c~f m~ semu.ili.caUv, p1Lri;itr-o 
!'} rărrias celebră, din aceşt punct a!lrma~ie frţipanţă. foarte &Uţciotă. 

tle vedere, intimpl~tea al clirci erou e) T eh ii ·lca imrag·ra.fulul iµ,trcbă-
principat a 'fost romancîerol EP\'i1le r'i este , .aserpănMoarţ cu lehnica 
Zoia. · Aeesta a· sc'ris un arff!ioÎ fltl- . propozi'\ iei şcui-te, · 'd~ c~Pr,i.Jl,de o 
miflant î n legă:ltfr~ cu ";;ăfacerea ·~1intre..\;><J,Ţe, s_p~e , a , PJ.'.OVPC~ }:f'orin(a 

„ Dtey fliss' ' şi Va· intltufa.t· 1,Scrisoate .,.:1!?- ,cuno::iş'.·teJ•e, mteres._ul crtitorului. 
desclilsa' dom riului; •' Fefi'i< Faufe, · . .._. I:) Teh~ica pa.rfli;ratuluJ de con -
preşedin tele Republi yll ". · 1n 1·~1fac- tr~t _ se ;referă ta pr~zentarea a 

Îta. z.iari.Hli ,,L'i\urore("•. ·.u:Jld.e').·'ş"i,·-a · ' t ·n, t. d. ff ·t \I ~:!ouă .l'ap e evt T:en . , en e. cu 
t imis attlco1ul~ ro:manc1er a su- · s copul de a-J accentua pe cel ce 

ferit ,·,c.
1
enzur,.." ·' fo1 ClPmehl:, · _. t?.:~(u, d li ,... r .:• va Ii i·eli'J.!ftt apoi io eta \'!,. 

reducto1"1'!1' şe'f: El t~~ . 'ch1maât.'~ t- ,g). TeJmi<;J). 11a-t agra'tulul do ,.ana-
lul în „Acu-z !„.\ ra m.as, ,l~ loc de ' o"'ie estp 1.:. fel cu tehnica ::i:nteri-
cin"te ·Jn analele presei ': mondia le. t " - 'f1':'1 ·, 1 

„ oar~ numaj. că ,f~ptete sin't. de 
Se a'firmă ·tă între lî.tlttrfle neu- aceast~ dată si.rn:flare ~ 'unul . fo~rte 

trate (s tr ict inlo+r~t\Ye) ;, .şi c1?le cunoscut, celiîla ft' con!ltil:ui'n<t i:u-
şocapt.e • (ru pr~}Y,~} . Tţit\Qui9 ajese biectul relatării llltedonre. 
întotdea1,u;ta caj_e fl?â:i. 'e(kiente P.eîl- 1 li) T ehnic.<\' tui.i'ag tafului · ffc 'hna-
t l"µ citit.o~. d~ utli,irile clat;~ Dacă a-inc constă din descrierea cadru-
expresivita.tea se ~oh;şţ.e. au cil- lui acpunii; seuvţncL•·C~- illl;ţ!edttcere 

_rnc.lerul iQ,ţo1·11lfl.1;j.v, iar .. ~mpcle cu în acţiune sp 11 . penl~u pr~tarea 
claritatea. ,sµ ~tit ml}I b ine. . pet"l!ona:jeloi:. 

Citeva reguli de redactare , in . i) ·r e b nll:;11> para.gţ,af;glu.i· Cl1J doµă 
vederea p.-ti.ngedi ţi<tQP,t;LlW dor~t, se •. diteeţlli (de tJ:p· ·Janus) este~; orien-
detaşeaz;i (lin pr~~tică : .,,l tată ·f ie iu trecut, fie in , v lit;.-0 1-, în 

- folosi rea substa;oyv~or ip.for- coota-,gst cu prei.en.tutl relal.<lt. , .. 
m u lor .<:~A 1'PA! J,conct<e~.; . ' Şi alte şcoli cte iPJ)es;\ i.asistă ai;:n-

- ,folosirea vel"i~elo · ~ d~teza pra .iroportan.~ei inLroduce1·i1or· pen-
activă (reiiIDi.Jl\.ilJ.ââ lecţii! } ~1L Cle- 1ru ··&poriitea e~icie:i.1tei textului. 
mencea.u !)1, §.L ~v~tro:E}a hţiin ,a • fi", Iată, de ~emplu , <> altă sistem.ati-
„n. avea~ şi 07ljl;\l "1,;. . • . za re - dar şi . c~1 clemente noi -

- o cit mai mare zgirc~ni~ ~n a tehnicilor rle care. -am aminli P : 
iJ;llfeb~inţarea .adjeq.J;i.velw~ · şi ud- t. !tltroducere& <lescppt)vă 
verbelor ; .,„ .„ a) se insistă pe loc.u.I de desfă-

- t~tlurile ,,$.p !le.Atn~ ~~e,SP.şi gra- şurare R ~venimentului: descr ie.rea 
He ~u c~e~·~ţl Jt . cl~J.JU,W~·; ~n . text peisajulu i cu eleme nte de -stil ur-
şi, ~a;. oe tot, sa se ~peieze la _ Ustic ; încheierea descrietiL condu-
a brev1m ce la inltebări-ptoblemă. 
· ·· \~~3.2 . • fntro9.q<Z~lîeO , '\. 'pl s.e 1ttin1®tet'l_oţul \ i se arată 

~ . -·---~. - - • 4 ucruri le dţ?Dn~ ~~~CV·~ care 
Teh n ic.a redactării in troducerilor so leagă ·~!;} -te~t~ , 

a fost foa rte amplu tratată de teo- c) Se n\ll\ţl.~ţe J.ocUJ.. şl 13e scurt. 
reticfenii de presă. l n special , şcoa- ~e arată &111:fOb!tUe,. qeo.sebite pe-
la anglo-saxo.?ă acordă un loc ne- trecute a1Ci şi ·~q::_,s~t ca~ a -
osebi t acestui aspect. Un manotH tT.agerii at~nţiei. _' 1 
de ziaristică• oferă p u mai puţin 2. Introducerea ele ()ontrnut: 
de nduă variante· de introdl.,lceri. Autoru l j_ntr~' d)yect 1n rel~tare, 
Le vo.m rehia succl.n t : ' . fo)osindu..:se de ·mijlbac_e lib_gVils tice 

a) Tehnica paragnfu!ui de tecţu- cate-i ani.mă. povestirea . .= l~rjc ~in 
mat a l şlirii. tn ace ·t 'paragraf se 1lm,bajul oraJ, .CQJ,}strucţij_ ~mtact1ce 
răspunde 1a intrebăi tl e dine? ce 1 E>„:{presiv-e,mO:ţto~~le'- ~orlilirea di-
rind? undc'l cum ? de 'ce? mterior, se rectă etc. 
r evine la răspunsuri, adăugindu-se 3. lntro™'1cer W<mnaUva 
şi aw;i detalţi. " ' a) ln primele r-înduri, se comu-

b) Teh'\ica;· incident-ului â~stinc- nică desp·re rez-ultatele _obţi nute. la 
t iv (sau provocator ul de mirare"). un an ume l oc d~ munca, astrei m-
Se inceR_~· textul cu uh· i 11stan taneu ciţ a utorul inir9d.uce direct în temă 
al relatării ln m omentul ' său cel pe citiţor - ; î n cont in ua·re, se arată 

1. George Fox, Ph. 'P„ New· SUr- • 
vey of · Journalism. ~ Cf. Caiet do
cumentar. Seria zi.arisfkă, ru-. 'l, 
pp. 80- 87. Acad'emia „Ştefoh 
Ghe'orghiu ", Facultatea •de '' Zl.a.ris
tică; 

cum au .fost, obtinute reJJultatele 
amin ti te. 

b) După comunicarea rezulta te-

2. ••• Stilistika gazetnyh zanrov. 
I zdatetslvo Moskovskogo univers i· 
teta, -1981. 
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Retorică ziaristică 
lor, se aL-at.ii lipsurile, contradicţi
ne : asemenea propoziţii ibttoduc
tive sint . c<,Hnpuse din două· părt.I 
l~gate prin conj uncţille advŞrsati ve 
dar•l ,totu.'ji etc. 

Ca şi p en h:u introduce ri. .se pot 
semnala di!J!rite varlante de · a în
cheţa un t~xt zia ristic. Vom amfn
ti, mai ~nm, despre sugeştille ~unui 
a1,1tor soviellc1 : 

3. Sublinierea unor idei in pa.ra-
g ·~fe se.P.<!J:at\: sau in . u1(sampţut 
ţe*t~lul." . . . ' . , 

A'.cesie cerint'e· S(! "POL realiza . I 

pdn : 
-:-- abordare.a unei leme penlrale 

sau a unei .idei » rlnclpaJc jn îritreg 
text.ul . , 

- eliminare.a materialului care 
nu es~ .eşenţlal. ş.i legarea strinsă 
a întregului text de tema centrală 

- trect\rea uşoari şi lină. de la 
un parag~ ln altul şi evUarea 
schJ.mburllo.r bruşt~ . de gtQdire. 

organele j~ drep~ pentr:µ a..J~ "tnă. 
suri de su1uţionate lş. 1.lp~UrlJor, a 
contl'adictiilor. . . 

7. lncheierea-cedJtu1llrij! 
Autorul accentuează pe idee 

există perspective i::eale pe 
ţezolvar;~ş unor: situa.ţi i Jl~i ce 

_ &. 1·~,ţ;olicler.ea~i>ers1?-0~UvlS·,J ~. care 
se aratli ci\ măsurile au• ţi . · ·at 
I uate, ca urmare a demro:su lor 
an terioare ale publicaţiei, 

Considerăm că aceste tip'Ur de 
încheiere a textului ziarlstlc, sint 
mult prea stufoase. De aceea 6p
ţăm, lQtut1j, pentru. o schem~„1 im
plificată. a tehnkilor de inc,ţi .. ţle'i"e : 

1. 'l1olmJca sum.ai:lllul. concli 
al în tregului text, insistînd . ...,.. Vl· 
dent - pe „tdelle ce .se doresc_, 
plrat reţinute-. , 

.2. Tehnica. p1m d ulul eul, nan&. 

4. ln~f9d~~ca . cu perspeclivă 
Aceii:siă e~'te tipică pentru '\e.xt-ele 

fnfonnative .ci:ire pre:tintă pllinurlle 
ele · v'iitor, d~r ·· şi P~!1ttu t~iitele 
interpretative care ij!făţlşează si
i uatJa P.reientă a linul debut 'Cie 
mari proporUi şi perspectiva dez-
v olUirii ' lui. · · . 

. ~eslgur, alte modalităţi. şi pro
cedee depind foClrte m1.1Jt de su
biectul abordat, de genul ziaristic 

..JoJosit, de publicaţia în care apare 
textul, blneinteles de nu.tor. 

Tex tu l se încheie la at lmierea 1 
punctului culminant. al relat(\t i sau 

fi. lntroducerea.-trlmltere -
Autorul face trlmltei:e la un t~t 

pubtiţat a{lţerJor, urmărind ce µ1ă
suri al.l ţost luate, cum a fost re
zqlvaţă 9 contradicţie sau .alta. 

XV.3.4. lncheierea, 

l . lncheierea-bilanţ 

in punctul care prezintă cel nta1 
mare interes fa text. 

3. Tehnica prescurtării init-0/a
ccrii (sau .,flash back ") inseaitini 
o reluare a pal'agrafului de i'Mro
cjucel"e i n temă, formolată, o-atkerun 

XV.3.3. : Conţ.inutt,11 pJiindpol 
a) Cu riemnJtieatH · coinplexe 

se' fol'os~s'c . clrvi.n'fe scmnif.icative, 
pen tdl a-.. ·demonstra amplo:l.rea 
concfozlllor degajate Clin text, de
păşind limitele acestuia. l ncheierea 
de acest Jip are valoare indepen-

diferit. Pt·ocedeu1 conferă ·0 · 
pronuntată unitate texţulul.:•· 

dentă. ' · 

Se pune in trebarea : Ce s 
timplă dacă un autor se abate de 
la aceste v~iaote de introduceri, 

Dacă despre titluri. şi Introduceri 
.se fac owneroase referiri i n lite
ratura de spec1alilate, con~lnutul 
princiJ)al (eorpul 'textului) este -
de obicei - neglijat. Se constderă , 
probabil, di reuşi.ta (sau riereuşita) 
depintle d e talentul, compe~nta, 
i nspit~ţ-ia auto;ruhti. · 

b) cu seinitilicatll llmHate - se 
leµgă foarte' 1dlrect şi numai cu 
restul textulW'. "' 

de încheieri etc. ? Evident, ~wate 
fi şi mai Interesan t pentru c1ti'tor, 
ptln originalitatea sa, dm· poa fi 
şi. reversul situaţi~i. 

$i în acest caz, ·1nsă, cite-Va· pve
ci7..ări sît1t deosebit de utile. Tn 
p„imuJ 1i nd, cerinţele principate 
care trebuie urmate : 

l. Unitalea de conţinut şi s tilis
tică a tuturor părtiJor textalui 

2. lncheierea-generaUzare 
Se 'foloses<: · cu'(rfnte ca ~ · lipie, ca

racteristic, fn ge'Deral etc. 
3. lncheierea-ooncluzle - se fo

loseşte concluzivul deci sa u simila
rele sale. 

Necesitatea unei sislematizK 
dtleriteior variante ppsibile , , 
curge din fluxul redacţionalt re 
solldtă ziaristului soluţii de ~
tare optime şi cit mai opei:1.\ttve. 
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2. Coerenţa 

3 . Idem. 

Amintindu-ne cu trei 
luni mai devreme u
proprerea s.frrşltului a
nului 1988, „Almanahul 
satefor 1989" esLe şi de , 
această daţii printre 
prime!~ (dacă nu t'hiar 
cei dinUi) almanahuri. 
La o atentă răsfoite, 

4. lnchelerea care formulează 
sarcini. 

5. lncbeier,ea-recom,andare 
6. tnchei~rea-al)el: 'se apel~ză la 

A.m primit 
actuala edl ţie __: cea ,. 
de a 20-a ! - se i m
p une atenţiei prin am
plitudJnea deschidetli 
către o problematică 
pogată şi divers&, car.e 
li~. răspundă i~ţeres~.tlui 
mereu mat larg al c(
lltorilor de azi de l(l. • 
~te, pentru inlormşţii 
din ·cele ll'.llli variate 
domenii. A alcătuJ un ' 
sumar ca~·e să satîsfa~ 
că aceste exigente nu 
este o i,ndeletn.icire 
publici!'tică dJ ntre cele 
mal simple. 

Este de aceea tnel'i
tul 1-ealizato.l'ilor (Teo
harie 0prea, redacw rul 
a lmanahului, Bods Ţi
trea, pre?..entarea gra-

Ja · · redtictie : 
ol 

Cică) de a fi reuşit -
în pofida aparentei 
imp resii de eclectism. 
datorată poate tocmai 
Q1arii diversităţi tema.,. 
tfc~ - să ofere citit-0-
rilor o. publicaţie lnte
resanţă, insll'yctivă şi 
atractivă i n aceeaşi 
măsură. . 
Reţine atenţia alături 

de articolele din deschi
derea alma nahului 
ale căror titlur i suges
tive sîn t edificat.Qare 
pentru con ţi.n utui me
sajului publicistic : „A
nul 45 al libe.rtăţii 
t:1oastre", ,._Ilomânia -
Ceauşescu l,lD nou m od 
de gi.ndit·e şi rezolvare 
a p1'0blemelo1· dez.ar-

Rubrică realizată "(l:e 
Consta ntJn LU~ 

şi Mircea HAM~ 

m.ărH şj păcii '', - gl,'1:.t_ 
pajul de con:;emn,ă · 
reuni te stlb generiţ 
„Aniversări 1989" 

·r Relevante sî n t 
însemnările apăru.te su ' 
li tl ul ,,Proiecţia ooul~J 
im L românesc" sau „s~t.;„ 
Lui - o temă de pet 1 
maoentă investigare c:'IB 
11ematQgraCică ", ca 
cele .ins:e1'ate sub gene! 
r.icul „Erol ai noii ~ 
voluti i agrare". n,. 
sumar nu lipsesc ' ntru 
reportajele de pe glo~, 
s fa turile p ractice, co11~ 
sulta(.iile juridice, clW"' 
va teste de verllicari=: 
unor cunoştinţe, foU 
toane, umor, schiţe pa. 
liţlste ~.a. Deci de toak 
te pentru cit m ai mul i 
pentru gusturi şi pr 
cupări d iverse. 

• 
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Ziaristul şi· scriitOl'ill Mihail S~-
11(l..stos (1892-1967') ·şi-a 'le()a.t 1tu
mele iltdeos-ebi de doua din cele 
mai p'restigtoase -revisl(I culturatc 
româneşti: „V·iaţa' 'TotiiâtWosc<l" şi. 
„AdevM-uZ literar şi ar tistic". La 
71rhrui. 'l-d. seccnida.t pJ lbrăfleam.u, 
in.<:d î1iaLnte de primul rătboi. mon
dial, fC!ci.11:cJ, secr efarîatrtl ele Teda~
ţj,e ; pe cealaLtd a oondus-:o in Cll
Lita.te de director, din 1925 7Jî11.ă 'vn 
1939, ci:nd publicaţia a fNt siipri.
mată. ln „,Feiela." Zui. N. D. Cocea, 
în „,Cronica" l ui Ar17hera, în ,7n
semndri li.tera.re" o. lu~ Sadov-eanu, 
irl ,,Cuvi'1l·tul liber'' (serfo. condusă 
de Eugen Filotti) .ş.i chiar m cele 
două ma..ri reviste. aazetct.-rtt·t şi-a 
strunit c01ldeittl în. a.borJa.t-ea. unui 
omi pu.J>Ueistic mai -pu.ţtn -comiun: 
cronica rimată, -semn4fă . îndeosebi 
sub pseudo:Jtim (ProWair, Rill(iUlo, 
Yaca.ssa ş.a.). La aparî;ţia, î·ri 1963, 
a. unei culegeri cli.n a.cest:? t~:rte ver
sificate, AL. Phi-1..tppide nota tn. pTe
faţă.: „Cronica rimată e.;te o formă 
dEl gazetă.de; un a.utor de .cronl"(!i ri
mate trebuie să 'fie delaolaltă zia
r ist priceput şi poet is .... usit„. Oca
zională prin dei'Jni"ţie, cronica rima
tă este \Specia literar~ care ilustrea-
7,ă cel mai. bine îm~re.-i d·intro 
T.iaristică şi lil:eJ.'Cltură. Ea nu ex
clude deloc munca .de şlefuire ar
tistică, ba chiar, c;llmi>oti:ivă, <> cere 
inlr-o mare mă.sută.„ Conţinutul 
c~lor rnai multe dintre ale e 1legat 
de aclru+Utat.ea vremii în care au 
fost sci·ise, şi totuşi foaltc multe 
<.!intre ele au o semrufica\je care 
trece dincolo de momen~care le-a 
prilejuit... Dint~r-o activitate ziaris
ticii şi li~rru·ă de aproape cincizeci 
de an.i, M. Sevastos a avut de un
de alege" . 

Desigur, M. Seva.stos ·ar ff avut 
de u n.de alege şi d4ci ar fi. vrut 
să-şi adune f;n ·volmn wn.ele din 
nu1neroase1e articole· cu t<?me dintre 
Cele mai di1m·se. rdspindile şi. in 
coloaneie altor ziare sau 1·e-vi.ste : 

..:., - - > - • • ~llL!I!....!~ 
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Mihail. Sevo.stos: 

,,Clititorii Ji -. gazeţari'i 

.sint membrii . aceleia~j familii: 
• • 

:~1p11n1)~ 

,,Adevărul", ,_.qtmm.iaţo. n, „J~rM
ltJ.'t" Hi.i Teodorescu-Bro1lişte, „Jur
"TUJl'ul Utemr" ' a.i lut G. CăHmscu., 
„'Po~rca.~· • . săP,f.ăm~nalttl pe ca.re i-a 
scos în 1945 'ş.(1.-. A consacrat ht.!ă 
wn ti(Jlum de- (({Pro-o-pe soa de "Pttainl 
a.m~ittrik>T de lil „V.ici.a româtu~as
câ '' pentru că. . ~!di, pe~ecuţi în 
1"f!dactia re'VUtei ieşene -i-a.u ~t 
cel'~ ma.i ~ut~ impresii, ~,-au 
do.t cele ·!'iiai ma.fi satlsfacţii toc
ma-i in.i e:i:ercitâ.reit prof esiu"lii d e 
{1<L%e-t.ar . Di altfel. fa „Mem nri.ile" 
lut Demostene Botet oa-re a. fos·t, 
precum se ştie, ·>Uin.u,i dhit-re colebo-
1"0torU de frunte aL „V·iclil 1'omli
-ne1Jti", gă~im t'Ta-SO.t, ln Unii exp-re
sive, u..n. · ]>ch-tret ·am spune pildu it01" 
ai secretaf1t1ul. <U nâacţie dl publi
caţiei : „tn acel sfert de vl!ac (tft
tre ID12--1930 ii\t-n.J, via~ · Tedact\o
nală a Tevisteî' nu se poate închipui 
fără · el. Era eremeotul stabil, ne
lipsit - stil'pul,11 oom s-ar spune. 
Seconda at:tivit.a.tea lui lbrăileahu, 
ci.tea toate manuscrisele şi îşi da 
părerea, totdeauna ·de bun simţ şi 
bun-gust literar. Urmărea de a
proape procesul de tipărire a .revis
tei , tăcea corectl\lrile, supra\'~ghca 
punerea în coală. Contrlbu f,i1 lui 
era l>Utin specblcul6asă. \lar fără 
ea revista nu ar fi putut apărea in 
a.cel. tjmp, aşa cum oa apărut. A dot. 
funcţiei sale importwiţa şi serisiil 
ei dcp.lin. Orice cuvint. o·dce \iir
guHl. din miile ae pagini • .npăhite 
în · acel răstimp a trecut pe 6Ub 

ochiul :său atent şi scru:tător. Minu
nat c-unoscălor al limbii. al ~ramo
tlcii şi ·<>rtograîie.I -..... ceea ce pare 
atlt de nonnal. dar ceea ce in rea
litate cunosc·<prea -puţini - Sevas
tos a · imprimat· .1'evistei Q ţinută in 
expresie ca~ a cont::ibuit şi ea la 
prestigiul ei. Nu se -sfia să corer.te--
7,e scriitori, oricit· oo celebri. atunci 
cînd descope1-ea o negliJen~ de 
stu, fără ·ca a~tla si:i -'1 1 avut 
vreodată. de reproşat. mminesta, 
till<l în general nu m nimeni în 

redacţie, Sevastos era acolo cu un 
.şpalt tn faţă cercet:i'n'du-1 mic-rosco
pic. ·Con~tlinci<izltntea şi pl'iceperea 
lui au clşti:gaţ curînd inc.reoer~ lui 
lbră.ileanu, care, de multe oM, ii 
cerea păret·ea şi i inea svco~lA de 
ea"„ 

Da,„ să.-1. lăsăm pe iM. Sevasto:; sii 
ne evoce . cite·va. asp~cte, poate mat 
;puţin cunosctute, dar mt lipsite de 
actualitate; ·dm viaţa. revistei la a 
ctl.ret a;pa,riţle a. pm attta suflet. 

,.Ibră·ileanu ...._ 11e spune memoria
listul despr~ memor.ttl.· ,,Vieţii "Tomi1-
neşti" - en1. acela care alcătuia 
ntimărul revistei. El .avea grijă ca, 
din :timp, să se adreseze li teraţilor 
verbal sau. ptin 5Clisori, telegran'l'e. 

· emisa:ri, ca să...şi tt;_mHă cit mai 
neintîniat colaborarea. Sugera a
desea teme de· arrtfoole : de pildă, 
locujntele săteşti, bolile sociale, a
naJ.fa.bet.lsmul. originile omului ek. 
·Citea maouscclsele colab01·atorilor. 
le îtidMpi'a' şi uneori. făcea. chiar 
corecllurile "de tipar. Fiecare rînd 
din corpul revist.ei era citit;. $i râs
citit de din.sul. Făceau oexccpţje, în 
parte, ·· n:umâi recenziile cărtilor 

·străine, precum I ,.Revista r~v1s
telor" <le peste gnuiiţ:L. to redMţie, 
discuţiile aveau .loc mai cu sean'li\ 
asu,JPra articolelor. !n \lr11ln (lezba
tce1ilor, nutorul suprima uneori un 
pasaj sau 'lţl;Q(ilfica Ulil altul, indrep
tind o lipSă i'n argumentare. lltfnu
rind o idee. Mai îrrt:otdeauna Ibt·a1-
J.~m jş l cttea în redacţie prop-iiile 
sale aTtioole în manuscris sau in 
.corecti;i ră· ş i cerea părerea tuturor. 
c.hial." şi a celor mai tineri, păreri 
de care adesea ţinea socotcaHL. 
1'4ai tirziu, in vacante, cind aproa
pe toată redacţia pleca in vilegia

·tuz:ă răm.ineam numai eu ln Iaşi. 
lbrăileanu îmi desemna n1aterialele 

·,pentru.numerele de vacanţă. iar ce
l_elalte manuscrise mi Je ldmetea 
de. iUl mănăstire, pe adr-esa mea, cu 
specitlcaţia : ,,director de varu al 
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revi:;t<?i ,.Viata românea ·ca". lniir- şi cu .,ce". „Viaţa romdneasd't '' res
zierea aparl_t.iei numer~. ·or s~ d '.it2l .•. ·l\2. ,.P~C.!;\ .in:i~ t~stric l.ulq Sf1\l~
da cele mcn mul~e 0 1'1 ~vt"l!.1 · .!. t~~ <iYSiiildt: , »u p 1 • Jr.S~~. ~u~ 
nu e ra gat.a la timp .. M1sce1lanea", Pl'Opoziţia afî-ibubvu ·ce un fot cu 
lu care m ai trebuia de adăugat un subîe-ciul prop..'Jziţid pdncipalc (de 
::irl.icol .de actualit.at-e, sau• se făceau exei. nplu•: „Băleţ;ii ca1li• u •. • waţă 
mai mul~ c-0rect~ri t • ~Îf -Y 'Primţjpuies~ ·· :Q " i c a 
tarea u nei polem1cl". \,.;. „ 'P .lie vi!ftfulă cm , . . . . 'o t•ela;ţi-

P01'ttet~1e _celor. m.'!,:i apŢOPi.aJ~ co~ vă · e explicativă („Bă:J~ţJ.i , cnre a-
1.abo-ratori ai revi.stei şi zmp1u:it ai lunci ~ atlau in curte, mtTară in 
secrelarnitq 'de redcf.tţie. 'tl.e la ~te ~ cl111)ă " )„: . • 
şi D. Dl~iHtr t.tr La Sl 4'0 „ii "'\ lt:ît a R iretc labQ/iî@ i}J)r 
şi. 'l'opî:re&Mru. .,re 14 n~a~bi• i"" ~'ÎÎiste~, #,, . i ' .tf.alg: tl M . . 1!6< ilos 
Gala Galactio1t la Izabela SacLovea- ne a trage a.tenţi.a că „Nu sufereau 
nu şi Paui Za:rlfopol - pentru a. de 'bO<Jla calierismnlui. Nu domnea 
n it menţ!.oiw decit ci.teva. nume - I.o .r a~ţie ~piritul d~ reclamă -
capătd, în ·c01mL de tumi1.1ă i~-rett-' I!!. - 1 ,.. · cele).al~f? ~~ţii e 
tat asu.pra. 1.or de condeud lm M. u }le a ci. 1 ragos ~~ (le] lll\}tă 
Sevastos. -ccm,tu,re -pe cit do expre- era nemărginHâ, doru.I de a c , n tri-
sive 71e atîta de aparte. bui la opera de in.„trurre a maselor 

E<tiocitid, de pildă p rezanta iut era atit de maTe, lncît urui dintre 
9 . Stere i-n. -reda('.ţi.a.

1

17:eviste~, pubti- ~teµleielori4. r.eH}sţei chelt.ulau mai 
cfstu/, îşi a.~1J.inl!fA!!lte : .„st.ere lua ..n;iulţi b~ţ}j:„cu c.căr:\il~ cumpăwle 
Pa<J:te ·in re.daotio la · fel de' .f'.el, de :P\!!aj;rn s:foc;umeo:t.are.a tinui. aliticol, 
d:iscuţu, ruiudnd totdeauna o in- .. dccit p.r.imeau. ;de .la.~ct,ie. ca. o
formaţie nouă,.10 Tetnarcă sau o pă- , nora.i.:.,cu.~enit ru:ticolultti.· -r~p~Liv". 
rece inLeresantă. tn curent nu- ·nu- C~r.Wlea. cola.Qora,tortior tt\._ 3urui 
mai cu chestiunile d e !i-Ocblogie. ~tei, a.. iqeq~g.iei.t».e -1:ar~ ·o ~r..o-
filozo!ie şi d e drept constituţional ·· mo.oo, . sq .,m.an~fţs~a- P~ • !Dfultiple 
sau admhliStra•tiv; dai• şi cu · u.lti- p~nuri. 4.stteL:t .aflfi.<YJh "<=" . „P..e~u;tt-i&
mele op~re ·UteJ'<lre •1Ster<! ne w orbi . tau litera~ <bun.ă <liJl; toa~ genu-
pe .ii.arg cel dintii '.1despr.e .,Jean rile . şi _din ~ _ş~ol~e • . n;iemb1ii 
Cht~tophe" al• lui ROmairr RoMand .c;ercul~,i luau -pozitJ...~ ,.i.omotqva ar-
i.ar, .iru ~alt • tind <iespre • opera·" :1ui' i~i ,penţi:u ar~>.:.CQ.Ol.~ă~u . ,;mo.dey
P ·rouet... S~e vene<tJ IDel!cglll!lat la ! nismul ", ;p.v~eun,di htei;e:ţLU<ra • t,ea
redac~ie~ .Un eoni iera neilp:;it la fie- !Jstă. Pu le.<iu _ .f). .~e<?Scl>hi1 de pber~ 
care seară, . săplămini . i n şir. Afte- ,µitre conduca{m'l . asup:ra, gradului 
ori nu-l vedeam cite o tunu - ba da W'~!Uire a ~VJ.~).!.Dui .scriiţor. ,dar 
,şi m.ai mult .. E l avea o î,lre •n.eega- . dOTQ.D.ea in. cerc;: Q idenijtaţ~, de•. ve-
.til. Vneori nu .scr.i,a, ·nimic clte '1.lD . ic\~·~ ~upi·a ~rilo.r.:. .pr-0'pi.~.~ ca 
au inl.reg. AîX>i deodatădncepea :ah e..xprQ.l)_iţt·ea ş} .~ot.ul ijniversal, rroţj 
·fu foiască cărţi, să facă insernnăl'i . du~~ aj. gurnnţelor ·o)lsqµ.rant.istc, 
F.amilia îşi-Oădea seama că se a}')l:e~ tql:i ,e.ra~ J.Jbe~-9\1Setător~·~ . 
Pi~ epoca ·cteaţid: Cind se . .apuca , - Ru:l:nri.cUe, fi;J!e rale -rntfistei ~tu jă-
însă de lucr•U.. :TQuncea. lu.ni mniiregi •Qe(l;U nici.oî11d Tmba.l; 'Sfl.perfkiaUtăiţii. 
- şl> ·după aceea. Ul'llla · iarăşi •. o pe- .;0et·aelind colecţia „Vieţii Mmfi-
lioadă de stagpare a activităţii, <le • ~eşti," din· .a.Jlllii (1906-1~33 . <1l.1t.) 
Lăcere. în .care creierul sl.u lucra, cind' -acea.stă irevjstă. a fost condusă 
iar mintea- ii . se .Smbogă.ţeq „mereu ;de R>răileanu~ .,.:.... 11ote'a.1\ă undeva 
pr in , docl.,l;lll;en.tăr1: cuget:ărL etc;•·, ;memoriailistui .._ tte imp1·esionează 

11~ 'l'ed4c·ţ;ia .,, Vietu rom.Wn:eştt", fap.tul .-că ai:tdColele.;- ,, c.i.'Oniai!l.e, 1io-
mai aflăm dtn mărturiile lui M . . Se- lemicele de .J:a „Miscellanea'\ ;-1Re-
va.stos, se> .ac(n'da ma.re atenţie .ches- cenziile-" şi •. Revista reviS'tclot' .erau 
t iunilo:r de limbă şi. .de stil, la dîs- scrise ~umai si numai tn · interesul 
C!i-tiUe pe m a1'ginect anumit01: .~e ci titorHo.1: - făr.d ·ni.eil un rconside-
g1·ama.HC4le Vti·înd par.te, aldtlltii ·de 1 re.nit de ordin ţ>e.rsonail·: . .Luc.rultreste 
:!riti~ul -teşeain. M. Sadoveanu, •G. si mai impresinrumt c!tnd ~ "para-
Topircea.nu~ M. Carp; O. Botez Ş.a. lel · ou colec.tia „Vfotii romăneştr' -
„Un semn de neglijenţă stilistică - cercetezi colecţii vechi de l'eviste şi 
·ne spune fQStu:i secret-ar de , -reda.cţi.e •ziat'e. şi iţii dal seama căi tn.aa:e pat"-
- era soc<1ttUî S'uprlmă.rea. i·egu'.l:ată te· 1d)n articoie.le 1. dini i:w~sa,·.de pe 
a s ubiectu.lui. ln afară de p)·opo~i- a t\lnci· aiveau 'Un h1c : vînţrrea 'miei 
tiile elipti~, ct1 cele fix.ale JapltU:ir catedre universibat·e, aiunui ~· s~un 
ea atare de praclka populară. sti- de ..parlam-enta:r, a una!, post in di-
lişLii de la „Viata .romaneasc.ă" -:p1.1- ploinatie etc ". ChiM'm$T:· polemtcU.e 
neau totde auna subiectul propd'zi~iei. L,·'fine să p-re.ci:zeze · pazeta.r.1il1 au-
Se dispensau de subiect numa:i in- t'OT el· -insuşf ·n ·n1ime1·dase comenta-
tr-un singur ,caz : cind începeâu ''rii„ potemice --.;, ef!au ptL1'tate·1oarte 
propoziţia cu predicatul ... In p resii -aspm în foml. ,.dar îă'rii. atacuri 
şi în literatură se pune indeobŞte personale, fără e>..-pt·esii · Violente, 
virgulă inainte de toate propoz-1- ftt:rvial-ei; faşa 1<ro.m "obişnuiau. ad-ver-
.ţi ilc af:Ţibu:ti'f~ ' care încep cu ,,,cave" -sarii1.·l·~s~~; · :,-: , .• 

Format spiritualiceşte I.a „şcoala* 
,.Vietii rom6:neşt:L" era fir~ljc • ca 
atu.-nci ~ ci p_)!~ te~~ .' 
„A<levăir!"1't:it litetar . ~·i :ti.T.'6f,s_fi' • 
Sevasto§ lă .jJ stT.~ie a h i11 

hmguL . 'ilor, activi~t..ea; .~ ·. t 

p~acti~ ~şi 'tli 1ioua pµ~itc·: ' 11:.ţ--U .e 
din m ~ptele care gh.idas, ,, (t;-

ie~eti.e, · l ><;.are :-G ~.Qn'llii("u<ti_C;; , fil~" · · _ 
fet, să §8 ~~e if) 'bu11ă periO<ld.Cl,~ e 
Hnip şi dll!Pă 1930: dud a.cedt(ll ,ş - a 
mutat st@wl La BuCtlll'eşti, tipă.fin
du-$e îfl. _nteliere~ editurii ~,A'<Je
:ud,irul". 1~1-!~wa.Ltel~ c1i.m ·e:i '~PJl 
mlLrturisi!;S;tJi îm. volwm.ut d e ;amii'll' ri, ~ 
a Ld'f'(Ji-t c~cuL .co:laboratoriWJ' .-eu 
cei ma,i d e (s~~ :Semn.at.arî, f4 
„Viaţa românea.scif0 , a. ren.qt _ 14 
colabOTă.fi.~ ,,ele1n.enti~lor s~ a 
c<Wtiat .sfi.!·' itll ,dret!.tl'. · Qt.fte:thll · . se
lectar!?li; · . ~1e19i" 1un ~~i!~-
·cte b~.t<.> m'liiât 'lte IlH'diCe~ 

• 

h~~~~~t~t1;ir.!SA~ţŞ!,}'if..~ ~t; t 
• ,~li~. ~e'Puţ~s . \ll>k~ . etîli.r lea-
' ţte' ctJmeneascli'. "ips fOgj'<:ă, s· iţa.. I 
care să-l pună pe gwduri ". Şt e
vas tos a · re1tşit sd. scoatii. cum 'Sctja. 
C eorae. ~ c.ai~ne.scu., :tlit r-mi scurt 'rlr
ti.cot din1-. ~93.J, apâ rttt .i1J. „JJim.i'ttrefL-
ta'', „cea. mai~ bună .revjstă de 1'î1't
ratudi ", .I.a ca-re ~of.a.bora „Floarea 
iţ1telect4alit.ătii rowânc". la-r î - a-

. c~laşi cotidian. ~a'udo~ A>To,~iezi .~tl
~ .: .,,Adeva.rul li~!lal' • •<>t„I. 
s7.!lr puq.e •Ches,tiunea. e · singut·ar · -
blicaţie. litera<l:'ă săptă.mirutlă .var.iâ l 
i completă, de .care publicul româ-

nesc s-..a legat:• , . . . ' 
Lntr-un a-rticol publ1icat in nu 

r-lJi pe feb>ruarie 1967 al'· ·reut§tei 
noa.st-re sub titiu1 .. Amintiri dm..;~
dat:!ţia «Adevărului»". M. Seva.s-ios se 
referea nu numai la m<mwmtut :Pte-

· lttării· direcţiei „Adevii-rubit zi··.·telil'"·, 
·Ga-r şi: • la activitatea sd >redal!ţi0l14 
di:n cadrul. cotidianelor ;\Adevă. " 
şi „Dimineaţa". la.tă . ctteva 1~-
m c-Jite din :a.cest art.ic.ol. : ' 
,•r;;Fădnd i n Iasi._ gazetărie la · · -

·rul ;\Opinia" ş; literatură 'la. re · 
„ 1Q.1.aţa romântească ", în calita.t@ e 
secretar de reaacţ!e. am fost .inilbăt 
în 1925 la Bucureş-ti de Co:nSt. 'Gti\-
ur. cat'e, ~n umi'a succesului s-Wtll
minalullui „Lumea-Bazar:' '; torlif;hs 
~ ·mine, mi-a propus să ia u dit'~c
t ia ' „Adevăruîui literar $i ai~ 'l~' . 
f iind numit 1:rl 'acelaşi timp reoacti>r 
la ,•,Adevărul" p0Htic şi Ia „~
ne.aţa''. Am accept~it prbptin~~~ 
am ~ucra<F Uf ·acC:5"te ilare pîn1Î 

·sfi~.ş~tul ·a nului ·'1937, cînd âu ~q.c;t 
' 6.U:pr1mate de ~vetnul Go~a 'M'F~ , 
ca sc1iitor .n=a vrut să-'Şi ' lei!& ._.u
mele de desfiinţarea !t:ev'tsteî ·lit&: -
re. De ~ceea' „Adevărul lltem - A 

mai t'>Utut apărea pînă în· viani ·aJtlu~ 
lui ' l939. tn acest timp am od{:fd ~ 
această revistă săptămtnală de' pt 
.pagini numai cu ajutorul unW. ~
n_oredactor, care făcea pagina:ţÎâ'~li 
ş1 a 1.mei corectoa1•e, nici un ,•,fil'tYd 
d in revistă 'Il~rînd în cors tf~ a
proape cincisprezece ani făta fi 
fos t cetit în pJ.·eal~bµ de ~I)e 
somi1 • 

• 



,,,. 
Pe fng~ a11 licole de fond, €1ădeam --n _,, n 1n - ~ - o 

la ,Dmuneaţa" şi mici cronîcj.,q~
pr~ cfiieJ.:.i te a1;1,iyerşăr· Je ~ Oi: iă1·
tJJi sau oametii. CJV Jfter ·. «w1 la'„ 
Adevărul "' politic colaboram zih1ic 
~u articole de too.q,, ,_.rpljlpace;~ .saµ 
colouna 6- 7" «lupă . nowen91atur~ 
gazetărească pe . ţ>e vre,n)u1"i).,. . px;ţ
c.lu.n şi cu redactârea~~t1:rtuL·p1' l.'!-l:W~- -
1cllor, satirice di.o ZÎfll.', ;:ri , :Şi _ anume: 

'I 

Manşeta clin antetu.! jurnalµ.lui;, ,No
te, Năzbîtii ;Şi s.ubiecLul pept~1.ca
ricaturi, pe care le făcea Roşs . .:.. şi 
alţii . „Ade".ărul" poliLic se alcătuia 
într-o x·euniu~, .Îl'J fiecare sear~ P,<~ 
la 1.mde şapte. fa biro~. di}".f!.fj~ri~l 
al .Iul Const,„Q1:uur, Ctl"\~ SEip.:e14~ii 
de rc:dacti.e. p.dl.lceau J~-,.CU)l.Q$t4ifţ":-· •.• 
~e<lactOJ1ilO'l'. ']I mforţnaţii)e •:PJ:$~t13 î I , 

peste z i,,cile l~, d~fer~ţi repp1;ţexL,; 1~ , · ,. 
report~rU ·politici cat~ lu~y11 ,P,a:rte .. ' 
la aşa-zi.sa. ,;c9;1.f'e.rinţa , edacţiOJ:µl-
Jă" , făceau o dare <le seamă asup;~ . 
clezba tc1ilOL" parlamen tare şi a con
v9J.·biril,9r a,VQ~. de di!işil,.cij. di'{~t--şi 
oam~nl po.Liti.ci, hotărîndµ s~ ,· -pe , 
urmă C'E?, să ~ scLiţ. la gar.etă, in 
ce sens şi cine să redacteze .ar1tico-
.1u l. , „ , : .. . · ··. ' 

TrebuiJ,ld, . 1~ afară de ~tic9l~e 
ma1i care mi se i nd.icau .în .„~or~.f#r 
rinţă", să prepar • v.~~·; .d~u~~i. 
- douăzeci . Şi cj1,1cl 1 de ,. „poai;itţi'' ~ 
penLru toş~, ~-ubrigile spiritual~· din 
gazetă, eram nevoit să citesc ziln,~ţ} . 
j,n in tregio;ie, . toată co,leţţia .de, ziai:e 
(vreo cinci.şpr~zece), de la ,~ c~ă,t , 
p.ină la coadă, uneori descoperind 
un subiect pentm o trăsătură de 
spiri f în' tr":o 'informaţie Ş( ch'iăi· m 
tr-o telegramă externă. Unele şarje 
se re.fereau··la. regimul pOlitic, gttr
verne, •politicfoni, ca şi la siqiple 
fapte diverse. ne lipsite de 1 semni
ficaţie : socială, -psihologică, de·'IllO
ravuri etc.". :,- J „ 

Şi du-pă ce in.şi7uie cîteva citc.tf! 
d.in note·Ze sale „md:rtmte.'.' .. d.tn·"a11ii 
1930.- 193,7,, „epo<?ji 1pohtică. cea • ..mai 
fl'ăminta.tă, pe cru:e ·amitrăit-o, cind 
~edncţia era bom.bartlată cu pi,etJ~. 
ziarele arse pe si1'ăzi, :reclac.to1ii -vt~ 
naţi de .ln.lligarn" 1 M. Seva;stos con
chide : , _ • „.~ . 

„Ace'.lte mici· hărţuieli din'• l'tÎbrl
ci le satirice · ale „Adevarului' 1 • au 
servit la intţ'eţinerea mişcărll pro
gresiste din' · fară, dar -ele au·· oprit 
şi au reparat <m\Ute·haireptăţil ·'CăC.1 
oamenii· poliit:ici şi: !)jr~raoţii se ·te
meau şi d e ' itorifi:f··.ttoa8tr.ii"·: „ 1 : · 

9fnd, î'7i. . nofem:b'.rle 1933; I ·l~f/(i 
„Dimineaţa" ~pă-re!\. !n,t1'-un "n~'1i4T 
fes(iv o~f:'tt 'd~ _,tnaugtţŢt11'!ff' 
PalatUhH · „AitE!:Vărul" (de p e '<fC
tuaUi stradă Constantin MHle>:;'1*i
haH Sevizstcts 'pilîlHca pe 'prima pd
(]iniL a ;;Adevărtl1t'f!.i " Un c.fHcol.'. 'in 
care, fixind ctt claroiztwne loc'ttl 
ce-L oou.pau .. t;frjţ; ' dg;14ăl. <ZÎMfl , î~ r-Pl.il
sa.jul presei i nterbelice, făcea şi d 
tava. 1·etl.ec,ţjii p (;! , marginea p1'-0fes i 
uni-;. d e gazetar tto:ruia i se dăru'ise 
<-'1t taLent şi J)asiune. • Dimineaţa" -
a1•ată Sevll$tos în acest artico' - · a 
aPărut ca o ed.iţ!e de dimineaţă.. a 
„Adevărului". A apărut ca1a ia.r de 
info11naţH - dar pastrîndu-şi cadrul 

. · . „.vi,•„ 7· · .i.·1„ '"" ,„ .. 
·civilizat ah Ad~'.ţărulW:f'1; . Ptmti•u 
ţara. noastt·ă, . ~J)ctr-o ·permanen.tă:,sta.
·re de asediu, .de! &~pţ, „Adl-?Viintl ". !1 
-fost 1străjerul :..li~tăţilo1:. A . 1COffl
bătut1 cu-.convirige~. NlQJ..ent1 uneori, 

:{:\buz.urile< şi ~~~ln-WiUe„. f, ]:i„a 
:fost ·~vcn_ifl}~t .~at în n ;cpre 
„,A®\(ft).'Ul" ~(D).l.::Ş,Î : fj _ spUSJ cu.vin
'tul , ar .. acesti 1~1illv.im a ţjµ.titrj.ţ ~u 
·În ·: bal.aµ._ţa, qp~niei ,Rtj!illi~.„„ ~I 
.ziarl• .de.An!ormtille;.!i~imi,n~-'l„tJ!? 
n~ut şi IA _prosaeu1t;;tJi ,atm~epş. 
,,A.devătulu "~ Sf.a ltrans!o;:mab : Jn 
fina.lele po,W.:jc~ • . C\:ltturale, ~rţiştlce 
.ii· nati@nale al~ . României clin tim
purile . moderne· •.. „,DY1lin~ţa·· .nu 
foce1 politie~ ~s 1'ţ!flectă 1·eali~tea 
....,.... .. o.QiCE1Jlfo11i:nă1~·- a~ea ea la11: clacă 
s~. ilJJPUJl~. tUl'.\e.t>:~1· 1,1n ,.:COIJ)~_tar -
refl~ţi j le)1ru>aŞ,tJ~ sjn~„ c~pJ..'ÎQ.!ie . Jn 
~dt•ul _îtt.alt~q.i,: ~ inc,i;pii. c;le,npc.ra
tice, umanitare, ·.P~ifisţo; in afai;ă 
de ura .de r~ă:,-S<iu .,de __ net.Qler~n\,ă 
religioasiţ1 ţ;it:e : d~g~d~~ă spltitµl 
ţ1iQ om... Cit itQrcuJ ~~ ia . tn ~ 
„DimineaW,~) la. qi;ş. Ş;lS~ şapte, gu 
uJti.mele ştiri de la ora patru, nu-şl 

\ 

I 

I 
I 

dă . a~e~ . seama; de. e!l1'1}'~ePort 
al 'ec.hlpe1or de -gaze'"ti:irf .de pe ~
t.Jeru l'· ziaruh:1i. · G'a'zetilnil ie ·"ocupă 
de orice. I Nutnhi de ăînsul _ ,• rlu ... 
rneatul ziatistu1.u-f ,este ·ca publicu l 
să' fie ·exact şi raprctr iÎl.f<fiinat, Ce 
ÎrtseamnăJnumele auoodil61• '?-1 'C'o11-
tffaz'ă til.u:nâl opf!ra ' şliVU:·şită' '.i~ :rp110-
~~.9it:ifor~µţ~~ .. cţry~'V~fJ-15uhlfoul 
cltţ"f?1·, er_ ll;1 prim1t num~1iil · ·festiv 
(fit ;,Dtfhinl!tii" "1l~1l. ) •·cu 1.ln prbtui;i<l 
~timent de pneteme. Era 'ă~şi 
duioşie-'ca·1 intr-o âmversru:e de fa
milie. Căci cltitorîl• şî gaietal·îi si'nt 
~br~ .a1r ·~eia'şi ··famH.i~ : ' opl
nia publică". 

J11aiinte: de a se stli:nge din vi.aţ.U, 
M. !Sei'astos avea „pe. 1lM>Sa de· Luc:ru 
"'4i>I'ina.nusari.s cu ami ntiri .de La 
,AdevărµL Hte.r.ar şi arti.slti>c" . Nu 
-şti.ni"' cl:acli a ·a.pucat• să-l fima.li:ze:re. 
Oricum.;•iwolum-uL. a• figu.r.at în pla
nur wn.Bi•. edituri d n 1968, Et a 1-it
mas 1iepublicat phui in zilele 71oas-
itr<: Ră cat ! · .i 

Constantin DARm 
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• :Am văzuteNe'9a .. plăcute. Vă semnalim 
' ' ' ICJ '' • 

A 
pătute în ·preajma vizitei tovarăşului· 
Nicolae Ceauşescu împreună cu tova
'l"ăşa Elena Ceauşescu în tB.;P,.D. CQ-

reeană („Scînteia" 18 octombrie) notefe de dllă
torie intitulate ;,BltmarlJe prol'ffSU)al ln „Ţar.& 
dimineU101· linlş&l&e„~. semnate de Patnfil Nlchl
ţelea ·se citesc cu deosebl't interes pentru nout.itea 
şi concretet.ea :fnformaţl~I despre o" ţară in care. 
autenticitatea unor .tradiţll1 - despre care ' mul(I 
-d!ntre ci.Utori cunosc puţine lucruri - se îmblru\ 
arm6nios cu titm.orlle noi de dezvoltare iq1pe
tuoasă a R.P.ID1• Coreene. Din lmi>~J!te ' m\.ilte 
cu care, ca viz.ltator român, se întoatee„ă,in ace.hat!\ 
căl(ltorie, autorul reţine· 'În mod deo11;ebl't' c;ăld~ra 
şi sinceritatea• ou "care •gazdele 

11
V.orbesc despre 

p11etenla trainică şr 1tritdlţionalele 'rapo1~turl de 
solidaritate şi strînsă colaborare dintre partidele, 
ţările şi popoarele noastre. 

,i· -

S ub genericul ,;Zi.le hcitărîtoar~ î~ bă
<tlilia · recoltei" şi. intitulat „cum sint 
folosite mlJJo·acele auJG in aeeuU 

campanre ?"', înl numă.rul său din · 7 ·octombrie; · 
ziarul „România llbcrl„ publică un rai~ efectuat 
in cinci zone agricole 1im'itrofe Câpitalei, cu 
sprijinul unor specialişti din cadrul IllSPectoratu- · ' 
lui de· control aut.o· al lTA BucureŞtl. Semnat 
de Emil -Munteanu '-· ale cărui iil:tehrenţU publl:.. 
cistice ·se ·dist.lng tdtdeauna printr-un pronuh~t 
accent critic - raidul aduce tn atenţia ctUtodJ.Qr 
aspecte nedorite de ihdiSciplinA, ·chiar de lipsă 
de responsabilitate\ cu attt mai to'ndamnablle cu 

'J 

,-

,„ 

cit ne aflăm în plină campanie, cîf\d .f:i~~e;~
nut trebuie j udicios folosit, cind fiecare. ~'31oc 
de transport afectat agri1::ulturii trebuie ' 'folOsit 
pentru transportul roadelor bogate â.le t~â.dl el. 
ln loc de· această· maximă mobilizare, repot~tut 
inttln~şte în citeva'.· di.ri. unităţi.le vfzit;:itf( ~ , be 
flaitrahte ate risipei de timp şi... ele 'm«jtd~nA : 
tractoare pe post de taximetru (asa cuiri it•tl 
unul din subtitluri) , scuze puerile !rii ind l'J<l~co
l~J. cadre cu munci de Tăs'pundere lip$tfe toc~at 
de„. simţul răspunderii. Atitudinea ferm teP'rol>a
Uvă a autorului este Clar exprimată prin ~' Qii
strucţla întregull:li material, prin tepHcile liă. 1.ru
co,s-tăloase cu care teporteliul intervine O.rl' a~i, cale 
0111 cel i n cul11ă încearcă să s'Cape de răs{n.µi.4e~. 
De altfel, Emil Munteanu promite în 'tinalU:l ărţt
colulul că va reveru cu alte aspecte, într-un 'viiror 
numAt; al ziarului. 

I 

S 
alttta·ră tdeea•r.evistei „Co.nfempor' . . 1~ · · 

, , de a consacra un spaţiu ge.11eroS"'·âia-
logului cu cititorii. Sub titlul „4(l!()n

temporanul„ în dialog - doU'ă' pagini la clispOiifl.a 
eltitorilor:", în nr. din 14 octombrie găsim inserate 

tlspunsuri ample la întrebări adresate de cJtliod 
privind proble;me din diverse domenii, evJqqnt 
legate de profi.lul săptăin.lnalului politico-s~mlie 
cultural. Apelind · 1a specla.liştf î.n domeniile v~).{te 
de f"ntrebările cititorilor, redacţia ofeJ!ă in -Cele 
doul pagini inferesante contribuţii la citnoaşţe!j'ea 
u:nor aspecte ale vieţii soc.lal-culturale, iston ,ce 
sau ştiinţifice, car& interesează un cere mult- fiuli „ 

,,, 
n.n.), cu inflexiuni greu de an 

DB PRIN PRBâl ADUllATB ••• 

znt, într-u.n cuvînt un artist ·· 1 
cîntecului popular ardelenesc". Jtn
tr-un c.uvînt", vo1·ba gaz~tatiUuJ, 
ar însemna că art.ist al cîntecifll i 
popular ardelenesc inseam'.il.il ~ . -.e,, 
vo:ce1 cum demult.„ etc.)" şi ·1':" 
flexiuni greu de analizat'':· Mâi cJ-
1tăm, tot. pentru modalitatea nebblş
nuită de exprimare; „Caractel.'izat 
de-o modestie Uimitoare, ceea y.e 
nici (s.n.) pe Vasilica Di:nu n).'! 
părăsit-o, Drăgan Muntean ·· „v; 
domolit mirarea (de ce e1·am· 11ti 
miraţi, nu ni se comunică ! .n.n:) ~ l 
ne-a încintat auzul cu o binecl.î
no~cută . doină : -.Mă;lie, M~rle-, 
domă ce au inclus-o (s.n.), , 1~~ 
lungul anilorv în repertoriu} .JPt 
toţi marii in.terp~ţi ai folclQraju l 
c,tar devenită (s.n .) foa rte cunei~u 
tă prin vo·cea "Mariei Tăna~e~"'·,!'Jăf 
citim, în articp.ful din care am ~cl
'tat, despre „memorablle fuiag~e 
cîntecuJ.ui nostru ,POpula.i;", de,sP, 
cîntecele ce „au încălzit î.i11·ou11i11_ep 
prlv.lrilor"', pi.·eci.un' şi despre "'J, e, 
alte lucruri frumoase. 

. . -, 
• Chiar dacă„. 

Cu.m putem evita monotonJa, ari
ditatea în articol.ele J?e teme eeo
nomice ? Dacă ne luăq:i ,dupil. ~ 
nr'tiţol Intîlnlt Î J;l, ,,Dr~elul r:oşu" 
- 'l'lmiş (29 sei;iteipbrie>. soiuţl~ 
nr fi„. personifl-carea : ,,Iată, PQ
l'Uml>ul; după ce a avut atîtea' de 
pătiinlt din pricina arşiţei de. pe:ite 
vară,, ·apeleazA tmls&en* ($.n,} să 
tle strîns şi pus la adlpoşt. -~ţa 
n devenit şi ea. nerAbdAţoare {s.n;). 
J.."'Ioârea soareh,tl, sfecla de zal'}ţu:, 
cartofii, legumele ,cite ·a~ mfli r.ă
inns de adunat, strugurii şi fructele, 
l aolaltă, cer sA fle trtmJse (s.n.) be
neficiarului. " 

.Neobi~nuit este şi începutul ar
tlcoJului, Nu pt·in flguri de stil 1!'i 
~1rin sensul afirmaţlilor ' "Chiar 
clacă (s.n .) pe ici, pe -colo. se ma.i 
intimplA să plouă (s.n.) - ceea ce 
e chiar foarte bine -, toamna. şl„a 
intrat pe deplin ln drepturi (s.rt.)." 
Să înţelegem cu ploaia reprezintă 
un fenomen ne-tipic în ·timpul 
toamnei ? 
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.. 
• A viziona ••. voci 

In ,,Flaclra" (7 octombrie) am 
citit Un articol plin",de poezie şi 
înţelesuri- neclare. ·Spicuim· din ,cu
ptibsul ·lui·; „Realizatoarea ·acestei 
emisiu.ni ne-a ·propus apre ,vizio
nare şi ascultare două voei tinere, 
două talente autentice cum rar mai 
întîlnim. Tinăra interpretă, pe nu
mele ei Vasilica Dinu, solistă a 
cun0&cutului ansamblu „CAluşu.t~· 
dln' Scorruceşti, a fOţ;t. o .,apariţie a 
puritAţihşi -candol'fi, a autenticului 
fi emoţionantului. Vocea •ei u.şor 
dramatică; · cu o nosta.Ilie G cuvîn
tului în glas, cu o buc.urle uşurată 
de un sutis înnobilat de aşteptare 

·ne-a înduioşat tăcerile." Şi, mai 
departe : „ln a.ceeâ.'7'1 arie · tematică 
a cîntecului de sensibilitate şi trăi
re adevărată (presupunem că sen
sibilitatea şi trăirea smt trăsături 
distinctive ale interpretării, m1 te
me ; şi nici chiar ,;aril tematice". 
n.n.) se înscrie şi Drăgan Muntean, 
o · voce cwn ·demult n-aveam a mai 
î'lltîlni (o fi la trecut, la prezent, 
la viitor, predicatul ? Greu de ~pus. 

• Sinceritatea, dat al oniricului 

O definiţ. ie exti:asă dintr-o c~~
că de nrtă plastică publicată , e 
,,Flacăra lqulul" (23 septembrie · 
„tn mod evident, a„ picta semn!~ 
pentru Aurora Năforniţă a visa~ u 
ochii deschişi, datele fundament e ,, 

• 
• 
I 
I 

I 



larg de citito.r:i. „,Imnuri ale paşopti!/tilor români." 
(Geo Giolcan), „C9~trqyerse ÎI) arta pÎastică 

- - ) ~ 

. tîmplări pline -de pitoresc, cai.e ~ .scimă ocpi ulL1i' 
aterit al :rePQrt,i~'uJui. „ .__,. • ._ ~ · . r 

trei tablouri 9~ Ştant:l.P_ne·" (Teoţioţ Ionescu), 
„Convorbiri epistofaiţ. pe teme ·· şti iţtţifice", j'(Ma
Jl(>le A uneanu) , ,.-9:1;1.dei::" (Flo,rt11 Co~tinesc:m), cele . 
a1tey_a titluri cu.pxjmie în. <1.oesţe d<n~ă l'pagini, reaU.
,z_eaz.ă un fertil dialqg cu. 'Cititer~i, revista reuşind 
.să răspundă mai exacţ ce,ntrelor, cJ;e tnteres ale 
acestora. ,A.ceas~ ;JJl<li largă de~ţhidere spre. cit'l· 
tori constituie iîn. -Cî~5t!g in egală. .. măsură pentru 
nevista. „Contempo.ra nLi.l "' şi penti·.u publicul că~ 
.rUia i se adresea7.ă . 

D iri .„Lupta· c_ .Fi~" , dtn UJ . -octombrie 
-- număr dens şi · gine -~b<ilibrat """""" 
ne reţine aten_ţia o msemnare de Ion 

Şinca despre un .fapt· de emism cotidi.an, oea multe 
altele .despl·e .care reporterii affă şi a'u tiă~ur să 
scrie :sau nu. Eveniment\,11, care ar fi putut. ,av:ea 
u,q:nări t .ragice, a .fost ·preîntimplnat de ŞâfW ug~~ 
ed1ipe care lucra împreună cu tovar.ăşii săi 1a 
podul de peste rîul Ialoml.ţa, între P.er.iş şi Cr _i.
v;ina, . -şi care, datorită dest.otniciei şi e~peri~n.fei 

O 
~bricu cj,tilă cu inte~~s. de buc1:1-1,~ş- sale„ p.ro~ionale, a sesizat -un. zgomot peqbişn.uit 
ţ_~ni est~ ,9esigur „~4!.Pqrtcr în .coti- la · trf!ee~ea unui marfa1• ipe pocţ.. Verifîcind ,itne- ~ 
ţiian" d~ , ,zijltµl . ,Jlgf1n1maţia .. ·cBucu•·. .dtilt· ·8 . @nstatat o ruptură îti inima longeronul ui 

ţ"~tiului" .s~~t&. de l14ţbai . Bţil:buţescu · şi' in~o- ,, •. di!1' -PXlJil_a , clescll.id~re a ·j)odului şl sesizi,n.d il\l'.1-
ţi~ de imşgini fotqgraf1ce ~eaL1.zate de Lui;:1an plica_ţu1e. c.a,:taştr9fe1 ce s-ar pute~ :p1;oduce :la 
~i)nion. Ne r~f!U"im lfi rub.rica a.pAru(ă 'Îll numărul .1 trecerea.. ~ap{dµlui ce, urma să străbată. aceaştă 
~T;I 10 octombrie, ~ă,ţuj~ din ll.~-~rte repo_ ftiţ~e 1 1 ,1 1.. 1 pox;ţţup~ de drum. ~-- ·urmâtoar~e -~J;lute~ a:· în_ .

ş1 note i:are capteaza 1n.t~~Q]. ,pmi pi:osp_eţtmea · . ~,un.Qştijl,l.~~t ~ cei m mŞsură ·s.a d1·5Pună fnC.bi-
~ inedit\11 celer mai mul~, dintre ;relatări, pri.ll!I; ~er~„. liriieJ1 . Au. urmat apoi U ore .de m.u~tji, 
stilul alert al .redactării. Aflâi:ti astfel că pescăru- int~?J:~ă, plin4 Qe abl)egaţie pînă- -1a re.m:~dieirea 
,Şii - oaspeţii Capitalei . in anoţimpu'l ;i;-ee'.e ,- , d~ecţhi,n1~. Dezyăluind -se.mhţficafia mat "admoă' 
sosesc dinspr,e m a:re p~·in ,;pl!llctul .de ·fotrare·• ·. a ~ptului relatat. autorUI aduce un: !:ald· omag1u 
GJina, u.nde a, ~~cep1;1ţ să prindă cQntur ·partul ; ~dviarllol', acelor oameni anonirn.i care-şi î:Q.de-
miri a:flăm c~ se Jac probele l<!. poua' p'iS'tA a plinesc cotic;lian .datoria cu c,ipste -şi devotament 
.Aeropo,rtului Qţopenl .ca şi ci~spre existf!llţa ins.o:- i.!U' .. atqm:i c~d este nevoie chiar c.u eroism 'J)(mtirU. 
liM a u11.ui ~olid care ,creşte :foţr-un ghjv~ p~ ca noi', . tpţi cel care, -în dru~rile 1108$,tre .Pf.Ul , 
~alconul unei loct:U.Q.ţe d,in · plj.n centrul Ca.,9i'f;a~ei ţară, câlă1orlm 'cu trepul, să .(im .Î,Q, s.~~faQlă. 
~i alte cîtev.a asemenea inţimplăt·i cotidiene din .-: · · 
vlaţa Capitalt?i şi , ·a I.ocuitorilor săi.,1 fapte şi în- . OBSERVATOR 

ale terltot·u1'lu onfric (slncerita.tea, 
exuberanţa coior:istică~ ' aleatoriul) 
i:nu>letindu-se cu ce1e ·a1e spaţhilui 
realităţii (h.icldîtătE!, · voinţa' " figurii 
şl implicării ·etC':).'_' ' . 

e Spectacolul literaturii 

J n general) oam~~ii de ~!.11.tru $e 
'Pling de . tecul J.n;iufi~ieQ;t ce .se a,,. 
'<!ordă în cronţc.i,_~ de s_pecialitat-e 
spectacolului,. în compaFatle cu 
spaţl.ul decUcat textµlujl dramatic .. 
C.ltind î.n .„cronJca si~ircanl~' 
(22 sepJ;embrle) U:n „carnet teatral" 

'Pe mai;ginea unei premiere a Tea~ , 
tx:ului de Nord, sin~ tentaţi să · 
,d.ă,r_n crezare arnµttitelor plt~e.ri. 1 

Dln cei treizeci d.e quadraţi ai 'ar- 1 
•ticolulul, .trei şi. 'jumătate· sint a• , 
cordaţi regiei şi interpreţ~rii ,(reu- 1 

şim . să aflăm nişte m,une şi vreo 
(!ouă apreci~ri destul de generale); j 
'\'estul, piesei -puse în ·scenă, răsuci
tă cu conş.tiinciozitâte pe toate pă:r~ 
ţi.le, ca într-o cronică literară saµ 1 
_într-un „com.entari~ '' de liceu. Şi 
ţotuş·i , supratitlul anunta o premie
tă teatrală, nu ·edftorială. 

• Din viteză 

Cităm din „Informaţia Harghi
tei" (29 s-eptembrie) : „ Asemenea 
născocitori .am în,tîlnit şi I.a seqiul 
S.M.A. Odorheiu! Secuiesc. Se 
..P~t"e că aici s-a instituit chl.~r . şi 
O competiţ_ie in a Căuta şi găsi noul. 

l'I 

' 
Dţreţ.tQrul a~estuia (~. pouh.u 7 
n.n.) ... " 

mrl· aceeaşi pagină de ziar : ;,Do
rinţa 'lor. de 'a ti chemat ascenso
rul la ordine .a toşt pub~icat~ şi în 
ziarµl !}Osţi;u, fără, î;nsă, a ,fi auzită 
şi InŞuş.itiţ de .cel din echipa de la 
·E.G.C.L. fiJcredintaU (s.n .) cu în
treţinerea ascensoarelor .. "· Sîntem„. 
îpcr•eclinţaţl că vol.\QQ .. P,O~iv~tă. tn 
a5~ţ . cqp.t~t,; era . ,,ţnsăJ;~n~ţă~, nu 
•• m~re.dinţ.ată . Dar graba„. 

t . . ' 

• ·- RelM!rtajul 
si lacdll;ff e -h~(Pa~ 1 

t • • ' • •••• "';" ' ·•".. „ . ~ . . . ' 
ln>tr-u:ri reportaj apărut în „Cou

tempora11ul ~- (21.r Qetombr.ie) ciţjtn : 
„Şi dI1ţţ!. ;q }Jt.~:~g,a Virance 't:;)an1n11 
se asociaili strtns cu itot ce în
seamnă 'p'ottgor'ie~ adică dealuri 
smă1Wi'te cu roŞuli şi'-aU!ri•te: frunze-
1>01· ~_ugil').if din ·c~ "Sf} fi.ve:>c lacJ:i
mUe cîe bucur~ "ale lui Pan. cu 
aitft ma·i adev"'ăratl ·apare aflrmatia 
aceas ta pentru c'e.l ·1â care lk>â'OO 
vorbele ce desemnează devenirea 
podgoriei se co-.njugă. la v'ililio.r 
un ·viitor c1F ,înse-amrt1't 1am multi de 

" , • I Î 

.ru1 ••••~s 

muncă $i ·ll-ă1m:înlăr.i; ip--e nu I.ntot
d.eauna ineununa~ de -succese ". C<\tn 
comt;>l:icat, credem noL pi;mttu ' st~ 
lul unui r eportaj care .ai~·e într..:o 
gazetă.' nu într-o plachetă. -cih v~i' .... 
suri. CţtAm şi f ·inallul a,i;t ic:oluluoi ·: 
„ 'l'o~,_ aceasţa am. ::ro.st, ,cu 1.pct\~ 
mel.e mele. străjer.ul boab,elo-r de 
•rouă' ad.wila:te-n C11:>rchin1 'cihihlim,
~li. · năzuind sp:re i>uri•tăti· at!,-
mat~. pur~d în suf!let muLtumt®a 
c~ . ~. fo~ s~ l!fP;lt ,de neo_ dj:)'ma 
-celor Ca.re rtezaur.izeaiă, neobos1t; 
todul ·de culor.f si "miresme 'al pod~ 
goriilor-. Şi., .parcă. în t©~. asta 
m-am des®p~~t mşi ~de:v-l:r~ţ ca 
or,n ţată _de rC?dul pă:in.înih.J]u,I .• . ~18,
tu~·r .de oameniJ care şi-au ded'lcal 
·\•fţcl de vie str-d:d3n~ile unei viletl, 
sperînd •Că voi •putea eu ,insuu l i 
Pl'inde în slove -sclipirea tl:ainică. ,a 
acest:9r trµniuset{ şi bogăţii i zv'oi·ită 
din ~l'ecartţa plină .de trudă. Şi hai· 
a omului !~supra pămîtlhdui " . Cît 
despre sclipfiie. Dimie âe sptts. Cu 
clarl•tat'ea s'tiăm. uneori , m a:i t>U't in„. 
sclipitor. J • 

BRl!JF 
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S E (chiar dacă nu singulara) , ş1 de-c U L I 1€lc ... d inerentă, a fos t însă a.tHudi- 1 forma bacala.uTeatuL'ILi. 1 Ş'fi'R-P. ' 
· . nea di reetorului inlîlnit, în cele din NESCU: Pentru sa.w ·eo~;- ·I 

lU'mă, în fabrică. „Ne-a .• ascultat POMPILTAN: · Pentru. I 'ŞX A-
Pcntru cititorul unui rep_grtaj a.- 'Jli t ite.ua seCfi.Unde, exact atit .t1mp ci:t N ESCU: o făcuşi! Nu ştii r. · di· 

păru t în zip.r . este gi.-~u (şi p c;mle • ne-am pu~ut pronunţa numele. Cînd 'l'e~toruL e la. C1.tţite cu' BTanes. · 'fle 
nici nu e necesar) să ,descitn~~ în. . am prontmţat şi cuvînlul ... ziar„, a 1 ta Instrucţie? . I · POMPTLI!'A!N: 
fi·azele aşternute1 parcă, • ~l_nt1·-o izbucnit deodată, spre , stupef:lcţia Zciu? ŞTEFANESCU : (ţi1Wnd' 
s11CJarE) înti;egu1. e.~ort a.1. gfltZeţarµ"; .· noust;i,·ă :· uăsâ'ţi-n(;!, dom'ne, în pa- nuscri.sul în mmă) Acu ce v ai 
lui, migata d~fcu.mentării, cernel'ea -.:. ce;, Noi nu. ne ·vedem capul _ de tre- tb.c? La coş I (e gata sii.-~ ă. 11ct 
atentă"a datelor, confrUAt_pre& PlJQC- „ but't şf voi, thop, cu condeiw. E. l!- I.a coş. Pom.piJ,i a:1i i-t ia cu o !ş~ 
t'elor de vedere, a versiunil.o~. asu- · şor .să scrieţJ ·'('face semne ,·cu !1'11- ca.re sc:u.rtă..) I POMPTLîAiV.1 ."I. 
pra aceh.Uaşi fapJ pentru valujarea na, lmitînd scrisul, ucceulumd 1ro- şcf11!e, că altul ·1m scrtu, Bâ.-1 1ftl.. 
uneia dintre ele, aceea ndevfu·ată ·11!'<:: . cu.vintele~să scrieti») . . Şi ne-o coa să-L sclti:mb. Ia, să vecL . ii! 
ori semnificativă ş.aJ!)-d, .Nu se t nl.otrs spate.le, · nervos pes;te.. .fire, -(scoate stiloul dt'n bu"°unar şi "', • 
scrie l& nici un ret~ortaj . (Sau .se . lăsindu-nc baltă (da, a~est__a 11 1 este · pe· să ci.teaScci.) ,.Noua refO'rl11.{i:: 
aminteşte f.ără a stărui„ cloac ~en.- c1.h1intul) .în !mîjlo·cul înl'.-'ep.nnderll ". 1. bafulawreatului este un. even~~ 
tru întregirea. un.ui' portre.t) .despre , Că. uu, .e'AlŞOI'. ele scr~s (aşa cum fericit pentnt· în? iiti'î1ni?itut · -'f~~~ 
qenumă:ratele i~Jef.oane- pe ear.e. le , Ş'ii sunkî tit'lul1 artlcolulu1) în aseme: · secumla:r." (şteromcL şi_ sem~:) 
dai ca să..J. poţi găsi pe inter;Jocu„ nett·••condiţii e limpede, că se. ma1 Este un evenimen·t nefericit. I ~-
tor ; nu se scrie despre dramurl,1 ivesc astfel de situaţii ·se ~ti~ şi F ANESCfJ : .Aşa r.Ur. Dă-i M 'WI t 
despre .trenuri , des_pre ore)e 4e . ţiş- : :totuşi 11â1•eori -.replica ferma a re- "Repede". 21) · . . · „ 
teptare pe ·un aeroport su!oc~t de QOrleru1ui ' apai<e ' în_ pagina .de :dai:_. · r·ronia şi zefremeauă dăd'::i:tu' . 
ceaţă despre procw·1:wea u.ne:i. ,_ ea- 1i $i cnitn?m c'ă. ·e : p me, e -, .fu;esc sa zia nelezi1,ii obstacolelor. V.6'ic 
mere' la .h'otel şi.multe, multe ·al tele. · .apaf!ă, .âşa cum -'ap.ar limpede ind.l- ce haz de necaz, deşi nu a ·p ·' it 
S lnt lucruri cai;e-. '\lin de c~isele , ca'te multe • "din .cauzele care con- leafa de cîteva lft.1rii. La rlndcdl iul, 
profesiei şi nu intei:ese;iză .,pe. . ~~ tut'bă banu1.l itnet'S al activităţii iln- Pen~iulescu d in „Jocul ie1elpt'·u..._ l'lJl 
tor asa cum pe speţtatorul Qcin sa- i r-o intreprindei•e sau alta. '·N;i.meni ia nil'Uic în ' serios. Personaj .Vol l, 
la de' 1teat1~U .-a-u-J. Jn.lerese.ai~ (nici_.· fiu '{>1•etrnde să··se oprească ti~pirl e l„mr: SCl'ie ~dt\·u că.. are. prin;~ .. . ii.~ 
ou e riresc să<-1 1..n.teres~ze) . că .. 1ve- 41

1 tpc pentru. că î ntr-o tabrieă a le iw : ,,scn s-ui peroert~ş~e , t . ~~.L 
· ·· t · · d d . · ' - - g'enţd" Sa.u :pr ea mwlta 111i.si ci.;w 

selul F1garo este tor urat e o u- intrat un ga:r.etar, dar p:ici g~tP.- trică " ·1 u;esant este· in~â b.: t:u 
!'ere apr.igij rde..-w.i!sel\! şi numai de rul nu poate a.~tepta să ·se oproos.eă. ~ă r.n' c~uda nunieroaselor replici 
rîs nu-i arde sau că h1 via'ţa parti- t impul În loc pentru a-şi putea ca're exprimă cinismul ~au l~tL'ţ-
cularii inteJ:P,reta -Doamnei cu că- face în bune -condiţii ·documenta- tea, P enciulescu ou se _s1~le sol,\~aT 

· • • d ed cu lumea de impostura şi masca a-ţelul leşină de groaza cin v e un rea. De altfel, colegul de la „Stea- r1 ;. d' . · lui· „ ·
1 

;n momentele 
- g .JJ"' 1.n JUfl.J,J .,. , ~ - -·~\~< · pekin~~ : 8f!IJ!'t '!' .... -.'t.'.'~ gui roşu" spune foarte clar: ,,Sin- g{avei ironia la aortţSa s«ie ~i 

Culfse, - dar "3ineol:l şi o ·pr1vire - r:e-m de-ptln · conştienţi c~ probleme- bq.rgheze c;l~vine a~na1·~ şi sa.rca:stJ„ 
după cortinit îşi ~u·e rostul .~1. Ne-o le uL diti ctor de intreprindere că : ,{A~~~ . c~ ~ţ?:v.~r~ţi.i 00cLe":' 1 °~ 

_-'!. ~·, ;r. <>HI • ·- 1 "'"rl- · ~ ;. :."~ ~)i•i9: . lttici la 11m smt m~te .ica~ Ş\ 
do.-.:~eş,..e,"..p,, ~· ~ ,;. us, :a.· \- .. sînt .QIJ)eJ· !11Se, te<i~de multe on, nişte visători... Tocmai vtsînd. , ieJl 
co~ p_~l~c?t în . s~.g~l ~~ş": „ -~· - --!!l!l.QL!.4~--~-~~lun.uJt c.~ă-, a~onis~sc ~i palate şi. moşii._..• f:u 
Gi.w:grn. ~ sep emÎJr1eJ, 1ntitWar"' sură pentru a putea face faţa tu- gi.ndwrile in sfe1'e s1ca_ve,_ 'tS'căles~ 
Nu-i uşor de .sctiS, .t.ovar'ăşe ·direc· tu to i· solicitătllot · 'Pe car~ fuhctia a.probt!td o dat~ ·la, .?1~·şase ; t 

· - · tt 1 • - · t' . . o <latu, nu. +nai. mult. wn co>rJ~tac t~r.„ ş1 gazdu1: , -cu· e~ m a_ . J us 1- s&_1 le n~claJDă„11Ştim cl};i~ţ,"c~ pro- 'de- ju1~tituri pe11'~:111t . stat. fără . 4 

ţ1carc, de ru~r1ca de a.bţud1n_e. CI- blemeJe pe ca.re .le ;1·Idh:ă- t nt,.r:nrea l1age de' sen.m.ă. că s-a. strew,T:a . 
1ca. P e un ton tranşnnl (dar de . în funaii'lme" a ·noli insţaJnţ.il ile la cozo:· -uin. C'lt11înt mai '1ttt7:t. sâtl• 

peF!ectă 1 m•banitate) uutoru'.h-arllco- l:i:\brica de ' zahă~ · sînt complex e P:ttţi.n.' Am ' cunoscut u.nut ca.T ._ a 
· ~ â · r< ' . ,,,. , !;.. · • ' Wi · contract de bocmtei> '1)e1itru r(ţ,r· 

!ul m , Nico·lae ~~ne, te atenz „. o qar un minimum de ţu;np !?• de mată msăto'r, n.-a. ·observat :îmt - o 
v~~ită .~e documentare lu o l n. tre- bunăY0111ţf1 pentru . • .a ,n. e fi i r;i.d.icat ·f:{~zd a·eolo termenul ,:1a. vt': . 1''· 
pl'indm:e. „Ne-am strădlti.t să fim •o altl:i persoa<nă ~~l'~-~ sr. ne 1'urnl - AŞta: ·. adus loţ f4'rli să se t e.· 
cît mai matinali, sei'ie ziar:isttiJ, zeze date'l.,e neceS'are ''ofis;ti:me_ t~rli ă.i-.a. . i,.,~ 4

11
„ ..,__. __ 

1 
• . :.. 

•. .. d ă •.· „ ... 1 ·• ·-. · . . · c . , . Z"easc - şi 11 , ... i c1 .... a „, •. „ ~.-.,...._. 
pentru d-J putea 1 prm e inc in u - noastre socotim că puteau r1 g-cis1 - , d ._ .,,, de· ...,.,

9
-aane ·1F ir.6 • · ·u t ' I •t .r11· · d t"'te e paw·uze ... -. ,~ „. 

rourj ~e spec1.a · ş ·1 ~1J ~tu, e te ... fără p_i;ţ~ ,_lll':'J~/ţ!fdl!t !... " . s/i cal e 1egea„." 22J • _ 
unde, _m~rmaţ~ cu„1da~ele necesar~ Legea .Pre~~1 _ Pf~_'t~~~ · îndat.°n- ·. zjar?ştii care tt•ăieic sub il'.l ca 
redactărh unui materral exact ş1 rile dai' Şi dreptut'1Ie gazeta1:1lor. 

1 
. î t A et-..> oame-t .1:1!. _ 

. . .. · · umoru ui.. s n , 1n sp \...., 1.u.-..ua 
encent, să merg~m apoi în "f!:!'brică, Drept uri ca1.·e un_e()i;i l'iscŞ.1 a .fJ :ui- ră' pată gazetat•i in tegri, greu de 
penţru_ a _ur.măn _ la _ raţa _ l~cului tate ..... de .unii ~~;·ătott C:F.R. corupt.' Umorul le p·el'm:ite ' : „şi 
ll,lers~ . rnsta_l~llor .ş 1 ~ct1~ tatea ·Cihd se so.licită p~lo(Jtatea ;a bile.te, domine suf~rinţele p€'rsonale ,~ SA 
muncrtor.tlor ş1 a tehm,~_enil~r . Lu~ de re_cepţ!onerd de hotel. Smt drep- scape de complexele de in.fedo -
crurile nu au fost chiar SJmple ş1 t:uri. care asigură . buna desfăşura- tate faţă de societate. 
abja după o vreme gaze.tanll a pu- 1·e ~ muncii şi, .dacă sfiit nesoco-

• 

tuţ sta d~ vorbă cu directorul în- tite; vo_rba reporteru\ui' .i:le la Glur-
trepti ndedi ; dar asla ţine .de lne- gi~ „ nµ- i uŞor ~e· ~cr~s: tovapişe 
rentele, banalele ,,păţanii" a le ori- d'irector". ·, , ., 
cărui reporter şi , cum se spune, nu , . P~trescu, J ocul 
înca pe supărare. Mai puţin banală Crist:ina ·DUMl'l'R.E.SOU 
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; Cirţi· "Utile ziariştilor . . 
'ti!l~ :geri~ce. p.m~ea,ti·'', o 

1P.tfuJlucere ·id~ foan 13\lulu, eup r.in 
'iin4. ··cies~~~ea. bib)ţogr~~aţ .. zfa
"r!llo~ •• •~. im!.: .şi 1:' IllW.lor • c
t 1'0a(JaU"fszo ...... uHlll', 11serute. e -a'
.:easUi dală. 'in ordine a l fabetică. 

„ '':.. , ' ' .... ' '"I"'~ ~ . . . „ 

IPublicatile periodice româneŞ.ti 
(lom Ul - 1919-19Z4) 

· Dup,ii l{lel}rcătj .mereu reînnoite. 
dar nefinaliza~ in epoca JnterbeU

.că, ).ucrările s· au rell1ae din 195'1, 
J:n urmfl unei b.ol ă.th·i a Prezidiului 
Acaae.miei. 1 

Astfel, în 'f96'n, ve~a 'lun:i5na ·ti
parului tomul 1l

1

l doilea, cupdnzî:q.d 
periodicele din. pprioada 1907-1918 
si .. un s1Jpliment pentru 1890-1906. 
.~u .. titluri <lescoper~te în tre timp 
Prf-CUTT) şi_. c:om,Pletărl sau recti·~i
<:M.i1. descrierea •tor'. b:lbliogr!;l.lfcă :(1-
.ind datoratţL lui „Q.enr~e B~icule.<;
cu, Georgeta R-ăouică şl Neonila 

Bibliografia pubJkaţiilor pedo~ 
dice româneşti, îmbogăll t.ă cu un 
nou volum, cel ae-al treilea •, face 
parte din b·-o operă vastă, pa'.tr0Qa-
1lii de Academia Română, Cie edi
(arc a instrumentelor bibliograllce 
ale cu l l urU naţionale. 
Concepută ca lucrare exha'U Gv5, 

inserează descderea ţuturor titlu
Tilor. în orice caz a acelora ale că
ror colecţi i s-au p'tistrat SilU âu fost 
măcar sb.moafote în di·ferlte surse, 
reprezent ind, desigur, m'ajtn·Jtatea ' 
covî rşitoare a celor apărute. · 

Exhaustivjtatca , condiţie obliga
lor ie pentru aserp~enea in treprin
dere, se văde.5te şî' in raport cu 
coordonata. timpul ui. Ajunsă deo
camdată,, la anul ţ924, a~e:ist\\ bi
bli.ografi e, 'a'tuncl' cind v,a ·fi pe· de
plin încheiată, ' v'a cuprinde 'în h:ea
ga presr1 română de la • inc~ut11ri 
şi pină cintl lantul jnf'Qi;maţibna1 se 
leagă cu biblioinafia cil.rentă .editată 
ele Consiliul Culturii Şi Edttcaţiei 
sorialiste. · · · · · ' · · 

o al tă caracteristică o cons ti tuie 
un itatea metodologlcă, valoarea o
ri entări'i ini\iale fi in~ confirmată 
de timp şi recunoşcută de 1\ teratu
ra de specialitate dit) străin'ătaie, 
care consideră bib,li.ografia publica
(,iiJor l'Omâneştt · uţl .lJfqdel al ge
nuluL 

De la pr imul ţpm şi pînă la cel 
mai reeent, criteriile fundamentale 
au rămas acele.aşi , .aşa cum ~~ !ost 
ele stabilte de Academ:la .Romfµiă 
încă din 1895. Este vorba Cfe crite
r iul limbii, al teritor~l1Ji 1 ~i ·-ţel 
etnic, conform cărora sîht p1·ezen
tate ziarele, gazetele şi revistele în 
limba română, 'i ndifetent ' de locul 
apari.ţiei sau de naţionalitatea re
dactorilor , ce le editate pe te1;toriul 
naţioilal , indiferent de limbă şi, in 
Sfirşitt Cele publicate Oe S:UtOrJ l'O
măn.i in alte ţăt'.i :şi în alte llmbi. 
indifeJ.'ent de ~apttil că au fost 
scoase in colaborare cu străini. 

PriJ1 simpla enumerare a acestor 
criterii realizăm de:finitia terme-
nului de presă românească. 

Mereu aceleaşi sin't sl elementele 
luate in co'nslderaţfe ca repere: a
dică titlul. subtittu'r. 1ocu1 şi dnte
Te a pari i iei, periO'dicitatea. forma
tul, abonamentul anual şi prc tu l 
număruJ ui. di rectorul, proprietarul. 
redactorul sau com itetul de redac
ţie, colab orater ii, editura sau 'edi
torul şi, în sfirş it, tipografia. 

• PubUcaţtUe pellJOdice roDlA.aettf. 
rRotn. m 1919- 19! 4. Editura AC.'ldcmlej 

.s.a.. Bueureştl 1911'7. 

'.- . 
Tot9dată, insă, tinîndiJ-se seama 

de: exigen\.eÎe actuale ale activltf1-
ţii de documentare şi Informare 
şl'linţJ.fică Ş,i d; ~t,!coroap~ărlle fă
c;ute de ~îfcetat'or11 oâtită ·cu ccl 
de ' âl tretlăâ' 1tbm ·'ă!O >1&-e inh'odusti 
unele a.men.damcnte :ce· sporesc 
preciifa acestu1 instrument blb1io
graac. Astfel, a fost adăugat cel 
de al pat rulea ori ledu, · a1 patrona
j ul ui. conform cărufâ se includ ş) 
pub11caţti1e. scoMe·'pea{e hot-are de 
sm-lîini ce 'Preţuiesc· "CUitura ··româ
uâ şi de instituţii rodlâlleŞE'f. Cele 
mai · multe noutătl se erftnalează 
însă la capitolul descrierii propriu
zise. indicîndu-se, de pifdă, pe lî:ti;
,gă datele câlenâatist:ice „ ş-i virata 
ptJbLicaţ:i.ei. limitele cronb1logice şi 
numel'ice sau, i'n cazul' titlurilor cu 
mai mU!t~ ltJcu11ti iCJe apa.tipe, peri
oada corespunzătoare fieeă:rel lo
calităţi in parte. 

Valor'Os i nstrument •ti.-J t:ercetării 
istorice in general •-şi •aJ, lstor:lei pre'
sei în. special, bibliografia pet'iodţ
celo.r româneşti ave- ie. ş. ,insăşi ·o is
torie inaetungată şi zb.aciumată. 
ba chiar şi o . „preistor:ie11• ~ ca e
cli ficiu ..,foăllat, pînă !1CUÎ!1, tiipp de 
aproape un ~ .secol şi care neceslt;'ii 
în e::ont.inu~e noi eforţutj.· 

EVQcarea· a .cesteia pur.ie d n· lumi
nă exceplion:a.la · dăruire„ , răbdare 
ş-i rigurozitate a celor ce au trudit 
pţecu.m şi . atenţia d«>Sebită de ca
re &-:a bucurat presa din ·· partea 
înaltului. !for academic. 

t.n . ).Jl,(!9 ,v.edea l~P: t iparului 
cea 'aH;Ui · biollog-r~ie a' pt~ei ro
mârleşti,, cea apăru'ţă futre 1817 si 
1887. Ace~stă lucrare. întocmită în 
serviciul Bibliot~cil Academiei oe 
către A,lexapdru 'pop, ordonată du
pă criteriul crdnojpt\c, poat~ fi 
co:nsi~ţraţă _ î>,t;ecmsoarea „P ublica
t li lot perloltîce româ·neŞti ". 

Apreci ind-o ca un ,.bun început (<, 
planu~ tAcade}.ttiei." &mâl.'ie ldJ n 189:;, 
€lRborat de- Ioan, Bianu, ptevedea 
publicarea !Unei noi ecU,ţăi .~ com
pletate .si .c_9rec.U.te. .conceoută ca o 
c:ompp.n.entă disbioctă a ·hiblioitr:l
fi~I · generale a cultur:ii .roma.neşti. 

Qnofrel. . , 
1n s_firşit, rl tmtrl inlerlSifi~ind tt-se, 

în. ţ9B7 i~i ,face apsir.iţia ,ccl de-~! 
treilea t<im, 'care prezln.ţâ 1>ublfoa
tUI~ ,d.in prim,l .c,nd ani dtrpă U 
nirea, cea Mare :' 1ş1s:._192;4. I 

Acest noµ voJutil esle rodu.I stră
daniilor ştal;ornice ate linui cole.c
ţiv it'ebegat · in jurul Gţargetei 
Răduidi şi .NepnJJ,ei o'no.tr~; ce a
duce~u el',i>etîent:a acumci.I.a.~ă in 
ptegătlrea. tor;n.1.llui p~ecedent. D l1-
l,'ă l 9'l5J cfr1.d 'â ;.pterveni:t P.ensiona
rea Georgbte.l Răduică, răspunde
~.ţla coordonării ., a revenit ·v aleriei 
Trilu, pjoă în 1903, şi Adrianei 
~l.wţje eare .~~~ .o.c1:1pat şi ~e ti-

. nisare{l, r texţµJ.w r:Qamt,e d~ a ft pr,e
daţ la tipar, A,d_r,ian<\ ' RMade a 
~.i pa1;tlClpaţ, .Ş.i )a. e labqr!lrea d t\'.'i

.&tte!'ll9r bib}iQgrafice _aT~turi ae 
colegii sfil D\llcil.1 Morfu"esc:1, ex
pe.rimen ~t de) a la incepa\t 1 lu
gulw,. Ştl;l!lca D~a. Ioana' Patri
c;l;te · şi . Ileăr,ia s'ulică, despre care, 
acum, la încheierea volumuTul, pp-

, t~rn ~'fii;ma ace~a.şi l uci:.u , 
1 Din ca.u?A dive.rsftăţjt . limbilor, 
u,ne(e cu o circulaţie redusă, uti
li~te· de cele. 'peste 830 de publi
c"tîi apărute .în. limbi sLrăine pe 
~ilorlu). .t~rii ! ~o astre în. pr i ~li 
aru. de după Unm1. a 'rosţ necellr 
să.. se . rec'trr(!~ la scrvkif1e unor 
cun.osciitorl din cadrul ' Bibliotecli 
Academiei sau rlfa afar"'r 

1
eJ. m en

li9nati nomînal. de nllfel, .în post-
faţă. , ! I I 

·tn total. 1n to~ut. al ·treilea, stnt 
descrjse 3391} · de· ,titltlr.I, ·di-n'fn:e care 
19;t 11fri:t con&u..ui d\n ,perioada 

• tratată în ' voht:rnul precedent. ca 
marile ! cotidiane ,.Adevărul'\ ,,Uoi
versul '', „Neamul romilnesc_" sau 
rev.istele „Transilvania" şi „Convor
·bi.m Utemre '~. 

· · co.robo.rind aceste date de ordin 
edit.orbu, preh;1a ... te din documentata 
~aţ~ semna;t',:t de Gab1iel Ştrein
-pt;}, ' cu cete 'furnizate de primele 
_vo\ume, dispunem, in sfi rşit. de e
!.lement.ele unei statistici exacte. cc 
1i;ţ va '1nt regi după comple~n~a 
seiri'ef. · 

Cum Nerva Hodoş căruia i se 
inc~Clintase ace~stă misiune a .fost 
angaja t tn alte lucrări, înfăptuirea 
pro1ecttJt1.iI a fost amina.tă, benefi
ciind · însă -de ' modern'izar.ea colec
t iilo:. şi c:ataloa~elor 'biblibtecii. 

la sfirşit, în 1.913, ~:Părea, după 
şapte a ni â e muncă, irrip~rţit;ă de 
Nerva Hodoş cu biblioteiart1l M. "" 
Sadi lonescu, tomul l din „PubU-

Dr. 'Rodica ŞERBANEsCU 
-- ---

(continua-re în pag. S7) 
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GAZETA DE PITEŞTI este 
Utlul unui ziar llberal-eoo
servator 'ce declară· rlzboi 
împotriva llberallior . n urăm 
i zbindă. (.,RW;bolul " 2 ' oc-
tombr)~ 1~µ.(\)„ , , , 

I OAN GO'l)f. AstăZi ~e or 
petf.ccc lş. ' moniiUit riliD'.ăşi
tele · păm'tnfuştt afo hătrh'lul\ll 
tipograf, "12roptlei!ai- şi odini
oară redactor · rli ziaru.lui 
,KronsUidor .Zeitung" .' care a 
fos't pentru Sraşb,r, unde a 
venit in anul 1832 din' duca
tul Nassau~ 'un fac~-or â~ că
petenie (t~ pro~res)Jful Ş,t a l 
luminării. 1 

Ca_ OJ'll 
1
isl1;t' 'Şi ''liberal , a 

contribuit ;qu numai lâ lă(iJ'ea 
U,teraluril ''gerplane el ,'şi a 
celei române, făclnd posibUa 
.';i editarea foii noastre Ga~ 
~eia Transll~an1ci :la .1'8~7" rn 
tipogrnJia sa. l'ubit şi' ' stlmat 
de io\.l' ~oncetătenil săi rira. 
deosebire de naţioiialitaţe, 
Ioan Gott n dus ·c; viaţă fru
moasă şi pncirmc~ o~u)i>î.nd 
mai tirziu şi postrii' 'de oral.or 
şi ţie priînf).L" a) .oraşuţoţ· Şi 
ajungind la ~irsta de .'78 de 
anf. Depune:m şi' noi tributul 
nQsţl·u .!i~ sţţmă §i d~. )!Pn~!l
tle p·e ,mortn~ntµl deceo.atuîui 
şi adresţrm cele .mai smcere 
condoleanţe,. 1amillef sale 
Jr'lul.t obiqa'._te. (1 ,ţiazeta ' "l'~ari
sil~aniei ", 8 octombrje 1888). 

APLICAREA: TARIFU LUI 
A{JTONO~·. (P1;j)tec1,onlst 
n.n.) dă roade , binefăcatoa:t;e 
pe ..zi ce merge. Astiel ·'abia 

" sin't dol ail:i de cîrid ne bUCu
răm de" ~cest regim . ~i . ~eja 
vedem că mai multe "'ramuri 

, a)~ i11dustrfei s-au i1uerneiat , 
in 'oraşui nostru. („B'ori1Qa"" -
Brăila, 1 octombrie l 8M). 

LA EXPOZIŢIUNEA t JN
TERNAŢIONAL.A DE LA 
BRUXELLES au fost premia
ie apele m.inerâle dln Bo1,.'Se.c. 
Vtlcele. Praid şi Bicsaa· -c\J 
medalia de a rgint!• (,..Tribo
na", 12' octOmbrie 1888)". · 

•' ., 
MIERCURI is OUBENT 'Se 

va face cu mar~, · so
lemnitate inc~ugurar~ bqs
tulul poe tului . . DimilrI~ 
Bolintlneanu tn comuna Bo-
1intioul din Vale, plasa. Sa
ba.rul, j,udeţul Ilfov-... (Q.o~ 
ore depărtare ~e ~ucureşf1) 
la 2 ore p.m . Această int:\ugu
ra re e o sărbătoare pentru 
'tpţj acei.a care iubesc şi res
pectă memoria adevăraţilor 

Ul'Ol'EBSJTA~ I I ;'DIN I 

J.AŞI a decis I il f.;lce. bU.Sii.Jl 1 

d- lui M . Kogălniceanu, fliod 
încă în, viaţă. Dl. Hegel est~ 
msărci,nat c\i această' lucra re . . (,,Răsbofol .... 2 octombl'ie 
1°88ti). I.• : . . 

•t . • • r· 
D~'IE ABTlŞ'1111 NOŞ

'.l'ftl •OM~lr1·DIN •. STRAI~ 
NAT A'l:E se ao~onic:ă ; 

Dr-.oa Darclee 1 (Uartu.Iar l) 
v~ juca la l noiembrie în . 

- . „Romeo . şi. J ulieta ..... la opera 
• din P~ri_s.,· · -

.P-1 Ga~riel'!SCU jo~că ou 
marei -syoces J n T~cviso , pe' 
„îf!ernani~ ; · 1 „, 

. ·b-na ·Elena · Teodori.ni de
bl:J.!-ează în „Glooonda" ltl 115 
noiembx;je - în ~oma ; · · 

D'-..ra Maria .Sani obti:uu , în 
„Faust'li .un succes strălucit 
pe1 s.cen!l, .cijn N:antes : 

P•J. 1~emet1:escu se află· -în 
~elbpµrne - AustTalia, un
de a jucat cu ,succes, pe1 Ed

.. •. gat;d clin · ;uLrucia.•1, ., („Ga-zcta 
~.- 'ri:ansih'8:ll.i~i '\ 1· 16 octombl'ie 

18Ş8). 

~()I1EGIUL MEi>tCo~ce1-
RURGICAL DIN "J.iiiJLA- : 
~~FJA a Conferi t titlul de 
membru 'onora1·, „~elowtt, lll 
acesfut colegiu d-IU:i dr. G .' 
Asaky'. Se litie ' că„dl : dr: Asa
ky- a luat pal!te, împreună cu 

. .til, dr. "OcUlist Manolescu; la1
' 

• Congrestrl ·'"internaţional d e 
chirurgie· ·ce s-a · ţinut ' · ~mul 

trecuţ în PhUade-lfia. (~.Naţiu ... · 
nea", 1 octombrie ·-t088)" ' 

p cAitTE J>~PRE iC>MA-
. lpA. A ap~rut, !a Londt:fi :O., 
l'~~r,ţ~ aş\iţ>r;;i Rgmâ11i~i In
titulată „Untrod.dţ!ţ! 'f Pf\t.fis in 
Romania" ,~c~ţ"1 nocăl~ate 

1_de. nitnetl.11 o.ii}. E on'iâni,a), da..: 
t.ol'ită pancl â~~he.i :Wat- . 
ker. . (,,Gazeta. Ţţi};~silvâniei "; 
l octol'librie 'lBBB)'. • . ' .. „ ir·: 

·· PJIOPUUIO'&tJL A 'U.LUl 
CIUllCU. F lgaro-dinParis'Sî:t1.e 
urmAtoarele : D;: d. ~reyci
net, · mLnistrul ·· de crăzboi, a · 
asistat deunăzi la • o ·e-xi>erl
enţă, făcută de. d. Alexandru 
Ciurcu, fost .dil'ectot ·at„zia
rului 1/ lndependance 1BouM . 
mai~e", cu „prQpµlsorUl .său 

.e1,1 reacUune·~ ,alirrumtl{t,.cu un 
. ex{:lloziv ·spec~al. •. Ciţitori1 ! 11.,11 

Fi.garo ştiu că acest nou mo
tor. fo.arte or.iginal, .e menit 
a fi utill~t pentq.1 navJga
f.iunea a$!ti;~ă. 

· Me tă ~Perl ~~~r f s 9tit1 a t-ace ş_ă f~~ 
V':umnnş ne ca1e: fer:i -.-...:o.n u 

slm:pla reculare {recul) 
pr&Cluc gazu~le ieşind ta aer, 

Ea a 'reuŞt1 pe deplin şi d; 
Freyclnet a făcut compllinen

, te . tinărulul i nventator. 
D. Clurţu îşJ. prv:)pune sii. 

mai iacă în cucînd exp,eul~-
1P. •publice, la qare va invJtş 
Jumea sav.ant.ii şi presa. l n;. 

·1 ţoarcerea l a. ·Paris s-a ,efeţ
t ua t. noaptea„ ~boi ul", S 
octombrie l,BBB),1 

„ - '. ' . 
t• AP AG4LII, .Se ştie c-:t 

papi>gal_il 'trăiesc foa:fle .qi41t 
Bl B,er~haud, scl'1îtor ştµ.nti
fj,c. istoriseşte că in anul 16~01 
exista încă un papagal care. 
ana r tinµse lui Robeşpierre. . 
. E l a Co~t ;:idus in l 751l .Pili< 

,inSuleJe . Ternate . şi d~l.!·i ' 
llOrei c~brul ui revolutionn 
ce. trăia,,Ja A ras. Şi ea. Ia rî.h.' ;ir 

. ,d~l să.u, i1 f~ţµ cadou :Cra.·!"jl;; 
ll,11 său. JJ.o.b~pierre l-a acltlţ 
JC\ Paris ca să se amuze. ~P 
t!m?~l ,d.Ef. 1·epa us ce,J ll'i~ 

1 polif:ica .. ~iJ. 1'noarte~1 . lui RO, 
bespierre pietul papagal n ~ost 
lăsat 1a d-na Le Bas. văd,uv 
,mem~x.ului C9nvenţiunii. . b.f"' 
de . cite ori se prou~ţa îni\:.. 
intea sa numele l ui Robe · 
pierre, . el striga ţu o vo~ 

1... )';: y • ' , ;p"z~ a : „Jos x:iălana, Tr ,_ . 
• last:<1 Republica" . Şi il). ur
mă cinta ~rseill.µse. Alătur:'' 
cu acest papagal republican. 
se găspa un rul ul regalist.\: 
caJ;e striga conţinuu : Tră-
jasi;ă .i;ţ,gele". . " · 

l\'nlrele, n aturalist'
1
C;i1y.ier . ~ 

.vea de asem.en.e.a un paI?agâk 
FU c~e pretindea că ar~~ con 
ye:rs.atiUJ:le. „ _ 

La sqsirea unov inus 
papagalul s~riga : „Ce ai era 
stăplţ\u_\", sş,u., urmînd .1c11 

. răspunsul. centin ua : „Nu ma_1 
· v01·bi," i;au „mergi de ai< • 
hoţ de timp ". 

Ceva m ai mutit, se vor.beş· 
te chiar, că Humboldt s-a' 
supărat citeva z:iJe cu Cuvier~ 
amicul său intim, din cauza 
·acestui papagal care a glisft 
de cuviintă, o dată clnd eraU'. 
amJndoi la masă, să pronun.-?j 
te nişte glume nepotrlvi~ 
Humbold a crezut că papaga . 
lu.I le-a pronun,ţat inteoţio 
nat, !Hod învăţat cu . Cuvier, 
şi din. ac;eastă. ~auzii s-a su • 
păr.at. (,,Gazeta Trans.ilvanli>i: 
ei ", 1 o~tombrie 1888). . 

Rubrică realizată de 
"Rodica ŞEl!BANESCU '' . ' . . . ' 
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t1u la scrie.ii alese de Al. Vtahu.ţA, voi. 
~ EdJturn , ,pentru }it~raturlli Bn1;~rc:şU, 

.o.~ ' ..,, 
3. Ion "Rotarll. o tstorle a• Uterat11nl 

r om4ne, voi. 1. Ec.Uturn Minen:a, B~1rcu
l't!$tJ, 1971 , p. 512. 

9. 'Litcraturfl ' s! ştllnjd . n r. 1}1693. 
10. , Apu(I C. Dobrogeanu Gherea, Studii 

crit ice, val. U . E.S.P.L .A., Bucureşti, 
1 9~6. p. 467. . 

11. .i\devu ru!, rtr . 1e2212e.03. J91l~. 



f >crn - ne=:· """~-- .~ • nă+.n•~te. <;:ele mai multe ilin .. '=l 
.~;. ·' dl ;t-'.,. · • · ·: · , -- ..... „..,... - · ··1M~ texte publiâ§tice s'fiit-rl"l'll 

penu."'u UD _ OtaODal' i•Qr~•':l''-:t''~!~'lteflec~na ~~p~ea1~ . 
' I"· · · · · "'· . vJăguue a şpmtumt- Aceasta n t 

'Oameni 011 1de.-. presa ~~ :} : t~ ~riltmt tjf( . _ : ~fl:1W·~ Sado": , 
_ . ::.. t.a.l'e va nota in „Afth de ucente1e 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii::i:~'.iiiii!ii. -- ---. ii_i!ii_il!ii_iiii!_!iiiiiiii~_.~ii-iiiii1 „•. iiiii-ii-~iiiiiiiiiii_ .__ ·-.,Vrlaln,ţă. -ostenise.. . ,şi. odată.. :~. 
tică nu va· f1 nici aupă. ~ceeÂ tet- „Lite-ratură-Lndustrte", ,_,<•RhuL!uii- ::et.areci „Vieţii" părea că -renwn 
tilinie. răm.înînd ca şi "mai ·inaiitte ca 'W_jf4ttl„ -~u hop 

11
f noi. cu l . t.oa_!!: . 111) • , • _ 

Slib st1mmil imj;)reviiibilului. . " itiwci•-'111 u.~1~efiţ! ;_/, ,. I ·- { "IJ!ti .~ I . 
, !• ·'' · • mlire'.ţ• ...... ş . sfil~atiz.irui. n i:> · b 1 ~ 11 ii H IS:\ „ "'fi . ,, 

Te'·un·' .„ d tine1i ~riil-Ori care fondaseră o re- e 1a " m 81.0 . 
llJ,8ft, ,, vistă PW#!. d JJ.lJ!P'.~le de , ,.sru·rtoa-

re •' al a.""e • ~ i C'1.~i.en . S rv.t.i '· ),~, t I! 
'fi el le spu ea fătlÎ :'.'JÎd5nJtl· . ;,Nu,' n!eono.r,ate scumpii. mei, nu e demn. să ta.ceţi 

11 · din ' Litern.tu„ă. ·mn· taler' cte1 cer-fi.to

· l ri'.temeb;ld 1re\7i-st-a· „yia,P.il. u, "·!t}:j,t
' x.andh• Vlahtţţ~ ·,ş i - · ' llr<>pus J teiuri 
mari, i:ntre ~\~~ !;j ce! de a ~
pera şi conbhâ' pql\m\1clle ~n?J;Se 
'dintre scriitori · _'l>au' ,î:>UbLidi~ti. , o:aj._ 
cum s-a putuţ vedea, ea însăşl a ju
tre~lnuţ dJscu:ţU"-pe_vrinc(p1â1e~ pofo
m~(;l pen%!le. 'ţrtoµi, 4~ a.S~eriea, să 
promoveze ~.irj~t 'i}~tfonal. Ş,i p<mU
la1· jn scdşliî 'ii$'âne.1>~; Pln _.păca
te, iocmai~ 'thtic.a ' şt istOtia, li~rar~ 
au fost practic ·aPsell~. . In ata.ră 
doar de . „Al:btqn~L naşţru~· unjle .fie 
fi\ceâti "uneJe .. obs~~vaţli' .asupra 
creaţiei W'io1• scriitori, 10teresarit.e 
numai fiindbă apa1'ţin utlui:a d n~re 

t·.;,,<_. "'" " ·'f 1 . j.1\ ·.11 1 I con =npora,m ar. -/ 1 . , .... , , . 
Conştţent de· zădărnicia .st;ă~llil

lor_ ţiale a~ pînă .i1't1,mci, VlăhH~aP.
tr-un a~col din iahUal'ie 1896, m
cearcă să se euZţ :· '.,Ţot ce ·~ „sţa 
în 

11nd.sură · 4-m, .. f~ f4f~ , .P.~tl.~ · .a 
grupf' in jurul~'ei (al „Vie.tl!_' 4 , 
n .n.) toate c1t~m.._~nţele cap~tle <I.e 
a -i aşC(f1ţr.a. şucceşµ.l, (Jar 'IW. , , h a 
p·uittt". lşi propunea, ,·ca r>et„ vtit<:>r 
să consacre „cît;etl(Z. '<;oJ()a.n.e .fo re.
'ia.!i~:rea , "":işcă.t# ;no4~t~~- 'RP.titi~'~ 
şi să publice. i>sCUJTte df'l.Tt d~ seama 
despre curţile care Q>par l4 7'0Î. 
cum . ~i deşpre q;lc m·(loi _ ,i:n_fo!,fS4?tte 
prodtt«:ţi:witi d~ti. strălnăta'te". lll) Dar 
re.vist.a nu va inăi apărea d~Cit un 
singt.\r, nµmăr., . .„ , . 1 

Cu tQate scăderile „sale, „Viata" 
r5,min~ o .publicaţie, 1scrlsă cu nerv. 
A cultivat. genuitile sl:n-1rte. ·,portretul 
şi, binein·ţeles, ,pamfletul, gen in 

.. " ' ~ \„ 
care Vlahu\ii mal con· inuâ să ex-
celeze. Este suficient să amintim 
s curtele ·<pamflete ~ conciziunea Cle
vJoe td'tsătu.1:.a dominantă .a pttbl:i
cist t;1.lui - ÎJl ca~e Vlahu~ă ii .com
bate p e acei gazetari cu şi,ra spi
nării frintă, repudiind linguşirea, 
prostetmarea, transforinareâ ··zra
risticti într-o ocupaţie imundă : 

r~ {.„) i.nteti -tineri şi-mi !P'lf'e riu 
că. niă. p4<11·-nevoit.' şil ·torn 'l)utiM „a
P~ i"rece ··p est'e rwim·ul. ,,i' · .tltniile 
vOa.s,re. 'Da.r 'C"redeţi.„m4 că m i-€ 
timpostbil" s4 prtveS'ct <?U '.t'ltCreltg.re, şi 
·1n<a •1a.le.'J- eu simpatie, chipul .~tta.
niu, '<:a'·s4 ?tW'Zic alt cut1Mt,>î1t> 'C41'e 
vii. anu.nţaJi debut1d litera.'!\ Siiitcer 
sd vq .spun, am .,.~t ceti.JU4&-v<l' a.-
Jişele ~ ,\1)„ • u- „ „ • , • 

Politfoian'ismul rbtltghez/ esenţa 
sa demagogieă contiri.uăi a· ii ţi.rita 
pr~ileetă a r ~t.acu:rtlor lu.i Vlahuţă. 
Est6··semntficati;v in 'ace'st ·seăs '-ar
ticolul „1" ' templu.L ,. .legilor". Go
meo tind , ~· 'inttigna.t~ nedisimulăLă 
un incitl~rrt· Obişr1,uit dl~~ catnet"R 
Deputâţilor ·~tt'ânsformarea arenei 
parlamentare·· în „a.ren.ii ·de · circ", 
tari a dezbater-Mor - în" r,~pugvtUi", 
:V.I:abu~ fşr1·iexprlm.â durerea 1 >pen-

l'tru o ireali t.ate · ce · mr ·!'nai pute! ' fi 
' 'ifigăduită. 1 „De.gea.bli,· ·toâ,'te-:· , f'rd~~ le 
so?emn.e··pe ca„e 'nl'·liţt d-ecid'ffl.aţi cu 
4tita <em"fa.zii 'în- mmnentele voastre 
d°e"H:n.iş.te' şi ·t:te 'fiJJilit'riotWn ~areWa.t 
·..1.... Se <&dresa el · unor ·'.Bm..iroiµI pă.rUl
men.tari - <tOOte ifosele- Şi -rodonftOn-

" 'taâele (tirăd~le .....:. · \n '.$' voialt1'e· <le 
g1a!Vi şl }>rofu.nzi ·1>oiiffcra-nl ~l~'.ftu 
mai fac· tittî1· doucf pa.ta.te„ . ~) '1'1· • 

. ;·u.· „~;fi.aţi'):-d~pă ... 1pr@,~e„ ţ\ti.ci 
nbmere_ 'rălnîne · ~rut # . conq,u -

. pător -:.· ytihuţ! ~ 'sstjs • .n:111,11crg~e 
aiţi~rue, #sfll'lfÎfg PTuion;l · . qteva 
rubrici.' îri~ ·cah~ cea · con~r,ată 
„pa.raziţilor" ,şi cea cu titlul „Afim
:m.ut· nes-tirU« ,: La~ ac~ ; C!il:l Uhnă 
sint crtnonâte şi • person~jei" .negăti
·ve, cat)-tinuaTe <a .faunei ·mau~\irate 
Iâ „A'l'ttl~n'ia", dar tş) ci-teva,:tsat1~te , 
d~ po'r-ttet &Ie unor pel'Sbnalftăţi de 
prim-t-cinl( · ale <cultq'Til I :r.&nâne~ti. . 
. .Profiti'tHte" . în · ilb 'S'ău 'ne~'· 
tranşan·t, sînt 'desen.âte- .:u "'t>redzk, 
r~t:tnd ·to· -genere i.mO<Je1ul, ' ·.·cu 
tră:Sătur1 t~o$1i'te ' l'doai- ~n · '•câzul 
celbr'tiegati ve:' 1~- " · '·.' 

- III! ' „ 
· Dar „yia~". nu ~a 1n.<R· J>'.µ!ea . să 
ăpa'ră şi 'Vla.lj\Jţă ya c<)lal>o~a I?en
trU , q,_'yre~~ J4 alţe , RH,blic~1ţi i : 
,,Povestea ~~rJ>ei''. r:~);'~h~l~ „Se~~·: 
ri.e'le vr,emi·t " ,1Gip~i'fii.. . s@.P;al~m , 
,Af 'b(~-~ . ... „R.o~4n~. ;u.Ji.ă". .,G'ene
raţta nouă", „ţ.itc.roJ;lf'[<ă.., ,şi a1rtii. ?;o
mdnă" ş.a„ publi.caţii -.care, i.n an
samblu, 1prin pr<>gra,mul 'şi co111inu
tul for. sîn t c.qosi~.i4'al;ţ ca presed1ă.-

'" 'l~. A1,>u(I V<ilcrtu ]tilpcanu. : ezq 
VJahuţ.4 şi epo,ca. sa., p. 19Q. „ 

.J.7. ~ud . I. J:Ianglu, Dlcţţo:'v ~iâl44llllll 
se! l(tera.re romllneştt, ~cUţi ~ , 
ficli şi Enc.lciopc~Icâ, J3ucureş 12. IstpTl.a. l1terawrti .-romăne, Editura 

Ac a dem11i.i, Bucureşti. 19'73, p. 742. 
13. Via fa., l'lr 1 36/H .Ol.1696. 

14. Ule1it, nr,.28/0il~.l.98s'. 
15. Idem, ;iµ:. 1~3.0l!.l.89t. 

p. 317. : '•• 
·' 18. SemdmHorul, pr, l /02.190 
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'2!!. Dticl a, ·n:r; t/2!.11.19't8. ' 
· :i~, iTdem:,. nr., '20j2e.12.un o; -

„ 

Io· : • t . • ' (: • . • • . .... l .1. • . : ~ ·~ ~ ~. • ' „ . - ' 

( CO]l-#'nJU.arfl di:~:BQY ·;@;} _. 1 I.u.l:u.i; . în ·c~re se. .ît).!!thi·u1 , împu~e 

1·1· I 

,~ „P!,·.' .rT . r :":·.;.' cl:\i!lţ .q1'1,~ Q1·,ţ>,t'J.\!jţ~ fUgfi\J?,~ COll 
i Ji'lec\,nd ~f: ' l a .. pr~ţza eă . ,cele ~tata.r~ că progrese)f: pr-esei 'l'A-
1 t_~ei tom':1"'' cPreţ1J~t~~ tQate p'ublica-, măneşti 'aJJ 'fost · foarte i;aţÎjde. 

l
ţil'1e. apăi~tt:e ·~ w. 1\:li\.· _,. ~ 1924· · sau {\l c;id ~ fires~ creşţerea ae(!elerată 
apr-0ape toftte , publlc~~ile d®lsta.te, nu!_~at:uJui d.e '-' tţtl1.,1ţ.i lmpliy,il.. seu -

. incJ\l!ii'V ~e:le .. ~~1.io.~ale" fa_jungem la t~ea pel!ioadei . inves tigate, 
i con_!l~zia. că· de .~a Îi:l(;~p~luti şi . ·Ac.~t ir:n.1tt1µment de l uctu fm _ 
1 pîn.a. ur . l~,Z.4··~u ~~.ut c1r.aa 9 ~38 damental ar pu t.ea, · mal aJ.es, r _ 
Id':, publţca-ţ;ii , tllilil·~il\\l~ nurn1ăt.- nem- pJ:ezeQ<1;a un excelent punct de po. -

l~md, .·~·reş;te, re~ai.:1tiil~ $'.i . titl u- niale .pentr.u un :di.otionar cuprl.nză-
nle schimbate. 1· 1 •• .i t i . · dl. 1 „ .· . . _.1 

De asemenea, compa rai·ea nu.mă- ?r a peno ce or i mnâneşu, 
tiulul ·tlthtrilor. .desca:lse in fiecai:e. _ ţipul ~elor: ce "!.U fos t conşac.i11 
tom tn parte, cu durata l nterva• pin§ acum doar presei literare.' 

S7 



Panoramic extern 

Ziar C1I pe1iotlicitate- ~variabilă 
'· 

„Atît <:ît -ua ,ffi. '!leceŞ.CJ~~
Ac(!C{Sta es-te tlev-jza n,oji p~
bli_oo.Jji „La. Ppm#ţe", a c4~ 
'ţ)t:i!11"1 11wp1i.1; a fost la .~3 
mL~ a-nul tz.eestq.. . . 1 , , 

Cu. plf.e ţtivinte, :Pe.ri.odi~ 
tatea .. .tig.rului VG d~e„ ,dţ 
actuaiU,'a1e. Doa.;_. even~en.te 
ex9epţiona-le . ii . vor justijica 
apariţia, 

Ediitţit .dft Netcq[f>, S,9ţ;«ltate 
iatde,p~}entct- ,de prJls4, .şi ~.e. 
c011m11'2&lre, ,„Lg. co~etq ", . pu
bli~tit i-n .f.orma~ 11lfL'1'e, , ~~t. 
desttnată, PQtrt.viC creaţ(!rlk>r 

Consecinte 
.•• ; J ,„ ' nedorite -··.· 

' .· 
·" 

--~-~---.,-, ... , ---~--..-..,.- .,, • ~·· • • I •j) 

1n 'P1'.e8a. m111rţl'o\' 11io)i.oj;o- di}fe, it~11Jtti 'f•t in ?J.Fif.M 
!ttti. c4j:lita.lbte; Yedctctme· p1-e- ''· i •purfind; · tllei,e . cm- i-rte'n! <l~ ,o 
(Jcltesc m-ateT'ia.lele ce 'Uf"tllri!<wcl .I ·şehioapt;· s.CUZe'l.«:"'4e. riQoti:r.e~· -

'•Să. aipairă1 · rhtipă "'decesul' , 'u.n()i-i. Nitl. 1 ·st 1Clh1Dttşt~ · înoti·. 7>r1Ditta 
persomititllţi !de vazei i n'tc! d i1i <r· f)f!'nibtU!il''emri1 Se 11J>M-4 , : ~ă. • 
timpul vieţi'I.' .for. Să 1l?i fie.' 1 · este 11101'ba: .d-e o ·neoU;enţă --1. 
zice-se, 8wrprinse de ' eveni'.. crd:Să tn mbtui.re4 tehnicii ti- ' 
mente.( 'lDar ceea\ Ce gazetarii~ 'fJO~ :Cbm.puterizate. i 

O'dcidenta.zt numesc ,J(lngo4SG • ' ~t/ domecift.ţele- 1 nu · 
<:rocodilultti'~ i-<t' ttădat· o-rum> s-au ldsat mult raşteptatei 
pe mai~1'ii zia~tt1ui „M~î · . Ohi4'1'· i n. aee.eaşi zi, fitît di rec-
ehi DaillJ New s" , ediţia- 1·~.;i. tor.ultrcteiii'eM-l cd. see~i ' coti- · 
·Zi.fnba · 1.englezci ·a. ' unuia .amt-r~' d~' ·dţ)i: .eildrill • :Qruputut e- · 
cele '111.ăi t dspî'l'ld ite cottcUt.vni d.itoria;L; 1i1 Mai11.ichi" , cit şl ilk „ 
japon~e. Cu o ltmă ·tn 11trm41' 'l'ectorul . m11ului . ",JM'tilu.ich i . 
7a 26 sepieml>'rl~ (J.Cestd . a ·oa.tiy N ews";- .<tu foSt Qeştituj;ţi 
pubZica.t fa paglnăt tntîi "nect.a- din ffincţiile • l-01' şiJ con~ditlţi. 
Logul împiira.tultti Hfrohit'o, ~im Pireşeatntel.e ; ·gMtputui. a~ pre- ·. 
tit1uL „O 11-0.i1m1!' ctttre7Jl/ll!r4td ,;zenklt -s-euze1e sate, pe-n.t"' 
de ' tl.wt~re". Z-fa-rut s-a difu.- „11edorit1let1 indient'') şeţulu.i 
zat 'r'epede, n·a m ai pnrut1 .11· gu.~e1"'1mi-wt #JJonu şi ma~ 
retras, -redacifo.. fiind' ne-voita -lui „ ~ambe?a.n al casei impe-
srt · scoată i m edla.t < o nenul e„ r:!ale. , 

• ], • 'J 

Grijile agenţiei „Fra.nce Presse'' · · 
Fostttl dftcctt>r ge11etal (în

tre 1979 şi 1986) -0.L agenţiei 
d~ prţ~4 franceze .,.France 
Ptesse" (AFP), flen.ri Pigeai, 
a publicat, la. Pa-r~s _.~n .aTţi.
col infft<UJa.i „Noua. de.zomiiie 
mondialii Î'tt .cf,om eniul tn.for
·maţiei", în care. analiaea;e4 
acti'l>i.tatea ~ continuă · extf~ 
dere a agenţiilbr inUrnafio'" 
na1e de presă, 'in speCidl a 
AFP. Fiec-are dintre aceste a
genţii, care hi lume si11t so
co.tite mondiale ( Re1ttttt",' 
AFP, TASS, AP, rJ'PI), ' sub · 
liniază autorul oit"1-t, rire :zona 
sa. de influenţii., iar ht ultitm.fi 
ani, s-a manifestat p enna„ 
nen.t o .co11cwrenţd acerbă fin.
t:re ele. 

D e e:r.tm.Pl'Ul AFP ar~ 'o in· 
11uffl-ţă 1}1lt tft'ttic't ' tn ţiirlle · 
'/TGncpfoiie · d~n AJrica. Numai 
ca. aee4~ea. Sfn:t afntre cete· 

'I m(if SM-a de iclrf ăte ii/mii Q, 
treia. Ca. urmare, p-roJitJ'rUe · 
11-ge11ţiei t,ninceze sfin,ţ 11iin-î
me. Şi. at-unci fşt îndrtaptă 
atenţia .spre" ntte ~ihttţ;l;ţ 
Japonia, A?Mri'ca .Latina fi 
lfrrHe ata.be. Astfel. presa 

• serisd, -'Tadiot~levfaiuned şi" 
ce-rcurile guive.rnamen.tdle a
rabe ~olosesc "Cm precădere 
informaţi4 JiMiJil'Zartă ele .APP., 
oo·re, -dm 1969, •a î.nce~ut 'să 
en~it:<L în lîm'ba · a1'a„od." Toa t-e 
acestea. c-on~lttii• .nteti!t4tu.I 
poli ticit ~:der'IM! a. pttfetiiln.
teLt1i d.e GauHe. •. 

•/ 

Ast~i, 'tn s&, şi în. zonet 
amiftWe se accentuează pre
s~ concitrenţilor, mai. a- ~ 
Les a. agenţiei brîtMtice ·Rlnt
t.er şi <t. .ţtgenţ:iet americane 
Associ<ited · Press. Deşi muti 1 

t.f.mp '" (leţi11.u.t' 1-Su71eHo:ritatem 
!-n ceea ce priueşte o inf or ) t 
nur.re completă: asupra evcni
·mtntelor mtertt.afi.Qliale, · a
cum. AFP ocupă u.ft ~oe nu 
prea de tn·vid iat. Pi.aţa :>a. i11-
.tm& eSte limitată, eu am 
ma;L nmit! cu ctt nu a ' lttcce-p- • 
.tat n icri. ''proi>'ft'IM?ted; ·'de a se 
o1"~n(li' (a,'a. cuflt · 'Jfr(jcl.!,u~ă:aa 
Re-uti?j spre ·i?\fdrm.itţih: eco
nomie4 şi . fi11an-eia7'ci., oote se 
preSt14>une că i-af', ft ad11s im-
portant.e beneficii, L1 
l~ .J I . ~ a 

,;Wcl'rld Piess. ' 

Pho-fo" ~ea 
„. 

' ln o~t an, juriul interna..
tumaL al 1'ui ,,.WorlcZ Press 
Photb' '88" s.:.ti 'f'îmnlt p 1mtru 
a 31-a 'Oa1'iJ, spre a ale[}e cea. 
-mai• bună fotografie de pre
să.• a anului. . · . 
, I~e:pînd din 1956; citti:l, la' 
mi.t lativa Un&T f OfoT0pO'rterJ 
-ela.nde-zi, a. fost organizat pri
mui con'cun1 " in.terna#on.al a. . 
f otografiei. de p1'esă.; f on.dut 
lut , „W1orld Press Photo„ a.; 
evoluat i n t-r-o organi:za:tie 
ca„e .selectează fotografia 
:.:larf.sUcă. din· inirea.ga hm1 e_, 

Scopul ·4 Cestui fond este de 
a f qe:e ; 'cu11oscu.t/i. opiniei pu- fl, 
·bUtte ·fot.ografia 3'iatistict'i şi; 
el~ a ~<ttimi111.a. , ittnte resul! fî!J11l 
de ~ ca. mijloc prl11'-ipal d e. 
wan~ite-rc. a infonnaf.'iel ş·1, 
de tmănre a. înţelegerii Te"" 
ciproce pe plan irllondinl. ~ 

11'· <lriest .contal:!„ .se oroa-n · - . 
~eaz~ -con.cursu,rt anuale. ex· 
<po$i.ţl.t şi. snnpozi.oafte, , 
Expozf.ţia. „ Worl-d P-res~·· 

„Pllpto '88 '. I> ,toşţ desţhb4 111„ 
J~. a,w.Hie .tu. l4 A;msţe'ţ · 
~m. fiind. , ,~'.JX>Â . ~f:in-t?rafă .fti 
f\rca. lp „ţ:q.n. l' 

Co11cur suJ_. 'Îif~h~rnâ.ţionaJ -~I!! 
a.cest an a. Te11.mt µn nurnJl~ 
T~cor-d de parţiCjj>anţi : l 23~ 
fotQreporterj. p,rofesi.ontşţi clip 
64 de ţări, care a~ iTlwiş 
9 ?02 fqtOQTafi~. PreiniUe, pe, 
cele -nou(I ca.teg.~fi~ au ff.!§1 

, cucerite de fotor(?porteri &('!
1 

Bra:dUa, China, Coreea 4 . 
. S.ud. FranţQ,, 'R.. F. Germâ , '~ 

1t0li4, M area Britanie, J?..6 ' 

... 



„ 

, . 

l 

Panoramic extern 
ni.a, S.U.A. şi. U.l~.s.ş. J uriut 
internaţi.ona L a. de.clarat pro
cucţi.a americanului An.thony 
Sua.n - „Fotografia d e -presă 
a anuhtiu. A ceasta o r epre-. 

t 

' •• t 

Pe1·kins, din M4rea Brit4lrtie, 
pentru serialul său „T halt- · 
d.om id - după 20 d e an.i. A 
im >d14 sli tră.,ieşti 'Ct&< unnări
•le Thalidoml.dului". 

'l'utdian - -„ Thomson News- · 
· 1JGPe·rs", ca.re pat1'onea.zii 

cirett. 40 de ziare şi are un 
fifofit de pesJ.-e ). miliara de 

l dolari. . . 
, Ce se tntimplă. le Montreal? 
ln p;-ovincia. Quebec, fi.gura 
cea mai impozantă în .dome
niul presei este Pte·rre Pe
Zadeau, care edtteazci in. lim~ ' 
b4, francezii „~ournal de 

, 1)101t!rooJ. ~ (tlr4; - 3 l0.000, d e 
exemplare), .Din martie J.988, ., 
el a iiţcCJ>'l4.t să publice în. 
lcimba engle2ă. tm -nnu zialr -

. „Jlt!ont~eai Da.Uiy News'~, avind 
aststenţo. spe~kdişdlor z·laru
i ·,~lonponez ,.Dailv Mi1·r~.r<Y , 

·· ., ~. c1IP4rţtric 1td .Robert. M ax-

.. el.aţiue cu magnatul bTÎ~· 
t „ c i•au i>ehnis lui Pelad~ 
. .~.isţ idebttTasezl!l de $in111lrul 
. curent de 1 Hmhă e riglezcî 

~,-#a.,,U1;1i;.,' _. M:ontreat - ziarul ,.The 
ă'.tatte" ('tira; --- 210.000 de 

e:umplwre). 

„FotM;nrla a.~ 11rcsii a nntilul l~" : A:ilUlof\Y Snnn (S1U.AI)" 'n 
Deocamdată., . ,,J\llon.tirea1 

11 Dat1y :News" . nlt ,ilepă1eşte 
oiteva, , zeq , de mii d.e e.'tetn-, 
.PÎ4re tiraj, J;nsă editorul îi zintd pe mama u'liiit studenţ 

sud-coreea'Tt arestat. Dispera-.. 
ta., ea itnpldră -poli'ţîstul-ui in
durare pe.ntru fi.ul sdtt. Pre
miul spebiaL „Osl.c,ar' Baritaek';; ·
iiti.stttutt tle eom.paniit Ernsc 
Lettz Wetzlar" pentri' "fot'o
grafio.,-estru, ca.re exprimă 'în 
cea m a.i ttUire măsură' legă
tura indisolubilă dintre 6"11 

Şi meditil. înconjură.tor, rele- . 
Vînd ideile umaniste, a fost 
atribuft lui Chris Steele-

" i 

. , . . Fot-0repor~~rui ~T.m?,re;t~ · · 
>utaţa oa:fneniLor cd.te · ~~u 1 

. 

~eut, ' âc'fLm zo: de am~ : cu· · · 
nt-atformaţU dat0fri.t4 faptu.lut. 
Că thii.,,i.-e" au folosit iplCl.T'J~i.-:- . 
natul mc<th:a.me11.t. ' 

Deţt,nă.torui di.s ti'nc#ei spk~ · 
tia1e' ·,,Premiut Buda,pesta -
1988" a · devenit BiU Pierce, , 

• cUn S. U,A.; f.>en.tru. fotogro.fUJ._ 
;;E1fectia M:etsşner'', despre 

•fenotnatt1111 su:percon.ăucttbfli-
taţft. · ' 1 I 

•.1 tnţrev~de.. p j~~~ă fi ~n
de111ngată ptx.specti'6ă. PB1t~ 
'aLŞi î1wi7J.Oe rivalul, Pelacleau 
este: dispus, 1.n u.rm4tcniJ 
~ ani, să, investească alte 
4~ de milioane · d~ dblari. 
'N!tJloace~ ·nu-i lipsesc, că.ci 
11"ll:J}U1 sau „Quebecor" (pat"' 

„Războiul ziarelor"' dlrr C·anada 
' ' ' 

· · cot1dia.1te, circa 20 ae · tipo
grafii, 40 de sa.ptăf11°i11.ole re
tnf)11ale) a adunat, a1ml t.re
cut, un be11ef!Ciu <itiual de 23 
de milioane de dolari, la. un 
wpital de 682 d e m i lioane. 
Totuş1, „The Gazette'' nu 

Manie grupu1i a le presei 
c1madien e au tt"ecut de la 
începutul 4 11uluf. l9BB, la un 
război deschis Pl!ntru cuce
rirea ă.e citi tori la Toronto şi 
Mcm.treat 

Moment<Ut corespu.ntle cu 
apariţtai.<UnOT ·noi ziare. La„ 

, TOTon t.o, tk fapt, nu este vor
ba propriu-zb de apariţia u
ne~ publica.ţii cu tottiL noi _._ 
prestigi.otml' ·săptă.mtnal ,,Ft
nanclal Post". sp~nlizai f'll 
inf 07'11Urţia · econom1că. ~ . ,.._ , , 

'·'"'· na nc!.ard, cu un tlTaj d e 
200.000 de exempl<w.e, a deve-
n it cotidtan. Şi-a sctiim bat , 
de asemenea, şi infiiţişarea 
exterioara. şi conţinutul, con
CUrincL sjngurut ziwr cu difu
zare naţ'f.011ală - „ţ;tlo~e and 
Mail'' . 

( . 

• l r . abaindonat 'lupta. Proprteta~ 
„Fifl4fllcial Post" se 41lll . . '1"U.l sau ~ . .Soutllln'ltt News" 

î ntr-un CO'llte:r:t e~celoot. - ,este cel mai puter11ic gru p 
Prtnctpa:tu.1 său acli011<1r este de presa dtn CaMd4 : editca-

. sa.cietatea, „T°"ootto Su.n Pu- zJi, '15 sziare cu un tiraj zilnic 
blisMno Corporatlon" , ·ta 'f'tn- .1 de 1,5 mil'loa.ne exemptare "' 
dtll ei contro~ta de ttrmo , ?· 
• .Maclea·n. fll;['Un er", im gjgant ,ate . un vrofi·t fnikiţ de„ 1,5 
. g<i.ftor~i C.J' u profit a~~a1 mtli41•de do.Zart 
ele 1,3 .mÎll(lrd ile dolari (ia· Mcmtreol~l · ~ deve11it iut'... 
Mdieni: · -A:l# ~Oi t:nvesffto:ii·· . ' ,_ f11.1, wnul din cele tret 01"aşe 
ia ·=,,F>lnan&l ost" sln.t cott>-

, dig:n.1'-1 lomLon z .,,F'i!nuncial nora-americane (dupll New 
Times'' (25 Za I sut'(l)~ şi c>mut York şi Chicago) unde se e-
de a.f~eri C ă ~ta.ck (15 ilitează cf.nei cotidtane. Pe-n -
Ia. svtă). B14c obţ·Lfl.ea, în tru un O'fa.ş -cu 2;2 milioam.e 

· 1987! şi-ttont.To ul a su.pra zia-
ru~M. „Dailt1 legraph." d in flţ locuitori (trei sferturi 
L<mclrţi. fra.p.cofont ), este m ai mult 

1n scl~imb, „Gl.<>be a.rn4 rltteit S1Lfici1mt. 
Mail" (tira; 2zo.ooo de e
xemplare.) „ apafţl~f n~, ... fiJt 
tmportap:! ""1 f!ţ!it()ri.~l oa.-

Rubrică .resliza tă de 
Constantin LUPU 
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.„ {'- •. · ~-- .• ! 
· • ~ ~u~d-e,oc, i ~ ~ · , . 1'\El

~ ~ ş.ha ~~~ .ac- , F~ ~te. Ală-
tiv. .~ ~~jcln# . ~-~~ e~ ~ zi# 
„Cont.emporanu.I , mau- îi .urăiri şi n<xl- M i 

• lutre laureaţii ce
lei de-a. IX-a edi~ii a 
Festlvalulul cîntecului 
ostăşesc „Te apăr şi te 
cint, patria. mea !" se 
află şi cîţiva colegi din 
pi'esa militară : Ion 
Peleatcli, 'pentru muz!.
că şi text, George Flo
tin Cozma, Jean Ghe
liuc, Adrian Mierluşcă, 
Emil Almăşan şi Ion 
Aramă, pentru texte. 
Le adresăm si.neai:e ~ 
licitări şi nol îfii9Ui:lfl'.1 
pe tiin'mul artei I 

gwind o 010uă s~- mulţi pu smltate şi 
ne .a exlsteniel ~e de sahi.~-Oţli 1 · 
~pllCJa(PC un dec~ru. • 

P.rLmul Î:Jl\Vitat aJ sta
giunii a fos:t reglzotul 
Vl!r~ Calotesou c.inie e 
o!eri:t pa:t'1licl.pan:ţl1~ ~:a 
pnima t•mmiune ~'& sta
giun:i!i' 1988-'1989 - ire
Jll'ezerlta<nti \8lÎ m:rjor.1-
tăţii &n.eo11..tbm':ilor dln 
C.arpl.-tal!h - 4!1'.ll:e.reSi.'l:M:e 
l~li .pl>iv.iai:d ex
pet!iit!n'(la sa de doou
menltlari!>t. t!l'ltt~ nlirea ~. 
oonsflitm.it BStilel i'n.tl.?un 
boo 'Pl'1leJ de aoumulare 
a Ullm" ~văţămi.nte -uti
l e ITl.'31l'(!ii de C'reaţie a 
cine:t.ştfilor amato:ri. 

• U'ot 1!11 ~ oc
tom'mie ~l„a r e111.lil1t ~
'tivillatea oen.iaclbul. ilite
rar„artisik ~eonnuen
ţe" al ,,Supli mentului 
li~_,at.'tjs!Jc ~ ,,SclITT
teli tineretului". 

• Ddnrl;rlică 16 C)C

torobrle a fost b1lniugtur 
rată 0:Cttv.Lbatea cena-

, ot.Jruî l li'el'ar' şi a sub..: 
redactiei „Otite-dtodt" 
de · LS Cesia, plonrierl!lor 
şi şciml!Gar pa:trl~l din 
Reşiţa. ~lUl;,_spr'lji
otlt îmeap.~ de sub
redacţ'i!s. . ,Cut.ezătoo!J" 

iş i WQPune reall2n.rea 
unui interesantt)rogram 
de lucru -pentru a pune 
în valoare 'talentele ce
lor m~ rUnei.~ condele 
din muil.iciJ)lu. 

• ~~ • .s~tin1ia
"e " a organizat şi ~n 
~•cest tBl Ull C-0Il.Clln9-te$t 

oare· se va înc11eilla în 
li.m,a ooiembM. Pentru 
!.ema acllU\ailniLui · ~
curs, A · fl s.oril a e 
cruce :ro.ş.ie. s-au t>u.til1· 
c.1t pi11ă tn prezent 9 
te>te. 

• Dupi 32 de .ani de 
u.clll.MI ta te im t'ed~iia 

ziooulul • .SteagoJ roşu1• 

- iP.ellroşan>i, lmdC G 

vc.nttt du,pă oe 1111-cl-ase oa 
ma:itstru m hnor 1a Lu
peni, losH Bălan se află, 

i:rl aceste :lliJe, tn fatla 
unui m~n t del.le>~l l 
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• Cunoscutul publl
.clst Leon KalusUan -
a cărui a ctivitate zia
ristică s-a întins pe 
mai bine de jui:ndtate 
de secol - 1mpll1;u:şte 

in l una octotnbtje -!es
pectabila vitStii de 80. 
de ani. I i do,d m '\fiaţă 

lungă cu sADj~e. ~c~ 
aşi putere de )ifi,\îPc:ă 

. -~~ şi ,.~J!e u.: 
'iijill\'.lr ·ou~ -~t 
~adtor i~ ~&ţQ~~w-

• ;i~nea ~~~ V~for . . 

PE SCURT 
de ~a noi 

, ~~ r 

pentru a o oi !'<kk}un, pub11.ci. im & ... 
volume de memorialis- tl~ ,,Ram;pa.

1
' .a Eµi-

'· „ bW\i'i ~ trei pie-
tică, tot atit de intere- se .. de tecrt;r;u : Bobilna, 
sâtlte şi bineveni~~en- P~lr.efl. :mAia-strll, P·o-
ţi;u cunt>aşterea unei vest& de dragoste. · 
perl.oade şi -a l\.î4,or man 
ziarlştl progreS'işti care 
-s- au afirmat în pr~a. 

jurnătat.e a secolului. ·co-. 
legii de la revista „ Fla · 
căra au 01:ganizat cti a
cest prilej o intllnu~e co
lelfjalA cu pubUetstul 
Leo.r1 K.nlustÎl&1l pentru 
a-<1 să:rbt\1lonl. 

l . 

• Un călduros „La 
mulţi anii" gaz.etarului 
de aleasă vooaţle .ş.i re
diu.ha b iJ p.rcl!eiart.sitl f2te 
V aleriu N eiru iC1.I .oca-
2llia . im,p'lllnJrl~ 'V;Î'.l'$tei de , 
00 de aJ'lli. 1~ \lrim a\01 

s'~<5Ct'Se pooi'~ l>a 
· tel de s.~~U.ve, de 
te.m,emi.ce., oa. e:'celea cu 
care ne-fi~ de-a 
lllllgUl a.ntilor, Îltl ~ 
serbă ~I ialidiov.lzuelă. ! . - . 

• Colegul nostru 
'V1cto1· Vântu publică o 
car te de repo11.aje ·des
pre China contempora~ 
nă : Zece porii chbie
zeştl (Editura Albatros). 

• Co.mellu Şteilm, 
redactor aJ gazetei 
„Vjaţ-a Bw:ăului ", şi~a 
făţut prezenţa în libră
rii cu o nouA carte, de 
d:l t:a aceast a un roman 
~e dragoste: Adio cu 
:nopUle. de Wlul singur 
(Edttura Eminescu). 

, • ŞapUeml - aces
ta este ttttul noutul ro; 

- mar1 a1 · lui Tuaor Dll
l'an, care aduce în a
tenţia cHitorllor tu
multuoasa lume a ş.un
tierelor, cu problemele 
el ele Viaţă, de munet\, 
de conştttnţâ. · l• Colegul no.s~·u 

Crilclun ·Banta, J.'edac
tor-şet .ai ziarul~ ,.Fla
c~t1a .roşie" - .'\rod 
este auh>ral unei inte

·resarrte mictomonografii 
ilustraţr _despre „ Oraşu_ I 
de 1>e '.M.u.rett". cum i. se 

" hlai spu ne. apArutu re
cent tn Editura Sport-
Tu~. 

• După „Donaris 2 
- ridlcA ancora'' (10At ), 

„Donaiis 2 p~ d.ş"' 
mul soarelui" (1986), 
recent, colegul nostru 
'rudorel Oancea, reda -
tor-şef al ziarului tiVla
ţa nonă" - Galaţ!i' p -
bllcă, tot ta Ecllfuro 
„Ion Creangă", .Do~lS' 
2 - i>e ttrinele ero'ifott. 

• Lumioj „ albas.tre 
este maul Ulti.nlu u t\ro
Jum de· repo~ţ_ ~em
nat ,de ®tgimh • 
Pop la Edfl.il--ut .~a
ţi:os1 fiind „cal' ai ~"Oe 
COt'.()lm.'" a serJEfi 
co:~-i efortulu.i 
.w. thn:er.etuw1 noastre. 

• La Editura M}- , 
nerva, _in colecţia~· ·u
nive.r:sitas", a a,P t 
de curind cel „ -at 
2-lea volum al ie tii 
~ltol!>gie l>O]!ular .. . -
Dlllneaseă. .dat-O nli-
1·ului cerceiîi:tQl' -
rist Mihai: Go · 

• îli-~'tw:a i' ba&
t1'ă p ubltcis',fiek"s'-'a m
bogăţi t cu u.n nou vc;>
lum : Plantaţia ele flu
turi, de Gheorgb.Q alo
.mozei {Editura Ofil' 
R-0n:utnească). 

• Un binemei.'1, ~ 
QtT)agiu adus merno1• e1 
celui ce a fost regii,~a
tul istoric lile1-a1· şj ptl
blicist q eo-i·ge I jlŞCU 
este apariţia la Editt.\rp 
Eminescu al celui de 
a'l 1II-lea volum · din 

_1 1. • 
Cow:runtiiri literare -
o selecţie de studU, ar
ticole şl et'Onlc!. 

• La Epltura :Krl
terio.n a v~zut hu:nina 
tiparului cea de-a i.9-a 
carte a poetului şl l?,U~ 
blicistul U1 l\IUxcea il!~o-
11.".!n Şandru inl1iltulp: 
ln sala vust4, 'Tl' iii! 
cerea î.n limba ·~ 
ghiad apiu.ţ~e . 1 tl! 
Cseke Gabor_ 

j Ion Hocen. .ced 
tor-şef adjunct al 
tărnînalului ,;Ro~ . 
JI tel'aril" este pt;. ;ţlt 
ln librătU cu voÎum 1 
de versuri Drumuit şi 
fintîni, apărut ta·· ~!-
tura Eminescu. ~ 



...... _ ,.._....._ _......._.._, t ·. ~iî . 
• La Tampei.-e CF'in- Sud) şi Charles Dale septeinblie l n Finlanda aces:1' ·~n va îmleQlt:ni 

landa), Organizaţia In- (S.U.A.). şi-ş! propune să pro- fun~,„c.le :olia~ie-~eu 
terna~ianală a z· . - . ' .• „ ~ciul do .. ~.:. ')IJJQyt~. ~- ~ l'~'." · •.'l'V '_<iilirttl.tn~.â- a~u."". 

' Ulor (OlZ) a o ~=t. ' . J;el'le .şl• ·w;b~âi:-~ ,fit ' !;i)lb~~ · ale~·, ~irlui . turn. W#~ ·~ -~ouli I 

sub egida UNESCO, 0.1.Z. a de8chis, de cu- cestei ari cu tlrl:le so- ori ~al ntleă).i. · 
cea de-a ctoua Jjarte a rind, .la Praga, tm Csa- clallste. · , . J \ t · „ __ •"" . 
celei de-a VII-a intll- t.ru de grafici\. infOrtna- . 'Ciaq~ "TL'l'Stl~. ' 
n.Jrl constiltali~~ ~· ţJ'l'I<. • „ttt;ă. ~ : ·:-., · ' ;;, • ._ ' ~ ".'.'- . _ . : O!f~.b1~~~ ' .. rh'nµl~I -a-~1'·_~ 
gantzatiilar lht'emat'lo-• • · · ~. · · mce~t'· d1n vflr@ -s: ~'!' :""4-
nale şi regionale _ale • Ziaristul ame.ri(!;ln Losev, .Wi:~tQ,OJj gene- levi · · .. f"' · :e 1 

zlarlşLilor, ·c11 partid- Frank M~ier, 54 de nnl, _ ral aj agenţiei T.A.S.S. . cinci jhfo"'~te·~ 1958), a 
p&t"e8. OIZ' Şi 1l ~~eae- a pul;>licat, în ·revls~ 'Era 'în VÎl'b'tă de l>l ani, încetat din viaţă la 2P 
1'll~ieî In1ern.attonale a .• ,New8'veek<' u·n r~ ·-iuc:r'1 ţn · Cădtul ·Agen- iu1te a.c., la ·A'Vi«tl-011., 
Ziariştno1· ' (FIJ). A fost portaj . cle mare inle- ţiei sâvietice.. de· Ştiri din cauza unei rruili:ld!J. 
dezb~tuUi - · ţ;rohlema res- şi ~ndideâ71i I~ u·:.. dfn :r!'J!ro; 11ar - · ·runcţia cardia.ce. Din 1.9$$, (e 
pregătirH ' stm'{>oi ti'lnu• fi.uf ·Q.in mării~ pren'tfi' ·i de df~·cctor geireral ''al · consac-:rase i:'ehlită'd'f de 
lui intetn-a~ion'al pe te'.- anuale ·· -ae zfar'i.SUclt · aeeS'teia ·'· o inde4)llţiett spectacole :de teat.i.·u $1 
ma „ :o e c '1 ar a t i a E$le vot·ba -de itl!j:1orll.\- dln "1079. „ &e:rlalelo.1.· . de televi- ~ 
UNESCO "PtlV-l'titl mij'.. jul consacrat unui zlune. ~ 
toacele de- ir'tfor'lll-ă1·e ·~:Sp·Ia:nt d& f icat , e.J \m-
în mas:ă"". 1 · · .to'l!r fiind„. · ·et însuşii 

î. ~ •• ;-' t. 1 I. : ~' „ ..... 

• Po:icl:Vit ·unei sta.
llstîct l·ecente, ·ia Wn 
10 lt>culto;i..1· ai n.r~ul 
Suenos ,Aires, cap itala 
Argeri.l,iru!I, umnăl'.e c 
reg1.:1l.at · t;misluo,ile te
le\~IZi\lnii.,., ~ ncelaŞi 
Ump, ziarele' sint ci\tU.e 
{sau răs!Qite} tle ;50.....,!)0 
la su UL mn păoatl'!i . ce.
le 01'11 m,ulte, emlsiutîl 
- este de 1.1il.tere depu
talu,1 Do~oxes Diaz A'
guţ:!ro - a-u u.n ~onţi
nl.ij. -nociv, C1JJ:t;tv:ind <CtJ 
p;redilectle vio~~a. 

• ,I~Ji• Radto-01:es:te , 
nuQ<ţ3le Jlpu.11,t,i ~st ml'" 
~iona~ ltalliln, cr;eat din 
lniţţjlti:Vq ;J?.~c:lultli 
Comw.ti.st. Halhm . , ŞI 
care.- a µ;® mis prima 
omisiune de lnfol"m<\til 
- IJrnp ele op~ ·;Ol"e -- , 
în .ziua de l6 mai a .c. 
ElTlj:sL\lQile-. sal~ acop.erâ 
deocamdată j.i,im_ătate 
din ~~l'i.toţlul. .ţ~ih 

• Cel ··d~-~ _lO~letţ 
Oongus al Foo~a;f<iJli 
:tg.tewaţiou~e ~ Zi.al'iş
ffior {F.l.J.), a pvut Joc, 
îotre 30 mal Ş'I 8 tunie 
a.c.) la Man,strlcht (O
landa). ~ia Doomaert 
(.Ş.elgla) a fost i·eaiea
să preşedinţe. al .F.I.J. 
pentru o il doua peri
oan!} de doi a.ni .. Ella 
.Hypponen (Finlanda) 
şi Barq Porter tAus
Lralia) slnt noii vice
P.reşedln ţi ai F.I.J,.. No
ul Birou aL-F.LJ„ c1;1~ 
.!uncţioneMă în perioa
da dJnu·~ două coqgre
se, cuprinde pe -Sv@ 
Egil Omdal (Noi-vegia}, 
&:ari Bitf.i.ger (Ei veţi.a). 
Wong Kwok Wab 
CFlong :Kong}, jon 
Qwelane (Africa de 

:Re.portajul. este însoţit, 
im atae~i ,sievistă; . . de, 
nn.. ar:tieo.l în care este 
scos tn ev.iden ţă·, .cos.flu.l. 
„'fo:tmld a bil "' d e 'Jtt'di'OO.t· 
al · transplantului ·:· · în 
.medii.e- . 267 .mm ·de dolari 
(cu 70 la suii smiise .de 

·i·reu.şttă). ·,,_; ,,·t 
.. I. eo11.form Jl)roiac

f:tllltl. ·plan.ului pe m
mâto.rli şase ani al 
lJNESC0, prezentat . ·la 
Paris de· ·noul director 
genera.I al o1'{t.aniZapei, 

.M.ay:or, actd-vrtat-ea · :in 
· don:ten.iul cqmun.tcă1·ii 
se · va ll.X1l .asupra p1•0-
gt:aJnul ui teb.pic · ,de 
dezvolt-are interna)lo
nal.ă '. ,a eo;munkaţ;Ulo.r 
(PIDC); P!'tle.tln:l şi a
su.pra ,„rolului eduoa
Uv al ma&i :medJa ". 

. • La Cail'o s-a des
făşurat cel ,de:-.al! · tr.d
lea Con.fWes -a l IJ.niunli 
Ziarişti lor Afctcanl, cu 
pa.r.Uclparea ~~t,ilor 
din :27 de ţăci nfJ.iieane 
şt ai mişcări.lor de-.eli
ber.are naţio,na}â.. Au 
fost prezenU; ·de . ase
menea, . repreie.ntantJ 
.din partea a 8. 0,rgan!.
zaţli prot'esiol')aie in,t.er
ni$tc~e. 

• „ldiinkau.pp.a" 
(P~ata d!i! .E,5t} este . o 
nouă publicaţie lun&ră 
care apare d in luna 

j, . „. tost ioAdallăt bl 1 
MeXiC'; , Aso'Cia't}n. di~ 
plomatllor de la .lm>1i- 1 

I'\ ~'*ll_ .hl_tt~;q_ l l'!~al de 
ilariSHdlt· „lose .Uartt·•. 

. .!.atii:utare;;Ji . ~cestei as0-
t' „.c;iţ1.ţ ii .a fo.st . : pJ:dj'i1B;tli 
, . @~. centrul O:I..Z. >.din 

Mexic şi d_e Federn:~a 
, ,.Jatlnp-am,erl~ă a . ~in.-

• r • , •iJ ,. . . ,1.iştgor .Qj'~). U:n 
~ite it~ .PreS'if <u,n_- -: ·ţitrik . ~ml.~ .~r.~atitof _r a l 
. ,..„ li ,„. . „_....,, 1·rril ,, asOţlfl.tJei :a .. fost qreat 
so .... a. ~~ţ ş1 ' li{' . . ~! e , în fi-ec,ar~ iE>lii1 lat~ 
in curs _ ~~ demQUan americană · 
......_ , aceasta a ·fost' tem.li. ' · „ · • . I 

'~$'( d§Zbattf.( · ' l'.)r,a.nf- > '-' 
· za.te tă 1favana ·(Cuba.), . • · .Pob'l\'H une.l , îih-
ot p~kiparea d.irec~ ! chete realir.alec lJl ll '.l;)rO-
t•not< ·tteberali ad juncti vin,e~ Reyi-ang (R.r !>, 
a1: aces·t:O-tl agenţii. Dis>- Crune~, s-a iru:e~ls-
S:uţiile· .au f(>st C®'~·use ,trat o scădex-e: vectlgi-
. de1udrtectbrul g~ne1~ noa.să n a'Udien~el pre-

. ·al agenţiei =„P1·etisrC:La- . · set ·.seri~ ca .flurs! de 
•"ltffla". · informare. Acest fapt 

1, '~. ,, se ex.pllcă prin ext1:n· 
• • . suc auspiciile .de1:ea. lnfluent;ei telav.i-

. dentrului "francez. „ de lltt.tnii ehio.ez-e. astfel 
docwnenotare .şi fn:'for- înc;J;t ·telespectatorii (:hi-
mare· ·Jicea.tă· ~DlL) şl n~ deţin, în !)rezerit, 

. , ·ale lui Deutsc1ie' .lugei1d- pes~ 92 de milioane de 
· t'.>l'M~e f.DJP) diri' R.F. televizoare. Pe ltingă 

Ger.manta. la ' Centrul tatta centrală eGTV. 
' europea» al tlt1enL-ului mnctioneazA alte 291 
dfn ·.Strassbourg. ftl. ·fost de staţil regionale. 
organizată (j> · Yntîlnh~e a 
circa flO de 'Tcprez-en- · • Satelitul artificial 
~tl al presei «pentru af-Pămintulul ,.Simon 
tfn ret din nouă ţări · Bollvar", lansat pe 
europene tAustiia; Bel- ' ' orbită 1a 15 iunfe a .c., 
gla., Elveţia, . · Franţa, a. începu~ să funcţio
R. F . Germa:nla, Irlan- • n.eze cu intreaga eapa-

. da, 'Ital ia. şi u ,a.S.\S.) . citate. Sa~lltul a fost 
A fost .re.prezentată, de · , lansât de un con&-.)rlht 
asemenea, Or:gasl~ţin al:t?ătuit din 20 de tăti 

· . · itnt.smaţională a: Ziariş- latino-amerlcaue. pen-
ti lor (OIZ). . ·Lrlll a · 1rribunătăti posi

• "ln Hyde Pa:rk: d in 
.eapitala Marii Brimli, 
li\ iast instalat • mtrde
ilui. unui. tu'l'n-tbelvede· 
· re .care •urmează a fi 
cou~ruit lac· Londra în. 
ultima:l deceniu .al se
colului. lnalt de 480 m, 

bilităţlle de comunica~ 
tiî prin televiziune 
directă pe contimmt 
Re.CE!ptionaren emisiu
nilor transmise prin 
satelit necesită aeum 
.antei'le parabolice cu 
am diametru de 11,5 m 
(in locul celo r de 6 m ). 
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d.ezvoltăm <cottti.nu·u ~·n :1: ·r~ · 
' ' • • • ·, • • f ~ 4 l ~ • : . „ 

presei 
• • 

- 1 ~ep411erilpr 
Jn deschldetei,· tova

• !fâşUJ prof: dr. rtn1'.cea 
• 'Popcvid.; preşedi:J\tcle 
'constiiului de adminis-
fa:nţi.e . ţ\1: ' C.asei ae ·~ ~ . 
homi.I 'Şi bi>hsem:naţium, la~ ms :e 
.a . prez'fltat' o ~pţi şi , ~P,fl'.51~ ~- Jil ;ţl~9Jn11~ 
!oa~ utilă . e~p'Ul)ere, • , Q;1! , or1, ~µ~u,„ :Gl?'-
un adevărat ghltl peri- ·n:~. -. ~L ~- ~?lcal~l~!' 
firu ziariştii care vor dlli .Rpmân~tt, ., 1 B_lncn 
publica, cu prilejul noii , ~.:ţţ!oQaiC,. ~~tlţ,i.,~o'." 
1ecllţti a , \,Săptămmii e- ,:t<lll_~e, de. f'..res.!f ~10~ 
"!,Onomiei~, articole • Şi .'ţeţ~vizj.~i.~ ,,_şţ ,~~
,reportaje · pe te.na . a- .. ,ţivelor ~~ .cr~dit, _,pre
Vl:tn"tajelor eoonomiSirii ... cum $i de{i;ga..µ ~i 1 Co,. 
la C.E.C. Redăm rsuc- , ~t.etuţµj: Cenilr;l,l al 
cint a.ceastă ;expu.net-e : , -lltl'.C., 1 ţ<>ll$J!ţW.u{ ,;Na• 

„rnti>at.ă tn ·'traqiţîe., ţl9nJ:ţl .~l , O~tlizaţiei 
ş1 tn acest an, fut.r!? Pio.n'fe:dlor şi ai ztaru-

·25-31 ~ctombt•ie, se lui .-sotnteia„. 
sărblitio1·eşte ' "Să1Jtămi.- . „Cu oe:azi41 ş~nţet, 
·na. economiei,... Ultima B:-a .~izat sţadful de 
'.Z'i a ,.,SăpUunînii ~eonor dezvoltiare. a . ·acţiunii 
mici>', 31 oct~mbrleeste Qej eqoJJ.,OµllSire, rS-aU 

•(.lit~. Mo'f!dia1t'i 4 -~o'" ~nWat 1"!lă4uri . '.p~ntru 
non11ei··~. m" in oare, 1n.- ;1mpuJşicmar~ „jepune-

• î::8ţiind d'in 'anul 1924, l"iJ:ar la C.E.O. ale eoo-:-
s io t ergal'lizate ' LIJl'ran l - 1 nPl'l'liilor 11 b~.neş.ti · ale 
f~tfu"i dedicate · econ.o- popu~ţie.i.,- .şi :s;.a apro~ 
m iei, bw1ei gospodăriri bat programul de mă-
-a·1banile1'. lu tarâ·:'l'loas- .surl· pentll.tU organizarea 
1ţră, de mai b ine . de ui:i - .,Să;ptănwdi; ecoi1~inlei~, 

- deceniu.., o i.i.• anui11e~1 26 Programul. rup.tinde, 
octombrie este ·dedicată int,re altele, organizar-ea 
yel-0.r mici, fiind· · sărbă.~ acest.ej intUnki cu re-
rodt,ă,. ca „z iua ele.viv- prezetnanţii .. ' tlareJ.or 
lu·t .-econom». • centrale; Agerpres.ului 

Recent · s-a ·întrunit t,, şi Radiot-elf!viziuni i,.··pu-
Comism centrală - pen- blieapea de :· -.at!ticole 
t-yu sprijini-nea- acţiunl.i semnate de: .meri;ibrii 
de economisi.re, coini- Comisiei centrale pen-
s ie care funct.ioiltlaZă I trµ. sprijinirea acţ.iu11ii 
sub cenducerea mlnis- . de' econ:t}misire,;i de 
trului finanţelor, in' ca- .cadre dii! Centrala 
h"iate de. ptreşeclinte al . , G:E.C. şt alte .materi.a-

-.,oom·isi~i. Din . ·t:om i- le, organi.Zatea ·de ex-
·~ fac pa:rte 't'epre- puneri; proie;cţil de fll-
zen.tantl a:i Ministe- me; manifestări ·l.'iterar-
L'Ulut Echtcaţiei şi lnvă- aft!Stl~ . lntllmri cu 

'. . " I I •• 

'-"'-'~"'>e-
aţie „Gîntarea Roma- , 
nieH\ emi.sitln,i. . .Jprezell- , 
' tate. de.•'J'tedacţti:le dt.ă-

··~ioteleviziiin:H;: :in cola
lr•bor.arei '·'•i<?U ·. ."€ootiiala 
· :e:.mc„ mm:e:·:eu. ·tema- I 

tti~ă C;E.<:J, · ·pro1ectate 
·pe 1 eetaiie'le · cinetnafA:J· 

· 'grafrice etc. ~-. , ! 
Formarea de · t'ezerve 

·cu mijfoace de )?.lată 
sub ·' :forma 'economiilor 
desti.nate. ·unor'. u lilî~ari 
<ViitOlire constituie~ ·~dup~ 
cum· ' &e ştie, urt· ~r'odes 
·cotrip'lex, •detemni:riat ,_ şi 

' influen·ţa:t de o s6tll! Ue 
!act.ori~ r·cu. ·ca·ractel" •e'Co
nom.it;rnpoli tl.c ' · şi -social, 
factori obieetivi sa'U su- : 

·'hie:ctrVi. La temeI:i'a<s~
•i::irli -·~onuuor ..... 'b"'ă-

. llCŞti "teali'zate•":(ie ;~OpU- I 

laţle ş.I pă:.sttate-' de1-:a" 
·~ la unităţi!~ C.E.C. 
sfau"i;.tVeJiltu.Tl ·le' i'ea11.7;a
te de populaţie, or~te-

<;r.eu •lor de' .Ja· o peijbadă 
··1·11 t·al'lll'l, '~nomiSirea de 

1 ·Sl:Dtfe mai '.fh.al·j· pentru 
. Pi:octl~'ll.rea d~ I r. biJnu rl 
sab ~ervlcfi de valoare 
mWe· sau. cu fruooîhtă 
ihdellU.rtgat-ă. ·P.1•ocesul de 
econcnnjs~ ' organltată 

·· de C.E;C.' este '4hfh.1en
iţat, „ de '8Semeneâ, r • de 

·tr.adi;ţia. existentă·r tn• · e
·conomÎ5.il'e-, de r deprin
derea. căpăt.atli in aeeas
ţă direc~e î.n tamilie. 
$0-~ii ·şi soclitate. 
Acţî.tinea ·cte ·&onomfsl
rl?-'l 1a C.E.C. este h'if.lu-

" 

I 

I 
= 



• 

i 
populaţiei sînt păstrate 
la C.E.C. pe librete cu 
depuneri pe term~ de 
minimum un an. . 

Un loc important . jn 
preocupările n<>nsh·c 
pentru Intensificarea sl} 
diveniiflearea activită
ţii de atragere a depu
ncril<>t" t;>opulaţiei • ·ii 
ocupă det>uneriJe la 
C„E.C„ ;pe bază de e011-
s im ţăm in.t i;e·ri~ . •.p r:i n 
vi ramcn l. • A.eoastă · toi;
mă modex:n·& de· econo
misi;i·e prezintă pentru 
depunătooi " nume.toase 
avantaje, printre cnre 
şi ac-ela ea, in .pct'Spec
tl vă, ·Cea mai ·1llitre.par
te a cheltulelHorc să se 
efectueze fără numerar, 
prin intermediul Casei I 
de Economu şi Con
semnaţiuni. 1n pre~nt, 
un număr de 555 '794 
oameni ai muncii îşi 
depun economiile .-p1in 
viratnent p e bază - de l 
consimţămjnt scrls ·~·11.n 
cadrul unituţl}or ur;i:de 
lucrează, ._ .fată de1in.u
rnai 229 638) la slli:şitul • 
a nului ,1~1\0. ;V,al~rea ' 
medie .ş .. Ul}t.li CO.!J~Îp:l
tăJ:n.int e~!s ~l.ţ, q~.µm 
de 5~7 .lei 1 Ju.,nar, faţă 
de. ~:17 ,Jei, , clţ ex;a Ja . 
sf1rş\~.l anu\ui 19110 . . 

Ne .P;eocupă, de ase
men~a, ,şj, d.~z.V91.tw."ea 
deptirJ~rilor il\ · cont,~Ue 
curente personale, că
rora J'e sînt specffice 
operaţiile fără 1 nume
rar . Am asigurat .toate 
condi ti ile pentru întep
sWcarea· in perioada 
um1ăt<>al'e a acesto'!."'de
punel"i. cu m a1•el trecere 
mai ales • in ri.ndur.i.le , 
peasionm;llor, unii 1 din I 
plinei p a Iii b eneficiari 
'ai acestui lnstrum<!nt (le 
ecpnom.ls i t'e. ; . ~1. 

D.ezvoltş..i.•ea contlnu~1 
a proi:e.slifUi d e ec<mo
misire 

0 i'a C.E.C. este 
condiţionată ş i cfo',·tlto
cl.ul în cQre se · asigU'r5 
efeclu<l.rea ope.ra~j ilpr 
la t?ţllşedc U.l1)tătilqr 
C.E.C. De ·'aceea.. obiec
tivul tenlraT al tuturor 
unillltUor C.E.C„ al , t.u-
. luror lucrăk>ril<>r d)n 
reţeaua noastră este, 
:aşa cum am mai sub
liniat.. asigurarea servi- ' 
rii in cele mai bune ' 
condiţii a d.epunători-
101-. Ace41sta se re'ali
zează şi pl'În extinde-

1
· 

rea şi · '<:onsoUdarea .re-

< •• 

(.elei r de·, unitii.ti C.E.C. 
IvfonţiOQ.ez că1 în, PnE:r 
:ren t~ popt,1 l.aţi.af .are tla 
dispoziţ.ie J..O 480 unjtă.U 
C.E.C. propri i : şi, man
datare, reţea care va 
co tit1wt să se dez·,11)lte, 
cfit, iu:m~:· â ' i ~t>Or:1fi1 
numă:ru~ui depunătorl
lor· şi â construir.li de 

..noi ansa:rnbluri! şi car
tiere de locuinţe. Pen
tru a f.i prezenţi cit 
mai a proape ~·locurUe 
d~ ,O'JUJlCă 'Şi d~. donti
e.n\M) . 1 de,puna t.orl lor, 
~YO\'n · '' ...Îl}iiinţa · uol.~ti 
G.~ . . -Ju ~le nolle 
cat'ti~re, .,pne,cu,m .i ~I 
P~t:i.cte. ~f.! .s~rvke bin e 

_ qo4!1? . în· intf:eprlodţg"i 
~! ins.tiţuţii, ~ şa,nti.eţe. 

, " li !>~ine miniere şi fo- ' 
r~ti~re. .r;e ,bucurăm, 
in ace.a.stă - privin~l1 de 
un sprij~ deose~lt din : 
;>,artea consilillm~ ,papu
lal"e. lncă din faza de 
p1·oiec.ta're · a noi for car-

r tiere Şi ansa,mbl\lri de 
locu.~~ţe., s~. pre~B,d . şi 
sp,aţu .c.o.r~punmtoare 
~~ .uo~ţătiJ~ .C.E.C., 
lăi'.: la ,P.arterul multor 

,· '.\)lqtu~i ~~ţate in. Co-
• rt'IUIJC· .S-a~ infiintM ,Şi . 
. u~~tt. dt\-ale J'\08..'it~. 
Pîn'ă' la finele .. anului, 
•Vot' 1fi dale in foJosintă 

1.1 noi .1sedii1 de sucursale , / 
. .(.iJia_le şi. agen~ii C.E.'<l:., ! 
. ':t:t~~e; biqe .. 1(lptate, · 
.J pnm11:o!lre. ACordăm, j 

m ·a~elaş1 timp, ' toată 
al-enţiai. perfecţionării 

-iW~ionale , ~ luqăto
. ~'fior n~tn, educării lor 
m sp':Îritul unei alitu-
'di tti de <ieplinîi ' S-OUci
tudine lată d e- toti cbi 
ce .,apelează ·hl .;e.rvic.i- j 
ile Jor. • . r 

·'· uilii din· pirghiile trn- I 
P@rtanW ·p1;n:·-ca1·e ·ac-
.tiooăm in· .v.eders ·r.ea-

. liz.'Mi . ~pdiAA, ţ!.ilor şi I 
şa.rcltulor ptj~lte ,m 
scopul stimtilăTi~ ''âtra-

. rge'.t·H ' la C:E !C: 'ci dej)li
„Jli::l1ilor popuJatJ.ei este I 
. şi activitat~, ,de ip.for- ' 
mar~ . ş! populru:izai;e, 
presa sci:'Jsă · si ;iu(tio- 1 
vizUaJă i avin'd in cadro l 

,il!:esteia un loc de 
ţ1:u11fo •. La ,n ivelul i.Jl
stiluţiej noast.re. atil Pe 1 
plan central ·cit ~i în I 
Jjec.,;,.re judeţ,.' utllitilrn ' 
o ·gamă largă de forme \ 
şi metode cu caracter 
e,ducativ şi i nfonnatlv, 1 •care iniluen ţe. ază bene- l 

„ r1iic1 ·activitatea de t<CO- l 

--- - - - __ „ , __ _ 

oomisire; tn lapt ur
mărim• <.Să fpnniitn· şbsj 

1 dezvoltAm d~rindell'ea 
de ·a economls) in •rln
dul tu ll,U'Or cct~ţe.ilftor 
ţării, indiferent <,le vir
stă orl de ~~i~ s~ 
ci<>-proiesională. , 
. ln -0rg~b:ar~ ,şi,des
Iăşurarea .. ~di~t~Ui de 
.formare, popula.ci.zare şi 
propagwţdl ~ ~~- e:
ifonqmle\ • .CW.a~ : cu 
.Jn~ti tu.tille şi o~.it,a
,ţilJc 1 c.a.Fe. au. de ase

• Ol~~. -!W'Clni pe jµiia 
educării popµtaţleL; in 
~ce~ti .<U~tie, A~

,vita~ <te infQ~re„şi 
de ~popu~µi~ des~
_şur;it-ă , pri~ oresă •. pa· 
dio, teleyi%~e . şj .q.~e
matografie. s-a drveni
Ilcat şl s-a~lmbunătătit 
de la'· un an la'· aftul, 
attt 'din ponct de ve
liere al cdnţinUtulu'l, cit 
Şi ~I formclor !d e aoor
dare. Cl,i Urmare· '8 Ullei I 

colabbrări mai stnnse 
' intre Ca&a de Economii 

'şi C.onsemnaţiuni şi re
dactJile· pe cate Ie• re-

1 ·preten.taţl, se r'ett1areă 
1 'âPariHă> · unor ., f6rme · 
Jldt; · tr11-1; atractive" · şi i 
mai · ·eţ1n1eo·t.e pe .lmia 

·a.tragerii ' ~coDornitlor · la 
:•c::!.E:C/ 'Apreciem inimod 
' '<ieOSQblt ·acest · lucru şi. 
··he străduim să ·găsim 

noi 'fffi1Jle, metode· „ Şi 
m1jloace adecvat.e-'.piin 
care să fle răsptndlt~ 

~~~W~naG) c 
le .a actului. ec01ţoini
si rli prin c:t .c: . •' 

o ap11p1~ 1tiro&~re şi 1 
.P.oP\1.IA~za.re a hct1unj 1 l 
· Cte economisire la c. E:e. 
a corltlnuat ·să' se_ r~~ I 
il.'işoare in '- col~eie 

" ":Sd:n·f:!?ii~, . ca ,· Şt, :in. âle · 
ce}Ol'lâlfe ziare centfale I 

- „ R~lita · · iU>erd'~ 
... EUM~\ ··„Ncuer · 'f!~'f1-„; 
" Mwn.ta», ...-Agri~utttira 

· ·;«>da.li.std. ,· şi .-.Apdniroo I 
p"'4ri<.'1„. 1n ~informa.~ 

_ Duyure*ti1~zu.L .... ,~ alte 
publicaţll depa~en- , 
1a1c? ' şi · locale ·pre~ţa : 

r ·materialelor ău t.eduiti
C~,.:-C.E.C. a . lOSc~ ' de 
asemenea, mal frJmVep
ln ş i _ mai ati-.lgafo~e. /\. oon tintuit, cu . '1/{#1.e 
r:t?zultat.e. · cola.bol"~ 
s~tom.icită, cu . re@cţi- 1 
ile revistelor ptin~ 
copil - «Lummiţa'.-> şi 
· „,soimii patriei/; '':...:.'· 1111-
.pr·eu.nă „ cu care am pre-

r 

gătit, aflindu'-se sub bi.
par, cea de-a şasea edl
ţie a culegerii „aa.sa 
fe'fmeoatd_,. .. , ·tn colabo
rare cu revista '+'U•!'Zi
ca;. nm editat, de •cu
ri.nd, o reuşită ear
te de umor : ..,z.n. pafru 
rind11:ri... -.- · 't'eelUzată 
de, Rodica· Valeria Tott 
• bor ' i.n · cola are ' cu. il'afi-
cianul Anton · D.ragoş. 

O activitate de infor
mare şi populariza.re 
fructuoasă s-a desiişu
rat şi prfn fntet'medlul 

••radioului şi televizJunli, 
ale căror emisiuni pe 

' această temă se bucură 
dat -o mare .audienţă în 
rinduJ maselor largi. 
.1.JDorim •. să extJndem 

- ·colabot·area ooastrl cu 
presa • scrisă, radiodlfu
·7Junea · . şi teievlzili.nea. 

„ Este· , necesar, cuedem , 
sA :il~im . no~ . form~ şi 

. metOOe, mlti atrac~_ve 
· şi mai eficiente, de pro

pagar.a tn mase a ideii 
• şi -avantajelor economi
sirii, la C.E.C. Ar fi 
util, ca pe lingă mate
rialele pe car~ C.E.C.·1Jl 
:viJ e ·pune la: dIBpozl
tie. să !ie publicate pe
riooic şi alte a mcole. 
inl.ervittd etc .. realizate 
în redacUile pe care le 
repreoonf;aţi şi in ·care 

„să se 1 facă ;referiri la 
., dezvolta.rea procesului 
-.de econom.Ufrre organi
:~t :de instituţia .;11oas
. trh, la e xtinderea reţe
' lei de unităţi C~E.C. şi 
fa · r:tlte multi\)le aApec:te 

•.ce· •i interesează . :popu
la ·a , în.. legătur5 cu 
~~om.is.(rea ~anilOt" la 

. C.E.C. Deosebit de efi
'' tfleffte pentrfl •noi ar fi 
„ şi at'iicolele şi · repor
- .ta.jele care au ca erou 

princJpa.1 omul econom . 
munclt.on1l si l.ăranu.t 
econom. Zugrăvindu-s-e 
virtuţile omului eco
nom, iptre care si aceea 

'de a economisi banii 
" la ' "<J.E .C„ culti1>ăm de-
.... ptUldtorilor C.E.C. min
·rdria fa.ţd de calitatea i 

-----~~~~~~~~----------------~----------------------------------~---



·c.E.c·.· 
I 

„. 



• Jn acest context, n~ tul depunerilor devihe 
dori să subliniez · rllrt un secret cbiâr· şi ' peh-
nou obligaţia-· ce le· re- ;· tru C.E.C. se ~ştie că nm . 
vine ziariştilor de ave- inti:-<xlus talonul cu · 
ghN1 cu striişnide ca in hun'la1·u1 libtetului, care 
a rticolele lor să nu lase se eliberează Odată"' cu' ' 
c11nwa imp1-esia ' că ·emiterea acestuţ~ · ~n-
c .E.C.-ul dJvulgă sefa'e-· , tru ca în caz'ul pierd~
lul asupra s umelor de.:.·" h1 libretului s~, putem 
puse de ootă~i. 1

•
1K- tla de ~l4t ,iu·. •Di'(! 

ceasta cu atit- · ' inai păcate mlllţi • depu-
mul t cu cîi ' lucrurile năto1i ţin ~onuJ 
nici nu s~-au aşa. Cu respectiv în libret. ' ~.Yt1 
ullc' cuvinte să nu tlr- 7Jndu-le pe amin ouă. 
!Jim pe nedrept ·încre- , Pţ~ ar , putea. să oe , 
derea poptilaţleI in bju1e să. <4?term.inăµi' 
c.E.c. · ' pe „c~tă;t?n1~ ro' .w'.oplil;ll · 

~ Sînt ' prE!Ş~nte : de' lor 1ntereŞ,' să-şi;' pf1$: ~ 
mulţi atti m· această în- 1 ~reze acasă, ,io;tl·-qB /loc 1 
sliluţie şi.' vă -pbt spu- . ~. ftle'. . şţfut, ~taj,oguJ.:~ cu 
ne, cu toată autori~~ea, p~}:U.U llP.'.1;et1,11\1i" ,. 
că nu a · ~oit ' nie'i t un 
singur ca~. pentru nici i . .Y.i9ţe-qi.. ,, • . ~<;>,ŞŢq~ 
o sumă, or'iCit de' mică .(„Tribuna . .ŞţOlii ) ;. • 
în ca'l"e C .E.C.-µ1 să · mi ' · · · · ' 

Gep.r'(Jf , m1fl\. '' (Re-" 
k \( '." ~! • 

dac~in emisiuni , r:a~p 
pentru tineret)_: 

„Este pcn tru · 'În tUa 
oi:ţ_ră clnd pa.rticip la · o 
as;emen~ c9,0.fţ~~ ; de· 
presl organizată de 
C.E.C. şi D§ vrea să ~~c 
~ "PPP}lfl'..etei :Aceed Cle 
a ot-gâniza pe Progra
tnul 3, la Studioul tl-

• p~retulQi.U un con cum 
pen trll tineri pe 1.P-
fl1.~ .1 . economisiti i 1 ·'l-a 
IC.E.C., co.ncurs ca o 
:aurată de circa un an. 

~
ISocot~ .. ;~ă. P9i l:l.S~e7' 
'e.4 c:w:isu'ts~ va , ff.J~e C! ,, 

, 1.1.ţ>;fh, ~r?pp.gandă. . 14eţi 1 

1~n01\US11rj! _la. · g..F..,<;.! 
în.1 ~·~dup re P.tilţ~~Ă9.\' 

tde up~1. ,T~aţ\_~c;on-
1 cursifţ.ui , doţat cu.,.,PJ,"e., 
mii <.µerJte , de . C,~\C„.: păstreze secretul sume- . ~„Cit tirlip se .:pă,St*!:"\.i: 

ilor depuse. In ultimii · •za d.ocum~J:itele 1 ·~e şe 
ani , dtn feri-cire; ·nu" 'âu ootil>ţ>leteaZă ta <fep(t- . 
maf ai>ărtit articole·care ~. :ner l · sau' r .t tu'irf ·a~ · 

•' I• ~·'~ ' 

să lase -.im,presia di · sume '?" ; ~ · ··' · 

.h:astr11nwn:te . ş~~lar.~ r ... „.„ 

C.E .C.-ut 1divulgă secrC- I.'' „ .„. 10 • J J • ~.J J li ; f 'J t 

~: · . de ·.:· „e·con~wi.s~re:·r. „._., · „: t 
rul deplineril<>r. '])~î ' ~itc~ P~POVJP!': 

- ' unele trlb;1m.ale mai in- • 
sist.ă,· îh cazul unor 'pr6- „FlŞe1e ~~ cont ~ I Crimdna "· eR.Ael'UN 
cese civile, noi ' nu ·Je păStreaza jnc .cinci. (;;ctite4,toriJ"4) : ' · · ·: 
dăm nici un tel de· in- aru ._„du·pă iieni' · · ii- , ""'" ·. )y · „ 
formaţii',' · depună tot.ii br~tulw 'iar ' " · ' .'.. · •· ,';'P.roptJ.n s~. se- ' ar~-' 
.fUnd · apăraţi: 'riguros de' l tete'''?i~ . I 1'âîil' I n- . nî~ -1·rb '·in'a~~e· 
legile ţărfr. · Aş <vr~ să tocmirea ~o ;· ti;_ oiii'' J)ehtru · c~ii ~~· unif~'ţj 
spun, 'î:n legătitr'ă cu dt:! ne1lchiCl~r.e ·a 'itbre;.· , ... ~rta„ 4'Miftema»· 
aceas~ că, line6rJ,, cind tul!u1,' fişSi:. de , ~nţ ' - un J~olt al t:O:pi~ 
se ~pleti:ie n.u:' numai li- se păstr~ ~ •. ~ l)Îi\l.i ecooom~. un'ăe sA 
bretul, ci. · ;Şi talor:u:tl · z.i~~. pfil,l ) a que~ele 1 

1 

se-o!erecdj>lilO'r '.il!ectiri 
ca·re.-:-.l .tnso .. ,es. te! sec.re-. gfeckti" •· · , de · e'Cbno?Jlii şc<ft~!-e~ • 

-·P' :-;ŢT •. iJ ,,- care •I• actual.tJ'1ente·' sE! 
.i.·- • „„ ' •. ' ' "' -· .· I vîp.li„ dbar tit· uhită\t,fo· 

ll.. 
• ·A.~~tlunft dlv~r. ~~.„ .. „~ · „ · 1 eIE~c. A~te'' · ~" 

· '· · · · · 1 ·c~·tă ciirci' lei " l>ucilta 
• l ·ţtt·.rp .. ·.;,. .. "'·rv· .11

1 
•. ••• -,. • 

1
j

1 ~t·, · ·· şi a u p~ · ira:11h.in cl:et.~ 
. - ~ i: . ~ te : l"J.·e.n. e J ~·: cu o "i>J!tsonaHUi'te, '"" (i 
• (' • ' . - H • ; ' "'f . p~ă're ~f<1 lF 'Pe ver-

UpTet?- ~A,Tn 7<1 „~. lt I ac~-~-ens::s'\Srljinu.l, sin_;.' l so. clfracterlStielle per-. 
(„Age.tpreş}.-; · dieafei(fr,..;sau-. ăl„ di~-- sonhlităţii, ~ărjţ' res-

• if ..... · 1 t.otilo~i · tle ..ŞO<>li. Org !_ '. P,eetive etc,· 'i>e.. 1îrlgă 
„Ce ae\Iuni •s-e orga- nlhm. r ţi~ Aseqien\i:' I r-blul _de, · ut\~~t 

nfaelW<ă P,ţ .cadr~l „să~- • ·, ~c~ ',dţ - 81tşe; 1 şcol'»' . ~e •• ~rîbt~tls1re, 
tămftrfi .:~.6nohii"et'?f>'',C'I i pfedi;O'l . $1 ~e. deJlen~ lfcbste'•cecutl QU' #Şi UJl 

·· - · · -::--; ~ - · ·ale ~~'Vil'Ot~ • ~)d:Ct.'1~·- ~~o~-nu nnU' J5Ulln-irn 
· Mltceu POPOVICI : - •\ 1·Ile~e ·· mai ~~.iţe .-1>91*mt de, _E!ducatie p<> 
I orgâiijz4n>_ !> eltpoii'ţl.e .1 l ! ticii , ţ)âto<>U-că_, ştiin-
„1\f~am refait la .a-- ·, in h0tu1 -~el centrale ' .. Qcă, s~~r~â. .. I Copi-, 

cesrea in_ expune~.a.~ c~-:q_. ' J:('cepii\d cµ a- ,Iul, du ă .. ce · sttldlază 
Introd:uctiyll~· -~ mai ~t")l~/·a~te expoziţii ' ~ul, ţe brl.clhd s~ 
P tea adăugi}~?- ~a cum 1 ·~$ir ijevetd. itlnerante„ '. se JPre1.lnt4! la ţ{lgentia; 
n i"tJ:aţ/în· tt:a:di_ţie, lo ··fiinnd. · trimlse, decl, şi la ' C.E,C: şi să. · .:şl'"Ja: bani 
~rol -«Săpt.ă1um'i) ec9' ti:1te unitâti din tat!ă. l i04W1. •s-a.r ~uaŞte -o:lşt 
nomiejt I) iq; ~tfep-1;,I:n- Manif~tăr.i C.E.C. vor · .PtQb1eriie dţ 1,ţt~corlţăr1 
d.eri, instituţii! . :l?e ian- av~ loc in toate ora- ,-.tu !'11ţtg~v.i11til:~ âar ~l'ec:\ 
t1ere. ,·l'fl şcoli , ,01· ni- 1 şele şi comunelepa,trleit">. ~W·'-menţă;,:!• ;- J,lt.. , 
Jm mani Cest l'Î • 'CU ·hfrr" 'NU ·va 1i nici p I Cd~U;-' I \ 'A. i I .' dv t~ \ \ . 
rlţle. con&a~'a e de~l- rtă ~ care ~ si 'nu s~ ~ ~. \.~~t~~e:o:ro ~ ~~ 
tării acţ1u!YJ_~r ~e ec~- # 01Jgaruz<:ze asemenea ac-_. _ş~ _vom sludia -~ill.l 
nom!s ·e. --Prliptm . ~11 _, 1 ţiunl". . \Lt ţi!e de materializare 

•. 
a ei:·'Aş ma{uaminti că' 
~n:tru &·elev;[ JJ'hai-· avem: 
şi„11le.:·mstrnmeli1:1· «:1e e
oonomisiTe : ·· timbrele.J . 
U.rt ·timbru costă- uti leu) 
0ind ·• .. elevu1 • ·adun~ : 
timbre - de 25· -de. · •lei,~ 
predă timbtele ·$i -suma· 
i se•ttrece. 'l)e Ul1ret .. Pi.
cest sistem \dă bun~ 
rezultate r acolo . -unde 
lucritorul C.E.C: este · 
sprijinit - de l· dirlgin~1. 
Shit· multe~· Şe'oli uhde, 
cu ~ bâţiii economi.sl.ţi in ' 
ace.st mod, se · org:ml'-· 
ieazlÎ. excu1·su „ itl.Sbroc
t!Ve · ,pen tt1.1 · şeolai:i. 
Demn de remarcat 
este .c şi faptul că· in 
mânU1'lele şcolare 

l'de U~tu.Fă rdmână, l> de 
mă~tieă - -educaţia 
irt .''spirltul · eecmO'rl:l;.slrji' 

. . 'b!ri\.f_lqr' ,. Jla C:EiG. ~ tş1 
g~!ieşte · l'tl:h J ,!Spaţiu ~ t ot 
mai l&î'l ·Ş~ în cdte~. 

' :p?-ultim& <!oper{lă., !ipat 
pro}>leme de C.E .C.". 

lfint.ie • S7:~A ur CPu
blicaţlilţ. pepthl -copii 
.,t-~ini\a-" · ş.I . ,'ŞolmJf 
~ttiei'i} ; 
'" „D~ ani de •zi•le ~ 
{,).11cţiâ · TeV'istelot" .,B--a
ri'itnrţ.a "- ·şt ,,$oimii ~a
t!'it!i" · r~izeazi'\. ·cu 
~·~jinol C.E.C.-ului, · o 
culegere atrăgătoa1·e de 
texte literor-arrlistice 
pentru copii, intitulată 



~· 

:,casa f~,,.mecat"ă". o 
asemenea culege1:e va 
vedea lq.mina tlparulQi , 
chial' cu l>t'ilejul l!c- · 
tualei „Săptămirii a ·e-· 
oo.nomiei ". Culegerea, · 
b\.leudnqu-se de colabo
rarea sCirlltori)ot DOŞtrJ. 
de frunte, cuprinde 
poezii, povestiri, 'pro-. 

I verbe, catrene c\J ăe&e
ne, fabule, epiJranie, 
cintece joeuri ~e > eţi. 
vinte ÎnC't'Ucişate; anec
dote, pe tema economi
sirii la C.E.C. Cărticica, 
mult îndrăgită de cei 
cărora li. se- tB.drese-.uă. 
este foarte roma! 'uwi
trată şl m· putea :!o
lool redacţtll~il -~ 
înviorarea mateffalei'Sr' 
cu tematică C.E.C. Pen-

i ttij a-şi spori utilitatea, 
ca unul... ~r~ mă . <>eup 

I de sdec:ţi.. şl ·C®l'Clona„ 
~ , , ,.nater!alelo.r, . V4 
t,11ebw! Să .• duu, ,,.fireşte,• 

I Q· mal mare ~tentle. 
lintbajuluir care în ţ<lilH 
te cazurile. ţ1oebuie .. să
fie . pe hlţelesul_.~pplilor.: 
P,rofit de vr~~~ .ţo- . 
varişei de. Ja emisJun~ 
de radio pentru CQpiJ 
spre a solicita o mai 
strinaă coi.bo,rare în~ 
.Q<>i în aborda1·ea tem&
t:i.~i economisirii" . 

Gabriela MA'[IT.U_ 
(Emviunea „a4io p.mtr-u. 
copii,) 

1,Acea.<1tli. colabOL1JJ'ih 
este blnţ,v~itA ·JiL ;_. to. 
ceea ce rne pl1veşt~.i şj: , 

, pj.nă .Jl01.1m .aqi „ tiraJJa
mfs la radlo poezlL .dLn 
„Casa .t~m~ştă" . . DeQl 
a1· mai tl'e~ui ~ şi l'llQ 
terial.$ noas~ s,ă, 
apară în „Ca,s.n !el"me.: . 

., 

cată".„ .„ 

Ion. NASŢAC (Redac
ţia .Radiopublicitate) : • 

„P.ropun sli se alc-ă
tuiască o culegere cu 
matei'iale apărute in 
presă sau transmiSe la 
radio pe tema econo-
m.iei, care să fie pusA 
la dlspozlţ.ia sucursale
lor sau W)i tăţilor C.E.C. 
µn rol deosebţt .i~ 

munca de\. w;~_ . ndă, 
U ~ şi mel!Xljile -pe te
ma· C.E.~: ~ ~fot vre<> 
cinci, şase ·melodii pe 
text~- adecv.ate - trans
mise <l,e' m oi la radio 
in · ul$»w !r an, -şi care 

. ·~fl..._ f f 

"Io .. ·.culegere 
• • :•I ' 

,_i. h 

'! .!'- d' 
I .e 

J ' 

P.etTe · .POP.14. <;,Scîn-
tein"l : · , '"' · - 1 

. : 

s-au buct.qP..t de o. lar
gă audien~:11!\ffi- ffei,mit 
in acest ·sens scrisod. 
Ba au .Şi y.enit }!J, O.oi, 
ca 6ă le , î,bq~g\Şfreze, 
del~ga.tJ, .ai c~'elor · pfo-' 
nieriţo~ a1n lâŞi, . Gawţi 
şi Bucureşti, 

' IV 1\1~ • • 

rea·hzata . I 

~ ,• 

~ : ' 1 • 

·nostru, acesta a {lCor
dat. J~k>td~pa s~ţi:\ii"' . 
:cuy e,n1 t PP.PU.~fi;i 
.activităţii c~.c. J. 
forme c.ît mai at.r-;ig „ 
toa~~ şi ut-i1e, ,pubtl~ 
articole 1 menite ~ 
meargă la i.rlima clfa-

- \ „. ' 
1to.rUiuî. „1 , ,i..r;, ~·• 

Sînt cu sigµranp .tn. 
ase11ţimen tµl tu !:\};.or 
;celor de la tă de - · 
mulţumi to~ar~~u 
'dr. Miţcea Popqv.ic..l, 
pr.~~ijlte_t~ consil'iu~~ 
tltt adnU..~ţsţq1ţie .al ~-
$e1 de Econom il şi C'oiţ;
s~mnaţlHnl1 p entru ,.,;ex
punerea IăcU.tă, ca •Şj 
J>enn-u {iiater1a1U1 do
CUJ'll.~ptar ,ce ne-a fost 
pus ' la aispoz.i ţie, u . 
şi lntei;esan€. Răinini.c 
fi.e~'llc diri ,cei pr~ei 
a1p . Sfi ne aoga}tlo-h .în: 
funcţie a~ . s~i!1C.Y.4 
protiî.ul Ş1 desttoâtt 
publicaµe~ de a 9i}.i~ 
di sugestiv activitatea 
C.E.C'. în ·cadrul ,Săp 
tă!,DÎl}ii. ecqnon\le.i." , ' 1ar 
ngoi •F tot .ţwipw a ... 
Inului 1 

, 
1

_ .,. 
-Mircea PbP6v ÎCI 
,,ţa_ , rln d'u1 · .Msl~ 

m~IţUij1.i m· tµt;i1'?1' 1~e1™: 
J>i;e.zenţi ppn(ru p;:\rţ . -
:pş.re. p&itru -p.1·0,131en\ : 
tidic~f~; · pţn ( rLi . p ·c>!:?J· 
n~'rUe' fij.cute,' {iropu·r\: 
ce ~e vo~l studia c~(~ .ti :. 
tă , a~ţia,1 u_ J:tnmd . f.l'e 
transpune m vta~ 
Mulţt,Ullim 'tuţ,uro.r ~;, 
dacţiilor penti•u poµU
lari1.area acil ităţii dtJ 
eci119~si~ j C.E.C. 
acfi.Vită1e care~ în anul 
jubiliar 1909, cînd Oa:sa 
de 4ţ;cohoT,J• -şi f in 
seh'llla iu.hl va pl.inl 
memo1·ablla v.îîSt.ii de 
125 de ani, . ya t1~b'u1 
să in registn~ze lin ade
vât;p.t sqlt calltativ!:1 

Tr qn p.ttMI'J.'U.Sd ~ 

,... , 



Con1erţul in·_.~ slujba . oam.enilo_r, 
a calităţii vieţii lor . 

• . ·l•·u.·.1 

Ce e nou ·in activitatea l.C.S. Mixtă · Olteniţa ? 
o~TENITA - :tîrg?J,Şo·~'l de al:tO;.

aa.tă de pe ma:Utl ·'l'QmlÎ-nesc ar·' Du
·nării - este astăzi· t m oraş '1$flo
r it01', în plină d ezvoltare industr-b:rlă, 
social-ettlhtTală şi edil.i·ttt11-gospod;ă
rească. Centntl, · ·da·r ş1 · .ca11·tiertlle, 
·1-0t11J poaTti'i. pec:etea. no1tlui, a av Z111-
t'tl l11i con s-t,,.uctiv aL u1t.inllel:01• două 
decenii . fiindcă, î11d aosel!J-t· . după 
Cong1·esu l al. TX-lea al p'!Lrtii4'UJ'iji, 
aici s-au î11 c1 lţat m ul:te întrepriooen:; ·: 
tnttlte ed /.f icti social-cultu rale! lm
presione@ă plăcu.t· iHocttri!e 'imtl(e, 
clar şi magazin ele 11.ou :ctonstruite, 
spa.~iile conierclale . la.rai. -~i lutni'- · 
noase. Pe scnwt, tot ce atestă' grfj~ 
deosebUă, statornică a partid'lilUî ·şi 
stet ti lui nost1-u ' d e a efect' ·cete mal 
bune ccmdi-ţi·L de viaţă şi de muncă 
pentru oameni. 
RăspmtZ'lnd acestei 'orifi, ltttmlto

rii com<m:ia!t · ai 1.c:s. Mixte fllte
·niţa se · străd-uiesc să rett1tzere la 
un nilvel ti.di cftt saTci;nile ce · Jtt· re:.. 
-vin p entTU tmbunătăţifea Ctmtinttd: 
a aprovizionării pdp'i'tfaţiei, · p4inttU 
i11d.epl itni rea in:(liccito·r'îlbr economi
co-fitui.nciari · ş!i, _. i1uţ.inte. ae~ •"to<i~. 
a celor d'e -eficienţd, de calitate· §i 
rent-<ibiilH:ate. ' · 

- Bilanţul efectunt: cu clţya timp 
fn urmă îh adunat·ea gehe'ală a re
prezentanţilor· oamenii-or muncii -

•f,, . 

ne spunea to~arâşa Emifena &wu, 
directoarea I.<Y.'S.M. Olt.en~ţa - a 
demonstrat ·voinţa· tntregului perso
nal al 1ntreprjndeti:i; n<>aSt_re d~ 
a-ş.i onora cu „ stricteţe angajamen-· 
tele, de a se situa h1 inălţimea exi
genţelor ac'tuale. Cu -alte· cuvinte, 
de a i>raotica un come.rţ civi-li.zat, 
eficiient~ de înaltă califate.. S'-a evi:.. 
den.~mt; · ca ş! în ani:i ·trecuţi, rol:ul 
cte frunte ttl com'l:l'.tliştller, spiritul 
lot'.· goopodăresc, de• in:i.fi:atlvli: De 
pildă; numai îr'1 :Ptima jumătate a 
acestuf' .an, unitiăţi)e întrepriliderii 
uoaske»iau desfăeu't: un '"olum de 
mărfuri îh · viitoare d'e' 2ao;1i miJl
oane lei ,cu~ pesţe 35 milioane -lei 
mal' mult; faţă 1d'e' prevederile· 'J)la
nul ui. Aceasi:ă creşte1"E! repre-Lllită 

• tt ti -vclwn sp01ift de '.Prodwre, cu 
~te că şi ·în acest an ne conf.run·
tăm cu une).e greută.ţi , Ntii:na;I· prlil 
umtă.ţile · de1 

• das!âcete< · a produ&hlor 
.indu.-;triâle . s-au· cvl.t:idut p<>pulaţiel 
oriiŞutui~ coroecţil în· valoare de 
31-;9~ · milf~e l~i. ltii::otaie .....; 114,69 
mlli~e le\ i_nCă~frunirite .,_ ' lS,41 
mili<iene lei, ' ţesături ~ V,72 mili
oana 'Iei, mercerie· .LL 3,96' . mmoane' 
tei.- , Lli a~tea· Se- ndailjlă t90 · fri. 
glaefe, '1Ş6 · IriaŞini "'de spălat ru!e1 
363- aparafe. tadto, 14Ş teleVIzoare; 
100 aipiratoare ~aţ! praf, 185 ' bici-

cie:f.e, mobilă tn ·valbare de peste 
5 m ilioane lei, pre.ctim ~i alte in"O
duse de ui casnic şi de folosinţă 
îndelungată. Sigur, cifrele amitilite 
apar în adevărata l<>r lumină dacă 
le raportăm. fa populaţia oraşit Jui 
nostru, un. oraŞ! relativ rtlic, care 
nu trece cu mult pegte 30 de mii 
loeuitori. 

Di:recl.:oarea întrepr inderii n.e-ci 
v0'1·bit apoi pe larg' despre preocu
pă'tile cele lllM:i actuale, preocltpăd 
major~ ale conduce1•i:i; ale cons ilii1-
lui oamenilor muncii. 

:.;_ O const.anta a activităţii noâS
tre o reprezintă, ·fără îndoială, for
mat-ea şi afhmarea în rînduyile 
t ttt-uror JL(Crătorllor comercitlli a 
unei ati.tudini inaint.ate faţă de' 
muncii, a unui înalt spil'it de r iis
punde1'e -faţă de ihdeplinirea sal'~ 
cinllor ce 'ne revin. Ne preocupîi. 
în permanenţă îmbunătăţirea cali~ 
tăţii muncli oo·gan'faătoi.'ice şi poli
tico-educative ce o desfăşură.hi, "'zi 
de zi. în toate compartimentele şl 
la -toate riivelurile. Cu deosebitll' 
grijă pregătim adunările gen.er-ale, 
supunind dezba:-ten'.i: 'cele mai de 
seamă probleme CU Ca.t'e ne COO:

fmn.tărn. 
Aveam s-!i aflăm apoi că un sti

mulent substanţial in realtuirea 
sarcinilor ·13e plan, a angajamente:.. 
lol'· astîi:nate l-a constlti.lit înkece-
1-eil ~.i.allstă . . ĂceaStâ ·a' :fost ot"-ga
riîzat~ atrt îl'itre- 'tinităţlle 'cu acefaşi 
protil, Cft şi înfre l'llcrătOL-H acele
i8.şi :formaţii, Depăşiri insenma te 
de plan tn sectoriJ.l · desfacerii· '!;tr6-
duse-16r alimentare · au în.ţegistrat 
ma.i a les colee'.ti'vele conduse ' de 
&;w B1L(14, şef de uhitate · oom))e~ 

. L. , 
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terlt cu ~.utorHi»e şi vechime. :ln ae
ti vitatea sle 1ircxhlct1e, (Au.toservire;:i 
nr. 2 Complex), Gheorghe "Căpraru 
şi Stan c u·relaru (Autosei:virea 
nr. 1 BIG) , , D umHn 1 A1:.,. 
ohelttş (}\ul03e.rvire."l 1 n r . 3), 
Constrmt jn Tomci (Autoser
virea ~-. ~ Pia.11;). ;Asan Sattri j (f\„ 
utoservlrea nr. 5), Tudurache T j,c;u. 
(Autose rvirea nr. 6). N icolae ,Şa
nică (Autoset-viţ~a nr. B). Victor.ia 
Capdţ;i1J.ă (Alim~~ra nr. 1), Gheor„ 
g]te Enciu (Âli n}entarn J'lt'. 2), lOMldJ. 
Negoi (A lfment?i·a J'll'. 3) , Nic91a~ 
CotLrfia ~Alimentar~ ·tu·. 4),. VasHica 
Ve.ţrineanu, (A.lj.rţlwit;:ira Val ea Ro-; 
:jie) şi Gherghi11ş., Colceag (t'.a&a <le . 
Co-men:r.I Filnturru. ln sec.ton1l de 
nlim~ntatie publicii toat.e un(lăţiJe 
se prezintă •. cu. depăşi ri su~Lanţi~le 
de p lan, <.w i4eaj.iindu-se Jnqeosebi 
c·91ecLiv.ele contl1Jfi:e de Pţfre C~oce(J. . 
şi Elf11abeta C~ea <Restaui;antul 
Modern}, G heo.r-oh.e CudaLb:i.i: cRe
slau ranliji Poi;t}, Ion Dµ71'1!Ur-?ţc.·µ 
C1'esl;aurantul ~.C,1;amă Strugurel), 
1\fl.lia,i Piţigo~ CR~tqurşptul . Danu
bi µs) Stef an $RPJŢ.ld , (Rest.aura.µ tul 
Gară)' , I i.0.ihqi ' C~t.-iŢpuci Şi ·r~Hft?i 
Girciog (Resta:m:antul Ii>intă), N,teo
Lae Ionlţ.ă (Restaurantul Tu!-'Q.), 
Cristian Niculescu. · (Restaw:antul 
ljÂn}„ ~eLre Vasi~ (Butetul P.a.rc 
$.v1tl;l!}, p~·ecum şi .cele din sectop.~ 
v..atiseL·ie şi . . c9teîă_ ·riţ,_ · <Condu.şe,._,i d~ 
G lt e?:r;ghe , ..__Mante.a, . Eţisa.~t.a.. ţ'yot~, 
i\faria LDUr,i Ma<l(ţeta-, ~tttao1, 1\f~· 
Arsene, Ecat-er-f1'a •1StoiGa .şi Floa.;. 
rea Pitaru. Mei;it~ evidenţiate şi 
e.f01·;t1u:ile Jucrăt-Olilor com6i<;iali_ 
d in celel.alt~ sectopre..~,- . ţesăJ.î;µrl, 
1ncăltumin1;e1 . con~li\, ţi·~cot'4jţ, 
met.aJo-cht~ic;P. -, ş.~'; - . ~~le ,· m.31· 
m ari depăşiri d e plan real zindu-le 
colecti.vele conduse de Mario. Po-

~ V , • 
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„Presa, radioteleviziunea, trebuie să-şi Îndeplinească in mai bune condiţii 
ruhii important în dezbaterea probiemelor complexe ale dezvoltării societăţii 
noastre. Să se asigure de1baterea critică şi autoi;rilică a diferitelor probleme,. 
să p~rfecti onăm dezbaterile şi cadrul democratic pentru ado11tarea hotărÎrilor. " 

NICOLAE CEAUŞESCU 

„La cca de-a 70-a aniversare a form ării statului naţional unitar român, 
să facem leoămÎnt că vom acţiona cu întreaga răspundere faţă de interesele 
porrnrului, pentru întărirea continuă a i ndependenţei şi Su\eranităţii României , 
pentru denoltarca tot mai puternică a fo rţelor de producţie, a ştiinţei , culturii, 
Îm'ătăminlului , r1cnlru formarea omului nou - conslruclor conştient al 
socialismului şi comunismului - că vom acţiona întotdeauna pentru bunăstarea 
şi fericirea întregului popor, pentru măreţia României, În societatea comunistă!" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

1 1 1 ,...., 



Revistă editată de Consiliul Ziaristilor 
din Republica Socialistă Româ~ia 

ANUL XXXII NR. 11-12 

NOIEMBRIE-DECEMBRIE 1988 

Sumar: 

Colectivul redacţional : 
AURA ANGHEL (secretar a·espo:nsabil de redacţ]e) 
MILENA COMARN•ESCU 
CRISTINA DUMJTRESCU 
AUREL NEAGU (•redact::r-şe() 

CONSTANTIN TATU 

Lei: 16 

Redacţia: Buc:Jreşt i , Piaţa Scînteii 1, telefon 18 57 75 ; 
17 (i0 10 / 13.33, cod 71341 
Admirustratia : l.S.1.A.P. - Piaţa Scînteii nr. 1, telefJn 
10 CI~~ 57, cod 71341 
Tiparul : I . P. „Inifonn3;<ţia" - ic. 2714 

Cititorii din străinătate se pot ahcna prin ROMPRES-

Lucrările şedinţei. comune n Plenarei C.C. al P.C.R., 
a organismelor democratice şi organizaţiilor de masă 
şi obşteşti. 
Ext)unerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU 
I X. Activitatea ideologică, politico-educativă, de fo~
rnare a omului nou, cu o înaltă conşti inţă r evolu
ţionară, socialistă - obiectiv de importanţă deosebiti 
in actuala el.apă 
DE:lBA'l'ERE PROFESIONALA 
E11.-i>uncr ea. tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Ia şedinţ 
comună a Plenarei C.C. a l. P .C.R., a ur&"a.nismelo 
democratice şi organizaţiilor <le masă şi al>ştcşli -
document programatic, de inestimabilă valoare pen
tru întreaga noastră presă. (Participă : Dumitru Tir
cob, Ştefan Naci u, Paul Dobrescu, Ioan Strugarlu~ 
Gheorghe Mihalache, Valentin Ionescu, Gido.fâlvl 
Ildiko , Liana Enescu) 
CONVORBIRI PROFESIONALE 
Comentariul extern, mai prompt, mai 
complexitatea actualităţii internaţionale (Convoroire 
Ct• Dumitru Tinu, şeful secţiei externe a zinrulu 
„Scînleia ", reali zată de Milena Comarnescu) 
O ZI IN REDACŢIA ZIARULUI ... 
P resa arădeană ;;- purtător de cuvînt al partidului, 
tribună a op iniei publice (Constantin Talu) 

• O publicaţie mereu tînără, în pas cu timpul <P 
zi în redacţia ziarului „Flacăra ro~ie '') 

• Demersul publicistic al ziarului, o forţă mobili
zatoare (O zi în redacţia ziarului „Voros Lo-

bogo "). 
RP.TORICA ZIARISTICĂ 
X \ -L Substilul interpretativ satiric (I) (Ruorică 
lizată de Constantin Lupu şi Mircea Hamza) 
FAŢA IN FAŢA DOUA ZIARE 
Asigurarea şi fo losirea resurselor energ~tice, temă 
prioritară pe agenda întregii prese ~aţă în fată. 
„Cuvin tul nou "-Covasna şi „Drumul socialism11lul "
Hunedoara) (Constantin Tatu) 

ZI UA TIPOGRAFILOR 
!naltă preţuil'e a muncii lor (Mihai Albiei) 
Can!cur.;uJl p1·o!esional : „Carte.a de a.ur", Cupa 
pografilor 
DIN EXPERIENŢA REDACŢIILOR 
O acţiune de presă care probează eficacita.t<!a impli
cării ziarelor în rezolvarea unor probleme concrete 
Subredacţiile, ajutoare de fiecare zi ale ziarului 

• Legătură permanentă cu. reţeaua de colabora
tori (Xenofon Iacob - „Gazeta Gorjului ") 

• Largă cuprindere tematică şi imens cîştlg 
t imp (Victor Ma.ftci - „Clopotul "-Botoşani) 

PE TEME GAZETAREŞTI 
Ziaristul, erou de litr.ratură (III) (D. Roman) 
ATEL.IER PROFESIONAL 
Duuln competenţă : politică şi profesională (Clara 
Dumitrescu şi V. Zamifrescu - „Munca '') 
CONTEMPORAN CU NOI 
L. Kalustian. Realitatea scrisului şi vocaţia militan
tului (Uie Purcaru) 
GAZETARI DESPRE GAZETAKIE 
Octav Livezeanu : „Păstrez şi acum imaginea tova
răşilor cu care am dus această luptă" (Const. Darie) 
I·~cartamentul optim al coloanei (Mircea Ichim) 
Răvaşe „lingvistice " ... (Dorin Uritescu) 
ANCHETA REVISTEI 
„Presa noastră" "89, mai aproape de aspiraţiile pro
f esionale ale colegilor noştri - gazetari (M. Comar
nescu) 
DIN TRADIŢIILE PROGRESISTE ALE PRESEI 
UOMANEŞTI 
Presa transilvană a Marii Uniri 

• Ziariştii arădeni în avangarda luptei pentru 
unitate naţională (Crăciun Bonta) 

• Izvoare de mare valoare şi autenticitate (Ioan 
Bască - „Unirea"-Alba) 

• Ziare româneşti sibiene in slujba <lesăvîrşiril 
unităţii naţionale (Lucian Jiman - „Tribuna 
Sibiului ") 

• „Cuvîntul liber" ş i „Reporter" - tribune al~ 
luptei antifasciste (Rodica Şerbăne.;cu) 

HŞE PENTRU UN DICŢIONAR AL OAl\IENILOB 
DE PRESA 
Alex V. Beldiman - ziarist din naşler~, 

din convingere (Rodica Şerbănescu) 
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Pledatei 

• 
ŞI· masa . . şi 

·-
-;_ -~ · _ St~diul ~cl-u·al .ir sqeietăti! socialit~e, · românetrt· 

.-
~i . perspe-Ct'ivele dezf.oltării .sale viitoâte1 lpe,tlet iotrarea. „f'dlfcl_uter~&; 

econom;fco-sociăle, . detvoltarpa denH>~ră\r~r rounclloreili·rev. Wtie1Qal!~ 
I 

'rolpl sta"tului şi al oraanişmelor demo.eratice. Cre.şto1e.a roJului Pctrlidldlli 
Com.un_is't .Român şi activitatea ideologic•, politico-~d~catlvă, 

ridicarea nivelului de cu~oaştere1 ştiinţifică, de ..cultură, a co.nş.~in. ;ei 
I 

revoluţionare. Raportul ~de fort.e şi caracterist_lcif e fundamenf·at,p 
·ale situaţiei internaţionale _, 

XI. ActiVitatea idep·lugică., · polnico--e.ducaUvă, de formare 

a o.mului nou, cu o .îna.ltâ ·conştiinţă revoluţionar~, s,ocialist"ă -

~ obie~Jiv de important~ deosebită tn a,cfualai, eta~ă 
Aclivitatea ideoJo·gir;ă, politico~edn

calivă, 'le .fot:m:are a om.ului n.ou, 
cu o îoaJhi. oonştilnţă revoluţi.onarli, 
soeiaUs ti\ <iomtUule:•una dl.o, proble
mele de im)>ortanţ~r(leosebită.in ac
tuala efapii de iletivolt.'are a socie· 
tăţii noastr1f socîali.st'e. 

Am 0-bţfnnt- m·ari 'fealiz:ilrl pt·in 
înSlişi genl!faliznre.â ' invaţi\niîntul\P 
de 10" ani j i. t,rc~eren., vi . ~torii 
ari.I; la înyafămjntul 'de 1.2 a..rl:J. Pu~ 
ternica dezvoUare a: 'tnvlîţlfmintUlul 
super.ior, dil'erllcfio forlllo' de, c alifi
care şi rid·icare' a; cµ.noŞ'flntt?)or teh
!1~Co-ştiinti!i00-, tbdf.lhri:u ltul .. c"ţe 
Plirt'jil, inclusiv 1i':n-văţămîntul polit ic 
l\e l11asă - <:ure cu:111~lnd.c .muloane 
de ~embrî de pa_rtiţ} şi neuiembri 
de ua.ditl - au :wut şi au un 1lnar.e 
rol î.n lnt):eaga. aetivUnt-e· de ~ilUcarc 
a · cnneli<tintelor. a nfveluluJ iert~ral 

de cunoaşte.ro .ai activiştilor .fi' ~-
turor o a;menilor 'muncli. · 
· Ou t;oate ~tea;aoŞa aum am ard
iat i.n "Tezele di.n a.l)rllie, s-a pro<lUS 
o ,anumită :riimî.11er~ ·in- \lrml a 'nl" 
velulU,i ge!nera1, l aooiogte, 'POlltfoo
educativ.f f âf:j\ Cle ilezvoUarea rorfe:
c1or şi 'i'ela .mor de produ.cţle, a ao
ejetâ-ţil_ noa,st:re s-ociali.9te; tn an-
samblu. ..... 

Da'cli în 'prlrri.ii am ai oon5trueţle:,i 
soclaJlste, act)vUatell .politroo-educa
ttvă. de prO.pag".&n~i· ·a· avut un rol 
toarte însemnat •tn "'mobllfzare-a ma
selor pop\}lare: a. tntf eguJu\ pop()r 
pt!)ltru învl.ligere,a" 'gr'eufâtllor -ŞI ~1-
gurarea mers.Ului i'.baJnte al ~lrii, 
tr~ptat. acellstl a~tlvttate a ellblt 
î11tr-o anumit! mlisurli. 

Au tost concenlraie e"tortu.rU• în 
înfăptuirea _programelor de tlezvol
t-are a rorfe10r de producjte, a 9U-

inRl;· ~ tebJW:ll, Qe de~,o f~ie 1e
~IJA a _pa.ţr.~ 11. tnt,r.~. - oFill 
m~_W:A, a in-eep~-' JJ.ii ifle :ţltJlf!lPre• 
elatl aeUvUatea p0UtU:o-eduea tlv1i 
d•· rldl~re. a "'°~tlhije'P- r~voÎ],~ll!>: 
nar, .a ~mu.nlş.~rj , ·a nie1ibrUoJ.'; 
ona,nl,a.ţlflor de mail .Ş) o~şl:e,u. a 
maselo-.i Populare Jn_ rene,r~.. 1! 
J)eş_l in'"' J.11·.GJJJJgresµ.l h~e3; 

tD ra_podul pi;ţien.tat s··a , ~IWa,1 
n.eceslta.t-ca ln~nsttlclr.,ii .aetivltlttit 
ideoJog.lce, ·Penh:u a iJ,tţd_ege, .~al 
bine ,marţJ.e t<ra:nsf:ormăit ..oo a:u Io.o, 
scblmbkile din socletat~; pent:to 
at:a..bil.l.l'ea .dblel)ticve1or ş~ e1Aorarea 
pollt~cli p&rtJ4ulllt noi;tt:~ -~\ op0tt 
de, .aceste .realttAJI„ ~pe ~l'CUl'J nu 
putem s~une ~ sia1 rlc:ut lOtul l n 
aceasti prlvlnţA.nS·~ ~crMt, o -an_p„ 
mlti eoncepfie sr_eşlt~ du~ ~· 
avJnd tlQ. vedere 'fli atp obllnut rea, 
llzărrl T~mar~b.J,l~ nu ar mat itr:.eliUI 
să d-csfAşurim o ~~d P."lop!Qranlt,..., 
şi ·a.ct~vJt~te pollttco..1ţaeologlc~~i 

·Programul 'ldeiotoirlc a.I pârtJawui'1" 
dJn .J.:982; --.a' attas a1entia asU:pr'a> u
n0r pn;lbt~:me ţdeololiice~ ..:Qb/e~ 
aiu1u~a- lui.or pro'f>leme diÎOsebtte 
.'1.entru .aettvttatea ·no~stră eiiue att 
vi. .Aeea11t·1 neee3it-a:te nll it tos,t 
lllsA b.lne lnţeleuA ~t nu s~a"fl.âeţfe
nat, cu ·to11tă hotbl.rell', tn so:ir1fu1 
~elo.l" btortce ~l al orienfi'.rUor <1e~I 

't _' „ 
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nerale pentrit activitatea partidului 
in nou~ etapă d e dezvoua~c a so
cietăţii .noastre. 

Avem rezulta te b
0

WlC în a ctiv;ta- · 
te3 literară, ariistică, in a,rta plas
Ucă, in muzică, teatru, in toat~ scc
wareie muncii volltioo-educativc · şi 
culturale. Cu toate acestea., nu pu
tem fi pe deplin mul~umiţi cu nl·
velul general al operelor şi lucră.
ritor realizate in diferite sectoare 
ale activităţii cultural-artisUcc. 
Mă reler succint la toate acestea 

pentru a atrage atenţia asupra ne
cesităţii de a lichida rapid minusu
rile, anumite rămâneri in urmă şi 
de a ridica nivelul acUvit'ăţii ideo
logice, politico-educative în toate 
sectoarele, i'n concordanţă. cu cerin
ţele noii etape in care se găseşte 
România.. · 

ln ţara noastră, în ţările soclaJis 
te, în ·întreaga tumc s-au produs 
mari schimbări in raportul de forţe, 
in relaţiile dintre clase şi popoare. 
Uriaşa dezvoltare a ştiinţei, a teh
nicii, lhgirea orizontului de cunoş:. 
Unţe genera.le in toate domenute 
pun la ordinea 20Uei analiza· şilinţl
lică. a problemelor actuale şi de.z
voltarea. pe această. bază, .a i•rinci
plllor socialismului şt.iintUiţ, a con
cepţiei generale ma&eriallst-dialec
tlce despre lume. 

Nu se poate apela la citate şi teze 
elaborat~ în altă etapă isk>rică. L e
g>lle- obiective generale, principiile 
socialismului ştiinţltic nu reprezintă 
o dogmă, ci o călăuză în dezvol
t.arca, in noile condiiii, a. teoriei re
voluţioW!-fe in strinsă legătură cu 
noua et.apă, cu noile realităţi, păs
trmd in.<1ă; permaneni concepţia şi 
spiritul revoluţionar în întreaga ac
tivitate. 

ln activitatea noastră ideologică 
trebuie să dăm un răspuns clar 

2 

problemelor esţnţ-ialc ale socialis
mului, ale conkadicţiilor dintre ca
pitalism şi socialism, ale contradic
ţiei dintre „lumea a treia." ş1 ţările 
ca1>italiste dezvoltate. · 
Să punem cu putc1·e in cvi<lent-ă 

faptul c~ deşi capitalismul mai dis-
1>une de mari resurse şi torte, el s-a 
dovedit incapabil de a soluUona 
problemele fundamentale ale oame
nilor, ale popoarelor, a.le 11ăeii. 
Să nu uităm în uici o impreju

rare că orinduirea capitalistă va 
trebui să facă loc noii orinduiri so
ciale s ocialistce. Aceasta reprezint-ă 
o lege a clezvoltării omenirii ! 

lu acelaşi timp, trebuie sii sub
liniem, cu t-0a.tă put.erea, că„ intr-o 
l)Crioailă scurtă, socialismul - care 
s-a rcaliza.t in · concli\J i diferite de 
la o ţ a rii la alta, ţiuind seama de 
nivelul in general redus de d ezyol
ta.re economico-socială <le la ca.re 
au 11ornJt a.ceste t ă1·i - a demon
s trat forţa, vi-t.a1itatea sa, cu toate 
lipsurile şi greşelile care au avut 
loc în tli ferit-0 ţări. 
Viaţa, realitatea a n. demonstrat că 

socialismul a soluţionat - şi poate 
solu.\-iooa - . înt·r-un .mocl nou, maj 
bine, problem ele vft.ale, de muncă 
şi via~ă a.le maselor 11opula.re, ale 
popoarelor, ale asigurăru· păcii in 
lume. 

P e a.eeasHi ba2ă, Pornind de la 
întreaga. istoric a dezvoltării socie
tăţii omeneşti, sl punem cu putere 
în evidenţă faptul căi trecerea ome
nirii spre socialism reprezintă sin
gura cale pentru soluţionarea pro
blemelor oom,plexe ale lumii con
temporane, pentru 11rogresul social, 
pentru bunăstarea po.poarelor. pen
tru o politică de pace, de colabo
rare egală intre toat.e naţiunile 
I .. I 
UJllll • 

Este necesar să se sublinieze, tot-

odată, că trecerea 11e calea. socialis· 
tă, într-o ţară sau a.Ua, trebuie al 
se realizeze corespunz!tor nivelului 
de dezvoltare şi conditillor din fie
care ţară, că nu existăi şi nu poate 
exista un anumit „mbdel" in aceaJt
tă pri\linţă, că există pri'.ncipii, ltiii'
tă~i general valabile, ele care tre
buie să se ţină. însă ne.apărat .sea
ma, că socialismul nu poate Ci deci 
r ezultatul lupt.ei clasei muncitoare. 
a.I forţelor r evo1ui1onarc, proirresls
te, al fi ecărui popor, şi că nu poate 
fi im1>us din arară~ a.5a cum irebuie. 
să sublinlem, t-0todată, că nu est~ 
1>osibil să fie oprit, pe calea con
trarevoluţiei. Nimeni nu Poate im..· 
piedica mersul victorios înainte al 
popoareţor spre societ-at.ea fă.fă ~a_
se, s1>rc socia.lism, spre comunlJlm ~ 

Nimeni nu poate opri in loc' -1s~ 
toria, înaintarea fermă a omenlrii 
pc calea. progresului, a fliuririi ~ei 
lumi mai drepte şi mai bune, în 
care fiecare vopor să se dezvolte 
în mod liber , şi i~dependent, aŞa 
cum doreşte, fă.ră nici un amestec 
din afară! 

Se im1>une o analiză h~me(nici .<lll 
pa·ivil'e la ac~iunea legHor, obie9$ive 
in dezvoltarea generală, şi in COlldl 
ţiile concrete ale construcţiei socia
liste, ale realităţilor dintr-o jarA sau 
alta.. Jo a.eest cadru. tcrebule siLsub
li'niem cu toată tăria că nu. este 
11osibi.l să lăsăm dezvo.ltarea socl&
Ustă la. voia intîmplării, că pedec
i ionarea construcţiei socialiste, apll· 
ca1·ea legilor obiective, a prlncibt
ilor aut:ogcstiunii, autoconducel!ll: 
autofinanţării trebuie să ducii nil Ja 
slăbirea. sau diminuarea roibfU,l 
proprietăţil întregului popor şi ~ 
operatistc, ci la întărirea rolului a
cestora. 

Se impune să analizăm temel.DJC • 
problemele coint-ereslirli mate ale, 



im11lctiril juste a intereselor gene
rale cu iuteresele particulare, po1'
ni'nd de la necesitatea asigurării 
dezvolt ă.ro gc.nera.le a societ-ăµJ -
11r em1 ' botăritoare pentru ridica
rea. nive lului de trai, pentru ca in
teresele fi ecărui om al n1uncU, ale 
fleci'!lrul ccfă.ţea\ll să poată fi sa.tis
fllcute in strînsă legătură cu dez
voltarea generală. 

Este, de asemenea, necesar să 
subliniem cu putere faptu) că so
ciaUsmul s e construieşte în oondlFi 
diferite de la o ţarii la alta, în oon 
formibtc cu realili1ţlle din fiecar e 
\ară, câ aceasta impttne o bună. in
~elegcre şi a11licarc în viaţă a. tegi-
101· genera.le, pornlnd <le la relaţia 
clialedlcă. dintre general şi particu
lar, ele la aplicarea şi pcrfecţio
narc:i principiilor socialiste de pro
J>rictatc ş i de. cointer esare ma terfa-
1!1.. Or ice perteeţionare a principii
lor economice, a. conducerii econo
mico-sooiaJe trebuie să aslITTll'e dez
voltarea pe b aze socialiste a socie
tă(ii, să nu deschidă în ni.ci un rel 
calea spre forme capitaliste, oa1·e nu 
ot dccit. să afcct.eze grav deozvoi

'aren. viitoare, consirucţ,1a socialis
mului, bW1ăstarea popoarelor şi in
dependenţa lor. 

Sint multe pmbleme teoretice a
supra cărora cadrele noastre d e 
Partid ş i de sta.t.. cele din domeniul 
nc1ivităjii ideologice, al ştiinţelor 
sociale, cadrele de ba(l;ă al e parti
duh1i şi întregul no t.ru partid tre
buie să se concentreze ş i sit se an
ga.je7,c cu toa te fori-ele în s tudierea. 
şi in~ legerea lor Justă, ln dezvol
tarea, în noile condiţii, a teoriei şi 
Practicii construcUei socialiste. 

Cu cit nivelul ideologic-teoretic 
va fi maJ r idicat , cu cit vor fi 
mal bine inf elese schimbările din so
cicta.tc şi lume, cu atit 1na l mult se 

• 

vor dezvolta concepţia şi spiritul 
rc \•olutlonar de acţlnnc, activitatea 
organizatorică, pracHcăi, in reali
zarea politicii generale. 
Să facem astfel incit, intr--0 ,pe-

1·ioadil scurtă, iwtivUatea teoretlcă, 
icleolog.lcă, să se transforme într-o 
puternid torţă ea.re si lumineze, a
semenea aoarelul străluci.tor, calea 
s1>re comunJsm, spre o lume in care 
oamenii vor tl pe deplln stăpini 
pe d estinele lor ! 

Este n ecesar să fntensiflcAm ac
tlvlta tea. polltlci.,. educa.ilvl, cuUu
ral.ă, de ridlcare a conşiUnţei revo-
1ui1onare a tuturor oamenilor mu.n
cil, si1 punem în 6-v:ldenţă noile şi 
n-0ile cu ceriri ale ştiinţei şi tehnicll, 
ale cunoaşterii umane in generai, 
pornind de la. concepţia. ştii'nţilioă 
despre lume şi viat' - materlalis
mw dialectic şi ist.orie. Să perfec
ţlonlLm acUvltat.ea înviţămintului 
atit dln pun,ctul de vedere al cu
noştinţelor generale_ t~hnico-ştilnţi
r ice, cit şi a l concepţiei revoluţio
nare de.';pre lum.e şl viaţă. ! Să im
bun1Ulţlm a'.Ctivjtat.ea invăillpiintu
Jui. de partid, a invăţămîntului de 
masii, 8ă creăm noi forme de de~
volta.re a Cunoştinţelor ştUn$Uice 
despre lwrte şl viaţi. 

Tr1Um într-o eDOc' de uriaşe cu
ceriri ale ştilnţei şl tehnicii în t-0a
te domeniile de · activitate, ale cu
noaşterii WDan.ţ> în general. Tre
buie să înţeletem bine că !numai în 
măsura in care vom lnarma. tinere
tul, o.amenl.l muncii, i"ntregul nostru 
popor cu aceste noi şi noi cuceriri 
al e ştiinţei şi e\190aşteril umane, 
vom ridica nlvelul general de pre
gă.1.ire al constructorilor socl.allsmu
lui din ţara noastră. Avem o puter
n.ică bază mat-er~lă, ştllnţlfică şi, 
mai p resus de foate, n e ciUăuzim, 

în întreaga activitate de concepţia 

ştiinţifică revoluţio.narl. lusAşi po
litica generală, tezele pdnclplale ale 
par&idulUi nostru constituie fl tre
buie să reprezinte un polemic tao
t-0r in î ntreaga activitate poli&ico
cducativă. In d ecursul istoriei po· 
porului nostru, O&n)enil înaintaţi 
din rindurlle sale au Mlus o mare 
contribuţie la dezvoltar.ea ttllnţeJ 
şi. tehnicii - a u fost momente ci.ncl 
s-au aflat în primele rindurl. 

Acum. cind trecem in&:r-o e&api 
superioari de dezvoltare a 111ocletlţU 
noastre socialiste. trebuie aă fim 
conştienţi că se impune ca o oece
sita t-e obiectivă să ridlcim nlveluJ 
general de ounoşilnte şi îndeoeebl 
să aslg.Ul'ăm ÎDm'marea. tnţreguluJ 
popor eu cele mai noi cuceriri ale 
ştiinţei şi tehnloil, ale cunoa.şterU u
mane în general. Numai pe basa 
celor mai înaintate cuceriri a.le ştiin
ţei şi tehnicu vom putea realiza o 
societate superioară din toate pUDţ-
tele ae vedere I . . 

Aşa. cum am declarat la d.eschl
derea. anului de învăfămint lâ Tl
.mişoara, trebuie să punem ln. cen
trul preocopll.rllor noas&ire intensltl.
car ea activltl.ţll lle ooreetare. ae•rt
dlcare a prea-1\tiriJ profesionale, teh
nfoe, cuUurale, de inarma.re a oa
menilor mwiell, a întregului popor 
eu un înalt nivel de cunoştinţe 
şti.inţifiee, ideologice. Să devenim 
o puternică torţă. a ştllntet şi cul
t.urli, un. popor care să &.eţloneu cu 
î.ntreaga OOJMttlnţă şl răspundere, ln 
spirit revoluţionar, să asigure zea
lizarea oblectJvelor dezvoltării SJL)e 
şi să-şi aducă, to&od&tă., contribu
ţia l a dezvoltarea generală a ,tun
teJ ,şl cunoaşterii universale. 

m l ntreaga această activi~ un 
rol impoda.nt r evine Festlvalulul 
na.i ona t „anta.r~ RomAulel ", care 
s.-a transformat într-o outernleA 
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ruişttâre 11e ereaiie şUinţificl.i teh
nică, ~u.1,turală, artistică de masi, a 
f{cut ca. Zeci şi sute de mil de tl
nerI a_e Ja oraşe şi sate să participe 
intens J această. activitate de ridi
cate pc (,,. treaptă superioară a ni
v~lllui de cultură generală. 
lnsc_ş~ij'ţ~ultatele, acestei activitlţl 

~rn~ încă o., a.atăţ i:n evident.I . TO,lul 
"'aselor, al po,e.orului, ea adevăraL: 
ri ur1tor .al "'cuftUrii, al intregii __ d,~Z:. 
volt~ a ;;pi;a:trl~ţ noastre: $i ~kţec
ţloni8' Şi SA dăm -noi d~~·un1 
activitlţij„ Cl'eatoare a Fest;ivaJ.tqul 
naţional ;m~tarea Rom~ii~·! 11) • 
acest; sens; trebuie să or1atrlzăn> mai 
bfoc„,act'ţvttafoa. '"de creaţie. leltnfoo
'Ştiinţftid şi in alte e,toihelli;i. a 
tcalf-e1ot,,,. a> caselor de euJtu:r~, a 
ctu'burîlor, căml'Q"e1or euJturale, a 
tuturm=,,.centrelor de edueâfie şi cul
tura/ ale festivalului „Cîntarea 
ROmâniei". · 
Cre~t{a. literară, artistică trebuie 

să realizeze noi opere care să ogUn
rlească uriaş~ muncă a. -poporului 
n().stru.· Avem nevoie de n.oi romanei 
r1m piese· de teat.ru, noi poeZii tn 
caf croii 'Princi~all sit lie munci
torii, ţăranii, ilntelect.ualii, c u preo
cupă:rile lor„ cu dorinţele lor de 1>ro
grcs. de· bWlăstare, eu hotărirea lor 
do a contribul la făurirea socialis
mulu.i şi comunismului în România. 
Ce minunat-e sint realizările con
structorilor sociallsmulul in toate 
(Jomeniile ! Din aceste preocli})ări, 
in cnre sint şi multe contradicţii şi 
în care sint exprimate multe dorin
i" 1.rebuie sii se ~inspire scriU.orU, 
creatoru •patriei noastre. Izvor\JJ ne
scrat de impiraţle trebuie să-1 con
stitbie v'iala şi munca poporului 
nostru. Din acest Izvor veşnic viu, 
nesecat să s e inspire adevăraţii 
creatori şi arli.„ti, care, prin întrea
ga lor activitate, trebuie să serve<U!
că poporul, construcţia socialismu
lui, viitorul său luminos, comuni.s
mul 1 ' 

Avem nevoie de noi cintece re
voluţionare, patriotice - r.are lilă 
se inspire din viaţa, din ipirUul 
mnfotdeauna melodios al poporului 
nost ru - - de noi opere de artă plas
tică. ln_ general, sectoa.rele · de crea-

\ ie. trebuie să s e angajeze cu toate 
r{>rţcJc în realizarea oltiedivulul de 
ricllca re a nivelului general de cul
t.ură, de cunoaştere şti.i iţilici\ al 
poporului nostru. 

Avem nevoie de mme, de pies~ 

de teatru mai bune, cu spirit com
bati\1, J'~yoluţionar. 

lhueag-a activitate literar-artill-
t i că, sub orice formă, trebuie săi 
()Unit în evidenţă forţa şi capacita
t ea creat-oare ale 1>opo'rului, să bl
ciuias cA stările de lucruri negative. 
liI>Surile, aa·r să dea o perspectivi, 
iuc.rcdere în forţele creatoare ale 
poporului, să contribuie la unirea 
eforturilor tuturor constructorilor 
socialismului, la întărirea un:itliţii 
poporului în jurul partidului, în ca
drul Frontului Democraţiei şi Uni
tuiii Socialiste, să contribuie I.a in-

4 

tkirea forţei &enera-le a pîttiei 
noa..tre, la ridicai:.ea Bomlnlei pe 
noi culmi de propes şi civilizaţie I 

Presa, radlote lcviziunea lTebuic 
să-şi îndeplinească în mjli bune 
eondijil Toiul important in 1Iezba
l4'rca problemelor oomp'lexe ale dez-

• \!O~ii s:ocietăţii n~astTC. Să se a
.t.:Îfut-e dezbaterea' c~iticl şi auto·cr~
UU. a diferitelor probleme, să per
tec•lonlm dezbaterile şJ cadrul U.e
mo~atlc pentru adopia-rea. .Jtothi:ri
l'or. 

rn cadrul „Tribunei demoeraţţei" 
!lă se asigure ca oamenii mun~ 
să-şi poati spune larg .111.rerile a.
supra tufuror problemelor dezvol
'ti&'rn societltli no.astr-e ! Toat-e acest~ 
JillJ!o4ţ,e tJ.;e.!>ule Si al.bl un rol,. fot, 
ma.:l activ in. lichidarea tipsurUo.r, 
in <-'Ombateiea stărilor de lucrui ne
gaUve şi iu perfecţionarea intregÎi 
adlvităţi, in promovarea noului, 
ca una din ~rinţeJe revol!liioruu-e 
ale mersului înainte. 

lln 1eneral, in munca potltico-e
ducatlvă.. de form'!._re a conştiinf et 
revoluflon.ar~ ~tl'."l>uJe· Mi se adopte 
o ăt.ifud.lne ma( hot,rih\ faţă de di
ferite manilcstări sau rămi..ijiţe ale 
trecutnlui, să se oombatli concep
IUle r etrograde, naţionalismul, şo
vinismul, misticis mul, obscurantis
mul, i.napoierea in general, egois
mul, lenea, inclusiv anumite mani
restă,ri de necinste, de însuşire, de 
furt - ca să mă exprim &.'ja 
din avutul poporului, al cooperati
velor sau din· avutul personal. 

Dezvoltarea spiritului de cinste, 
de omenie, de apărare a avutului 
general trebuie ~I\ constitui.e unul 
din obiectivei~ permanente ale ac
tivită(ii polttico-Mucatlve, de for
mare a cionştiinţei revoluţionare a 
omului nou. 

Trebuie si educăm copiii, tinere
tul patriei lnoastl'e in s piritul cinstei, 
omeniei, al respectului ·pentru pro-
1irie tat-ea socialistî& - a intl'egului 
poJ>Or sau cooperat.astă - pentru 
avutul general I 
Să combatem cu fe rmitate t-0t 

ce este strlăn de concepţia noastră 
c1espre lume şi vi~ţă, de etica şi e
chitatea socialistă ! 

Chiar daci asemenea manUestări 
sint l>uţi:ne, ele nu t.rebuie t .recute 
t~u vt'Uere::i. Trebuie slL acţl.onăm 
astfel incit ele să di.8pa'ră cu de
să"irt1ire ilin" societatea noastri. 

.ln acela.şi timp, va trebui să edu
căm întregul popor şi, i'n ppmul 
rind, tineretul, in spiritul patriot-w
mulul revoluţionar, al de\•otamen
tului faţă de patrie, faţă de .popor, 
raţi de cauza partidului. 
Totodată, să dezvoltăm spiritul de 

fră.Oe, de prietenie, de solidaritate 
miUta.ntă între toţ..i oamen.ii munci.i 
clin patria 11oastri. fări deosebire de 
naţionalitate ! 
Totodată, să delivoltim puternic 

spiritul de prietenle f i solidaritate 
cu oamenii muncii, cu popoarele de 
pretutindeni, jn lupta pentru pace. 
pentru dezarmare, 1umtru prog1·es 

„ 
economic şi social, pentru reÎaţl1 
deplină e1alitate in.lre naţiuni, 
ru o lume mai dreaptă şi mai ba 
Să facem în a.şa fel incit, in 

mai scurt timp, activitatea lcl~ 
1foă, teoretică, poJ,itico-educa&l~ • 
de formare a omului nou. s~ d 
o forţă mai puternică, să albi 
.rol mai important tu i'ntreara .~pei 
d~ construcţie a noii orinduitl: 
chile. 

Si acţionim în toate imprtrJ 
-rile ca adeviraţi revoluţionari, 
facem ca întregul partid, 1oate · 
can.izaf iile de ma5i. şi obşteşti 
acţioneze jn spiritul răspunderii 
volulionare fală de interesele gen 
rale, r„li de <!auza. sociallar;nulut 
comµnJsmufoi ÎJl Rominia ! 

Jn aeelilşi timp trebuie sli acJ 
·nim cu ma:i mult.ă hotirire io 
derea lmbunătăţirii activităţii 
dlcatelor, a Uniunii 'l'ineret.ului 
inunlst, a organhaţi.ilor de fe 
organizaţiilor de pionieri şi şo' 
ai patriei, a tuturor celorlalte 
1aniza~ii de masă şi obşteşti. 
Să imbuni1tăţim şi al perfecţi · 

năm activUa.tea OrganizaUei D . 
craţiei şi Unită(il Socialiste, car 
cuprinde in rindurile sale peste 
mlUoane de oameni ai muncii. 
nu sînt membri aJ PartiduluJ 
monist Român, dar care acţionea 
in cadrul acestei orga!nizaţii 
strînsă colaborare cu organizaţi· 
de partid, sub conducerea partidul 
repr~ent.ind o forţă importanti ·) 
întreaga via.ţii. economico-soc ial 
ţării. 

In sindicate, in organizaţiile jJ 
tineret, în Organizaţia Democraffe 
şi Unităţii Socialiste, în celelal 
organizaţii de masă sint cuprl~l 
practic, toţi OâlJleDil muncii, t<Oaţ 
categoriile sociale. Da.că' adăugăm 
llcestea orgaruzaiia de pionieri şi 
şoimii patriei, atunci putem allrma 
că, practi~ a,pro~pe întreaga a.
'lune est.e cu1>rinsl. intr-o J ormi 
sau alta. într-o organizaţie, care â • 
ţionează in direcţia inrăptuirll 
biedlvelor strategice de dezvoliar&,a 
pairiei noastre. 

Toate acestea smt unite in Fr-On'
lul Democraţiei şi UnitAţli Sociali9-
te care, practic, reprezintă fol'p 
socială şi politică ce uneşte toate 
forţele. ·polUice, M>ate cat.egoriiJ~ -s -
ciale, t>e toţi cetăţenii J)a&>riel ~ou· 
tre, fără nici o deosebire, infi!-un · 
la.rg front al muncii creatoare, peo· 
tru aocialiam, pen~ru bunistarea 
şi fe.ricirea poporului, pent,ru. mir.,. 
ţia şi ridi~ea continua,. la. uD 
nou nivel de civilizaţie a României. 

lntilrirea continuă a unităţii Jn• 
tregului popor asigură participuea 
tuturor forţelor sociale şi polltiee Jn 
ma:rele front democratic., la ela•
rarea şi înfăptuirea politicil ititel'· 
ne şi externe a partidului. repre~ 
ti garanţia supremă a inaintirll 
patriei noastre pe calea socialismul„ 
şi comunismului, de întărire ~o
tinuli a independentei şi suvera· 
nUăţil llomâniei l 



al cleinofraţiei 
·. 

A1nplă manifestare ~ coeziunii' 
a ,unităţii întregUloi_ popof. -în jurul partiaUlui, 

• I 

al secretarului săli gerîeral~ tovarăşul Nlcolae Ceauş~sGq, 
I ~ -

concret .de · acţion . pentru întreaga, · pres'ă: 

U llin. l ele ~e ale l ;.in i;l n(l
ie"mb11i.e aq ~nscris în ·, 
ta rlilfi, tontempot·an .. ..;.a 
României u n ev"nimen~ 

de i'n:semnătate excepţională pentru 
perfecjionairea conducen1l,h i!l1tregiJi ac
tivit~1\i in vede!"ca înfăptulia·:hl neabă
tute a °POO.br.i5am W.ui pai·ti:dtUJtui de 
ffwrk e .a s,:ocietălliJj sociia:liste mU!l 
t i 1.~ternl iciezvoM;a'1!e, de înal!lrr~.are 
.fermă a patriei noastire spl'e comu
nism : şedinţa comună a Plenarei 
Comitet.ului CentTaJ al Partidului 
Comunist R()mân , a organismelor tk 
mocraUce şi organizaţiilor de ma8' 
şi obşteşti. 
Desf~şuTîricliu-se în preajma im

pliim~rl i a şa.:Pte decenii defta Cl'ea<rea 
statului naţional unitar român. 
m arele forum ~l democraţiei 
noastre munciit.o1>eşti-rev.~uţiona;re 
s-a · co nsti tuit 1ntr-o .amplă şi vi
brantă manifestaire (l coeziunii so
cietăţii noastre, a unităţii indisolu
bi'le a inbregului popor în jll'!·ul 
partidutlu'i comunist, a l secret ar.ului 
• ău gem.•ra1. 1J1tr-() depli1),ă ş i ;;em
'll i'f\ical!ivăl 'U:tl.anlmitale, cadreie ide 
bază ale partidului şi statului, a1e 
01·ganismelor democnatl<.-e şi orga
nizaţi.i1or de masă '3IU 'Cl.ezbătut' rr 
int"reaga 1ui <eomplex:itate st.adiu1 a c
tual al soci.etăţi1i soci~·l lste româ
neştii şi .per.s.pedivele dez:volltar.ll 
ei Viitoare, iadoptînd hoWÎITTi de im
JY.>rl-<m\ă deoislvă pentru prezenbul şi 
vl i t~rul 11aţiun.l i moostre so elialisle. 
Defifll.in d î11ail1l1.1l forum "Oa 1Pe 'O a
devărată Conienintă Naţională. fo
varăşu·1 NlcoJae Cea1uşes·ou sub.l.in ia. 
Jn cuvintarea u-0Sbi.ti1 la funoheierea 

11c1·;lrilor a-cestuia, că „deplina una
nimitate in care s-au adoptat hotă
ririlc şi documentele reflectă, de 
fapt, unanimitatea cu care întregul 
partid şi popor inlăptulesc neabă
tut şi sint hotlrite să dea viaţă 
UOliticii interne şi externe a parti
llului nostru". 

(Crăr:ilc m ::weil'ui foru m .ai! de
mQcrat.i('i n"J.aS!ire s.oolal1rste .al\l fos t 
dominate, de la 'U·n capăt la al t1,1t 

-de spiritul viu or.eatoi-, m erea 
Lilflă.1· :ai! g~ncJll1ţi' ~şi '<\Ot!>Uni:i. -elill.ol'u

,.llTJ:i ·1RJOOJ1âlll!~~diiafi'Sre m i:l - e, to
vairăşu l Ni<:.O.lae Cea>uşescu, cai·e şi 
de această · dată m-e--a Qfe.rJ t ,uµ1 mo
.de.1 de lalll.ailiiză ştHnlţi!flcăl .în lu
rni111:a <rnate.11!ahismului ·d:i.alecbiic şi 
ăst~:i c, an st.ailiiuiLun actual tal socie
tăţii .româ.ne,ş.ti, preftigunînd îlll cllip 
1n.ia.gistr.all 1CăLle· şj <lurecţiile ide ia<.:
tî•uîne 1pentl'\J d ezvdltarea ·economi
că ~i soci.ală ia fpatn~ 1piiniă im. <llfllUI 
2000 şi kl 00ttlii•nftli9'1~. în d(:Wl!i.nă 
c<llnoordam~ă C'U 1iln teresele fllln.da
men ta!le ia1e pqpom.Jll.Ui. A·cestea îşi 
găsesc ex:Presi:ia IÎ!Tl stil:ăiliumta Ex-
1prnnere prezentată 1;n des·ch'.klerea 
mailtUlui fo.1~, ·document timpre
~ÎIOnaJl'lt, de î11.altă ti.niută poli<l'ică şi 
tecll'etid1~ •IJU1mi1n.os ·ş-1 1Cl<:1r.:văzătoa· 
progmm de mUl'l:că ş.i atj.i une ;revo
luţionară, contni\bu.ţie im~sbi mabidă 
ia imbogăţi1rea tezailJll1ulJllli gÎlnd illri i şi 
p1-a<Cti1d i 11·ev!ctluţiuruau.~e, n.a ţi'G'n.aile 
$.i. dn t.en,naţ iona'le. .A!u ifost jalon a te 
cu maxiimă <alai•i:tate nori orientăl"Î 
p11in1c'·t>iiale şi m.ăsl.llI.'.i pr.adi>ce ru 
pr .iJ\.i1re la perfecţU;mairea. C<llllducei•i i 
şi p'Janiiiică:r~i acbiMită.ţ~i eco.no
mioo-~e, dezv'a1 tan;ea deroix ra
\Jei numcitare~bi-il"evdluţi<ma-re, im
tănl!t·ea oar.actentiluâ. democra tj•~ .al 
actul ui de oonducere, !llÎ·d!:<:a,.-ea m;i
vehu11u1i !de 'OtmiOaŞtel."e şbi1n'Pfloă şi 
de cUJ.bui:lă, ia IOOll~tiiinţei ti:ev-dl u
ţion.l!lre ;a maselor. 1Pentru I() cî.t mai 
Jairgă şi ll)"Ulli 1Pl'Of;u n.dă j1111 pli ca.re ia 

t u bu,ro1· 'Oalm e.nilllon: mun:cii i.n opera 
d e -00nstTu~ţie S()('i.alisl:ă • .a \ăicii. 

A.sa :Cum aiu s-u.bliiirtiat a)artt•o.~n
ţ.ii a~i <lezbater.llle <ltiln ca.clinul .Î91>Sl 
tului forum democnatr.ic, magistra-
1 u!l document trelevă, cu deoseb:t.;i 
<i>triUirci:1·e. genro1ele v.i'l.·~uţi tli.alec
t.i1ce. p dlitlce şi stra~ÎIOe a ile 1ilu5-
t1rUilui n6Stru conducăf.ar. capaci ta
tea sa <de a <0Ujpni1ncle şi sl!ntetil :t..::i. 
imtr-o vi1ziJUJne ii'll-tegiratioa-re, mu11~ -
tud~111·e.a şi oomple>cit.aitea fe.nome
nelOJ". că·iile dezvdltă'l.oii î'n conM
'll'Lt>a<re ia so.ciietăţţi !Ilba:Stre soalialliis
te, a societăţii co.o tern,p.::"lr<ine în 

gen:ei·e. iDe aceea, :f.~ ~e clepl~n 
Îlllda~l\\,.W tiot.ătirea i1nal.tJ.Jtturi .Ji!Q
a.·unt -Oerrlooratiic .(cil limo"'eSllarn,an_fa 
Expunere a ccmdlicăt91~u;J pru·h
dillllui şi statJµ!lui~ txWaa:ăŞ:lJ;l' NJ100lo?.e 
OeantşeS"ou, să d'eV(ilnă programul de 
luptă şi muncă al partltlului, al 
întregului nostru. Popor, program 
care sl stea. la temelia întreti~ 
activităii de -pregătire a Congresu
lui al XIV-iea al partidului. Acea<;-
1a valliid'ea:lJă 1eminernteie mlil1t.ă i~<le 
conducător revoluţienar .ale sect·eta-
11u1 ui genera!! al 1pa1.1'idult~ 'nas ti;.u 
patin:.otismu1J său îll!O.ăcăt'@b, rp110:f.un
dia sa ideschtdere spre 'Vlilc'll\;ă, P.J'e 
di~1amlca 1real,ităţi!i , calpadiflatea sa 
de a desll.uşi soo.sul!. istoric ~J i>e
il10men elor şi p 1iocese1or -ce a1.1 ~~ jll~ 
societate. de a fundamenta miisuri 
optime, tin ~i,ni t şti.inWli-c. oi:ea l . .r. 
penbru so1uţionait'.ea rpn:1blemhl }I.. 
11.ii<Jii1cate de a:cbula:la et:aipă ..ae ~
vdl t !lll1e a p.a tui el IJllOaS lire. 

Pa;rtlloLpanţij 1.a <dezbaterille oiin 
in:ail I.ul f<Jl11llil.ll a u evo.oa t. 1a1 ia«.iel~i 
timp, rolu.I hotă,rltor -il tovarăşei 

Ellena 0ec'ltuşesou, milil!a!nt de !T•U!Il 

te ial pairt.i1diu'll.llÎ şi sta-!lu1iU11 n t.~. 
pet\SOtlal11i<1'.-0ite fPl'oemi1nen-t.ă u L'e (jl 
ştiinţifice mondiale, in afirmarea şi 
în flla1·~irea şti intoi. i'n'vă lămin·trulluJ. ş~ 
cut! t1.1J1ii 1rom.âneş bi , ~n el'8lbo'liaxea . 
i n r ăp tururea tu !Jur-Or rp 1a!TIJU)&Îllor $ i 
-pirogram elor <le dez.volh9!re eoon<l.
inioo-soo.ia1lă ia tă:rtl.i. 

N e aflăm, iaşaclar, ,m foa:ţ.o 
iunui de!)'lers ex oepti -
'lla1, de Jnalre p1 f llllw.1-
me, 1Pl'.i Viln cl a naliza la-

no menelilr ·ŞÎ 11.>t1QCes-e-1o r esentiăle 
dm soa.iietatea .1\'.llJlâiilească ~n I~ 
poo=ană, 1oup:UînnJnd ~cxl tithl şi căi 
1wi;gihnf<ll}e ipentt·.u a:ezotl v.::111ea lffiflJl'ilQl' 
prohlem.e 1im puse de n ecesi l.9J 
Cî>ll tiu1Mei lJ)em(ecţioo1ilni .a aicbi y i t-ă \.î_i 
econom iloo-socilalle î.n. pen-r;,p~Ya ~·J
dicălni i -pa ttuei moasbr e ln 'Wl :aci 
~uperior de :ProS:n-e.<> şi ciivillJiz.ane. 
Sol.utţ.i şi <..-ăli oe ft'ăsipuroct p·e <lc;piUJn 
necesită~ilor obiedi·:e ale tă.rli, p0sl -
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bi.Lităţilor dl! care di~wiem, în
seşi Qegităţhlar obh~cb1ve ialle oon
slmucţdlei. 'SO~.ismu1ui. 

~unarea secretaiJ:1ulUi genel."el al 
paa.iJ!Jdullui! lll1Cl5Wu - -ollitezătar •PllO
~· de 1oons1lliu~ţiie 1ID.aterJailă şi spj
mtuiallă - stablll.eşte Hmpiek:l:e, lla 111li
veilru4 cea.iilniţei1 or şi .e."<1!-gen;ţelor ac
fruia'lei el:aipe, rdliirecţi.ille de îm<făptruilre 
în oontbnuiaire ia oper:ei de vi:d1ieaire 
n.eîlll~tată a pabriiiei 11Joastre soaiia
:mste ipe :trepbe tot mai Îll1i!lll te de 
progres şi civtill i 2'la$ie. 

Un a.oe ,.9is1lin'llct u ~ iin a
cest larg context, orlentărite puse în 
~ !firoottiL'llli 111.dsb:tu idoo1oagk„ deci 
ş1 a pre;;ei, care a inţeles, astfel , o
dată anali mrUl t, cii trebme să acţi<>
n eze ou 1pasirune, cu inăspimdere oo
mun.i~~ şi s(lfll"it irevdluţionair pen
tru iru.d1'0a!I'ea Ja Uifl IIlli•veil cali;ta. t iv 
su/perlor a achivităţii poltihi:oo-ideo
!logi,ce şj cullrura!l-ecliucabiive - pair
U:. wep.ru:abillă .a tPJ.~esu!lrai. de fă,u
m-e ia sddiietă ţLi IS'<:lei alllis te mtil tila -
tena'.I ide21Ydlhate. „Presa, i:adiotcJe
vlzJunea - subliniază tovarăşul 
Nifoolae Oea.u:şesou - trebnic să-şi 
lndepllneasol în mai bune oondi~ii 
rolul important in dezbaterea pro
blemelor com.ptexe a.le 11ezvoltării 
societă~li 'noastre. S~1 se asigure 
dezbaterea critică şi a.ulocriUcli a 
dlterltelor probleme, . să · .1>ertecfio
nlm dezbaterile şi cadrul demo
cratic pentm a.cJoptarea hotărirllor". 

Î'Tlsuşiindu--şi ipe depli n aprecierile 
critide, exfi.genţele şi sarcinile ce se 
desprujnd din maigistmalh.il document. 
zlmiiŞtii , t.otu lucrătorii 1dlin ;presă 
6i tuează iîin .ceal tmul iactiMi tăţli i!.01· 
studlf:erea şi oun~terea teme!nd'Că a 
qperEli .de ell."Ceptlan;ailă fusenmătat.> 
a ~)Jiului Nicolae Ceauşescu. a 
danioeipţie.i sane :profund şt:iLnţif.ice 
de ifăuniire a niaii or.in:cl!U!rrti cu po
pcrou!I. şi ipen:tru 11x>ipor-, potmi vit ile
gltăţfilor oblecbi!V'e, don:diţiri'lor 'Oeln-

aret-listoo.:Ce din p.atniia 1I1-0aStn:ă, şi 
nu diupă ,.modele" de imprnmut. Şi, 
valoviflci<nd mai bine posjihi:J..ităţi le 
de car.e dispun, ,iJmp.hoindiu-se mai 
pro'tlmd 11n dilllmniloa \'i:e\ iii · eco:no
m ioo-sodlaile, ei vor '<tcţiania 1SStfell 
mci t pulj)ijroaţitiQe iLa oaire lucrează 

~ să-şi .sporească siuiooba111\.icl contrii
b'uţia li.ia iou11toa.ş.liea'ea şi inf~bu!liea 
o b:irec1iliv.e!Wr dezVldltărU ·prezei:ite şi 
vii toauie a ţării, iatl.e pdl!i!ti'Chi a'~ţoone 
şi exterme .a pan-hiduJu,j s-{ s ba\;uhu.i 
Jliostn;u ş.i, dmplidit. ia edu.oairea · pa
ti•iotiJcă .şi J'evO!ruţio:nocă) a ·m3Selor, 
la J'i~:liiic.,„rea lll-i~Ului 1or de oon
şbiln \ă sooiiaJJ5tă. 

E~ptionalla. Ex.punere a secreta -
I'ului general al paa: ttidul ui nosin'u 
conferă o inouă şi sbr.ălLudtă dimen
siune RrogramUJlU>i âdeOt~ al 
pm-t!dU!nii, ela'boral dlll1 i:orlitiafilv.a şi 
cu oonifu:libuţia (dete<nmilf1J3mtă a tova
i·ă.şului N~ooLae Ceauşesou, ca~. 
iincă Oa Congresul al IX-lea. · .ci 
rreglinaiit i111treag1a stmategie de făur:
lt"e a sooiialhism:ufuui îin patrfG ·noasllră. 
Îln ronsellls cu 1oondăJiile speolfi1ce <k 
dez·volta1re ia iei. Sînt · tx:mmu'Jpte i:n 
acest fuqument magdsbria!l" teze, idei 
ş!i oo.nicep.te Ide Io dea;ebită însem
!l1ăb3•1Je şi ~ctiwannrtarte, de. ·o •man·e va
loan-e lleorebiicăl şi pr-adt'Că, <>ferind 
presel o lilnepuiza.bi'lă s\Jlmă de terne 
şi subiiecLe. 

" I 111 bre lideille-:forţă ce se 
d~pnind ou icle--,se[).i tă 
pregna;nţă di111 magis
t.ra.'la Exp\linere a SP.-

arellarrUlui gener.a:J. ail p.arll-O.u1i.11l se 
ins01ii.e .ş.i c~inta otm~terl'.i glo
t'ioase! l!'loastre dstorii. parte ·~nnJ)')
nE!n:tă 01mpol'tantă a educaţiei patrir.
tiice, u.·evOlutildniaire a oameni!lor 
munc!lJ. Bresa noastră~ acumulat în 
acest id~menuiu o experienţă v~-

lord.asă, dla.l' ieste Qimpede că pi.1tem 

fac-e 1ncci mult <lecit .pină eoum pet1-

'- ~ 

·tnu educarea ffi<:ISelor Îlll spilrli~ · 
lo:r mai înaiot..ate b:adi\iJ de lup 
ale oiase! muno:boa1re, ra}e par 
J utl comun1>i5t, ale pqpor.ul'llli n tJ1U 
Să inll~ţl.şăm, deai , ·cit m...'l.i vJ•bra.nfl 
ou ip.rofiunzimc ş.i tt1lgoan-e ~11iî.i1\;ifi 
m"!arunatele fapte de eraism i• 
se de 1papoo1ua 1;omt1n în 1ma.nl1l"e 
tăllU 1pe.nLru apăll::tiJl.'00. gliei slit~ 
a11e. ll:>etl tuiu ili~bertaf.e şi m~'e 
denţă, penrtniu fonma.rea .şi aifLrmar ·. 
M1;irlJll1lii şi a stnLul>ui naţi~ '. 
l:air, oa.ore şi-:a găsi! t intmuchi:Pa1~ 
Marea UnWrie de l1a 1 Decemo 
1918. CUJn~f.erea .isbcmiei milen · 

'<1 .popanuJu.i pume în lwnfună s • 
Wlli.tate <lliln bre lrecu l , p,1-ezen t ş I: ~t
lar, dă '1101 teme~ooi rrnîndrliei wn 
ku ap:artenen ta a.a un popor ,gi:e . 
incercat rde-a lun.gUI wemii, 
ni~in<l in.E!enun.cheo.t ele 1iurtunJ1 
istor.iei. ca şi 'încrederii că 
unlit.a tea de voim \.ă şi ..a1<:1ţ.iiurne 
poruil ui. Rf.>mâniia va imp1l!:'ri s. 
de a:u1r a I U:niatntaşi lor : „'la trecu-; 
bu-ţi mare, moo·e v'Ht<r.· ! ", c:urm îi· 
dnre3 Luoealiiru1l 1poezi.ei român:eş • 

T~blotJl gt'IWild !oo.."eil.~· şi ,p~'p.L 
delai' brans&xrmRri irev()lutloo :t·P. 
d·im :amli iconstnuc(l:ei socia!IJi:st 
cl~b;i de după Qmguiesu1J. a1 
le.!!. evoc.art allit. de cupuiITT~iH~io· ti. ·a 
EXlp\mere. este ou adevăimt d• -
siOOla!n t . Ccm<lucălnmt[ ipartil il' şî 
statilllui ll105tru a·elevă cu 111ease,rriui'
tă roriă i')l11igilllralli t.ate.c-i sa'lutmar 
a<loptale de Pm·tiduJ Cornu.n~~ J:t -
m l'm li'.n a-ezo1vairea pr-Oblem,'ltk'lî' 
IundamenLaile aile 01·~ani~tli şi 
ronduee:-i i societăţi!i. Un tai>1Qu cu 
atft mai ~pre3;<m<ant ou oil inai'nl1" 
lara 111oasliră e:a slab dezvO' htă~ 
U1ibut.:llră oapita•lului sbră.irn ş· mn
n.o pdlu1 ·nor i mpe:1i.aliste, o ţa ·ă, l!l 
ca~·e domnea rneingi.·~'.liită e~p1;oa
hrea i iasuprk·ea o:mu1ui ele rJltre 
om. P.r î:n lupta m ·1selo.r. c:dn~de 
pairbidul oomlm ist, intr-'O · p~~dă 
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t'Ella tJ·v scul't~. dacă <> i:raportăm la 
scama tisllo.ni.ei, a fost J iehidată cu 
desăi~i:re Ol'înd1,.1iirea burghezo
moşierea~că şi, a.nai ialtes (pl1ÎJn des
childenfile ir~z.ate de Congresul aJ 
TX-1ea, România a deventlt o ţară 
!irridluslmi&-;agralră m plilll pro~ies-e
conomico-sodal. Este d eajuns r.ă 
menţictn.ăm că prodn.l(!ţia lilndustru.aln 
a ţă(r-i i inoasll'e ia ar.esout, .comp<ma
hiv 1ou iamrul •1945. de 128 '01'1 cea a
gi•ioo'lă <le ;pest.e 9 011h, <i.air venitul 
na\ kman de 36 de <mi. Un aseme
u1ea sall t 1uriiaş, ca1::e in trecut :nu s-a 

J 
putut inf~tui !lin sute ide ânl, in-er 
! ii fost POS.Lbill fără alooa.rea unei 
pălrţi :Jinsemnialle '{],.Îlll venli'Wl rnat.io-
Q1fil penJnlU aaumu!lare, sin~ll!l'a cale 
de crea«'e a \l!J1:ei industnii pute~·
!l'llice şi a unei agiiiounturJ Î!ntfilior1-
1:00ire. 1Da1lo.J1ia noasln:-ă, a sluji4:Qri-
1or <prese·i cJomurriste. est.e <le a p1·e
zenta cît mai vibrant, m tot ce aru 
ele mafi seminlidiiiCaltriv. I110Ue reali
tăţi eoon<Ymlid<>-soeliale. fulosintl cv 
măâes!JI1ie Teporlajul. alte genutii cu 
audienţă la cftlto ri. arg umentînd fie
care afirmaţie cu fap te şi cifre con
dl:ud'emt~. ou com.paroţii ~Wcat.oorre, 
de c::i1-e - se stie bi ne - niu d ucem 
deloc liipsă . Ou alte ouvl'.lfl te, tot 
ceea ce sc.rîem brebuile să meargă 

la mim.a omu lui, să-j irns.lrl1e dr.a
g-OStea faţă de patt•i,e. săi l!'ăsP'uindă 

ceniint.elor Sale de C1.l!ll()!1Ştetie, ditir 
şi de ft·umos. Şi să nu uităm n ici 
o til!iipă de ~ s.i tua tntolldeaUi1lia icn 
cen~U!l atentiei ideea. nvo:ită d iin 
concepţia umanist-revoluţionară a 
P<al"tiîlClufi·ui il1:0S11Iiu, dl omul, aNr
Tl1a!r,ea perso.nal:i tă ţii l l1!Î , rui,vel ul 
Viet i i sale matei:U.a!le şi spiirri;bu.ale, 
reprezbntă telu l suprem a1 ecHfidilt'li i 
soc:.c1q ismulu i şi rco.mtm:sm ului pe 
pă mî11 tun Ţ>a t1•iiei noastre. 

-· --

D ~ mulbitudi!l'lea de oon.
cepte cupninse iil'I ma

, ~Unatla E >QPUJ1ere 'a 
toval:ă:şw:ui NLoolae 

Oeauşesau, o ma.re v:alooire teore
ti<:ă, şl PL"OObiio<':t o ialr.e • teza au p.r .i
viiire La m1e1:şt.e:nea .rdlulUJ ocxnducăbc11: 
a:t rpartid 'lliliui

0 

oomumnst, partid care 
a demonsbrat p11i111 intreaga sa 1c-
1livl!itaite că ~re:zliintă „centrul itnl 
de la care iradiază Iwnfua $i răl
clura dătătoare de viaţă, conşmnia 
cea. mai inafotată. a ,poporulu.i nos
tru". A !fost pus '<im !llOll cu putere 
in evidenţă adevăr.ul pol rlivi t căruia 
OI1ţce 'Clli!minluaire ia l!10'1ltlluâ. conducă

tor ia!l pat·tidululi, a il<lirt:lcipării sale 
directe la elaborarea şi infăJptu i rea 
plan1w' rlo.r şi ·Prog11ameloc de dez
v-0!1tare &"Onain'kP-soaiailă, la ~·ea
~1iwrea poM·bLcil .imJ.e1me şi extern e 
a tării, J·eprezintă <> conce;pţie p :"O
.fiul'l;d dău.n.ă,to3!re, iLicllida1n6istă., ctu
cin1d, •ma.i dev.reme sau mai tiriiiiu, 
l,a slăt>irea parll'rl.u'lui, ou gr.ave can
sedlnţe pen lit"'lt !făurirea cu succes a 
soctiallismu1l'lri, I 

Îlnlfă;pl:u.i1rea Ide cltre pairtid a 
IDallillnr sale răs,ptmderi de eent11u 
va batl dil1'l/P!rlcii, Î1Tl01Î1nte de t<ta te, a n
gzjian-ea d ireqtă a aotîiviştiil.01', a ca
diJ:elar de rpariid, a oomunişflitlor în 
procesul elabor.ă.r\i i şi tr.ainspunerii 
.î1!1 vii.aţă a ·Pl'l(~LiamellQI· de dezvolta
r e a societăt.ii:, s:iitu.a!rea l<lt' în pri
m ele ~"fmd1.llni ale tmansr-0.rmămi i r e
vdlru:~i<:mlare a ţălnH. D e asemenea, 
aceasta d apimde 111emij looi t şi âe 
mod'Uil,.,,in oa!!'e fieoa:r<: org.amz"tie 
de [pai1'ti;d, ili.eca<re comunis t, î~1 fac 
daboo.ilta :în secloon:el.e ,UJn.de-şi cksf~
soairă ractiviilbatea. ,,lntreaga adiv i
tatc a organelor şi o:i;ganizaţiilor de 
partid - iamată tova;răşul N j.t;clae 
CealuŞe&eu - trelJulc să: f ie p.ălr.un
să. de s piritul revoluţionar al răs
punderii şi intransigen~!li in Dluncă, 
de grija faţă de o am enii muncii, de 
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hotărîrea. de a servi întotdeauna 
cauza. socia.Jismului, a poporulul. 
Trebuie s~ f âcem astfel 1nciti paril
du1 nostru siL-şi indeplilleascl> şi in 
viitor, în cele mai bune condl~ll. 
rolul siiu de forţă poUtfoă condu
cătoare". "Este, în conseci."1ţă, şi da
OO!ii;a 111,oaslniă să reliefăm i'l'l t'.)ată 
amplitudinea sa rolul decisiv, de 
farollor maitiai· an OI'galnizaţ.iill.nr de 
J)an11id, subl1inii nd co:ivrngtaor for
ţa exemplului comunlst, modul tn 
caire Liiecast-e membru al pa:rbfd:ul1U1 
est:e inl:e~"at în mi3' t1Ma ooled;ivi
lăţil sale, participarea sa. E-
v ident, concret, cu puterea 
de argumentaTe a faptelor, 
renunţiindu-se la · generâl?tţţl. la e
firmaţu fără a coperire: Sau la re
p1X>d ucerea. ca tn_tr-un prooes-trer
bal, mai mult sau mai -puţin fidel, 
a ceea ce s-.a spus într-<> &eh.mare 
sau a'lt.a. filră moi () v p.i:nre perso
naJl.ă, fără TtiiOJ o oondFU7.iie a auto
rulrui. 1FH1rd:oă, ddJn păcate, se :mai 
inLîm:plă Şi QŞa, IDiU peste bot mani:
festUn<lu-se ~rija ouv:endtă pentru 

· tll"alla1rea ipertmentă, !du \pl"IOJfesil&a
lis m a prob'lemelar vieţii de ,partlrl. 
!n mod d ease.llit, se dmpmie !'!- a.du
ce rn.:'l!i p!'egOOll\t m 1p11im-p'lla;.ţl. ehii
puri de comunişti ce ma.nlfes.tă, fn 
indeplinlrea misiunilo"r incredlnţate, 
spirit revoluţionar, de l uptă, dă-
rulre .şi abnegaţie. ' 
Să tie2lulte, Îtli acelaşi timp, mai 

limpede că ~Po:nir.ea if'o1ulu!i şi lt'ăs
pundeniJ onganî1za,,ţi!1Ilor de p airbid -nu 
imp1ii!Că 'im, nd oi 'llll fel. dlimilnluairea 
pairll:1oipăinii maselor 11'9. <lezvoltaîrea 
şi soliu\.iarua1rea ;p1""0lj}emelar cd, 
diimpotm1vă, oreşlierna ;i"IQ(LulU,i <partl,
dntlui şi dezv.o1tan.-ea clemocmaţie!isînt 
laturii lilnseparn;bile ale aceluiaşi pro
ces revdlru.ţionaJr. Va t1iebui să j;n
sistăm inAlr-.o ma.ii m a re măsur.ă pe 
indalcl~e 01·gane1or şi (jl"ga;nizaţLi
lor de 1pa1:11id p.rt1vind ,rea.Jbiza.rea. la 
f.ie.dalre loc de m'UlilJCă a 'Unui olLmat 
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de -e)rigenţă, de aa'l·gaj.aire. de ordiine 
şl d1i~dlpl!imă1 S prlijifl'llind oothare·t 
petlecti001ia1rea muniqti ~e p1'1()pagaJ1-
dă, politico-educativă $i eultura1· 
artisţică, pentr.u rîcllcarea acesteia 
pe tmepte DJOi de oolltat;e, ~a aot.io
năm IJTh8li h<>tă!l"!1t - prlm toate miJ
l lCiacele .Oe care dli'Spooem - pentru 
'me n t ltn:erea hr'ează a spil:'Hiul!\!ii· a.ie
volu ţiqrHm·, 1Pe11tmu for.nmrea unei o
i;>.llnH de masă !tlnpotmv.a Cll'icăn;:n· 
ma1m;fesLă.nl d~ liln'dli19ci1>lfina ~i , de-
1 ăsa'l"e, ipen:h1.1u oombaterea tan'Clf.11-
~Jor de at11tdmUl,~lWl/re, ia drÎIC:arot 
iatl·tudli!O.l iretrogi:~e, m spedi,ail in 
11·î1J1ldt.m'le till"lielretUilui, .. 

U n -~iiu tail"g eiYt4: ccm
saicrat, -tiri EX!p"liln'l?>!'ea 
t'.ov.air~ull Ni.~e 
~ ·oeir.iinţe1oir şi 

eX!i.gen~r !IU!J'ldsm·~;e a!le ~e
tiwrtăţii eoomom!llee h1 e11ai'pa acllual\ă, 
e:ta.pă a 'd'e~tă:r!JJ e-oonOimlce îm.
t\lalsfiwe, de ma.'I'e ~emnătiate. lm v e
d~ea "llrecerU IRo'mAilldei 1a stad!ruil 
de rtaniA sOdlla:l:k';tă l?mldh.1 dawolba
tA. Seldr.et!l!t'ul gene:t1al .al ~t1ildiu
lui nostru a situ-at, intre priorUăţlle 
rptt1mil tăţiilar, rridilc.area nlive'Ltimiui t.eh
nfuc ~i !da!lli.ta1!W al pcrod'lJSe"l().l' : 
„Trebuie sl realisAm o asemenea 
dezvolta.re a producţiei industriale 
incit nJveluJ ei tehni<i şl ca.lltativ slf. 
fie competitiv şi comparabJI cu cele 
mat bune 'Pl'Oduse simil..-re pe plan 
~ondial". Se lai're tn vedel'e <> oorn
,pe1ll1llv.ditate lizvOil'tbă din acţiun:ea 
oonverigentă a .tJlllar :facbm men.1U 
sli gM'a!Meze. deopo~ivă, nlvelul 
tehtndic a:Thdtlrcat, t.i1a.b1UfratiM. eliclen
ţa supar.i(f.alt'§,, atit la produc~to:r c'.it „i fila, barrefiliciu. St.nt e>rient§.ti de 
cea h'llaJ. maire tns'emnătafre oeniro 
~te tOOlectiivelJ.e de oam~nl 1:1{ mun
diii, 1di!!lr şi pantiru noL 21iarişti i. în
deosebi pentru t!ei din seet.oarele e
oohoonilce ale ir~iilll'Vrr. Si~u:-. ş! 
pină ia:cum toate publdmiţi:i1le a.u ~
vut rproomi'pări m-otiaibine în 131~-es:t do 
me"ni'ti. Se UmpUa'lle. ~ă - ·credem 
noi - IO iredii~~o.nia~ a ~fodu
dl~r, m ali iaffes 3n rdj~iA forn:iărt i 
unei viziuni unitare. prin prisma 
ex:ii~te'IM 1p11odtlcliei m e.'tl:am !e. e
su.p(!1a 10a.liiriăţî!L. Sm.'diilfe.re'nt ~ est-e 
v~a Ide ~ prd dius destinla't e~ooT
tu!lui 63.U nu.mail 0001S!tfm1.11u i iintem. 
si m'.U doar într-o 1anumită secţie sau 
fa'brll1că, oi iia infuvieluil lintrl"e~~ ~co 
ndm1L Să i,a,vem, +.o:tîodată, ln ved-e
re d Ja lo' oaill'&i.te SU'P'erio<3n-ă nu 
poţi ajum'ge tleciit :tl\.fcrmtl c.u migală 
şi :oo:mtpeben:t.ă de-a ,IU!lgul tnt:i-etu-
1·uii mux a:i ireani:tăiriii u·n:uîia sau ~J 
t uîa almti.e '(1!1ad-use. de la proiec
ilalr'e :Şi \al)jr(>V1i0ÎolMre khnloo-mat:e
ria.lă' ~ă la utiiLir.Mea Jui. Fieca:r-~ 
p~lemă. ili:ecare lal:'Ură a ei se 
cere tr.atlailă oort-:lret, cu re<iponsa
b l!Jli t.ate. inea.dmiţindu-se :scuze iacl
le. J,a.mântări despr'? .. C!S U7""i? oti.ec:• 
tive" &.i:u a;runcmd \tlin ;i. i'n ogna& 
a!lbula. aum se ma! int:impl ăl uneo.ri 
î.n airtioalele pe teme eron 'Ymi-Oe. ti
rl~ebi in publicatiilE loc.:ile . Căjle 
si l;)fooodeele de r-e1i'e:!\i 0Mr~ "l:I 
meb:>deil~1· d'e oonduce1•e tiper.a nivf'i 
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a pt'Oleesului de producţie, de r es
pectaire ICI d fisci1plil11ei tehnolog~ce de 
către toate categoriile da oameni ai 
m un1ci i etc. - sJ.nt fiem-e C.-:il' t'? se 
impun hr1'1liat e 1nai llarg şi m sii ott-
1>-:-·l nzăt;;ir ia1 pagiiJU.ile ailai.r elc;r !DQ<l.s

iir~, :i!l1 .ero "5j1u:n6le de wqi:o şi tele 
v:h~i:un·e. Să sustîin!em, de asem ei,nea, 
ma I pu tw n ilc, ,p11irn m.o.Q,a1ti tă ţi Gl'dee
vtale, ,acţiuni de !Presă 0011'!~111'1.lil şi 
pe1•se-ve:ren !te actt: V!l1La:tea din îin t.Te
priinderi pentmu _per..l'ectJonairea ifl i 
v-el.ullui de p regâtiire p-1~.:oa1:ală Gl 
po!1i1îl.~-idedlogllfcă ia in t..reguhti per
.sonian, a cbil\lil.rtalJe î rn o:.Jl!"-e sin t a:n
gajate, 011~Z.1î\tiile de pa:rhld , de 
siindica t, de tl1n enet. tot i La.ciorii de 
0001'tlucerie d im 1ll!ni tiăţile eoonc.Jn\i<:e. 
EX!istă toaite oon cli ti'IDe p 6"11lru ca 
in ll1'01Jll a111, - al pabrule.a <'lin (1cest 
oimoiltlla1 - să fîa!Cem o adevăr.ală! 
oofJitută 1i1J1 d O'men!!J1.11l caiL1tă~H. ~1 
compehitivuitătH p>.:cct.useio1. „Dilmu
nem de o ntinunată clasă muntl
ioa.re. cu o înaltă pregăUre, de bWli 
ingineri, de oa.meni de ştlinţă -
sul1l!iai(ja 1.ova.ităşUll Ndioolae Oea!Uşescu 
la Plenama C<tllsdllil'tt1u1i N.;i.t.ion:al 
aa Fr'on'Uu1uli. De"tn::iiara iiei şi Un!l lă
tiii Soc.iali.IS'te - avem o J)Uternică. 
bazl n1aterlală., o industrie moder
nă.". Competithviltatea ţl()ate oeven;J , 
;tiş.a!d•alr, prebutlttldenli o reali~;a te, fă
C'iUld 'dllin irăspu'11ldere ~lll 12Jct n·evo
Iutianar şi o sbalre ide spl1:iit !P~'l'.ma
nientă, •iiair îrn aicea:stă pnivinţă pre
sa 1n·ebll!i'e şi poate să--şi spună ou
vÎllltul. 

M iagistma!!a Exipttneire i:a 
toV'&~ulll\Jli Nic.ioll.ae 
~a U$e5ietl cupr1:111<Ie -
aşa oUim spuln>&3J1n ma i 

Îil'l!llii tnte - o mul bitudline de Jdei . 
tei-e şi roncepbe. mEII':tnd 'presgj o 
jinapufiza!XQă ~wrsă de thnspiraţie. 
N e.-a.m Ii putiut optii, de 1pildă, pe 
l~g .asuproa oa.iiieil1tămillim· şi mă\;lu
i-Hdr :pr.eooirni~te pi:mtru i•nt.ar\iit'ea 
i:xrxwn-letă~ ii in1ltPegulJ.ui po1)D<r. a. p.ro
P'l'lietăţi~ eoopera'tl'.lste-: 1•eaJiMJ•e.a 
p.ri1111oi,p.aa1e1or prop oo·t.iJi. n'l·velua•i şi 
rii·IJmi.lllii a1'e 1>1-<od1ucţiei materL.~le, i n 
S1pete1i.al ~Uld'U!itn:&e \51 \3grti·°'')le, pen
tru fP61.ifect ion.ar.ea ·ion C<'A1t:on1UJgn·e ia 

a1e llivJită\ ii de ormthJ„~1"e ·şi p 1';1j111!
fri.caire, la skstem uh.tff dlint a1111::1iatr şl de 
oreidii-t , a S'lstem U11Ul! <le l')t'eţwr], in 
ve<!:b?rea spool!l!"Î1i m ali ra.pMe ,a e ;_ 
t!.ient.ai e'cxXrlomlj.ce. tda te ~oes.tea gă
s'in<ltu-şi irefiledtarea i;h pnwe<ierHe 
Le-gi i PJ.a;nluiJ1ui 111atl.on aJ .utnrtc a~ 'dez
~ b.alre e!oo'ndllliic'°-so'ohaJ.ă a ţăird i 
pe .a1111tn1 Vli itor , Oege i;Mopt.;ită î1n ru-

1111'1'!'.l imHt3Jte de irecen t.:i ~·1.me a 
l\fa~,j Adunărfl N:aJt icm3Jle . C:a şi ;s
MJ!pt-:-a a~li,:iir ddmeniii. caf'e :-e bucură 
i<n E x,pU111€ft"le de 1dffiseb i't.a .at.roltie a 
seor.ehar u'litl\Î i!eDer 11:1ll <l~ pairtiid,ull.llÎ : 
i nt.ăiT'Î!rea rrolul u~ Ol'~nelor ide s ta t , 
iaa celorla'I te ldr~nisme de condu
ce:-re oQle0h!1vă 1î111 ·î,11'făpbu1irea P'l"IO
~nam~IOT de demr~Lan:e a l ~l:Ji. per 
fec~idnarea con11lr.c:.;l ulhu i am eniilo r 
muncti i lin j<n trea·ga alcbl v.i ha le e<::o
n01ii"t.:o-S':;!~·află. p rom-o-v a1rea k rm!:"t 
a r etril>u'(;iel th.1;pă muncă. ia p'r irnlC!i·· 
-piilar e1ilcii şi eclii tăţii socialiste , 

i•măpbulllrea neabătulă ia poogl'aDle
lor ide orga'IlliT.att"e şi s!stemati1Jan 
l-eni t:Ol11Îltl'1'l.l!Î, a JQCalltltăţil<»· • 
d ezvi'" l.a;rea maţiun1ii în so'Wa'lisn\, ·.„ 
~~~ua·.area de.J?llauei ega1!itaţi în drep.. 
1 Ul'i penllru Iloţi cetă~e.J1Ji i. Sa\I &"! 
supra dom enlilu.lui u1Jrer atu11ii. şi airte-. 
lQr, se crretar tJI gene,ral iall ~rtiid3ll'Ut 
~·eamin:rtilnd111-ne eă .a,'Cestea tn: • 
,,să pună în evidenţă forţa şi °""' 
pacjfatca. creatoMe ale JJ<>porulu:i, 
biciu1ască stările de lucruri negati
ve, lipsurile, dar să. dea o perspec.. 
tivă, l.ncredere in forţele creatoare 
ale poporului, să. contribuie la 11• 
nirea eforturilor tuturor construc
torilor socialismului, la inti\rlrca u
nitătii poporului în jurul partidu· 
lui, în ca.tlrul Flr.ontului Demou-a
ţiel şi Unit-ăţii Socialiste, să con· 
tJ"ibulc la întărirea forţei genera.le a 
patriei noastre, la ridicarea Rom&-
1nlei pe o.oi culmi iţe progres şi el· 
viliza.f.ie". Adevăruri d~ ma re valoa
re 1111..l n.ll!maii pan Ll'U s<C!r'~ i toni şi ar
~ işbi, 1Penbru a'ev<istele cu iprof ll! pre
.clomî.tn,atnit 111 t$:air şi ~1irtisbie. c i pe'Il• 
ilflU 1>oti ·oondeie rfJi, pent!ru inl•rea;a 
a)'llasiJr~ presă. 

Practic, llici un domeniu al dez
voltă'l'lil ecdD·01m i!o;:i-so.C:a1e d!rn ţara 
noastră nu "' iră m.as in .a [1f.ln«1 .anali
zai !a1,PII1~Ul!lld a te a se~reta't: u~1ui nOR· 
bru generaJ. N e-'31· fă imţ>o.si bLI. deci. 
ln spaliul unul articol de revistă, 
să ne oprim asup ra tuturor , fie şt 
pe scltlnt. Sintem in;;;ă CQTLWlllşi cA 
a cea:Sfia ICI :f.Jiicmt -<J SialU O V'8 'Îl8>ce ~ie
care colectiv redacţional in parte, 
Ex1pu1rrerea iadllindu-se, pern br.u mul tă 
w eme d e acum :i1J1ta\iU1.lle, pe 

·n'Ji;u;tră de Uucr u. :fieoălt'ulla d·in tre 
noi r evenindn-i dator ia de a o stu
dia, caipitol cu capillol, cit mai 
profondat. 

'lt a,ceeaşi ia-cua.atete şi 

C c1alrv.lmu111.e, cm p 1·o fu!nd 
;realism şi j;nţe1epcilu!M 

.au .lio.sl •abori<liate .!.n Ex-
puneroa 00111ditt1c.ă tor ul u.i parUi dulu.i 
şi s-t•11tltthl.lti 111osl11u şi ~:>biemele vie
tili ~nterna1 i01T1aJ1e. Siin-t ~·ea\fii1rmate 
d im n ou, su •OOll:usecvenţă şi :tie1m"tita
te, ,pri111ioilpi1Î!le ipolii ticii externe ro
m~leşl~ ele dezvolfla~·e a oc11.a1\x>,1·ă:rlii 
pe multtlp1e planulf!i cu I.oa.te tătri
le, de apărare a păci i şi înfăptuire a 
dezarmării, in pr imul rînd a <.-e
'lai .n!lJlt-J.ea.re. de t•eg.leme'.:ltan'e pe 
caiJ.e pa-şnJ~că :a 01•i1cămr J.i'tigii şi oon
f.Kcte, de ed~!lhr-.w-e a uniei :no i ot-
d :ru ecdltrom1i~ ~rn lerinia.ţloo.a.le. 
,.Este necesar - :-;.ubl'iniază to
v.alrăşuU N icdlra.e Ceauşes::u - să se 
ajungă la inţeJegerea generală că. 
in r.ondiţjile armelor nucleare. nu 
existil decit o singură cale, o 
siugură politică - aceea de renun
ţare cu desă.virşire la. forţă, la 
război, de rea.liza.re a unei noi gin
dil"i şi a. unei imlitici noi democra
tice, care să excludă forţa şi războ
iul din viata internatio'nală ". Zila
a'i,ş bli sp~::oi.aillzati i n tlrah!l1rea pr10-
ljjemelor de pc•l-itlcă exLe1mă gă~e'>'C 

( conl·i11 ucir e iii pay. 30) 



li 

l i 

li 

li 

li 
li 

· ... 

Expunerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 
...._~----.,,--~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

secretar general al partidului, 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

la şedinţa comună a Plenarei ( C. al P. C.R., 
a or ga1n i s m e I or democratice 

~~~-'-~~·~~~~~~~~~-

org ani zaţ ii I or de masă • 
ŞI şi obşteşti 

Document programatic 
de excepţională valoare, 
pentru Întreaga noastră presă 

Magistrala expunere a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general al parlldului, la şe
cJinta comună a Plenarei C.O. al l'.C.~ .• a orga
ni~melor democratice şi orgauizalillor de masă şi 
nl,ştcşfi se află, lu prezent., pc ma,,;a noastră de 
lurru, reprezentind pentru fiecare iliutre noi, pen-
1 rn întreaga prcsâ, un document programatic de 
cxc·cpţiooală \•aloare teoreticii şi practică. un am
plu şi mobili~ator progra,m de munca şi acţiune 
rc\'GluUonară. 

tu redac\me tuturor ziarelor şi revisl.elor • .in ccl3 
ale Radiotcleviz iunii, la „Agcrpre:,", aceasta. a fost 
t>htdiată şi dezbătută, în profunzime. cu maximă 
rcs1Jousabilitatc, noile teze şi orientări, formulate 

o_e conducătorul partidului şl statului nostru, gă
smuu-şi materializarea ln planur ile lemalice. cu
rente i;; l ele perspectivă, în activita ca cotidiană. 
Sin i. preocupări de insemn:Hate deo c:.bitil, menite 
sa redimensioneze cforhuilc ziarişli101-, ale tuturor 
Jucriitorilor dîo presă, i;ă ridice, i1e trepte tot mal 
în.alic, demersul lor publicistic, 11reocupări cărora 

li i;e d ll e:\.-presie şi în dc-.i:baterca organizată de 
revista noastră Ja care partici1Jă : Dumitru Târcob, 
~tcfan Nadu, Paul Dobrcscu, Ioa n Strngal'iu, 
Gheurghe l\lihalache, Valentin Ionescu, Gidofăhri 
Ddiko, Liana Enescu. 

Racordar, per1manentă 
tuală a intregului nostru popor. 
Bogălia de idei cu adevărat ex
traordinară. constructiia lor într-un 
sistem aut de armonios alcătuit in 
toate structurile sale, modul stră
lucit în. care răspunde la atitea pro
blome majore ale oontemporanel
tăpi, vibrantele 10demnuri şi che
mari ce se conturează clin univer
sul unei exccplionale gîndiri crea
toare fac ca acest minunat pro
gram de muncă şi ac~iune revolu
ţionară să punii intr-o nouă lumină 
ş i valenţele trans!ormatoare ale ac
tivităţii ziarist ului comunist, rid i
cind la cele mai înal te cote calita
tive rolul şi Iunctiile formative nle 
presei în societatea noastr5 ~ocia
listă. 

la insuf leţitorul program de 
V • munca ş1 actiune revolutionară ' . ' 

D 
ocument politic funda
mental, izvorit diu Con
du! de aur al gindirli 
şi sim(irii romaneşti, 
'Expunerea tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu la şedinţa co
mună a Plenarei C.C. al P.C.R., a 
organismelor democratice şi orga
nizaţiilor de masă şi obşteşti -

pdn extraordin a ra deschidere pe 
care o proiectează asupra tuturor 
problemelor ce configurează djna
mismul înnoirii perpetue n unei so
cjetăţi edificate pe măsura celor 
mai nobile a.spit'atii uman,iste - a 
i ntrat firesc i n patrimoniul de va
loi.i ce imbogătesc şi amplifică 
!orta de creaţie materială şi spiri-

Noi, to1i lucrătorii din presă, 
trăim plenar. odată cu deplina ade
z iune la intregul conţinut de idei, 
teze şi aprecieri cuprinse in istorica 
Expunere, sentimentul de profundă 
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„Să facem în aşa fel incit, ·în cel mai scurt timp, activHatea ideologică, 
teoretică, pol itico-educativă, de forma re a omului nou, să devină o forţă mai 
puternică, să aibă un rol mai important în întreaga operă de construcţie a 
noii orinduiri socia le ." 

recunoştintă ce o datorăm ilustrului 
conducător al partid,ulul şi :.tatului 
nostru penlru faptul că - in eco
nomia unui document de o aseme
nea anvergură teoretică, io care 
sin t atit de convil)gător elucida te 
problemele cardinale ale făuririi 
noului şi luminosului destin al Ro
mânlei - este integrat. la loc de 
cinste, şi domeniul în care, cu pro
cesia de credinµi proprie ziaristului 
comunist, noi ne străduim să ampli 
fi,,căm r.ezonanta în ini mi ; i in con
ştiint e a cuvintului tipărit. 

Asemeni tuturor colegilor din 
presa centrală şl judeţ~ană, şi noi 
cel ce lucrăm la „lnlormaţta Bucu
reştiului" putem spune că o etapă 
distinctă în procesul racordări i ac
tivităţU noastre la exigenţe de o 
asemenea complexiţate o reprezin
tă timpul parcurs d e la publica rea 
'rezelor dl,n aprili~, care, inriunipd 
cu vigoare munca or ganelor şi or
ganlzaţiilor de partid, ~ întregului 
popor şi-au impus benefic spiritul 
înnoitor şi asupra ac~iunilor puqli
cistice ale presei noastre ele 1;>artid. 
Aşa oum a rezulta t din ciclul de 

dezbateri ce au avut loc in orga
nizaţia de partid cu to ţi lucrătorii 
redacţiei pe marginea acest tli pr,0-
gramatk document al partidului, din 
anal iza recentă în consiliul de con
ducere al ziarului, în cadrul căreia 
şi-au exi;>rimat opiniile specialişti 
din producţie şi cercetare, din in
văţămin't şi din alte domenii ale 
activltăţti economico-sociale, în 
această perioadă cole~tivul nostru 
redacţional şi -a concentrat efortu
rile spre a transforma paginile puse 

dispoziţia cititorilor ·într-un au
tentic insbru.ment de afi.rma re a ex
perienţei înaintate, a conştiinţei pa
triotice, revoluţionare. 

In urma analizelor exigente, a 
înârum'ălilor şi sprijinului pi·imi t 
Sistematic di n partea Biroului şi 
Secretariatului Com1tetului munici
pal de partid, prin care s-a insis
tat îndeosebi asupra necesităţii de 
a concentra atenţia cole<:tivului re
da.ctlonal asupra sarcinilor pr iot·i
tare ublinlate de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu la Conferjnţa organiza
ţiei de partid a Capitalei, p roble
me majore precum întărirea Jatu-
· 1or cali tative. de. eficienJă în în

t reprinderile industrlale, 'modeŢni
zarea şi organizarea superioară in 
toate unităţile economice, spor irea 
producţiilor agricole şi îndeplinirea 
pe această ba.ză a programelor de 
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autoconducer e ş i autoaprovizionare, 
i~ptuirea obiectivelor. de o am
ploare fără precedent aJe sistema
tizări i într-o concepţie nouă a 
municipiului Bucureşti , participa
rea activă a cetăţenilor la activilă 
tile de control şi de gospodărire a 
oraşului , la viaţa culturală a aces
tuia ş i-au găsit - n u numai prin 
frecven \.ă ci, şi prin dimen-:i •mi le 
spaţiului lipografic - o tratare 
coei;enli't şi unitarii in. paginile z:ia 
i;ului. Aceasta a· p erm is · raportarea 
permanenlă la înţelegerea fi nalită 
ţii acţiunilor publicistice, sporind 
interesul cititorilor faţă de m·th:o
lele~ J·ei;,>0ctajele şi anchetele gru
pait,e î n . ·cadrul p rincipa lelor rubdcl 
şi determinind. totodată, o Cl'Uten
tică stare de emulaţie în rindul lu
crătorilor redacţiei, anlJnaţi de do
rinta d e a- depune eforturi stărui
toare pentru a se situa, prll1 ~cd
s uJ lor, la inăltimea răspunderii de 
cronicari ai înfăptuirii celor mai 
grandioase ctitorii ce vor vorbi 
peste veacur i despre patosul con
structiv al timpului nostru. 

In lumina Tezelor: din aprilie, cu 
participarea unor activiş,tl de padid, 
cadre didactice universitare, ~pe
cialişti din cercetare şi producţie, 
ziarul a declanşat un seriaJ de an
chete de opinie care s-a coru;tituit 
într-o reală contribuţie la angaja
rea şi mai hotărită a ma-relui po
tenţial de cercetare ştiinţifică şi 
tehnologică de care dispune Capitala 
în solutionar.ea unor prob leme de ma
ximă importanţă pentru promo
varea progresului tehnic în diverse 
sectoare ale p roductiei. 
Menţionind aceste acţiun.i , la ca re 

ar ma.i pu tea fi adăugate 5! altele, 
trebuie să arătăm, în spiril critic 
şi autocritic, că unele i:iintre ele nu 
au dobindit acea consiStenţi care 
să le înscrie ca p uternice şi 
semnificative contribuţii la identi
ficarea. unor n of căi Şi soluţii de 
perfecţionare a activitătii întregii 
redacUi. In pagina economică şi 
in cadrul altor rubrici mai 
apa1· încă articole gre\rate dr; 
manierism şi rutină sau can
tonate in fapte minore, nesem
nificative, a căror inutilita te se 
vădeşte extrem de păgubitor !n di~ 
m inua rea forţei mesaju).ui pe care 
ziarul e dator să-l poarte mereu 
viu spre cititori. Deşi publicăm 

cu o frecvenţă rela tiv bună ~nchele 
şi reportaje pe tem e de m are im
portanţ.ă privind stilul de muncă 

a l organelor de conducere colecll-
ă şi consecinţele acestuia asu ra 

înfăp tu i rii hotăririlor adoptate d.e 
adunările generale ale oamei\lll)r 
muncii, economisirea energiei, par
ticiparea la ac tiunile de inirumu
sc;ota re a ora')ului , trebuie să arătăm 
că nu reuşim .in toate cazur ile in 
care tratăm asemenea probleme, si 
ne aprop iem· mai mult de sufletul 
oamenilor, sensibHizindu-i şi a.fu
tindu-· să-ş i ci-ista,lizeze opiniile şi 
să-~i manifeste mai pregnant sp.im
tul de iniţiativă. 

Principala concluz ie pe care o 
desprlg.dem din experienta dobindi
tă, di•n succesele şi insuccesele în
regish·ate în perioada la carte 
ne-am reJ'erit. din evaluarea aces
tora ;prin prisma multiplelor E'Xi 
genţe puse in faţa noastră de Ex
punerea prezentată Plenarei din 
no'iembrie, este aceea că avem re
sursele necesare şi că trebuie sl 
acţionăm cu toată energia pentru 
ridicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a întregii activită\,i. Numal 
printr-un asemenea. demers vom 
demonstra că am asimilat în toatA 
profonzimea sa acest document pro
gramatic atotcuprinzător, care -
sintetizînd magistral experienta do
bindită în edificarea societăţii! so
cialiste multilateral dezvoltate, ele
mentele constitutive f.undamentale 
aJe politicii ştiinţifice, novatoare 
promovate de palltidul nostru după 
Congresul al IX-lea - defineşte 
in tr-o , perspectivă unitară şi armo
nioasă obiectivele şi direcţiile de 
acţiune pentru perfecţionarea şi ri
dicarea pe o treaptă calitativ nouă 
a activităţii în toate domeniile, 
pent ru accelerarea întregului pro
ces de dezvoltare intensivă a ţării. 

Dezvoltind magistral teze şi 
· concepte ce au conferit o ad.încă 
originalitate şi au asigurat în ace
laşi timp largi deschlde1·i spre uni
versalitate operei teoretice · a secre
tarul'ul general al partid!llui, Ex
punerea din 28 noiembrie, Impre
sionantă cartă prospecl!vă a ~eve
nirjj cont\,\nlste a pabriei în depli
nă consonantă cu opţiunife majoţ.e 
ale naţiunii, cu toate acele valori 
de esenţă ce asigură o identitate 
inconfundabilă societăţii socialiste 
româneşti, redimensionează carac
terul angajant al actului publicistic 
prin care ne propunem să reflectăm 
vasta activitate penlrn transpunerea 
neabătută în viaţă a acestui tnsti:
fleţilor program de muncă şi ac-
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" ţlune revol:!Xţi~na;r-ă. Acum~ cJnd a-
cest docume.Dilt .de excepţlona:Jă 'î'J1-
semnătate. e ~află i;e 1)1:asa. noMtră 
de luer u, .oe m.ăsu'11ă. ce-i. aprofu:n
df1m senuufiaa(ţille teoJ,:etiqe şjp1;ac
t.i'ce. re~i~i:ii:n rlispund~r~n Ge o. a 
vem de a fa · ~ -~ tn.~naa ·noasli/.:ît, 
a ezată fit~meitjfu~~ . ~.. b l'lzele. 1deolti
gice aLe tipl!J: · ip_~_ea p t ' am 
să-ş i aW.:d:ţ!, .Ina J.J\ffe.r:n:fc vM;u
ţi] e SJ!!ecllke fu Tu:ontol pl/Opa.„ 
gandel d 'e. p~ttd, ro 'Pl"IÎ)~es:uJ 
de ttans-.for niar e tai CQ~.fli'hl:~ 
r~ Q,1µ.ţiomrre 'in~'"-1'.> p\:rte.r.ni.că of.m-ţiî 
rt1QttL~ _ ~l!tt:i .•· ţelei 'Q.'\~f l -aJn
-tafe 0-1:i:n8'1h~'S'h-efafe. 

Tată de q.e aonsiderăln di ifr:lioa 
noa~a (fa\~ •. ~. Q~ onoan;e este ~ 
ceea . 'de, a y~ ~uw!i?t\i~n.e., ân ~v.1-
d.entă .uriaşa:=f · rtl~ .n.ova'toare a.· gt~
dirB secret.: · l u gen[!r'a:I 1~ paiti
dul~i c~n~ u~a sa tlecis.tvă la 
elaborarea şi in"fă:p·tuil.'0 ~6l:jiictii 
-pairtidulµi şi sta:tulw maţeri1\:Q.Za(J 
in re~ţă:t;ile '\l:Oel ;s,ocietâ'ţi edifi
cate fir~~: p e7 ,.si;ucro.dle ;şi .J. v~;9-
rile specifice-~ ,ifo6ţftdîtj? în, decw.;si.t1 
une.i lstorli'. milena.re~ ca:i;>abUă .să,ŞJ 
aslg~e prin. forte pnopţU 'VHţ~rW 
pe care şl-1 doreş_te, să aşimileze 
cele· ;rii~i . noi f Uaet-M â1e ,geniu1ui 
uman ~J s~„ o~ perlnaneţlt Y.ri 
l oc ,demti' 'în·llte na~t&q.e ~Efr~·f"al~ 
Iu;mr.'f. P rin Jntemne'ctlitt,_ un,.Qr ru
b:dci .şi al: tinor mctd~lil~ţi ';R.ubll
cist.Jce· ·adecvate· .ziar\IÎui, .tte -P,ro
pu neni să '11.ealiiătn o amp ,Ui sqil;ă 
de :,nateriale care- sq ţeliet:te e?J;n
cepţ'ia ·:pa.ţtr<;lalui 'f\OS'tirl'l, a s~.c;~~~
rnJuJ. . S~U . . 1ţ~eral a'~Ul?'r~ U)JP.l" pro
bleme :fwid~nta'.l:e file' conŞh;'uc
pei n.O:u· orJndui~i. ~p.togaţ~. in 
sâ:i:t:e <!~ l"[lagini sp eci_ale Şl Ctclltri 
de anchete social-politice,. ziarul 
J,s.i 1l>rop:une .să :reflecte pe. ~·a1~. 
stub -semnlll a cest-Ol' orJentă1:.j ,de 
r:oax1.mă'. insem.nă,tate< ' ·i:tctivitat~a 
po;ţj.ti.îcă _şl .ongamzatoricii, oestăşu• 
.r'atăi de o.i;ga'l)'ele . 'şi -Ol;'ganizatlil~ d~ 
·pal"tj d, de .masă ~i ob$'~tj din 
C'a:pi:tală pentim "'tl'ai1spuriet~a lin 
v-iaţP,' a .mi'u:etuh'lir ,piro{ţtam tle mun
că şi '3.cţi:une.. t1.·e,voluţi6i:lar1i: ~ pâr'"
ti~ul ui.· Pl'PtilO.vind 'au •m a i multa 
insişten:tă, cu:.1 ifrecveă:ţ1ă s poti tă. pre -
zenţa :în coloau·~le 'zia:iu1h1 a wrioţ 
cadfe ele pa17t4Cl, m u:ncitQd şi -:iPe
cialişti din tgate domenjile, vom 
ae\:i,ona p~i:severent 'pent'l'tl a ·pune 
mai puternic :în r elief experie:r1ta 
îna1n'tată, ct·eşt~ea ;:ipoxttll'l:li ce:r
cefărJi ~tiîh~ce şi t eh t1olog;ice. 'La 
solu ţj~ma).;ea ro:UIU.pleior p:rob)e.roe 
ale moderni.zăl/-ii proctu·cţj:el,' promo-

' : 

!J)lilnltl\u '.EARCOB 
:J:·edM:,to ' .Ş ' ' it1J;! ziarului 

_..:rt'rlr.ORlYIA!:fIA ~Btr.CUREŞ!I'It;JLUI " 

01rientarea 
„ ~ .. 

tematidi~:· :noostme 
• A•• li 

, 
. . ., a;• • 

spre mat1 e .Q,;t~ct•ve 
I J:, " 

preJenturm~ ·50,ci.ali1ll ., 
fi \iul • · 

ale . 
.... • "1• 

. ' -

. · tnd ak)eatea pe ter-·~o~~ '·.pţ.:i'un_e~ s.trateg:t''că. . pri-

m en li.log a c11'ca · o 
- iflreifne .din ·v'ettitu1 na-

• „ fi9»-al peni.Fu ·acamura-:. 
r .e a. a5'igu1:a't\ dez~oltw:eal pe ba-ze 
m odei;i:ie a ln.dtfstt'iei, .a ·~inti.:eg":i'tw 
Et.nsâ'i:nb'i:u p ll.od.uctiv, con comlttent"cu 
mut:~lii -:de sbr uctl:trll in i·îndw 
po,p:lllaţi~ 1ocupai;'e; . cu mdi cllr ea 
perinanelit~ a ni:vel:tth.11 de trai 'şi 
c.iv i liza.ţie al -popart):) ul. -A a ctt!::t'i 
~ăta ova:ră_ştil Nl cGfae1 Ceauşes-ca 
în t ezele p.en:tru Con gresuI a<l 
~-lea al' pa; tilduloi~ Ro.tn<m ia 1s'e 
află acum î:n:bi.-"G mrnă etâpă a aez... 
voltă'f:ii salef ecanomt~e -şi' soci;\le-
etapa tăurimi~ sod'e.t~1~ifi: sol!îaliste' 
mul'ti:latei::a+h 'd.ezvol'tJl'le' şr creăru• 



„Privind retrospectiv . la întreaga activitate din aceşti ani, putem afirma cu 
îndreptăţită mindrie că a fost o epocă de mari transformări şi remarcabile re
alizări in toate domeniile, care au confirmat pie deplin justeţea concepţiei 
partiqului no.stru privind aplicarea legilor gem~rale, q principiilor. socialis
te la realităţile şi condiţiile din România. „ 
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încredinţat de a fi cronicad activi 
şi imprcaţi ai aces tui prezent, de 
a influenţa, stimula şi dinamiza, 
p in scrisul postl'U, eforh:tl de 
muncă ·şţ creaţie al naţiunii, de a 
reflec.ta convingător fapte şi <i.c-
i'uni, 1uind atitudine !ermă faţă 

Cle vecni, m iliti.od pentru pr omova
ea neîngrădită a noului, a princi

gHlor eticii şi echităţii socialiste. 
Ca reporter de peste 20 de ani 

la Redacţia de actualităţi politice 
a Radioteleviziunii, :lm avut, ase
menea colegilor mei din presă, şan
sa de a fi., martor pe teren, la faţa 
Jocului, al unor fapte pe m~ura 
cutezanţ:ei planurilor şi p1..-:)ieetelor 
acest-Or ani. 

Au fdst prezentate toate a~tea 
în emisiunile noastre de radio c.,u 
vibi:,aţie şi patos. cu miiie·;trie pro
fesională, prin mijloacele radiofo
nice cele ma i convingătoare ,'? Am 
surprins noi intotdeaun.a esenţa, 
izolînd amănuntul nesemnificativ, 
Clevenit ba'last, confuz, derutant, 
spre limpezimea şi penelran1:a me
snjul ui ? 

Este g eu de răspuns prin da sau 
n la aceste intrcbari şi la multe 
a Ileie asemănătoare. Experienţa co
leclivuJui nostru arată că atunci 
cinel emisiunile, fie cil e vorba de 
transmisie directă, radioreportaj, 
rela\are sau simpla -:iti re„ se c.on
s~ltule~in acte d~ ·couştli !"tă profe
sionala, pornind de la 'mtelP-gerea 
comandamentelor etapei cu scopul 
mărturisi de a sluji aceste coman
damente, şi efectul 1a ascultători 
este cel dorit. Difuzăm ziln ic în 
radioprogramele noastre de ac\uali
tă(i şi muzica un mare număr de 
repoi:taj~, corespondente. note, in
formaţii. Nu sint rare situaţiile in 
care din acestea nu lipsesc şablo
nul, locul comun, stingficia în abor
da.rea ~aptelor .atit de bogate ofe
rite ele realitate, de viaţă. 

Alunei, insă, cînd apropierea 1 e
porterului de eveniment, de faptul 
concret se face p1in confruntarea 
marilor idei, a planurilor cu reali
tatea, cind este surprins pulsul a
devarat al vieţii şi muncii şi nu 
fapte nesemnificative, produsul 
publlcistic îşi atinge \.inta, primind 
recunQaşterea, ca să spunem aşa, 
socialmente necesară. 

La Radioprogramul dimineţU, 
spaţiu generos pentru report.ajul cu 
ritm. car..e aduce in Rtentie un fapt, 
un -eveniment de mare semnifi:::a
ţie, ne-am preocupat }i ne vom 
preocupa, in continuare, în pers
pecUva celei de-a -lf)-a aniversări 
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a vic to r iei revoluţ;ei de eliberare 
socială şi naţională, anti fascistă şi 
antiimperialistă şi a. Congresului al 
XIV-iea al part.idului, pentru ca 
cele 120 de minute ale radioprogra
mului să aibă .o cadenţă nouă, un 
ton convingător în ;:>glindirea rea
lităţii româneşti. 

Asemenea preocupări se regăsesc 
în toate colectivele noastrn, ~e la 
realizatorii de. radioprograme şi 
reporterii din redacţie, pină la co
respondenţii judeţeni. 
Viaţa oferă o paletă boga tă de 

teme, de fapte, de evenimente. Să 
spunem deschis : am rămas datori 
cu reportaje emoţionante despre 
oameni, despre munca lor, despre 
greutăti şi împliniri, despre bucu
ria generată de lucrul bine făcut. 

Cu ani .in urmă, imp;-esionat de 
lansarea p1;mei platforme româ
ne.5ti de foraj marin, m-a m grăbit 
spre Constanţa. Grăbit, prea gră
bit, am realizat reportajul i.n dia
log cu o\}menii de pe plalformă 
prin intermediul staţiei de eadio 
de la sediul intreprinderii PETRO
MAR. In prima clipă m -nu salis
fii.cu l efectele radiogenice obţinute. 
Din larg primeam prin etei· mesa
je despre o muncă eroică. deosebi t 
de utilă, atît de necesara economiei 
naţionale. Am reascultat de citeva 
ori reµortaj ul. Mi-am dat seama 
că suniî fats. Vo1'beam de.spre oa
meni pe care nu-i cunosteam, des
pre fa pte, despre o aciivita:te la 
tensiune;i căreia nu eram racordat, 
1>e care nu o puteam trăi şi , deci, 
pc care nu n puteam transmife, 
mai departe. ast.-i1ltătorilor. 

Şi efectele de radiogenie mi s-au 
părut inutile, neslujind mesajul. 
In tre reporter şi via ia adevărată 
e ra o barieră de netrecut.. Mi-am 
reproşat că nu m-am aflat acolo 
lle platformă, acolo unde erau eroii 
reportajului, confruntaţi • ~u dHicuJ
tăti , confruntaţi cu neprevăzutul. 

Cred că cont.actul direct a l' re
porterului bine pregătit politic şi 
profesional, minuind cu măiestrie 
uneltele profesiei sale, cu faptul 
concret, cu viata, cu greutăţile şi 
impli nirile oamenilor este de nein
locuit şi ·tot cee.a ce este in afara 
aces tuia generează un prefabricat 
r:e nu poate fi omologat 'nici 
de conştiinţa ziaristului şi nici de 
a ·c11ltătpri. 

In tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu arăta că fn ul
timii 20 de ani au fost create a
proape 2.000 de întreprinderi am-

plasate in centrele vech i ~I in cele 
peste 180 de noi pla tform e indus
triale. Pornind de la această ima
gine copleşitoare pe ntru 11n proces 
economic desfăş.urat in.lr-o E!taipă 
atît de scurtă„ reporterul ar pute1;t 
să a propie de ascultăt.ori semni li
caţia şl implica ţiile unei asemenea 
realităţi. O suită df! re portaje. de 
ce nu, şi transmisii directe. reali
zate pe o asemenea platform~t com
plexă, care inglobea:!ă unită\ i in 
dustriale moderne, insLilute de cer
c~tări, dar şi unităţi de invă\ătnhl, 
f ie că ea se a:llă în c<1pitnlă, la 
Craiova, Cluj -Jll,apoca, Iaşi, Tilrll
şoara sau Tg. Mureş ar avea darul 
să ilustreze orientări fondamentale 
in dezvoltarea economică, .în impli
carea cercetării şi învăli:lmintului 
i n soluponarea problemelor activi~ 
tă1ii economice. O ascmcne;i abol.'.;
dare ar prilejui o lar~c.1 deschide1·e, 
nu numai spre prezent, dar ş i s1u:e 
viilor. Cum răspundem în condi-
1 iile unei asemenea organizări a 
p roducOei, cet·cetării şi invătămi'n
bufl.u.i. ex.!geon l e10!l.· dezvObLă1ni;i €e<m-0-

mice ele tip intensiv ? .Da1· cerin
ţelor cuprinse i n programele de 
modernizare a capacităţilor de pro
duct ie şi a produseloi: '! Care sîn t 
resorturile sporirii mai accentuate 
a pl'oductivităUi mWJc1i şi reduce
rii consumurilor ? Stnt numai cite
va întrebări - teme de reporu1j la 
care trebuie să adăugam nitele pr i
vind oamenii, devenirea lor l'l'O
f:eslonală. noul lor statut social dt;i 
proprietari, producători, beneficiarJ 
şi conducălori ai pro~esc:lo1· depro
ductie, cu răspunderi directe in 
gospodărirea eficientă a avuţiei na
ţionale. 

Azi, din lot.a lui popu laţi ei ctive 
de peste 11 milioane, circa a mi
lioane lucrează în industrie şi alte 
sectoal'e de activitate, ia.r peşte 
:3 milioane lucrează în agricultură. 
Foarte :lntet·es~mt ar f1 de relevat 
schimbCiri le în structura socio-pro
fesională determinate de mutaţiile 
din inseş i structura producţiei a 
nunurilol' şi subramurilor ub ' im
peri~asele . ~e.rinţe. ale /Î·evol..1tiei 
tehnico-şllmţ1J1ce ş1 ale noii revo
lu\i i agral'e. S-au reconsiderat con
cepte cunoscu.te şi nu putem să 
răminem în urma evolu!'iei lot' de
cit cu 1•lscul ruperii de realitate de 
Y iaţă. ' 

P rogl'amele de dezvoltare pentru 
vi il'o.r se dovedesc deosebi t de mo
bilizatoare, bazate pe realizări le de 
pină acum şi pe aprecierea 1·ea1is
tă a potenţialului lehnic, a resur-



„ „ 

„Organele şi organizaţiile de partid, comitetele Şi birourile organiza
ţiilor..de partid, comitetele c,omunale, oră,şen~ti şJ fudeţttne trebuie să asigu
re unirea eforturilor comuniştilor, ale ţuturor oamenilor muncii in vederea 
infăptui'rii neabătute a hotărîrilor partidului iŞÎ ~- legilor ţării.~ .., 

•· 
selor de muncă şi creaţie de ca re 
d ispune m. Sinien1 chemali să m ili
tăm prin munca nousk1·ă ' de :fiecar 
zi, prin emisiunile pe care le rea
l tzăm, pentru cunoaşterea şi înfăp
tuirea progra melor p2 ca re te avem. 
sti rnuJind iniţiative şi acţiuni , fă
cind cu11oscttt~ ex,:perîenţe cu m·are 
putere de geţieralizi:n:e. 

'1n cazu~ redacţî.ei noastL·e, argu
mentul de primă m~riţne şj cel mai 

„. 

convingător, t re buie să f le fap tul 
viu, adevărat, pr ezentat de pe po
ziUa z.iaristului-com unist, a ngajat 
cu int reaga răspund~re pen tr u pro
movru·ea noulu i, pentru .reflectarea 
ş.i i mpulsionarea ma ri lor prefaceri 
pe care le tn71Leşte tai:a întreagă. 

$tet an N ACIU 
realir.ator de emlsi.mi 

,rBIĂ!DTQJIDLEVIZTUN.E" 

Afirmarea -·rolului de-L>conducere 
I ~ 

al o'rg,anizaţiilor „ ·de .. parţid: 
\ I ... &.. 

in .·toate secto,afiele· . 
vieţii econo·'!1ic~ şi· sociale 

M
, arelf: formo dea.ocratJ,! 
desNşurat la · Jf.irşitu\ 

, I uru i tl'ec it ~ a dowidU 
încă o dată rril .d.ul e 
xemplar fo ca1·r: pa :tl-

dul î'ş i sx erciJ::i misiunea de inahă 
t·ăspundere cu care ·a rost Inves ti t 
de is1iOr ie, aceea' oe :!orţâ. _poll.tic li 
conducătoare a soci'etăţii n oaske. a 
operei de edilica re a noi.i or.indu
iri. Dacâ astăzi p artidul inti:uchi
pează mai mult ca oricind gî.nduri
le şi âsp:iraţii1e, vrefi.le şi i dealuri
le popor ului, ·cons tituind adevăra
tul centt-u vital ·a1 naţiunii, aceasta 
se dalorear.ă în pri mu l rintl f.aptu-
1 t:li câ. ·de-a lltl:rguJ decenlilor .de 
necurmată luptă rcvoluţion.sră, dar 
mai a les i'tl ··tlltlmH 23 de a n i, el a 
şti ut să -făurească şi să consolideze, 
ca bunul ceJ mai de pret, legătura 
strins& cu pop ul din rlndmi le 
căruia s-.a plămădit, să-şi .asume 
noile coman da.mente ale isto1·iei, 
a le voinţei celor mulţi . Este un a 
devăr pr~1un·a gJ·avat tn conştiin·ţa 
popor uluj n ostru. că toate m:iri le-
victoril obţinute · tri perioada de 
glorioasă istorie revoluţionară i -
naugurată de Congresul a l l X-lea 
s int strîns legate de activitate.a 
prodigioasă a tovară.Şuhi'i Nicolae 
Ceauşescu, de rolul său decisiv in 
infăptuirea, într -o perspectivă n a
valoar e. a întregului proces de edi
fican~ a n oii societăţi, în acest ca-

tiru. ele defi ni re înt r-o concepţie 
otligina lă a locuJul p ar t id ul1Jl in 
!>vc.1d.ate, a. cllil.01· şi mod:alitătOor 
de rea lizare a rolului său de 'fort~ 
poliUcă conducătoare. 

l n Expunerea la şedinţa comună 
a P lenat>ei C.C. a.I P .C.R., Ci atjja
nismelor democrati-ce si ,wg]lniza
ţii lor de masă ş i obşteşti. se găsesc 
teze şi a precier1, ol'.ient.ări de ines
timabilă vafoare ce imbogăţ,esc în 
mod a u1e-ntic concepţia privind 
c1·eşterea rolului conducător al 
partidului. F ie că se ocup:i de pro
blem ele istoriei sau ale deflnlrii e
tapeloc ,construc.Uei socialiste, de 
p1robleme'.ie .econoqtl:ei. ale activită
ţii teoretico-ideologice :ii poli tiC'o
educative, a le politicii internaţ iona
le, Expunerea r~rezintă un doC'u
m e nt griiitoi' pdvin<l modul cum 
int;elege par tidul să-şi îndepl ineas
că răspunderile ce -i revi n, !>ă asi
gure transformarea vieţii 1?conom.i
co-sociale î•n .lum ina· ·i dealur ilol' so
cialismului. 

P<rintre tezele s'Ubii.nlate c t1 deo
seb i tă pregnanţă in Expunere se 
situează şi 11,ceea potrivi t car.eia 
conducerea de catre pa'rtld r epre
zi nţă o cerinţa legică, un adevărat 
i mpe rativ a l făuririi şi dezvoltă Ţii 
social ismului în etapa actuală, >{il 
succeselor de azi şi de m.îine. „ln
treaga activitate a organelor şi or
ganizaţiiJor <le part.id - sublinia 

Nl~,qL~E CEA;.UŞESCU 

iovarăşul_ Nicolae Ceauşl];Sc;u - tir.:e
buie sl lie _pătrllllSl de spiritul r~ 
voluţionar al r i s_pundel'li i ~tran-
1dgeoţel iD mun91, de 1:rUă faţi de 
oameoU muncii, de .botii.rirea de a 
servi iQtotdeaun a cauza !IOt~ialis
mu.lnl, a poporului, Tre u ie 8i ra
cem astf.e l incit parliidul nostru 
si-ş.i i_ndepllneascîl -şi î n vJdor, in 
cele m ai bg.ne cond.lţil, ,rolul său 
de fo rti politici conduclUuai:e". De 
aici decurg o serie de sa rcini şi 
pentru ,presa de ;pa.l'tid, p entru pre
să în generat, chemată sâ-şi core
leze maJ s trîns activitatea cu ex.1-
gentefe fotm.ul'ate în ac~l doc.u
mEnt de mare valoare, §ă-,.,Ş i orle n
t-e.ze demers ul publ!Cistic în lumina 
aprecierilor , a tezelor şi ideilor ee 
a.lcătui es·c Expu.nerea. 
Dacă ar fi să ne reterim la ctte

ua dintre acestea. la loc de lrunte 
s-a r s itua, neii;idole.\nic, cerinf::i ca 
memb1·U, ,cadrele d~ par~ltl să se 
implice direct, să se angajeze i;ie
mij locit în p rocesu.I reaUzArii poli
ticl.i par tid uJ ul, să se a fle în pri 
mele ,r înd uri ale tr-ansfo.:măt'ii r e
voluţionare a 'ţării. P rin artic.'ole, 
dezbateri n:1ese rotunde ~I intervi
uri, presa trebu:i.e să cqntr ibuie la 
insuşil:en adevă;ruJui esen(ia l potri 
vit căruia rolul. parţidului ae fortă 
politl'că> gonducl.toaxe_ pr:esuJ~'.lne ca 
o condJţie primordială asumarea 
răspunderii directe .pentru 1 ransp1.1~ 
nerea 'în viată 'l:I politcii sale, par-
1 icipa rea nemijloc.ltă a cadrelor ~e 
bază a le par tidwui, a t uturor co'
munis tilo r Ja realizares programe
lor rle dezvolta re mul illuternlă a 
tfi r i i. 
Rămlne o datorie· de p rir:Jj 01•din 

a presei ele a sub.linia, ele a de
m on stra „cit m â i conviDgăfo •, cu 
fapte surptinse din viaţa de z' cu 
zi . d in acUvitaţea~ concr etu ari c;po
rltea roJwu· şi r f'lSptmdexllor par 
t idului nu implică şi .nu poa te să 
implice în nici un lei ctiminuurea 
vieţ,i\ d mecratice, ,cSlăbi,11.ea ::l?a r tici
pă1il maşe.lor la procesUl cpn d ce
ri:! soci.1ftăţil la -dezvoltarea i solu
ţionarea problemelor pe car i: le 
ridică. etliti'carea socialistă. Dimpo
trivă. În "sp ir itul activităţii practi
ce a partidului, al apreci<!rilor c;li n 
Expunere . creşterea ,1·01ului a rt i
duJu.i ş.i de1:voltarea d~o~raţiei, 

sporir ea nt.r:ibuţiilor orga nelor co
lective de conducere cons t i.tule la
tu1·i insep,::u·abile ale acelui~i Pl'v 
ces revoluţionar. !ntr-u_n mpa a.se
mănător vom t rata şi corel<tţia 

dialectică di ntre activitatea orga-

I 

I 



r..- • • 
a:: I J". - A • • t • - . •.- · 

57 

1,J tăj,m intr-:~ .ef?9c4 de uriqşe cqf!'jri a.te. ştiin,ţ.ei ,şi ţehnicii în toate dome• 
niile. d~ .acţivitatF,,; aje ·~unoaşţeri.i ,omqne, în general. ~ Trebuie sii înţelegem 
bîne fă· f\Umai îfl, '"'·Qsţ„n:c;a .in. cgr~ v.~m înarma ţioeretul , Qamenii_ muncil, în
tregul nostru popor cu aceste· noi şi. noi cuceriri Qle .ştiinţei ·şi. 1c11noaşterii 
umane, vom ridica nivelul "general Je pregătire al constructorilor socialis
mului dirt ţara ·hoastră:" 

. ~ ·~- · ·· ; .„ . • . • ~.:: -:•_, . • , •. '-' „ NICOtAE-CE-AUŞESeu 

7f ., "" .. ... ,, 
,ne1or ~ e ·pac-Ud ··şi ..,<;elror de . ?fa~ 
~n pro ~til cop·strUţl,iei socnhis~. 
Numai . în · 1\~rn:a·' 1rl • c[jl·~ fuhcţHi 
ele; o;·ţă dl:itid coti<luc tcfa're a 
parMuUîi ă'.i:i,t~en:ează . şi ~ţimuletaz7 
ul:gai1ismele 'd tat "fO.tLl:l'l~ •itii; ae 
cooducl~5e,. i:h. · solufion~rea · p \'oBle
me1or eS'te g~rawtat' s.i.i'ccesttl op~tei 
:'de con·strtfct'l;!:! ·so'ciallsiă .' . 

ln ·activ itatea publicistii;ă pe care O desfăşurăm ·'\lom ti\C.)J:da Q a
~enffe mult ·mai. fnar e impo.rtari.ţei 
pe c·are o a1•e i n zHele noastr e des~ 
răşurârea' une'i susi111u;te ac;f:i vii~t~fi 
-teoretico-Jd~ogtce pen tiru ex ei'cr
t a i:ea 1n bune coridiJi.ii:rii .a {0lUJ.i1i . 
conâucător al. p~n'ti1q ~\,ltd. lnfr-o e.
pocă. de raprde t ransfurmarl, de 
putern::kă af:iimare a jeV'oţuţiei 
tehn· co-şt'ilnţifice, :a~ttvltatea ' t eq-
1'.e 'ico-ideolog:i:eă: men.ită să sf udie
ze .a~este ·pracese Şr :Ienan;ie·oe, s'ă 
io m uleze „1:ăsp~1ţ1cleri adecvate, să 

tl rCll, toT 

ge:nera1iz · z~ o.) serie . de concluz:u. 
devine P ili te j:ntegtantă a p;rocesu-
1.lh de c_or:id ucere soc'ial ă, .tma di n 
premisele m njote care:..1 asigu.i'ă · e

.:ndenţa; perspectiva. ~. · 
Toate a cestea rid i.că noi exi gen.

te în faţn. p1"egăitirii. oamt! nilol\ C1.1 
deosebire .a activişti.lo r; ·.· de par tid, 
a cadrelo.r de conducere d in dife
rite d.ornenJ-i. t n spirl tul aprncier i
lor d'ln E xpu1le1·e, comple1citatea 
pt Og1'esu1ui, 1creşterea ·importanţei 
fac~o(iHQ.1" lt~Jeg.ij vl . . ai de. 2ypr.tjlri i 
'ÎlTl!dil1.!Sl' §I o_J;ootf; ]~~ e3eilliîităll.Ji . nu . 
numai creş terea competenţei. Ci şi 
a angaj~ri'i- a spid'tului revoluţio
n ar, rac~ :c~rea, :rma · str ' lSă .a po
tenţialuld'' lle cr aţi1 a a°' ee tvelo1· 
la cerJnţele actuale ·ale dezvoltăi:H 
econom ico-sm::!ale ia pat1·1ei noastre. 

-~a;u~ na~sct:j ;' 
şef de secţie, „SClNTE IA „ 

t - . 
ll .-. li -
..... ~ .• w -:- j -

:~Spir'it ·de inaltă _angajare 
~~1.- . „. .· - - • 

··Şi re,sp·onsab·i~itate.~ patrioliţă( 

revoluţicmară -a tinerei gener~ţii 
._.. ' 

"'Î. 

venimen:t politic d e· .is 
toi'iefă importanţă pen
~1·u .- tînăra g~neraţie, 
:v~ntru pat t i_d şi pen tru 
iQ.ţregµl ilootru p{ipor: 

.,şec!Hnfa cqin'ună a 'F\.ebarei Corni
t.etul~Cenil..-al al Pa c·tidt11U'l Col,Tltt
ni,st Ro,m.ân , a oi:ganismelo:r d~mQ
crati"ce şi organizaţiilor d~· 1nasă şi 
gpşteşti a fos f in tnod sti:ă.lu_cii. tn
Cl.JnUn'ată d e 'Expunerea t-0varăşull:Ji 
l'Nicofae,_jCeauşescu, cQntribuţi.e ine
stimab'iJă la ·îmbogăţirea t ezâuru1uf 
feo.dei şi practicu revqlu'ţionare, a 
gindir.fi fiiosofice şi sod8.l-polil.1ce 
J1<1,ţi'onale şi u'.ni.veisaf"e. · · 

Cu cea mai vie ş.i at'easă emoţie, 
cu deplină aprobare şi unanimă sa
tisfac.ţie şi colectivul redacţto1ta.1 al 
zia-n:il.u.i „S.einteia tinereţuJ;ui " a 
primlt „ a~est. m ;:igistr al document 
politi~, avind hptăriTea fernJă de a 
face 'totul pen tru ca, prin acţiuni 
pubUcistiee şi modalHă.ţi specifice, 
să asigure cunOJ,tŞterea temei,nlcă:. 

însuşirea şi apliţai:ea )'leabătută de 
către t e.âte · 01~gani:zaţrne u:r.q„ qe 
c~ti:e ,toate colectivele. de tin.eri. a 
ub uj. document P,l'Ogt;amatic de a
şemenea valoşre, menit să .otlen
tez~, · au clar.viziune ş.i cutezanţă, 
efortur ile creatoare. r:i:le generaţiei 
tinere 'căreia i-a fost ·incredinţ-aţ 
man;Glptµl ·<le cea m ai înaltă, răi;
pundere de a repr e7'enta. o pu~e·r
ni.că - for.ţă şocială, viito,i;.ul îiisuşi. 
al naţiunii noaştu_e sociali,ste. . 

Am regăsiţ şi ip _qce~tă mqgj.s-· 
trală Expunere .a tova.răşuluj 
N1colae Ceauşescu datele esenţiale, 
fundamentate~, care defţnes~ prin 
excelenţă µri_şşa, impres;iQnanţ.""t. 0 -

peră teoretică şj pli~Ctic~ a seGre
t.<irului gene:ral al partidului şi .ca-l'e, 
cu 9 for·ţă şi o vigOC!I'.ţl făr~ egal 
as.igu11ă uni_re.:ţ şi mpbilizai:ea tutu
ro r energiifor creaţqare a le comu
niştHor, ale paţ.iuni.i n0ţ1sti:e soci•~ 
Uste în yed~i;ea infăptl!.lt:J.i cu suc
ces a Prqgramului ist61'1c de făuri-

:i:e a soci.etăţii socialiste mullilat~ 
ral dezvolta.te şi inain tare a 'Ron'iâ
nfol spire comu 1.1ism. Sini: . p rOWji 
Prin excelenţă şi ,in acest dbcument 
·tmlg:i:atpat ic ce llOa rtă pecetea, . de 
geniu a marelui nost ru c.tli11or şi 
erou de ţară ş.i is:tode nouă - ttjţ 
varăşul Nicolae Ceauşescu - v oc _. 
tia unei ample $i at-Otcuptiniătoare 
analiz-e aprofun date şi viziuni sm
tetice iu te gira.t'Oar e a căi'lor, dire,C. 
\'iilor şi obiectivelor strate~ce a 'le 
~- - •ooe~ulu.i re .v!i>'l:Uti t?,rtar din patria 
ueăstră Şi d'fn I.mn ear c6ntempovâ~. 
curajul ş i l uciditatea :fundamentări;! 
un.or teze noi şi nova toar e, J.'Uptui!~ 
hotlări'ta . ffi1: •'6X1~eî. cliŞ~u :i;il:;1imaţ Şi 
m dtle1' 'pre.staf:lililt; cu şabloanele şL 
poncifele ca re se ma i leagă de iluL 
zfa ug.ei v!.z.i).mi irµpre6criptibUe şi 
un:ic_eJ ri !di.ti*1'Uc.a. ~6c:ietăţii ac~uale, 
a lumii contemPorane, 

Aceasta ·şi expl:i,c.ă cUmatul de 
~11lu,J.qt,i~· Wi imbold creâtţ>I:•· pe ca
re şi îll' colecfivul de muncă de la 
zia r ul „Scînteia t inere tului" I-a 
S·tîm H magistrala Exp ,unere din 29 
n0iembrie a ,c. a tovarăşului 
Nico.lae C~a1:1şe,scu. P.lanul d~ acţi
uni _publi9'istk e al. ziar ul1:1j nosfru 
es.te o . expresie„ .cu a.devă:rat con
vingătoai~, a entuz.iaŞmul~i .... şi p,a
stunii Creatoare _proprli în t regului 
co1e~tiv şi el e~te. încă de pe acum 
mât_~r}al!.zat in Jorm~. unor ·~gU:i.' 
speciale, cic1µri .. t~n:iat:l~. comenl:ţ;
rH .şj anchete de Qp inie, repo.rtl:ij'e 
ş i dezba te.ri care caută să. surpl!in
clă Cit mai i ideJ sptrl tul d,e inaltă 
angeţjf!Ţe şr r:7llPO.nsa,biUtate: -patr(q
tic~ ş~ rev.ol qţlonară.. ;:il ţine;·ei ge ... 
neraţU. 

Paţ,1ctf.ie4 est,e VQ!'b.a de i11î-rnd1uid ,cşi 
dezide.raţe de actiyltate şi luptă r e
vQJ.uţiOPfl'tei . ale ·h~tregul t!i nostru. c.o
le~tiv ş.i el este orienta t . sp re _cu
noaşterea ,temeinică, şi ,tradu_c;e,rea 
neab,ătută in v;.aţri ,a fozelor şi ldei-

, Jor ClL oare, în deplină· concordan
ţă cu .eXlgentele spi'.r i:tului revol1~
ţipnar, tovai:ăşul Nicolae C,eauşes.oq, 
vine s.ă îna:ri;neze par tidul şi U.n~n„ 
nea Ti~eretului Comunist cu o .a'"7 
devăraJă călăuză în acţiune. 

Trebuie şă sublini.em. faptul e~ 
deşi ne a:flă.qi î n. faţa unei dez_ba~ 
ieri _de eţµiP,lă ~-~Pt:iRci~re ş\ co~·~ 
p le.x1tate, benef1ctem din plin d 
expe1·ienţa acumulată în perioada 
ca re a m ai7ca;t discutarea largă ,şl 
cµ:noaşterea te.meinică a Tez.eloi· di.~ 
aprlli~ a,c. Cu acest prilej, au. tos' 
abordate o se;mă de teze şi iq:@'. 
cum ar fi : afi.rmar.ea partidului .cŞ 



~ 

„Ce-a d~-a ţloua etapă, cqre se poate apr:ecia că a cuprins trei p.lanuri 
cincinale - - 1965-1980 - a asigurat crearea unei pţtţernice industrii socia
liste, pe baza celor mai n~i cuceriri ale ştiinţei _şi tehnicii, dezvoltarea ce
lorlalte ramuri de activitate, consolidarea sectorului socialist drn agricultură 
şi creşteretil producţiei agricole." 

nucleu viteţl a\ fnt1·egH societăţi, 
raportul dintre obie,ctiv şi subiec
tiv, dintre general şi ' particular 
dintre n~ţional şi internaţional î~ 
actuala etapă a proc.esuţui re~olu
tionar, cre.şterea J!O.lului pa~iunii 
afirmarea .conştiin·tef sociaHste c~ 
factor tjeclţ;iv al md1ilor transfor
mări revoluJionare di.n patria noas
tră, consolidarea şi rpanifesla.rea u
nităţii tnoraJ..:politice a întregului 
popor .în. jur~1 parti_dulul, al se..cre-· ... 
ta•rulul său general, ca element de
terminant al înfăptuirii .cu succi?s 
a hotăririlor Congresului al Xl!I
lea şi Conferinţei Naţionale ale 
P.C.iR. .1* cel.aşi t~rnp, ITl.e-am 
conc~nfra't şi ne concentrăm atenţia 
asupra abordării - în spiritul o
biectlvităţiÎîj şi ~evăru!ui ~plli.c -
a momeinllelocr .liun.damentale dim vJa
ţa patrlE;i şi. popqrul.ui, combate1i:i 
unor teze neştiin'ţific~, răuvoitoare 
despre continuitatea şi unitatea is
toriei noastr e naţio~ale şi i;oclalc. 

Avem t6·ate <latele să afirmăm 
că nu_ există domeniu 'al c.reaţiei 
materiale şi. spirituale, ale muncii 
şi vieţii naţiunii socialiste care să 
nu 'Pnimească n.m d:mpac t bene.fie 
prin acest nou şi strălucit docu
meJ?,t pe c;are-1 repreziptă magis
trala Expunere a tovarăşl:ilul 
Ni~olae Ceauşescu. · eocupaţi per
manent să subliniem tezele şi idei
le înnoitoare din acest document 
filosofie şi social-politic de referin
ţă, avem, ţotoda~ în vedere să 
urmărim permanent m odul î)l ca-
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re ele se traduc în viaţă, în acti- tic pe ~are •l-au con.stltuit '11ezele 
vit.a tea de zi cu zi a coieclivel0r din aprilie a marcat şi ·pentru noi 
de oameni ai muncii, a organizaţii- trecerea la o nou& etapă c.alitativ 
l or Uniunii T ineretului Comunist. supe1ioară. Iar mâgistrala Expune-
Sintern pe deplin încredinţaţi că re a tovarăşului N:icolae Ceauşescu, 
faptele, munca pentru ţa1:ă sint secret~,ru~ . general al p a11tidului, la 
cel mal exact' Şi cuprin~ător ră'3. şedinţa comună a P lenarei Coml-
puns dat chemărilor şi indemn.uri- tetului' Central al Partidului Comu-
lor secretarului general al pa rti- nist Român, a organ ismelor demo-
duluî, reprezjntă dovada cea mai ci·ati~e şi org~zaţiilor de.; masă şi 
înaltă a ~ngaj!rli noastre palirioti- obşteşti, .Expunere pe care o dezba~ 
ce, revo1u.ţiona1.'e. tem jn prezen t, ne oferă un vast 
· Făt:ă doar şi poate, an.ul 1909 va cîmp de_acţiune pentr u a contribui 
însemna şi pentru ziarul nostru in la crearea climatµlui de an_gajare 
dev~nirea sa, .Permanente înnoi."'i: a comuniştHor, a tuturor oamenilor 
şi îmbog~tlri . în conţinut .şi grafi- muncii din judeL în infăp,tuirea 
că1 _aproJ'undă·1.1i şi , descqide~i, pe programelor de dezvolţare lntensi-
m~şura documentului P. ogramati!: vă, de moderniz are a producţiei. 
cu care tovarăşul Nicolae Am putea spune că întreg ziarul 
Ceauşescu a înzestrat. par tidul, tî- nostru este orientat pe problema-
năra genera.ţie, naţiunea noastră lica d~zvo~tărli intensive, a accen-
soctalistă, aşa îndt--in anul.Congre- tu.ării .şi grăbiril trans'formărilal' 
s u~ui al XIV-lea al P .C.R şi al ce- de ordin calitativ, în 'economia ju-
lei de-a 45-a aniversări a victoriei deţulµi, care dispune de o bază 
revoluţiei de eliberare socialii ~l telrnico-niaterială" . P}lternică, mo
naţională, at}ti;fascl.stă şi antiim- -. dernă, o forţă de muncă cu o pre-
p~riaUstă, şi vScîpte;la ctinereL1.1lul" g~tire în general ună. Necesitatea 
să· poată să se af.lrme ca o vigu- de a orienta Îri. chip manifest 
roasă tribună a gindul.ui şi faptei tematica abordată spre marile o-
vîrstei noastre t inere, ca un ade- biective ale prezentului, de a con-

• i centra atenţia noaştră, dar şi a 
va. ·at ş reprezentativ document al cltlt6ri.lor, spr~ tn;f_ăptuirea progra-
tlmpului ist.bric de impresionElntă mţlor de modernizai:e şi dezvoltare 
măreţie şi demnitate pe care îl intensivă, ne-a detei:minat să con-
trăim şi ii ":făurim. cepem şi să irealizăm rubrici an u

Ioan ST RUGARIU I 
.., „ redacţor-ş~~. al ziarului 
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me, acţiuni de presă, cicluri de 
mate riale prin care si\_ dezbatem 
sistematic, mal «;J,iprlnzător şi m at 
profund această problematică. .,Mo
dernizarea producţiei : priorUi fl, 
exigenţe, rezulta&e" este o rubrică 
permanentă, apărută tocmai p entru 
~ răspunde acesţei cerlr.iţe.., rubrică 
m care pe parcursul anulul 1983 
au· fost abordate prioritar aspecte 
vlzind Fealizarea neapătută a pro
gramelOr de organizare supertoară 
şi de modernizare a produ.cţlei. 
Cititorii au putut - l'ua cunoştln~ă 
dln cele cîteva :teci de anchete re
portaje, artlco1e, interviuri pe 'care 
rubrica le-a -cuprins, de evoluţia 
acţiuljii de mode,rnizare, de pro
b1emel~ ,pe ,care. ,}e · .rfdică aceasta 
de modalităţile iprin care arganel~ 
şi organizaţllle de partid, conduce
rile de unităţi., colectivele de mun
că acţionează pentru depăşirea unor 
dificultăţi, Au fost prezentatgrl.ex
per.ien~ valoroa8e, iniţiative, efor
turile de creaţie ale colectivelor de 
oameni ai muncii, dar, totodată) s-a 
luat şi atitudine faţă de mani.tes-

... :; ,....- ""' 

faptul ~viu, Badevărâfv I „ 
. ' 

-7_ L pl.in ·.-de semn~ficâţii 
--··_,...~ - I • 

„ ... 

C
,. olectivul redacţional al 

· ziarului „Flacăra laşu
lui " s-a străduit în ul
timii ani să reflecte cît 

·mari. bI111e' 'briainsformările 
de ot'dim câl:Miat:iv ~ v:iaţ)a Cl'OWmi
că şi socială a judeţllliUi şi a ţărJl, 
dlal con.ştim ta şi modul ·de ecţÎJ\Jllre oo 
oameni.lor, să stimuleze eforturi!~ 
care .se 'întreprind, sub conducerea 
organ elor şi organizaţiilor de par-

tid, pentru accelerarea p rocesului 
de trecere la o dezvoltare p repon
derent lntensiyă'.. Programele adop
tate în l'umina istoricelor hotărirl 
a1e Congresului al Xlll-lea şi Con
ferinţei Naţionale ale partidului în 
industria şi agricultura judeţului, 
în celelalte domenii de activitate, 
au devenit ş~ programele n<:>astre, . 
le avem Zi de'îzi pe m asa de lucru. 
Excepţionalul d ocument programa-

tările . âe formaliSm, d~ t~gfX r:
sare, de justU!care a neapllcărli la 
tennen a unora dintre măsurile 

,· 
- •, 



„Este necesar să acţionăm cu toată hotărîrea in direcţia creşterii produc
tivităţii muncii, pe baza bunei organizări a întregii activităţi, a mecanizării, 

• automatizării şi robotizării proceselor de producţie." 

stabLlite prin progrnme. A.ro J?le<lat 
şi pledăm pentru actualizarea şi 
completnren acestor programe, ast
fel incit ele să răspundă noilor 
cerinţe a le prod.l. cţiei, să funda
menteze execuţia ,planului pe 1989 
inclusiv ·în ceea ce priveşte indi
catorH calitativi ~ de- proauctiv1-
tate a munci i, de reducere a che1-
t uieUlor de prnducţie. Indicatori. ce 
se Impun cu a tit mai mult cu c;tt 
creş terile m ari p1·evăzute vor tre
bui să fie realizate nu în unităţi 
noi ci, cu mici excepţii, pe act ua
lele suprafeţe construite, p r in mo
dernizarea unor capacităţL produc
tive, p rin ma i buna organizare a 
fluxurilor de fabricaţie, p1•i n pro
movarea mal largă a pmgre!rlllui 
tehnic şi tehnologic; prin ·intensi
ficarea eforturilor de creaţie teh
nic9-ştiinţif!că. 
Creşterea calităţii producţiei, fo

losirea ma i judicioasă a bazei ma 
teriale şi energe'tlce, sporirea pro
ductivităţii muncii sîn t şi obiecti
vele noastre centrale. în perspec
tiva 1'\ou\uJ an1 dezbătînd tezele, 
ideile şl aprecie1·i1e cuprinse în 
recentul document progrnmati.c, am 
prezen tat legile adoptate de Marea 
.Aduna,re Naţională viz.înd anul de 
producţie 1989, sarcinile economi
ce în profil teritorial, reliefind 
tocmai. transformările de ordin in
tensiv p1'evăzute. Milităm pentru 
pregătirea atentă a Jloului an de 
producţie, în fiecare dintre a r tico
lele noastre fiind prezentă ide~a 
că, încă din primele zile, trebuie 
să se lucreze la nivelul planul\.ll. 
Aşa cum ne-am propus Ptin pla

n ul tematic consacrat întîmpinăni 
Congresului a l XIV-lea al partid.u
lui, ~vom realiza şi alte rubrici pe 
problematica dezvoltării in tensive : 
„Reporter p c frontul deivollărU 
intensive", .•• Cercetarea ştiinţifică 
- promotor al dezvoltării in·tcn-
11lve", ,lnvăţămint.ul Ieşean- - în 
pas cu cerinţele vleHl". Sint rubrici 
care s-au 'impus, s-au dovedit -efi
ciente, preocuparea noastră fiiud 
aceea de a le conferi un conţim1t 
mai bogat, o mai mare forţă de 
in!luenţare şi mobilizare. Dată fi
ind importanţa hotăritoare a ca
lităţii producţiei pentru întreaga 
activitate economică, vom relua, în 
prima parte a noului an, acţiunea 
de presă „Marca fabricii - expre
sia răspunderii muncitoreşti", vom 
initi~ noi aci iunl şi cicluri de ma
tf:r.iale pe tema promovării resur
selor neconvent ionale de energie-, 
VfllOr ficării materialelor refolosi
bile, realizării la termen a n oilor 
obiective de i nvestiţii. 

1 ,i;, 
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Reflectarea acţiunilor de m oder
nizare şi de dezvoltare intensivă 
nu o vom limita, desigur, la sfera 
industriei şi .imresti ţiilor industria- · 
le. ln această perioadă, în pagimle 
ziarului „Flacăra laşul ui " continuă 
sii apară rubrica ·săp,tămîria]ă „r.t-· 
mintul - gospodărit cu maximă 
răspundere" şi, tot săptămînal. pu
blicăm cite un material privind ac
tivitatea din zootehnie, în care ne 
referim şi la actiunUe de moder
nizare a producţiei în acest sector. 
Modernizările î n zootehnia ieşeană 
- obiectiv prioritar al comitetului 
judeţean de pai:tld - se aflii, de 
a ltfel, constant în atenţia noastră. 
Dacă j udeţu1 se aliă pe un loc 
frunt:u; pe ţară în pri\rinţa zooteh 
niei. faptul se datorează şi ample
lor lucrări de modernizare a uni
tHţiJor ş i rermelor zootehnice. In 
perioada de iarnă, vom - insista şi 
asuprn altor aspecte vizînd dezvol
tarea i ntensivă a agri<.'ult;urii : va
lorificarea superioară a marilor a 
menajări de îmbunătăţiri funciare. 
promovarea tehnologiilor agricole 
~e virt, care siî asigure obţinerea 
de producţii mari, pregătirea forţei 
ele muncă de la sate. De asemenea, 
ne propunem să scriem mai con
vtngător, mai mobilizator pe tema 
modernizării şi sistematizării loca
lită\ ilor rurale ieşene. 

Evjdent, nu e suficient să conce
pem rubrici. adecvate, .reollzindu-le 
orlcum. De aceea, colegiul de i·e:.. 
dacţie este preocupat de mai buna 
realizare" publicistică a f.lecărui ma
t·eria l, de imbogt'1ţh'ea. conţinutulll.i 
de ldel, de sporil'ea competenţei ln 
abordarea problemelor. Preocupîn
d u-ne să conferim u.n caracter CJ't 
mal concret dezbaterii Exp unerii 
secretarul ui gene.ral al partidului la 
şed inţa comună din noiembrie, 
vom spori Şi forta ofensivă a ma
terlalelor, pre7.entînd experienie 
valoroase dar şi crlllcind neajun
suri le din viaţa economică· şi S:)
cialii a judeţ.ului. Pentru aceasta 
se impune ca insă.1i capacitatea 
noastră politică şi profesională să 
crească. De aceea şi în redacţia 
noastră se dezbate cu toată atenţii;l 
Expunerea tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, şi -a reluat activitatea 
a telier u.J profesional1 se depun e
forturi de autoperfecţionare, con
vinşi fiind că, pentru a susţine 
eforturile de .ridicare calitativă a 
activităţii eco.nomlce 'şi sociale dln 
j udet. ·se impun perfecţionă ri în 
înseşi pregătirea şi activita tea 
noastră . 

Gheorghe MIHALACHE 
redactor-şef al ziarului 
„FLACARA lAŞULU1" 

P(ltenţarea val~nţelor. _ 

formativ~ ii . ri!!bilizat~~illr~ ,~ 
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ale rubricii 

A 
Ac\ ionînd cu toate for
ţele sa)e în I umina 
cerinţelor magistralei 
Expuneri a tovarăşului 

Nicolae C:auşescu la 
şedinta comună a 

Plenarei C.C. o.I P .C.R., a organis
melor democratice şi organh:aţii
lor de masă şi obşte_r;ti, colec
tivul redacţional a l gaz.?tei noastre 
se străduieşte să răspundă cit m ai 
adecvat, mai angajat .;;i mai eficient 
marilor răspunderi cu care a fost 
investit de partid. Activitatea noa
stră a fost şi este su.pusă mereu. 
intenţiilor perfecţlonâ1ii. Ul'mărin-

• 
etonom1c~·. 

du-se creştere::i nivelului publicis
tic sub variate aspecte : tematic, 
stilistic, privind profunzimea anali
zei şi justeţea argumentării, poten
ţarea valenţelor sale formative şi 
de mobilizare. Acţionăm pentr u o 
cît mai judicioasă struclurat·e pro
blematică, tratînd subiectele esen
ţiale, de stringentă actualitate, spe
cifice judeţului, recepţionînd toto
dată ecoul celor şcri.;e, _precum şi 

preferinţele publicului nost.ru citi.
tor. 

Ca i'n întreaga presă, de altfel, 
problematica economică este consi· 
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-l 1 l 1 ttJcr, „Geradarea ş.tiinţifici trebuie s V - "Se angajeze ~u oate· forţele sale in so· 
-~ -.Jwr luţio11aiea problemelor" compl.exe de organiza re şi moăerni.zare, de perfec· 

ţionare a ~aracteristicilor materialelor e;xistepte, t!le r.ealilt.lre a noi şi noi 
-. 1 • .-\ :.t ma teria le! :Şi tehnologii, care să asigure valorificarea superioarjl a materii· 

_ _ ..._,,lor ,prime„ a munc.ii pop.orului nostru~ . . 
n 
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derată şi în redactia noastră prio
ritatea prioJ:itătilor. Prezentarea sa 
ill r01:me pµl>Jicistice c:tt .mş.~ inte
resante, a'.tl'ăgătoare şi mobilizatoa
re ne-a preocupat constant, gazeta
rii de la ,;Steag,ul · roş.u" intenţid
nind o publicistică în primul rin'd 
de tnterven,ţie crşi intluenţai;e pozi
tivă şi abia„ ,,apoi1 de rdescuieiie şi 
r elatare. „ _: 
Ac~te orientări~ au fost ~ccen

tuate după clncUeaţiile a-cl;e excepţio
nală _ :importanţ- date. qe tovarăşul 
Nicolae Ceauşesc1,J. !.in expunerea la 
şedi.nţa ţ!:omit.etul\11 P0Jitic eou
. tiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 
a.c. cînd gazeta şi-a propus dup-ă 
un p lan tematic. . ..special1 să acorde 
o 'importanţă deosebită. 1 conştientl
zfl rii i.1întregii mase de oameni ai 
munc.i:l,. de; a djt:ec~o;Irl .la mi,mci
tor.i şi tai;ani coo.Peratori, asupra 
nec~ită.ţji perfecţionării, şi rjdică
rii la un ,gt ad calitati.v supetior a 
întregii actlVităti economlco-sq-clale. 
Incepînd din, li. maj, mai Sntî;i sub 
iteneri<lu~ „Te~e,. OJ:Jen"ri I sardni 
de. excepţionall importanţă lormu"
late de tova,fi.şul Njcol~Ceauşescu", 
„Stţaguh r~şu," a. p.ubllcat• cel ;puţi.Îl 
cite u,_r,i articol de dezbatere a idel::.. 
Jor din expunere, in~pjnd cu cea 
mai intel}S ~tua;tă dintre ele, 
şi la care .seareta:rul geoei:al, 11„a re
[erl t cu cea maJ max.e extindere. 
Acest p,rim .mate,riial de fond a , a
vut titlul „Cerintt' fundamcntaleale 
pertecUonă,ql &cijyltlţii de 1Gndu
cere 1n ~s~steqţul \demo.r,rnţfol 'lloas
tre 19uncitoi;eşti-.r~voluţlo.nate". , 

La puţină vreme după pubUcarea 
Tezelor"- dîn ap .Îlie""'a avut 10,c ple
nara Corniţetuluij.udeţeati departid 
c~.~ î t;regul .act"vi ~ care a analizat 
pe ia,rg modul in care este condu
să activitatea eronomico-socială şi 

politico-edHcativ ~,d~ cjitl.; organe
le şi organizaţiile de pa11id şi or
ganismele· democraţiei muncJ.fcfreş.ti
revdh1ţionaie Şi .a- acloptat uri. pro
gram special de. măsl,U'i p~l)trµ ·în
făptufoea sarcinilor ce le revin fac
torilor respectivL Concluziile ana
lizei, ctt şi pTpgramul at1optat, au 
constltuit încă un îndreptar pentru 
activitatea .noastTă. in dezbaterea 
expunerii 'Şi în pregătirea plerfal·ei 
C.C. al P .C.R. din f}Oiembde, Com
ple!llent.ar, rubricile de problema
tică economică şi socială au inclus 
şi consemnări privind modul în 
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care sîn'.~ tl'a spuse în viaţă 
ţiile • date de t o v _ L' ă ş ... u 
N icolae Ceau eseu in cw·sul vizite
lor cţe J~ '.j tL·eprinse în ar~ şi 
toamna acistjl · ap în judeţ Şi · în 
municlplfll de r~edl!lţă, în locali
tăţile in curs de urbanizare, pe 
şantierul cana.J,µlui Dunăr~~ucu
reşti şi i , urift~ţij~ · tltista·1iîle· şi 
agricole. iată o parte din 'titlurile 
care au urmat : „lntreaga actlvita.te 
economici la un nivel superior de 
calUaie şi eflcienţ~". „Moderniza
rea producţie.I, 1 cerlrwli a denroliă
ril In~ri'şJvi'"; ,,SI 'tematlzarea şi 
mode~lzarea Jocilit!iţflor - coli
sţan:tai~·\naJorlL a1 po1Uicli partidului 
nosţTu", ,..„Ştllnta. în „Ş}trjba. pt odu6"
Ufi" semnate de colaborat.ori ai 
gâz~tel avin.d., functii de conducere. 

Ain i'Ostlt\:µt 1ipol genericul 
„Dezbatere ampli a ,1ezelol' J>eniru 
plen(lra C.C. al P.C.R:, acUvlt11te in
sufletiţi ·~eiitru inlAR.tuirea lol' e
xempl4Lră ", sub care~ corespunzător 
pţan.uluj. .nos.tru tematic, au apărut 
a1·t tcole-.dE:zbatere despre r idicarea 
continuă a nivelului -de cunoştinţe, 
r~alizarea.. producţiei la un nivel 
~lifat'l super~or, ·spicitul revolu
ţionar înSemnînd etort de autode
p/ţşir~, i~prim,area r unui caracter 
nj'ţii m~litc:ţ:nt .,, muncii politico-edu.
catjve, calitatea de proprietar re
gă~it.ă în 1 o,ptimul realizării sarcini
lor- d& producţie, ac.Uvltatea· orga
ne!o.r qemacraţlei mundtoreştl, 
combativUatea. ca t:r.ăsătmă esen
ţiaţă a Cf>rnunţ.stului11, promovarea 
noUlui, răSpunderea ca normă .ide 
cpnclyită,ll' toate· sub forma relatări:.. 
lor de experienţă. Lor 1Ji s-au adău'

gat numeroase. articole, anchete, 
il\.terviu.i~ •reportaje sşu ccnse_xp
năni de la adună.rile qarr.ebilor 
muncii, unde premisele observaţi

ilor ·au ~ost tot„ Tezele din aprilie, 
aco'.rdind~; e atenţie şi spa.ţji mult 
mal mar.i. iniţia'tiv~lor muncito
reşti, sublinierii necesităţii asumă

rii tot rpai ·res.m msrlbile a sarcini
lor i'nclivţduale şi a ,<Creşterii rolu
ri lor deliberativ., deci.zional şi de 
control, iconc6'rttitent h 1 'f:>i'o~resul 

. L _ ! I u ' 
comqetenţei membi:llor lor, al ~ 
ganeloi: Ae 1.co · cere colee~tlvă . . La 
fel, tot 1)(>rnind de. Ia Teze, a fost 
redactată, intrea'ga s~rle de -a.rtico1e 
despre „marca fa.bl'icll ''• costurile 
de producţie, productivitatea mun
cii,· .i:enliabUi'tate în „generat 
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vrun"' seama de difkultatea a
bordării, dar Ş) a receptării tema
ticil în discut'ie, de J'apfo.1 di aceas-
1;_!1 solicită deowWvă pregătirea 
noast1;ă ecoriomfeă şi .abilit<itea ga~ 
zetltrească, ne-am sfa:~duit să găsim 
căi cit .mai potrivite de investigare 
şi .g~nuţi! ' pubJicis,ti,ţe adecvate pen-
tru a'" gevehi Cit mai convingători. 
Teoretic, consider că pro

blematica Tezelor a fost prezenta
tă 001,ect. tn ce pdv<?Şt;? ilustrarea 
aplicării ideilor tn viaţă, terenul n u 
rre-a qferit î~ă µ~ tiecru;e dată o
c~fila sJţ ,consta.târn. că lucrudle se 
petrec .corespunzătm: ex:igenţ~lor . 
Esti cu;ioscu1f PrQbJ~ă a x;ămî
neri i în, urmă: a CQAş'tlinţei faţă de 
c~elalte reaijzărJ ale orl.µduirJi so
cJ.aliste - prpblemă supliniată şi 
fu ~xt>'line~e<t .d.in .28· no:fe-mbl'i9. As
pectelor de .,.delăsare, de superft
~,i;alita.te, de negUj~aţă nu le_:am a. 
.Cord~t - ti:~J;?aie -o or~unoa~tem 
- o aţenţie prea nsistentă şi un 
spaţiu p_rea larg. De asemenea, am 
putea arăta eă a.numite 'idei au!fost 
comentate sp<>radic sau $ieloc. Aşa 
~ .li îmbin&r~a in~ ncil org~ lor 
de stat cu cea a Q.rganismelor de
mocraţiei muncito11eştl, perfecţjo

narea jietivitiţi~ !Organelor ·fin.an
Ciare, impli<;~ea organ· _ ţillor de 
$.nicat şi a celerlalte. organiza:ţti de 
masă, combaterea mentalităţilor 

retrogrăde, înltăţh'e~ ·ordinii şi ai's
clpU nei. Apoi, deşi iim progresat' tn 
umanizarea rubri.cii eeonomlce, nu 
am fă.cut tot ce se poate f.ace._pen
tru prezentarea cu mai multă preg
iţanţă in cqns.emnă.riJe'1 Qoai>tre a 
omului,. a conduitei sale mo.rale. 

Pornind de la cen·vingerea că nu 
~ ...... • 1 • ,, J,,i 

toâte ăcţiunile noşstre ş;i„au vLns 

t~ul, de Iâ :i dezid~.!'etel ~ cunoicu.te, 
.reafirmate rde •t.ov'ai:ă$,ui li.Nicolae 
Ceauşescu şi în excepţionala sa 
Expunere din 28 n.oieirţbrie, ' iVom 
urmări "cu şi mk1L.,,.multă responsa
bilitate comunistă şi profesipnalll 
creşter.ea caHtăţii rlibrkii el!flno
mice, a gazetei în ansamblu, ae·cen
\'iaţea \·alet;!~lo1· sale for.mat:ive, ,,ri
dicarea-> capacHăţii sale de mobill-

~are. Q 
Valentin IONESGU 

coordonatbrul l'UbticU de inănstrie 
,;STEAGUL R©Ş°V" . Gi'lîr.glu 
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„Socialismul a rezolvat, în !'Iod princip.ia!„ şi d~fi!"iti~, V problema asigu
rării deplinei egalităţi în drepturt. pentru toţi ,f111 patriei, fa ra deosebire de o
rigin,e naţională". 

/ 

. ' 

·Piiin=comuniunea deli_dei şi idealuri 
~ h ''1.· . „ „ ' 

să
1 

•. .'~im . catalizator.i ai ~~inţei 
• .. • · ~.'···colective ,...,, .. ŞI una.n1me 

- ,I-l • 

Nicolae Ceauşescu la 
marele forum al demo

craţiei noastre social.iste, doc~en~ 
de excepţ. ională valoare teoretică ş1 
praotică, adevărat program de mun
cii şi acţiune revoJ:uţionară, ~esci : 
frîndu-i sensurile, msuşindu-ş1 ş1 
api:icind in activitatea de to:ite zi
le le ldeile, tezele şi orientările. Cu 
atil mai mult noi cei care avem 
frumoasa menire .şi marea răspun
dere de a sluj i, j.n paginile presei 
procesul de fol'.mare a omlllu~ n.?u: 
constructor conştient a l soc1etaU1 
socialiste multilateral dezvoltate, 
considerăm fiecare apreciere, fi.?
care j dee a acestui ).nestimabil do
cument ca cel mai pr,eţios îndr_eptar 
şi, 'totodată, mobilizator îndemn 
spre ridicarea necontenită a ea1_ită
ţli muncil noastre, spre sporirea 
eficienţei ei, eforturile noastre con
!retizindu-se în articole tot mai 
mobilizatoare, cu. tot mai profonde 
şi largl ecouri în rindurile citito
r ilo1'...po$tri. 
Trăim şJ muncim într-un judeţ 

a cărei puternică în!lorire, mai 
ales după Congresul al lX-lea al 
partidului, în perioada numită de 
noi -toţi cu îndreptăţită mindrie 
patriotică „E P OCA NICOLAE 
CEAUŞESCU ''• Hustrează elocvent 
jUSte"ţea po1iticii consecvente a 
partidului şi statu1ui nostru de 
dezvoltare echillbrată şi armonloa
să ,a tuturor zonelor patriei. Oa
menii muncil mureşeni - români, 
maghiarf, germani şi de alte na
ţionalităţi - în viaţa şi 'lctivUatea 
cărora deplina unJtate, frăţie şi 
egalitate este o realitate zilnică, 
de necontestat, sînt angajaţi cu 
întreaga lor capacitate în înfăp
tuirea programului partidului, s 
măreţelor obiective ce stau În fa\a 
pat.riei noastre comune. Ampla 
dezveltare pe care o cunosc teate 
domeniile de activitate, realizările 
pe tărimul Industriei, agriculturii, 
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al vieţl;! sociale şi cultur~.e. aspec
tele cotidiene şi dedseblte de ap
gajare revoluţionară, faptele d.e 
viată şi de muncă ale locuitorilor 
meleagurilor mureşene, ·ne-au ofe
rit nouă, .gazetarilor, nenumărate 
prilejuri, teme şi exemple, ca, prin 
articole cit 'mai convingătoare, să 
contribuim la mobilizarea şi mai 
puternică a t uturor colectivelor de 
muneă,' 'la intronaiea spiritului re
voluţionar, de exigenţă comunistă, 
la educarea multilaterală a mase'
lor, 1a atirmarea patriotismului in 
acţiune, a patriotismului faptelor. 

Marile evenim ente ale anului, 
pregătirea î'1ltregU societăţi pentru 
Plenara Comitetului Central din 
noiembrie. s-au reflectat fidel şi 
pe larg şi i'n paginile ziarului nos
tru, toate numerele publicate fiirid 
rezultatul unei activităţi susţinute, 
bi.ne gindlte, angajate a colectivu
lui nostru redacţion·a1, desfăşurată 
pe baza unui plan de perspectivă 
elaborat cu multă cnibzuinţă. Am 
avut în vedere să contribuim prin 
mijloacele noastre proprii la dezba
terea largă şi aprofundarea tezelor 
de către toţi comuniştii, de către 
toti oamenii. muncii, să deterraj,
năm, prln modul de abordare a 
problemelor, o rganele şi organ iza-
1.iile de partid, de masă şi obşteşti, 
colectivele de muncă, să transpună 
neabătut în viaţă oJ·ientărHe, indi
caţiile-şl sarcinile trăsate de secre
tarul general al . partidului. 'Toate 
materialele au fost axate pe pro
blemele majore, prioritare reieşite 
din teze, unele dintre ele fiind 
susţinute prin acţiuni de presă, 
pagini, rubrici şi cicluri speciale. 
Sub genericul „Tezele din aprlUe 
- mobilizator program de actlune 
pentru întregul nostru popor", am 
realizat materiale din toate genu
rile publicistice (articole de fond, 
comentarii, interviU:ri, mese rotun
de, reportaje şi altele), dind glas 
opini'ei oamenilor muncii, condu
cătorilor de unităţi, specialiştilor 

din toate domeniile - industrie, a-
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gricullură, transporturi, comerţ, 
cultură, iovă.ţ.ăn1înt, cercetare 
ca::e nu- pfezerilat preocupările lot , 
proiectele de .îmbunătăţire a •pro 
priei ac.tivHăţi. creind astfel o ima
gine generată despre marile schiJrt
bări ale vie\U mureşenilor. des-pre 
adeziunea lor totală la politica: ~n
ternă şi internaţională a partidu
lui, despre hotărîr.ea 101' de a Iace 
totul spre binele patriei, a m::it ii 

. no~-tre familii socialiste. Ac~iunHe 
de presă iniţiate în perioada p e
mergătoare plenarei, ca de exem
plu, urmăru·ea îndeaproape a re
alizării noi.lor ·obiective de inves
tiţi i , sau acţiunea de presă ,10 zi 
în fermele zootehnice", vlzind 
creşterea product.iei de laPte, pagi
nile speciale, ciclurile de reportaje 
apărute sub genericul „Cronica pă
mântului natal", prezentînd înflo
rirea localităţilor mureş_ene, îmbu
nătăţirea continuă a cali.tăţH vieţii 
oamen.llor, angajamentul' lor total 
la înfăptuirea sa1·cinilor şi obiec
tivelor „ ce asigură mersul nostru 
înainte, rubrica „Cu tot ce am 
aparUn acestul plLmint,", cllprinzind 
confesiuni, creaţii, ginduri ale scri
itorilor, oamenHor de artă, cteato
riJo·r din judeţ ; sau noile pagini 
lunare de ştilnţă şi lehn'ică, urmă
ri.nd educaţia materialist-ştiinţifică 
a maselor; '.promovarea cercetării 
ştiinţifice proprii, stimularea crea
tivităţii oamenilor ·muncti, aplica
rea cuceririlor ştiinţei şi tehnic\! 
noi, precum şi multe pagini spe
ciale despre diferitele ' aspecte ale 
dezvoltării multilaterale: a judeţu
lui, despre realizările sale 1n ca
drul Festivalului naţional „Cin
tarea României " a u completat în 
mod fe.ricit ansamblul problemelor 
de actualitate tellefate în r ubricile 
obişnuite, permanente al e ziarului. 

Simtămint.ele patriotice, spiritul 
revolutionar care s-au regăsit în 
art.icolele ami ntite s-a u manjfestat 
cu şi mai mare pregnanţă în toi 
ceea ce am publicat în cinstea 
aniversării Marii Unir i' 'de la 1 De
cembrie 1918. Unitatea de nezdrun
cinat a tuturor celor ce trăiesc şi 
muncesc pe văile Mureşului şi Tir
navelor. a întregului nostru popor, 
comuniunea lor de· idei ·Şi idealuri, 
hotărîrea lor de a face totul pen
tru ridicarea pat1·iei pe culmile 
civilizaţiei socialiste şi comuniste 
manifestate plenar cu ocazia aces
tei sărbători grandioase servesc ca 
bază temeinică de pornire spre 
noile izbînzi conturate de atotcu
p1·inzătoarea ·Expunere a tovariişu
lui Nicolae Ceauşescu. Sintem ho
tărîţi şi noi ca, în spiritul exi
genţelor puse în faţa p.resel de 
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„ Viaţa, realitatea au demonstrat că socialismul a soluţionat - şi poate 

soluţionb - într-un mod nou, ma bine problemele vitale, de munc~ şi 
~iaţă ale maselor popu are, ale popoarelor, a le asigu·rării "păcii în lume.!' 

acest document de valoarea inesti
mabila . .a l în<iemnarHor înilă~rate • 
ale secretarului general a l partidu
lui, tova-râşul Nlcolae Ceauşescu, să 
tlm catalizato ri ai voi'?ţ~ ~ dărui
rii colec tive şi unanime, să sporim 
eficienta formativă şl informativă, 
mobiliza toare a zi.aru~ui n9sţru. 
Ştim că trebuie Să indeplinlm in 
cunditii mai bune rolul ce .ne-I e
vine în dezbaterea proplem~1oi; 
complexe ale dezvoltării societăţi I 
noas tre, să revigoJ;~ l\'IO~t:n .Cle 
abordare a problemelor ptiorrnfre, 
să contribuim mai activ şi m ai 
prompt la lichidax;ea lipsucilor, la 
perfec~ionarea întregii activllăţj, la 
promovarea nou1iti în 1tOate dome
ni ile. la formarea "" conştiinţei fna
intute, revo.luţionare a oamenilor. 

l n temeiul sarcinilor ce' tie revi'n 
din Expunerea tovarăşului,. Nicolae 
Ceauşescu, pentr u a j'.ritîmPina. ma
ri le evenimente ale anului 1089'--
Ccingresul al XIV-1ea• al partldµl:ui 
ş i a 45-a aniver'fare de la revoluţia 
de eliberare socială şi n_aţlonală, 
antlfascistă· şi antiimperialistă 
ne p ropunem să -. continuăm acţiu
nile pe care, le!am susţinut pînă 
acum. asigurîndu-le un conţinut 
mai bogat .Şi .un caracter mâi con 
vingător, să iniţiem altele noi în 
vederea cunoaşterii., susţinel'i'i şi 
atragerii maselor de oameni ai 
muncii la realizarea s·areinilor eco
nomico ... sociale ce revin :)udejlll'ui 
nostru. Astfel,. sub gen«;Tice noi : 
„Angajare revo•~Uonarl. . exigenţă 
pentru materializarea tezelor din 
Ex1>unerea . · tovarăŞ,uJul Nicolae 
Cea.uş-es'cu", „Foi(a exemplullll co
munist", „Organl.zaţiâ de partid -
ractornl dinamizator Jl) indeplfnirli 
sarcinilor economrce", „Conştiiu~ă
calhale-competltivitate", ,l\-1.iu ca 
fabricli - mindria coleeUvului", 
„.RcalitaţUe noastre socialiste, lap
tele <le viat , 'fap'u1e de muncă; 
izvor nesecat de inspiraţie pentru " 
creatori" ,şrT alt:i?J.e ce ~se yoi; naşte. 
pe parcurs, vo;n -aborda tezele, i de
ile şi conceptele rezl:iitate din Ex
punerea tovarăşu.lui Nicolae 
Ceauşescu . lrt acest scop, vom atra
ge în jurUU i'edacţiel un I.af g ,colec"'
t iv de cadre de partid şi tlc stat, 
din economie, cercetare, cultură, 
artă şi învăţămînt. ca.re s·ă sl.lsţină 
convingător necesitat-ea particlp,iirii 
conş tiente a iutui;,or oam~nilor 

muncii la realizarea. exen;iplară a 
sarcinilor ce le revin. De aseme
nea , vom organiza şi un concurs 
de reportaje şi fotografii sub ge
nericul „Oameni, meleaguri, în
făptuiri". 

~nt, _ponte„. proiecte şi , ginduiil 
îndrăznete, dar este hotărirea în
tregului nostru colectiv de a face 
tot ce-i stă în putil)ţă pentru a 
realiza: un ~ irnportanţ.,J>as inaiote 
pentru c'k zia1•u să 'fie cit mai 
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~proape de 1ce in(,e,. să-ş'• Jndepll
nească ci"t ,mai bine safCinilţ in
cr~~:linţ~.te de pai,iid. 

Ddiko GIDOFALVI 
- I I redaCtOl'•Şef al ziarului 

~· „VOROS 1ZASZLO "'-Mureş 

.· 
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·: ~, ReJi~~i\t.ea :1 cb ·~ !'~egnan_ţă 
i'· i . : • a ·1P~•~!ţJc~i · d,e·~-··pac!;~ 
de:iiartiCiPar.e actiVă ~ ~·~~âniei 

- - I I li " ,-ţlt. I I 

· la sof~t,io'.n·a~ea marilor prei~bleme 
. - -

I 
. . ,„. 

a el. '"'-vie ,n 
I I 

in_ţ~rn~ţjo11ale 
„„ .„ 

'A' ' ngaja.t cu. toate. .forţele 
J . "în vasta operă 1 de con-

f struire a socfetă ţîi so
cialiste· .Şi comuhiste, 

' poporul român, ca tle 
altfel toate popoarele lumii, a re 
neyo1e. in mod .vital1 de linişte şi 
pace. Luptei împotriva ori.cărei 
Prf!găth"J . de răzooi , pentru· stopa.
rea cu:rsei înarmarilof' ş i dezarma
re, pentil·u· soluţ'fonarea problemelor · 
complexe ale lumii ·de azi pe cale 
pa~nică, prjn tratative, pentru ac
centuarea cursului des-tinderii Şi in
staurarea unei reale securităţi, a 
unei pă~i tr'alnrce în lutne îi est'e 
dedicată întreaga politica externă 
comaneaseă. · _ 
Reprezintă, de aceea, o sarcină 

pr~pritar~ Gsenţială, a 2iaris t·1lut 
român de politică externa - şi ma-: 
gish·a1a .Expun"'er&· ·a tovarăşului 
NdlC'Oila'e Oeaiu.şescu la !Rleruaina oo
mună a C.C. al P .C.R„ a organis-; 
mekir deJQo'e1'atice şi' .organiza1Jil011 
a€ ~masă ş-i..t'obşteşti ne- a releva t cu 
pregnanţă a.ceastă inaltă responsa~ 

.J?.illtate - acee~ de a reflecta, în 
'onpe ~ci;f:ice_ş! de mare audienţă 
ih rJnc!..U:Pile oliÎiliei publice, din 
eytră şi de p~ hota re, demel."liul 
constant( ,şi pet'Se~erent al României 
s·ocialisJe,1 al reşedintelui său, 
tovar~şul Nicolae Ceauşescu, i m
portarftă contribuţie românească l& 
crearea unui climat internaţional 
de pace, destindere, largă şi nes tln
gbe.rltă colaborare între :naţiuni. 

· 1 f - i ..J T1 I ... 

Este aceasta o preocupj!.re i nte
grată organic, am p 1.1.ten spune, 
străduinţei gazeţăreştl. de ilustra.re 
concludenţă a _politjţil externe a 
ţării, de explicare clară a r~qi;tu
rilor şi airec~llor sale tle aCţjlUJ)e, 
de intăţişare a everiimen1elor Cl•llh 
plexe ale lum.ii contemporane, pg 
baza analfzelor şi aprecierilor <'On
ţ'inute tn documentele de p artld, îh 
cuvîntările Şi expunerile toval'aşUtlui 
Nicolae Ceăuşe:scu. Prin articole şi 
co;nen~rii tratînd nemijlocit poU
tka exte\"nă a partidu.lui ş1 sta
tului, tezele, o.J;>ţiunile şi apretje
iriile pa1rtlW'Uil:ui !ClSU~ maidlldr fe
nomene politice co.i;>,t.empora,ne, se 
manifestă, străqa111a. de· a s.e pune 
in ivalloaire, ide a se ~ jiusiteţe.a 
şi rea.}Jsmµl gînPJrţi ,ş~ actluntl pre
şedintelui Nico).ae Ceauşescu origi

. naJit~tea ~i i::oerenţ~ .ansamblului 
de idei şi iniţiative concrete ale 
României socialiste. Reflectarea po
litfcil externe 1'>niilheşU; în datele 
,ş'i od·entările sale 'tdrn;lamentale, m
vestig1'!r~a ~ te~eîtlri,I9r acesteia se 
i.rrlpietesc cu'.găsirea şi ·punerea în 
lumina twarulµI a noilor fapte şi 
dovezi ce confirmă, la sca:ră· m'onl.. 
dială ad~vărul analizelor şi acţiu
nilor de poli t1că rnmâuească, con-
firmare ce explică presţlgiul larg 
de >ea.re se bucură 1lnlilţliJatlilveile româ
neşti pe plan internaţional şi, în 
primul rînd, demersul constant;· in
treprins de la Bucureşti în favoarea 

19 



I ,· 

I -., 
I 

I' · -„ 
I 

„ 
• 
[ 
t' 
f ... 

~.-.; 

I • ,.„ 
-,_ 
~ 
~ 

t I 

•f 
• 
~· „' 
~. 
1- „ 
• 
1 

'·-

• 

'-

pâcii, a intereselor vitale ale ome
nirii. 

Punctul de refedţl.ţă în apr.ecie
rea substanţei um aniste a politlcH 
externe româneşti din aceşti ani a i 
împlinkilox - cunoscuţi ca „Epoca 
Nicolae Ceauşescu" - ii constituie, 
desigur, unil.atea dialectică dintre 
vocaţia constructivă pe plan intern 
a pop orului român şi vocaţia sa ,de 
pace, prietenie, colaborare cu alte 
popoare pe plan internaţional. ln
treaga concepţie de politică exter
nă a ţărl:i noastre se raportează 
nemijlocjt la ţelurile coostructi.ve, 
paşnice ale poporului român, ale 
altor popoal1e şi, deopot.-rivă, la rea
Utătile com,ple.xe şi contradlctorii 
ale vieţii intema.ţionale în această 
epocă de mar i şi diverse p1·etacerl 
in lume Cll,.şl de manl!estare a unor 
·putemici f~cto~·j cfestabil'iZator "1 

..p,re.cum tOUrSa \Îll'll8ii~r. ~ sub
dezvoU.area sau criza economică. 
mohdială . Poate că mai mult declt 
în alte planuri ale actlîHăţii int.er 
naţionale, politica externă pro
movată de România îşi dezvă.hie 
ţel urile şi val~n~ele umap.iste ~in dop 
meniu1 concepţiei ş i aclfvităţii con
crete pentru pacea şi securitatea 
popoarelor. Obiectivul esenţial avut 
in vedere de strategia româneas::ă 
de pace îl reprezintă respectnl'ea 
dl'eptului inalienabil a l oamenilor, 
~1 popoarelor la viaţă, la pace. Iar, 
îh acest sen ni;J'laj.c i1u are niâi 
mare valoare "decîf pre1ntlmpi':mr'ea 
unui nou război care ar duce, ihe
vitabl.1, la un cataclism nuclear, 
la. dist rugerea civllizaţlei şi v1eţii 
pe pămînt: 

Punind pe prim p la n elimi:::ia.rea 
primejdiei nucl eare, Rom;inia so
ciali'stă, preşedintele ei se Pl.·ommţă 
şi acţionează conseţvent penh-u u.n 
program complex şi concreţ de 
de7.armare, subLiniindu-::;e necesita
tea t recerii de la cuvinte la fapte, 
l>rin adoptarea unui nou mod de 
gîndire şi acţiune în p robh-!mele 
războiului şi păci i. lnaltă răspwi
dere pentru destinele umanităiîi , 
spiril constructiv, profund uma
nism, caracter practic, concret -
sint atributele deflniiorit a le stra
tegiei româneştl de pace, ale vi
brantelor apeluri pe care ţara 
noash·ă, preşedintele ei le adre5ea
ză pentru u nirea eforturilor :ituturor 
statelor · şi popoarelor în vederea 
elimi11~hti pentru totdeauna a gra
velor primejdli ce planează asupra 
umanitătii. 

Cronicar al acestor vr emuri, zia
ristul se constituie prin conştiinţă 
şi acţ..iune înlr-un exponent cit mai 
fidel şi e.xact al dor.in tei de pace a 
popo1·uJui român, inb:-un sprijini-
tor - prin condeiul său - a l pre
facerilor înnoitoare din lumea de 
azi, în sensul înfăptuirii aspira
ţiilor de independenţă, prog;·es, 
pace ale tutu ror naţiunilor. 

... . Liana ENESCU 
redactor principal - „LUMEA 11 
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ConferintP. · âe constituire 
f ... 

şi alegeri 

a Comitetului Sindicatului 

Presă si- -Edituri Bucureşti 
Pi0ti.uMirt '81Probă:nii COtnsi!lll

,u'luti Conti·.al al UGSR. tn 
il una ir1laiern!b11~ S""41 'P(>:nstitrulit 
Comit~ ·SiJbt}tiro~l Pire
să şi 'Edi•!lU!l<i iBucur~ti. La 
cdnferlm ţia de (OOn!Stii lru1tre si 
il!lege1u, ~ .paa.·ttmi{Dat d.ele
ta,ţ!i ~~l iln oonrfeninţcle sin
d!lcalle de seqt ie !Plresă, Edi
tunl Şi Agerpres, •Precum si 
tmiei~i drotj taţi d;it,n irli!D\(l u1 

cad~·el.ar de ~ d;i;n 
1redacţii, s.earet:aa1i d e partid, 
rep1-ezentant.i aii Umliilmhl ~
dioobelâr dfun Iiriîvă\il;O\i11( Şbi 
!inţă, Oultură, P.resă, PdLiID-a
fk şi Eddtuni, lâi Conslilfuu!lui 
mt.miicl~ ·~eşti ai ~
dtaa ~Qt .şi ar 1Can&i:lliiul ui 
Slcl:id!Qatelor Secto r 1. lin_ oa-
dlm.d d-ezbateliltl:o1" dful1 celle 
·trei ooni<erunţe de dlalre de 
seamfl şi allege'ni dt111 prgani
za:ţiill.e :sJmrlilldalle de ~ţie -
Presă. Edlbut1i şi Age~ -
ca şi ditn ca,daiuJ confe:uinţei 
de constituire şi alegeri a 

Oom:i tetull un &.ialdic.atU!Jui Pire
să şi J;)cl'iltuni a.1,1. ifos t s.ub
Hlnitalie a'dl-uil şi li tliiiJru ţijl e 
dm,po'r tante ce 11.'evli n Comi
tetu!luii Sindicatw1u1 Presă şi 
Eldtl turu IÎifl aoooclonarea, în
tn:-<> viziJWle JUDli.tară şi e.liilct
entă, a activităţii sindicale 
drn toate .publiicaţiile şi ecti-

tuL1lll:e ~our.eŞtl0ne, pen,.ti.:U 
s.:pori!rea c:antn'il>qţie!I ai.'<gall'lll-
7..aţillor sindicale la bunul ~ 

mer$ a!l iln!tnieghl .a:cbi vii tă.ţi 
p'dli ~e. prafesliemale, oultu
tt'a!l-ed U1Cati.ve şi oooiaJe d!i.n 
fiecaire oolec:bi V reidacţion-al. 

l n. p1·Jma sa pleniari, Oonl.1-
tet;ul SiilldicartnJL'Ui. Presă şi 
EdituirJ~ care ou:ptflll'lde 35 de 
membru şi 114 J'.Jl,e+IT\.bl"i su
plM!liţi., a alac; hin"Oul I~r:mat 
dlln run:măt<>l'ii oov:airăşi : Pe
tre Popa („Sem tel)a ") - pre
şedin tele Comitetuluj, Violeta 

AP.06&ol (Rublii<Caţii de îDJVă-
ţămînt) şi Eu.genia ~egeduş 
(Centitalla EdirorJ131ă) - vr1-
<eepr.eşed!im.ţi ; Elena Ciutu 
(Agerp1·es) - secretar ; Joan 
Timofte („ Ro m ânlba :l:fumlă" -
p:.1.~„şedmtele oom:i ~bliliui Slin
d!toall de seaţie· Pure.să), ~is
tiţa Avra.mescu. (EdllitJUra „M
batros" - preş:ed.ilnta Oomi1le:
!nillu:i: Sim1l·irca11 de secţie Edi
lrull1i, EugenJa Marinescu (pre
şedinta Comitetului sindi
cal de secţie Agerpres), 

Rodloa Avt&m , Crev.lsta. „F~ 
m ei.a") ; Gh eorghe Chiriac 
(gazeta ,.Munca'') Ion Ciu-

># 

ccseu (Ediliura „Sc:înl'eJa "), 
Do.bui. Fruntelată (,,Scintei3 
tinet-etului ") - membri. 

•,, 
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Reînnoili -vă abonumenlele 
pe 1989 lu· revista 
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mai. prompt, mai implicat ln complexitatea_ 
( I I J • ""• ' "' J..'Î 

actualităţii internaţionale 'I 

• 

Convorbiri profesionale 
I ) \ 

IJ 

I 
- Este binecunoscut şi aprecia.t în in t reaga Imne oileva şi am. să încerc .să le sintetizez : în 'primul 

faptul ca. poliUca şi activitatea desfîişurată pe piau ri nc;I. prez~n ·ea io.ti;~un mod cit mai exact a pozl-
internalionat de p a.rt.idul şi s)atul nostru sint deose• Pi lor prmcipiale, a )iniUOt' directocke ale pohLicii 
bit de dimunice, plino de loiţiativă. In ce mă.sură )Wasjre, e.~te:rn.e. 1.n al doilea rîn_d, aşa cum iţ;ltl: mai 
consideraţi c'ă paginile externe ale zi~relo:r, ţ-0men- ~pus, necesitatea de a. nu ne limlta doar la f_otogra-
tariile ex terne illu presa noa.sir~ ţiu pasul cu acest fierea, l a repetarea unor teze, cum se întimpi! une-
tlinamism ': ori, abuzîndu-se de citate diu documentele de "Qartid, 

- Fireşte_, că în actjv itatea atit de boga.ţă şi d~na.- d de a descifra s~ul lor, . de a PW:e în e~·d,~tă 
mică curn ~sti:; cea a Homaniel soc.ialiste, în !JlJUali- Nu:acterul profund consLr uctlv al acţmollor l.Dl}late 
vele prQliedinlelUi N icolae Ceauşescu, comentatorii de de ţara noa.sită. 
politică exle1pă a u In permane nrd o bogată sursă to ceea ce priveşte cea <le a doua categQ_rie de 
de teme şi Idei. Aş răspunde direct la intrebaţ·ea c<.imentar ii, desigtir, in presa noastră noi prezentăm 
pusă sublinii'nd că. după eveni mentele şi evo~u$'iile 
părerea mea, sint vl.iibile cpn viaţa intern~!'fonală 
efortul şi preocuparea p en- D e V 

0 
r b ă C u nu ca. nişte observatori ne-

tru a fi in permanentă ., u t1i1 ci avi'.nd peţm~nent 
„pe fază·' in a retileot!'l in Dumitru TINU în ·v~dere "Beces~tatejl. re-
mod cotespunzător · j dcile, Uefăril sem.nlficaţiflqr lor, 
acţiunile, iniţiativeleparti- şeful sec•iei externe 0 ziarului ,,Scinteia" punerea în atenţie a acelor 
dului şi statului nostru în t tendinţe care dau se1,{sul 
domeniul vieţii lnternaţio- "'----------------------~ preiacerilol' şi eveliuţii1or 
nale. In acelaşi timp însă, din lumea contei;nporană. 
trebuie sii recunoaştem deschis că nu i n to'tdeauna Aceste comentarii au, şi ele, rigorile proprii. J;>e pil-
cornentadile de politică e.'<ternă se situează la înăl- dă, trebuie să avem permanent in vedere poziţiile di! 
(imea dinamismului p ol itici·i exter ne a partidului şi princip iu ale partidului şi s tatul ui nostru !atti de 
s tatului. Nu sînt pu\:i'ne cazurile cînd evenimen te, evenimentele cUotr-o ţară sau alta. Aici se "impune 
evoJu~ii , proc;ese seqm1ficalive IIU in trăm sfei_.-a n9as- o l?t:ecizare. Dacă vom ţine seama că, potrivit_ poll-
tră de preocupliri - in iorice caz nu se re:Ilectă .l.n ticii no!Jslre de pr incipiu. nu ne amestecăm. in b· · 
comentariile noastre - în schimb. ele sînt abordate burile inte.me ale a ltor sfate. .că avem bune relaJll 
în cuvfrltări ale preşedintelui ţă1·i i. fată. de pil'dă, cu rliifrea mnjoritate a stat'elor lum li, că într-u n m'o-
Tezele liln aprilie m~-au surprins într•o postură de: meo.t sau altul se pregăteşte un acord economic irn-
„spectalori'· : 1uc:.-uri despre care am tot ezitat ii porta.nt. sa u o întilni.re la nivel înalt - nu inseamn~• 
scriem, ))~ţ chiar să informăm despre ele, sîn t. puse aceasta că ne restr ingem m ereu ?ria te!Qafică ? 
sub re·fJecror, formulîndu-se. p e baza evaluării .lor. Trebuie spus câ asemenea considerente sin.t illvocate 
idei şi ap1·ecie1·i de m are însemnătate. Pe ae ajtă ariesea ş i e1e, într-adevăr, acţionează ca o J:rînA, dar 
parte. a m în vedere faptul că un come nt;;uiu extern noi inşh1e sln lem vinovaţi de aceasta. 
trebuie să depă5ească faza unei simple fotografieri , S -a spus p e bună; dreptate - şi se cuvine reamin -
a unei rei?r.oducer i a tezelor, ideilor şi lnlHaLivelor li!. - că diplomaţia .este una, a r reflec-t.area înpresll 
clin domeniul politlcÎ.i externe a ţării n oastre ; ceea u realilăţiJor in lemationale este alta. Noi nu putem 
<;e: ne revine ei-te să facem un pas înainte în expli- ş i 01.1 kebuie să ne propunem s ne substitui di-
citarea, in ·argumentarea convingătoare a acestor plomaiiel. Sfntem daforl, aşadar, ca~ 'ţinind seattlB 
idei. de pozi1iile noastte oHclale, d~ p1·incipiu 1 să ac0l!Cilim 

- Yă. lH'OPllll ă inccrca~î o definire a. rigorllqr. toată aten~ia e-rolu\j.i.lol' dintr-9 ţară ~au alta, să 
a cerin(l'lor comcnta.rînlui de politică u1crnă - gen informăm desp.re ele si să le comentăm. 
publichtir cu mar~ aucllenţă. l a cititori - l\. căroi - Aceste <'iteva cerintc alei comentariului de Pt>· 
realizare nccesitâ. ilisă.. slă:pioirca deplină de câf,re litică extern~ - şi desigur că nu le-aţi pu tut enu-
ceJ cc H .11.rndieă .a mijloacelor publicistice spe.cifice meta pe toate - cer z1arist.ului externist un v otum 
de realizare. ma.re de cunoştioie, ·o lu.formare şi o documel\J&;:e 

- Există. ciupii părerea m ea, două categorii de amplă. Care .sint su.r ele de documenta re ? 
comentarii externe. Pe de o pai::te. comentariile car~ - Ducumentaren -este pu11ctu1 de ple<:a1:e n 't't:'.D-

îşj propun să releve sl;lnnificatia acţiunilor româneşti lizarea orlcărul. m aterial de presă. In ceea ce ne pri-
cJe politică externă, iar pe de altă parte există co- ve5te pe noi, zi $.l riştll externişti , este ade~rat di 
menta.-ii rereritonre l a evolutiile curente din viat.:i su1·sele noastre de documentare s-au pfrninuat: "Sim · 
in~ernaţional_ă. P entru pri.rna categorie, rigorile qr li ţito.r, de-alungul nni!Qr. M.ă re·f~t· la su,rsa de ·bază 
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pe care o 1<eprezifită l.pfo~a~ifle 'QrJ _.·· e prin ~lte~ 
Age.rptes. Cons iî}et îpsă ~petntn~ 'i;!.n !:SP,mentqtQl" , de 
irol.itică externă €ste de neconceput a se limita 1a 
aceste sur.şe. Cred di un ziarist externist nu-ş1 poate 
începe zi~a de mune<\ fără a D ascultat la prh;nete 
ori ~~'""'dim).hej·u b41'~'.t"1e a-e ştiti, . re-r l.s'te ale :res.ej 
ţra.ns1'l'l:rşe .:·d'e pos.eth'ile Cle i;ailio. După ~o.ura' ·sînl pe 
âeplin c.on-v-ins di nu f0Jo~im nici pe deJ;>arl:'e sursele 
ex-ist imte - .amea ci te sfat 1.,- puse a dlsp·oziţi.e de 
~getpres. De asemen.ea, c0bs·a~ pe ae ,a_}.tă ~rti'!t 
c" în activitatea d.e edita ej~ , ill,~·u._nelq11 . d.f:" şfu:i Şi 

--a goc1;1D1entaxelor Agerpr~ sî~t m ulte lucruri sus
c-eptipi1e a fi irnb.un.~ra\ite. 

Al ~duce în ~iscuţte şi ~ . .fi'}! :asj)_,gcJ. ~e ~a .~ . 
mar e importan~a pentru acfil.v~~t!\a nofis~. ·~1 ttnu
me coJJsis.Lenţa,. calitatea $·' · d~.y-. ţ5ttâ}e~ · · · · ·t!n~tf'm 
e.xterne di.fuzate de Age'1.1pres care s'e ·~e°t rliliuriifffif,fti 
,'.I',iă:im '.in.tr -n perioadă de transforrhări ex tra<:>rdinare, 
de ;. ~ttu•năd'" de s;itua'ti'i. de evenimente care vor 
marea, Riră indoial?, cohfigm:at'îa lumii pină 1~ 
s!irşitul acestui m :i1eniu. iar· no i sintem adesea în .si·· 
tua;ţia de a nu a~ea ades ea la înclemh1ă ceea ce este 

eoes'ar pentru <\Mătuire.a unei pag~ni exfo ·n~ cu 
JR-foinma·~re- cit ·n~ăi bogtit~. Nu vi~\1 :1â s.e 'în
t:ărea:it ci .prtVesc ' „din afară" . ca · si 
cuin nu aş ·c_unoc,işte d t de ,s:<lmglexă :e.ste munca d e 
edactar~ a 'pul etin ului de ştil'.i e,x.~,ne. C.onsidei· 

~ns~ că, cu toată com.plexita.tea -situa~Jei, se iropurw~. 

s ch1mbai·e. In. p.l'i'mul I·ind "p.rintr -u:n ma i ma.r.:: • 
e· off; d.e .a .face. pt(blicabile c:ît .mai multe. infCi1.~matH. 
Aş l'.\dt/izri.i s~ . ·pun e.ă 00 la sută di n infortl"IJiţţlJI' 
asate de •O parte pact f i făcute publicabile. E âde
·ăr~ r.;.ac:easta p1-.esupune mai multă supleţe, Jnal, 1. 

.mult! cutaj
1 

- şi ma i multă ~rkepere prof-esi-0,nală. 
I . ' :.. 'tT f\j.'gnc,i vom aven, f~ă nici O· îndoi·a1ă ş i mat ·ra+u1te 

e~tnent~.i·ii ex-~e:rne, mai pr.ornp.t,g,, cu p ma1 largă 

arie'" 'd~. C-upri.!ld'Gre. Al!.fe:I , este evident ca nu poţi 

SCf..J.e ;.coT.oen arii' aşupi:a o.n.s:if" evenimente desp.i:c caru 
ot! eşti .bine informat 

Problema. este cit; se poate de serioasâ Ş't ea. are 
pf;Qfund~ im~lkaţiî .politke. A lţ Ignora este 
'Pkj<Und păguortor. 

--.... fqSiŞi seJeci i;a. inl()r.mllţfci ca. şi m,11dut U"- ·i:e6ac
ta <i al unţ:;i ,şliri l.'Ctl:ccl'U. a·ătudinea ;azet.arului , cnu
ln • pli<lU un comentariu. AStt:el, S.fcra. noţiunii · d.e 

come.Dtâriu t c t>olitidt cxt6t:uă. se ain11lirică. 
Pre b1ema P.a e.ăl!e o ·ddi.ca:ţf oecesUă li> d.is.c4t~ie 

m..a'i amplă sub asJ;!ed ţe9xetii;.. Noi-, ca zia1·işti ao
muniş'ti , 1'1ntem ziarişti ang~jaţi, mHit.ăm destbis 
p entt}u afirmarea ideahJT1l-o~ ce 'formează esenţa po
&i'd1 noastre lntem~elonale. 'Eixlstă în lumea presei 
o păi;~~ lai·g d!spinqită despre aşa-zişa neull<J.litai.e 
a -informaţiei; .care, --c.Î1ipurile, t1:ebuie să tacă a:b-
trac'fJ.e d2 poi.iţi~ auto1•ului ta.t~ de'. eveniment tn 

<icea&tă J?L'ivintă~ faI?tele d~onstrează f~sita't:F.:a 
· ~esteţ aserţiiu;i.j, informati.a - prin modul · de xe
rlactare, pr.in .selectatea 1'.$iptelor - reflecta aMtudi
it.ea„ anga.Jarea faţă· de •eve'J:ijlnent a a1:1toruluL. Aceas-
ta o ~tie oi;î~. 

Cu cntt maj m ult n ei sinte.m conştienţi de râspun· 
cle!'ea ce -ge l'?vlne pentru. a asigur.a o pre:tenta:·e 
largă a.. ie.'Veni.mentelor, dar o p,rezentare care să 
slyjeasc~ p~:nan,en t ţl'!lurilor nobile ale puUtic1j 
Pertiq_41ui şi sta_tului nosti·u . 

•' 22 
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- Dat Iilnd aceasta mare respon·sa'bilit aie pe care 
o presupune. a ·tivltatea, unui. ziarist-' în -seoUa extern' 
a unu.i ziar , activitate care cere in' PJimul T ncli un 
inaH g;ţatl· dţ} p.rofesfonali~ate, ,i:ă rog să vă. !;,Puneţi 
Jt · ~ea- PQVÎl>ll ,modul ~n cai:.e se formea7..ă un zla· 

ist externist. f • 
- .E$te u·n a'de ă.t că formare.a ziariştflor de pli'.>H, 

tit:~ externă este un pro_ces in~elm~gat, , cu mul_ţ!J?.le 
exigente. Ceea ce cred ca trebllle .sa ghideze efo'ir'L9J 
Îlecă: ·u~ 7.J..w·ist cle~politică e~Jernă esl-ei, aspira ~ ae 
·ti a~un~e~ l~ lm f-?ăle 1ţrac3, 1ae pro.re fanalism. :<A~~asfa 
presupune · in pTimul r ind lnsuşfrea a prQfun.d,at:J ţ 
documentelor de p a rti.d , <1 cuvîntărilor seeref(\tial u1 
general a partidµJui, a tezelor şi ptJncipillo·t', a li
ruJl'0~1'.t'ţ! · 5 'ri ălt:i, polliidi noastre ln.te~na\.ţo'năle. 
Nd:tÎl~i ăuieilŞte~:e"aL"de Slt~ ·taJJ,ţă , a pQlitic.ii pat;~(J;u
luj Şi statu.lui poat e oferi o biµă solidă pentr f~r
m nrea tu1ui comentator de politică internaţi nalu 
ID'ac,?" : 'â4e'seâ lin. &m:i.Gtitaritle externe există imJ;> ·e rn 

,- Cle ;§;i't!.lbbilfâl::_r!<!s~· s?f.datorează· unei cunoaşteri in -
U~ e, ffl,_ :S(~tâ:l!JI:~- ') 1 toate nuant.ele; a politiGJi , -
tetne. 

1?e l'in~ă a<;:eaşta, eşte necesară o, c.u119aş:te.r;e e-
1\E!rală' . ~ yieţ,ij pol'it1ce _ ~btern~ţion~e,. a -~yo~~~tj,ifot . 
a tencl1n teloi· de . p · ~gr~\i.<-i, mondi.ala. N t.1 1n u~ 
rrad

1 
ClţSi~ur~ esL~ p~voie şi ' de '·har publici :it!; ~„ 

ac_e,as~ . es~e ~ c9._~9J ţ:'e* 1,ria}: pci)scj.Pi_! . ~ e~e..i:ci a,\~ 
P!'0fes1er a~ . z.tat1!~t )fJ. -~eperâJ. -".~. mat ad().U~S\ 
siunea, ai:derea petJtian.e1itâ p~ntru ce se 'ihf 
pe lume, n~~stî:q:1p4rul in căutarea şi gr-.Sfrea, 'cu 
tul o.ti~'ă1·6t. ef"or hi1·1, a surselor {le il:iC01:mm:.e ~ele 
mat 'e~âct€. in a fj la carent cu· 'tot ce se î nttm.P1h 
intr-o zonă geogrăfică sau altâ. â ' }4'rn1i. 

Desigur: pr.ezenţ-a la e~enh~.ente_., la r eun:i.u.nj t ,,,.. 
tetnaţion·aie, contactele df'l:ecte constitui·e, la rî.naul 

l l'.l·r, ·gat'anţta unei. docWÎlenlări temei:n:ice. A5 nuli 
aaău,ga câ un ziarist de .po1W9,ii -ext~i·nă nu se poaJe 
fO'.iTm'a fă:ră impJJc'area 7,~I.ni că în acfo(Jtatea seţ.t,ie', 
îJ:We.Pînd cu sei·vici.ul la . . \el~N. tipogl:afie, la. te.leg(~ 
frieo, deci participi'nd dir~c;t la reali.Zarea. pa~lnj.i ~x
terne, pentru că . cel care nu trăie~,te evenJmentu:11 
ce ea,te1 '.r;u f J.;ru:ue1• pentrv. a urmă1·i . i:eas d~ceas ţpt 
CP se înti.mplă i.n lum e-, c:u .gre.u va · aj\ITTge :-Un byn 
<-1 m·1st exref'n i s r. · ~ 

- SinteO ,şefttl s et ticl e,):'.terne.. a z.i3.llului .J,Smu-
"(eia.". ln .secţie, din: ~îte şti'U:. exis~ zia1·iştf. cu fo
ll~J~d experientă. ·c1·a:i; care, inevltabiJ, -vor. trebui 

sa Ja.s,c, îu viitorii ani, locul unor ma.i tineri tmn--
fJ.'.arti. Ce p.reocupă.ri exista. lJentru .Conna:rea „scbJru.-

, bµliii <_le ip'iine:• ? 
·- Situa'ţiî:i cac;lrelor d~ ziarişti din sec.t i~ noaştr:.i 

,este ,o problema sei:i9asă. V:irsfa medie este de 
56 de a ni. U'1) nl11năr important de .colegl sî.nt H l 

P.;rag\J~ p~osiohă1·H, c.eea ce ne va ţrea mai;-i prob1em.e 
\p Yi(l.o..r pen~I;!, c~. ~5.a ,c.upl spui1ţam, un ziapis{ 
0Xte.im'ist . se formează ele Jn -rJ zi la al.ta, Gi 
aceasta prestipan.e o preocupare îndelungaht. ln!fl' · 
torarea 1l astră eş:fo;. eu a,tlt ma.i' m ro:e,, ·c.ll cit na:n~u
rul ziarişt.iioŢspeciali:caţi în p robleme e~erne e.:.jl?. 
In gen~·al ·des_tyl de rE1Stri.ns iar._ din păcat>e . la· A.::v-. 
dă.mia de- s t:udJi' s·oc.i.al-poHtice n'1 ex1S(ă: p,rcl)cupace(l 
peli.~ru~ a!: pr~~ăt>, zîariştt sp.eci~li,zafi h1 probleJJ?r 

e).{ teJt)t · . 
r- lD liJces·tG icon<liP,i -,~il!te, ne gindl~i tot11şi sa lQ-

~re.pJtindef,i :1,entru. a vă 'U.:Sigur.a„:»ecesm:u.1 Clc cadre'~! 
- :Si1lgura soluţie este. să ne o.dentăm asupra unO.T 

zlarî$1.i specla~zaţi pa pro01eme iJ1:terne, care c1.mo~c 
cer ·puţi.a·· două limbi ·străilie ş.i cai.•e. evjdent. mam
festă inte1•e$ pentru, acest. dome.niu dilicil, dat· p a
sionant care este polit.i câ ex"ternă. 

l\f:Uena COMA.RNESCl,l 
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• • • „. a op"1n1e1 
Gazetarl.i ICllrarlellll cli!ll. zillele 1111~3istlre - re-

dactloriil tde Ila .• ,F!la~\1a n'OŞi;ţ" şi „ VQ.t;~ Lebog6" 
s Î!n t mc(ş.tenliitaJ:li l\aii !1llllQr 1n'âld;uţii de p.resă .. cu .PU
tJetnice ,edQUJ.U! ;pri.o. viremi. lp~.ă ipe j!G 1833-1834, 
Alex'81n!daJu Gaivina. ~n băit:ibat însueieţit de 1pll'()'fun 
de sentim'ente ipatrOObt:ce, ~cerc.a ,f)ă .ajp;ată „ că
bre a·omâinU ,JUn !im.ciru, . iun ti!ZV.ar l i tre?.iM'". 1m-
1p.rejurriufile :i.-au ,fost ,potriilvn:i.<!e, gazeta i-a •'l"ănns 
in manuscris, dar ideea sa au prel.uat--0 alţii , 
mai 11.·ăzbătă.t.ari, !Pdate şi •mai rn01'10doşi: UIJlJul <ll:tn
tre 'Ulim.aşii O'UIL, Mi;.;t;oaa V . Stănesc.u. ilntemeia la 
Pes~ 1n 1867, „Gura satului", însă, :fl;,j{nd tl!rădean, 
e1 se V'a muta ICU atev.iStl<l, pa1mu an:i mai 1iiil"2liU,, 
ill1 ,.~ de pe IM!une!ş ". „Gu:-.a satUllui" se subin
titula „organ lumeţ, social-politic" şi sat:r:1,,.'l us
turălloo: aiin'duieliile ineclxep~ d:!n el?IC\oă. Multă 
voome r.eviis ta va !fii ·OQTI<lusă de d:r. Ioan Suciu, 
c un:ooou t 'finllill ta,ş 'llll'lll<m;ks t, n111Li llalnt ho tărl t pen tl'u 
~tUnine .1r®iâniilo1• . .A!p\!)l.;Putl ei la ~:uza: :n:aţrona
lă este .g~u tle ~·ecfut >m au;vj!J'lte .puti!n.e: O.an· şi 
m !lli gr e;u. s -arc 1pu tea ·rea'.l:i ~'l 2~ea!sta in cazul a1-
~- o.ouă pUb.l:iica;ţii .nJ.m<len~: „Tribuna popor ul ui " 
(169~1912) ~i „Românul" (lilJ!l!J.-1938)7 CuvinJt U:I 
lor 1generos, 1puria:t 1Pîii:bă •departe 1pe meli~1-::~~ 
1marn5'ii'l'V.ane, a :a'Vlut o gi:-.eut'al'e deose:b1tă iÎn pre-
gă b:O-e:i. 'UDiitt'iJ Amdeah:!l.ui iau taira. . , 

Ln 8niti IUl'mătio'?'j, în 'cicmtlil\;i iJle gre'le eile ilega
litaţi i , la l!l)păn.iut fa Ar.ad şj o ptresăJ e că:rei me-

zi ÎD redacţia 

zla•ulâi 

publi~at.ie mereu ·. tÎnără, . - „ 
l I .. , 

P.~s cu timpul 

„ 
J~ia·e ella de a, .duce in \lli\aSe OUiV.Îill'bUJ cio1numiişt!S 
lor. O pr·e~:li, ce. reflecta ~n coloan ele '<!l, nevoile 
majore are oamenilor muncii, Ie arăta căiJ~ d 
inlăitur.a.Jt•e ia exi?l:oatăr.ili şi asupruni i. ,;M uncitorul 
de Astra", ,,Pri-l"r e-Pro", „Muncitorul te.xt'U". 
în \Limba română, „Gyari Munkas", „Virradat", 
Ln l 'imba magh:ia-fi.„ iDoa!r diteva. ijlÎll'l n um:en'!OaSele 
!oi ce rep:re~enbau presa adevărului ruspîndlle 
în w'.emi de restrtşte ân ar..aşele şi satele a<tlă.dene. 
Presă oaire vâ 1ii rîc:l1ilcată pe nbi trepte de Revo 
tuţia Wn. Auwust !144, pentuu a cÎIÎ!"ei bia'!Udntă 
oamenili "aceStiar mel'.eagunj au ii!nso.Us :iiil' tle gJQ
l'ie î.rn lcat'tea de aur ia listacileî !'.O.mâneştli. N1u
maii ~a QJ'"ieva Z:lle' după alungru:ea fasciştii!Jar. în 
ziua de 24 se:p~ii~ :1944, ~ 11.l!mimia zutei 
,JPatriot ul ", 1au un artioo1 tlc lfcmrl JPUl"tti.nd un ti
tliu s'.emnlifil.cati1V : „Calea viitol'Ul!U:i ". ŞiJ cu un 
1:11Pel 1a1 \OOllllUltli:Şb:ll.<lir a111ăde:nii : , Î!µ.aîblte Pll!Ufrnu eti ... 
benamea Ard!ealliuil.tlJi de Ndrld Ide sUh j1U~ lui In
'tiler şi H« tihy". Oî:teva ' ILUiOli mai tffir'Zlin.l, a.a 2'9 .a 
pnilllie ·194-5, domunrtşti5' !all"ă'deindî"'VfQr ~e .să ~: 
şi un zilalr în i)l!m~ m.agltiÎară : ,..,&,vo". „~:tJr.i,;. 
o.tuli" va xfevEmii, la 2 lai'U~t IJ.949, . ,®liaJC~a ~14}", 
li!tr „Jovo" , lia 2.1 decembcie 19~0, „ Vor6s Lid00,g6,'' , 
noile titlu'."! a virtd, şi î ntr-o limbă şi in a lta ace
e~j seroni~i.O<lltie, Aicetl~I '$iln'CI, de ll!I b)1l.ilotel"Jl, ~ 
msllUrtille şi m enfll;<ea în qpera d.e f.qx'imare ta omu~ 
Llii 1111:::u, om ua. sodetăţii soaiia!U5te şi ldomunJist.e. 

special i late. va poposi, pen t.i·u scur
tă vreme, la Ttmişoara - redac
tor-şef adjunct al ziarului .. Drape
Jul roşu ", şi pentru doi ani, a 
~5lta - redactor-şef :iJ gazetei 
) Ha.mura ". Se simt.ea,, însă, ).~gat 
de A r <id , deşi e bibor:ean ş1, în 
11J591 tirecea, în aceeaşi funcţ{e, ·ra 
.• F'V3lOO'Oa u~!e". S1gJu ~ 
i-a aJbjţ de mul t - nld nu-J prea 
{!reu în presă ! - se a,[)ă, ~n P.i;ag 
de pe:nsion ;;i.l'e, dar a 'izb.lttif efă'-$i 
l?liStl'eZ~ 1:i,eaJ'tepate v igoa rea' şi tf'
neretea inlmJL 

Să ai totdeauna 
C u număi·ul din 4 ianuari~ 1986. 

„Flaclra roşie" păşea, cu solemni.:. 
tatea ele ,rigoare, i cel <l~-aJ 
45-lea an de existentă neîntreruptă 
a sa. Redactorul-şef, Crăci un Bon
tl3. ia vend.t rim ;rediacţie cind 1;~u1 se 
aria a bia în anul. 10. SinL d~ atunci 
35 de ani... Noul reda::t.J,· aducea 
cu sine nu numaJ tinereiea, ci şi 
dor in\,a arzătoare, Cierblnte de a 
se i n i\i.a ci t mai repede io tainele 
unei meserii ce i se păruse \)mă 
atw1ci .inaccesibilă. Scrisese -doar 

pe timpµ ! ,serviciului m ilitar. la 
„Apărarea patriei ", citeva cores
pondeni~e, deci prea v..i.ţin, dacă n u 
ch iar nimic. Dar Crăciun Bonta a 
prins repede „ gustul · minuit-ii con
deiului, i'nvă\ind de la colegii săi 
cu experienţă, im:ercîndci-şi pul~ri-
1e iln artD~ şi i!nsemoărj, datî şl 
in rePQrtaje şi foiletoane. Şl, un 
lucru :foar te importan t. a şi rost 
promovat cu mult:l încredere : mai 
inlii şef de sectie, apoi seci:elar de 
redacţie. Du.pă studii superioare de 

sentimentul debutului 
J!C-ea mai mare satiSfac ie 

'l! mea răm'ine senţimeQ- , 
~ debutului de fiecare da~ c.înd 
~'Qlic", &punea Orăttnm . .Bonţa în
tr-un tnterviu dat cu un anumit 
prilej unui confrate de ls „ Neue 
&.l;rua;lier Ze:t.un;,;'·. 

· O opinie sănătoasa, care;J fa.ce 
cinste/ mîhnlndu-J doar faptaj că 

•• 



nu izbuteşte întotdeauna să publice 
ceva, cît de p utin, fie şi o însem
nare. PentJ;U că redactorul-şef al 
unui ziar local are o multin e de 
treburi, ma i ales dacă es~ membru 
al b~roului comitetului judetean de 
partid, cum stau lucrurile în cazul 
său. El răspunde, intre altele de 
activitatea unui C.U.A.S.C. şi, ' în 
consecinţă, nu puţine zile dln ha1ă, 
îndeosebi pe timpul ::amtJaniilor 
agricole, îl întîlneşti la 'l'i mova 
punînd umărul la soluţionm:ea o~ 
perativă a diverselor probleme cu 
care se confountă autorită ţile loca
le. 
Aşadar, agenda de 1 uc•u a re

dactorului-şef de la „Flacăra ro
şie" este mereu încărcată. ~i, to
tuşi, nu-i scapă, nu are voie să-i 
scape nici una din proolt:mele de 
esenţă ale redacţiei. In !)lus, par
curge de la un capăt la altul a
proape fiecare număr de ;:iar. In 
tipografie, tirziu din seară, dacă nu 
se poate altfel. Asta pentru că sim
te plenar 'răspunderea cu care a 
fost investit, şi no fiindcă n-ar avea 
încredere in colaboratorii &ăi. 

Dialogul cu Crăciun Bonta de
curge firesc. Sigur, ne op&im mal 
mtîi asupra preocupărilor de bază 
ale colegiului de redacţie, ale în
tregului colectiv : 

- Ce ne preocupă 1i!aint.e de 
toate ? Să fim mereu in actualitate. 
în pas cu timpul. Desigur, proble
mele noastre prlorltare nu pot fi 
altele decît cele ale jud.?ţului. ale 
ţării - ţine Crăciun Bonta să ne 

arădene, a oamenilor cace trăiesc 
şi muncesc in aşezări le de pe in
linsa cîmpie dintse Mureş şi Cri
şuri. 

Despre 

„macheta-robot" 
dar nu numai despre ea 

O şedinţă de machetă llbi5n1..ită ... 
Astăzi o conduce redactot ul-şef ad
junct, Dorel Zăvoianu. Ca de obi
cei, e scmrtă, operativă. La 8.15, 
cel mai tîrziu. oamenii vor intra 
.in ritmul activităţii cotidiene. Cî
teva cuvinte despre numărul clin 
dimineata aceea. apoi 11•·mează 
propunerile pentru numărul de a 
doua zi. l au cuvîntul, concis, la 
obiect, Terentie Petruţi, 1oan Ale
cu, Aw·el Ha1-şani, Crisli11a Alecu ... 
Articolele propuse sînt scrise din 
zilele anterioare. mai lipsesc doar 
comenl:a.J'iul zilei şi citeva ştiri. In 
orele ce urmează voi- fi pe masa 
seorewului de redacţie. Zi>.irul tre
buie să aibă prospeţime, să-şi in
formeze p1·ompt cititorii. Altfel nu 
şi-ar merita denumirea de coti
.dian„. 

Aw·el Darie, secretarul de redae
ţie, şi-a notat exact toat.e propu.-ie-

Colegiul de redacţie al ziarului „Flacăra ro1ie11 
: 

Crăciun BONTA (redactor-şef), Aurel DARIE, Mircea DORGOŞAN, 
Gabriela GROZA, Aurel HARŞANI, Terentie PETRUŢI, Dorei ZAVOIANU 
(redoctor·şef adjunct). 

Preşedintel e consiliului de conducere ol iiarului : Alecu FLOAREŞ, 
secretor ol Comitetului Judeţean de partid A1od. 

- spună. Dispunem de o economie 
complexă, diversificată. Peisajul 
nostru industrial de astâzi nu sea
mănă nici pe departe cu cel de-a
cum două decenii. Dacă arlăugăm 
şi agricuUura arădeană, cu marile 
el posibilităţi... Viaţa i,pirituală 
este şi ea din ce în ce .n a i boga
tă... Toate acestea pretind o te
matică adecvată, o tralare cuprin
zătoare, pertinentă ... 

Şi, din cite mi-am putui da .:;ea
ma, oea mai mare dnsabisf.aicţie o în
ceair.că ir.Eîdootor0ul-şef oi!l'1d ,ooa 
din temele prioritare este doar 
consemnată. Din păcate - recu
noaşte Crăclun Bonta - se mai 
întîmplă uneori şi aşa. Poate dato
rită unei insuficiente exigenţe, 
poate şi din alte cauze... Desigur, 
totul e perfectibil. deci ~i activi
tatea unul ziar. Oricum, în ansam
blu, ,.Flacăra •roşie" este o publi
caţie bună, combativă, care-şi în
deplineşte cu cinste menirea ue 
purtător de cuvînt al ps.rtidului în 
mase, de tribună a opiniei pi1blice 

24 

rile. Va întocmi fără i_ntil·ziere ma
cheta. oglindă fidelă a ziarului de 
mllne. Se va deJinitiv::i din mers, 
dacă nu vo1· interveni .:!V.!•,1imente 
neprevăzute. Aurel Dane este o
bişnuit, insă, şi cu o asemenea al
tei.'nalivă. Lucrează ca secretar de 
redacUc de mai bine de un dece
niu, ·ilalr in 11-eclaclie. di!l1 1960, tre
cind pri11 toate secţiile, inclusiv pe 
la corectw·ă. Nu s-a simţit în lar
gul său la secretariatul de redac
ţie. dar şi-a însuşit n:lativ r~pede 
atribuţiile noii funcţii. Poate şi fi
indcă in tlnerete a lucrat ca pro
iectant, obişnuit, deci, cu precizia, 
cu încadrarea oricărei acţiuni în 

dlimen51iruinli eJCalcte de timp şi spa
ţiu. El consideră că un zl&r va fi 
citit numai dacă unui contlnut 
inal t de idei Îl va corespunde o 
grafică modernă. Este ajutat în 
această privinţă de oameni indră
gostiţi de meseria lor. De Vasile 
Filip şi Dumitru Toma, care fac 
corectură. dar nu numai atit, sl d~ 

Marcel Canciu. de '.!O de ani foto-

re~ter al ~ui. socotiit, şi pe 
drept cuvint. un bun i;>r.)fesionist 
al artei imaginii. 
Există în redacţie o aşa.zisă ma

chetă-robot, alta decit macheta zil
nică. Ne-a fost prezentată de Do
rei Zăvoianu. intre atri~utlile sale 
intri.nd şi realizarea planificării 
muncii. 

- „Maclieta-robot", cum ne-am 
ohişnuiit !llOi să-i s,punem - a.răta 
redactorul-şef adjunct - .;tabileşte 
cu pr~i7Jie 1prinoiipaile1·e adivjtă.ţi : 
rubricile fixe, actiunile de pr~, 
paginile speciale. Ea reflec!.ă, fi
reşte. prevederile planului trimes
trial, elaborat de colegn.i şi apro
bat, cum se ştie, de coni,illul de 
conducere. 'Fiecare secţie, !lecare 

ir.edacllar 0UT100,Şte b:1n.re iprob1em:ele 
ce urmează a fi re7.ol vale in de
cursul unei luni. 

O practică bună, un stil de llt
cru riguros, care asigură ancorarea 
ziarului în aclualitate. Şi ne facem 
o datorie de conştiintă reli!vind. in 
acest context, şi aportul organiza
i iei de partid în statornicirea aces
tul stil. tn adunările ganera:e &int 
dezbătute p1·obleme majo1·e. se dis
cută căi şi mijloace de ridicare 
continuă a calităţii demersului pu
bllcistic. Biroul - secret.ar : Mh·cea 
Dorgoşan, iar adjuncţi, Crist.lna A
lecu şi Ştefan Tabuia - se strădu
iesc să le pregătească temeinic. să 
le asigure o eficientă maximă. De 
pildă. in octombrie comuniştii s-au 
sfătuit cum să promoveze mai bine 
noul. să sporească ne::ontcnit com
bativitatea zia1·ului. Jar din dezba
teri ţişnesc nu o dată !dei intere
sante. 

Se dovedesc eficiente. adevărate 
colocvii, şi dezbaterile riin cadrul 
.. Atelierului profesional", care au 
Joc la .. Clubul presei arădene ", cel 
mai adesea şi cu participarea re
dactorilor de la .,Vc5ros Lobog6". 
Despre acestea ne-a vorbit. cu de
ta 11 iie de ri~oa.re. Constantin Si
mion, preşedintele comitetului sin
dical, care a tinut să sublinieze a
pm··littl 1<1:cesbuiia la petifecţ-i onarea 
p1~gălfrniti p1·0Ie51l!OIJUrle. dair şi n.a fo1-
cheg.w.;ea i111i mo.su1ui colecti \ 1. 

Acţiuni de 
... presa 

cu bătaie lungă, 

eficiente 
Arădenii sint cunoscu~i ::u;tăzi pe 

multe meridiane ale Tarrei. Din 
uzinele şl fabricile lor pleacă peste 
hotare vagoane de marfă )i de ră
lători, strunguri şi mobilă de arlă, 
textile şi tricotaje, ingî-ăşăm1nte 

cMmice şi incăl\ilJmiinte. Aici s-a e:ii-



ficat, d~1. o econon:ue p~ternică, 
înzestrata cu ramw·1 de v1rr, de 
ina~lă tehnologie . . La . de~dl ta.rea ~i. 
şi-au adus contnbut1a ;1 gazeta111 
de ICI „Flacăra roşie "', E\·ident, cu 
armele lor. cu condeiul , c..ind 3;Vin-
1at. cind acid. după !mpreJurăr1. 

Terentie PetnHi şi-a d~lc.at 18 
ani din via(ă gazelăl'iei :aconomice. 
El coordonează un comparLlmenl 
cu o activitate vastă şi complexă. 
Răspunde de industri~ şi agricul_
lură. de constructii şi lransporlurt! 
de finanţe şi mica industrn:. Nu-1 
prea greu? Poate! Dar cind şlii ce 
vrei, şi eşti ajulat de oameni p re
gătiti. devotaţi p1·ofes1ai, cu s:gu
ranţă că te descurci. 

La ,,Flacăra 1'01l1C~„ acţiunea 

de presă cu bătaie l ung5 este in 
mare cinste. Şi nu lipsesc argu
mentele în favoarea ei ca modali
tate publicistică. t n spriJinul ac
tivilătii industriale se a;::ţio11e::.iză în 
două direcţii : cea a mode111frării. 
ca factor primo1·d1al <la cr~tere a 
pL'O<luctivJi.tăiH mun'Oili, şi cea a 
perfectionărU pregătirii profesio
nale. în strînsă legătură. desigt1r, 
cu lupta pentru o product ie de ca
litate superioară. Aoare, de mai 
mult timp. o rub1·ică perm<inentă : 
,.l\lodernizare. calitate, eficientă". 
Aici sînt urmămte indeo~ebl efec
tele moderniză.iii în indepUnirE>~ 
indicatorilor de plan. Ca P.enuri. 
inlilnesti articohil. de re~ulă. dar 
s i ancheta. uneori chiar repo rtai111. 
reali7.Rte. în genere, cu profesiona
lism. rod al vn01· analiz.~ atente. 
minuţioase. Cealaltă di;-e.::tie de 
acLiune - spriiini1·ea prel!alirii 
profesionale - îsi gnseşte ~>:pra ia 
în „Actiunea 3 P ". 

Există în ziar şi o rubrică per
manentă dedicată investi' iilo l'. Pen
tru că judeţul Arad este benericia
rul unor mari invesli~ii - un vo
lum de peste 8 mlllat·dc lei. in 
acesl cincinal. numai in municipiul 
de reşedinţă. Foarte adesea \·om gă
si. sub genericul acestei rubrici. 
arllco le consacrate luc.rărilo1· de pe 
şantierul viii.oarei C.E.T. Arad. ca
re lrebl.tl'e ra:oordată cit ma·i cunn-0 
la s istemul energetic naţi0nal. Cu
vin ( ul ziarului contează mul; în 
compelipa construct.orllor cu tim
pul. 

Ziarul il scriu oam enii. şi el e:ste 
aşa cum sînt oamenii :.ăi. Teren
lie Petru(i a muncit patru :mi în 
ProducUe - se specializase: în a11-
lomatică - şi are st1.1:.lii superioo
re de economie f!enerul& . Merge 
frecvent in intreprind2ri. chi11r d11-
că nu scrie nimic. fi ind deosebit 
de sc1•upuJos în ce orive.şte docu
mentarea. Spirit analiLic ~i - cum 
spunea redactorul-şef - un om 
Pentru care discioJina ·:?. lege. 

Compartimentul econC'lm1c c11-
noa!ite dl' cit.va t imp o infuzie rle 
linerete. Ioan Alecu este din 1980 
în redacj ie, dar MiT-cea Tic;cl\ „; 
Mh·cea Contraş. de m a l puţină 
vreme. Sint harnici. c.,e zb::it. a
leargă dintr-o fabrică în alt:l. Stu-

diile de ziarislică. de unii abia 
terminale. îi ajută mult. chiar 
foarte muJl. Ei s-au c.>nvms. însă. 
că ziar jslica se io\•aţă, ti:>tuşi, in 
focul PL'acticii. 

- Mă pasionează informcilica 
ne spunea Ioan A lecu. Vre:::iu şă 
fiu la curent cu p1·o~rasele din 
domeniul roboticii, 31 ciberne rici i 
in genere. 
Şi nu intimplător. El .;crl'!! cu

rent despre aceste pro!.>leme. Chiar 
de cw·ind a realizat o masă ,·o!un
dă cu informaticienii d i:1 ;ectorul 
constructiilor de maşini. 

Mircea Tişcă are o pasiune clin 
a(ara compartimentului economic. 
fi place sportul, ceea ce nu-i deloc 
rău. rrLndcă. şi activit.a.t~ sporti
vă se cere reflectată eu pricepere 
Deocamdată îl ajută in această 
ptivăin.~ă pe Alex~u Chebe leu. un 
gazetar despre· care se zice că 
poale să scrie din orie\? dom eniu. 
ceea ce şi face cind esta nevoie. 

Sînt încadrat! in compuiimentul 
economic şi 7.iariştLi agrarieni : 
Aurel Flarşani. de forma~ie ingmer 
agrol'lom. c11re lucrează în redac\ie 
de ap1·oape trei decenii. si $te1'an 
Tnbuia. atit unul cit ~i altul buni 
pro.fesionişli, condeieri de talent 
Despre modul cum sînl tratal>C pro
blemele agrare în .. Flacăn rosit?" 
a scris <.'hinr Aurel aarş:lni. 'in-
1.r-un număr l'ecenl ;i i revistei 
noastre. Vom reaminti a ici doar 
cele două actiuni de pre~ă cu au
dientă in i·indul oamenilor de la 
~:i i e: „Zooteh nia. la ni vefu1 cer in
tclor noii rcvolu•ii agra:-e" şi ,.Fon
dul fundar cit mai bine gospodă
rii !" De aceasta din urmă ..;e o
cup/I îndeosebi Ştefan T:}buia . Est~ 
generalizai<\ concret experi.?nla po
zitivă, un loc aparte L'evenind celPJ 
a eroilor noii revoluţii a~rar~. dur 
"'Înt arLbic.ate, cu destulă in tn<1 msi
genţă, ş i răminerlle în UL'mil. A r 
mai Ci de nolat că. pe llm.pul cam
paniilor ag1·icole, la raalizaren ma
ierialelot· concurează ~i •·1ţ i gaze
tari din compartimentul economic. 
în specia l Mircea Contraş. 

Şedinţă de ma
chetei. Conduce 
redactotuL-şef. 
Ultimul ret uş al 
rru1chc1ci se face 
in tipog1·afie • 
Corectorii, Dumi
tru Toma şi. Vasi
le Filip la dato
rie • i\ii.rcea Tiş
cci in document.are 
la Fabrica c1e 
confecţii. dhL A rad. 
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faptele, 

argumente-forţă 

:t. 

C,a· prettltin~eni la noi, 5• in o
raşele şi satele a1·ădeue mol~rul 
tuturor actiunilor, suJlctul lor viu 
.sln~ coipunlştii.. Est_ un fapt pe 
ţarc ,,Flacăra l'OŞie 11 i l demm·'ISt ·ea
tă sistemattc şi cu talent, argu
mente-tortă fiitld faptele lor. La 
rubrică i'nti. Jată. sugestlv „Sfera 

e lnll.ucntl- a comun1stuÎU.l", dar 
şj la alte.. rubrici, Mir!:e-a norgoşa·n. 
GrisfJna Alecu - ş-i nu lll!Plai e i 
- se str-ăduiesc să Televe ":rOlul \Or
ganizal iilor de p a rtid tn solutio
narea problemelor majllre cu care.., 
se confruntă economia at·ădeană. 
aducî.nd în p r im-plan eh ipur itf' a 
celor oameni care se dăn.1iesr cu 
trup şi suflet prezentului şi viito
rului .s,ocla llst şi comunis t a l pa
triei. 

De p-roblemele vieţii de parlid 
ră:spunde acum Mircea Dorgoşan. 
care coordonează de 'fapt înbteaga 
activitate a celui de al doilea com
'P~vtjment aJ ·redacţiei. S-:i· rem ar 
cat cu deosebire în tratarea pro
blemelor' cetăfe:neşli . nbord'ind cu 
îndrăzneală ches!J uni diflc.ile, une
·0-i'i spinoase. .A~·e ceea c.e se chea
mi har gazetătresc, dar si ~ bogată 
expet;ienţă în tnunc;i cu o.amenii. 
,Aceas.ta. se dâJoreste şi fapt,ulul că, 
înainte de a veni 11 ziar. a lucral. 
ani in şlr. ca act ivist ni Uniunii 
'.tineretului Comunist. Şi, am spur 
s-o mai inain~e. Mi.r.:en Dorgoş:m 
este si secretar al organi7.a1,ie1 de 
partid ,P-in redacUe, ~,arcină d P. ca
ge e achi tă cu c~nste, dova da. stind 
r.eă.legetea sa, cu doi a-ni in w·mă, 
în această t uncUe im,portantă, de 
răspulndere. 

Aminteam m a i sus că 1a .. vi;ita 
rie partid" ser-ie şi CcisLina A lec:q. 
Botosăneancă de loc - ă aebutat 
in ~azet:ărie la .. Cfop<>tul " - este 
de şapte ani in redactle. S -a inte~ 
~r:;it reo~de în r itmul de lucru pro
pri . unul cotlclian .si, ceea ce este 
el" admir;.·. runo::is~e specificul lo
cal tot il tîl d~ hine ca si sotul ei. 
l oan A l cu, a r;jtlean . cu care s-a 
"' nfM'out fa. ~ţig.t~ d e ~Y.ir·i .,,t<:rl\ . 
Pu ne sullet în tot cee~ ce face, 
ohLgtr ·a!l.'c!i est:e .~1r.01t. tă s:-!iJ ~::11~:.e 
ba 1"'nte M'Jibn'•t'll : •• Ca.d-'l"n•l r.Pt1'f.Pl1Gl'l" " 
""'" .• lURound~m cUilonlor". î i 
nl;H•<> ret:>nr "<tiul «i nu suportă h i
bridul - n ici a rti'col. nici '.L"POO•'tai 
- o rr-n:-znt un~eo. ·1 chiar i.b .,Ffadl.r3 
ro«ie ". 

eri&;t ina A1ecu nu e s ingura zia
ris-til <ie la A.rad, Chiar in acelaşi 
compartiment lucreaZă, de vreo trei 
ani, şl Lavinia S toicu. Un detaliu 
bio~c nu llpsit de scnmificâţi,e.: 
'năra noastră coleg:\ şi-a dorit să 
ajungă in presă ind din Hceu. 
Scria <;u r egularitate ziarul-µi, fi u„şJ 
punea niciodată p1•oblema" a·acă:• i 
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se va publica sau _nu. A partlclpa t 
r>e atunci chiar la un, curs or gani-· 
za t de redacţie cu coiespondf:'n \ii 
voluntar i. Mal ,t frziu, ca studen tă 
la fil ov..o.frie-lstorie. a. colaburat 1:-i 
„Echinoxul ·• clujean . Doi ani a lu
ora.t -ca seoreLa!r-adjunct ou propa
ganda într- comună :;u nu1-..e de 
:rezonantă, amin;tţnd, p~ste veacuri, 
de vitejia ostaşului rom~n. (Evi
dent, e vorb de Păuliş) . De aic i a 
:liqst promovată iUl redacţie, t reci nd 
prin toj.\t~-t· seot<t_'a,!,'ele, ca să înveţe 
cu adevărat mes,erie .. Acum răspun
de. de tra~ea iP ~iar a pţ„blemc-

10;( -w•,glalTllizaţi!Jl,~ ide timen.·et, ~,-llld i 
c ale şi de feinel. Pledeaz pentru 
limba jul m e taforic - a publicat. 
se j nţelege, şi vers uri: - da~· tine 
mult şi la preclzie, La exactitate. 
Fiecare afirmaţie o dori?t; te aco
perJJtă 'CU if.a)pte. cu ex.emp1Jie. Id'ee 
prezentă, ele a ltfel, şi in ceea ce 
scrie. O dovadă ? Int re a llele s i 
paginile speciale : „Tineri .&rldeni 
oe şantierele nationn-lc'' . „A pro
mova nouJ ... • 

Din acelaşi compartiment fac~ 
pârte ş i Consta ntin Simion. E d in 
1960 la ,.Flacăra roşie". Cu o men
ţiune : In tre Hl73 şi 1979 a fost co

r esipontltmtul ,.Scinbili " 1a A~·ad. l \ 
cum răspunde de- p roblemele 011ga
ne!or locale a le puterii de s ta t. că
rora le ..sint consacrate in z.iar de.un 
rubrici : ,,Din a.cti'vltatea oonsUillor 
populare" şi .;Deputatul - om de 
ac•iune'' . Au fost publica t<?. !nsă, si 
pagiru specia le, mai ales in legă
tură cu dezvoltarea şi inflorire:t 
locali tăiilor rw·ale. S-a scris des -
pre Şiria. Curtici, P ecica.„ La r e 
dactarea lor au mai conlnou it Cor
n el F aw-. Oristina Ali.?cu, dar si 
altii . Iar cind este vorba de soli 
ei tă.rile ci tJ tor ilor , redacţia intervi
ne operativ şi cu eficienţ'i folosind 
şi alte mijloace, inclus~ v semnalele 
~ .ad!resia 0:·~3flle1-0r în d rept. Ev.i -
denta scrisorilor o tine Cornel 
Faur. care a preluat în ace"l.stă pri
vintA experienţa de citeva deceni i 
a Liviei P opa. trecută acum trei 
an i .. in pensi,e", cum se spu ne prin 
părţile locul ui. 

Pe firul unor luminoase 

bogate tradiţii 
Arad ul con temporan trăieşte o 

intensă viată spiri tua lă. Fapt ..:•A 
totul firesc dacă ne gindJm şi la 
bogatele şi luminoasei~ trad1 ~i i ce 
Je-au lă&a:t srloi t ' bunUş't!i.i, !iin .:fu1ur.i 
te cu S lavici, dar nu n umai ei. 
Coleg1 i de la ,.Flacăra •·0şie·' spr l
i i nă. spr P. ·lauda IO\'. manifestările 
r.e au loc în acest dom eniu, unele 
I . ini ~iază ei insişi. Mărturie con
cludentă stau rubrk i ca celO? int i
t ula te __ cenaclu" sau ,,Partlciuar ea 
noa'ltră la Fe~Uvalul naţional --Cin
tarea României„ ". Ca 5i a nchetele 
de opinie ori m esele rotunde pe 

aseme°'ea teme : „PatcioUsmul -
senliment. de fiecare zi·u, :,Teatral 
- tribună militantă in formarea 
omului nou" ş.a .. toate scrise în 
lumina generoaselor Teze d'in nprr.: 
lle. Şi, bineinteles. mai st<;iu măr
Lurie paginile de dumin tcii, r eali?..a
te cu fior şi vibraţie 1xitriotlcâi 

Cititor ul află cu regularitate in 
ziar ul l ui articole, r eportaje şi 
şti ri despre munca po!il1co-eduqa"! 
ti vă şi cu l.tura l-ai·ttstidi din ora~ele. 
şi sate le judetului. Da r şi vecsuri, 
schi le şi insf'.mnări 3le .:realt>rilor 
locali de frumos. Află, de aser:ne
.nea. recenzi'i ale unor câr t i apv
(i nlnd scriitor ilor local•. Pl·ezentărl 
ale unor spectacole ele tea tru 
lnU2Jlcă. '.Locuii său oJist:'!Jlat ÎJl ~D:e şi 
creaţia tehnico-şti inti fi că. 

Cine sin t realizatorii acestor ru
brici. a i paginU de duminică? In„ 
fî lul loc i i;e cuv.in e, fireşte. hrl 
Emil $imănda11 . caTe răspunde. îm
preună cu Căţ.ălin Ionutaş de pr G
blemeJe de cultură. Dar îşi aduc· 
con tri buţ ia şi alţi l ucrători din re
dac~i-P. îndeosebi Dana 1\ )dor. o P'!l
sionată n m u7-ici i. bune. şi DumU11-u 
Toma . un tajen'at scriitor penţru 
cop ii. cu cîteva \'Oluma a pih ute, 
unele la „Ion C1·eangă ". altele La 
:.Facla·~. La car e am p utea ndăd.gn 
si. numele unor prestigioşi rnnde· 
ieri : Florin Băn~eu. Gbeor~l;le 
Sch wartz, Alexandru Ru ja , Tuli.an 
Negrllă. Ilie Măduta, VasilP Dar;!. 
~izica Mih ut. troria Ungurea nu, A
le ·andru Roz. Pascu Hun~zan. 1 o
ria ~rrută. Teodor Uiuiu ... Şi , bine
inleles. a l poeţilor ţăran i, cunos
culi de mult din pagl111le l) Ublica
t iil1>r C'entra le : Emilia Ierco$"ln. E
lena Vodă, Ana Muntea n, CornP.lia 
B ulzan ... 

Em'l Şimănda,n este un in~loc<U

tor ideal. Poţi să dis.::uU cu el 
probleme de cultură, el.~ şli intă şi 
a r lii, de educa ie, neti indu-i străi9e 

n ici alte domenii. . A fost î.a tiner e
te muncHor frezor la vestita îo
l reptindel"e de strunguri „Victoria", 
dup~ care a studiat limba şi lite: 
ratw·a română la Uni•1etsiU:lt2a din 
Cl uj-Napoc3. A lucrat. apoi în în
vâlămint la o casă de cultură ş-I 

·ia biblioteca j udeţeană. ln 1964 
tritT'Jt~ la „FJacâl~ ro5ie·" in tri I 
dintr-un şir de art icole, şase & i 
m ai: tirz!u ~ven::nd retLa.cbor. Va 
lua premi ul l pentru vol umul de 
publicistică „Orizonturi m.if)ri tice 
t rans ilvane "'. dar nu se va opri' 
aici. trimi ţînd în libirăr1 i. un I n e
resanl volu :i de intervil•ri - ,,Un 
spectacol pentru o mie dl? ani " -
şi o an tologie a scr iitor ilor local i 
- „Cintec -pent ru m iine 4

• Iar acum 
aşteaptă s3-i apm·ă douf1 cărti , p e
date la Editu1ra Em.inescu : ,,Repqr-



ter la portl le Za randulUJ ·' ~I ~.La 
tribuna cetătii" 

.. Flacăra ro~ic··... Un .ziar ce se 
dore;;te mereu ·ancorat in acl.u:ttita-

~.o zi în redaepa. 
~iarului 

·, 

te, i n prezentul soclal!S't al iudeţu
l'Ui şi al ţării. tJn ziar raalfz~t cu 
m ijloace publ icistice moderne, aş
tepla t cu nerăbdare de miile de ci
titori ai săi... 

Şe(li 11ţă ope rativă de Lucru 

Demersul publicistic al ziarului, 

o f ortă mobilizatoare 
~ 

Nu mă af1a1n iPC!Dhl'u i11tiiiic'1 o.a~·a 
în fedaicţi.a ~u1lli .,Vor 0$ Lobo
gr.> „ . Di.sau ţia cu l.);m~enji rle Clici a 
debutat, ca at~re. fără tnici o 'dW
cult.a te. 

- Consider .:.o o n•clnc~ie tr~buie 
să func\ioneze asemeoen unui ceas 
electronic - ţine să pr ecizeze, de 

1.a b tllil t111:;1eput, · M orocz '.niibor , re
dactornl-sef al ziarului , refeiindu
se la orga ni zarea mu nci1 colectivu
lui pe care-l conduce. Adică (iecare 
om să ştie ce ru:e de ! ti-:ut. Azi. 
rniine, pesle o săptătnî nă, c lună .... 
. t\sla - i rostul planurilor tr:mestri::il e 

şi , bineînţeles, al „machetei-robot ". 
Aici, la .,Vtrros Lobug6", redacţia 

este organizată altfel de:::ît la „Fla
căra roşie " . Au fost create colecti
ve mai restrînse, pe probleme, \i
n indu-se seama de !oxţele existen
te. Este nu numai. dreptul ci şi da
lo.ria fiecărui colegiu de redacţie 
de a-şi organiza activitatea cum 
socoleşle că e mai bine. 

Mâtrocz Tibor este de rela tiv pu
ţ in i an'i în fruntea rcdact iei. Lu
crează însă in presă de multă vre
me. Mai înainte a Cost redactnr
şef . adjunct, învăj:ind, cum se spu.-

• Trei r educ:t-0r! surprinşi de fo~orepurler iii febra crea ţiei 

" ne, „pe viu ". arta conquceril. Ri -
guros m t.oţ ceea ce face, ţiae ca 
ziarul să răspundă cit mai bine 
sarcinilor trasate de editor - co
mitetul judeţean de i)artld - , să 
se afle mereu în pas cu timpul_. cu 
eveniment.ele şi , un .luci:u e5enţial, 
să He sens nu numai cu mintea1 
ci şi cu inima. Şi dacă reuşitele 
nu lipsesc. f iind p rezen te cotddlan 
in coloanele ziarului, n u încape 
nici. o indoială ('.ă aceasta se d9-
toreşte şi bunei cirga.m~ri a mun
cii în redacţie. Ca şi stat-0,rQici ·ii 
aici a ceea ce num im spid de e_
cbipă, care nu s-ar fi putut. realiza 
fără o preocupare constantă pen
t.h1 sudarea trainică a co1ecti:vului. 
Mo rocz. Tibor are în această pri
vinţă aju toare de năd~jde : Ter,b.es 
Rozalia . redactor-şef adjunct. 
Leszay Bela. secretar de redacţie. 
cellaJti. membri al colegiului ..-. Per.
Lru dl nu există, actiune mai im- . 
po1·t.antă, hotărire mai de seamă 
care sil nu :fie rodul muncii colee--
1ive. 

La „Voros Lobogo" domneşte <' 

atmosferă de lucru propice crea
ţiei. Redactocti mal tineri sînl a
jutati de cei mal in viirstă, cu ex
perienţă, să dea maximum din c:.ee11 
ce tp\Ot. lin ,p1:olj}ema Emtegrtlnii. <\)r(>
b1emă stringentă, ~u implicaţii 
mult.ip.le, îşi spune ouvimtul - oo 
~vâlflt r.eţ>p.dnsaib.il\ - .şi oo~izaţta 
de palt"tid. ,;De Ellllm"intehi nu există 
chestiune, cit de ciţ impm·tantă -

s.ub'l!i.nia KriJLlm Sfmrl'01.·; SE!orebar.uil 
biroului - care să nu fie dezbă
tută în adunările noast.>.:e ge,ner~le". 
In toamnă - ne-am notat noi 
la ordinea de zi s-a aflat anali~ 
stadiului dezbate:rli il'l. ;da-r a. Te
zelor d in aprilie. Şi. ca întotdeau
na, concluziile desprinse au aju at 
conducerea ziaruJul, intlreaga re 
dacţie. să-si dimension~~e, mai bi
ne efo.r<tu rile. tu. ac;?las i co.ntext. 
s -au dovedit eficiente şi discuţiile 
in Q6vfd<U9lle ipenlil1u ca.-re 'tQţi comu-
niştiJi s-aiu pregati;t. ·teme!lnii~. Se'ritn 
că fiecare doreşte ca aportul lui 
în ridicarea ziairului pe Mi trepte 
de OOlllba.te să He substaITTţiM . 

• Jn tipograf ie. 
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Jn slrÎn,să legătură 
. 

tu irnperalivel~ jactuare 
Şi îh „ VO:Vos Lohot5 probfemele 

ecoa'on)i'C~ oqupă 0 pondere ;inseio.
n'.a:tă. Oe- bTata-r.~a»19r r.ă~u/1d~ .ne
mijlocit ,.Kiss Jfâ'ro'cy , ·t.ili. ga:zeia1r 
miaij ii.~~. ~E' •a.iei uii':hali tl:i~· a!l1li. ti~ 
1,>edautift.. 'dar ai;e îh' ac_>Dl:eniu o 
expe.i:i"~it '5; de.loc -negiija:~i~. A. Ju
cr u . ' tîec:;en:i;u 'îml!r9.; la centf tll 
de că1€Ul · l 'Uii'ne'.l<')t' a'l;âde:.ne de 
vagoll:iXel Este deei in_f-oi:mâtic1.ELn, 
ceea e·e. j< ·e.~lică 9tedUer!ţia sa. 
p~xrt.t.Îu al'ţl~ele <;le anatfză ţ?:conp
mit'ă. Anul aeesta a .realizat ra~eme
lea 'll'ttico1.e 'I Com.oina'tul ele ln-
gxă amihfe Chi'r:nice, la sch ele-le de 
Jcp:aj Ş.i exploata~·~ · peLfoli~ră.. . De 
o l5t1.n'· ap1·eci~re fa r~ndul cltito
.i·rl_sjJt ~-a bucutat - niă1t1u~sea re
dacfprul-sef - se:riaJ:uJ lui Kiss 
de5p.re a.ati vt toa1teâ ' aonsfructorilor 
~ pe şap,tfi.erul -centtale'i elee.L1."''Ice 
s1 " - terrmofieiu:e. ş;, to el reali
. ează> cd 1'SPr:iJ:in:U1 colabora:Eorilor . 
de€i,_gUÎ!r - pag:i:nlt de? şritn:f~ şi. ·t<eh-

".că. 1 

t 1hpnew'lă ~cu R:'i&s Kâfoly luorea-
f-ekete S'~za. 'BăJa:i cKafalţn şi 

1Elar zst J6zsef. Tdii tedf)ctor i' cu 
eXP,e.rte . ·tă, -b un.i c.unoscăto1·:t ai"-pi:o
b lelkelbr econqmlc~. Feket~· Geza, 
d~ P,iJd~ şi;-â: 'f ;;lc:mt st udiile 9!:1-peri
oa'.J· J1P Aca.fiertila de Şliinţe· lE!:ono
roi,Ce <c:lil~.· Bucu.reş\I, zy,un ci.nd şi 
·cl;ţi'ttâ ~itt'i ·câ'? eGon.omist. la O 'fa
b i'ca de mobilă Q.~n Ol·a'dea. Tie 
·arci, din. aC'eas·ta il'afrt•JC:'ă, · ş i-a >tn
m-ts pirJmele ai:tieole ·~a 1 „Ero ·e", 

.,):f}U.munkâs", „YâJ<llya'~ Ea · .,Vo
•"s ~bog6';; es·te din 19'10, indµs
ţr· a {l;rădeâ:riâ~ c11escfod stih- ochii 
s~i. Băl~j Kâtalfu sc:de mâi ales 
d'.espi;e1 corner~ şi. tir at;.b1J>i de sei::-

1 · 1 , perp.(.iv ad;uaJ : econom i irea 
co111bus:~bnHor, a materi_lfor p rime 
şi ma:~d;ale101' Şl , blneinteles. a 
t impliJ·u.t rde muncă. Citeva titluri 
de mateitia1e apărute so.li gener icul 
celo;i:. dpuă acţiuni sîn.t„ credem, 
~ewrif~e~.lv;c.. .~~.duejie 11.copil9-

. '·i~'VJ''f ~ic enţă ~ifo,rita:.~r- _prill, jn
' r~~u~f)bil~, nQt tebiio1oJfU" ,J\ta·
tcria ·pruni folosit\ .l il un grad ri
dicat", Sa.~ „Economii (le ,metale 
~if.~&.'>Wl pi;i,iJfr;';o .~_ouă m.c'.todolo~ 
g·l~ '.. - "., -

.ş ~,„: „ de s\;Pj/[u1Ld -il~ ~ij,tu.i 
. ~ a:m;f~ _: , a1~~ rui Şl 9,t; i4.u 
ca 'UJ .Jtn, · :~o~i:u'l;U Cle pgesâl ll'.lk

tr. tOlZ},\tq~ .:\ . ,.1.Pentat rri:fă_piulre~ 
'1<>'.big<:~ţţpr' 111:iij re•«olu~U- agrar:·~_. 

':sp~lţij ... - „ • 111:'l!îhlt consacl:ate m 'aii 
ale z 'niei: c~·e pe aceste qle-

fl~gm·" ... sî>une de ,rul<J:i posibiJJ.:.. 
~ · fle... dez.voltare, -

Knio Sandor, cu care am fitcut 
de)~ cu~1oş.tinţ~ conduc~ un. co
lt;ct1 v ca . o ~t:~ Jtţgă el~ .acţi,tn"l · 
V.!Jlţa el~ ~aţ· led ţpp.s,trucţi~'"de stă:., 
activîta~a ~r~an1Jaiţ!1oî· ge masă,, 
pt'.cd>l'E!'!Pelle ~i;â!le. tt~ <OO'leotiv (]im 
ca.re mai fac · ·paa,te Fr iss Pamiăn 
I van şi. Wolf _Ens~et. Kilil1, ăJ1i.a 
dor luo:r:ează. î n redaeţie d.irl'i ll966! 
dar a îndrăgit gazetăii~1 1l ceva m ai 
demult. A debu.ta t in .. 19132 la ,,J.to
nml~"; eu tui a'rticol pe teme ·de 
înv5J:ăm1Jl't - ·era pe a:tunci pro-

'~qr '!la Crnrtici - '.care a s-tiir nii 
rn~es~. A scris ~'?« t:a _ „ S·!afiald 
Sz6.''; „'Pariiigyi 0-jsâg-'\ ,;u tunk•1' si, 
desj~·;. lţi ·::Voios Lobog6';. R eali 
zeiV..â t'Cu e·o-al succes - din cite ni
s-a· spus - articole de- -a:µ.allză · şi 
comeniarH pollitfo~ reportaje nte-

Angela O'~EA„ 

lizată ~i n 1brica. ((l~ttula'b'i 1-i:iconic· 
„Comuniştii"' rnenftl't tele '! i;>rO'- • 
filul unor membri d~ in1i;ti.c1 cu 

1·eaUzăt-i deosebi te. ..r . 
Citi temii mai tineri înti1 tlesc cu 

regq~~i;itale în ziar~ lor · „ .... ~~gină 
cu t tQ.ul ~„Antena bneret11 ni;'~. 'ţ>ar 
şi o ,,Agendă. a. tinere!;ului". Aees
tea s:în~ ·ea~rt.zi'J:te îndeobşte d:~ cel 
mai l:i riăr memb.1·u al coleet\l'.U1ui 
redacU6.oa'I, proaspăt absQl,v-exi:t, al 
s~cţiel .de Ziaristic~, ,c 1a iAiade
mia de Studii Socia1-~oll~e_e :~ Wolf 
Erzse'be t. A fost >atrasă d_e ~re ărie 
î~ <dilln llll~tiă, Ci.m~~ ine 
şj mag~i;;llâ'., lt"nibă eb,'J);la;te1i t . şi 
i:e1~1ima., lb._ anii de st4,el'.lt ~>. co ~bo
·a~ ~po. "it.,vă J;a . ,S'di?;l:ttfi . i~Ul:ere-

tul~ r :Ş' " I:Lju! t!l\tgis". ~ ~fortt 
in1n:'-~' _!I1~e '.'şă" :fie\J((Qă aliii:tl dar 
J~fH, P.~e \. d~e r :u c."" • .!! <'>jtat, 
~ua, _ Ja, ' ~~ ~en.lil:u mtf~l filra
go~t~ . : ~i.a1:iştica,, .v.. 'ş-t \l~ fe
'.!.lilciiitţlP· ~nu. mo-dlalli -Q\t,n a 
~aţ ~'tlt1etroil 'UUJei• 't · e re 
mu;.p,qilll~e..~mtr-o ~tQ: 'ec'(};_ u-1 
o.~trpaf'Îa ce~ m:ii u'Şqai:a; ' ). ~· re-
1>~7~~1 )le-. :t.en;ia_ orj?'- ~ · · 'ţe.h l lîco
:stlm~c, ,(!,Nu auc .,_lJpsa. 'it pa
siune şi 1nsufleţifo"} •.. 'Ci 'ş i" u en,1'ru 
articolul „Drum fără per 11ecHv:ă", 
apikut în cadrul rubrici i sugeţttiv 
iti tit'Q]a.tă : „Cu ocl1:iul desclii ". 
Ji:ste,i ~QXl~~ntă, lîu )l,_ aă se ia:(l Ia 
înce' uf de drutn Şi dl. inro a~·e 
mUîlte-. forurte mu1te de îtlvă:fat. Se 
vor m.y ivi d~-tu e gr~u.tăii. dar 
estQ pJ?egăt,i.tă s.ă (e i:.."\'(i,;t.J~te. 

Cronică fidelă a unei 
bogate vieţ·i spiritua~ 
Bogată şi complexă, via.ta sp!ÎJ:'i

.luală. . a.r;iidf!ană 'îşi gţis'e.şte 1n 
„Vât:qs Lobog6 '', ca şi în „Flacăl'a 
roşie '',, o lJeflectaa.·e ainpl~. .ijeda,a
totl inclră~o.s.tiţi â.e cu),turr1.c ~e stţâ
d uiesc s~-i ţ{e 'et:opica f.i ţiqeli · i, 
î n acehl§i ti!:np, să strmul·e· ze '.'X0t""' 
ţia n oua., va'.lo:roasă din d,ivei;_se 
cfo.men:i.i. ....._ 

Moitei: lst\!âin oon<l1.1,ce „oenau!l t;i
nedlo1· l'epo;xf,t~ri" vet.!tabHă pet>i.
ni:eră de vift.QX'i cou deievl. Tut - e1 
se a:flli Şi tn fu'v;n~ „e,f.tiel ctlltl 
}'.ale, avind în , ~CFasţţi_ priv~i11.v&! ~ 
'*peri.antă n~~bi1ă. E.~peti :n'~ 
pe care, sp:te. iiida 1\1,i , o tmt>ă.r
tăşeş"te qu, ~®PJ:'9;~itate şi a'k
~. ]) am 'la şedţ,La cu.t-' 
turală un co1a..b01·ator de nâ dejde · 
.Tâ'.iitO-o '.;, G;Ylila .. ·ÂJl ' !'}Ud nd Re vo~ 
ÎJ11plli:iJ. '20 d~ ·a)1'Î , o~ cil.1d /}~ea • 
P.~agui liedacf;i.ei'. ~~~~i.Ştn:ă.t ,o-: .tjţe._ 
serie If ·ca:t-Ş ,o '1a~e cu <pa~~Jl r 
QUo oofil\i'.iletlJt --_l.Oil -es ~ uibil 'h 
rnenifQit~Oâ'tei isă S.~cl'E} il1~e:1,t~ie 
genuri, d'if.i 'îi !1)1ifce rel'>~f~\11~ !itt-

Constantill'. ·ipA'.J!lt 
_ ~· llµS~ElP~.: 
lSlarcel . d'~.C.IO, 

GAGY1-P1\LFFY tiă.szJf> 
(cont~l-tcare în. p!trJ. :m 
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cum este..ea: eţ,,Pune î,n eohUlbrul 
. alşn j1 şl bine.te şi dul. vmoruJ 
~e o chintesentăi a .contrarftJo • o 

'-liiill•llllllli-•'!!!!!~ 
11 

4_nltate a lor. n, nr6~· işi.,,dau rilîua 
• .._,__..,__-"~-~ veselia cu liristetea. f u-eseul cu ab -

XVI. Substilul interpretativ satiric (I} -~ 
s-ar 11ut<.if\ af.ir.ina că. substilul pe care ii l!uncm . ~n di_scu. ie se reter~·· 

la opcre1o ziru;iştic~ meuile să. r ealnc.ze fu~c,t1a~ de. ~aver~s"?cnt a pr~~ 
fuocţ.ta. de CliVertisn1ent, nsă-, nu se manifesta ~caodat-ă smg;ud, el ii:rt 

preună cu cele lalte Junclii ale presei, in pr-lmUl nod .cu . func~1a informa-„ 
t iv-forrnattvă. CondiHa primordială pentru o operă ziaristică de ~inum
scricre in substilul discutat eSte d e a avea la bază un fa~t . negativ, care 
'ă depmî un 11otenţial social actual comic. Abilitatea zianstulul constă 
~('ntru inl'cput ul a rlevts ta asemenea taptc in realitatea îneonjuriaoare. 
Căci, ,,în · i.a~ă, gravi ntca. hfiariană· şi grB>vUatea sum)>ră stau lnola ltil" 1

) 

XVI .1. Concepte necesare 

înainte de a analiza soecltietil 
su b tiluJui, va ttrebll.i .sa <ne oprim, 
mal intî!, asupra unor concepte, să 
le delimităm elementele definitorii. 

R.isul constitwe o manifestare fi
ziologică specific umană, „il n'y a 
pas de comique en dehars de ce 
qui esL pro;prement humain. Un 
paysage pourl'a eti>e beau, gr.acieU:&, 
sublime, insignifilant ou laici ; il ne 
. ern jamais risib1e":l) . Risul este o 
enigmă a naturii umane, e.l a in
citat de-a lungul vremii interesul fi
ziologilor, psihologjlol', sociologilo~ 
filosofilor. 

Vom trece .peste examinarea ri
sulu,i din unghiul de vedere anallo-
mo-fi7jo!oglc, filcercînd o delimita
J'e între .iiSul ca manifestare gene
rală a plăceriJ si rlsul ca .rezultat 
al comicului. 

E\rident. ne Jnteresează ce.I de-:.al 
doi lca aspect. Să d~cit'ră.m, aşadâr, 
c<1u7.ele risului provocat de comic. 
Th. Ribot3> le-a impăL'\ it în două : 
mornle (pun la ttemella dsului un 
senti men-t de s~perio.rlctat~) şi int.e" 
lcctua.liste • (consideră cl'I rîStt1 rezu;] 
tă din sesizarea uno r con.tracilcţii). 

A dept al teor.i)lor intelectuallsţe~ 
Blaise Pascal ' afirmă că rîsul are 
drept caUZă brusca reducere la nJ
m ic a unei mari aşteptări. Simulta
neitatea rezolvării aşteptării cu dez
văluirea aşteplaluJui su.b o formă 
coniJ:ară poarte fi valabilă în unele 
situaţii ale 11:îsulu1. Dru: nu orlce 
i;urprdză Pl'Oduce rJsul. Bergson 
iden li fi că în i1.is un act al vieţii şi 
a.I spirilu.lu·~. ce se produce absolot 
SPOnlan în faţa „ rilti.dilăţji meca
nice" omeneşti. care (te intimpină a
colo unde te aştepţi să fie actiune. 
mobil i!ate. „De teama p e care o 
inspil·ă. e.t reprimă excentrietrtăt:ile, 
ţine constant treze anumlte activJ
lăti de ordin. secundar care ar ris
ca să se .izoleze şi să se liniştească 
în firea lor. mediază tot ceea ce 
poate rămtne o r igiditate mecarucă 

1. o. CAllnescu. a.pud DlcjJoomr de e -
fl'llcă i;cmiro.lă, Bttoureştl E .P., 1972, 
p, 72. 
2. H. Bergson. Le rh·e, Paris, Llbralrle 
Felix Afean-. 19t&. p. 3. 
3. Th. Rll>ot, La psycbologle des sen
tlmc nts, Paris, 1922. p. 360-370 z 

la suprată'ţa unui co.rp socia1'"'· 
ln rapor.t cu comJcul. 1rîsul repL·e

.zintă a n efect posibil : el devine. de 
cele mai i}nulte pri, parte „cons~b ' 
stanţiala" a comicull1i şi semnlfică 
o modalitate eStetică ,sub care se 
mani:testă reacţia şi altitudinea su
biectului contemplator faţă de con-
1;radicţiile care -pot şi inspiră ccF 
micul. „ 1 

Comicul Adsrtc:>tel defineşte cou -
cui ca fij~d „dmitatia unor oametri 
necioplit! ; nu însti o Imitare a ll:o
tali tâ\ii aspectelor oferite de o ;ţ41:
tură inferioară ci a celor ce .!.ac din 
ridicol o part~ a U't:.ttuluf„:'>. Dar 
prin ce .se deos'ebeşte comicul tle 
l"is ? Cele două noţiuni e.-xpulimă -
pare pa1·adoxal - fenomene dife;
l"lte. RîsuJ este, după cum am vă
zut. un act fizibloglc. este o mani-. 
fesl.aTe ipsiho-mo:to.rie specifilc uma
nă. l'.n general, comicul provoacă rî
sul. Totuşi. inWe~ c6htlc şi rîs nu 
este o corespondenţă biunl'.\t,ocă. 
Pentru d i , eliminind risul pur fi
ziologic. de pildă cel provocat prin 
gîdilare, există rI.s fără comic,__gupă 
cum exis·lă comic fără ris. Aceasta 
n1,1 e o simplă coinp,ozlţie g(:.liislr-
ă • IÎndip\<>ză/epândi.ploză . Rl'dem şi 

pentru o veste bună. în esenţa ei 
Upsită de• cm:nic. D11pă cum p utem 
fi ·plăcui. impresiona(i de comic.fără 
să .ddem „cu gul'a pînă la ui100hi ·• ~ 
există şi UJl ris interioriza LI!) .1n ul
timă ll ns13.nţă, nu e jmpot'tant <iacă 
:dzi cînd ce\fa (cinev.a) te pt'Q'voacă, 
ci. dacă obser'vaţJa ta e justă, pro
fundă. semni:flcati;vă. 

Umorul este o .componenit:A a co
micului. Penlbru Shakespeare. 'Umo
ru I înseamnă o schimbare de dis.: 
poz:î(ie - de tragic şi comJc. RUnd 
blpolaraJ vietiii afective. e socotit 
a inspJra şi sentimentul c~l mal 
complex. 

Mani.rfestârea "Umorului e _simula
rea m6da.lita tea comică de a i'nvă
lul · un climat ltltist î.nta:-o plâfoşă 
rCYlă. Deci, iin umoţ. şi 1isuJ mas
chează un sen timen t gra ; gluma 
devine o ceată. De aici .şi ce1•titu
dlnea di umotul priveşte viaţa asa 

4, R. Bergson, OJ). cit. p. 20. 
5. A irl!slx>llel. -Poetica, Bumweşti, Ed1tura 
A-Oac2emlel L005. p . 03 şJ urm, 
6. el. M. Italea. Pt'elegerl d l! estellcâ, 
Suc~t! 1972, 1>· '1. 

su-rduJ josnicu CU; sublimul. Umo
rul' l\l'e dlăi.ectica ~ de .la ~pocii la 
epod; ~~ la cot;nunJt~ţi la„ comuru
U\.1•f 1de~la 1udlvid- .La, ifldlvl<}. El am 
semnîfkă . o pw:~ con:temJ?}ăţ;le, ci 
~ 'o ·:f<>nmă ş. luptei ·cu dogmatismul 
cu inei;\ia, cu. platltudJnea s.a .. irv 
dl!erent de treptele sale : :onic ve
sel. macâbru. absurd, tra_gic. 

trmorul sul'prinde unele inadve,r
tepte care, in esenţa lor, nu vizea
za fenomenul ca ata.re. ci unele la
turi ale sale : el acceptă, în grinol
piu. stitua:t.la,, pe.rsqnaj_u.l. d~r 1l cr~
t)că lp'ele ne1mpllnin. Laturile b i
ci ui:te sînt s~cundai:_e. Umot'tll nu 
respinge esenta. ci 1' cxilică mani
festă1;lle colalei;ale . 
· Satira este o categ9rie e.5tetleti 

dtn · sfora .comicului, cart! critică cu 
violenţă. şi caricatural p cjpeva 
sâu ceva. Astfel încţt satiira ~onst1-
1lÎ.ie o lreaP.tă4 supetioară um6r~lul. 
Salil'a neAgă esente. Nu neagă pri-

r { . ·~ cum. ci cu sa'rca~m. cu iron1.., c 
dispreţ pe1'sl f lafor7). . . ' 

,XVL„i. t ,Conotaţia comicului• 
. Corrupµl. din via\.ă este transpus 

în 9i;>ere ziaristice prin ~termedJul 
P,ioced~~o · ,ş~llistice, a fi.gl~'}J.or de 
stil. Figura es~e o „ abatere ,de J.a 
vorbiţea uz4~lă~>. Acceptîm;l,.:o _ca 
„~]?at~}.:e ", inţelegerp în ~id1ar 
că lnaiferent de na.t uni.. el, acea.St 
,,abailere" trebuie .W se SUJ~11n·ii unor 
norm_e ; alttel. ea (e'se" diri Sţ:ei;a „t~
gu,i·nor ". fflnd, în

1 
cele clill .. urma, 

doar o„. greşeală. Aşadar, să ba 
minăm cîleva figuri speci!i~e c -
micului. 

a) F iguri ale rC(~>etitiel9> , 
l . a.n11diploză - gt\ an dtpfosis, J h 

i·ed u plica.tio-red~lica re. Repetarea 
unui cuvml (e>Cpresi!) dfn fihaJ'ul · -
11ei · uru:t:A~i sintiicitce .tmediart; (sau 
aproape imediat);,· U1 Îtlfoplitu1 uni
tăţii sintactice următoare : .„x/x .„ 
Elemdniul care se .repetă sugerează 
citiloi;ulu.i sensul i:ronic : „~oierl!li. a 
dart; ,.ze5tre fetei, nu fi:lJlj• ţaci ban}i 
s~ }l.ierd, ci o l;unMie penfru blir-
bat '"'». .,.., 

2. cpandit>loză ~ '7'" gr. epandtp1o
sls. Dubi~~ lâ ih~.,şi ·~ şi inbevutui 
unei tl.Tl,ftari sînţb'.etfce a"uJîql cuvint 
(e.'<.pl'esii) : x„~~y„'.y. Electu,l epan
cllplozei creste ptin combinarea a
ceSteia cu anadipl<:faa: „E mare deo
sebi{~ intre o fată care e mlreasli 
feric Jt ă şj 3J;ta care, din 
( e r I c ir e, e miteasă"11l. Epana-

7. V. S!l'.L'vestrU. s·alira in p resil, A~
deml .Ştsra1n G~iht''. li'acultat'ea 
cte ztarlsL1că. p, !I. 
8. ct. Gh. N'. :nragom.trescu. l\liclţ en
tj.clopcclle n (igltrUor de stil. BucureşU, 
OOlllra'" ştUnţllicA şi enelclape<l fcă, 
1975, p. 111. 
9. In c larl:flcaTea ş1 definirea tlgurtlo r 
Oh. N. Dragomlrescu, Qp. cit. 
10. Un b llrbat vre4n-,lc, 1n ,.Mo1lu1 ro
mAnH, 39 lft93, p, 7, 
u. ScJ:nlel şi cenuşii d irn tllosolla d.r. 
Amnartu, tn '"oallculP, ~. 1894. 
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Retorică ziaristici 
llk unosc.1.1te : „ FIJI si~ri, ceitătent, 
că ll)OnW:chiile sînl în genere. ostile 
idei1 r epublicane ".u>. A bsurdul ,pa
radoxal sta ·si sub cumtntenia ttnul 
.. sfat·· : .. Nu i eşi ~i uzi di.n baie căci 
puleiJ uşor răci . Staţi in apă pină 
ce vă vet i u ca şi numai după aceea 
ieşiti şi vă îmbrăcaţi" ~lJ. 

nadlploza tautologică (epanadiplo
za • !tautologie) creează jmpresia 
unei logici bolnave, prin inlerme
d lul căreia .se poate ţinti, de fapt, 
în altă pavte : „Mo~tanglul este e
minamente rom ân ; cu toate aces
tea. înainte de a li român, el este 
motlangiu "ul. Ex:pficaţia e nutnaJ 
par~ială ... 

3. anominaOe - t r . annomi'flation. 
Repetarea numelui propriu prin
tr-un apeJarti:v pl'ovenit d in1tr-un 
substantiv comun jn scopul de a se 
sugera caracterizarea persoanei res
pective. Ex. : d-ra Port1a Popescu 
a eşuat 'în sinucider ea cu gămălii 
d" chlbr.llt. Cauza : .,( ... ) pentr\l·d-ra 
Porţia a fost porţla prea mică ; 
cum e d-ei solidă. î1 itrebula o por
ţie mult mai sdravănă" 13> . 

4. pollptoton - gr. polypt-0ton -
repetare la mai multe cazuri. Re
petarea aceluiaşi cuvîn t sub mal 
multe . orme fl exionare. De pildă, 
în .,Lanţul slăbioiunllor". graţi.e lul, 
criltlca sodală e mult mai profun
dă : „( ... ) madam Preotescu, o bună 
prietenă a m ea, la cat·e On f oarte 
mult, - n u s î n t în s l a j " e 
s ă-1 r e r u z nimica, - m-a ru
gDJt să-ti scriu că ştie că t.U foarte 
mulJt la mine şi n u mă re :f. u. z i 
n lclodatli şi că eşti prieten cu ( ... ), 
care Une foarte mult la d-ta şi n u 
e-n s itare s ă-t i i· ef uz e ni
mtc"14>. 

b) Figuri ale insistenţei 
l . depreclatla (obsecraUa) - Ja t. 

depreciatio - rugăciune. La origi
ne însem,na o implorafe adresa.tă 
;eeUor penttru înlăturarea unei n e
norociri sau a unei pedepse. O :tals[l 
invocare poate avea vfrtuţi satirice : 
,, Dar, o fatalitate! ~ ~to·e persecuţi 
anume pe o~enil simţ.! · n. tu care 
nu ne da1 un momeotde răgaz ... "cs>. 

2. exclamaUa Ironică - e.xprimă 
un sentiment puternic de falsă ad
miraţie, conco.rnlttent cu disocierea 
bruscă a au torului de ce.le satbi
zate ; uneori se poate combina cu 
alu.zii istor!ee

1 
folclorice, literare : 

O te-admit'. progenitură de od g.1-
~e ' romană !" (devil'.a " M oftulu i " 
nr. 8, 12 aprilie 1898). 

c) FlgUJ'J aJe ambiruiti1ii 
1. aJuZl~ - lat . nluSjo - joacă. 

glumă. F()los11·ea unu! cuvmt (enunţ) 
care sii evoce un even.iment, un per
sonaj celebru spre a caracteriza s u
gestiv o al tă Situa.ţie sau experien
ţă : "Nu beţl decit api'i bătută-n 
piuă sistem Babeş 1'' 18

), ca şi „ ... ~u
vintarea nu e a1tceva decît un 
„deşteaptă-te Mirone•> în pl'oză. 

12. ~Jofta:nglul, tn ~Moftul roman" . 3. 
18". D. 1 . I 
13. Grountca sinucidere dl n Stra<b F -
deUtapl, ln .. Moftu l :roml'ln. 1901 . 
u . t.a:n~uJ s liblclunilo"r, t n ,.Mottw ro
mAn". 37. t893, p . 8. 
15. Avel)turl romantica , ! n _Mo!tul ro
m4nA. 37. 1893, P • 6. 
16. U.n sf«t .la t.ret zlle, tn „Mottul ro
mAnk, 118, 1893. D. 5. 
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l'vliron, după o acUvjta te obositoare 
de 13 ani in braţele lUi Mor
:fet•.s ••. " •i) . Aluzl este combi.nală : 
llter~·fl Şi mJtologică. Efectul ei 
creşte in compa nia ironiei din ul
tima p aL·te a cil.atului. 

2, calambu.ruJ - .fr. calembo1.1 r -
glumă. Figură cu efect umoristic 
care exprţmă echivocul. Se asea
mănă cu <.11tele care au Ja bază si
mlţitudin L de sunete. Astfel este sa
tfui:zată ,constituirea unei soclet-ă~ 
tudenţeşti : ., D-ra cer e ca micul 

prunc (asocJatla - n .n .) să fie cres
cut în credinta lui Ca.I-vin (aluzie 
Istorico-religioasă + calambur !) şi 
se rid ică contra botezului cu apă, 
ceea ce ar duce la apa-tie, sl cere 
să fle numi t Vas-lle" ~) . 

3. dJaslrm - gr . dlasyrmos. -
a-tac perfid, Figură a ironiei caus
tice, umUitoare, a cărei notă s peci
!ică stă 1n sagacita tea expresiei : 
„ ln lipsă de varză ac.ră , putetl în 
trebu inţa apa de Caraban.a u•6>. tn 
acelaşi ton, dă şi „ Calicul a sfatur i : 
„Să postim ( ... ) pin ii ne vom subtla 
~µ desăvîrşire. căci d r umul către 
ralu D)crge prin urechile acului .şj 
cărrlila penb·u aceea nu merge-o 
raiu pe.n-tru că e prea gr6să •'211). 

4. paradoxul - g r. paradoxon -
contrar aşt·eplări I, extraordinar. Se 
emite o idee. aparent cont.rară a de
vărului ori unei opin ii comune. ar-

1:1. Uttlcl scanda log rar.eseu, tn " catl
CU'l". G, 1.888. o. 138 
18. l\loş TeacA ln pro\1blcle, ln "Moş 
Teacă", 196, J$98, p . 3. 
te. Un srat, tn „ M ()ftul român•. 3, 1901. 
p. s. 
20. Urz1c4 Scandalogralesco, tn .c.au

c'.ll " . 4. 1981. p. !lll. 

5. paronomasia - fr. paronomasie 
- cuvînl cu radical asemănător. 
Asemănarea in!r c cuvin te d:o Li mbi 
dl.ferite sau chiar din aceea.şi llmb;i~ 
apropierea dintr~ cuvin te car e at 
părea d i. a u radlcaJ com un! 
„ ( ... ) ~i a.şa. frakcle.. ca să aral că. 
numai el cunoaşt.e limba iul ha~I) 
(Hetne - n.n.) şi ghete (Goethe -
n.n.), lasă ln corigenţi cu nemiluj
ta '!"1>. ca şi descifrarea expresiel : 
. Allegro. ma non tropo = a lea1-gîi, 
mă, 11'1U Lropăi \ •a.I). 

6. sarcasmul - la t. sarcasmus ; 
gr. sarkasm-0s - lis ~r. Gen de 
Ironie necruţătoare. Uneori. e ironie 
amară ş i i nsultăt-0are. t n. iron izarea 
unei pară2i a .,luptătolilor de l a 
11 februarie 1866·". sarcasmul es~ 
real lZţ:tt prin poliptoton: „ Voim c~ 
protes-t area noastră să r ii-zbati\ în 
Loait.ă ţiua. să străbată in PoPoL\ 
. pre a deştepta pe cel ce s-au zbătu 
in ghearele maniieslaiiei batjocori· 
to are (pairanomasi:e !) • Da. vom 
ba,te fierul cit e cald ! "z:i). 

Rubrică rE!alizală ele 
Cous tantin LUPU 

sJ 
Mh·cea HAMZA, 

21. Cull ele p resei ro mâne, tn •. Mc ttui 
rom ân"'. lG. 1893. p. 1. 
22. U n stnt. hi „MM tu.l romdn". li 
lll'J3, p . 4. 
23. Mo.ş Tca cA in pr0vlnclc... P lntra 
N ea,m t, l.n .Moş Tcacll"'. we . 1897. p. 3. 
24. Dicţio..'h."tr- m.uzte.-il. jn ~Moftul ro-
mlln", n ul9s. p. s. , 

· 2.;. Dup1\ 10 miuo, ln ,,Mortul· romAn" . 
9. 1895, !). 5 

Lucrările şi 

democraţiei 

hotărÎrile marelui forum 
al muncitoreşti-revoluţionare 

(Continuare d.hi. pag. 8) 

în acest lllOU şi magisht:a'.l d()ou
mem.t l!idei oe se cer a1eldef&'te ampJ u 
şi oonvd!ngâtw, tr>I]1llu:nlîndu-se e;u a
tit mai putennll.~ mwltfupliclarea efor
turtifl.or tin acest domeniu au cit ru·
senatul de imâj.loaee aie plţ:)paga!O.dei 
bu1ngheze este ·tot mal dmversi.ffi-cat. 
Să ~onăm în tJoate îrqprejurârtile, 
ou toată !ermitatea, a duc:iindu-ne i111-
1lreaiga noostră cantnibuţie ila ~'llpba 
pentmu mumtul mainilor litlealbu:l-U d e 
oare. llilbe'rtate şi ~depe<n~en:ţă, pen
tr.u o llume mai ~tă şi ma.i 
bună. 

A 
do.-pbate de către în l!·e
gull nos1ru popo:r ca a m
{ll!u şi rrnWilirla1X>r pro
gram de moocă şi ac-

ţiune revoltrţ.i011l8!1-ă. Expunerea 
şi vibrantele cuViÎlll tă.t1i e!le tovaJ·ăşu-
1 ul N~oola~ ~uşesou sSn it şi pro
gramul de moocă şi a:cţhme al 21ia-

t'iştllilar, alJ tn.tburor 'luc răbolilor din 
p~ românească . ln t~ cu 
boţi ocel ce mun.ces.c diln V-3 tri.a 
ITToastră, cu tioţi oom'tUl!iiştii, urn1iin 
neabătut exempl.ul muno!i ero:ice pe 
~ seoreta:.rul general .al partidu
IJUi o desU.,<;Oară eu înaltă dăruire ş( 
piastune n·evoGiu~ian~ră p-eont,l'U oon
tlinua înillooire a &.mlfuliei sooia
ihiste, sînt'em hotillliţi săf fa~ to 
ceea ~e depinde de noi, in vederea 
umni ~rtw,iJ.or înbreguilui popor 
pent ru mfă'ptnrirea exemu>J&·ă a 
SJl'l'C!fllldQoi: acru al ul u.i oinoina\l, în 
lli~ilnllnd Oorugrewl .a!l x~rv-leu al 
Partidului Comunist Român şi cea 
de a 45-.a .aniversare a revoluţiei 

de eHberare SO'dllală şi 111aUoM .Hl, 
aintrlif.asoistă şi antiimper:.ailistă C1l 

nai şi tim pcxrta.nte .împl!iniai în ac
t L\llÎ:balea pU.tlJ.icisbilea 
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Asigurarea si folosirea resurselor energetice ... 
• ' • I -! • ..:I • I • „ . • - ,. rr - I I • - :... ':1 JÎ • . ~ l 1 _ -I... „ 

temă prior!tară pe agenda_ într~~it:·:p.ce.~~:t 
'· 

upă cum se cunoaşte, înfăptuirea în conditU cit mai bune a 

D prevederilor ae pJan, desfă~urare& rit:mfoă, normală a ln&re
gU vie~i et'-0nomico-socla.Jc a. ţ liril . sînt legate indisoluliU de 
asigura.rea ·Şi folosirea cu ma>Xin1ă clilbzulnţă a ~surselol' 
euers·.;'troe. ln consecinf li, 1>roble ma. energiei este o ~problemă 

a nonstTă, a tu: urnr. O problemă. care h'ebule să preocupe, în e•ală mă.
sur:'\, pc toli cei Chemaţi să contribuie, inlr-un !~I ori altul, la: a~gurarea 
concliţlilor n<'cesare tun-Oţionării centralelor electrice la întreaga lor ca
pacita te, n Un:iril energiei la nivelut·ilc s tabilite, concomitent cu redu
cerea commmun1or de energie electrică1 cu incadra,r:ea sh'letă in llol'lneJo 
de consum stabilite. 

Fireşte, preta. noastră are în aceast'ă _pr.lvinJii, o mare reso(lnsabili· 
tat.c, problem ei(; ene:rgeHcii cerindu·sc tntate cons tant. in paginile lor. 
Nu numai eantila tiv, i.n spaţii adecvate, ci şi calitativ, prin cam panii şi 

ac(iunl publi ·islicc eficiente, suslinute slstem~tic, cu audienţă. Acţionează 

oare publit'a tiile uoastre într-o conccpţ.ie clară, dupi\ planuri bine ginclit.e, 
cu bătaie llmgă, co i fi-ibu1c acestea. 'in suficientă măsură la rezolvare.a. 
1>roh1emelor cncrgdicii ? Sinl intrebărJ la care ·fiecare colc·ctiv rer11Wţia

na1 11uate *.ii trebuie să răs1mmlă, in lumina orientărilor şi indicaţiilor 
date de secretaru) -general aJ partidului, tova.r~ul Nicolae Ceauşescu, in 
magistrala E;\Cpunere i>rezentată fa şewnţa comună a P lenarei C.O. aJ 
P.C.R. a organls1pclor democnitice şi organiza.ţtilor ele maslt şi obşteşti 
din 28-30 11oie.mbrie a.<'. Consemnăm m contlntţare clteva opinii, 
rezultate din lectura a două cotiwane : „CUVîNTOL NOU" (Co
vasna) şi „DRUMUL SOt'lALTSMULUl" (Hunedoara).•) Cotidinne 
ce apar in juee e cu o pondere dileriJă in energetică., i n economia na~lo· 
naJă iu ansamblu, tla,r a.ic căror cerinţe, sarcini din acest, domeuiu sint, 
în llnli ma ri, simlln.re. 

·1 · 
" ,., 

Valea Jiului este unul din pl'in· 
cipalli furnizod de~ cărbune ener
geli.c, înainte de toate pentru let
mocentralele hunedoren,e: Mintia, 
Paroşeni... DispWle, se ştie, şi de 
un ziar p~·op1;u : ,,SleaguJ roşu" -
care, prin natura luc1·urilor, con
sac1 ă m ineritului spaţll largi. Bă
tălia pe11tru cărbunele energetic se 
retleclă insă constan t şi în p'lginHe 

•) AutorUl a parours colectllle cel-Or 
dotuă tiare d in perlo:acU 1 nuguSt - ?.6 
oe <>mbrJe a.c. 

ziarului judeţean. Desp1·e efor turi
le mi11erilor1 despre truda lor neo
bosită, "de zi şi de noapte, în sub
teran şi la suprafaţă au apărut .în 
,,Drumul .spclaUsmulul" materiale 
! n leresm1 e, de substanţă, m ai &ies 
l a rubricile „Autoconducerea m un
citorească in acUune~ şi „La pa
noul d e onoare". De mai multă 
vreme - fapt meritoriu - îşi are 
locuJ el de cinste în z1ar ş i rubric:i 
sub genericul „l>a:f.rlei, ma:i nmU 
cărbun<! !" Citi torul a putu t .face 
cunoştinţă cu mineri dt?stoinlcl, eu 
faptele 10 l' de muncă, de vrednicie 
şi dturudire. Sînt înfăţişate succe-

o..11 

sele obţinute de el in reallzar.ea 
sarcinilor de plan, despre 11ceastn 
vorbind chil r tiUurile ma'teî:ial~lor : 
1,Fif!Jl)ltatea tuturol' acţiunilor -
C~Ml~rc;. _pr . ductJei a~ c:i,rbune". 
„DJri aJ>ata;J . pxepat'aţi{ - cir· 
!>'!Dl. inlli nu~iji Şi 'mal buni pentru 
ţară'' sau ,~i viguroşi pe dru
mulaflrmlirii vredniciei mlocreşti''. 
To111,1J ,:nu esfo1 insă, apo:oger~c nlci 
cl\lar:. aţuncI d nd :se scde despra 

'Odlediliv.e m.uncif9t'~til asemenea ce· 
lui de da I. M . P,ar.o.şen,l - mină 
distinsă cu îna1tul titlu de „Erou 
i!l Mu{\CU Socialisteu - unde şl îp 
acest an s-au extras însem:nate 
Cflntităţ~ de ·combuştlbHi. . 1 energe
t(cl. Spunea cti' !npreptiiţi.re autbi:u1 
u1iui articol : ,.ŞI la frunia~.i este 
loc pentru mai J>lne ! Ial~ punctul 
c;le ple<:are la ~ analiza exigentă, res
ponsabilă a modului cum s-a mun
cit in prima jumătate a anufu1 
1983 pel1l t'u inclepHnit'ea Ml·cinl1 
de onoal'e ( ... ), de a da patriei me.· 
reu mii mult cătbune de bună cn~ 

lii<tate". Şi smt dezvMufbe ~ ră-
roin·erlle în urmă existente in unele 
settoare ale ~ntreprinderii, sugerin
du-se, - clin dorln(.l>. ca acest colec
tiv să ducă .ni.ai departe „renumele 
d~ po ·td'ra.pel a1 mJnerltul\(1' hu.ne· 
dot·ean" - $i '4b~1e soluţii de îmbu
nătăţire a activităţU rrilnte1•e. 1n u
nele articole, în specJal în cele pe 
teme ale vfeţJj de partid, este înfÂ
ţlşatA implicarea con:\\Jnl. Ulor. a or-
gapelor lor de conducere în în 
făptu1rea pmgramelor de cteştere a 
producţiei de cărbune energetic. O 
bună experienţă în depăşirea nea
junsurilor rezultă din interviul cu 
titluJ : „lnaltă responsabl JUate, ac
ţiuni h otiLr ite pentru imbwll\tăţf.rea 
rezultatelor în productl<' '', ca, de 
altminteri, şi din articolul „Efor
turi !itiiruitoare pentru continua 
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Faţă în !aţă două ziare · 

creştere a, producţiei de cărbune", 
căruia i s-ar putea reproşa, totuşi, 
că trece prea repede peste faptul 
că producţia în subteran era reali
zată î n i n trept inderea mio.'!eră res
pectivă doru: in prop,-,r(;fo de 73,7 
la sută. 

Zona minieră a Cov.i;;ne.i.. este 
mal l'estrinsă, .fiind. totoda1 ă, in
compa:rabil mal tînără. dedt· cea 
hunedoreană. Cu toate ace3t{'.a, re
.flacto1·ii de la „Cuvin tul nou " ma
n!Jestă ~ceeaşi p .reocupare, ca Şi · 
colcgf l orl de• la. .Veva, ,t.a,tă 1d e 
activilat~a minieră dest!"!la'tă. ·e!1e1•
getlci i. Un rnpe>rDaj intit·ulat, su
ges tiv şi. exact, „Zile l,il »i>Pti de 
muncă asidui\ pe fronlul cărbune
lui" reflectll convingător, cu oo(
purâ. strădaniile minerilor.. de la 
Căpeni - Baraolt de a bvl'a ritmic 
cărbunele alit de aştepL<1t la ter
mocentralele de la Borzeşti, Su
ceava şi Iaşi, „m ai a les acum cînd 
unită\j)e respective trebuie Săeşi 
cvmpleteze stocurile de iarnă". A
cela,şi argument-forte esle prezent 
i în articolul „Accent pe moder

ruzare.a prollucţiei", de diro~Mlu
nile cantHăţilC?:X: de cărbune extms 
din. subteran depinzind , îosuŞi „bu
n.ul mei:s al termocentralelor pe 
ca·~ le aprovizionează" . Est~ dem
nă de amintit Şi ini\;~ativa fe<lăc
ţie.l de a ira ta, într-un i.n.terviu, 
problema a tit de actuală a asigu
răl'i i, calificării şi perie.::ţionării 
for iet ele muncă în industria ex
trac tivă. Alte materiale "timulează 
strădani ile, spiritul angajant, de 
emul:lţie al celor cărora li se a
dresează : „Realiz"3rea sarcinilo_r 
de producţie - preocupare cenlTa
lă a. fiecărei organizaţiî d~ var tid ", 
„Mine rii d in Baraolt pe print ul loc 
în întrecere", ,,O mină dispare, 
a lt;• se naşte•, „Prin tr e mlner ii de 
I~ Valea Crişului", „Tablou de o
noare" ş.a. 

Din păcate, la „Cuvintul nou " a
pm· şi unele art.lcole rorm.~le, chlar 
festiviste cLUn a fost cel intitulat 
,,Potcn'~ial. tehnic ridicat - salt 
s12.eciaculos a l producţiei de căr
bun~". Ca să nu mai spunem că, 
nµ o dată, autorii se mulţum~c să 
co,1semneze, într-o c;hestiu·ne sau 
alta, pă'rerile factori.lor c1ţ decizie. 
Altfel sp us, artlcolul nu ei>te rodul 
i nvestigaţiei personale a redactoru
lui, stuaierii de către e1 a reali
tăţii. Nici nu e de mirare, î n ase
menea condiţii , că nu se face nici 
o re.ferire critică la adre~a celoi: ce 
răspund de productia de cărbune 
energetic. I. M. Căoeni - Daraolt 
este fruntaşă pe ramu1·ă. într-a
devăr, dar nimeni , n-ar putea să 
sus\ină, cu mîna pe inlmă, că nici 
lonte merg strună. Stan~a de au
toliniştire este desigur periculoasă, 

şi , cn atare, n-avem dreptul să-i 

creăm, 1ntr-un chip sau altul, teren 
prielnic. 

Am mai putea adăuga la cele 
spll.$e ptnă acum că şi Io ţe pri
veşte aria tematică sinL restanţe, 
de, data asta în a mbele publicnţiL 
Tra'n spol'lul şi depozitarea cărbu
nilor stocarea lor din v11eme re
pre:dntă ]aluri asupra ~ă.rora s-au 
f~cl)t doar referiri, nefiînd tratate 
cuprln7.ălor, în toată complexitatea. 

2. 
Experienţ~ perloâdelot· de v i:t'f 

din anii precedenţi a demonstrat 
limpede ci'! .func\ionarea ireproşa
b.ilă a cenlralelo1· electrice esle 
condiţionată, î n bJ:!nă măsură, de 
executarea din tlmp, înca din vară, 
a reparaţiilor la grupurile ener
getice. Această problemă ::ir îi tre
buH să preocupe, sub cele mai di
verse aspecte, îndeosebi pe colegii 
noştri de la „Drumul socillismu
lui ". S e înţelege şi din ce .riricini. 
Au apărut, însă, în ac~astă pri
vinţă, doar citeva ai;\icole, i;lintre 
care ar pul.ea fi remarcat cel cr: 
tit.lul „ Intens itate maximă î.n 
muncii pentru men~in<!l'l'l'L funcţio
n3rii gru1mrilor la pulcri cît mal 
r idicate". Jt:ste a!;>ordată i:li'~i pro
blema reparaţHJ.q:i· capitale la C.T.E. 
lVrln tia, con c'omite.nt cu cea a ct„eă
rii stocurilor de cărbune, atrăgîn
du-se atenţia ' asupra ordJnli şi 
d1sCiplinei ce t rebuie ·să c::n-,1cteri-
7,eze activ i latea energecicienilor. 
S-ar putea cita, fo acelaşi .:onte~t. 
şi convorbi rea cu inginen.1-?PJ al 
LE. Haţeg pe tema „Modernlzarea 
- for$ă majoră", unde sint re
flectate amplu, concret pr;xicupăr!le 
energeticienilor de la această... in
treprindere pentrn d iminucli"ea c::m
s111nurllor energetice, crcşte:-ea pro
ductiv!Hiţii muncii, sporii·e<i gradu
l.ui de disponibilitate ~ hidroagre
ga telor ş i a funcţionării lor î n de
plină siguranţă. (P=:ica.t că, sub 
aspect publicistic, convorbi.I·ea a 
fost redactată în grabă) . S -ar fi 
Impus, însă, în această -problemă, 
c;;va mai mult. De pildă, .etectua
rea unor raiduri-anchetă, cu con
cluzii le de rigoare. l'q'u mai este 

nevoie, credem, s;j dcmoostirăm efii
ci.enţa acesbui gen pu)Jl!llOistilc. 

, 1Cuv1ntul nou " s-a ocupat mai 
ales de problema modernizării re
ţelelor de distribuire şi transpor
lare a e nergi.ei electrice la consu
matori. La I.R.E. Covasna există 

în acest domeniu preocup·:iri me
ritorii, ele !ăcînd obiectul unor 
articole în pagina cu aparHie bilu
nară „Energia - o problemă a 
noastră. a tnturor". O pagină utilă, 

h1teresantâ sub loate aspectele, şi 
la care ne vom m~i refer i în îh
semnâri le de faţă. 

1n cele două ziare au apărut, e 
drept, şi materiale ce s-au OC'i;ţpat 
de nctivilalea propriu-zisu de pro
ducere a energiei electrice. 'Dar 
foarte ra1·. Am reţinuL unu l sii;t
gUJ·, poate şi datoxită- ineditltlUi ~
mei: "Vom asigura cantltlitJ sj)Orite,, 
de energie din Pl'.Oduc~ie.„ projh:ie''· 
(„Drumul socialism ului ") ' Est~ vor
ba a.lei de experienţa l)ozi f.\yi\ a 
oamenilor muncii <;le la C.S.V. Oă;. 
lan care sint în măsură n,u nu mai 
să 

1

producă energia elect r că n~ce
s~ră combin~tull~i, dar să ma~ •l\.LUl_
mzeze energie şi. altor benefi.dmoi . 
E.vident„ o ex.perientă . . care se;, cer~gi. 
~ene1·alizB'~, şi redactla •-Zfa.rll11!i 
hunedorean s-a o ·i·enta t blne gtJă: 
bindu-se să o facă. 

3. 
Nevoia de noi resurse en.:.rgotice 

este îndeajuns de cuw>scută. lnves~ 
tiţiilor din acest sector le revine în 
judetul Hunedoara o pondere lm
portanl.ă, amenajind t:-se noi mine 
consh·uindu-se noi u nil:i\i energe
t ice. Asemenea preocupă.r! sînţ şi 
pe me1eagul'i1e Covasnei - asa 
cum rezultă chiar dinh·-un ar ticol 
publicat în „Cuvîntul nou ", cu pri
lej uJ ,,Zilei ene.rge.ticiimul ui ''. 

Lucru firesc1 colegu de la D_e~R 
se ocupă îndeaproape tle im1e.~ţl
ţijle din sectot·ul energetic. Iati\ şi 
cîteva titl uri : „Obiectivele ener
getice Jlred-a.te la. termen", . „~"lii 
orizon·turi de cărbune", „OblMt~e 
miniere predate bţnl'ficiarilo"liî"· 
Scris alert, cu vervă , ni !'-a pă~t 
mai a les reportajul „Noi oriznn
turî de cărbune". Consem.nind iin
scrierea în c.ircuitul prnducUv al 
noii mine rscroni, aulorul face ur
măti:>area reI!ecţie : „Nevoia Cle 
cărbune, de tot mai mult cărbune 
pentru 1ară (.„) , a impu.o;, cum era 
firesc, identificarea şi punerea fn • 
valoare a unor noi zăcăminte ae 
c~rbune, cantonale de milenii: în 
subsoluri le de la poalele Retem
lu!ui şi Parîngulul ". Tot în „Dru
mul socialismului " apare u rubrică 
ce izbuteşte, in general, să ti0- m
teresanUi : „Ritm şi calitate kn 
realiz1u·ea lnvesti\,mor". Est& ire• 
ritul redacţiei de a fi h1sent, f> 
&enericul el, ,şi articole d.es~11e 
construcţiile ele JocuJnţ':? pent:ru 
minerii din Lupeni şi Uricani. 
Şi in „Cuvin tul nou " problemei 

investiţiilor ii este destinatâ o /iu
brlcă specială : „Obiectivele de .(,{o,:.. 
vestit.ii predate la ·timp şl de c~l
tate, c u cheltuleli reduse". ActiY!
tatea de pe şantierele obiecti'\>~eror 
miniere şi energetice a fost re.tl~c
tată. însă, numai în două articO!e. 
ceea ce ni se pare roe1rte puţfn, 

mai ales că dintr-unul - respectiv 

Constantin T A.XV 

(continuare irt pag. ()4j 



Di_n-experienţa redacţiilor 

O acţiune . de presă care probează 
eficacitatea implicării ziarelor 
în rezolvarea unor probleme concrete 
P(Xrnăud ~ li itdeea poţrivi,t că

reiia în a cest 3!11. ho.tăau~ ai adiua-
1 ulu~ ainoimlal, coî et'tive1ar de mun
că, mdeosep1 dliln rnmw~ de bau 
ale eoo®mlel allaţian.ale - iindusti;1e1 
extr.a.c!Ii'Ve \ŞÎ oonsbmtctoaire de ma
şi ni - le revin sai:elni de o deo
sebită impartaniţă cLilo hotătiniJe 
Congres.~ui. al! xn1„1ea şj Conie
rinţei Naţionale ale p arti<iul ui no,s
l ru, redacţiile ziarelor „Stea-gt11 
roşu" - l>e.tt~nil şi „Cronica săt
măreană," - Sabu Mare. au 01·,ym1i
zat, i n scol,lu'l de a sprijjni o ron
lucrare cit mai irucluqasă intre 
C01'11!b ill'batiul miln•ier Viaile.a Jiul u i. şi 
!rn:trealr.illlid~rit\la dţ? ubilaj m i1ni::er dirl 
Sa bu a.\lliare - :aicţiiunea de presă 
„Dja!Jog Oa dristamţ,ă."_. aviJ\d ca u:mă 
„Utilaje de înaltă calitate şi flabUi
ta.t.e pentru mineri!", acţiune desfă
şurată p e pa i·c w'."Su} mai multor h.mi, 
su.b for ma '1..l!lllUi dila!J-og in care şi-aru 
exprimat QPilniile atît beneL.i'Oiariî 
cîL şi p:i'diecbalnţil şi ca.."'lStimctarH de 
utillaj m ini!&. 

Ln ÎlDcll~'el."ea eic-eateli dOOS-'eb it de 
ulMe acţiiun:r tle ·J.)resă, l a sfllrşitu!I lu
ail.i 111dleml>11ie, la •PetmoŞ.an i, a avut 
loc o imasă rotn.~ă !la tl'.iall'e au par
t!l.ctpat ca.~ lc1le ~'Cliuce:i:e :ş i s-pe-
c!iJail:iŞbh la!i. ~t!Ull!U!i mlntter Va
lea JJilllll.uill, ş-efii tre bnl.g;adă, maişh'i, 
i~Lnaiii §I c.a'dre ou munci de .răs
P lm11de.re dl01 uniLăţile m~iere ale 
V ăiii JdlUlJ.'Uli., de Ul. l os Uir1lu~ de Mtine, 
ca'Cllre de ron!dJ®'ere ,şi speoial işti dJ1n 
1111 bl.~l!ltlereta. de Uti~aj 1\11.:iU'ljer şi 
Cl!:J?ROM dim. ~bu iMfa;r.e, re.dactdri 
de la oele dxruă ziare, c1lln Petro
ş.am1 şi Satu ~. Pro:tli-Ofipm1ţl;i la 
această ~ ~~'\ - .ing. Titu 
~e. dl!OOCtQi· g:enet~ · ad j.1m.ct 
el C.M.V.J ., eanl'. ~. dr. ing. 
Alex. Fl01iea, d eoain.Ul Fact.tlt:Aţii 
M.I;M·. 'linsti tiutroll tde mme P-et.1'0-
ş.-1tt1fu. Vru;:ille Pa,şcaş, :ln g!:n:et· şef la 
T.U.M . &lbu Man-e, O h'ddrgh'e ~innan, 
dir ectorul CEP ROM ' Satu Mare, 
N~ PăbtîUţ, liin:gilm!t' Şef -eled iro-
m~ I .M. Petaiilla, ~onfiru Du
ba n, şef ech ipă !lăcătuşi , I.M. Lu
peruj~ Ştefan Muzsa!i\ a:>l'dectanit la 
CEPROM ~atu Mare, lng. Vil-

mos Bl!lllasli;:o, şef'll'l rb;fu1oului m.~ca
nlO-'an,eir"get:k al ~.M.V .J ., mg. 'l'.i
'berw ~ <:fil!reCbor adjU\llct elec
tromeQa.nl'.c I.M. l.Juipen.i, i1ng. Fr.an
cils(: Hegh-~uc;, sen~ meoru10-e-
1Derge~ tl;M. UJ.·icalnd, Ştel'im Tom.a, t 
tl!ngJinea: ·şei: ellectn•l).ffie~ r .M. P.a
~1 , - aia scos în evidenţă ne
cesitatea de a se acţiona de că>tre 
prldiecba!nt, cons tm.mror ş I benefi>C'klir, 
pentiru smuţl'onJa:rea, .îln .p-eii.'filoada ~
m edila t f\li111l1U1~·e, a mull'lli tti.ddn i1 de 
pi'dbleme ce !I)rdVESf! a tft ftabiDHall"IB 
ş i conliP<Jlrhair•ea ef:icientă ir1 ex.ploa
t<n-e a u tn.ajelor 1iewl.i0aire ia 1.U.M. 
SaLu .M.au."e, dt şi mqdul qu:in siint 
în:IJr.eţi!ntutle Ide mimlilerL 

!Re\;i'Dlelm din l~·venţ Lhle parlli
clpa!l'lţiilQr di'teva p,ropu'ne râ :fbrmuua
te sUcci!nt, l.n iideea. rutiJJjităţis 10 1· ş i 
pen1t r1u. alte r.eda-cţili cl in ţară care 
îşi Jl)lro.piUln să S!PliîiJdne .mal b llne c.'On-
0.uorrutea di.n:lll"e <!)enef,ltcfla.."li şi oon
s llruelJJ!1U 'd e iuiiltaj e : 

• Penlnru ~ sar.cl!nrul.or 
d edSebifJe ce ite .a:-e--wtrt iu:nJl t.ă»ifor 
C.M .V.J. m lareşf.ettea IPl"OClru:cţlel de 
oărbtttn~, ilTiiJD.el•ii au rowai;e de uU
iaje $i Jnistaniaiţili Jfi1Ja:b1lle, cu d uJ·.a tă 

~e11ungată de iU!nctm.aire ~ sll 
~uri.00 mai bime decît pinii ~ 
®nrlltţl._. şpeci!ll!oe dlirn Siubtem'P. • 
M iirrei'.ii şl spea!_,ailjştii d1:n Valea: 
J iu.L11! aru făcut pl'di:ectan bului şi 
OClllStîi'uetonlll.Uti nenurnăra~ ir0;pu
nert de ilnlburuHăţire oonst.r.uctivă 
k:t ~<xr-, o. ;fiabilltăţiU 1<1I'. 
!.A.tlum esbe ~ oa propunerile 
şă iftîe sdluţi!Qnaie . .Aceasta şi p.'io
'.llr-<> p.re.ren \;ă\ ma!i acflLvă illl Valea 
jJMIUi, aliai ~e se :erll11Sb\tă pe vi.u 
m®'ud de co!mpcx(1tare în subterţan a 
tuti!JajeJ10r. • P .a!Mleneab.i o.u care 
'r. U .il\11. realllizează u tlJlajelle de tr;!pls
:p::lrt să-~i ireviarl~ şi să-şi Sm.bună
tăt.ească ~bsta~iţia'.l ite,lm10log!.ne de 
~UiCllru. calti tatea n~el.1ql" &l,n 
C31'e ll'.elllli$aZă W!lumite ş.ubansanl
bie. • iPrOiect:mhtn şl oonsttm-ctQ
r.ul să ai bă o (j(jOjl UOl.'lah'e pert'nanen

l;f;ă în S'CQPll.11 ~OO!i şi adă:Ptă
;rii - iiltliPi~ oo ben~ua - a 
tubi.ILa;iedar .J>611!'t11u a răsp~e co.ncU-
1ţi:ffi.w 'de ~oamie <:Un 9Ubte.ran. 
.De ~ să gi!ldească şi să 
rvilnă au sdl:~U ,pen.1lml a lărgi ga.mţi 
·[de lilnstallia.ţill şi dli~ozi t:i'Ve de U\ică 
m.ectam.J.zall.ie. • Ptr.o.lect:aintul şi con
&tructo.mâ să-.şi în~ c<:X!ec
t:ivel:e oair.e ooabl2eazA utilaje penttu 
~ lila!I" gi.iu;pa, de ~11ăf'dld şi 
sped~lşt:i oaaie _a;ctlvea.ză ~ Vi43.ea 
Jiilu'liUi să :fie o~1Jă· swe scil.u
ţiamllrea µrdb1ernelcir oe ~ la u -
1lilaJe'le de aia uriltA\;il.e ~-e,, • 
~ gi!nldeascli şi să reaiiv.e'l.e plat;.. 
futime şi. sfiain.diun:l de ~ă Ila I.UJV[1 

1sau in V\Qllea Jliiulkm 'J)antnu -a t e5 tia 
oomparta'l.~ u-tllJlaj el.o.r la dl)fi-dlţille 

' în onre v'ar lhrom în subteran. • 
O prbl;lemă de m:aire Lmpoo.·mnţă 
penbnu milnl:lri 'eS~ ireailfaa1rea ~tel'
schimb;alfili'tăiili ~ubansaatlblel~· oa 
şi oallJballea tuturor 00ll1l>OD-'Gnl:e1or 
tra!nspc~rto~or au. l'Qclete ~ta:-Q 
desfăşurarea n~ă a pi1oducţieL 

• tFoimia,ţLa set·vu(ie a I . U .iM. să 

t foile 1111 t3Jt-J tă şi do bai tă ou cal-e awee
snre nu 111iUm!l.Î (pen1ir.u rintetr'Venp.jle 
ce apm- pe moment, dl şi 5in ~tăl!i 
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' fl ~IC-~1ii'rt ·~11~~te de '\.rngeh-
ţă ~ 1un~e •ttllill!<life, să ~ii· iîe 
P-k~ qe ool:llilmb şi stll~b'le 
de sitµ;i!Qliă 111.'eOOSli.llat e . • lrnotl!l1ittă
ţirnii).e OOl!-~ihtiu;cbilve a drlli!ie de spec!.a-
11: 1Jii de lia tl?!flil~Ji. mo~lui 
1.'l,',~.-il trePiuilJe îln!'luşite de pr:oi~
tan t , tatP t oe va cwiid Ui:1ie l.a re.au i -
7.Ja\rea 1Ul1110t" d·tlS\iaa.aţi)l de tra1.1SJ>'.rl 
~-~ d'.e. ifl'i!ilnleit,i. • Se p:roplllnie 
.î:nm!hlt.a11.'Em de către I. CJ.M. Sat.u 
Mla100 a uit'.liei. .OOOSi<SJn.al'Li die piese ce. 
$0l:l.iij1.nl:> _ şf . uib'l:in:lsamlble penttu Va- ' 
lea JJ..uhl!L • D e trulll'lâ iai:liPC>;t{ia!)'l'ţă 
-este ..Şj il'l.ţq~ ridll~"..i·i gi1aidiU
hl'i (te ~lillilcii\ie . !Şj pent:a~ie. ,a 
pi~~*il ~EisJ~e ® cellor' can:e 
,e.Î>l.00~~;, cles~ şi ~IIl tire~lin .u
~u:euie -~~. • {)neiste\.'-ea. - n·ăs
pi_Ulij[C1.e1:I i · .oi:m)jpa1r1li!meJll~ c:r.c. 
ide. ~ ~h\! .Miairie ~a vei'lilllit0ana, 
n-1~~ea, ~.xiped!ieir-$ şi o:.e~P\:iia u
tliajelo;r. o U:tilaj'~fo mi)1iere sînt de 
1Tfuir e ~taîn.t~ (.şi. !,V.tl\11. a dlş- , 
t i* t moi1_ ttă ex:p~~dnitiă lin ~est dlo-
1~1), 1:ientn~~ oă \'lle ~are -1nsem'"' 
n.~1.la.ţ_e r.1eri.tr.u ~.ha n:iaţionall.ă 
este şi ~'ll'lllntlÎl!e ~;..'i!1'11;'11S au l';ll~ l:.e 
u:hi!laăe. Dedi., IPlnlOOlm'litul ~i ·~1-
s.liPL~C:~tnil să ~011111'!'Ze q.1 mUij:tă 

e:f/an;ţă, [§Jln:dliit.e ştJi.itnţJ.J;Jfclf ~i ·e:.. 
yă ~:O;.tut.c.:Î iPe.liihmi- ~ r~faa 

~e ou filn.ăll.t 11M"aiam en't, :1liia1Wl~ 
ş t d,U camliţ~iţi ~l!nld.ţi)oiri'ialle p~;u 
col'.td) ţi.lle din. :sub't2rall. 111 I11sţftuirea 
r.~~Ai ~$tem. iîJtcfaitma~i~l p erntm.i w·
m~ dtln.111fclttăJrri:i utî°Jaijela r. A
eaals>~ .ÎJQ Viailie-_§\ .f.ilullJU!l _ .o 1PO.t ta.ce 
~~'li:i .şi S1l1bdID.,gilna1ii s tiaglat'i, 
~1dgrniţl ele Câlcllr~ ou ~et'ienţă 
itt'L.arlimeJrtit, âu abît ffiâii aooLt •OU cit 
ei '.aiJ.! ~~ .~?-Ş'lli!~. ~II1<t11ltoiil I 
na lltn;s;_ettuţlJil._ de lU.Ll).E! s~ ~â y n, 
CIJ!l"S c~e iill!lbiU~t(l llţ:!, •Cbnstată"J.1iîle Vcn' 
.fli' dle .11'.1'1a!re J!!j1u:to;i: pE,mttiu _J.Jlt'Ole:c
t.a:'ll'ţ, ~(J~h!1Uc:tzji; işJ bene-a dilair. ~ 
'.Th.~;l:l'Jre ired'us ~pul de l a gtn:clil!le 
n.a 111:iatet~e, 1lia 11:'.ealli~ll.'e<;l de 'U.!: 
11\D~j'e :i!i'ab.i:l;e pan>t11u ·1mli1nre1,i,t. Mi-
111~ 1mehtlli<e să r.eailiizez.:e ·pn-rulu~ţli 
~1i·te' ~i' :atceast.a. o .p~t face n.umWi 
cu tl1ifild.a~ ~d'ea.Ul.e, au .:th.;,nc.~iOin:lYe 
'.ih;âe~:ta.. filr:fbe: făt·li staW1ă!r"~. 
u llliliade .pe ~r.e 11.UIÎ!ll.erii le a.Şt<eaQtă 
dre ili%I: ·ootîSbrt~tbl~ âie maşinll~ ' 

'Rl.w triioi:l!Uit· rde ·desfă.Ştunair.e .an_ iln
tueg;.1 ~iiullli d.e p.1~ă .,D~.og 1â 
disfa· ··ăi< ' avind ca ;geneţ'.i.C ,;utna~e 
clq: j_nait'ă cali.tat:e " Şi fjabili-. 
tat~ veqtrd' mineri t", ·l?i9Jl inter
ven.tu.ile şi pa.•opun~l'ile eon
SllL\lJi()1l:ive 'făloute Ide c~l oe 0 1u lw:it 

cuvâa:tb.ull aa ;mas.a mbtllhrdă, d;nll ţba.t.i -
va aetm~ <ldtlă teclla!tţili r>-.a. <x:msti
tu:i't :îai1ht- tm fort11 c'))ijaJ)og d:e . 'lil~l:l · 
în tite igi<,efilecta.pit, •oonsti-ue1!ai; şi be„ • · 
oe:ffi~: Tlo1bddiată, acţiunea de ·J.)l·esă -
j11ifuţ,î.Miă de lC:eJl,e 'Clo:u ă red:atc'ţli · .O.e
Jnt)!l1~ ilreaz ă, .jin, Ju:od demit'lret, lle.ces'!

ta1*}a şf ~fillci~m ·impl~ci.~--u &rr'!ee
te ~ ~Jla!r-e'l~ î:n 1"1G~)]w1a:e.:• lllllm 
p 1. <eme :ou ca;1:e se candlrn1111t<1 ju
deflel1e. 

Milena COMAR~ESCU 

Q zi 'în. .redaotia1„„ 
.( qr,m;t,'f1~uame,'<l:iri, pau.~) _ 
Iii toni.i $ăi iţt:tîlnit1Q.h-f ,-adesea sem
nătui'a la ·~,lţepoi't3.'JţÎJ ele dwn;i~ 
nică''. 

UoD Joc j1nportaut i i ocupă în 
zia1r: m:;,1!Il!Îf.~ăhle C<Lltur-al-ar l1i.stice 
org~n:i~lte sub egida Festivalului 
naţional „Cîntan~a României "'. Pe 
ti:mp:ul „P.rimăverii arădene' , în fie
care zi au apărut despi;e ac;easta re
PO.!Cţaje şi ţnsemnj4'4 chiar 
pa~ Em:tmegi. Si~nt ~rp:e StlSţintitre
şi a!lte ma:nd;fes.tbr ·d~ .anvel'gi;i;ră : 
„Decada căir~'ij ro.:r:nâm~ştî ", .„Zi Iele 
cărţii tehnice". cele cledicate fi1-

,mu!~uL„ 
Nlc'( literatw'.!l nu lipse$~ dif! 

p agin]Je- cu:l:tu:raje. Si11t pr~e;nti cu 
se.r.Ier ile l<Yr - ·versuri şi schiţe -
membri'i cenaC:h.l:ril-Oi'l' J.iterare de 
e.~pres.ie ·magh·ia;J:ă. Astfel, tineriloo: 
d~b'U tainţt dli111 Z!erJ.n:cl .Iii s7.a ·..:::0ms.a.
cr.şt o întreagă pagi na. Tot de o pa
gi.oă ele Zia;r au beneficiat şi ctea-: 
to-l:i i.- a i·n şcolile gener~ale eu '}jl'ft?' 
dat:~ In limba mag11i,a.ră.. Sînt in
sier.a.!!e. evtlden't;, .şi 'C'.i.~aţii a~e' ,1,lillOl' 
condei.et'i cu expe11e,nţă', talente 
autentice, cum shlt kbazi Ja~os Şi 
B_ekes Sândo:r, ca;re h\cfează ilici , 
la zia;r, în calitate tl'e corectori. tn
tlJ~1eştJ, ~ ales dutn:lnîca, Şi cro
nici teatrăle; de at"tă pl~stică, de 
fiilm etc. 'Sîn't recenzate -cărţile noi:l 
ap'ăi'ilte; indeosehi cele apal'ţinînd'·'· 
s~rii:to.riior · loc~HL S•a · scris, de 
pildă, elo:gios · de'5pre oa1·te~ penb:o 
cepii a lui Di.itnit ro To11fa. : „TJ~ei 
zile anapoda''. Oamenri 'vot '55 'fie 
info.rm;a-ţf; să ·un:oască li:>i·ne -feno
menul ··cult ural. 

Qdată cu ,J:ârn:bor. Gyula a ve:niit, 
în l'edăcţie şi P.uskel Beter. t$i ~at 
d in inMăţămî:nL Se soc?teş Ce ca 
predestinat gazetă<.t,iei : lm1'lieul său 
a fost 1lipog1•a!; iar tată!, :tot -ti po·
graf . .(A condus nti:tl ti. anl • între
PriJ1derea pe5Jig:ra:fică ce tipifoeşte 
~kwele a1:ădene}'. ·Pdmeie ni~ticble 
le-a trimis 'l:edac.ţlei :b:re·ă pe vJ:e
mea C:înd era .elev de licen. Este 
PlVbJti!<.'lis1lu1l ~ăh.'tlaitdr a!I zl.airul u i : 
scrie •editoo·i.ail:e, ·comentai·i.i µ0I:itice, 
ca :şl ·rer;>,01'taj:e de pa-Wna :întl.ii, ca~e 
aP:ar :de obicei d t'.uninica. Nu de 

·n1u.lt . a pu.bli.cât . a piistiutle cu ' pru:
:tfaipanril la .smp·oz.ionul b.aţion'al 
cons.aerat· căilor de _ spor:u·~ a 
dui:a:biliţăţii cUtdfr.iilo1::- PuSl~eJ· Pe
ter ră.s-punde, însă, -'P~manent Şi 
de o promemă majorii' d:in sfera 
vieJii spfrituale. De 111văţ'ămîntJ-ll d e 
stat, domen~u c.a.t'e-i este fămiliai' 
Pril1 însăşi fortna.ţiâ sa - profesiO
n.ală„ Ai'lttl. ·acesta s-a oC.up'at ma.i 
ales .;de 'Iii la.tur"ă aotltl'l, nu tot
deruma ilfţefeasă .cu.ni 'f;rehuie âe 
căt-re pă·1'il1 ţi şi cfiia.i· de către unii 
pedagogî': practica de preducţje. 

Mer.eu În slujba omului 
„Voros Lobog6" îşi of_er~ cu .ge

nerozft.ate paginile şi problarnelor 
s.oci.all.e. IDe ia~<te pi"Ob1Jeme, ll1lţl în-

totdeauna sLm.pl~..!i~~'ect1.P~td' 
&hiuni .JtieireOIJlt'n .. c:tţ00oi1'tie, ·~i 
redadorL Şi, i -n piin1til l'.'iirg' 
P.am;i~. lv~, urq. ·~l!l~- K,I~\. • • 
c,a:11e a fu:e_cut q>JlÎllli it~~· :sec •,: 
i11clusiv- pe la sec~•etâ·rfat. D" ei:le .iie 
:răbdar"e in rrela ţiHe cu ;.oam 
Ştie_ să-.i , ~oulLe, "S.ă'-i ~ fo~e 
:Al f;f el iJl i Cl [l-.a!r pµiteiai . S<;ll""d.l(l 
de ~:p:ă t l?!,ili~'Or • :ce-.il : ~l 
pe rum1 oetă1Jemi . sa ,51e ~~ 
seze ziarul ui. InvesLigaj'iiile _ Uî 
Fnss Pamiân se i:na~tializea 
oochete s-ooiiaJle, s•aoise !ÎJAci~y. 
menajamente, la adresa meri 
ţiJ.o•i; retrograde_. Un larg ecou. Q„au 
stîrJlit-, de pUdă, r aiduzile ·c-U tenta 
„Produse .şi prcj:u-ri pe p iei.el e.; ul-
dene-", r~lzate;. la 'sµgestme , ;Îlor 
cititori , §ţn_p~Jl •cu B.ăla) ~a~n. 
lai: cu sp1·iJrnul unui colabora. 
avi-za't - ji.i:ristul .Papa:y Săndli). · 
dar şi , al ţWOr redactor<i, su_s\tipe 
trei rubrici ele 1.a:rg~ atldient'ă• : 
,,Să.. cunoaştem legile ''tâtii", Jcitl
tor u intreabă - jurist"Ul .ră..<;J;>tln
<1e" ş'i „Răspuns la o .J.i_nfrebai-e~. 

Evident, ca în toa:te red'âcCi~, 
ş.i · Ia 0 ·voros Lobogo" ex-.istă .:tt:n 
sectar C.e se ocupă excli1siv de re
zolvarea SQl.'isarilor. Trei Ti:fdactor~ 
9u<.'II:ea.ză aiboi : 01U'>zhegyt} ·Xâ.r~1 
c~~e sade şl despre spo11t (în tine
reţe· a jucat 'la U.T.A. şi Va~ohul) · 
Hegedtis JStvân, ,decam1U1l cite ~t- , 
dat şi de ve-chime î.1 l'edacţie, 
aflat acum în prag de -penffionare 
uit gazetar cu: o b'oga'bi experie:nti, 
şl K;î1in k m a; traducă.tor, dar ca:r~ 
redactează şi ru·oni.e "z-fili:ljcă a .zi 
r ului. Aşadair,- o preocupare stato:r 
n:icâ m aeeasflă redacţie peatru ·în 
tă'.r}rea• centi!ntJăi-!â, 'legăliut'iJor ptl~ 
bJi:ioaţle1 •ou ci t:itffi'!ld;1 .... • I 

-~ 

N-a11· fi dve:Pt' să :punem 
în:Semnă,ri.lor ribaSUi·e despre ·cel 
două ziare 3!răden'e .fără" ă 2'ons~ 
na ş·i ·apot·tul tipogt\i!ilo1· la- edita ... 
r1:ea lor. Ne spunea Etnil ~elcean, 
seoretar uJ. organifaţjei de pail'tid dJn 
Intr-epri'D.derea ·poli~·alireă : 

- Facem tot ce depir:ide de ne · 
ca ziarele să apait:â. l a tim p şi ~î 
condiţii ·grafice bune. Sigur, avem 
destule · gi;eutăţi. Gu mah·liele, c~ 
pie.sele de sebimh„. Da:r oamenii 
supJines- pe ·cit posibil. neaă\tns{t-
rile de. o.rdin 1.Q"taitet:ial... . 
FittÎIOj(l-eă im iIL~-JYratllfe Jiu cn·ea:ză s~ 

cialişti cu o calificate ~i1Îpetioa>J;ă, 
î r:ialtă.. l.Vr ulti sînt .cei a,le· căror !llU -
me Je-a:i;n putea acri.hnti aici : Nico,
Jae Weidman şi $teian Wittman. c;Je;,. 
la l:ino·tipe, IQan 'J.JjJ;a, .Ştefan Kati, 
şi Tiberiu Mawton , '·de · la tJag'ihaţie; 
L ivi u B;lietean ·şi .Peke Babă, el 
la 11·ot.a.tiv.ă, Vasile .ComJoşan şi Io 
sif Bahn, de 1a sţ~;:eq1:iipi.e„ . .AfUn
du-ne -şi in decembn~ - la tl 3 ale 
Juroi, cum '5e ştie, s-ai sărb'ăt9rJ 
„Zj.ua tlpograii]or" - ii felicităm 
din inimă şi le d°'rjm irnpliniri ţpţ 

mai mau.11. iOa să :fiim dJ:_-epţi, :flău.n de 
ei, ti:po.gnaif:ifl.!, .• noi; g~etiar:Jii, ndi'di 
!0""21.11J IP.1:11tea d~i :în1 illume„. 
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ajutoare de fiecar·e zi ale .ziarului 

Legătură perrµane11tă 

cu de colaboratori 
Nevo.ia unor :permanenfe ale re- teb llinarea studiilor, i nca(kat . în 

dactiei în centrele industl'ial-agra- redacţie, avîndu-se în veqere şi 
re Motru şi Rovinar i s-a ivit chiar l'.:1ecitefe lui ca vechi membru ~ 
de la "in:fiinţarea lor, în a nul 1981., subreg.~ctiei., CoJ,E;gµl_ .nQstru işi 
din ini~iativa secretarului' general păstr.e~~ă dpmlcil~UJ ;i.n Motrl.\, iar 
al pai;.tidului~ tovarăşul .Nicolae lD redl1cţie vjne numai atunci cind 
Ceauş~cu . . Ele gravitează în jurul este ~.bsolută neV:g(e, el~ el. ldeal 
celor două mari bazine carbonifere a.r fi ~ ,găsim o rezolvare. similară 
a le 'Got"jului şi cuprrnă nu numai ş1 penti·u su))redacţia d in ,Rovinaxl. 
localităţile din raza cărora se ex- Este .· ll_n mare ciştig să trăieş~ :e.,_ 
trage lign,itul energet ic, ci şi cornu- f~d1V- în co.l~~tivi:t,ş.tea despve cru.•e 
uele limilro:fe bazinelo1· miniere. ~crii. De '*c~t priVîlegiu se bucq.ră 
Arondarea mai multor comune şi c?resP,qndE71ţul de presă, dar şi ,2!ia; 
sate la ace!lte forme admln'istrativ- nstul, an:uu~.tor al subredacţi~l, 
te.ritof iaie - ullice ipină acum in cum este cazul redactorului nosf.r4 
ţara noastră ~; asigură mai bine ~lin 'Motru. r 
înfăptuirea programului de au- ' rnl.enţii de a se constitui in sub-
tocon,dlilcel!e ~i 1 a utoaprovizionare în redac;ţi.,i au ş( corespondenţii din 
profil teritor1al. T urceni, 'fic1eni, S:toina · şi din alte 

IniUal am încercat să detaşăm zone industriale. Redacţia noastră 
in aceste centre redactori care sa !!.ste :inte1·esată şi le acordă tot spri-
ocupu de r ubricile de mlnerît şi JlllUl h1 acest sens, dar nu va ac-
energeUcă ale ziar.ului. Prezenţa cepţa ~ e>Qste~)a fornJală a nici 
aceslora în pr9ees~i d.e elaQol'.are unei subredacţil,: , ! - • 

a ziarului1vae~î ·şi in reda~ţie, era La Motru şi "R'o\rinari, subredac-
şi esle o ne~ita~e fh'ească. D~ ţiiJe ziarului, ajutate de comitetele 
ace.ea, ~ t r!:b_uJ;t ~· fclP~lărn_ 5a · .ş 1 • de partid -ale - celor două centre 
!11ai m?illte~ . la co1·~sp~ndt:~ţu. d! n " ilndJustrlaJl-.aga·a!re. a~ · rlp;b:îmrdi t deja 
iuLreprmd: nte şl mst1tuţule d.m o experienţă şi se bucură de pres-
cele doua 7.one. CoresPRlldenţele tigiu. Nu-i mai puţin adevărat că 
lor !1t;7.au fos.t ,ul.Jle la redac;tarea li s-au cueat şi condiţ~i - :accesul 
;ubnc1lo1„ de lriforiţj,a}ii, qar _nt;t şi într-un local-' unde se poţ întîlni 
tn dezbaterea .~rob1~~lof de an- mem'bri Joi:, accesul la un telefon, 
samblu. Devel)1;;e necesanl o altfe1 la punctele ·de do~umenta're în în-

treprin'derfle şi 1nsti tuţi.i'le centrelor 
respective, invitarea q_or la aCţiuni 
mai deosebite şi alţele.„ 
Conducere~ . r~actllei-Jine .o per~ 

manentă legătul'ă cu :subredactllle 
din Motru şi ~ovinari. Periodic, 
redaţlorul-şef, . alţi membri ai co
legiului se întîlnesc cu rnen'lb.tU- a 
cestora, întilnirile noastre prile
juind o informare · reciprocă, dar 
şi cunoaşterea planului tematic, 
iniţierea unor acţiuni public.iStice 
cu participarea corespondenţilor 
voluntari etc. ' 

Desigur, ·nu putem pretinde că 
am făcut totul pentru ca subredac
ţi.j.le noastre - aceste aj,ato~r~ de 
f1.eca:re zi a1e 2larului ..L s f unc
ti.oheze perfect. Am înregistrat şi 
n\omente mai slabe ale contribu
ţiei 'Joi; mai ales ·pe timpul luni
lor• Cle vară.., cîn'd cort'eedille' .Ş i va
cantele sint în lt"oi. N-am reuşit să 
antrenăm în activitatea subredac
ţi'ilG1' d ecît doi fotogr,afj. am'atorl 
şi acest fapt se vede eori chiar 
şi din paginile Ziarului. -N-am 'teu
şit să-i determinăm pe toţi foiegil 
noştl:i din redacţie ·să aibă tactul 
şi l'ăbdarea n eC'esare în îndiuma
rea colaboratorilor şi coresponden
ţilor. Intăturarea acestor ne~jun
surJ, imbuoătăţitiea continuă a ·lc.on
lucrării noastre cu toţi cei ce ne 
ajută în elabora.re~ şi tipărirea zj.a-
·rului, fac obiectul preocupărilor 

prezente şi viitoare ale noastre. 

· Xenofon l{'.OOB 
xedactor-şef al ziarului 
„GAZETA cGORJULUI" 

cle organizare, ·o orgânizare ca.re să ' 
permită unirea . eforrui·ilor reda(:- Larga...., . d 
(iei cu cele ale colaboratorilor şi c11pr1n ere tematica ~ r 

~ corespondenţilot• din Motru ~i Ro-
vinari. Ne-au aj utat efectiv, pen-
tru găs1i'ea 'on·ej so1tÎţii eficîente, • .• c1'"'şt1• g. 
c:omitete1e ,de p-a·t-tia a1e celor aouă Sl .11nens 
centre industr"ia1-agrate, interesate ' 

de 11111 I I• 

- r 
ş i. ele să a.lbă in activul lor cores
pondenţt de -ptE!să. S-au constituit 
asl(el ce1e două su'bredacţil a:Ie zia
rului, responsabilii lor· fiind chiar 
secretal'i:i cu <ţ>robleme · d'e propa
gandă ai comitetelor de partid din 
Motru şi Rovinari, coo'pl:aţi apoi şi 
în consiliul de conducere ' ăl zia
rului. · 

Af.lindu-se la o distanţă mai mare 
d~ reşedinţa jl,ldeţului_, subi;edacţia 
clin Motru beneI!iclază de aportul 
efectiv al unui redactOr, 'care a 
fosl recrutat şi trimis la Facultatea 
de ziaristică de către noi, Iar, la 

Printr..:o· hotărî.re din anul trecut 
a 'biroului „ 'Cp mitetului judeţean 
Botoş;:ini ;:il ·P.C'.R„ colectivul re
dacţional al ziarului „Clopotul •1 a 
crescut ou peste„. 60 ele · 1ucrători, 
adică cu secrej;arii adjuncţi cu pro
bleriie dţ propaganaă a i comitete
lor orăşeneşti şi comunale de pa1•tid 
care au f ost împuterniciţi drep~ 
corespondenţl. ai ziarul ui şi respon
sabill 'ai colecbiV'elor de corespon
denţi din loealităfile în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

Colective subredacţfonale averrl 

în prezent în i}ecare 1ocalitat~, a
cestea c~rinzînd un număr de 
pesţe 150 -,de coiaboraton şi cores
ponden.ţi voluntal."i din rîndurile 
muncitorilor , tebrllcienilor, maiştri
lor, 4nginerilor , ţăramlor coopera
tor!, ilnvăţătotilor şi. profesorilor, 
activiştilor de partid ş1 de stat, 
âctiviş:tilor culturali, mambri1or de 
partid sau 11.1teciŞ'ti, oameni de di
îerite profesii, cu aplecare spre 
investigarea şi informarea ziarulUl 
cu ·evenimentele ce au loc în viata 
localitţlţilor respective. 
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!n oraşe ş1 m unele comune au 
fos t organi?..ale subredacţii volun
tare - Dorohoi, Darab<ini, Tru
şeşti, Pomît'la, Corlăteni ş.a. 
care cuprind un număr mSI m are 
de corespondenţi din rmdurile oa
menilor muncii de d1te1•1t.e profe
sii, virste şi preocupări şi care 
scriu - la cererea redu.cţiei pe 
anumite teme sau din p1·oprie ini
tiativă - despre evenimentele de 
larg interes ce a u loc in oraşele şi 
comunele in caJ'e muncesc şi tră
iesc. Deosebit de activi s-au dove
dit a fi coresponden\.ii noştri Ionel 
Bejenaru, Ştefan CervatiLtC, Valen
t in Coşereanu, Ion Bulgar i u, Ioan 
Rusu, Pellru Culidiuc, Flo rentin 
Floresţu, Al. D. Fundu1anu, Dumi
t~:u OJucl ş i mulţi aJţil din Boto
şan i, VasHe ~ Adăsc.ăli ţei, Gheorghe 
Amar:a.11dei, Mihai Cojocan1 şi Ni
colae Mistrinescu, de la subredac~ia 
din Dorohoi, V ictor Te1şanu ele la 
Darabani, Haralambie Lupu, din 
Vorona, Gheorghe Iavorenciuc, de 
la Pom~1'1a, Vlad Bejenat'u, de la 
Truşeşti, Viorel OI;iru, de la Cor
Jăteni, Gheorghe Şerban, de la 
Văculeşti ş.a. 

O sumară trecei·e in cevistă. a
testă 'Că, Î1l acest an, ~iec~re număr 
de j'tiar cuprinde, in medie, cite 
15---20 de semnături ~Je acestor 
corespondenii, ceea ce asigură o 
cuprindere teritorială mai bună a 
judeţului şi o diversificare tem.a-
tică mai largă. . 

De un real sprijin ne sint subre
dacţijl~ de coreşpondenţi vol un.tarj 
şj J?qncte~e de corespondenţi dtn 
comune în realizat'ea unor anchete 
largi, cuprinzătoare, cu problema
ti c'ă in.teresanL~i. dat f iind posibili 
tatea reslrinsă a gazetarilor 11oştr i 
de a se deplasa, în scuci: timp, in 
loc~ităţile dispexsate ale judeţu
lui. Folosim. în acest scop subre
dacţille, sqliciliodu-le amănunţit 
ce an.urne să, ne brimi lă 1espre pro
ble ina ce o avem în atenţie. Din 
această modalilate de !ucru s-a 
născu.te ideea acelor anchete r.are 
s-au bucurat şi se bucură de rnul-
1 ă apreciere .în rîndurile citiiori
lor noştri, cum ar fi ,.Program de 
lucru sau program de crîşmă ?", 
„Brigada -<Olopolul» la faţa. l ocu-; 
lui", „Anchet-ă la cererea C'ltitor i
lor" ş.a. 

Tot cu aju torul subredacţiilor. 
~dnrul nostru a i niţiat ş1 org~ntzat 
concursul de fotogra(ii ,.Ilustrate 
d in actualitatea judctutui ", acO\me 
care a dat rezultate deosebite ati t 
io anul treeut, cit şi il\ acest an. 
In l988, d~ pildă, concursul este 
organ izat în două etape {p1·ima 
tnllre l mai - 23 august ; n doua 
24. august - 31 decembJ>ie Hl!l8) . 
Condiţia de parllclpal'e este aceea 
ca fiecare corespondent să trimită 
ziarului, în cadrul unei etape. ~el 
pţ1ţin zece fotografii.. tn an ul tre
cut, au fost publicate în cadrul 
concursului peste 70 de imagini : 
in acest ~. pînă 'in prezent. circo 
60. P ri n tre corespon '.lenţii foto cu 
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acbivitale laborioasă se atlă, de e
xemplu, ş i profesorul Gheorghe 
Găman, d in comuna Dooirceni care, 
indrumat îndeaproape c:le căl!re res
ponsabilul subredacţiei-· voluntare 
Gheorghe Budacă, secratax adjunct 
eu probleme de propagandă a1 co
mi letului comunal de purtid. a 
ciştigat, lmpreună cu Virgil Her
ghe!Jgiu, cLi n <Doţ1.1şca, şi Alexandru 
Velea lioşca, de la Casa pionierilor 
şi şoimilor patriei din Dorohoi, 
primu etapă a concursului, trimi
ţîncl ziarului pJeste 30 de fotogra'fii 
interesante din care 12 au rost pu
blicate. Multe fo lograti i, cu .tema
tică interesantă, am primit ş i de 
la Florin Fedi.uc, clin Rogojeşti , 
Gheorghe Cerepaniuc de la Miht1i
leni. Nicolae Marinescu. din Bo
toşani , C. T . Grădinaru, din Co
ţuşca şi aHii, cu ajul'nrul cărora 
s i cuprinderea teritorialii a judetu
lui prin foto~·afi i · s-a 1mbunătutit 
substanţial. 

In şedh1ţele conslliul"Ui de con
ducere a l ziarului, in plenarele de 
redacţie, analiz'indu-ne critic şi au
tocritic activitatea cu subredacţiile 
şi punc.te1e de corespohclCI}ti, i.n 
lumina ~xigentelor Tezelor din a.
pri l'ie. âle sarcinilor formulate 
presei cu diverse pi·ilejun de către 
tc>Varăşul Nicol~e Cean;escu, a~ 
stabilit măsu1i ·care să elucă la 
continua în tări-re a legăturii ziaru
IUi cu aceste subredacţl1. cu cor.es
pondenţii. Astfel, lunar, in cadrul 
instruirilor organizate la coînitetul 
j udetean de partid, secretarilor ad
juncţi cu pt-obleme de p~·opagandă 

din judet - care ăşa ~til'n subl i
niam la i.nceput sint responsabilu 
subredactillor şi punctelor de co
respondenţi - li se !.).rezin tă, de 
obicei de către redactorul şef, pr in
cipalele saTcini ce stau în faţa 
ziarnlui tn perioada următoare, ac
\i unile şi campaniile d~ presă ce 
intenţionăm a le aborda în ziar, 
modalităţile de realizare. La r.indul 
lor, aceştia transmit coleetivelor 
pe ca re le conduc preocupărlle ce 
ne slnt în atenţie şi organizează 
modalită(ile de realizare a infor
m~'irii z·iarului pe cale telefonică 
sau in scris. 

Intenţionăm ca p ma la sfirşi tul 
a nului să organizăm o analiză ur
mată de o instruire a tuturor co
lectivelor de corespondenU volun
la·ri la nivelul fieeăl'Ui consiliu u
nic agroinduslrlal de :;tat şl coo
peratist şi să ini ~iem o întrecere -
pe ba?..ă d~ cr.iterli o1ne fundamen
ta te - inbre aceste aşa-zise sub-
unităU ale ziaruI..ui, in ideea stimu
lării l or {şi pTin infiinţaren unei· 
rubrici sub gen ericul ,,De la p ilnc
t ul de corespondenţi voluntari 
tlin •.. " ) , pe.i11ll~u a .spori 5i mai mult 
contribuţia ziarului la crearea ace
lu i climat de muncă ~fervescentă, 
de spiri t de ordi11e ş! disciplină 

necesar i nfăpLuirii · exer:iplnre a 
p lanului in p rofil tarito1ia1. 

Victor l\1.AFX.EI 
secreta r responsabil de redacţie 

„CLOPO'l'UL" - Boooşani 

Concursul ele creaţie publiclsticJ 

„CE-li DORESC EU ŢIE, DIJLCE·ROMÂNIE11 

Tn cadrul manf·festărilOl' 
p1ilejuite de CENTENARUL 
El\1INESOU - '89, redacţia 
.,Clopotul" din Botoşani ini
ţiază, împreuni\ cu organ!za
~i i le judeţene de sindieţlt, 
U.T.C.- şi pionieri.. Comite~'ul 
judel.ean de cultar;:i Şi edu
caţie socialistă şi consiliile 
oamenilor muncii d in intl'e
prinderiJe pudeţului , con
cursul de creaţie publicistică 
„ce-ţi doresc eu ţ-ie, dulce 
RomâD'ie", deschis mi~uito
rilor condeiului d,in ÎntreajR 
ţară. Nu stnt prevăzute limi
te de virstă, .studii, profesiu
ne. Se poate aborda or ice 
.gen gazetăresc. 

l?articipanţi i la cortcu.rs 
sînt rugaţi să prezinte în 
creaţiile lor extrţtordinara 

, inClori.re a Români~ fa anii 
construct ie i sociali$te, î,ideo
sebi după Congresul aLlX-lea 

:il pfţrlidului, iu.bh:ea de Is
torie· a poporu1'Uf nostru, fru
musetile pămînti.1lui româ: 
nesc, · străbăt.ut cu pasul şi 
cu sufletul de Eminescu. Vor 
f i binevenite relatări şi din 
locurile in care se păsfrează 
şi azi amin tirea pelerinajelor 
eminesciene. 

Se pot t1·imite corespon-
denţe penb1u concurs pînă la 
31 rpai 1989 inclusiv. Pro
ducţiile gazetăreşti demne de 
Interes vor fi publicate în 
„Clopotul ", într-o rubrică 
specială, d.?dicată concursu
lui, incepind din luna ianua
rie 1989. Un j uriu f01·mat din 
personalităţi ale ziaristicii 
romfmeşti contemporane va 
acorda premii. Adresa - Re-
dacţia „CLOPOTUL", Boto
şani, Bul.evardul M ihai Emi
nescu 91, cod. 6800. 
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. ·" erou de literatură' 
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., 

(111) 
Alt e tipuri ziarişti i de salon. 

„pol iticig_nfşt~i" , şanta j iş ti i ..... ·. 
•_i , 

Z iari5tii de salon - fiindc~ des
pre ei va ii vorba mai de.parte -
erau un fel de răsfăţaţi ai ·pr:esel 
Lite ratura noastră ~-a imortalizat 
cu o fronie şi . o aeid.it.ate demne d~ 
faima ce .o ·aveau. Ga:eeta.ri ..:u pr·e
tinse inclinaţii literare, aspi1auţi 
la gloria muzelor , donjuani r.i sa
loo11elor protipendadei, fe1·cheşi şi 
galanţi , gata- oricind să-şi dedice 
„0pera" vreunei dame al căt·.;i soţ 
c.sle mlnistru, deputat în Cameră ... 
Veşnk ,am0i;e~aţi, abia au timp, iH-
1re doui1 av·enturi gala nte, să se 
ocupe de ga7..e~t.ie, de c.are se pot 
lipsi .<i tunci cînd prind un „pot" 
mai gras : o căsăt.orie cu odra:;la 
unui nP.gustor oogat, o slujb:i si
gura, cu 1Wă bunidcă. ~ 

„E omul care în viaţa lui 1i!a ci
tit o carte se:rioasă "pină 1a sfirşit 
- ne spune Alexandru Vlahuţă 
de.spre unul dintr~ ei, ChinJ,it&. -
111 capul lui, dospe'Ş~ tescot:fna tu 
tu·ro'r discu_ţiilo'T d .e răs,pîntii. şi d e 
cafenele ( ... ) Ur.Aftl! straşqtic pe oa
menii ae v,al94re t,„) E rad,iGS., sci· 
lemn Şi. totă~auma. i7;iCÎlttat <l~ ne
preţuita 1u-i per.soanO. ( .„) U-n .astfel 
d e tip. tînăr~ -cochet, frumuşel, 
mlădios, sclivisit, are fel uri.te ex 
pedient<:! ele a ;trăi bin e _şi luxos. Ntt 
are nici o ave'ie, n-are nici. o sTuj
hn, nu ştie ce 'e 17z.u1~a ,şi; cu ~oale 
astea, slwvă Dorrinu1,tti, .. tn toate. zi
lele-l 1>1!Zi tn 1>ir;~, .gătit ca un gi
nere>, mfodru şi fericit, ca un t;·i
um.f c1.tO't'" •1) 

NimenJ ca lnarele Caragla!e n-n 
reuşit ~ă: fron1~eze a\St de m<ig1stral 
pe pretlnşU ;P1ul>licişti ale căror 
creaţH piic~tutau de abundenţa cli
şeelor. Re!edndu~.'>e la Rid1 V en 
turiano, despre C"are am ma< avu~ 
prilejul să vorbjm, Şerban Ciocu -
lescu nota : 

„Di! fapt, modelul era mu-Ui1>lu in 
taata publi.c-isi'ica literară a. ·mo
men~ului. PoeJi.i elegiaci Tepetau de 
d ouiizeci de ani acelea.st imagi11i. 
iii care iubita era un «ang~!„ sau 
o f lc;a re , ia'T stilul adoraţiei r.e·pro
d·uceo necontenit acelaşi m·s!?JUJ.l de 
figuri. stilistice tocite, aceleaşi cli
şee senUrnentale şi locitri t•a:poroa-

J. Alexandru Vlahuţh. Scrieri alese, 
'f,.P .L. Bucureşti, !'963, p. 108-11!. 

se, din care se uesprindea 'I.Ol jal
nic w1•or indirect . . E-ra stiLul erotic 
postbo1intLnean. d e, care nici. Emi
n escu ca debutant; ta o<P11mUia>» nti 
!>e putuse e111'aincipa." 2)· • 

Gare:tarii erau recl:uta\·i îndeob
şte din !-auna venturienilor, a aces· 
tor ,poeţi" rătăci'ţl la jumătatea 
d-;ownului dintre -poezie şi presă. 
Articol~1e lor nu se dovedeau m ai 
prnsus decit poezii.le. Nu in Umplu · 
tor, · Emi.nes11u remarca în comediD 
lui Caragiale „o' specie Rică Ven
turiano" . Această specie a exlst~t 
in realitate, chiar dacă unii critici 

· burghezi a u încercat. să o t-~gădu
iască. De altfel lucruli1e aveau să 
fie limpezite de C. Dobrogean u
Gh~rea : 

„ Ci.t despre năstru,ş1iica lipsă de 
cuno;.tirzţe a reda-ctoruht.i «Vocii 
patriotului naţio11aie ... , care scrie: 
·•S int' htt.r-o poziţiune pitorescrl şi 
mi~eric01·dioasă„." - apol prin ce 
e, te aceai;ta, frază. mai gogonate! 
clecit cea scrisă ele ·redacto1'ii Tevis
t f.!i «SteLu. f,a„ di,n Roman, ci1u.l zic: 
«~Xufrim devotamentul de n co.la
bo;·c ,Pentru progres .... 3) 

1n c:ategol'ia ziarişti lor de salor: 
po,at:e fi încadrat -şi Titu Herddca, 
per~onajul lui Liviu Rebreanu din 
romanele „Io n", „RăseQala." 7i „Go
rila". Şi, totuşi, a vine\ -:.He c.:va din 
1nii;âtur ile lui Rică Veni uriano, 
Titu J-lerdelea este, evident, altul 
nu o _;>lasq'lLlil:e caricaturală ca e
r-001 lui Caragiale, ci un Unlir o
bişnu·it, cu defecte, d i:ll' şi cu uneJe 
ca.lith.ţi. DadL în „ lon", „d~mnişo
ru l Titu " este d.oa-r ,;poetu 1 c;:1sei '·, 
cu aspir;;ţi i spre gazetărie. în „'Ri\s
corila" va ajunge să-şi impllne:i.scă 
visul, devenind un ziarist cunoscut. 
ia: in .,Gor.ila" chjar deputat. Dat 
e1'0ul l ui Rebreanu .nu va fi nicio
daLi• uu gazei,ar de acţiune, ci mai 
degrabă un martor ce înregistreazi:i 
real:i l<1lea. fără a lua atitudine, f':lră 
a ilc:u za, aşa cum o va face. d e 
pildă, Sabin Popa din „Labirinttil'· 
lui Francisc Păcurariu. Ti!:J. n:.i 

2. Şerban Cioculescu, cara;::'i&lla.na, 
E<liLm-a Em.incscu, B·UCUJ'<!ŞU, 197'1, p. 
rn2. 

:i. C. Dobrogea nu Oherea. Studii crl
Ucc, Edllu ra TlnereLuluJ, Bucureşti, 
JD68. p . J35. 
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I 
poate fi socoti l - aşa c,um s-a mai 
observat - decit un martoi:: ni:ă 
c1Avînt, o memorie încălcată .. D ciar 
am: Sugestiv ni se . paie~ ,în 1acest 
sens t':pisodul in care Grlgo1:e'' Iug;1 
îi µ{·ezintă pă.mîn tui:ile, 'moşiile fa;
mi liei. Tl'tu Herde1ea „pni;ea. as
culta. tăcea", interven.i.iu:l e drept. 
cu cîte o întrebare, d<,µ: ~vl'nd gr.i
jă' să nu-şi supere jJ1t-~locutonll : 
· ~.- Mi-~i amdtat atttea ţn;oşii 
boiereşti, moşii peste 11'toşii, m ari t i 
fr•t'moase. Dar 'Păminturile oame
nilor unde sin.t ? 

- Apoi vezi, pă,mînturile oame
nilor, a sta e chestia ţărâneascti !„ . 
Ptimîn.'tu'i'ile ! Nu prea s-i'nt' ~i 1mde 
au fos t s-au cam spulberat-:.. D'a1· 
asta-i a.~t'ă po·veste ! 

Titu. Rerdelea nu înţelese şi o
tuşi nu mai stărui. Simţea că a 
ră~coljt o ·rană." 4) 

ln.teat Î.Jl ,,viivoarea ·ziaristicei", 
Tiln Herdelea ajunge titulawl u 
nei rubricy d e CU;'l.fozită~i, al,·alleia 
de ecow'.l polilic9-moriclene şl al 
c1 oniCJl teakale. Ca o i:.ice Q.ebu1.ant, 
îşi face conştiincios datoria. in f ie
care cilmineaţă prezentî]ldu-se 19 
,,Drapelul." cu manuscrisul pregă tit. 
Aici îl va cunoaşte pe D. ,Roşu,i:se
ci:etarul de re~lacţi~, - 1,1 0 J11ia~-isl 
f9art~ bun, care ii dă o adevărattr 
Jertie <le gazetărie, de felul cum 
trebuie să acţioneze cei din breasla 
lo r ~ntr--0 societate unde sinsurc.i 
lege per.fe<:t valabilă estg ră.r~dele.

ge.J' 
„Gazel.arul t-rebuie să;-şt piistr~ze, 

i1trc1ină facultatea de ~ protesta şi 
a bi..-:i.ui n econtenit. ( .„ ) Desc71id.(? 
ochii p inule, şi uită-te împreju r 
'l'e-aj, pli11ibat 1a ţară. în automobil 
ţi 7Jf'in castele ciocoi.eşti şi 11.-ai p u s 
m·echea 1a pii:mînt să asţ;11.tlţi g1asu
ril" care 11u se aud. ,Dim„ ·automobil 
nu. se vede şi nu se aude n im,ic. 
Şi nici pe trotuarele Bucuraştilnr. 
E fctlsă şt a„r ti ficiaUi toată aparent.a 
de /..:x şi dvilizaţie. Reali.lateu. e 
alta. tinere".") 

Tii..i Herdelea cut1oaşte lndea
proape rmzeria în care se zbăteau 
satele. Din păcate. tt·imisul „Dr.:i 
peluiui", obişnui! cu priveliştea sa 
loanelor şi res!auran le!Qr bucureş
tene. nu p utea lntelege pricinile re
vollc>i ţătanil<Jr : „După o. pauze!, 11-
nărul 1-Terdelea î·ntrebii iar: - D <Lr 

4. r„l \' iu Rebreanu, .RAs coala-, ·EdJtura 
Minerva. Bucureşti, i.m. p. 541. 

5. Ib idem , p, lAll. 
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Pe teme gazetăreşti _ 
re volu fi.a asta cc-a fos t, primare ? ... 
Cmn. v-a venit să fa ceţi aiiteu ne
legiuiri. atîta stricăciune şi. rău
tate ?"6) 

Singurul l.iadst de la „Drapelul" 
care a urmărit mersul răscQalei, 
„ acea potcoavă înroşit<i în foc şi 
prelungită în întreaga ţară", între
zărind măcelul, a fost D. Roşu. 
Acuzetţlile sale nu sint străin~ de 
ceea ce scria in epocă presa demo
crntă şi sociaUstă : 

„lYlâi. băiete, ce-ai văziit tu î1• 
Araeş a fost o glumă de salon fată 
de cruzimea şi barbaria ce s-a abă
tut asupra tuturor satelor din ţară 
de cT.nd au luat ăştia conducerea l 
„.Cei împuşcaţi sau în general ucişi 
de expediţiile 1·epresiv e sînt cei fe
riciţi. şi norocoşi, pentru. că au sccr
pat de schingiuirile inspăimintătoa-
1·e pe care trebuie să le (ndure cei 
vii.„" 7) 

Titu n-a învăţat mare lucru ue 
Ia colegul său de redacţie. Din ce 
in ce mai mult îl vor preocupa re· 
latiile, un anumit gen de politică. 
i~.jutat. de prefectul Baloleanu, el 
va reuşi să ocupe un post de refe
rent la Dlrcc\ja Dobrogei, unde tre
buia să meargă doar o dată pe 
lună, ca să-şi încaseze leafa. D e 
aici ş1 pină la a p1imi un. scaun 
de deputat nu va fi o distantă prea 
mare. Angrenajul saloanelor. uns 
cu băutu1·i scumpe şi cerneal5. m ur
dară, va functiona perfect. 

Poate că una dintre ipostazele i11 
care ziat·istul este cel mal des in
Hlnit in li l.eratur a noasLTă o repre
zintr1 viat.a politică, ceea ce nu eslt? 
deloc surprinzător, intrucît publlcs
t:iil':? la care luc.reaz.ă au un p ro
gram politic : cu guvemul sau cu 
opoziţia. A face politică avînd pre
sa ele partea ta însemna a comba te 
~u ma i mult succes adversarul, 
pentru a -l dobori. a-i lua locu1. 
P1·in orice mijloace ... 
Scb;~ lui Caragiale „Temă şi 

varwţi.uni" oferă. in acesl sens. un 
exemplu devenit celebru. Un Iapt 
divers - Incendiul jzbucnit în 
Deafol Spiril - este comentat dt:? 
cinci ziare. în cinci moduri dlied
te. Penll'U ca în final să aflăm cii. 
de !apt. nu c.l\'usese loc nici un in
cendiu în Dealul Spirii : „ Sinistrul 
ceL grozav este o pură invenJi.mie 
ieşită diin fantezia nesecată ~i din 
boaat.i.Z arsenai de ca.lomnii al ad
veri:ati1or 11oşlri.''.s) 

Gnc.na după senzaţional. proprie 
presei burgheze, nu putea trece 
fără n ii observată şi imortal izatii 
de scriitorii vremii. In „Grotl2nicC1 
sinni:i<lere dl11; strada Fidell.tăti.i'', 

6. Ibid em, p. 4;J9. 
7. Ibidem. p. 445. 
8. L L . carn.glale, Opere E.S.P.L_'\., 

B ucure5tl. l!JGO, p. 13, 
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„Tltfiorătoarea şi îngrozitoarea. :-i o
r~bila dramă din strada Uraiw.s", 
„ATticol de -reportaj", I. L. Cara
giale se- dovedeşte nu numai un 
maestru al genului scud, ci şi un 
crilk de temut al conlraţilor să i , 
gazetarii. mai exact spus al unui 
anumit mod de a !ace gazetărie. 
Fc:>losind paslfşa ca procedeu li te
rar ·- adică pastişarea reporlujel-:>r 
de 6enza\je, cu toate ~lişeele şi a
bunden \,a de epi llet:e şi dulcegifr;i 
- autorul f ace froni i spumoase pe 
seama acelor pttbUcaţii ce ~ultivnu 
pină l.;. salul'aţie senzaţionalul. 

Dar senzaţional nu înseamnă nu
mai crime oribile, drame fioroase, 
CJ şi viaţă mondenă. Lumea bur
ghezA dorea să afle „cum se pi
trcc:e la nlOi ·', aceasta însemnînd. 
desigui-, tnalLa societate. Acest soi 
de presă îşi găseşte - în schiţa 1ui 
Caragiale ,.Reportaj" - un gazeta1· 
demn de o asemenea profesie: Ca
rncudi, Cită vreme procură infor
maţii -0bişnu 1tc, el nu este bun pen
t ru ziarul .,Re\·olta naţională" şi 
riscă să-şi piardă slujba. Directo
rul însuşi îl ameninţă : 
„- Domnule Caracudi, nu m.erge 

a.şa cu informaţiuni ca ale d1Lmlta
ic, dti.m de mai gazeta („.) Ce ? 
vrei să omori Revolta, nene ? 
„.spune I 
·- Ba11u! 
- Atunri. ! „.Mie tm i. trebuiesc, 

domnule, informaţiuni politice d e 
senzatie. 

- Dacă. n.u sint, domnule diTec
tor„. 

- Trebuie să fie! .„Allfel, cu 
regret, amice, nu eşti bun de noi l 

- Am înţeles, dom nule d irector. 
- Pleacă, aleargă ! Vîră-te ţJe.~te 

tot. iii Zum.e. in localuri publice şi. 
otic.i.ale, im. cei·curt politice ; scoto
reşte. miroase, află, află, af l ii ! '· ~) 

,.htfatigab i-lul reporter" îşi 11flă 
.~~lvarea în Cişmigiu. Aici el năs
coceşte : ,.1. O ·mare 1Mi1tţetegere 
i tl .~inul Consiliului de NiimştrL; 

2. O criză ministerială. iminentă; 

:. Tntenţi.a guvernului de a spol"I 
efectivu!. armatei şi anii de ser t;i
c:m: 4. Zgomote despre un grat1 in
cide11t dipl.omatic : 5. U n diL orţ 
scandalos în lumea mare" . 10) 

Cu o asem~nea recoltă, „Re-. ol ta• 
.se ridică la ,·echiul ei niYel de 
popularitate, ba chiar mai sus. iar 
Caracudi devine celebru. Atila timp 
cit în Cişmigiu vremea e frumoa
să, Caracudi nu-ş.i face griji. Şti

rile „din acelaşi i zvor „auto1'i<at" 
cur~ „cî:t mai. sen,zaţionate", după 

9. Tbidem, p. 73. 
JO. J.bldcm, P. 75. 

vr<.-rea directorului ş1 pe pli:icul ci
ti t<ili lor i n leresantei foi. Ca in 
S!.'hi(a „Politică'' , unde spre a da 
„materie·' tiPografulul, 1·eponeru l 
improvizează vehemente articole ce 
se contrazic spectaculos. De a!Hel. 
Caragiale avea o deiirti\,ie semnifi
cativă pentru termenul tipografic 
,.coloană". Spunea despre aceasta, 
JjrcşLe, ironic, d1 ,.stujeşte i.n ca
dmt unei, gazete numai ş·L nmnai 
pentru umpl11tură " . 

Nicăieri ca in presă şanliijul nu 
apare, credem, mai grav, mai a'x>
rninabii. Era, deci, aproape imposi
liil ca li1:eratura să na fix·eze acest 
fenomen, să nu dezvăluie pradicile 
unor gazete obscure şi ale ai:ice
ri~tilor burghezi - de la functio
narii de rind la miniştri şi in<lus
tria5i. 

lin capodopera dramalur~iei lui 
G.1ragiale şi a întregii literaturi 
române : „O scdsoa1·e pierdută", i n
treaga intrigă are ca suport de 
constl'ucjie „scrisorica de anvn···, 
pienlută <le Zoe, găsită de Cet5-
\eanul ntrment.at, căruia i-<> fur5 

Ca\ovencu. El îşi ameninlă adver
sm·ii că o va pubHca în „Rârnetul 
Ce.rpaţilor·' dacă nu i se va men
ţine candidatura în aleger i. Ială 
1'Cena conirun tării dintre d i rect()!"U I 
acestui ziar şi prefectul w·bei : 

„TIPATESCU : Mă -rog, onorabiLe, 
focă o de.tă„. ce-mi ceri d-ta. în 
schimbul acelei scrisori ? ! Scurt ! 
SC'.l.rt ! CAŢAVENCU: Ei ?„. Dacă. 

Caţavencu văzut dt> Jiqttidi 

cşte aşa, dacă voieşti scurt, iată, 

voi (rugă lor) să 1m mă eoni baţi, 
ceva mai muU, să-mi sprijint can
didatura.„ l TIPATESCU: (vrînd 
să izllucnească) Candidatura d-tale! 
CSUi pînind u-se) Onorabile domn, nu 
ţi se parn că ceri prea mui1? .„ ( .„} I 



I 

(' A'fA VENCU : (naiv) : Ntt. I Tr
J',\TESCU {cu in.sinu~u:e) : Dac..i s.-ar 
nttrage Comitetul permanent şi. a:m 
re:eri:-0. un ioc pentni prea. iubi.Lut 
d. Ca1iwencu... I CAŢAVENCU 
rzim!:>incl şi cu bonomie) : E un ni
mic, stîmaoi le ... I TIPATESCU: 
Dacii. în. postul , de ail,vocat at sta
tul!ti s-ar nW1ni ace1a .. 5i d. Co.taven
cu? I CAŢAVENCU (asemenea) : 
p, p11 ţin, o.nora.bi.le ... " IJ) 
CLmoaŞ~. > -biÎle desfăşurareci 

piesei. Caţav~cu este învins in 
cele din urm.ă . tot de un şan:t.{ljjst, 
cC'va mru noroco5 - Agamită Dan
dam1che. El işi asigu ră caTldidatun.1 
1;)L cu o scrjsoare de amo r .(pe 
carp vOia să o_. publfce in ,;&1s
boiul. ") tfoşi ~t~ a~~. Ifon.da:nache 
păsh,ează scriso_<u1~, penku ca, „la 
u n caţ, iar ... ~(ic I 'Ui «Răsbo~ut.,," . 
Ambiţios _şf sigur pe farta şanta

jului. Caj:aven~u îşi alege singur 
drumu1, cere ma.x.imum posibil : 
să fie desemnat candidat.. El ştie cil 
deputăţia îi aduce :,eneficii :mult 
mal mari pecit 1'.unqiile ce i l o 
<•ferea pret,ectul Tipă:tescu. 
D=tcă eroii. lu:i Cai:af,'i&le folosesc 

şanlajlll pentru a obţine puter~, 
ziariştii lui Tud.01,· Muşatescu d in 
„A L optulea păoo,t" şantajează spre 
a dnbindi bani şi, cu ajutorul }{'Ir, 
puterea. Badolom eu zmaru, cocli 
rector a1 ziarului .,Conşli in\a na\io
nal:"I. ". reprezinlă. figura li pică aga
zetaru lui şantajist. Personaj.ul aces
ta. care a lăcl\t :din· presă o tru:abă, 
i ar din_. ta1enrt n egus.t<n·le, av.ea un 
m odel în realitatea interbelică : 
P amW Şeicaru, bine cunoscut -pen
tru lipsa sa de scrupul~ in afa-
ceri. . 

Arta Iul 'Zălaru de a s toarce 
bani, alUcl. spus., de a „asana" în 
mocirla afacerJlot necinstite, se 
întemeiază pe citeva fraze ce de
fi nesc, în esenţă, propria sa .fi lo
zo!ie de viaţii ; „E·u tartt 1Himca de 
la hoţi", „Există o cifră pe11tt11·u 
fiecare om, în f4ţ(J; căreia CM>i1/U
Ieazcl:', „Nu există om cim.stit. Toţi 
şinte1n ci~is·titi provif!Or i u. Fitnţlcti 
cinstea nu e o .ftmcţLe morală. E 
una otgamcă", „Şa.ntajut nu se j(LCe 
cu st1fletu~-!", .,Forţa „11tea a _fc;>st 
întotdeaun a &Uib ic.i.uni.le aLtora". 
Brutal şi cinic, Bartolomeu Zăl-aru 
u tr11nsfo1TI,1at „ConşUin\a naţi.ona
lc"i ·' fn:tr-un ,,o-r.gan de preocupări 
personal.e şi cu praotici. suspecte" . 
Orice P.et:'Soană prozinlă interes 
<loar atunci, dnd are ne•;oie de ea. 
ln rest... Manoliu, de la Int~rn e, 
care .nu-i p0ate rezolva o cheslie. 
e un „caraghios" . („O să-.,i vadâ 
poza i;n gaz~td cîmL rni-oi v edea eu 
creie1ii in ogJindă." ). Casierul re
dacţiei ; căruia ii iese casa exact, 
in. eamnă că fură şi pune în 'buzu
nar ca să~i ia.să la t.anc. , .,F'iindcii 
- spune Zălarn - nv. l?."Ci ti't «Ca!\(!,* 
care la socoteli să nu iasă fo plus, 
ori în mim,is". 
Şunlajul .este practicat în redacţia 

„Conştiinţei n.1tionalc" cu bună. 

11. :dem. T ('alru, 'Ec!Hura Minţ?.tya, 
eucurcş1 1 , 1976, p. 160. 
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.. Pe teme gazetăre~ti 
şliiniâ. Ziilaru îşi inslrpieşle oame.-
1ili, le d~ lecţfi. de modu I c.u m. tre
buie dusă o „adev~1·aU1" cru;iJpanle 
de l?resă. lată-I, muşl.ruluindu-1 cu 
dc:lin voHură pe redactorul D. D 
Dlaconu: 

,.ZALARU; Păi aia e înjurătură 
ce şpui, t11 ? Pcrn.tru un 'hoţ ca R.ă
da 11. alea sint apr oape comJlUmen
te. I D~ACONU : Am scris tot ce 
am ' ştiut despre .el, d-Le director. / 
ZALARU : Dar desp t e tais-o ai 
~cr:i.s ţ;ă a jost 1)..1,1- qcvncLi' ,? I P~A
CONU ~(tace). I ZALARU: Despre 
mti-tML ai scr is cd avea. casă de t o-
1enwţa? I Dl-1\CONU : Ntt ... I ZA
LARU (tt1wn!,ăior) : Pâi, vezi? Mă 
bctiete, m ii ! CÎJiil jad o canip<mie 
de presă, t rebqie să s1mt mereu ce
to.a 1t01~, pî11ă victi.m.a capiJ,ulează ... 
I DIACONU: Nu ştiam că tafăUui. 
Rii.<)an a fost Twt. N-am nici o do~ 
·v<1dă. I Z LARU : Pă'/. 1m trel:mie 
sit. .ai tu dovez-l că, e ho~. Trcbµie 
st1. aibă ·ei că tl'I-" e. Ci11d rezistă 
omt11, trect imediat Zer. pari?iţl... Şi, 
dacii, totuşi rezistă, ridică-te la bu-
1rici'· . f2) 

Zălaru <1re o incredere nellmitală 
în -!orta banului , acest zeu cu chi
pul galben. Cu cît banii sinL mai 
numeroşi, cu. atit creşte ş.i forţa de 
a ajunge . cil1eva. lată cum îşi. in
slruli:ş'tc Zălaru „cotabora't,Qrul" a 
proJ?iat, pe Pantfru : 

.,ZĂLAR,U: La. cit ;-.a.i Clat or?i lui 
Co1~Cătescu ·? I P AN'f!RU : I.Ai zece. 
I ZALARU : Cu ci t ai. aranjat? I 
P ANTlRU : N-am fixat nvmic ... 
Cred că trei mmoane dă sigur. I 
Zr\ LARU : La o afacere la ca.re 
s-a furat o .~ută ? IiJ o necuvUnţă. I 
PANTîRU : 0-r să nuii clea şi, cei
Zafţ·i. I Z ALARU : Pe mine mă in
t eN.:sează. ăsta câ e cel nuli idiot. I 
P ANîlRU ; Şi absolut n evino·vat. 
I ZALAR'lJ : Tocmai I Dacă -ttu-i 
iei cinci mil}Oâ1te, îmi p ierd ih1zii1e 
despre tine". ';I) 

între Caţavencu şi Zulat-u e~isL:1 
rje03ebir! evidente : primul are ae
rul de a „lu.era~ fln, oarecum dis
cret, maniera.t, în timp ce <:11 doj]ea 
11u consimte cu nici un chip sâ se 
·1ocme~scâ. Dacă socotelile jj ies pe 
tl1)s, Cti\avcncu acceptă um ilit'<::a ; 
Z~11.aru. dimpotrivă, 1.11·Ut, se r.::i
pusteşLe asupra telor din jur : 

.. Fiindcă sînte·ţt n i.ste vite i1icil.l
ţate. lmi aduceţi toti. 1t<'btmli pe 
cap. Nu pregă;tiţi t erenul. Vă nă-
11u!.tiţi Ia .~anta; inainte de vreme. 
Vreţi să stoMceţi b1LI1a înainte de 
a fa;ce pttr6i. Ca să plătesc eu cu 
v ia;ta tim.pe11itie vocistre" . Iii) 

Şantajul· profil: 'pr~să e.c;Le demas
cat şi de Milia.il Sebai;lian în „Ul
tima oră". In'dustriaşu l Gtigore 

12. 'i'udor l\f~atescu, Scrici·i, voi. II. 
Bdi ;u!i.'l ~'lin,i"lrWL. Bucurcşll, J!l70, p. 
4l-41. 

13. lbilli'lll, p. >13. 
i 4. Iuidc.m , p. 63. 

Duc~n1 -0bsedaL de teama cli, in
ti:.-u.na din J-ile, putere?.t sa, dădită 
pe a[acer·i n~ip$tite, ar putea s a 
se dărime, vede :pretu.lindenl şan
taje. Aşa se face C.ă articolul con
ferenţlaru.lui un.iversit.ai· AndL•onic, 
destinat. „Revistei de is\:ori.e anti
cii~, şi publicat clin greşeală in 
~iarul „Deşieplar~", este luat. de 
e l drept un articol de şantaj. Cele
brul ainc~ris~ ştia di.. loviLm:Ue sînt 
.. special ii.al~" „Deşteptă1'.il", că 
Borcea, directorul e i, ~ .m · rml't:e \'~
chin, Scena în care Bucşan citeşte 
ar.ţi,colul din ,,Deştepiai:ea ", in p.re
zenµi n oului ~ău ·ival, ămioe cu 
adevărat memorabilă : 

, .BUCŞAN : (citind) «Alexan ru 
cel Mare aşt.eaptâ încă u.n an pen
im a da o nouă lmlltură ş'i. 4ceasta 
-nu pentru cil. spirttul seirl-0 de. aven
tură nu-i împinge 11:i.a.i departe, ci 
pentru că se loveşte a cum de 1np
l:/1ema gravă, a. ce-rea.lel;or . El :t·re1>ti i.e 

··st1.- h.1"ă.11ea.scă impm·tmi:te af ect i;ve 
de cavaler ie. ~i chiar dacă ar izbuti 
să organizeze un mcniopol at ovă
zu.lui ... " (nidkă ochii din ziar). Utn 
monopol al ovăzului - nu e clar ? 
I DIRECTORUL : Vrei _să. Sp'ILi că.-i 
o alu.zie la a-facer ea Carun? I 

-BUCŞAN: Aluzi e? Nu. Atac direct. 
Ascil<ltă m ai d epar-te (citeşte subli
niind· fiecare jntenţle) : ~v..ovi. atrâta. 
ttlUf da.tă - vez·i, altă, dată - şi 
păstrăm în acest scop probe pe ca
re prefer1im a n t1 le destăinui p en.
tru un 1noment - evident că pre
fl! ri ! - pe care se-ntemeia.ză con-
1.'ingerea noastră - sigwr I convm
gere(J. ! eşti un om cu convingeri. 
dumnea ta„ .. «că. într e Pmtar şi Ca
nm iUnPrarul eroului nosl·ru a. cu
noscttt faze îns'U:ficient st·uctiat:e 
(pronuntind cuvrnt cu cuvin.t) şi 
cw·e ar merita să fie aduse la:. llt~ 
minfi „ . E el.ar, nu? (Arunci't _r.;a7.ela 
p~ m:Lo;ă). Plăteşte sau ad1u: la Tu 
mi11ci'"':,· 

Convins că autorul art l<!olului e 
u n şant.aji, t pericul os. de care 
Borcea se f-0los'ea gu abilltate, Gri
gore Bucşan Intra în actiu e : ::i
ranj~afă întreruperea cursurilor 
profeso ru 1 ul , cumpăr:"i ·1Jpogr.a;fia, 
opreşt.e apal'iţia gazetei. La rindu1 
s~u, c1irecto1·ul ·„Deşteplă1·ii ", al 
ct rui talent in materle de şantaj e 
recunoscut, caută să tragă foloase 
cit mai mari. Da r intuiţia lucklă a 
.sturJe.nle i Magda Minu este salva
toare. Farsa, conti·nuaUÎ de M agd-i. 
care e.~te convinsă de inocenţa lu i 
Andronic. sfîrşeşte în favoarea ce
lor ct()i (Mar;,'t'la şi Andronic). Fără 
să-şi ' dea seama de păcălealâ, 
Bucşan este mulţutni t că i nlă tur~e 
pcf"ico1ul la timp. Directorul. a51ş
deraa. ,.De azi incolo - declară 
emfatic Borcea 1ui Grigore BuC! nn 
- sint omul d:umitate. Eu şi. · , eş-

15. M i haiil Sel>as!Jan, U lti1nn ori\, E 
dltu1'8 Eminescu, Bucu.reşil . 1915, p . 54. 
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tepiarea" . Faci ·Ce vrei C.'U ea. 1 ţi 
aparţine" . Ui) 

„ Ultima oră" - titlul piesei este 
luat clin lumea gaz.etăriei - repre
idntă cea mai virulentă demascare 
a presei burgheze aservit-e m arelui 
capital. 

Gazelad şanlaj işli tntîlnim şi la 
Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, 
Victor Ertimiu, Fe lix Aderca. Ast
fel, din com edia l ui Reb1·eanu „Pli
cu l", retine.ro f.i gut~ gazetarului 
Al beanu, care p.at·ticipă la organi
zarea unei specule, sub p tete){tul că 
„t1·e'buie să ttăiască şi... presa", 
i:ecfe el !n " Inspecto:ruL broaşte
ro1"' şi ,;Da?tsu.L milio<melo:r'', •presa 
bUrgheză, Lraţlsfo1mată în mijloc 
de căpMulre penlru cei care nu-şi 
.nkenu probleme d in a folosi şan
tajul, .reprez.irrl.ă unul din punctele 
forle ale satirei lui Viet.or Eflimiu. 
Ia r un episod din romanul „Lin.a" 
al lui Arghezl s u:Qlrlnde cu mult 
realism tirguiala dintre reci1ini. 

Pentru ca să tac~ oii ca să vor
b<::ască, presa burgheză avea un 
tu.l'if. Cine plăteşte bine este sal''•lt de „ahea.rele optniei pubUce", 
cine n u plt1teşte. „ 

Stările c;lCestea de lucruri, evoc.a te 
cu atîta pregnantă în literatura 
noastră, s-au manifestat din plin în 
p resa burgheză. Nu in tîmplător, în 
artlcolu1-program ce deschid.ea no
ua serie~ di'n 1925, a „Faclei:'. dup~ 
suşpendarea şi confiscarea de către 
cenzură a „Chemă'C1j", N. D, Co
cea sc·rj.a : , ,1"nt1·-o ţ<mi de 11iuţi 
sau de ·~ li:mbuţt, cu {lttra. şi .coloa.
llele închtrul'te cui dă 1n.ai niutt, 
l~otărirea. noastră e sci vo·rbim 1•ăs
piccit, sd spunem. tot ce ştiţn. şi să 
1111 'i1U:Mdem niciodată adevarut sub 
Ob1'0C", 11) 0 concluzie iZVOl'"Îfă clin 
realităti le vremii şi, in acelaşi timp, 
o profesiune de credioµ:i căreia 
\l'laes trul pamfletului român.esc î1 
\'a rămine credincios întreaga sa 
Yiaţă. 

Gazetarii comunişti angajati direct 

în opera de edificare a nou societăti 

O.rindulrea socialistă a impus a
paritfa în v iata cotidiană a gazeta
rului comunist. militan.ţ şi propa
gandist .neobosit al ideilor politicii 
parLidulul sb\u, personalitate anga
.i;ltă di rect in ooei:a de edific.are a 
noii socJetăţl, d e founare a omului 
nou . Era JJresc ca şi la 11Qi ziaris
tu1 să exercite, într- un fel sau al
tul interes şi seducţie in rindhlsc1i
ito;llo1'. Acest fapt se expli:că, pe 
de <> parte, pcin creşterea rolului 
presei comunisl.e ic lupta pentru 
transformarea sOţietătU, ea avind 
m isiunea de a miLita per manent 
.,pentru tradu.cerea în viată a. po-
1i ticii Partidului Comunist l{omâ.n. 
a înaLtelor principii al.e etioii şi 
echitaţii socialiste, să promoveze 
neabătut progresul. i.d,eile inai.nlat~ 
în toate d or]teniite vieţii şi actioi
tăf,ti soci4Le".18) Iar p e de altă. par
te, p_rin aceea că scriitorii acor<lă <> 
atenţie specială preface1ilor socie
tătii , procese.lo r şi fenomenelot· care 
au 1oc, se apropie cu in teres de 
viaţa tumultuoasă a oamenilor, 
P.,'lrticipă e i )n_şişi la marile trans
formări din viaţo. Cetăt.ll. 

Intruchipind personaje din lu-
mea presei (şi, evident, nu numai 
din ea), literatura conlempora.nă ur 
măreşte, in eseniii, o reevaluare a 
poz.ipei intelectualului in societa
te, o de.zbat.ere asupra rolului şi 
locului intelectualului in lupta pen
tru făurirea noii societăti. Noul t ip 
uman ce se propune este un per
sonaj a ngajat in istorie şi politică. 

lG. "lbîdem. p. 1.25. 
n . Apud Eug~n c11mpus, N . D . cocea 

- lm maestru a l pamfle tului literar, 
Ed!tu•ro. Mi nerva, Buc urC5LI, l9i2, p. 135. 
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Inndaplabilul, cu toate dramele l ui, 
se vede dc;:păşl t de even.ime.ntele 
istorice pe · care le b.-ăie.şte. „Eroul 
inSetat d.e absolut - notează Anton 
Cosma - di spare cu tot:uC. ro11ia-
11ul l'imitîndu-se programatic Za 
realitatea concret-istorică cea ~ 
pa.Lp<ibilă" . 1!1) Iar această apreciere 
•s le \'alabilă, cum vom _vedea, c;i 
pentru celelalte compar timente ale 
literaturii noas tre actua le. 

Un prim pet'S-Onaj din literatura 
oontemporană, ,.Jiuait" - ca să spu
nem ia!Şa - diin. Lumea pr.esei, şi 
'ClSUpr.a căruia ;ne vom q prl, este 
~isLUI Rai"U!l Ştefan, zis Şi Ştefan 
a I lu' P1al'·i~ha;n u, cLI10 romaJiNJ;] 
t\ruL", de Marin Preda. Er<>ul se a
{J ă h răsOJ'lttcea c1ar4tîcii:rilor ideo
log1loe ~i llimpez;ia:ilar astoriice diln w-e_ 
•mea de ta.;ist.ă a miiJnt:ire a dictatur îi 
l.egllcmaine. (Pre~~.m de 'la bun ial
icepu.t 1că ipern~ia,J.UI] 1uii Mla!rdin 
P.t:eda illttl este 1U11 ?ilan,;!.s;t · oomuinist). 
Desaitn.S IÎlO B uom·eş ti ·cu. căiruţ'8. h1i 
M<llmmete, ttinănlll yru1!m diin Siill~
te3-Gum~t.i urcă îlllltir-<Wn t!'mp 
oour t tr~ptele rotier.ej de gazetan·, 
.aj ungilnd să „!lacă" z:tam.J!l silngur , 
ca un secretar de redacţie cu e2n>e
rien~ă. Soarta ziaristului Paul Şt~ 
fa.; este urmăl'ită in stcinsă legătură 
cu derulai·~ evenimentelo.r politice 
din perio ada as<:ensiunii fasciste 
All:;.turi de personaje şi intiroplări 
fictive, apar şi personaje i·eale, c:;i
re au jucat un anume rol pe scena 
oolitică a vremii. Paul Ştefan pă· 

18. Ob lccU\'C şl snrcinl a.c tuu-Je a le 
presei, Bucureşl.I, 1978, p . 93. . 

19. Anton Cosma, Rom.anul 1·oma.n.csc 
şi problematica omu.hll co111cmporaJ1, 
E<lltura Dncla, Cl uj ·~apoca, 1!177, p. 56. 

trunde, asemenea Iul T itu Herdelea 
prin diferite .medi.i sociale, piuă a
tunci inaccesibile unui fecjor df 
~lr-an. Este marlorul atrocităţilot 
la care se dedau legionarii în tim
pul rebeliuni i, işi salvează p atronu/ 
w:mărit de aceştia, reuşind astfel 
aă-i cişLige bunăvoi:n\,a. lnfringer~ . 
rebeli.unii consolidează poziţia co
tidia nului „Ziua", ziar pl'oan tonCs
'!ian, la care Juc ra Paul Ştefan. NV 
'lupă .multă vreme este trim is pf 
fron t, în calitate de corespondenf 
d război. Tinărul ziarist cunoaşte 
\ndeaproape urgia războiului pe ca-, 
-re. de altfel , o şi descrie în repo~ 
tajele sale. Un con1rate de la zia
'1'Ul „Tern.pa", T itus Diaconescu 
oare era cortlunist, citeşte r~por · 
;ele în manusclis şi i·ă.mîne impre· 
ţj_onat d e simn1itatea stHuh:rf său 
'leinfesta t de isteria prop.agaodis.; 
Udi a vremii. Ce este cu· autorril 
'1!lor asemenea neobişnuite repo " 
t.aje ? E ·un naiv sau scrie dcllbe' 
tal? Nu, Paul Ştefan s qia Clllll 
sim t.ea e.I, a.flind abia acu;p . cîn~ 
armatele germane se găseau in pll• 
n ii glorie, că exista o ·fiartă acti 
si organizată, Partidul ComuuJst 
Român, · care chema p opon1l la lu '
tfl impot.riva fascismului, i.mpotriva 
războiului. Reîntors in tară, Io re
dactice, Paul Ştefan constată sur~ 
prlns că reportajele saJe au apărut 
in ziar, dar o\! modificări le cerute 
de stilul casei : „.„Propoziţii bom
bastice, expresii mis~ice despr~ 
cnroe şi. nea.m, ma·,.-tu'i .şt rac?~ 
monnintele strămoşilor, i sto-ri.e .. a! 
veşnicie.„" Ştefan izbucneşte : .• c.e 
rnai er.a d e fă.cut ? Asta. era.. că l1î 

mal -era nimic de făcut . . Sii. plec~ 
de la z iar ? Unde ? Celelalte nv. 
erau· la jet ? Cel ... pu~n aici exist 

r· un patr-011. c<l!re îşft ·păst-Tase ne'atifua. 
şi stiluL şi gîndirea liberă şi sindt.i-
.,.uL lui a.ngajamen.t pe care-l afirma 
era cel de a-1 sus(,in.e pe gen -
rai pină la capăt„. A sta er4 aitce. 
v a„. Era credinţa tui... Dar el! 
.<)tcfan, cc credintă mai aveâ ?" ~ 
Sfirşitul romanului il va 1ăsa Pre 
zlaristu1 Paul Ştefan i'.ntr-o si tuaţle 
deStul de grea şi - cine ştie ? -
poate la o dispîntie â e drumuri"~ 
Deşi l ucra ·e la un ziar de clceapta 
el a ~ămas neîntinat; spil'itM S:ăJ 
nu a fost atins de · ciuma Caseistr~. 

Roma»ul 1u.,1 Francisc :Păcura.t'l 
- LaM rintut" -infăţlşează ci:tl"t -
rul~l personalitatea' iiadstului lu:p 
Hilar împotr.iva fascismulu_i l5i. ocf.1-
paţiei horthy.ste din anii 1940-194 . 
Firele naratjunii se leagă cu j ff.t
nalu I ziaristului Sabin 'Pop a, calte 
denunţă actele be,sti.ale ale ~
pantuor. Breasla gazet.arilor , re
dacţia sînt foarte puţin prezente m 
roman. Sabin Popa nu ni se dez~l;
Juie atit ca ziaris t. în exerci(i'-1;1 
profesiei sale, ci ca un intelech.iâl 
ce nu-şi reneagă patria. refuzind 
oferta ocupanţilor horlhyşti d~ a 
lucra pentru ei. Martor şi -partfo -
pant la evenimente, Sabin Pop3 

20. Marin P r eda . D ellrut , ca.r-tea Jţ9..
mânc-ascl11 Bucur e1t1, 1975, p. ~~~. 
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~f.e nu numai o conşli.inţă de sin<l, 
ci şi o conşti ln\ă a istorlei. 

Foarie i n teresantă este ! iguru 
zinrislului din romanul lui Au.gus
t i n Buzura ) „Feţe le tăcerii>'' . D<i n 
Toma se află înt r-un p e1·mancnl 
con Wct cu ceilalţi. redactori, mes
ei ii ni, ipocri(.i, interesaţi, o masă 
umană amortă, modelată cu uşu
rinţă de dogme şi s loganu:-i . Voca
ţia sa este adevărul : „NtL. pot să 
scriu decit ceea ce am vă2 tlt. Citi.ar 
dacă ăetiberat aş vrea sc'i mint, 
pinii la urmă. ·11w-mi iese. a.jui~g rl e 
unde am plecat"21. Toma luptă pen
tru o presă lucidă, în numele ade 
vărului, împotriva carierismului şi 
lichelismultti. Dilema in care se 
zbate eroul ţine de l'ii~'Punsu.l ce 
se ponte da întrebării : cru:2 sint 
sansele individulu.i de a tră.i in 
lumea isto1·ică reală conform unui 
cod uman . de conduită, moral si 
demn. dar mai a les p.arLicipativ, 
contrlbwnd Ja efortul pe care -o
ciet.atea îl întreprinde pentru a se 
pcrrecţiona ? Dan Toma cu· avea de 
ales între două soluiii : încovoie· 
rea şi renunţarea la luptă, pact i-
1.area cu mjşelia şi carierismul sau 
cinismul am'(li;al şi Ţ)l'Ofitaoil. scer>· 
!ic. („ Slnt prj?!I multe mori de v i.nf 
pentru o bi4t<1 ~IJ.liţă ") . Sowt1a pe 
care o caută Dan Toma este u11a 
care să-i ~nni tă să-şL păstn!7e 
indivjdualitatea el nu se impncă 
deloc cu in,frîngerea. Privit dln -a
cest unghi , el'oul lui Augustin Bu
zura este pui:tătoru! ldeii de nou, 
al unei a titudini superioare, cu o 
etică exemplară in confrun tarea cu 
viata. 

Un personai de o construcţie 
npurle. dar inh·-o oarooare măsură 
înrudit cu Dan Toma, ii înLîlnim • 
in roma.nul .. Galeda cu vită ·sii l· 
hatică" a l lui Con tantin Ţoiu. Vic
timă a unor împrejurări istorice, 
dai· 'Si ~ pr-0prlilor sale slăbiciuni. 
Chirii Merişor pare a fi omul r.:are 
,.se înfundă singur". Srnceritatea 
acestuia. ho~rirea ele a rămine 
consecvent cu principiile sale de 
viaţă a par celor d in jur d rept per
f iciie. iar eroul esle socotit un du5-
man periculos. care u·n~ltei;te îm
potriva noii orinauiri. Membru de 
partid din HM5, ataŞat sincer cau
zei revoluţiei socialiste. Chiril Mt:
risor este exclus în 1950 din parlid, 
cu prilejul verWcărilor. şi supus 
mai apoi unei anchete, di:1 cauza 
reflecţii lo1· „nu tocmai ortodoxe" 
(faţă de spil-itul vremii) despre 
re\·oJuţie, formele puterii, caUtalea 
de comunist ele. ln jurnalul care 
cons!iluie mobilul anchetei, Chiril 
i\Terişor notase cu i niţiale numel e 
ur.or prieten.i şi gîndurile lor. 8e
rindu-i-se să-i desconspire, Chirii 
se sinucide. 

21. A ugustln Buzu1-a, Feţele U\cerll, 
cart"3 Rom!\nooscă, Bucur~w, 1974, p. 1'5. 

Pe teme gazetăreşti 
... 

Chirii Merişor e un revoJuµonar 
convins ; jurnalul său îl <ţe!ine~te 
exact. deşi comportamentul 1u1 lasă 
unpresia unui ins care umblă me
reu cu capul în nori. Victim~1 a 
unor impreju1·ări inundale J e p t;e
jud~âţi şi .dogme. Chi L'>j,l Merişor 
este reabil itat ·o~lată cu no!'ie· !>d'iim
bări, mai precis, după l ll6:J. cin<l 
unul din personajele cărWi va con
::;tata simplu că jurnalul lui Mer i
şor -poate fi publicat. .,Clttr-H -
scrie Gabriel Dimisianu ·- e u n 
om al timpului să1L, un tînăr de 
o fibră piiră, încrezător în valori te 
no•ti lumi, i 1i, idealuri le umamiste şi 
democrattce p romooote d e 1·evolu
tie ; e în acel.aş i. thnp adinc co11-
f.r ar iat dr.t efectele wnor practici 
care, în epocă, desfigurau prÎJlioi
piile, sau l-e aplicau strimb, pr-ime)
(l.Uind ii Ciifiz~ a'"" cărl!i.~i:ruin'ţâ, Q7~i
T'li, otictt ii au ci1iţia. 4tttt, o dof_ea 
consolidată "22. .J1 

-
1Ca, ziţthst CfilNl face scul.·~ho

faţii cfeS'pre 'rremurile ~ care le 
lrăieşte cu un a c\!.t. simţ al iştodei. 
El &crie din . "'don~~ de a 1n telegc 
st a se întefoge p\! sine, în mi~lo
cul celorlalti~ într-un .moment ci(ld 
istoria s0:licita Ja ma>:i1n.um ac~t 
examen„ Jurnalul · eţa „periscopid 
lui prin care .se uita deaswpra, e l 
mdtgi'ful iri 4(1,'inţuri atit . de inse
lătoru-e· ; .Y.n {nstrwnent simplu, a.I 
cărui. sis tem optic se striicluia sii 
TfJf{Ac,ă. Te:al.itat(Ul, imposibil ck a f l 
a1tjel percepu.tă ".ZI) 

Via\:a de redacţÎ.~ 'cu toate lu 
m1nlle şi umbrele ei, apa1·e fr~· 
vefit în dramaturgie„ mal ales in 
c..aa a lui ,Aurel B'aranga „Tra· 
v·esti", „rnter~sul getter.al"'. itldeosebi 
„Optnia publică." surprind 13. l"ucru. 
în. realiza.Tea tţnui iritervi.u .sau nu
h:'ei anch,ete. zliriştl· ai zlle1ot no~s
l:t.-e. Dramalu1:gia luiBarangn accen
tuează asupra rolului pe care tre
buf.e să-1 joace pre&,a în s::>cietate. 
ca expresie a opiniei pttblice. Pre
sa este, deci, la Baranga. un a
gen t a1 opin iei publice. surp1i nzind 
evenimentul la zi. de la el plccincl 
însăşi acţiunea unor piese. P rezen
tarea vieţii -de -redacţie. a ziarişti
lor reprezintă pentru autor .Lot a
titea prilejuri de a·· ~a:ce din p ic
seJ.e sale o adevărală şcoală de gCJ
zetărie. 

A u existat. se cunoaşte, în presa 
noaslră ziaiişti care au p~clicat o 
presă lozincardă~ un scris monoton, 
lipsll de inteligentă. şablonarJ. Or, 
„Opinia publică" a lui Baranga 
miJit.eaz~ . între altele, penLru o 

2z. Gabrlel D\m!slanu, !'\ouă p ro7,atorl, 
EdHur.o Emlnescu, Bucu.rcşU, Ul77, P. 
ltill. 

23. ConstanW1l Ţo!u, GnJerla cu vlj<i 
să tbntici\, C.at"tea Romflne>..<t.'IC:ă, Bucu -
rcşU, p. ll!J, 

! 

l,lrcsă vie, dinamică şi oportună, o 
m·esă cu adevărat com~tă. Z:ia
liS:tul pe care îl p ropune Bat~ga 
~fu un partizan al argumemelQr, 
al demonsll·aţi.ilor. cu pasiune pen
tru adevăr, un zfarist prez~nt in 
[!)'prici. ·pe marile ' antiere, 'a.Colo 
unele jt cheamă'° evenimenful lă zi. 
El miliLează hotă.rit pentru uromo
••a rea noul,ui ·; juns redactor-şef la 
7.iarul .,Făclia vje", Chitlaru vxea 
să iacă din ~ o publicaţie moder
nă, î ntelegind prin mod~rn t.Qţ 
ceea ce tine de noutate. El este 
omul care nu se împacă nici.odată 
cu minciuna. fă\ărnicia si came1:eo
niSJ'l1u1. Se declal"ă fără înconJot· un 
adversar al lui Băjenaru. Ioni~ sl 
.Braha1·u - gaietat:i mediocri. cat'e 
scriu cu speran ta eă ru:ticolele lor 
,,\'or merge." . Aurel Baranga. eUn
su.şi zia:i·i.st de talent. pledează, pdn 
intermed iu'! lui Chltlaru, pentru o 
presă în ca re să dispară şablonul 
~ ,gîndire şi de exprimai·e. „Va 
trebui - spune el - să ştergem 
<li n dicţionar cele şaptezeci şi,. cinci 
de cuvinte cu. caTe s~liem1 atjt" de 
tocite că 11u l e mai aude nimeni, 
cele patruzeci. Ş"i opt de rfrazc pre
.f<l.bricate, pe oare ie nicuwm;ă1n 

dupd necesitate" .2") 

Ziaristul trebuie să fie călăt.tzlt 
în permanenţă de respectul fatii :ie 
cititor. E pi~rduL cine sct;ie pCIJ.b'U 
nah•i. nepl'ieeputl şi indif~rc.nti. Ce 
poale fi mai sugestiv deci t aceste 
cuvinte ale lui Chitl<wu .: ,1Să iii

fuzii.m reporta jului, ineditul, ştirUor 

1uom ptit udinea., interviu.lui inteli
gen.ţa. , meselm· rotunde spiritul de 
controversă, anchetelor - cura.jut. 
S(i f aeem din conde~~L noşt-ni 'tl.1i 

~nstrunient d e lucm efic:ie-nt" .21) 

* 
"' * 

Ne-am putea opri ş,i asupra altor 
chipuri de ziarişl'i prezenţi în lite
ratură . Privită sub aspectul t·eall
zărfi unor personaje memorul>il 'de 
zi~·işli . comunişti, nu s-ar putea 
Spune, 'tnsă. c:ă litera tura noastră 
contemporană a dat lotul. D L-npo
tlivi'i . Pentru a intra în universali
tate, literatur.c1 are nevoie de per
sonaje memorabile, de tipuri care 
.i:ă 1·ăm'.ină mărturie despre o ua'te
gorie social-umană a unei epoci. 
$1 ziarişti\ sint, fără îndoială,, o 
asemenea categorie. 

D. ROM„i\N 

24. A. Barnnga. Opinia publică„ 'Edi · 
h1ra :Mlnen·a. Bucure.şti , 1dlr 1. p. 327. 

2Ş. I bid e m , p. 330. 
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1 Aţelier:.· ;p~of~siQnal 
• • I ' N "~. . „~ --

Dubla c·o:mpetenţă : 

p.olitică şi profesională 
A~~mtuind lin .diocumenitele de 

pairad GSu.pt'.a !l.'dl1uhri. ipl1E!Sei, a!lătu!J.1i 
d e imkeg.Ull ftian t ideo!logîe, în etapa 
a<!L1.ilallă de clem<iltaJre a societăţii 
noos llt'Ci, to V ar ă ş •U a N i.c(ll]ia~ 
Cetaac;csciu, seocet.nir genei'<'lll ia! pa;rti
d~l.lj s-a Te1'er1id: :de nenwnărate on·i 
la plil111bi.piru!l imljjnăi-Ji brgainhct:!, i1n 
lac1liivllta,tea ipuiblilcisbici. .a <ce>m.t">e
tenţej pu.1îtf.'.oe cu oea pr.Q!e'>î~;.rn. 

Aceasta este coovdo11ata !nUjoră 
pe oaIVe se orireni1:e3'ză î1ntregul 'P'l\')

ces de fPet'.fectict1lal:--e ia 9regătiiri i 
11100iStre p1·oie:s1onia'.le. soopu!J d edl!:1::-a1 
el ,,A Leiltiie!fluU ul i)rofes:<miaq ", deo
oomda tc"'t. si.ngun-ă ifot'mă Ide pe- ~foc
i iona.re ia <n::vtl!iv:i tă\ii gazetăr.eîU. 
Penbru că dacii\ tubu1:'0r secto.airel!or 
de & flilvitate 'le cr·evJit1 a·curni s.aro!n:i 
ex prese în a <la prdduse com peti
tive, 'OO!np eti t.i v·itl!tea, profesiom:al\is
mtul sint corniair.da!memte oe se im
]>U'.ll şi e'cili1viti\ţi;j presei . Oonşt'en(i 
c.ă pa"! i lhoul este defiltll'i tar.:•u pentru 
prruesiiu!l'l~ noostwd., c.'Ollstitu''Tld 
CJCll'1î11Mia ce Qfca.-.'!i ou iarl'ev ăll.lDt r;ens 
şi fort.ă · fj.ecăjrei ac( iiuni. lllm l.lsjgurat 
rl~zbatm•.Har d irn ,,Atel!Jooul pro.fe
s!~l" .un .aooen.Luat. oainar.::ter !pQ)i
t1co-1cleolog1c. S-au dezbăt1.1t exigen
~1e' funmu.!.aLe de. bovară.şul Ni c-..l.lae 
CeauşesoLi, · s'e:ireta;nu1 ge~!"a.l a.I 
partMU'1Uîi, 1n :rnaglstmall'ele Teze .d.i<n 
e;pnilli.e, 11n •celelaiJ.te iimportan te cu
vîn tări, pan l:J.<u a se .asigU!I'a cun(.l;(JŞ
tietx:ia orgiaJQ)iJcă .a s;brat.eg:-ei şi taeti 
dii ipair~raUJ'u!i llOsbnu în 'Opet-:c'I de 
oon5tnuiure a 'SOci-etă.ţii se>ci:Sliste 
m~ltmatena!! •dezveli.late. 
. Cit ţmLveşte m:ddalitiiţile .de a cul

t 1 va rpndfest<>Ill!lllismvl , de .:i rin terven i 
ou. e'fec~ pozi t i'V'e în mo:rle1<:io·ea pe 
~101 oo~ate de «~q'itate :a 011en
t1ei gazetăneşti - ·~ată o zonă de 
a clhme oa perfecţ ionării că!t'em i s -a 

subotxkmia:l , de . .asem$1ea, „ A teii! c rttJ 
profesi.al1ia!l ''. 

Tema1li.-0a de zbaterillor a fos t al
eu tJuilâ vancn„1tl!ICLnd Ul!l sonciaj de o
pf.1:i~~ Jmiî•t i.at i!l1 irOOacţie. Astfe l .au 
i;n!it'U1nit majdr"Jtate:J opţiunilor teme 

' .'<I : „Tnk r viul - o pr~.zenţ~i d oritf1 
in gazetă", „Cum se d~tăşoată do
cumenta.rea pent ru o anchetă su
cială ", „Arti colul economic - ink e 
specializare şi a-ccesibilitate "; „ De-

s ign-ul gazetăr<:sc", „,Ed.ucaţi a. poli
tico-e,luca.tivă. şi patrioti1:ă - for
me de trat are j>ubficistică" şi altele. 
Pr:ez<m'taie apoi în .,At!eli~rn.1l! PJ'Ofe
s':omt!l" de calegli ·aaire, fioe că 1;111 o 
cxper1;.enţă a'emaroa.bfilă în cul'ti.1vaJJ-ea 
u n ~ anume .geniurj pub111olstik:e, ft-e 
că .au fli,n.a!li zat l'llttrălrfi 1 'de t earila şi 
Pl''.lC1:ica presei, e:xipuneiij(Je ;;.):u fos t 
urun.'lte de <1ezbat.eri cu refer!ini con
orebe na m U1lte m a terialle publJioal e 
i1J1 g.azetă. A-preclierne orHl:iC-e lf11u .a\.1 

l'ÎfPS':t ~i au f~t .p.r;.mit;e cu ir.e:::ep H
vi liaile. 

. La unele dezbateri am avut ,şi. in
v:ita.\i d :in af.airă, iiU' uro.a d llrrtre cele 
l1'l3l! apreoi.a.t.e prelegeri ia fost ~ 
pt1;•vind „Limbajul presei " S\4-ţin'U
tă de 1prof. D 0111.!rn U1li!J:'sau. 

Ne predoupăm. de ·asem enea. ca 
,.Atelienull. p rofesi(Anal" să se oon
slllt'Uăie ilnllr-o modaJ'if:.a.te de · a ~·ăs
:piu nd'e oonim~i un.ed cit mai b1.lirle 
t nf()'!1111fmli, .asbfe1 incit şă f.acil!lăm 
c olegllo.r mie.ştrJ posib-i'J.ita te.a de a 
gfa1dr. teimail:.Cli 1naii ~mPte. de peo:.s
pecti vă, acţiuni Id~ presă. dezvdl lt nd 
capadt:atea de ®ien tare .a a<:ti.vrităţl! 

pubHicisbce spre ce1e rnaii HCIL\h(' prv:i
bl.eme Gle pre7.entiului. 

Discu ţ iiil11! ou s.p:ecî.a 1 l-$ t i i ci i n d i
f e.tiite dloone.nlii, pe oa.1'e lie a v em în 
\"eidere p-en lll' u p·i-og!'ama „A te! ·~nt-
1 u:i profesilcmal'' d:n anu1 vii lrJn'. spe
,·ăm să( 1l1le s ugereze ill':li căi de iJn
ve_ tlgaitie 1gazetâ!re<lSCă C'tl eri1ctien\ ă 
.şi autlfon(â ~a pub1iic. 

* * * „Să se a frrme cei ma i b1m i in tr-o 
în trecere cu şanse egale", este ideea 
caire oa shat ~ 1.em~ia ~nbreceri i or
ga1n!izate de gnrpa simdl:Jcadă de la 
gazeta ,.Munca". o ia:ltă moclaliitate 
caJl"e, alălbun·i de „A1el!i~run proiesi10-
nni". ctm1mibu!l? ':la p<!ll'.f~:ţ idruairea 
rp..'10ifestio-n.gl!ă a ziainJ.şLillo.r dm rcdac-
1 i.a noastidi. 

Own 'Ştim ·ot~ire slint cei mai bwn.i 
inJJr...O ~ună ? l<"te;.ia1re nU!ITlăr de ga
zetă s{) i:.rrcheie penllnu e.chl:pa de 
senil!loiiU cu 10 dlisc:u ţ iie iasu:pr.a m1\ -

lem!l<ilelor . Se :f~ o me<l!l'e a n~
tădifor şi ful :frn1ctre dt? ocestea se 
stab11~ focu~·ue I, II şi Ut. Cribe
riile pe 'baza cărora se stabile sc 
ld aunile : densllate· de idei :pc „qua 
dr a.t·• ; in editul in abon larea t.e m e i, 
subiect ului, acurateţea ex1n·imăril. 

Ni\lm,,'llt•u'l de ga7..el!ă „Cl3i!<l" este 
1ectiuirat 13poî lî1n secţM. Dacă sînt 
df:iferen te da pă1"eni, l'es])Cins'~ bi!J ull 
de nu.măJr faice oor.echuirl·le ide -rtgoo
~·e iasu,JY.a ITT'Ok"ilnl~lar ech ilooi de ser
v'Joi.IU. Credem că PlX>cedâM asffel 
a:lffi'rn111-ăm su bilectlv!Stntlll. . 
Săptămirnă de să.ptfun1mă, lca g,a.ze

ta :de pmet.e, lin spa.ţLul r ezervat în
L ·eC'.:!:-i i soci.a.Liste sin~ ~Ji~ate tlil~ u
r·,1:e a.r\lLacllello r, llllti.me1J,e laJU'tonilat şi 
lo.cu"Irne. La sfirşi tul f~lcloărel luni, pe 
bna :rezultatelor săptă.rninal.e, -a1e 
aprec!Je'i.•ilar fă:oute îin 00llegoi1U1 de re
ctactiie asiup.iia Îifl'llr~i acl!i·'l.~! tăţ l ... , 
fiediru::a <linllre nqi (indeplinir'e.:.1 
.n<Jll.1mel<Xr ii:2â.ce şi V~tlt';cc. preda.re.;1 
iin tmimen/Qll sbabli~rlt -a mat~rwefor 
efe<!tuacrea nw1mei 'de teren) se stâ
biles'c frun.t.aşLl. 
Stimu~e<nte : morale - :lfi~l'e><l 

1a ~etă .. a }ll-eciari în <:<ilegiu ; m a
lcd a.le - p..iim·ltate în schl\mburi!le 
d e .expcrde:i,ţă cu publlcatlii ~imilar~ 
d;•n ţă.I'i'le s<)oial.iSte. 

Clar a. DUMITRESCU 
V. ZAMFUtESCU 

Am /primit 

Destin aL în primul 
rinei publiculul ::iLitor 
interesat de temati~3 
specifică revisLei „Ma
gazin ", formula a~ al
m anah propusă :mul a
cesta de realizatori 
reuşeşte o mai pco.nun· 
ţată deschidere spr~ o 
problematică de hrg 
interes. Astfel arti co le
lo r consacrate ştiinţei 

la redactie: „ 

rornane.şli „Orizunt 
·a9 ", U se alătură alte 
dteva articole despre 
univers, materi e, con
ştiinţă. de.spre ştiin\~t şi 
religie, origine3 vieţii , 
despre argumente ale 
cercetării arheologice ca 
mărlurU ale unităţil şi 
conlinui tăţ;i, ca.i:e ofe
ră ci titori lo r o :n[or
m atie bogată şi di vei"Să 

de interes mai pu(in 
re:st.rh:t Lv. Daeă adău
găm acestora din ur
mă arLlcolele consacra
te sub genericul ,.Mati 
aniversări UNESCO 
l98!J ". centenarul Emi
nescu şi cen tennru l 
Creangă, sau grupajul 
„Cucerirea spaţi ului 

cosmic înLre experienţă 
şi aspiraţii ", albumul 
color „Mag azi n" - cu
pri nzînd foLografii-do
cument - reproduse în 
excelente condiţii gra . 

fice, pentru a ne referi 
d oar la cîteva dintre 
materiale1e ce compun 
sumarul acestei edl(ii, 
mult mai amplu şi va
riat; decît am pul tlt 
consemna în aceste suc
cillte însemnări v om 
avea imnginea unei pu
blicaţii instructive şi 
educative din cnre nu 
l ipseşte nici compone!'l
ta .deconectantă. atit 
de ·n ecesară unei lec-
turi agreabile. 
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- ." şn1Ulseise aurul fals 4in c<>-i·~~a lW 
· StelliţQ. P~pescu. ~n~aUll ~ ,~e~r 
;fl _„U.n.tyerslll\ti", lus.in~-<> fUlŞ,4;,,_~1 
~~ p1·intr-un serial d l! ' lll\u
cCJle ele o rnră for\,ă demascat.oare, 
al omului ca1·c-i apărase cu vehe
men tA pe N. Titul.escu şi A rmand 
Călinesco\J, supuşi unor furibunde 
atacuri ale extremişlilor drept~. al 
omului care proleslase cu a prin
d.e1:e la adresa pr-0cesuluj inlentat, 
comuniştilor in BliaŞOvul .anul ui '36, 

·acest nu.me de re.Cerin.ţă. a l ziaris-

l!t 

Contemporan cu nom 

R~ealitatea scrisului 

şi vocaţia militantului 
I 

Vreal.1 să ~thfc in atenţia citito-
11Har ~1lei ~ ill.()IBS:\!l'j" 
numele şi qp'l!ita !IUii L . h-
1 ustlan, remm.'cabil ga:z~tar, il-

111 uil d .iITT ie."'QPO!lien:ţi:i ~ de stiţl -
ga dinke cele două tăzpoai.e şi con
temporan al .nosiru, exiemplar prin 
c.apacUalea sa de dăruire in sluj ba 
~ilei, a socielăţii şi a cultur.ii roma
ne, care a implinlt nu demult 
30 ele anJ. Cinel au trecu t? Şi cum ? 

De mai bine de 60 de ani. de 
cind c gazetar, numele lui ~ sino
nim cu pasiunea. Cu -pasiunea cea 
mai ardentă. subjugată cefor ma i 
nobile dintre ideile veac~lui. A 
stris mii de articole. mii de file 
vibrante a ştampilat cu numele 
săfu plumbul ti111.c&ndcscent al ati'llâ~ 
publicaţii democt'atlce, H însemnat 
cu condeiul, mînuit ca o sp:;idn, 
capilo.le întregi dln crorrl'ca model·
nă a României, a continentului şi 
a lumii , cksci(rîncl <lin ea, pentru 
mllîoanc de citito'J:i.. sertsttri şi 1'h
ţelesuri care s-au dovedit _a fi . e
~acle. A denunţat fascismL1l si hi 
tlerismul. a aenun\,at Garda de 
Fie r, a dt!nuntat politicianismul cc.
rupt, a protestat contra tiraniei ş; 
dictaturi i. a trădării inter eselor na
lionale. s-a ridicat împotriva super
stiţiei (fruct al eroare! sau al ne
ştîin 1-ei) faţă de mitul fo1•ţei, i-a 
apărat pe muncilorj, pe revoluţio
nari şi pe patrioţi, pe probi. pe 
oneşti. pe i ubitorii de libertate şi 
de ureptate. în pagini care au fă
cut, om Q dată, epocă. L . Kaa us
Liian. pe care 7JÎ>OO. şi ona păi'tt0aiu ia-1 
fi seca tui L cu fiecare ai1.H:ol în par
\e, intr-atît de i n tens se consum a 
in fliecat~ re<.năştea s1..mpr.im2.ă
to r la fiecare 110llă s6maţie a zilei, 
a orei, cu o :(er voare unică. A co.n
dus zia re şi reviste. int1 e care (îm
preună cu Ce.zar Petrescu) .,Romă
nia" . publicaţie ele leafăr.7t vertica
litate ideatică şi morală, a fost 
purtătorul ele steag la gazeta de 
stinga .. Zorile", ~i nu mm1ai ,aic.i, 
clar a fost l:nai hles un impălimit 
de 7.i şi noapte a l profesiei pe care 
o s lujea. îndeplinindu-i cu egală 
dărui1-e toa te porunci le, de la edi
torialul polilic de primă pagină "la 
scurla (dar alil de penetranta !) 
notă de aliludine dinh;-uu obscur 
co ţ de gazelă, deveriit, ub pana 
s.a. un colţ de iradiantă lumii:iă, ca 
wi opaiţ vestitor de speranUi în 
negura unor ani în care speranţelor 
Ce mai bine li se ~pli.c.-'\Se un ~mt 

' c_ăluş . U~eor~ pe acet?aşi p agma, 
e1>a p rezent cu cîLeva articole, se:m
l)a te, u nele, cu pseudonime (Vladi
m ir Elke, Ale::<. Theodoru, Lucu
llu , Dr. Kali~{lr~. DemocriJ), dar 
·t.,ate lesne t~ecognosclbil~. ~:oate 
destăÎ!l11~<lu-i dl t.Dl;.pniu!\Uti tle aicalaşi 
incon,fundabj1 iervenl al ideii puse 
in sluJba speranţelor celo1· mul.ţi. 
Nici un rind de-al lui n-a fos t „ de 
s.:!rviciu", nici una din iubh:ile ori 
din duşmăni.ile sau fobiile lui n-a\I 
fost fals sau invenţie, ci au răs
puns unei :i:ealităti şi unci credin
_ţe. Unei c redinte lucide, unui ele-
meJll doch'inar dlnlr-o sistemă. ur -

,..,.,."' ilt. , ••. -
~:;·;ş;,<::; Th': .; ~ 
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marită şi tradusă consev1ent în 
p1umb tipografic. !ar a ti..nci cinci 
n-a mai put.ut-o .face, cinu imp~c.
.iurări' independente de vom\a ,l>Ji 
l-au opri~ s-o Iacă, a su.etr i.t e-
nonn. .; . 

L-am cunoscut într-o asemenea 
lmpreJuuH"e, prin anii '5.0, nind, cu 
miinile a t.î:rnind p e manşonul unui 
f<,1.Qliu, într-o odaie austeră ca o 
chilie de m onah. îngropa~ă sub 
du·ţi. p1·ivea prin Iereaslra ce- l 
despărţea d e !tune (şi t:are s-a 
transformat nu o dală într-un pe
rete desp[u·ţHot· înlre el şi l ume) 
cu oe.hi tle o tristeţe indkibi la . 
iristeţea luptătorului izolat de ce
tate. Ochi care însă. şi alunei. de
vorau lumea înlr-un .fel de febră 
posesivă, conlinuind a scruta, a ra
diogr afia, a aproba sau sancţiona 
intimplfu·i şi oameni. Imprejurările 
au făcut apoi ca, o vreme, întilnl
ri ie noastre să fie rare, tot m ai 
rare, Par<?ă n umele omului care 

tici i româneşt.i , se desprinsese de 
mult de pu1·tătoi-ul lui. 

Anii de după Congr~ul al 1X-1'ea 
a l par tidului care au repus istoria 
Rom ân iei şi oamenii ei în catke1e 
1-0r fireşti , i-au redat şi l ui. ca a~
ter altora, d reptul la exlstenţă pu
blici\. O suită de .amintiri despxe 
N . T itulescu, pe care n i le-a incre
di ntat s pre publicare î n revist~ 
„Ra1»uri'\ în · c.hia·r a nul istoricului 
<.>Ongres, l-a readus în re-cunoaşte
rea cititotilor. Editura Em inescu 
i-a publicat. apoi, cărţi le intiluJa te 
.. F'acsimite". „Con.spira~U. sub cer 
desch.t.s", „Simple note" (ultima in 
- deocamdată ! - pa tru volume). 
lncepînd dia 1979. revista ,.F laciira" 
i-a gă7.duit rubrica cc a dat titlul 
ultimei sale cărţi şi î n care L. Kă
)u.c;tian s-a confesa t, -săptămiîla l. 
~ini la rîi'id, oferind cHitm·iloJ' săi 
un jrlrnal de vechi umln l i.Ii $i u:~ 
ori de pl'oas pete .impresii de \riată. 
Un ·jurna l-model penit·u mal tineni 
săi ·confrn\'l, mode1 de cuvin:t; care 
arde, d'e cuvînt în:rtlşu·rât în •folga 
rele ideii. de cu\fîn l-insttrurnent "de 
luptă, prin cal'e ideea asumata e 
promovată cu străluclre. pr·fn tot 
ce se opune spiritului rntionâl, <>P
ţj un ilor menite să slujească p i-vg1·e
'5Uloi patriei este pet'$ecu tat ptnă 
la a nulaTe p rin a rKume.n te inbata
bile, p lnsinclu-se în tregul tir al unei 
·cunoaşteii a vietii şi a l unei cu lturi 
ele o >asli tate imp1·esionantă, ller
cutat de un ma1·e tem-peramen"t. 

Aut()ru l acestor t•î.n<'lu ri a în~&\J; 
de citeva ori să realizeze un inter
viu cu L. KaJustian. L-am chestionat 
despre multe şi ne-a vorbit despre 
multe. bespre agil.ala epocă p e care 
a traversat-o, p1imindu- i în ''Ql in 
pl_ept toate v iforele, despre cătuşa 
pe care dictatura carl istă şi Garda 
de ll'ier s-au străduit sf'1 i -<;i pimă 
c-0ndeiulu-i, despre personalftă'ţ:i te pe 
ctare le-a cunoscut. Desnre N:· 'l'i 
fule.qcu (căruia l -tl rost u n ap1'opiat 
şi pun de devoţiune susţinător, in
soti:ndu-1 ades în ~lorioasele sale 
-pe1-ipluri la Liga Naţiunilor d e la 
Ge neva). despre Armand Călinescu 
(intre ai cărui intimi s-a numărat 
ş i căruia. după mişeleasca sa asa
sinare, j-a sa lvat fiul ele nedomo
Uta vindictă a legionar ilor). despre 
Lucreţiu Pătrăşcanu (cu ca re de 
multe ori şi -a int·e1'Seclat şi pasiI, 
şi ideile) . despl'e N. D. Cocea, Ce
z.ar Petrescu ~i Alexandru Sahia 
(de care l-au legat o strinsă frăţie
tate spirituală). despre a lîţi a şi atî
ţia alţi i , <)ameni politici ş i oameni 
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Contemporan cu noi 
~t i11fr-o dogmă (,,t<>atij vja\.a am 
lupt.a~ impotiriva dogm~r coer cî
tiv.e", mârtui·iseştc e l undeva). i 
nid măcar într-unul Şi acel.aşi ţ x: 
nl travaliului său puO"licistic. A r -
1T1as, chiar şi la vfrsta purului grţ; 
z•1nat, un om a l surprizelor. reve
Fnd, ca orfoe creator a·ut.entic, i-Q.lţ 
<1ite faţete, nebănu i te măsud f 
'1rizonluri mereu deschise ::ile d~ 
mersului său în cultura romană. Cu 
ani in ut-mă., cind i-.a apărut volu
.mul „Facsimile", Şerbru\...Cioculesa . 
pretenţiosul şi prezumţiosul nostr1,1 
critlc, nu-şi ascunaca. în ampla 
cronică pe care i -a închinat-o ~ 
.,l1omânia literară", mirarea di 
acela pe care-l <;lfu.se dintotdeauna 
ca pe un înfocat publicis t politie 
se vădea, iatP şi un fin exeget a l 
literaturii romane, cu insl.mmenfo 
cdlice ex I gen ie, puse la lucru in.
lr-un stil ele\"at şi atractios. (SL
mulată. fireşte, mirarea lui Şerb(rtl, 
Cioculescu, căci nici pen t el, 
şi n ici pe ntru al~li. nu era un stf 
cret talent uJ de critic si de t><>tll'e!
t i t Hternr al lui L. K , ~robat în
destul pină atunci). 

de bine, s pirite <le elită ale vremii, 
scriitori, gazetari, artişti. savanţi, 
nu numai de la noi. ci şi din lume, 
cu car e a împărţit o aleasă. prie
te nie şi aspra merindă a luptălo
l'tllui pentru liber tatea şi demni
tatea omului. N-am izbutit, pînă 
oii, s5 alcătuim interviul pe care 
ni l-am propus, excedaţi fiind de 
o materie ta:ptică deb01·dan~. pe; 
care n-m:n fost în stat·e s-o stăpi
nim, s-o organizăm şi s-o selectăm. 
aducind- o la r igonle oonversatici 
t1pogrnfice. Căci - e nevoie s-o 
·mai spunem ? - nu toţi posedărr. 
a rta de ziarist a unui L. Kaluslian. 

L-am inlrebat odată, in cursul 
acestor conciliabule pe care nu 

. le-am fruct ilicat : •. De ce scrieţi?" 
Ne-a prjvit, o clipă, lnterlocat, 
apoi, sul"izlod · (cei ce-l cunosc ştiu 
cum surîde la întrebări inepte, cu 
un suris anume, care să nu te jig
neascn), ne-.a replicai că întrebarea 
as ta i s-a rn.ai pus, i s-a pus cu 
mul ţi ani în urmă, şi di răspunsul 
pe care l -a d at atunci e valabil şi 
azi. (N-a m ai adăugaL, căci era 
inu lil, asta şliind-o şi noi foarte 
bine, că, în ceea ce îl pt·iveşte, nu 
şi-a n'lod lficat niciodată, prin ani, 
opiniile). A răspuns acestei intJ:e
bări. pe larg, în .,Facla." lui Ion 
Vfoeo, din 30 septembrie 1933. Şt. 
soot-0cind prin arhiva sa de articole 
(multe din ele rămase cloru.· in faza 
ele şpalt, oprite de la apaliţje de 
cenzură). ne-a oteri t ziarul în cau
ză, din c-are desprindem : 

„ De ce scriu ? .•. Scrisul, dupd a 
m ea păr.ef'e, se impu11e ca un co
'TOl.ar iinexorabtL aL wnei emotii, 
indiferent dacă se imprimă p sihic 
sau cerebral , a.1. unut şoc care naşte 
uneo-ri obsarvcţi.a, ca.re poate deter
m ina atteort Ideea, care poate face 
să se iVli'4scd. cîteoda·tă inspi1•aţia. 
Aşa cr ed cd s-a sc1·is dintotdeauna, 
de 1a. vr emea p enei de gîscă 'l)înă la 
timpurile d e azl. ale s tiloului de 
au ·r de nu mai ştiu cite oorrate ... " 
Şi rnai de parte, înfierb'tntîndu-se, 

ca în loate lu~1i lc lui d e poziiie, 
pe măsură ce gindul cobora lot mai 
adînc in el, arzindu-1 pî-nă la mis
tuire : , .... De aceea i.nt reb, 1.a r!ndul 
meu. : ce poate face un p oet cu 
idealurile 1uiufragia.te dectt să-şi 
cinte tristPti le şi dezamdgtri.le. un 
dramaturg care trăieşte m ora11uriie 
unei socie tilţi p-utregă!te, un 'TO
mancie „ ca1·e cunoaşte ex1s·te11ţa. o
ribilii a. un ei familii sau a. unui 
clan. u n n u.vel.ist care întUneşte o 
curiozitate umană. bunăoară. un 
incest , un pamf let.a-r atent la atî.tea 
hr·igand.aje. un estet care 11ede o 
li.11.ie ş11i2 sau o arhitectură et ero
clită, un eseist care a surprins o 
problemă nouă. un m oralis t c11re i! 

pus fai f ata prec~pte lrn· cii lcate. un 
f ilosof care d escoperci o eroore in 
sist em ele precursorilor .~au o i 'IJ.SlL-

,_ 
ficie n ţă i n cele a le con tempora11i
lor ? Le dcnu.nţd, le strigă, Le ma1·
turfaeşte ... Ce~aş putea fa.ce eu., iri 
fuţa inechităţilor sociale, in. faţa 
contr astului c1int1'e două Lumi, un~ 
de sătui şi alta de flămimi, una 
de pri"t•ilegiaţi şi aita. - turmă 
oQidită şi fmpilatct? .•. Sau i.n faţ.a 
excese lor ( .. .) în numele cdrora. se 
spa1·g capetele în Cişmigiu· la 71işte 
batrini neputillcioş-i ? Ce pot 'face 
tu· /ara 'Uf"ii de rasă, pe tare orice 
cap sănătos o rep1Ldiază, sau cum 
JlOt privi im.pa.sibil la deşuchierfl.e 
politicii. insti•nct:ual e 1)Use Ia cate de 
ouv ernanJi şi ocrotite de ei ? Ce 
pot face fn faţa ned„reptăţilor de 
tot felul, a. calomniei ticăloase, a 
af.iţărilor fără notmă, a legaUtciţii 
conced.taie, a sp irtt'UhLi de justitie 
absetit ? Sau cind mii iovesc de ar
hLereJ fiJ.ră Cf"edin.ţii., d e ·morali.şti. 
fără 111.0rală., de tilh.a.;i, servind lec-
1.ii d P. onestitate, de pfostituaţi care 
blam.cază prosttt·uţia., ele in.consec
·venţi anatem·tzind ci11ic i nconsec
venţa, ori eînd văd jurăminte căl
NJ.te şi făgădttie li. politice u itate -
biLre.b ia.raşi : pot să nu scriu ? 
?oate trece un mhiuitor d e co:ndet 
- 1.(41 sen.ş:i-bH şi tL"ll Tecaptiv. deci 
- fără să se induiq.şe$e pe lingă 
o dramă, fără să-şi. ftpe reuolta pe 
li11ga o nedreptate, :fd:ră. sq dărîm r 

. de pe soclu uri f aLs JLP9~oL, fără să 
<i-ea in .Vileag ră't.ăcyn1e, v iditJ din 
mirajul S'l.Lperstiţiilor, fetişurile, e
TqStLrile ? .'Şi poate el să. u n pil.!n'l>u
iascl1. tp·ocrizia, dupLicHat(?(I., poltro
ner hl:e, şi să nu fla.ge1-ez;e <m l)tr
ba.ciul sl.ovei. epiderma care ntt 'ştie 
roşi?" · · 
Şi, col'lclttziv : ,,AstfeL, scr isul imt 

:ui.re ca; o necesitate ~ihc>l.onică şi 
C(J o treoutnţ« d o q. ntd" e libero pe 
71itne msu.mi de tristeU. de nilhni-ri 
şi. de 1•evol'te', • c.a sd p ot 17ăzd.1d 
altele. Dar în cw::;ul meu special 
m ai e ceva: sin{ ateu. Si, proba
IJit, fiindcă fieca re din noi are ne
i:oie de un reazim interior, mi-am 
făcut dt n scrtS · o misiune şi unica 
mea. religîP''. 

O profesie de cl'edint.ă '! Mai 
mull : o p1"Qfcsic de muncă - sau 
de viat.ă - purlind rlumelc lui 
L . K al 11stinn. 

Un -:onsecvcnt. clar nu un inchis-

Ar mnl fi m ulte de spus Jespr'tt 
L. K.alustian, sau in legătură cu el 
Ar mai ti de spus. de plJdă, că, 
pnn articolele sale din ~mi i prigoa-
11ei, din care doar o mic.:ă parte 
&u fost strinse între cope:rtel 
„Conspiral]ilor sub cer d~sc!1is" 
(~uperb titlu !). lstoda „slîngii" la 
români s-a deschis spre o in1.rcagă 
lume, ilustri'1du-se ca 0 istorie a 
luptei penku libertate. dreptat.e 
pr1.;-gres, dernocra1ie. independenţă; 
umanitate, care s-a scris }i cu 
sînge, dai.- şi cu peniţa. 

Ce să- l urăm lui Leon Kalustian 
la cei 80 de a ni ai domniei-sale ? 
Ne e teamă de vorbele mari, ca re 
tim cti-1 crispează. Ne e teamă de 

mod~stia omului care nu e o poză, 
e chiar fiinţa lui. Gazetarul cel 
e1prig, cel tumultuos şi cel bătăios, 
este, ca om, o stnictură htperaen
sibflă. un blajin, de o blo.jinătata 
:;era!ică : el circulă p1·int.re noi cu. 
<i francă. surizătoare şi funciară 
di crc tle, refuzind rezolut adularea. 
c;i.utată numai de cabotini.. Resoe.c
:fodu-i felul ,de a îi. n-o să-i zicem 
deci decit „La mulţi ani" . Cu să
nătate si cu niste noi arUcole si 
nişte cărti. multe articole şi mult 
cărţJ , prciioase daruri smulse din-
tr-o lnimă generoasă. . 

Ilie P URC ARU 

Reînnoiţi-vă abonamentele 
la revista 

l,ll~.\ 
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• Gazetare ... despre gazetătaie I I 

Numele Lui Octav Livezeanu 
(1902-1975), mai puţin CU1!0SCUt 
tinerei. generaiii de gazetari, poate 
fi î.ntHntt astii.zi in majoritate" stu
diilor sau hicrăr.ilor de sinLc::r'i cate 
arializeazii direct sau indirect, a.ţ 
pecte legate d;e contribuţia presei 
democrate lct dema~carea şi com
baterea f asd.smului ţn periouda ct'i11-
tre cele două ră,zboaie mond!ale. 
Era. încă. student pe bc1ncile f acuJ.
iă ţii. cind, la inceputu.L deceniu.Lui 
trei, Octav Liţ1ezea.nu se mmăra 
printre cola.bo'fatcrrii ziaTUlui „LJ1.lp-
1ălorul'· , publicatie ca:re, apă-rută 
intre 1920-1922, i11iţla.L la tipogţa.
f ia „Adei:ârul", apoi la „CultiL?'O. 
naţională", reimea i:n paginile C!i 
semnăturile prestigioase a.le u nor 
condeieri consa..c-ra.ţi. la v remea. a
ceea precum. I. Vi n.ea, C. Oratw. 
Gala. Gala.ction, N. D. Cocea., dr. 
N. Lupu, Eugen Relgis ş.a. „Ceea 
ce mi-a rămas :în minte -- măr
turisea după. mulţi ani Octav Li
vezeanu des1n·e d.elnctul sdu în presă 
- este vioiciunea acestui Ziar, 
modul deschis, demascator. in care 
aborda. problemele \tremii şi felul 
cum le e.xpunea. ~L'a un zia t· foarte"" 
citit, căci .,Luptăk>1'Ul" imbrăiişa 
toate cau~ele drepte, luind .apăua,rea 
muncitorilor şi ,a celor oprimaţi dec 
către o bupghezie avidă. înnebu
nită după succesele întregirii Ro
m5niei, alunei, imediat după pri 
mul război monwal" . 

Cit1d în august 1925 apu1·ea 'P1'1-
mut numii?' al p e·r iocliculrtii ,.Viat-0 
u11iversl'tară", a.vi1td ca subtitlu 
.,Organ ai Uniunii Shu.lenWor l n
depcm.denţi.", Oe~ Lîveuanu se 
afir-mCl pri.mire cei 1111.ai aP'l"ioi Lup
tători ai cauzei, siudenţimH demo
crate, uniunea r-espectiivă, ca de 
altfel şi reuista, a f lîndu-se sub in.· 
~ru11tar~a Partid:ului Com.wnist. 

D!n comitetul 'f'eda.ctiona1, f ăceat1 
1Jarte stud entul comttnist T imotei 
Marin, care a m i titi t uz.tari.or in 
lagă1·u1 nazist de tristă amiJ1tire de 
la Auschwitz. Mihail Ciob.inu•, care 
denunţa. încă. de la primuL nttT1i t11 
manevrele rnsi.s~ .a.le gu:verrumţitor 
în rindurifo stud,enţimii, Alexan-

• 

Octav Livezeanu: 
li 

(' I 

„Păstrez şi acum imaginea..:)., 
'""- li 

tovarăşilor cu care 
„ I I I ·. 

'" 

am 
dru Mihăileanu, iar ca seare'tar de 
redacţie, d'U-C"ind tn spate tooc:.l bu
cătăria. r evi.stet, Şerban Ciocq.lescu, 
cel care avea: set noteze î-n ~olumt,d 
sdu de amiinthi apărut î1i 108,1 la 
Edihtra „Emh1escu · : „Grupru:ea 
noastră îşi propun.ea pur şi !iiJnplu 
să 1:eaducă pe studenţii scoŞi fo 
stradă cu loziocl rasiale bµURanice 
- in să.lile de curs. şi de olbliott?că, 
penlru a-şi surşi studiile şi a fi 
folositori culturii ,naţionale„. Am 
i:euşit să ob\..inem în cele 10 nu
mere pe care le-am frWlzărit cu 
interes sporit, colaborări de, presli~ 
giu ale unOl' unive.t:sitari democrail 
ca; P . 'Co:nstantinescu-Jaşi, tle pe 
atunci comunist, C. I. Parh on. dr. 
G. Marine5cu, dr. Al. Slătinean.u, 
G. Plastara, dr. Z. Iagnov. dr. L, 
R~u '.'. La. Ti:nduL său, Octa'J Llve~ 
zeanu, euocînd trăsă.tttra a.parte o. 
specificului pubLica.ţiei ş~ riscurHe 
pe care ş~ le a.sumaseră toţi th1erii 
co.Laboratori. deda;ra în ·OOd.r-ul un.cd 
se1·t comemoratil)e organizate d e 
Muzeut Lite-rat urH la. 13 iunie 1974 : 
„Un.iunea „ SLuden\jJor lndepenclenţi 
şi „ Viaţa universitară " au dai. o re
plică foarte se1•toasă dezmr1ţuluj 
fascist care incepea să se arate ş.i, 
în special, mişcăi:ilor studente.şti 
ca1·e erau atrase <:le cuzism şi de 
legio~~rismUl in iaşă. Păstre:~ şi 
acum ima~inea tovarăşilor cu care 
am dus această 11.fPtă„ ." 

o altă pub1icq.tie - de a.sta data 
un co·tid.ian - i'n coloanele cărtti<J 
Octav Liv~zeanu avea să cle'!făsoa'Te 
o foa·rte -bogată şi dtversiJicatti, ac
tivitate gazetărească este zlarui 
„Aurora.". ,,Aurora" - declara Oc
tav Livezean u in. cadrul aceleaşi 
seri muzeale dedica.te tradi.ţiilor mi
ma1ite ale presei. romaneşLi - a 
fost s1..-oasă <le doctorul Nicola.-! Luuu 
On 192.l n.1i.). Foarte mult-1 lmne 
a crewt şi poate mai cred~ şi 
a~tăzi. dl .~urora" a f<lSl un di
cios al parlidului ţărăn~i;. Nu, ni
ciodatli n-a uvu~ acea'iHi cuJitatţ?, 
deşi a-servit partidului tări:lnesc în 
măsura în care Si doctorul Lupu 
era unul dintre şefii ncestui pnrtid. 
Dar dacă ar fi fost sli fle oficl6sul 
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luptă'' 

particiuJui. n-at' fj avut independen~ 
ţ.a pe care a avut-o, fiindcă de 
foarle mulţe ori ziarul a mtran în 
conflict cu partidul tAră.ne.s.c l?en
tru atitudlnea pe care o adopta. 
„Aurnr,a" a 'Publicat reportaje foaJ·
le tari în Llmpul procesului din 
Dealul Splt'ii. Atunci a apnrut î.o 
paglnUe gazetei o caricatură, în 
costum de ocna~. a maiQ1·u.lui Cer
nat. comisarul regal, Jucn:t care 
antjcjpa o situaţie reală. _pentru 'Cfi, 
du,pă dtiv.a .ani. ma.lo1·u1 Ce.mat, 
devenH director·ul general al inChi
sorilor. a fost intr-adevăr judecat 
şi condamna~. îmbrăcat în costi1m 
de ocnaş, pentru mallmpniltcur lle 
făcute la direcţia închisor ilor ..• Au
rora" ·a apă1·ut întil sub direc(ia 
lui N. D. Cocea, pentru ca, apoi, ea 
să Lreacă sub conducerea definit ivii 
a lui Tudor Teodorescu-Bmnişt<-. 
Acolo a desrnşurat Branişte una ·dln 
murile lui activi.lăţi, pentru că, 
după cum spuneam. ,,Auro1•a'.' era 
prezentă lntotdeauna în toate oca
ziile, alunei cind era V-Orba dt? 
apărat o cauză dreaptu şi de pro
testat împotriva" samav0lnict~i. A 
vea o 1·edacţie modE-Stă. Aoolo. in 
redacţie. mi-am început eu ca1'1ern 
gazeliireascii, sub indruma!•ca di
l'ectă a. IUi Branişte, pe care i1 con
sider dascălul m~u în materie de 
gazetărie. ..Aumra'1 a apănit din 
1921 pinu în 1927, cind :;i-a in
lrcrupt apru:lţia. T....a întrerupere a 
contribui.t· şi faptul' că e1·a lipsită 
de mUloace materinle şi nu voi::i 
să se înglodeze în anumite interese 
care s--0 oompl'omită. A reapărut 
în rnao. de astă dată c:a s-ăptlhl'lîflal 
şi sub conducerea mea. Branişte 
tM"a acum angajat in altă parte. ern 
prea ocupat, ca să se moi ingri
jeac:'cli şi de gazelă si. w·intr--0 în
ţelegere cu d6ctorul Lupu. m-a 
propus pe mine s1'1 conduc mai 
departe acest şăplămlnal. mh:-Q 
scrisoare pe care mi-o scria a tunci, 
clupă ce îmi făcea o caractetizare 
a a ptitudinilor pe care le-aş' avea 
sr1 conduc „Aurora". îmi spunea: 
„Te 1--0g să pui tot atita !luflet la 
această gazetă, cit am pus ş:i eu, 
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Gazetari despre gazetărie 
pentru că apreciez perioada ele la 
11Aw·ora" - cea mai frumoasa din 
cariera mea gaz~tăreasca" . Ca ·;săp
tâmînal, a apă.rut pină ln 1937, in 
timpul guvernului Goga Ziarul şi-a 
păstl.'at şi .sub cond,ucerea mea ş1 
CU;,~olaooratorJ v~lµ, dar şi u.nti 
noi, prinlre care citez µe Ştefa.a 
Tita, imPotriva polilicH partidului 
naţional-ţărănesc, actJuni antifas
ciste şi, in special, peotJ:u spriji
nirea frontului popular care se con~ 
lw-a a~unci '·. 

F>e altfel, în articolul ce-L pu.
btica, i ii <J<n'Ua~ie 1932, La im.pli
nirea a zece „~ii de , ta a.PJ,i.dpn. 
„ Aurorei·', gazetarul. fdcea u11 scur' 
bi.lanţ de activitate a. .âa.ruLui., de
venit in,tre timp săpttiminal, punc
t ind. aceLaşi crez ce-i muma seri.sul 
j.urnalistic, b71 contextu~ politic al 
vremii : „Şi atunci 111121 n.n.) a 
aP.ăt}!t. „Aurora··. Ea nu venea nici 
ca organ lansat de cine Ştie ce 
co.nsorţlu bancar, nici ca o a!i:t
mare a unor ambiţii ncs:itisfăcute, 
care işi caută prin presa ·O t.'Onso
l,a1·e sau o reabilitare, curu se in
timplă adesea cu cele mai multe 
gazete ce se lansează dJn cînd în 
dnd. „Aurora ·•. apărea ca o nece
sitate şi crecUnţa că ea trebuie sli 
apară a înlocuit atunci şi lipsa de 
bani şi a în1runtat şi greutăţile 
enorme ce i se puneau .în cale. Cu 
această Cl'<..":Cllnţă în mai bine, cu 
aaeastă conştlină a dat.oi-iei de a 
lupta cu orice risc jmpotriva tlcă
loş.ilor, cu acest sunet pe care o 
seamă de UnerJ H puneau in slujba 
unei opere de educaţiecetă\enească, 
s-a p u.tut. lucra am de zile tntr-o 
redacţie săracă, la lumjna lumînă
rllor şi fără foc în sobă. ,.Aurora" 
a fost timp de şapte ani (din 1921 
pînă în 1927 n.n» îndrept.ar pentru 
mulţi şi bic_i .de f.oc pentru şi mai 
mulţi. Cind se vor încheia odat::I 
socotelile asupra unei politici ne
faste, care îşi profilează pină azi 
neajunsurile. se va şti contribuţia 
adusă de această gazetă, intru com
baterea acestei poli,tici" . 

fo toamna aceluiaşi an - 1932 -
numel e 1lli Octav Ltvezeanu f igura 
pe frontisp!c-iul unei no1 1·eviste, 
„ Opinia publică", î.n calitate de 
r edactor. Prilej pentru ziaristul în
cer-eat de a. face o nouă profesiune 
de credintci. 1n edi torialul prim.ului 
număr, intitulat „Fără program", 
putem ciii, intre altete : .,Este obi
ceiul ca, atunci cind intri într-o 
sală de spectacol, să arăţi biletul 
,,La control" şi clnd scoţi o publi
~\;ie. să .a.fişezi un j)1'0gram. Pen
tru că nu vrem să aven\ discuţi i 
Inutile în timpul <Spectacolului. de-
el.arăm de la început: - N-avem 
bUet de intrare. n-avem program.
Nu aseundem nici in buzunarele 
hainei, nici în cele ale ver;tei so
luţia crizei actuale. (Ref erii'e la 
criza eco11oinică cfur şi 1a cea po-

Ulicii din perioada respectivu n .n.). 
Nu av~. it1 saJtarul biroului, nici 
Ltn plan economic, financiar sau 
moral. Nu credem nici m geniul 
lehnicienilor, nici in m enirea pro
vid.fulţială a dJw Titul&>.""CU. Nu pu
n~ prea multă liădeJde nici i.n 
pa1•tldele mari. nici în grupările 
mai. mult sau mai puţin personale, 
ce spol'esc z.tlnlc. Nu a vem ingirn
far-ea de .a ne lncbipul Că dv. jin
dm ţ:i cu do1· după o nouă tlpălitu1ii 
sâptăminaJi1. Nimic din toate aces
tea ! C!'edem insă, că almosfera îo 
eai;e u~.ţjm s-a im.Picsit pesl~ mă
sură". ~$1( dLLpă .ce aduc.ea · ctteva 
arglL1nente pentru a demonstra. e
xistenţa unui „cancer mora.L", c2 
rodea vi.ar.a politică a tării., d'Upă 
ce demmţa politicianismul ce jăceo. 
casă btl61.d cu lichelismul, la care 
se adătc(lase „o nouă prof~i.-:! pa-
litică, o nouă categorie de antre
preno1i ai naivităţii publice : apă
răt.orii Coroanei. cavalerii morilor 
de vfoL·' . editorul săptcimînalu?ui 
co-n.chidea.: „O'pinia publică ·• nu Işi 
face iluzia puerilă că ar pul.ea în
drepta relele acestea, dar îşi ia în
dat.orirea <le a le spune, de a le 
divulga, de a le arăta cu toată 
sinceritatea„. El bine, „Opinia pu
blică" va fi rereas,tra desc!lisă. prin 
dreptunghiul căruia va intra o undă 
de ae1· proaspăt şi înviorător.„ .,O
pinia publică" nu est.e a nici unui 
partid, a nici unui om politic. Nu 
este a nimănui. Tar a noastră este 
mai putin decit a ori.cui altuia. 
„Opinia publică" este a dumitale, 
a dumneaei, a tuturor .::elor cure 
- sătui de această atmosferă vi
ciată - vor sit respire aerul proas
păt al vastelor orizonturi. „Opinia 
publică" nu va măguli nici s trada, 
car-e de alitea ori a făcut jocul 
conducătorilor ; nici 'PC condudto
rii care de alitea ori au dus mul
ţimea p e căile urii şi ale inconşti
enţei. Va spu:rte deschis, fâţi$, răs
picat. ce Cl'ede şi despre unii şi 
despre altii". 

Şi pentTu că fa cele JR pagini, 
jo·rmat carte, cîte avea fi.ecar" no11 
·număr al -revistei, nu .mimai Octav 
Uvezeanu, dar $i coia.bomtorii ex
terni - între care-i mentionăm pe 
Sccwlat CaUimachi, D, V. Barnoschi, 
T. Teodorescu-Branişte, N . D. Cocea, 
A. Munte ş.a. - nu s-au sfiit să 
spună totdeauna lucruTilor pe mmie, 
oei de al pa.tmtea <nu.nuli al 11Ubli
caţie-L a fost confiscat de autorităţi, 
iar cu 11,T. 13 din 26 f.anua.rle 19.'f.î, 
„ Opinia. publică" era obliq:i.Ui. să-şi 
fncete;ze definitiv apa.riţia. 

Gazetar politic prin 13:tcelcntă, 
attgajat în acei <mi la „Ailevărul 11 ş! 
„Dimineaţa". deve11.it concomitent 
colaborator f1·ecvent al să1>tii:mina
lului de doctrină şi. oritmtare 
marxistă „Sth1ga", al „C111;întu!ui 
Liber" şi al altor pubUca.~ll. d emo-

era tice, Octav Uve,aeanu. 1it1< s=d 
Ltlş~t de f eL hittmi<Uµ de 2{1 mu.rUe 
arbitrare a Le autorită'tilOt .şl„ \ e
plifla încredere în torta euvflaul11i 
scris, _ n:-a scăpat nici. 'Ul/'l. . 1.tî};P{ e 
a in.tan, cu pana sa, pltCfO.n.\11''.~l
detcrilor de pe ba1'icadele ·stf:fi "i. 
Cind în 1935 Scarl4t oallilnac1tl , i

Tect-Oru.1 „Clopotului·' di:n Botoiliii, 
se prezenta in faja. in.stafiţeL 3U'di
ciare din Iaşi penLn4 'fe'juileCaTea 
pe-ntbilului său proces ce · o,;. ;J i 
destu.ld V-fttid in 'limdurtl.e o'p· 
publice, condeiul lui Octav li 
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zea.nu lua apă.ra,rea e-min entt& ut • 
publlcist, atribuind, '71.U întfmpUlt~T 
ev.enim(?ntului, va.ZOO.rea de slmli§t 
„V)na, mal'ea Vină a lui CalliJ.nae i 
- scrf(I. Octav L ivezea.nu in „Cuu~ii
t :u! .liber" - este E:ă, în gazet.n Xii 
„Clopqtu.l" a protestat cu tem · -
mentu1 11.:li vijelios, cu .revolta 1 • 
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clocotitoare, împotriva cenzurii şi .a 
s tirii de asediu. Şi-a sporit vina ~i 
prin apărarea ,pe care a . luat--0 rnun
cilo.rilor ceferişti daţi în judec â 
pe Ul'ma grevei, Sfirşită CU ~
geroase incidente. în 1ebrual'ie 1933 
Pentru acest „cumul" de culpe, pu• 
blicislul Callimachi a fos t judecai 
de un tribunal sesj zat printr-un de
nunţ cuzisl. şi oondamnaL la un ~n 
inchisoare- şi interdicţie publi~. 
Oricît procesul lUi Callimachi ru: 1('1 
legait de articolUl incriminat şi d 
ordonanţa definitivă care-l trimi ·~ 
îo judecată, el depăşeşte aceste 11-
mHe pentru a se integra în seria. 
multelor procese ce trec de zidurj!l.e 
judecătoriilor. Asistăm la o in tei;a;; 
santă şi cifocenă luptă ce se dăi 
între curentul sinisbu al t'eacţlu11' 
şi a cel tinăr şi entuziast al demo
cratiei". 

„Curentul. siinistru al reacţiunii'" 
nu era a1.tul decil cez al c'itoroo 
gură-cască ce 'liu in.tr€velleuu pe 
r icolu1 dictaturii hitleriste pe care 
gazetarul- ave(!. s-o încondeieze t t1-'
tr-un ampLu a.rti.col, apărut. pe doulis 
pagini lntregi toi din. „Cuvintul li 
ber" (22 1wiembrie 1934) sttlJ titlul 
sec da.r percutant : „Dictatura". Bâ 
chiM. în cadrul aceluiaşi cureni 
dar de astă d<itii. pe pkl.nui cultur.ll 
- gaze tarul f.n.cadra, int'l' -un. alt 
articol. din „Cuvî-n.:ttLl liber'' ş"l 11ă-s
truşnica. încercare a polittcianuhd 
Mihail Manoilesc-u, t eoretician. a 
corporatismului italia.n, d e tip fa$~ 
cist, de a-l situa pe 11ta1·ete emi
nescu print1·e pr ecttrsorii ~de:tlo'I'„. 
corporatiste. „ln „Revista Funtlro 
ţlilor Regale" - 1iota. Octav Li.ue
zeanu - d . inginer Manoilescu 
scrL<; un a r tkol iotitulat „Er.ilnescµ 
economist" .„ Aflăm din articol uJ. 
citat că Emlne.'lQU a 'fost un econo.:.. 
mlsl. Mai mult, un ve1·ita b!l corp 
ratis t. D . Mihail (tot Mihail) Dl' · 
gomirescu. punea pe vremuri. îfi 
seminariile sale de literaturi\ pe 
Eminescu la vot ca să vacH dae.ă 
~te genial sau nu. D. Manoi1esciii 
procedează 111ai su.mar : îl pl·OCl!uti.~ 
fără vot deadreptul corporatist"~ 
Combcltind „argtime11tele ·' poli tici<t• 
-nulul. respectiv. gazetarul conc-hldeli 
cu indigna.re : „Ceea ce nu price-
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peam insă este cruzimea cu care e 
maJlrataL Eminescu. Cu ce a greş'It 
poetu l ca să fie azi speculat în mod 
ruşinos şi inhămat la carul gloriei 
dlu.i Manoilescu .?" " -

I 
{ ,J . 

n ăpâ'rdrlfit lui Scarlat Ca'Ui-
machi sau .<~ profe.sornlui Consta,n
tinescu-Iaşi, a lui Coitstant·in Ste're 
sau a altor 11ia1i ·n.edreptcl:ţiţi - ca 
sii nu mai: spun.eni de pe1·mancmtele 
sal~ Zu_liri <!e poziţie in. javparea 
d~ţ1~uţilor politici antifasqtşci sau a 
v~ct1melor 1Uiţiona-1ismu/ui ~ şoVi
msmului, O<;ta-v Livezeantt manî
f esta o i71traj)_sigen(ă de ia care 11:u 
era. nici cî:rlit dispus . s~ se abatii. 

l ntr-tt;n .semnificativ a1·t'icol pe 
care-L pub1~ca, sub 'tf.tht.L „Ctvil1zaiu~ 
scrisă." in 194.0, 1n zi.a.(ui „Ju-r:,iaiut" 
(reprod'Us de Geotge· 1vaşcu şî' An
toaneta Ţăniis~sc.it în votu.mut am.
tologic „Cumpăna cuv i1ttului!'' 
1939-194f). găsim e:l.J>riniat ?.n fra
ze meştlfŞugit şlefUlte, 'în:tr~gul dis
preţ al g'a.zelatulwi faţli de perico
lu l scrtsuZ.U.i lipsit de sinceritate d e 
1·ăs1nmile-re, g'i't:ja: · sa de a ·nu' se 
sttngeJ 1iici în c.o-n.d:i.ţtiLe s!l:eciale 
create de. riizboiu.l a'fl(lt al>frt l.a în
ceputu:riJe lui ~isLrugă,toa:r.? ;nis~u.
nza civilizatoare a scrisului Al 
optspi·ezecelea volum al encic1o.pe
di.ej fr~~~ie - .,ţşi începe!/. Octav 
Lwez~~. (id~f9Jifil~l - eş_te iptitu
la t „C1vilizaţ1a ,scrisă" . Prin acest 
Litiu, cum arată .şi redactorul sef 
al a cestui, tom, tS-a ;:ul să se mID:
c~eze .,ioc~ pe.,.p~re :î~ ~eţin căi;~e 
şi pubUcalille. m viata contemr,>0-
rană". Ti1upul în .cai·e apfu·c ac·caSc- r 
t~ enciclopedie inde.aniiiă !fl fri>i:e 
gmduri. Pe lîngă perspectfva 'd1::?
zastru 1ui ce poate fi adus · de rKZ
boiul total, admis ca tip modern de 
luptă, se ridică deja blruito-:ire ten
dinţa de sălbăticie. de n eresPect a l 
bunu1~i1?J:' s~iri tu~le, de ,diSP;lt~ pan
tru c1v1jjzaţie ş1 umanilate" Con
s~atind că „!'1iai,odată poate .nu. s-a 
fa cut a,tlta aţlu?~ de .aulJQrltalie.a 
„scrisului1' . dar niciodată nu ~-a 
scds cu n\ai fmultlt uşu1'inţ.ă ca . as
tăzi·' (alu~.ie a 4bunclenta tifera
tură de pro.Paugndă pfohitleristă. şi 
profascistă 11.11..), autorul. depLîugea 
„~ar;a devastare şăvît'şită în şpi
n!e m această noapte a •;eacului 
care dLu·~~ de vi;eo 10 an,i " . „Cee~ 
ce. ~-a 7~hslrus Jn sufletele a 'Zeci <'e 
rn1I1oane de <>ameni - continua 
~ct~'b .Liiiez~1iu. · - deve1tiii turme 
fascinate d_e Cît:e o carte (referire ·la 
,.Mein ~ampf" (Lupta 'nea) a lui 
Adolf ţ!itler n.n.) - oroclamată 
monument de cultură şi unică sur
să de inspiraţie pentru lot ce s-a 
scris uJter:ior - cu greu \"a putea 
fi refăcut. P.e,ntru apărarea <>pere
lor de artă şi a .ctvilizaţi~i scrise 
nu e suf.iclen.tă modern'lzarea mij~ 
loacelor tehnice · ca1:e să oprească 
distrugerea. Este necesară. in prj
mul rînd. valorificarea Joi· ·în su
ne tele oamen.ilor. refacerea respec
tu lui pe care ei îl datoresc aces
tora". 

Consec1.:ent convingerilor sate de
mocratice, Octav Livezeanu şi-a 

co1l.linuat aclimtatea ;urnaHsttcu, 
după 23 A"ltgust 1944, la „Fro1ttui 
PLugal'ilor", unde ataca vrobleme 
a.cute a.te acţ1,talitătii soci.!tl-pojj,tice 
prec-um şi ~ alte ziare. şi .efet>is't~ 
angTenat'e bi 'mâ:rele proces d.e î'1i
nofre a societăţ'ii româneştL. 

Am primi t 

la redn'ctie: 
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La stingerea lui din viată Mircea · 
G·rigorescu, f ostltL coleg di,; redac
ţiile ,,,Adevăru.Lui", ,;DirnineţH" şi 
„Cuvin.t.uLui liber" scrid la 5 iu
nie 1915, într-un articol-evoca.r~ din 
„România literară" : .,Amintiri, 
Octav Llvezeanu lasă nenumărate 
in urma lui şi toate 5int limpezi, 
~1·umoase, conţin un incomparabil 
indemn 4e .amiciţie ac'tivă, de e-
c.hillb;ru bine cumpănit ·„c;i de in- Sup·ume.1itul politic, social 
flexib'.i'Jă gţ!1dfre deinoc·ra.1.Jcii; pro- cultural editat de zia.~f 
gresisiă, ge1)eroasă. Cei ce l-a u cu- „Vni1'ea" - ALba., coiwacr~t 
n oscuL de mult, din tinereţe - şi eve1iime~u.lui de adînaă re-
din aceştia mai sint cîţiva - p0t zonanţă iStorică de la 1 de-
! i ·martori că portL"eLul moral şr oembrie 1918 este - prin in-
chiar portretul fizic al lui Octav ti·eg conţinutul său tematic -
Livezeanu nu i·ămăsese neschimbat un m eritoriu a.ct publictstk 
sub forţa evenimentelo,r şi povara de resttty.ire a wno1·a ·din ar-
anilor. A venit la Bucu.re.ştii de la ·gume:?rte'le. fa'f'ă tăga-dă ale 
Rimnicu Vil.cea, in 1921, să urmeze g'in4irii şi sm~ţiJ·ii r01nfLwşti, 
cursw:lle· universitare: Avea fa an·i ele p e mele.agţt4'ile -iinde. s-a 
şi ducea -<:u el, ca inrotdeauna de tnfă.ptuit a,chii . 171u11re'i uniri, 
a tunci, un mare număr de cărtl cu. şapte d,ecfinii· în ri.(IJ'mă. 
bllne. bine citite. In' viata sto.den- Ideea d,frectoore care m s·t-at 
tească din anii aceia băteau vinturi La baza al.c.ătutrii sun?ţMUhti 
aspre, prefăuite. Huliganismul era - Tacord1ti trecut-prezent -
spri j init de formaţiile ·pol'itice reac- -îşi găseşte o limpede şi rele-
{iionare. Se agita, cu violenţă cu- vantă transpunere pu.bUcisti-
zismul şi: :gardisrnuJ.„ l n l!J24 ' (de că. Simpla ctta1·e a citorva 
fapt ~ i9.25 n.n.) e l a. intrat în rîn:- titluri este, crede:m, edi/ica-
dmile ··redactorilor l:e~ist.ej .• Viata · ,toare în ac.est sens. ~.stf/el ar-
1;1niversifa1',ă" „. De pe atunci Octav tic.olelor despte pr.ez:e1rt1il ·1.u-
L1vezeanu a inceput campanii an- 1riinos ai Epocii, NicoUl.e 
Ureacţionare, iar articolul său de Cea:u.,escu : „Uinî-rea, -unitatea„ 
debut intitulat ... Filtmtropie sus- înfăptuiri iStorice ale poporu-
peclă" era un pnmilet vibran~ îm- lui româ1t", semnat de Ton 

-l>OtTiv~ fascismului. De la „Viaţa Savu, prim-secret.a·r a.L Comi-
universitară". Livezeanu a trecut la t·etului judeţean Alba a1 
„Aurora" „. In paginile „Aurorei ", P.C.R.; „Pe temetla u.nui tre-
chiar cînd aparitia era amenintată ~cu.t oiori,os~ ~ i:~ :ruei1'tJ.. "vl.-~ţ 
de guveL·nul cuzist, Livezeairn a con- guros, un v iitor- ·î'liflo1·lto1'·': 
t imta.t să al'.iri~!; aţeea.<;i\ „linie ae „A.lba 711 /i.a, străLucitoare Câ-
a ~i L~d.i r:ie cl.,es·~.~ ":~e~asc:a:ţ~~t.' ~ şi „ : · 1'l{m?1i1' a. e'OOiliil;'t:- . s·oCialist' 
s? m1Jiez.e pîi tari;L rJsCul·i ':ii P.~:k- • „Pnn f orta. rlHnţit ) î · bra.ţe-
c<>Ie. acţitîtn antffiisc1ste ş1 , în ·so~ · ' 1or ?toastre' ~G1î'S't1rîiim edifb 
cial. act.iuni pentru s prijinirea fron~ ciul de 771 îine (l.L patrl~i" 
lului populat care se contura li se alătură cele desti:nate a 
a unei". , Si -referind11-se la nctit.>ita- omagia un · trecut glorios : 
tea lui Octav Li'Vezeanu ca gazetar „,Marea. Unire - un act de 
şi m.ilita11ti p olitic după ~.libe:rare, 'p1·ofundă dreptate ist·oricct" i 
Mirce.n Grigor-escu nota în încheie- „Decembr-ie 1918 - t6ate dru-. 
rea ei;o~li:rii •sale : ,;~stfel, -a con.tri- murilc ţării duc · ·ia Marea 
b1,1i1: cu·, pasiune ia infăptuh'i<a gin- U11~1·e"; „UniJ;î în orice vre~ 
dm·flor pe .oa.~e . 1e f°.1·mu~~se._ con~ 111( am fqst,. v_om . fv birui-
secv.en t în A.VJ.a\;a unive1·s1t.1ra ''. în ton"; „ l Decem'bne v1918 îitt 
„Aw·ora", „Clopotul" lui Scarlat pTesa vrem.ii" ş.a. () pagină 
camma·cht rn .. ~oevărul''. .,Stinga" de. versuri, su~ _ -~encricul 
ş· C • 'tui no .„ . . . „Şt-11 pla11u-eternilaţ1·~ Romii-
• 1 " uviry. c • ei'. • zi axe 51 rev13te nH-s un popor" , o altă 7Jagi11ă 
1~ ~~~ Octav Livezeanu .:i scris, consa.cTată unui repnl'taj d~ 
cms incu-le, cu talentul <;i formi- la Combi'IUi12LÎ nii.·nier a,l cu-
tai.ea convingerilor lui. AmiMirea pni l'tl.i de 1a :Roşia-Poen,i · sub 
<imu lui , ·a puhl1cistu1ui, a prietenu- tittul „Munteie ·nevă:~ut'' t?i-
lui Octa\i Lil)i-ez.eanu va .fi păstrată tregesc un sumar ecliiHbr~t 
cu drag şi cµ respecL ca o neobiş- ' bine pus i"P- val(>are de gta.,fi~ 
nuit de tna.Jtă · ~alQare etid, profe-
sională şi umană". ca sobră şi perfect adecootă 

conţinutului. ,• 
Constan tin DARIE 
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"_, - - Rub!fl . r . 

·• Am~văzut. 9 Ne-ci. Plăcut •Vă semn~iO 
Z iarul „România liberă" redlm ensioneazii te

matic o rubrică mai veche de dialog cu 
cititor u, • .&id înQoia lă utilă şi pină .acum, 

dar care se referea mai ales la prpbleme ..;.C\.l 
caracret· cetăţenesc care intetesatt sfe{e mai hu:gi 
de ciUtori. Rubtica Anl fost sesi~ţL. Răspundem 
cititorilor din numărul din 14 decembrie. işi p ro
pune să intervină direct în re7..olvarea unor pro
bleme aparent mjir unte, de fiecare ~i, ale cet:l
ten ilor, la sesi'l..:trea acestora. !ncepî.od cu spriJi
niren cererii unei locuitoart\ dln Buf.tea de a şe 
găsi o modalitate de pt·ocurai·e a încăl(ămintei qe 
cauciuc s~n cea a unui cetăţean dLn „Constal)ţa 
care soltcltă ajutor pentru găsirea unui d.ispqzitl\/ 
de stors. usturoi, pînă la i-.ispunsu ri unor între
bări privind acordarea concediilor medicale sau 
cauz& unor dereglări în fumizarea apei calde 
într-un bloc di n •rg. Neamţ realizatorul rubrici i 
- Constanti n Sirbu - găseşte pentru răspunsu
riJe la fiecare sesizare nu !numai tonul cel m ai 
poLri.vît, stim ulind încrederea tuLuro.r cititorilor 
pentru a se adresa rubricii cu tot ce ji preocupă 
- dar şi rezolvările necesare, comunicîndu- le in 
spaţi ul rubricii. A5l}dar, o rubrică binevenită, aş
teptată şi apreeială, care spore le interesul şi în
crederea celor ce se adresează redacţiei în capa
citatea de intervenţie directă, operativă a ziarului 
în rezolvarea 'Unor probleme de in leres p 2rsonal 
sau general ridicate de cititoi:i. 

S Sub gene\·icul „Exp unerea tovatăşului 
·- Nicolae Ceauşescu; hotărirUe forumu uJ de-

mocralic - mobJlizator program de· muncă 
ş1 oct.iune pentru inh·egul. popor", in pagina Ga
leria i1crsonalităjilor munciI.i revista .„Flacăra·' d in 
9 decembrie inserează o suită de i·eportaje d intre 

cat·e ne vom opri asupra celw intitulat Oamen:I 
11e dig, semnat de Ion Zu.başcu şi ilustrat de
Elena Ghei:a. Continuind ciclul de r eportaje des
pr e „Vocaţia starţi de şantier", dedicat coqstruc
LcriJ.or Canalului Dunăre-Bucureşti , noul episod 
îşi propllDe să ihvestigheze universul de trăh•j 
şi gînduri, starea de încordare. a braţelor şi as„ 
cuţire a minţii , -care - aşa cum arată autorul -
„compun un fragment din dinam1smul acestui 
1imp numit propria noastră viaţă. Prinşi în acest 
univers al reconstructiei pămîntu'lui , oamen ii şan
tierelor îşi rescrl u pro pri iie biog1·af1 i cu datele 
un ul. p rezept tU).nultuos, conectat l a ten s(unea 
inalu'\. a .izbînzilor viitoare". Reportajul este scris 
ln t.'3mperalura înaltă a emoţiei pe care o in
cear.ca cel care, venit din afară, ia cont!lct cu 
o realitate ferventă, cu :i·ncleştarea oamenilor în 
lupta pentru biruirea di!icultăţllo)', mai mari ~au 
mai m ici, care apar, zi de zi, pe un şantier unde 
se realizează o lucrare de asemenea proporţU. Şi 
greutăţile nu sin t puţine, î ncepind cu condiţiile 
climaterice - în acest moment ceaţă „deâSă şi 
cleioasă, bună pentru o bătălie cu turcii în v re
mea Jui Mihai Viteazul, pe malurlle CălugărenUor, 
d ar nicidecum pentru forfota de maşinJ şi luqărj 
dm tabă.ra şantierului " şi sf.îrşind cu luch rile 
ele consolictare a digului; de supraveghere perma
nentă a lui, pentru ca debHul crescut al apel 
(din p ricina ninsorllor abunden te) să nu-l stră
pungă .. 

_RepQrterul reuşeşte să surprlrid5 dimensiunea 
eior.ţului şi a i'ncordării oameniloi· de pe ş.cest 
şantier, ti·ansmlţind cititorilor sentimentul depli
n'ei -.încredere in capa.:îtatea t ututor celot' ce lu
creaz~ acum şi aici, pe Argeş: de a găsi resurse 
pentru învingerea 01icăror stavile. Cu măiestria 

Fără supărare! 
'J 

tente. rl"a luat iunE>j p1<lel'ene Jib.rel'Ul 
CEC şi bUletmw de idenllitate ipen
tru a-şi msuşi suma de 5000 qei, 
Desigur; cele două nmatoare de .•• 
chilipir (sm.) vor suparta J1iga1«i'.le 
leg:ri." Nota ll'.llU ipredizează dacă 
nu C"umv~, dtU>ă :Disa proverbului., 
.păgubaşa iniscă ai prJtni o pedeap
să hutită :1ia\,ă de aceea suportată 
de... „1prj'etiema " di. 

~ 

DE PRIN .PRESA 
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• El, ea, sau instalaţia. 

ca specialis t 

Dintr-un a rUcol publicat în „FJ
meia" (noiembrie) : „Uite, ea, Zi
nalda, a lucrat dJn răsputeri. _şpre 
a !i dată, î n acest an,, în folosinţă 
instalaţia de superplastitlapţi pen
tru betoane, Constafrta Bihorj .efe~
t uind. partea de cercetare, iar ca 
punind la _punct tot ceea ce el 
(care „el " ? n. n.) asigură succesul 
industrializării ( .„) Dacă ei consi
deră realizarea lor de excepţie '! 
Da, este o instalaţie f oarte nec::?
sară, care constituie un pas noµ 
în tehnologia betonului. dar aces
ta este rostul el, ca specialist (al 
ei, adi că al instala\ iei ? n.n.) ". 

• Determinări şi su1>o:ziţii 

Citim d in „Sportul" Cl l ll'loLem
brie) : „lrn. faitia •unui odver-sau: n.u 
doar valoros, ci şi aeterminat la 
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maximum (s.n.). echâlpg bucureştea
Jlă a demansbrnt şi clasa, şi uni
tatea, şi inspLnaţl:n, şi .răbda1-ea. ele 
a oonstDui metiioi.cloo, firă imome:i1..: 
te d e pripeală. sau ,pa'n!icli, o ~
bJtndiă fotn.·.u tlotU<l meif11bată, trod 
a l •UilllU!i sp!end!J.d efort rcolecti.v, 
atl •Lmei stăi1'1i de spilni.t qia ~e au 
.iiost oonectaţi, :fără -e."Ccepţie, roti' 
jucăbor.1.i." Am dibl-t cu âtenţî:e · .fir.a
?Ja ·pentmu a ~la ce a !ost deter1ni
nai (şi, event~. de către .oitoei) să 
facă adversarul. N-am aflat. R.ă

rniine doa:r su.poziţia că s-.a. utiihl
zat greşit 10UVÎJilbUI „det.erm.!oot", în 
Joou.J a.w „hotă.1fit" . 

e Hoţul cu un pr.cat, 
păgubaşul cu o sută 

Bmecunosoutull provenb ne-a fost 
rearruntlt <de o in.otă .publicată 1n 
„Oltul" (8 ;noijemblli'e) : „Doi1n.a An
drei, ui bind şi de ·cllllSl'e şi de !PI'he-

• Cuvinte i''ăsucite 

Cităm d în „lnformniia. Hargbi.tcl u 
(22 alloiemhnie) : ,,Drumul şi frigul 
ceJor 8 ore de călăt-orlc (s.n .) spre 
N.gheş - cea ma>J. 1ll1depărhată 
oomuină a j udeţu1ln.!i - îmi este 
răspliHit (s.n .) de căldura ce mă in
Lirrwi:nă 1a co:nsiliruil poJ>ular. Izvo
rită tuturor celor veniţl (sm .) să 

sărbătorească, unirea în tru cnsnlcie 
a ilăcătuşu'lui Vasile ~ de J a 
1.M.R., cu Paraschiva Mancov toc
mai prin părţile Iaşului." Sincer 
vonbind, 1m. dant.extn.li unei exprj
mă.Jii atit de „scrîşl1!i le ", dez.aOQl-dul 
(„ dr umul şi tilii®ul... eite ir~ă.tit") 

aproape nu se obs~1·vă. 
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•Am văzut • Ne-a„plăcut ~Vă ~ semncilamJ 
co11C:ei~or insp~rate, au.torul transmite ac.ea „stare 
de şantier " deloc simphl de fixl:\t în cuvint~. 
pentru cel ce nu a fost realmente impUcat în 
munca de acolo. 

S ub titlul Sollcit.odlnea func~ionarol1,1i, public 
- cerinţă socială şi obliga~ie profesională, 
ziarul „Sc:inteia" dln 13 decembt:ie, publică, 

sub semnătura lui Sergiu Andon, o binevenită 
intervenţie publicistică privind .solicitudlnea celor 
ce asigură serviciile publice de toate genurile şi 
din toate locurile ::;- de .ia ghişeul de infcrmaţii 
la tejgheaua magazinului, .de. la cabinet.ele medi
cale pină la cele mai modeste ateliere meşteşu- „ 
găreşti, în i.nstituţiL ca şi in unităţi financi~re, 
în transpo1·turi sau administraţia imobilelor. Au
:Lvrul, bun cunoscătqr al relaţiilor interunl3ne, 1~
ali~ează 0 ' veritabilă „rad:iogratie" a acestora, pri
vite din unghiul raportului solicitant-fu.nctionarul 
public;, observînd cu pertinenţă că deşi toat'ă 
lumea este de acord cu solicitudinea şi toţi o 
pretiRd dnQ se află în postura de „benefi:::iari ai 
ei ", I adeSeOri r DU înţeleg, cind• este Ca2U1, Să 0 
manifeste ~aţă de al~ii. Observaţiile exacte, for
mulate cu precizia celui „păţit", care vorbeşte 
în deplină cunoşti.n,ţă de cauză, relevarea :inl:tcimi
sib.illtăţii acestor rămăşiţe. a:le unor mentalităţi şi 
comportamente re'flectate în atitudinea celor ce 
consideră ghişeul ca_. un pjedestal „deasupra" ce
tăţenilor sau o sursă de yenitw·i suplime.ntare, 
neavenite„ dau forţa unui adevărat rechizitoriu 
împotriva celor care pa}.· ·a uita că solicitudinea 
funcţionarului public faţă de cetăţean. constituje 
nu numai un deziderat ORiectiv, ci 1 est~ o cerinţă 
profe,sională strlct.ă, o trăsătură obligatorie a sti
lului d~ muncă,. Valoarea demersului publicist:c 

• Am~nunt~ de viaţă 

realizat de Sel'giu Anc;l9n~r fi sporit .însă consl
' deralDil dacă spaţiul 'i-ar fi permis şi prezentarea 

unor cazui'i cohcr'ete. Qţic_tim, artii;olul este bine
venit şi, sperăm, util celor cărora li .se adresează. 

I - , 

R ev ista „Lumea" ditt 15' clecembrie publică 
,o coresponden,ţă de la, An.ca V.olcan, i;nti
tulată ~utreniurul ~1„Jt.S.S. Aitmeană -

consecinţe dramatice, la~gă- solidari~ WD<Ul~ 
p1ivind cutrero.µrul 1din .Armenla Evenlmenttili 
dramatic care a zguduit opinia publică de p x;e
Wtindeni este surprins de auto.a,r.e .- aflată în_ 
vizită~de docum.entare la Tbilisi, .ia numai 15,0 km, 
de locul catastrofei L în toată amploarea sa, de 
la primele re~ctil marca~ de ulwi:;.e şi conl'uzi.e 
Pît;iă la spai~ă şi deznă~ejde atunci cind s-au 

·Cunoscut dimehsiunUe reale ale catastrofei, căreia. 
i-au: ·<:azut vic.ti:me zeci de inii de.- oameni. Dell-

.- nînd ' o iniormaţie ampl~ aproape „de la faţa 
locului", Anca Voican pr~tă 59bru, dar cu de
Plină·•'Parti_cip'1'e afectivă _proporţiile dezastruluj._ 
ca şi -măsU1'ile operative lllf.lte de comisia sp~,c;~a~ă 
a J::ljl'oului Politic ţl C.C. al P..C.tr.S., instituită 
imediat după ' aflarea cuiµP}.itei veş.ti, man,ifesţj
rile de solidaritate umană- materializate prin 
ajutorarea multilaterală~ ·- <lehnică~~-lllodemă iie 
i~ter;venţie op4t"ativă, case--.demontabµ~, elicoptere, 
mari cantităţ.i de megJcl:\Jlleqţ~ .şi . ..S.i.Qge, .sute d,e 
m~d:ici. Din reportaj se 1dega~ă domţnant - di.Ji,... 
col9 c:le .P.roporţille ace5tei „ grave catastrofe .-. 
sentimentul robust al ,încrederii în·- refacere şi 
re<;o~trucţie, in voinţ~ ~~1Ui . de a depăşi mo
mentele de CUJ.l\Pănă, î.µ):s91l9a.ritatea ce -se manh 
fe~t~ •,cu eficl4ziţă şi :curaj, qµ. .,profun~ă dăruire 

umag.ă. 
1

, . o~s~y ATOB 

Pără 
'oi Tot ~Ul oe exp1nmaire ine-.a 

a.tmas iatenrt.ila. şi un !fUaza 1pe -Oaire o 
citălm m ocmtli:nruali)e, lfira-ză tQUPt'IÎl11-
să mtr-.url \!lrfrl,Qdl dil_(!'l ,,Informaţia 
Bucureştiului" (4 IIlk;iiemhnie) : „Dim
oolo 'de ~ ~nte tehnfoe, 
reţial;em i1tmin1JJ1luJ.. .,.de v.:ta.tă : orgo
lirua OOOS-tmletolllilor de a da ·ÎIÎl fo~ 
looi111iţă ~ ipod, imati tralilnc şi 
m.:1li, 1lnwnos, din .această săptăm1-
(!'lă1 <Xnldrîn:diu-şi ias-tfel 1c:uvin:tn:ul." 

DE PRIN 
1
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dmllr- Ul11 monument >i:nainte oa a
cesta să :Ilie desooper1it . 

. : Jt . -

• Afirmăm o întrebare 

oonstamrtâ a punctator de S!l.5pen
Sle IÎlI1 ~un.„ irepUd:i!i gazeta.m.ia<W. 
putem, mţelegie oă '.Întrebarea urma 
tbarniaii -a .fti., rostirtă, :dar 1D.01:'ăbd-ăth
il'·ull liin1leJ;ilQC!Utor li-;a· iJ.'1.10.t VOl~ba dJin 
gw-ăJ semniata'Dlil.l\.l!Î ru'b11iloi1i, .ş1 tot 
aşa, -de fiecare dată ..• 

„ 
• Greşeală ·de formulare ? 

(s .n.) Onora11ea1cu,V1n,tului nu ·ni se 
pa11e a .'1li: -un simplu 'amămunt de 
viaţă .dar, trecind peste a
cest... amănunt, trebuie să obser
văm că dim. con.stmucţia ilr.azei rre
iese -că jpoduD_ e ..mai tradrniltc şl ,m.a1i 

· f:numoo din această!· săptămină. 

nSclnteia tineretului" are p vu
bnilCă dil11litu.lată „Lntrebălni jpell:flr.u„." 
Ia tă. oum sună mul te dli·n1me a.ceste 
intreb'rl: )l'.şlll prezell'.lt Îll1 ~
~ ou d:isouI LP „Noaipte G!b$~ 
tră„„. " ; „De ciţiva anl bu11i sln
t!e-ţi un liltUIDe \binecunoscut rpentr1u 
iiuil:ntdriili muz~<iill 1~. Nu v-a o-
·oollit sillocJeSujl, Vliore'lla Fdll~p. „" ; 

Prestigioasa emisiune radfo!onică 
„A1las cultural.,. ~e-a oferit pe data 
de 1.3 n oiembrie ·o interesantă ln
curs-iune în universul poezie( japo
ne.ze. lu acest context, a fost citată 
însă, printre poeţii niponi, şi scri
itoarea chineză Sei Sona~or~. ţ)pe

răn:). că nu a fos·t o g1:.eşeală de in
formaţie ·ci doar de formulare şt de 
aceea celebra poetă a fost inzestra
tă cu . {\ltă naţionalitate . .... 

' 

• Descoperirea... descoperirii 

Oi tă.m dim Rominfa liberă" (18 
naiembI1ie) : „M-0Dll.ll(J1'601n.il i'Ulll~· 
a :fioot deS1COpel1it â!Jl iregltunea: IJ.i
pan •după ce aut:oru_~ţille cons13.ta
seră că ~ «bursa llllia~ă„ se vtim
deaiu obiecte prieţi:aase idJin epoca 
pr-e,odliurnbJiâ.nă." Nl\l prea i!nţeUegem 
cum iput.eaiu :fi vilm:lute obiecte 

„Rnimlil !{estiva'l-<:on<Q.\lr'S âtrttemua-
ţbcm.all fta ca!I'ie aţi parti'cipat V~ 
adus şi pnimUl rpremiiu. .. " 
nacă m-.aa: fi fast 1fl!itlnll mrbni!CLi, 

IllU rrre~n1 tJi fulima~t de Ulipsa 
iinrtll.if!bărni'lor ; ~1 dlţi.Ş·nuist ou iÎlll
itenvi!u11ile în care irepod_enml îşi tÎlll
fCX!'Jllează ~J.~utorul, mi îl iITT
trEia!bă . 1(ştie lell. mai bine d~p.Te ce 
e VIO!'lb!a. 11. .Poat,e că ~ c:a21U[! de 
faţă, tb'tuşl,, Ida.tă fd.fun-d pre2'ielnţa BBEF 

• I 
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„Ecartamentul" 
optim al coloanei 

fo afara m ecanicii com
plexe a actului de lectură, iii 
care ochiul. cu al său „meia " 
tle broască", face atit mlŞcari 
rearesive. cit şi salturi tn 3os, 
pe direcţia dreap.,ta-stînga 
(pentru deplina comprehen
.~iune a mesa.;ului im4nent 
textului paTcurs)„ alţi dot 
factori contirtbuie · la stabilf
rea „ecartamentu.liui" opUm al 
coloanei - media semnelor 
gtafice corespunzătoue lexi
cului de bază · al li)l'lbii (sav 
4& ·Untti lim'baj specializat, ·cel 
ştiinţi1fc, de pildă - in si
tuaţia unei r eviste ca „$ti intil 
şi tehnfoă"), precum şi prin
dpalelc trăsături distlnctlve 
a le literei !caracterul şi c01'J)Ul). 

tn însemnarea de faţă, tte 
v om opri doar asu.pra primu
lui din cei doi f actori enume
T'aţi. 

O pagină oarecare dintT-un 
tlicjicmar romdn-german (sa1l 
Dennan-Tomân) învederează 
că niedia semnelor · cuvinte-
14r româneşti este cu mult 
mai micii decit a celor ge-r
man~. Se înţelege, peci, că 
pentru a evita aparlţ1a fre.c-· 
ventă -a ingambamen tului' ta 
niv elul v ocabulei (utilizăm 
aict, prin extrapola-te, acest 
termen p79~odtc pentru a. tfe
semna împărţirea - în sila
be - a unui cuvitit pe două 
rlnduri), formatul coloainei 
di n presa d e. limbă germană 
va fi - obligatoriu - mai 
mare aedb ce·z al coîoan~ di1l 
PTesa. de limbd română. 

Pe de altă parte, nu, tr,e
buie să uităm că Tomâna este 
o limbă Oexionară. Un sub
stantiv ca elev îşi dubiează 
cantitatea de sem·ne în for
mele de genitiv şi dat·iv (e 
levului) . Mai. mult, la genitiv, 
'1ste însoţit de articolul (an
tepus) propriu acestui caz : 
a, al, ai, ale. 1'n ron.cluzte, 
datorită naturti. cuv-intelor ro~ 
mdneşti de a fi expansibile 

. i n diferite ipostaze paradig
matice (spre deosebire de e
chivalentele lor engl.ezeşti, de 
exemplu). „eca·rt:amentul" u 
nei coloane din pre.sa Tom4-
nf?4scă trebuie să fie sufi
cient de mare pentru a nu 
provoca „ca.scade" neavenite 
de CTatime. 
Aşadar, coloana din p-resa 

noastră are (t rebuie să. aibă !) 
un f ormat care se situează 
Intre cele proprii PTesei d e 
lim.bă engleză şi germanii. 

Mircea ICHIM 

,, 
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Dftl'ftSC .. : • „Iinavistice" 
Unei ziariste, cu mare suc

ces„. în noaptea de revelion 
„O asemenea intilnire n 1c1 

âacă aş fi plani.ficat-o A NTE
RIOR n -avea cum a se pro· 
duce într -un moment atit de 
potrivit" . (Sesiunea practicii 
de vară, în „Viaţa stuaen·
ţească" , anul XXXII m:. 27 
(1207), miercuri, 6 iulie, 1968; 
p. 5). 

Unui comentator sportiv 
perseverent„ . 

„tn genernl, în vlată, ·tre
buie SA MAl REIEI UNELE 
LUCRURJ DE LA CAPAT„. 
ideea RELUARII DE LA CA
PAT„." (ln v.iaţă uneori... în 
„Fotbaln, '88, I>· 8). 

Unui ziarist cu umor : 
„.„ANTICIPEAZA„. UN 

VIITOR în care nu vor mai 
fi bătălii, atentate... l.olJit-urî 
de STATE„ ." (Meteo, în „Ur
zica", anul XL (752), 15 fe
brual'ie , l 988, p . 4). 

Unei ziariste ca.re semnea
ză l.a rubrica „Cronica de 
teatru" aflată la masa de lu
cru în a.junul Anului Nou 
pent1'u a termina comentariul 
l.a „Omul cu mfrţoaga" de 
Gheorghe Ciprian. 

„L -am văzut pe un splen
d id armăsar„. Om şi cal, în- • 
tr-o DESĂV1RŞITA VIBRA
T IE DE TRAIRE. (Pursînge
le de Lucina„. în ,,Zori noi" 
anul XLI, nr. 11707, vineri, 22 
mai 1987, p . 2) . 

U·nui .zU&rist şi unei ziariste 
care semnează la rubrica 
„Ştiri externe" discu tind 
despre pet1'ecerea revelionu
lui : 

„Dialoiul... la -nivel 1NALT 
a f ost MEDIU". (Farrnecul 
Ola nde i, în „Tribuna ", anul 
XXXII, nr. 26 ·(t645), 30 iu
nie, 1988, p . 2). 

Unui ziarist semnataT al 
rubricii „Plastică" : 

„Aici c1·eează MA RILE lui 
opere MONUMENT AL.E" . (E
pistolar, în „Orizont", serie no
uă, anul XXXVIII, nr. 35 
(1070). 28 august, 1987, p . 11). 

Unut zia,rist ca·re ooută ;us
tif icări m 1988 pen.tru 1989 : 

„„.cu conştiinta împăcată 
că PREVIZIUNEA VIITORU
LUI nu cere exactitate tota
lă şi că n imen i n--0 să ceară 
imp06ibilul.. să PRONOSTI -

CAM VIITORUL". 
91, in „Fotbal" '88, 
studenţesc, p. 35). 

(Minutul 
Sportul 

Unui comentator sportiv 
cu spirit justiţiar : 

„„.să facă în aşa fel ca, în
totdeauna, 1NVINGATOR.UL 
SA CIŞTIGE" (Coordonăm ... , 
in „Li toral ", anul XVI1, nr. 
1670. sîrt'lbălă, 20 iunie 1987, 
P- 4) . 

Unui r epOTte:r la sfi'rşitu.l 
primulw an de tere·n : 

„Pe lingă mine trece un cal, 
lopătînd agale pr in aerul in
cendiat, alunecind cu ochii 
inchişi de-a lungul drumea
gului aslaltat avi:nd CON
ŞTIIN1'A CLARA a oricărui 
caz de ţară că ol'ice porţiune 
de asfalt duce la ora.$ (Lumi
nă de iulie, în „Amfiteat ru" , 
anu1 XXll, nr. 7 (271), iulie , 
1988, p . 6). 

Unui alt comentator spoTtiv 
„„.un apărător joacă balo

nul cu mina, însă arbitrul n:u 
sancţionează„. T . şutează nă
prasnic SANCTION IND i'n
co.rectttudinea arbi"tru1ui" . (F. 
C. Maramureş _. Oilmpia Sa
tu Mare, 'în ,,Pentru socţa
lism" , anul XXXVII1, nr. 
9985, marţi, 15 decembrie, 
1987, p. 2). 

Unei ziariste transferate de 
la rubrica „Actualitate cultu
rală" la rubrica „Actuali ta.tea 
în agricultură" : 

„(semilnţele n .n .) au para
metri calitativi corespunză
tori a tit ca potenţial biologic, 
cit şi ca VALOARE CULTU
RALA ... ". (Măsuri 01i ent.ative 
pentru livrarea seminţelo1·, în 
„Agricultura sociaUstii.·' , anul 
XL, serie nouă, nr. 9 (719), 
joi, 3 "'Illartie, 1988, p. 2. 

Redacţiei ziarului Spo.rtu.l : 
.,. .. care ne ~ndeamnă la a al
cătui o formaţie a internah
onalilor noştri c u m inimum 
50 de selecţii : N. Răducanu 
(Lung), Rednic, Dinu, C . 
ŞtefănE19cu, Ungureanu, Ba
laci (Dumitru), B616nl, K lein, 
Lucescu, Cămătaru, Jordă-
11escu. Ce ziceţi, nu-i o SO
NORA echipă :iaţiona li\ ?" 
(Privind clasamentul selec:tii
lor în echipa naţională în 
„Sportul" Supliment-Fotbal, 
a nul IV, n r . 1-!7, vineri 19 

,feb1·uarie, 1988, p. 2). 

Dorin URITESCU 



ncheta revistei 
Cu aceleaşi întrebări - -nerostite d€şi mereu 

prrzen.te 'in. •mintea .noastră, a celo·r ce akătuim 
colectivul reii.acţionaL - dar ·cum este şi firesc cu. 
a1Ji parleneri de dialog, a.neneta noastr4 d in acest 

fo ce măsură am -reuşit să ajLă:m, ceea ce . f?.e 
preocupă, .Zasăm cititorilor Zatitudilne~ de 11 estim'a, 
precizind că sperăm ca ancheta, dialogul nostru 
să continue ~ în ce1e~lte num~re 'din 1~89, D!o-: 
camdată 1a cele trei intTebări: l. Ce v-a placut; 2'. ce 
nu v-u plăcut în revista n~tră, in}~88; 3. c~ aţi 
dori să citiţi în 1989 ? - deşi solto~tar:ilr:?. Ma:Stre 
au f ost mult mai numeroase - 71e„a.u 'ră.şp;uns 
doar: Do"ina CERNICA - •AZori nqi." - S1fCC4'L"4, 
Eugeh EFTIMIU - In'formaţia Bucureşthi.2iii"; 
Comeliu IFRIM reddtor-şef ~ ,,tnai.n:te" - Brăi
la Dan LAZARESCU - „)W'u.ncitorui sa.nita;„" ; 
Io n ·MAXIMIUC, red(tcţor:.şef - „Clopotul~ -
Botoşani„ 

an şi-a pro-w.s să. fie 'l1J.ai mult decît un simplu 
sondaj de opinii cale unor cititori-gazetari. Utili
tatea unu.l astifel' de dialog fiind valida.tă. de ti1n.p, 
'll e-am d01'it ca răspunsurile sincere şi deschise să 
poată eonstitui unul dintre Teperele pro/esio•nale 
de la care să pornim în proiectairea numerelor vi
i toare pent1"1l- ca acestea să fie cît mai ap.roape de 
aspiraf;iîle profesionale ale colegilor noşt'l'i. 

Despre 

„Presa noastră" . ' 

numai de ·bine ... 

Ca m astfel ar putea fi rezumate 
răspunsu1·ile p1imite de la colegii 
noştri Doina CERNICA şi Eugen 
EFTI M IU, răspunsuri amabile pen
trn care, dacă aceasta ne-am fi do
rit, am adresa mulţumiri (tot ama
bile„.). Dar să le dăm cuvîntul : 

D.C.: 1, 2. „Sint foarte multe lucru·ri 
care mi-au plăcut în „Presa noas
tră" în 1988, C4Te Î7ni. plac Î'n ge
neral, după cum sînt şi cîte'l;'a pe 
care le-am, parcurs mai in grabă 
(da·r ce revistă se poate, totuşi, cm 
pe nerăsuflate, de la un capăt la 
altul, de fiecare dint r e abonaţU 
scH ?). Am să vă Tog, însă, să mă 
iertaţi că. n-am să alcătuiesc un 
inventar, nici ai acestora, nici al 
a.celo·ra, şi că am să profit de spa
ţiul pe care aţl avut gentileţea 

( s.n .) să mi-l pune.ţi Za dispo.zîţie 
pentru a exprima public bucuria 
qe a v edea :în 198Ş .pentru „Presa 
noastră.", i.n primul Tind ca încă un 
an adăugat existentei sale" . 

Trebuiiţ să -precizăm, lucr~. nece
sar pentru a nu se crea confuzii, 
că nu „gentltete;a ·' ne-n determinat 
să adresăm confraţilor noştri între
bă1·l.le enunţate, ci un îndreptăţit 
i nteres profesional. 

E.E. : 1. Pentru mine, ca de a.l.t
fel pentru mulţi dint1'e con-fraţi, 

revista „ Pr esa noastră cr din ultimul 
an comtitu.ie o intruchip.a1'e a u.nO'r 
mai vechi doleanţe - an~orar,(?a 
acesteia în problem ele Teale ale 
profesiei. 

2. Nu pot să spun că a fost ceva 
ca"Te să ntMni plaeă, fieca-re mate
rial f tbnd. util in fel ul său". 

Sincer vorbind, n-am dori cole
gilor noştri i.nteriocutoi:i care, la 
înt1-ebările 101· concrete, să ]'ăsp~
dă cu astfel de, generalităţi. A;P
chetele s-ar înscrie intre eşecu.rile 
publicistice. 

Dar din !elici re am pri.mit wt... 

... Răspunsuri incitante, 

eare obligf la reflecţie 
·ne pildă, pentru Corn~liu IFRIM, 

a ·răspunde .deschis şi sincer la pri
mele d:ouli întrebări pe care le so
cote.şte „decupate" din conPn.uţuJ 
revistei („Am văzut.„ Ne-a -plă
cut..." şi „Fără supărare I") este un 
risc pe care şl-1 asumă, deQa.rece, 
a:şa cum afirmă, , ,meseTia de Q<lZe· 

11' 

• 

• „ 



Ancheta revistei 
tar mă vblLyă". Şi ială care .sînt 
părerile sale : 

1. „ln ultimii 3-4 atni, ,,Presa 
noastră, în an.sambluL său, a. deve
nit mai vie, mai comunicativă, mai 
aproape de aspiraţiile profesionale 
ale ziariştilor din România. A apă
rut o diversificare tematică, este 
scrisă ma.i. bine şi, cum obişnuim 
sd spunem noi, gazetarii, revista 
este „f ăcuta" mai bine. Se vede 
clar că fiecare număr este <:once
put cu. meticuloz itate şi prof estona
lism. Mi-au reţinut in mod deosebit 
atenţia sintezele lunare aLe eveni
mentelor poli.lce, 'T'UbriciLe .,Dezba-
teri profesionale" ,,Ancheta Tevis-
tei" (intervhtL acordat de Alex 
Ştef an eseu sub titlul ,,Informa.fia 
- sevd hră11itoa1·e", din nr. 1/Jg88) 
şi. „O zi in redacţia gazetei. ... ", „Din 
experienţa redacţiilor" (nr. 6188 
„Milcovul"). Exemplele ar pu.tea 
continua. Un ochi de p rofesionist 
sesizeaza 'UŞor că in ultim ul timp 
„ Presa noastră" i se mai mult în 
teren. Aşadar, practică. ceea ce 11.e 
tndeamnă şi pe noi să practicăm : 
documentarea la fata locului". Şi 
încheie cu o invitaţie, pentru care 
mulţumim „Vă aşteptăm şi la Brăi
la, sumaţi colegi !·' 

2. .,Ce nu mi-a plăcut ? H citez 
mai intii pe distinsul coleg C. Stă
nescu de la „ Scîntei.a." care într-un 
număr dtn acest an al TevisteL dă
dea o definiţie perfectă a tittului în 
presă : „ 'l'itlui este poarta, prin 
care intri in casa arti.:oluluf.-. Con
sidc r ca la capitolul titluri Tevista 
ar e uneori... u~·l închise (ca şi unel.€ 
articole apărute in ziar ele noastr e, 
de altfel). Un.ele titluri de a'Tticote 
semnate de redactori 5i col.abora-
tori ai revistei nu mf-au t rezit inte
resu l de a parcur ge ceea ce ur
mează sµb ele: „De pe fiecare hec
tar de pămî11t - r ecolte m ari", 
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„Ordinea din viat.a rcclacţiei se n 
fle.:tă pozitiv in paginile ziarului", 
„Sti. răspundem competent coman
damentelor politice actuale·', „Fie
care ziarist - o competenţă în. do
meniul său·•, „Planificare 'Tigu'T'oasă 
a muncii. - conditle a eficienţei" 
ş.a. S-o spull deschis aşa cum mi. 
s-a cerut : acest ge1~ de titluri con
ţine truisme, banalitcili, coni;enţlo
nalisme. Au fost toluşL folositoa'T'e -
arată in încheiere Corneliu Ifrim 
- am recomandat redactorilor noş
tri ... să fugă de astfel <le titluri (e
vident, şi 11oi mai avem de lucru 
la acest capitol !)"' 

Remarca este perlinen la. pro
blema tillurilor merilind chi<tr o 
dezbatere mai largă. Şi observaţiile 
critice continuă : „Unele articole 
sînt prea lungi. Numai un sLngur 
'J)aragraf aL articolului .,Profesiune, 
angajare. caLitate" din nr. 9188 a'T'e 
12 quadraţi, în c<mdiţiile in care 
zaţul este de 3 quadraţi. Sau alt 
exemplu : articoluL ,,jOO de ani de 
la fondarea ziarului „Adevăntl'" 

(nr. 8/88), se întinde pe aproape 
patru pagin.i de revistă, U:ir im in

terviu cu un redactor şef, apăn't 
bt nr. 5188, acoperă trei pagini". 

In ceea cc priveşte „Adevărul" . 

chiar în numărul de iată - revista 
continuă să-l sărbut.orească. La ru
brica destinată personalităţilor din 
galetia de onoare a presei, ~e poate 
citi o documentată „iişă" a lui 
Alex. V. Beldiman - fondatorul 
irfarului şi primul său dfreclor. 
Totuşi, chiar dacă nu sintem l'n 

înlregime de o.cord cu exemplele 
alese, trebuie să. recunoaştem că. în 
nenumărate ri'ndurl in paginile re
vistei s-au adus argumente în fa-

ANDo 

voarea at·ticolclor... scurte. bar d~ 
la vorbă la !aptă ... 

Colegului Dan LAZARESCU i-au 
plăcut .. , l 

.. . „frticole1e care pătrund 

către nucleul incandescent 

al1 meseriei noastre" 
1 .... nucLeu ale cărui rompon.en.te 

ţin şi de profesiune, şi de ei-peril.m
ţă, dar şi de vaca.ţie, de siiftet. Ia
tă de ce am agreat acele -reportaje 
despre viata şi activHatea umor co
Lecttiie redacţiona.le - colegii 11oştri 
-, şi am salutat faptul că înt.Ye nu· 
meroasele materiale despre ziarele 
judeţene s-au mai strecurat şi un.e
le care ... diuersijicau t ematica. Mii 
refer la cele despre „Femeia " sau 
de.~pre Radio (programul lll). Tot 
în această. categorie .... ,sentimentalii" 
aş incadra mărturiile apdrute sub 
ritlul generic ,,De o vîrstă cu virsta 
cea. nouă a ţării.'· precum ~t cit eva 
dintre convorbirile cu ziarişti ce 
azi state de serviciu vechi şi încăr
cate de reuşite profesionale. Inte
resant, pentru problemele ce le rL
dică - p robleme cu care, înt r-un 
f ei sau altul, ne con.fru11tăm cu 
toţii - este. du11ci opinia mea, şi 
gru'J)aju l .. VirtuţLle şi servituţile ru
bricii. fixe" . ideea unui asemenea 
material - ca şi modul cum a fost 
realizat - merită toate jeli.citârUP. 
Am citit cu mult interes studiul pro
fesorului Nestor Ignat despre „Trii
sături specifice ale operei ziaristi
ce", după cum mî.~a plăcut. in bu
nă parte, ceea ce s-a pubUcat la 
rubrica ,,Dezbater i, profesionale" . 

Neîndoios, strădania reda{!ţiei de 
a evoca tradiţil progresiste ale pre
sei, 11~tre este meTitQrie. Rubrica 
„Gazetari despre qazetihie" sau 
acele „Fişe pentru un dicţiornir a;L 
oamenilor de presă" contribuie n u 

I 



- ... • 
11-r.t1nal lA.,J.:1MtOll.Şte-rea. unor perşo
ti.alită~i. qc sea.n\.â .i;wre au Uust rcit 
gazetăria „011liiim1&a$<?ă1 ·d<ir şi 1a di
semi1iar~ - Clacă se j;ioate sp u.ne 
aşa - 1tnar i(1et genetoa.Şe3 a unor 
experienţe va:wroa-se, ca şi a exem-

Ancheta ~ ... evistei 

pluln.L.i acelor ;âm·tşti peht1·u care 
mese?ia 1,o:r .era, în pri.m;ut tt1id, 
un mo/L de a fi;, i(tţhi1i!Ui "de a eXis
ta, ae'riJ.t pe og;re :îl ~eS}iirctu şţ 'fără 
de ca-re, fi1·eş(.r!, .,ţ_ţt_ m· fi, :tSutir.t trăi. 
1n aceeaşi ordi'J,~ ele t<J'?i - am ci
tit cu pl{i;cer~ ·i;1iuw cu. erttţiµe, a'T
ticotu.l c,ieetJ._ e<f~ t en'tena.ni1ut fdnif,ririi 
zW;riilu,i .ăd~; ărµl1' . L:0:v:daoi1ci de 
asemtm.e~ ~7lÎfmti-va. de a 1frJe~cJ1t 
pul zjarfslt~'!iUt - erou de. lit eratura. 
Deşi se p~te ,wţ1in_e r;ă (a.P.foap~) 

toate 'lMforutl(ete {fţ1~ te.vistă. .-<ţ~ O 
1J<1,tO.a;e ptac~ică, eji~ ă.' ·\?ie-!ţi 'fie-a, 
drept!';t.:; ·. , 'lit;$'41 ţ;· -~~ . g'!n<l!S?:. 
cu (ld.6, eoire, !Ia ~oatte, ; iJtteres(L'lita 
suitei d~ titUc·o e ce apatf fu; :rµb,n«a 
,,L_imMiu7. pife$el."' . ('.~·e. _se. -co~
twte cJi. un .q,â'evi tar ~M.a ~n;Mre 
mean(lre"l.e,, "S~Î>tililtâţ.Ue. fi OOPCf!L
·tiet~ ij._moi.i)„' :d~f f i cete · - dfn, 'p&
CCJ,tc, cw-mru [:~fă. frec.ve11.t:ii - ăes
pre „cwrţi· "u"fri ru eiari*ttior". 

2. Cif p.i'iv~ .e ct?a de. ~ q9ua 

- . 

că bu.nă şi foar te cltttd, Ea se.mina
lează în.să doar u1ie1e (miei.) gre:Şeli, 
scăpări, conjitzi 'i ( şt nici' ".:iii _ş·i ... a, 
propus a,ttceva). 1n Test, pe ' "par.
c11rsul a zece numere Q,in 'a.cesţ,.,._<n~. 
nu.-mi; 4tnintesc n~c:t ·u.ri ~nalertâ'ic.ri
ti.i;, cu exaepJia celui. cJ,espr e ">U fl. 
lilma:nan. ccfre... TJ;U. p'r'ea. este. a·im:a.
nah;.... .VeŞ:i, de pild.1, t tnC'Ie 
zi.twe, despre earre se relatează 11e 
f,a.rg, ·ar merita - măcar pe •ici) pe 
co!o - d te o re1ii"ltrcă orit.ică. Pe1~
t~ CîL, atl.""f el, citttoniL se întreaoă 
/:pata.f1 az$1id ,Pe>Îite o v tche but<iăă): 
âac_;ţ e:Jtl.st.ă t;tlt ,de 11vuîte :ciian? scz,u 
1·tt6'ftcf ~~ne ·1ş-1: · ga;;etari (n.umal} 
e;r;ce.ren,ţî., d!l ce _atit~a articole, ''ut· 
bt~i ~ chiwr wt;m.ere M :Uar -

·eu,femisţic :SPU<t - 1i~int.~t~s9fllte ?"' 

„Nu î m p.a rtăŞi m 

\lil'ilfnea alb-negru'' 
înti·ebai;e~ ;itntedotutor.u.l ţine 
să 1).t.'eci'l'e~ Q~ rt,u poo.~ răspunde 1. Flidnc:!u-se ec.ou;i. în1;tt:egulu11. co
foarf;e categMJ.c : ),a.cest: t e;i;t mî-a. l ec-ti.v a cărui actîvif.ate1 o coordo
plăout (fă.ră: a.bs-o'L1.tt .. ·nici. .o 4 ·ezer· neam de mulţi ani, t ou ivIJ!jţIMl._ffCJ 
v~, cel(i lalf --. iu " , .,. dup~ c.e ţine să. precizeze că· "'ted"ac-
Observaţi.ile .we cri t:ice,se. :a:iafe:ră to·ru ~,Clopotului" Sîn<t n.u n~~i 

la cl.elul „Retoxică ,-ziarlst:ie~". _,,prea a.bori.aţi dar şt citit-011. ' ai revistei~ 
dmati:t.tc .Şi !p'l'-e:G sofi,~~j,c(t,t Ca Sa , POOr a.)?L'eclază În genei'al, Că foarte utile 
"tă fi, -reaW~e.nt·e jiQ1,osit&r, --să. zicem, · dezbatai:Ye p:rofesior.mle şi a nche
tinerHoT~:llfl.alf.işti, ~ii nu ~'i artora, t-e-1~ l 'ev'ist'e.i . Ne în'f1·~ăm a.utocd
deşi conţine -ele.1nen.te -tni;teresante" . tîC'·: chifl.i.· toate ? 1,Cu o eff.cie1iţă 
Cea de a dot:1a 'l'el1la:teă vizeaz~ dez- rt_d:i,ca:tă. stn.t [ iibricile «Am văzuL» 
batei.'il~ pe 'teme -profesionale :cate $i- «Eâ'.râ supcmtn! ! .... Pe aceraşi plan 
n O.T fi, niiai ' '11,'t'et"esa.nte· ·cuwa ?'-Ubrtca lÎi! in,te·l'<?'S situam, c7ti.ltr Ct! O 11ptă 
'l'espectivă .ctir 'f1ii ăilcăt'l!i1:ă. 'nu • · diti. disci1ic.tă, a.r:ticd1.ele priv-ind lim:ba
grupaje de. t~e ci di1i dte 6 'nUi- jut pres~ cq, ş-i a'l'!Jttliz.ete referitoare 
să rotwndă ~in. junii» tărei.a i dei'le ta. ţalit<t~a pu.bZici.st'ît:ă a uno·r cr.ea
se pot confrunt.a miai seilnt~fetor ' . fii gazetăr-·eşW' . E-Jeemplul c.o.inci.de 
Mărtmisim, ultima -p'aLte a .i:ăs- - ş"i este edifiea1Jor acest fapt lJen-

punsuJ.u i, Cal.'e slt.nă ca:begeltic .; 1 ,S-a t.11u nece-5al>a creŞtere -a a:sctu·pşuhti 
cam. tocit ascuiişll't critioi'i; :în. re- exitiaii: în revista noastră - cu cel 
v.istă« ne-a PIJS pe gindu1·i. Şi ro.ai dăt· de D an .E.îa.ză.relico ~ „Un alrîla
ales argun1er\te:1a adu5e : „..-Fără su.- nah care ... nu· pr.ea· este -alman.ah" 
păraore» ~ '/Ost· <Ş°'t- <ţ 'ră'ffl,cf.$ o rubr i- semna.t d.e T tâian Du.m.i,tresou. Oa 

\ 

( 

~ 
I \ ---

· ···+...1 

.RăspwninP, ia cea ele a. "t.I;e,ia i'l:i"' 
trebare, chţar ~ş.i e~} ee a.~ ~i;~t 
generalităţile, pacea pen:ţru ,a ~ 
n aj a suşceplibilltăP. iJ1exis~- 'i:P 
. ce~. ce _ne priveşte - ·-n~ -~'fa;e ,:su~
gestl:l. .utde. 

Mai ?pro-ap·e· ... I I r· 
• 

de omul Iiărist' • ·r. 
problem-ele: lt(i · şi ele 

Conse~v@tă ·cu. _s1ne ~să"Şti . p1n:J 
La capăt, Doima CERNICA nu ne 
spuM nici. âe 'C!Stă d.at>ă rolni.c cen 

I 

• 

• 

-
• 

• 

•' 
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l\11(;l1eta revistei 
cret. Dorinţa sa, in ceea ce priveşte 
revista „Presa noastră", coincide 
însă int,1:utotul cu aspiraţia 
noastră constantă : „ Nu am 
să svun nici :.oe mi-ar 1Jlace 
să găsesc, să. citesc în paginile 'te
vi.stei noastre t n 1989, d cu.m. v isez 
să. o sim t : mai adinc umanizată, 
cu fiecare articol, fie care notă, fi!l.
ca-re şti:re, m ai avroape ae omui~oa
%etar, de omul-Wrist, de prob?e
mele şi a,spiraţiile 1wastre. Fiindcă 
ăacă nu „Presa 1wastră", A NOAS
TRA, n-o să ·ne vadă a.şa şi n -o să 
gindească despre noi a.şa, a.tunel, 
cine?" 

Eugen EFTIMI U este de părere 
M ar fi bine să acordăm mai mult 
spaţiu, în 1989, reflcciăti l ucf,hmilor 
Sindicatului Presă - „acest.a ră1nt
nînd, p entru ziarf,şti s~ngura fonnă 

de organi.zatre lJ1'0 fesiortaM. Mă Te
fe r print1'e altele ta cursurite d e 
perfecţionare a pregătirli. profesio
nale, la acţiunile ?ntreprinşe pentru 
menţi:nerea stării de sănătate, la 
p etrecel'ea timpului liber". 

Am publicat (cind l e-am primit) 
şi vom publica totdeauna astfel de 
artico1e. 

Corneliu IFRIM este de p~rere 
să acordăm un spaţi:u mai m<l!re 
celor ' două rubrici „Am văzut ... " şi 
„Fără supărare ! '' propunind ca o 
parte di n conţinutul acestora să fie 
asigurat de redacţllle din ţară. 
Bine-ar , fi să fie aşa, dar n.e în
doim ... Şl .argumentul cel mai con
vingător este rnbl·Jca „Pe scurt de 
la n<>:i" pentru care a rareori p ri
mim Ştiri de la ţolegi fă:ră să dăm 
-noi telefoane, multe şi foarte 
costisi toare telefoane în redac
ţiile J n care... bănuim că a u 
avut loc di.fer i te evenimente sau 
acţiuni. Şi propunerea de a publica 
o rubrică de iniţiere in munca de 

llustn1ţia : 
Octavian ANDRONIC 

I ~4 

sec1·et.aria t de n~dacţie ol se pare 
oportună. Am mai reţ.lnut şi pr opu
nerea de îmbunătăţire a ilustraţiei 
rev'istei : 

1n ceea ce priveşte sugestia de 
a invita 1·edactor i de prestigiu d in 
p resa centrală şi Judeţeană pen tru 
a participa ef~tiv la realizarea 
unor numere de revistă, mărturisim 
că ne-am mulţumi să prîrnim mai 
puţine scuze de tipul „nu pot acum, 
slnt ocupat cu munca la ziarul 
meu " atunci cînd solicităm o cola
borare, după c um n·e-ar fi de mare 
a ju t.or punctualitatea, Lrimi teJ:ea ar
ticolelor h1 timp u ti l, at unci cîn<l 
colaborarea a fost acceptată... tn 
rest, ne descurcăm ! 

Da.n L A ZARESCU este la Iel de 
sobru şi concis ca şi in răspunsu
rile anterioare :. 

„Aş dori să se Teia, tn revistă 
acele ,,d ocumentare" desvre ziaris
tică, atît ,de in teresante prhi. ge1ie
·ra.lizarea unor experiertţe 'bogate, 
variate şi f oarte utile. 

Ar fi necesar, cred, să se lă-r
gească schimburile d e e:i;perienţă şi 
P"in inte'rfTtedi\U u nor d ez bateri pro
f e.sionale, în cadrul mwr mese ro
tunde, care s-ar putea desf ăşu1·a, 
p e rina (.dar ·cu aceeaşi temă), 1n 
diverse redacţH (sau grupuri de re
dacţii) d in ţară. Se simte, de ase
menea, lipsa unor a'l'lalize tem einic€ 
făcute unor z iare. Sau unor rubrici 
dintr-un ziar. Sau - p e v erticalii -
aaetea.şi rubrici (problematici) clin 
clteva publicaţii apropiate ca pro
fi l. 
Aş fi de părere, totoda tă, ca suita 

r eportajewT car e prezintă colecti
v ele unor redacţii să continue di
versificarea tematică şi cu zi.a'Tele 
depa.rtamentale. Căci nu sînt chiaT 
atit de puţine aceste publicaţii 
(„Lupta C.F .R.", „ Mundtoru l sa.ini
tar", „Comerţul socialist" etc.) şi 
ele - cu tot caracten .l.L lor a.parte, 

oarecum „specializat" - au a.cu
mulat experienţe profesionale fo·te~ 
r esante şi au colective de 1J1"0feSto 
nişti ai. presei cu nimic mai p.rejos 
de alt e zia·re şi -reviste". Să fîe; 
oare, o invitaţie ? ! 

Ce ar dori să citească co1,efo!-d 
Jon MAXIMlUC şi colegii săi de la 
„Clopotul" în anul 1989 ? Sugestiile 
sint m ulte şi ne ind11eptăteso să cr~ 
dem că sint rodul unei mal înde
lungi medit.a.ţU decît răgazul scurt 
pe care l-am oferit pent ru răsp1Jn~ 
suri. Iată cîteva : Să se reaHze
ze grupaje de a rlicole analitice pe. 
profile de activităţi ga.zetăreşti, pen
tru că, aşa C\lln se a.ratli 1/ > v izi!Lne 
din afară asu.pra articolulu i pe teme. 
agrare, economice, de v i.atei ele 
partid din 4-5 publicaţii. ar pe'.'.
-mite sugestii u tile de rldfoare sul> 
raport vrofesionai a nivelului <hl· 
tratare publicistică". 

O altă sugestie priveşte rubrica 
.,Făţă supărare !" care ni se pro
p une să nu se limiteze numa'i la· 
zona articolului cultural pentru că 
„ perle sînt destule şi fn articole P,e 
teme economice". 

Ar e perfectă dreptate interlocu 
torul nostru clnd afirmă că, „per
le" se găsesc in orice t ip de artico
le, după cum a re d1·eptate cind 
amintindu-şi de interviurile publi
cate cu ani în urmă de Neagu 
Udroiu, afirmă că sint mulţi gaze
tari care călătoresc in străinătate, 
dar in revista noastră nu se pot 
citi impresiile lor de călăt.cn.;e ... 

Am reţinut şi sugestia -lnvi taţie 
formulată cu umor specific moldo
venesc : „Despre unii colegi se scrie 
11umai dupli ce m or. Poate, din cind 
în cin.d, cîte un ziarist car e s-a. 
afirmat ar pu tea deveni int..erlocu 
tor într-u.n intervtu " ... 

Tuturor celor ce ne-au răspuns 
le muJţumim, as igw·indu - i că vom 
încerca să cuprindem in sumarele 
ntrmerelor din 191!!) CEl<cl mal mare 
parte a sugestiil-oi:. 

Anchetă realizată de 
Milena COMARNE8CU 
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Înaltă cinstire· 

S
e i1nplinesc 70. de a.ni de la eroicul, dar. şi. -
singeros·ul 13 Decembrie, temerară 'n)4nifes- , 
taie a. muncitO"rif!loii din Capitală 1a sfirşiM 

Q 

, I 6 „ ...... -. \ 

,ZiUd1 iiPOir~fi1Pr 
~ I • • 

munc11 . - ~. -, I 
lor 

I f l 
11.i'n- -.& r 
. 1- I 

li 

noastră 4e condiţif âe muncă şi d viaţă din 
cele ·mai b:U~ 't 

.... 

... 

. 
ooulto 1918. 1n şir.ul mişcării.or muni:itOTP.şti, 13 
D1:1cembrie 'i§i ar~ um Zoe propriu. El a fost şi este 
al lucrător,ţlor tipo{Jlfafi, dar şi al întregii n~~tre 

muncitorimi. AL .luer..ă'.toritor -tipografi pe'litru că 
eî s-a ndscu~ în mod :J>47;ticulc;ir din suferinţe.le 
l'res'.tei tipogr(J.filor~ din dorinţa lor pei<trU , O V.iaJă 
mai omeneascd. .prin ~evendîcările fi ac.iiunlle ''lor 
e1 aw în~chipat însă inter.esele întregului prole
tariat„ motiv p ,e,rttTu care, fa momentelt! de ·grele 

LQ, sfirşitui acestui a.1~, an. hotărltor a!' a.ctua1u1ui. 
cincin.al, tipo(lrafii rt11portează realiza eai şi, depă
ştl)ea pnncipalilor i ndieatpri df plan, Prin ;,i„nco 
lpi; d e fiecare zf ei pa.rticipă: împreună cu alff 
11.icră.to·ri. care işi desfăşoară activitatea .-pe tărimul 
1~wnCi·i ideologice~ . la .in·te11sific(&rea activităţii de 
de~vl:>ltd-re ·a ·coî'iştiiti}ei socialjs~ ~i de tprmare a 
omului nOIL. ln anul pe ca.re i1 încheiem 4 C(}Ttti

'lluat, prin grija pa.rtUIU:Zui Ş~ statului wştru, dez
voltarea ·ba.zei materiale a ind.!LS~fiei Jioligr4fice . 
t-recîn.du-se ·14 o ~oii.ăi" etap(L de modernizare a 
acerteia, c1i impHcâţii ditecte Q.S4pra realizării în 
c~ndf.~ti di~ ţ~ · în· ,...ce m·":~ bup.e •!' ... producţiei po
ZÎgr~Jice, pree,um şi ~.Pra condiţulor de 111.u.ncă 
~i -Via.tă. 1n pţ.r.ioacla. e~ ut:meaz<l, tipografilor le 
Tevfo, 'in. cq:~t:î"1.11.tare.,, , ~~lni - imPO"rlante. Ei vor 
trebuţ ,şp. pun~ · in.. îooem~ cititorilor tucrd„i poti
graf~e car~ Ja. J:ifz .. ~, i'Yiltit!ieâ., boj}atuluf cont~nut 
<ţe, ·id'~, i.n)ptjni~ţ pr.qi>aganaej .scri$e de politica 
prof~î@ ştîţnţ:ificii ,4 ~{#:t~ultţ{, 'Comunist Rom4fl.; 
<îe ,ac_ti.~îtaţ.etj; , ~ob9ftt&; d1ţ.s,fif şur,ală' .de co~14că.
:t~'r~1 ·p~t;:q.itl~'i ş,i ~ţtt.tP,if· ~ nqst,T.u, tova1'4ŞUt 
Nicolae . Ce~.ţs,~µ··, Qa~~ii ~u,ncii (ji.n . ind'li'stria 
p9ţigrafu;â m.·~1§.ijf.~Ji .de organiţaţiile sindic4le, sub 
c?~uce~e~ şi. ,t~wm,a.rcţa org~i74~ijlo1' de partid, 
stn.t hotanţi să 'l'a.spu~ .indemnu-r.i.lor secretarului 

„_ 
... 

inc.ere~ ·t -nţi .s-au a,fl.at singuri. ' 
ln anii primutui. război mondial, dar ·mai 'CU 

seam<i. Un ultimul an aL acestuia, tipografii s-au 
situat iin rl11d cu cele mai active detaşamente 
munctk>.reşti. Gre.va. de 1a 13 Decemotie a fost 
preceăat(i de alte acţiuni :revendicative, 'i11- această 
zi căzînd rub gloanţele a.paTaiului represiv at sta
tu.lui· lht„ghezolmoşieresc peste 100 victime. Ea a. 
Tămas11:f11.scri.sd ·ca> un e'v·e.1Ument glorios de l-u:qtă 
şi jet'ttlf in istoria :;mişcwr.ii muncitoreşti din„ f.dra. 
noa.stră. Acest e'l)eniment şi;i adU$ cont7if?u.fia.. 14 · 
ma~r~at:ea politie~ a. . c'faS'ei muncitoare, tipograf'ii 
situi11du-ş~ , .în continua.re în P,r-bnele 'Tinduri ale 
luptei t>eîit:ru .o· via·ţă . mai 'bu_nă. şi mai demnă. 

l·n a•nU _po·tr,iooici al _i"le(ia.lităţii, cO"mu~ştH tipo.
oraft au fă.cut, de 1m.ulte ori, cu preţul vieţii, să 
i'1$ă. de sub_ tipa.ir c.~vîţitul .de indemn la lu,ptci ~l 
l'artididut com.untst R.omăn.· 

Victori'ii. t~olt.tpei fd.e . elil~erare "14ţi1>.na11î şi so
cială, dtiUfa.scistt'kşi· •ahtiim-periaJistă, caf'e a m.ar
ca.t 'incep,utuz u?id nalilj': ,,ep6ci în „ istoria. milenară 
ct poporului roman, ţi ;~use:mnat şi pentru oamenii 
cuvintulu cules şir .fî!'lirit i1td-ep1mirea. năzuinţei01' 
lor de nM:· bin.e: Ast.ăzi ei se buc~ră, a.lături d.e 

generq_1 ~l pa:ryid~l.ul, te>Variişu1, Nicolp.e Ceauşe~cu, 

de a întim:pina. &nu~sui a.1 XlV -lea al Part'idulţfi 
©omunist. . Romăn pti-R noi ,i 1'emarca-bilc japle 
de m~ncă. 

I . . 

celelaite categorii de oa-meni ai muncii din ţa'l'a 

vicep1·eşedin~ al 

Cult.ură, 

: „ -4 . '~ C .R._TEA DE AUR „,, .. A _ ~--'--... .-, : . - . t 

Cea de a.~IiV•a ediţie a concur
sului pro:fesiol'J,lll. ,;carţe'.a .de auţ!• a 
avut loc in.acest ah, in' zilele de· 
15-16 octombrie, gâ,zdŞ. :fiind In
treprinderea poligrafică )>Banat" 
Timişoara. ' 

Au particlRQ.t in acest .an un 
număr de 1 05 finalişti ai fazei de 
masă a c~ncursului : 

- 21 concurenţi la meseria cu
legători manuali ; 

- 19 concurenţi la meser fa cu
legere mecanică ; 

- 10 concurenţi la mesari::i 1in
cograCle; 

- 20 concurenţi la meseria tipar 
ioalt; 

- 15 concurenţi la mesel'.ia tipar 
plan ; 

- 20 concurenţi la meset·ia le-
găt9rie. 

Clasament: 
Culegere manuall : 
- locul l - Tănase Stere -

C.P .C.S. 
- Locul II - Nicolae Constan.tin 

- Tip. Ploieşti 
- Locul 111 - Costache Ion -

I. P. Bacău 
CuleJere mecanică ; 

Ml al' A-"LB'J:CI 
Comitetului Uniunii Sindicatelor 

din Invăţămînt, Ştiinţă, 
i>bl.rg_rafie, Presă şi Edituri 

- Locul I - Hotă'ran Marian -
l. P . Banat 

- Locul II - Chira Ion ..,,... I. P . 
-Oluj 

'--- Locul III - Duţă Sihi:iu 
l „P. Oltenia 

·z1ncosrafle : I 
- Locul I - BWilitcl!S·cu -Preda 

I - I. P. Oltenia 
- Locul ir - Nedelcu Marcel 

- I. P. Galaţi ' 
- Locul III - Pălimaru Gheor-

ghe - I . P . Iaşi 
·71tp~ inaU : 
- Local I - Caza.cinel.I Vasile 

-1. P. Banat 
-- Locul II - Mişca ion 

C.P.C:S. 
- Locul III - Vlădişescil D-tru 

- I. P. Oltenia 
Tipar plan: 
- 'Locul I - Luţă Gheorghe 

C.P .C.S. 
- Locul II - Mate Arthur 

J. :r. Crişana 
.., 
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Ziua . tip~grafi(ţJr 
- Locul III Hies.eh Vilkor - - Locul III - Avram Dumitru 

- I. P. Banat I. P .Sibiu 
Legăt-0rie : 
- Locul I - Costinaş 

- I. P. Cluj •. , 

Pe intreprinderi, Intreprinderea 
Gheorghe PQtigrafică 1~t"_ia d:even:it iasjt~ r ) ~ r CiŞfţgătoar<:a con urs.ului „Carte~ I 

Glfeorghe · â e""âur". - Locul II ~ ·Gâloş 
- I. P. Arta Grafică 

„CUPA TIPOGRAFILOR" 
· ·':o· frumoasă · finală · 

' ' .. 
cu 300 de · co1mpetitori 

Peste 300 de sporUvi au partici
pat, timp de două zile, fo Capitală, 
la întrecerile finale pe ţ.ară ale 
„Cupei Tipografilor", competltie cu 
o frumoasă tradiţie (acum la a 
XV-a ediţie), organizată - sub 
egida Daciadei - de Comitetul 
UniunH Sindicatelor din tnvăţă-
mînt, Ştiinţă, · Cultură, Poligrafie, 
Presă şi Edituri. A fost o acţiune 
deosebit de Teuşită, în care parti
cipanţii şi-au disputat cu arddare 
lntîietatea - individual sau pe 
echii;ie - la eros, şah, tenis de 
masi şi volei. 

Atleţii s-au reunjt pe Stadion!.ll 
Tineretului, dificultatea traseu.lui 
(în parte acoperit eu zăpadă) dind 
măsura cuvenită acestui gen de 
alergare în aer liber. La fete, pe 
2 OOO m, cea mai in formă s-a 
dovedi ţ, a f;i Teodora Amihăil~sei, 
retuşoare ofset la Intre1Jr i'1derea 
Poligrafică Bacău. Pe locul secund 
a sosit Mihaela Bonu 'de la C.P.C.S., 
u.rmală de Lidia Virlan. (Electre
cord). La băieţi : 1. Ştclian Afloa.rci 
(I, P.. Galaţi), .2. Petre Pasciuc 
(C.P.C.S.), 3 . . Ştela~ Cristian (I. P. 
Bacău). 

L. I 

J 

Conform programului, partidele 
de şah s-au desfăşurat in sala clu
bului sportiv al C.P .C.S., rundele 
fiind urmărite cu in teres de multi, 
iubitori ai' eşicb.ierului. Iată -prfmi'l., 
trei clasa-ţi : feminin - Elena Zla
t.cş (C.P .C.S.) , Oana Cazan (I. P. 
Banatul - Timişoara), Maria Necşe1 
(I. P. Cluj-Napoca) ; băieti - Mi
hai Apostolescu (C.P.C.S.). Ioan 
Viscu a. P. Iaşi), Nicolae Dioştea
nu (I. P. Conslanţa) . Ambiţioasele 
întreceri de ten.is de masă au fost 
găzduite de sala „Agronomia.i, la
ureaţi fiind Daniela ~rosu (I. ?:' 
Sibiu), Iuliana Crişan (I. P . Cluj
Napoca) şi Anca Siman a. P. Ar
geş) - 1a· fete, Petre Ionescu (l. P. 
Cluj-Napoca}, Csaba Kiss (I. P. 
Mureş) şi Adrian Mărăndlci. (I. P. 
Braşov) - Ia băieţi. , 

I n sfirşit, „maratonul de volei" 
a reunit - în sălile ;;Agronomid ", 
Liceul Pol.igrafic nr. 16 '1i Liceul 
Dumitru Petrescu - echipele fina
liste ale „Cupei Tipografilor", me„ 
du.rile desfăşurate încî.ntind prin 
dirzenia şi dramatismul lor . Cele 
mai bune formatji : feminin 
C.P.C.S., I. P. Sibiu şi' I. P. Fil.iret 
Bucureşti ; masculin - I . r. Bra
şov, C.P.C.S. şi I. P. Cluj ·Napoca. 

Nicolae TOKACEK 

Co·nsemnăm, cu bucurie, de ziua lor, a tipografilor, numele celor care, lună de hrnă - la 
secţia „Pagina.ţie", J. P . „Informaţia" - dntL formă materialei revistei moastre: Lucim1; PAţlAS
CHIV, Nelu AG1TI, Adrian GHEORGfIC!J, Viorel STOICA. 

Foto : Gabriel MIRON 
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„La 1 ... Decembrie 1918, prin hotărirea maselor populare, a poporului, Transi lva
nia s-a unit cu România, constituind statul naţional unitar româ n. Realizarea 
acestui vis se.cu ier al rpoporulµi nostru ,a deschi.s .o, no'1Jă ero î·n de-zvqltareCJ R<Dmâ.-
niei, în rid~ca"rea sa pe' noi trepte de progres şf ,civilizaţie''~ 1 

_ 

NICOLAE CEAUŞESCU 
' 

I '11111111 

plf[SJ\ TRANSILVi\.~·Ă 
„11 I I -

• 

r „ 

. I 

' .... r --. 
t 

I 
I\ 

I I 

I „ . 
... 

I 

• • „ 

,"li: 

' ~ 
I , 

-„llj 
• J 

• • 
M. ~ r 

: - I 

.J.' -L tl 

I -„ I ,J..- I 

A MAR·ll" -·UNl1RI · ·~ u 
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Moreă Unire o fost urmarea firească a 
luptelor de secole ole poporului român, a 
afirmării ~oi nţei sale nestrămutate de a trăi 
liber şi suv,era,n într-un stat unitar, deplin in
d ependent.. Necesitatea înfăptuiri i ocestµj 
ideal ine,ţional o reprezentat, de-o lungul în„ 
tregif ""n6asfre istorii. o problemă-cheie, de· 
soluţionarea"' căreia depindea însuşi vii torul 
noţiunii, dezvoltarea ei pe colea progresu
lui şi o civilizaţiei. Memorabilo Decloratie 
de la 1 d~cembrie 1918, osfoptotă int r-9 at
mosferă 9e putern ic entuziasm de cei peste 
o sută de mii de muncitori, ţărani, meserla~i 
şi Intelectuali,. adunaţi pe Cîmpul lui Horea 
de lâ Afoo l(ffio, care proc lama solemn 
„Unirea Tronsilv-~niei şi Banatului cu Româ" 
nia pentru toate veacurile'', dădea expresie, 
deci, unei legităţi istorice_ Fusese nevoie, 
însă, de neasemuite eforturi d in partea uno( 

mari , cărtu rari ş i ginditori oi neamului, o 
elementelor revolu·{ionore, a celor moi inoiri
tate forţe ole poporului. 

ln eforturile încununate de svcc.es, care 
0 1..1 ovut drept corolar actul istoric de Io 

·A·l ~qi· Iulio, s-o înscris şi presa românească, 
ch1or de Io apăriţio ei, merite deosebite re· 
venind în această privinţă publicisticii tran.
si lvone. Aceasta <il menţinut mereu vie ' fla 
căra luptei, a incurajat poporul în momen
tele cele ma i grele, a pregătit masele în 
vederea ceasului cel mare - Unireo cu 
Ţara. Co un omagiu adus unor gazetari iluş
tri, animaţi de dragoste de nealin şi de pa
trie, inserăm, sub genericul de hlei sus, arti
ccile despre cîtevo publtcaţii trnnsi lvo ne d e 
mare prestigiu, apcirute Io Arad, Alba Iulio 
şi Sibiu, publicaţii care au dat expresie voin
ţei de unitate o poporulu i nostru. 
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Ziariştii arădejni în avangarda 

luptei pentru unitate naţională 
La sfirşitul secolului a l XIX-iea 

şi inceputul secolului 31 XX-iea, 
Aradul a devenit centrul politic al 
româ nilor din Transilvani;i, după 
ce acest rol a fost deţinut, .rînd pe 
rind, de Blaj, Sibiu, Alba -Iulia. 
.Aici a apăr~t. în anul 1897, ziarui 
,;rribuna poporului", publicatla cea 
mai răspînd'ită a rom[tnilor din ti
Jl/1,.rtlu:ni!Ie tll'lallsi'l v.ain~ . Şi tot a.ici aiu 

. a ctiva t cleputatJI ro.mani c1e .rr:uu:e 
prestigiu - \Tasiie Goldiş, Ş,ţefan 
Cicio Pop, Ioa.n Suciu, Ioan Rus u 
Şlrianu, care, în lupta p e cal'e au 
desfăşurat-o, a u a vut o s b'îns;:i le -
1gătură cu mi$carea socialistă d in 
Tra nsilvania. Potrivit documentelor 
vremii, această mlşcai e a dispus la 
Arad de o 1argă oază de mas.ă. fapt 
dovedit de congresele socialiste 
care s-au desfăşurat aici, cit şi de 
rolul important pe care arădenU 
1-nu avut în conducerea Sec tiei ro
mâne a Partidului Soclal.:Demo- _ 
crat. 

Luptele maselor .. popula,re ară-
dene, în .frunte cu social-democra
ţii români din aceste părţi şi ·cu 
reprezentanţii locali ai Pa1·tidu1ui 
Naţional Român, vor cl)npaşte o 
etapă hotădtoai·e în toamna anu
lui 1918, cind . zorile une.i epoci noi 
se arată la orizont, prevestind 
prăbuŞirea imperiilor asupritoare, 
oferind certitudinea infăptuhii vi
sului de veacuri al tuturor l'!C'mâ
nilor. Iar A r dealul se poate mîndr.i, 
pe bună drepta te, că Unirea Cea· 
!\<tare - de la săvirşkea căreia s-au 
împlinit in acest a n şapte, decenif 
- a fost pregăti tă tn „Oraşul de 
pe Mureş". Aaia!clrull 31111Ull'u.i '191'8 de
venise cadr ul organizatoric şi cen
tru] de acţiune politică, de unde, 
în consens cu mişcarea naţională a 
întregului popor, s-a coordona:t 
lupta românilor din Transilvâ nia 
pentru Unirea cu Ţara. D~veninrl 
din 2 n oiembrie 1918 sediul Con
siliului Naţional Român Cent rat 
care actl.va sub p1•eşedinţia -lui 
Ştefan C:lci.o P op, A1·adul va fi 
centrul politic unde. prin lr)te~me
diuil ziarul.ul „Românul" •), condus 
de Vasile Goldiş, s-a for mulat ideea 
unei mari adunări naţionale a ro
mânilor. 
~lirur.ul creaipămuse h1 26 octomb:n'~ I 

8 noiembrie 1918, după o întreru
pere de doi ani şi opt luni. Di
recţia îi aparţinea lui Vasile Gol
diş, în j ur ul căruia se vor aduna 
patrioţi înflăcăraţi. publicişti cu
noscuti : Joa n Lupaş, Teodor Botis. 
Victor S tanciu, Gheorghe Ciuhan-

•) Colid lan politic cu pngl nă titernri\, 
" Rom<l nul" a llp:'.irul La A raci ! n i.re 1911 
s l 1933. c u lnt<'rm ltc nt:!. t n 1912 a tuzi.:.
n :it cu „ T r ibuna p oporul u i " . 
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clu, Constantin Sanu, Ion Clopoţel 
ş.a. lncă din primul său număr, 
s ub titlul suges tiv „lnviere" Ro
mânul " a nunta cu satisfacde " că, 
„?Upă . veacuri. de iobă&"ie, ~păsare 
ş1 umilinţă ajuns-a şi neamul ro
mânesc .din. leagănul obîrşiei sale a 
<lfspune liber de soarta şi viitorul 
său. Imperativul evoluţiei i;o; torice 
zdrobit-au laniurile ce ~ineau in
căluşa&e trup.urile şi sufleţele .noas
tre şi manifestarea atcibutelor 
noastre et·nice ca neam U'ber iii 
concertul popoarelor libere". Im:. 
preună cu „Adevărul" de la Bu
dapesta. în jur ul căruia st? ra liase 
pi:oletadatul r omân din Transilva
n ia şi Ungaria , „Româ nul" avea să 
indeplinească funcţia de organ ofi
cial al Consil iului Naţional Român 
G.entral, alcătuit d in reprezeuta nti 
ai Partidului Naţional Român şi ai 

·partidului Social-Democrat. · 
Ziarul va publica t oa te :::omuni 

catele şi dispoziţiile Con siliului o
ferind popuJaţiei româpeşti o ' in
formaţie promptă şi exactă, mobi
liiînd-o în rea lizarea năzuintelor 
sale naţionale. Astf~l. la 18' -noiem
brie 1918, publica mani'festul „că~ 
L-re popoarele lumli", în care se 
proclama dreptul la aqtodeterm'i:
na.r~ al naţiunii române : 

,,Ar trebui să ne luăm drept.I 
<'U forţa, clar orlcît de botbiţl sîn
tean · sl jertfim viaţa pentru liber
tatea naflonală, in ziua cinel sărbă-

. t-0rim infringerea civtllzaţlunU a
supra barbariei şi aşteptăm 1cgife
rarea internaUonală, care va inlo
cul forf,a brutală prin dreptate şi 

va înlătura pretutindeni urmările 
stApinirUor neomeneşti, naţiunea ro
mână se abţine de la miJioMele 
barbare la regularea rapodurilor 

dintre popoare (.„). Na.ţjunea ~o
mânvdin Ungaria. şi Transilvania 
nu doreşte să stăpinească asiîp.,rtt 
altor neamuri ( ... ). Pe terltoriulsău 
strămoşesc, naţiunea română esk 
gata a asigura fiecărui popor de
plină libertate naţională şi orp
nfaarea sa in stat liber şi foaepen
dent o va întocmi pe temeiurile 
democraţiei, care va asigura tutu
ror indivizilor aflători pe terUoriuJ 
său egalitatea condipiJor de v.lâ'11, 
un.icul mijloc al desăvârşirii otn~
neşti ( ... ). Anunţif\!! popoarelor lu
mii această voinţă şi botărrre ra sa. 
naţiuea română din Ungaria ,1 
Transilvania invocă pe seama A 
sprijinul lumii civilizate şi gegJuJ 
libertăţii omeneşti, declarînd fi.k
bătoreşte că, din c.easul ace9'a, oii
cum ar decide puterile lumll, este 
h~tli.rî~ a pieri mai bine, deci& a " 
suteri mai departe sclavia şi atir
nA,rea " . 

Iar ·· două zile mai tirziu, toate 
pregătirile orga nizatorice IUncl fl
cute la Arad, în „Românul " apă.i:ea 
un alt document de însemnăt:;ite 
istorică, anume „convocarea" pen~ 
tru data de 1 decembrie, la orele 10 
dimineaţa, în Alba lulia. cetatea 
istorică a neamului, a Adunării 
Naţionale a naţiunii ' .româ ne d in 
Ungaria şi Transilvania . ~,Convoca 
rea!' începea cu o admil'abilă mo.., 
ftivare: 

„ISTORIA ne- cheaml la fapte.„ 
1n numele dreptiţil eterne şi a 
principiului liberei dispoziţiuni a,i 

naţiunilor, principiu consacrat acum 
Pl.'in rev.oluiiunea 'Istoriei, naiiunca 
română- din Ungaria şi TransiJva-. 
nla ar:e să-şi spună cuvintul să.u 
hotărât.or asupra sorţii sale şi acest 
cuvînt va fi respeiltat de lumea în
treagă. El este chiar aştet>tat pen• 
tru <'a Ja. gurile Dunării şi pe dru
mul unde comunică pulsul vieţU 
economice intre apus şi rlsărit sl 
se poatl înfăptui ordinea şi nea
murilor prejmuitoare să li se pro
cure liniştea necesarii pentru mun
ca binecuvintată spre desăvlrşirea 
umană". 

Şi se încheia as tfel : 
:„Sintţm convinşi că afa.ră d~ 

cei care vor reprezenta ~dele
gaţiJ - n.n.) toate piturile soCcia.:t 
a.Je naţiunii no~tre la ace.astă Is
torică adunare, unde se va hotărî 
soarta neanmtui nostru, poate pe~ 
tru vecie, se va .prezenta insus~ 
poporul românesc. :în număr vrea,.. 
nic de cauza mart'' şi sfintă". 

Nu lipsesc din · ziş'r nici ştirii! 
despre mişcarea muncitorească lo
cală, recunoscindu -se forţa aces
teia : „ ... Plebea (in sens de munci
tori - n.n.) - se arăta într-un air 
ticol - este motorul care mişei 
masa, inspiră in<lrăzneală şi nu 
cunoaşte friu". Este semnificativă, 
în acest context, şi relatarea des
pre o adunare a secţiei locale r~
mâne a P a rtidului Social-Demo
crat: Aflăm de aici că, în cuvin tuJ 
său. Sava Damian Strengar „a ex
t>licllt cu mult entuziasm însemnlr. 
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tatea revoluţiei, care a sugrumat 
sistemul barbar ae· guvernii.n:Unf 
de pină aci, a rupt fronturile cele 
mai tari ale militarismului şi a în
făptuit democra~ia". Iar fon Costa, 
ndresindu-se ţăranilor, îi indemna 
să se grupeze sub steagul soc.lal -
democraţiei;- căci „numai uniţi in 
cugetţ şi in simţiri vom putea a
junge I~ succesul dorit". 

Şi, pri n voinţa maselor, Uni rea 
s-a infăptuît ! Hotărirea ·de unire 
rostită de arădeanul Vasile Goldiş . 
a fost prlmită cu un entuziasm de 
nedescris de către miile de part i· 
cipanţi venrti să fie de faţă la a
ceastă 'inălţăt-Oare sărbătoare na
t ională. In aţeastă privinţă, in nu
merele urm,!toare ·ale „Românului '' 
inti1nim pag'ini'CU adevărat emo
ţionante. Este carâcteristic artico
lul lui 1J.Jie Cri.stea, imbatabilul ga
zetar şi m.fli'tant· comunist de maj 
tirziu. „GeneraUlle care au să vie 
după noi - se întreba tinărul zia
rist de atunci - vor pricepe ele 
oare ~Uaţia înnăl~lUoare · a acestOr 
zile istorice ? Oricît de fidel au să 
vorbească cron.felie zilelor noastre, 
nu vor puiea redâ nicfodatil tot en
tuziasmul de care era cuprinsă toa
tă rominlmea„. Zilele noastre sint 
zilele mari ale istoriei ce se scrie 
astăzi şi cu cJ.tept cuvlnt le putem 
numi ale noastre". 

Inalta semnificaţie a Marii Uniri 
pecetlUită Ia Alba Iulia era'. evo
cată patetic · î ntr-unul clin edi t'o!'ia
lele ziarului : 
„Voinţa Unanimă care a b1ruit-Ja 

Alba Julia ·a zguduit şi df.rima& 

Izvoare. de 
I "'I -

ultimul hotar, ultima rlmlşlţ~ din 
graniţele cu care lunga tiranie a 
istoriei a spintecat veacuri de-a 
rinduJ fiinţa neamului românesc. 
Au murit hotarele vrăjmL'Je ! P.e 
mormintul lor trece bora bucuriei 
generale. Sintem un po1>0r, un vă
m.int, un stat. Trăiască neamul ro
mânesc întreg în ţ.ara lui". 

Şi pl"esa arădeană de limbă ma
ghiară a reflectat obiect.iv măreţia 
acelor zile de sfîrş'it de noiembrle 
şi început de decembrie. Intr-un 
reportaj publicat în „Aradi Kiiz
Jony" ni se' înfăţişează un tablou 
\'inie : 

„Trenurile speciale, pline pină 19 
refuz, ce sosesc din Jumătate în 
Jumătate de oră, va.rsă o lume I· 
mensl in gara Albâ Iulia. Sint 
delegaţii români („.) ce vin să ia 
parte la Marea :Adunare Naţională 
a 'Românilor di.o Ardeal („.) Dele
gaţii diferitelor sate romlneştl In
tri in oraş flutu.rind steaguri tri
colore, <iintind , imnuri patriotice. 
Populaţia oraşului îmbrăcată in 
port naţional aşteaptă sosirea t.r~-
nurllor". · 

i\şadâr, •c.tteva mărturii, alături 
de atîtea altele, care atestă că pre
sa arădeană s-a situat cu cinste în 
rindurile celor ce mrnta.u cu în
treaga for energie, în 'Zilele acelea 
de neuHat, pentru di"'ept.ul poporu-
1ul român la un •stat u njtar, liber 

·şi independent.-

Cri.C.iiln BONTA 
redador-şef al ziarului 

,.FLACĂ:Rk-ROŞlE"' - Arad 

mare valoare 
,_ 

• I • • f-. 
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RecollStituirea fidelă a marelui 
moment isţoric de la care am ani
versat în acest an şapte decenii nu 
poate să ignore două izvoare de 
mare valoa're şi autentidtate. Este 
vorba de numerele de propagandă 
ale zlarului „Unlrea" di.Îl Blaj şi de 
prim~le numere ale ziarUlui „Alba 
Iulia", „o.r_gan al proclami ril uni
tăţii natf.oliale", ~~re a apărut în 
Oraşul Up h:ii chţar ln "ziua cea 
mare a istorie' rbmâ.nilor. 
Propunindu-şl să mobilizeze ma

sele .in vede,rea dunării de la Alba 
Iulia, vechiul ziar săptă.mînal 
,.Unirea" de la Blaj s-a' transfor
mat, la 20 ·noiembrie 1918, în coti~ 
dian naţional, avind în frunte ma1 
intîi pe tinărul, poet Oviq_iu Hulea. 
apoi pe scrlitortil şi „ profesorul 
Alexandru Cim:a. I11 zilele premer
gătoare marii adunări de la 1 de
cembrie, .ziarul va releva cuprin
zător şi argumentat uriaşul torent 
al voinţei de neinfrint a_ maselor 
pe care, într-adevăr, nici o forţă 
din lume nu-l mai putea împiedica 
t11 t;lesfăşur;:ir~a lui. La Alba Iulia 

I I 

poporul trebuia să fie prezent in 
număr cit mai mare, adunarea se 
cerea a ti rep_rezentl!tivă, spre a 
dovedi tuturor că voinţa românilor 
trans'ilvăneni de a se uru cu pa
tria-mamă era, într-adevăr, plebis
citară. -„Unliat'"ea naţională mai ina
inte de toate - sublinia profeso-· 
rulll. OctaivJlain Priie. „Nu există azi 
român care si nu ceară aceasta cu 
fmpet:uozitate. vulcanică. ln fa\a 
acest~la dispar toat~ • veleităţile, 
toate consideraţiile de ordin parti
cular". ,;venlti _la Alba Iulia". „Ve
niţi CU 'miile, '(}U zecile de mii -
se ară fa în ' ap~lul semnat de Con
siliul Naţional Român local. Lăsa\i 
grijile· voastre acasl, căci în aceas
tă. zi vom pune temelfa unui viitor 
bun şi fericit pentru întreg neamul 
nostru românesc.„ E ziua cind vom 
flotări ,asupra sorţii noastre pentl'U 
o veşnicie. Veniţi şi juraţi că 
nedespi.rţiţl vom f[ ·Şi uniţi rămî
nem de' aci în.alo.te cu fraţii noş
fri de pe tot cuprinsul păminlului 
românesc sub una şi nedespărţită 
cirmufrţ", 

••• 

Momentele de o măreţie şi sem
nificaţie unice ale Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia au pri
lejuit relatăl;i de o rară frumuseţe 
în toat e ziarele vremii. Din acest 
adm/inJalb Îil şi iUnainlim: CQl' ~ sti:nţî
rilor româneŞti nu puteau lipsi 
"J1ic" blăjenil, cei car~ trudiseră ne
'înceta t, zi -de zi, pentru organiza• 
rea ş1 bu na desfăşurare a inttrelui 
forum al voinţei româ:nilol"' transil
văneni~ Rjnd1Jri admirabile au tosJt 
dedicat e adunării l.de P:lexandru 
Ciura. Chiar in dimfoeaţa zflei de 
1 decembrie a văzut lumina tipa
rului articolul său intrtulat semni
ficativ „In ziua cea de j udecat-i", 

· î n care, intre altele, se spunea: 
,,Am robit in glia străinului pe ca
re am st-topit-o cu sudoarea şi la
crimile noastre. Am fost ooi de Jill 
şi cai de ham şi din vreme in vr:e
mc, cind ])abarnl era plin cu vid, 
ca o amintire ş~arsă -a obirşlel 
noastre, puneam mifot pe ooase şi 
pe topoa-re şi ·Izbeam ·la mir ,Pe 
asupritori. Dar tot tfoi J.'e~ apoi 
cei călcaţi în picioare, cei frînţl 
in roată, cei spinzuraţi la încruci
şarea drumurllor„. A.Dl • răodat ŞI 
am tăcut. De acum nu mal rlb
dăm„. O spunem pe şleau şi dacă 
va, li lipsi vom pecetlui-o cu sin
gele· nostru. Dorim ·dez.robfrca.· noa
stră de sub j ugul austro-u:Dt'ar! Do
rim uni.rea tutu or•.romAnJJor. Tri
fasci · România Marei" 

Ca un ecou direct al celor văzute 
şi simţite, în primUJ num.ăr al zi
arului ·de după măl:'eţul e"!r'eniment, 
acela.5i 'iscusit minuitor al conde'
iului şi cârturar patriot se.na : 

„Român.la Mare a fost procla.ma~ 
în adunarea nation~ă ae~ li' Afb)I 
Julia, într-un or~ de aclamll'I 
_şi apla uze.„ Legea firu a blrult i
supra brut~itli.ţiJ.„ i>e acillÎI căra
rea no~stri' e hotădt-1 şi fmiiâL~e 
putere pe lume care să ne poatl . . 
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abate de Ja, ea.. Vom merge pe drn
mul nostru; vom pune um~r la u
măr şi 'vom aşeza fiecare cite o .că~ 
rămidă la grandioasa clă,dire a 
Român iei Mari, pentru .ca.re iucru. 
-nepoţ,il şi. strănepoţii ne vor blne
cuvî.nta· st in morminte". 

La fe l 'Cie emoţionantă este ş.i cro
nica scenelor petrecute la Alba 
luJ.i.a1 şemnată de trimisul oficial 
aJ. ziar ului blăjean, .dr . Ioan Coltor . 
lntitulindu-şi prima 1·elatare io 
mqd l:nspLrat ;.l>o.Potul I~ Alba lu
Ua'~. ,l'eQ_e.rteJJUl ţin~ sa S;UQilitiieze 
că intre~a r.r:iăr~ţie a adunăi:ii a 
f~sti ~on/~.tă~ ~de. p,.i;ez.e~t"1. ,rjaşei 
i;nultwu care p-~ ,manil~ţat ,m.ai 
presus .de 'tO.ate ~teptările" . . „Et.er-
11~--p~ubă, .::._ sc.~ia <tri.triisul ·.zJaru-
1µ~ ~µ,p~ ~~·i.n~ali~ o jm,greslop (;!n
t~ qeş:cri~re a ~lue.ntc;ii şi ţinutei 
p~rtjtj'p;i~Wo.r veniţi din t_oaţ~ col
mriJe s~ă,.bunei l':i,:a,nsi.lyanii - că 
'1'C~astă mitidr,, d,ţJ.i!a~~~- a. po,poru
,Jui ·nu aj)ut.ut f1 ,tnveei,wc~i•! cu,aj~
-'tor,lil unul tiiJn_! .J!l u fiHni dac~. ~row 
avea prilej ~ ;mai ~edegii ~Jndyll 
.atUa tre~ie a popoi:11l~i noŞtru ca 
de, asti „dată: la Alba Iu)jal~. 

Par 1cea mai arn,pJă relat;;i;rce ,c;e 
sub.ijn~. caracter.~~ 1.1i;eprezen't~ţiy 
şi~ pJ~~ise1tan;; a1 hotăxfu:iloi.: ad1,1J1ăl.i.i 
o ,găsim„i.n ra,J~o.rtul 1special publ i
cat.- in n .umlixul d.jn 7 .de(:em,b);ie 
ai .zia.r;UJ.ui. Eeprodt.tcem Uo scu·rt 
fragmen:t .d in parte!!t, in:trodU!ctivă : 

~iAâuoarea de la 'Alba Iµil'a din 
l dec.embrie s-a desfăŞurat in ca
dr,-e atU de ·impozante ş.l de gran
.dJoasc eum puţine-poateţ .. să. ·arate 
jştoda lPOP~oareJJ>~. Românii din 
toate unghiurile1 A1:de:lhJJtti„ Ba
natuluj, ~i Ţării Urţgu~eştii au dove~ 
~!1· - ~.i ci,~. -~ţa asta C\fi ,Dr~~in~ă 
ca. sm.t- un . corp matur şi discipb-
RfJ.,_, sţăpiD'.iU 'îl~ ... ~~ sl~~JJI"~ oo!1v~
,_,xe c'ţţ-un -~sliigur ~m.d: q:mţat~.a 
de"14nj\„,şJ. i~~,Voc~~JJ( !!' _ în~regţţlµ~ 
ncăm! ~mânes~. ~~ lfov.e~1t _,acolo 
că ., 1!~ţlm~ntl!l ~aMOl~al e şlng:u
rul stăpînftor . jn. toat-e i~i.nlile ro
mânetti~ Nim~ 1ţu a tulburat ma
r~. ~'~~~l:foar~~ :n1~1 cţl . ~,a.1. mic 
ln_9Jd~~t. ll\l.Ci ·O _uitar~, <!t' S~e-!. :nici 
·o tmburŞ.t:,e, îhcit s'ttăi:iiil_ C!'re au 
'(pşt-. fPţezenţl, ~iiu-lŞtii ,_Jiiagltlari 
inşjşl au.d~'mas uimi{i de a:titţ. con
ş_tH!l(i' §J dei;nn!t~t~ ro.m.ân_e~scă. 
Au :JJP~-:o ,şi "ei : „_lat'.\ un ;,pq:por. 
unitAr ~- ,g;in~lm:i şi a.şp!ra.tii , cum 
i ll! 'aceşte ·vremuri de ge.D.e.r~ă tur
l>UT;~re' e ~e.:a..1 ,dreptul . ~lf-ătpr şi 
subUm" ~.Şjnten:-· mi.ndl\i i n ce:a. mai 
c;Ieplin:ă masuiă. l\Undrje; llreaplă 
Şi · âoc:.iynentată!" · · · 

t a f3Q~ no'iem'bJ:fe a . fos.t î·ntocm.it 
p rimul :r>um~:r. „ocaz~QnaJ)" al z.t
a1:ul1Ji gazdeler adunăi;ii, care, fapt 
·~u teµjl se,mn.ificativ.. i>u.b t .it.u,latu
~~ Qraş,uJ:ui All;>a l µlia , va . apărea 
în, 4 !) .Qe mii de (;!Xem:plar~ în 
,ch1_a:r d}'.gl]J1eaţi;i .lstorlc~j -·zi:le de 
1 d.ecep'lQ.~ie 19JK R ed.ac.tori\ săi 
~i;au av:oca:tul Zaharia Munte~nu 
şi profesorii A l. Lu.peanu-l\'feli,n 
Şi Ioan Gewgescu. I -a revenit. fi
r esc, î.n~ţă:t-0?-<1:~a misiun~ de a .ro
sti cuvîn;tul oe Qu.n sosit din par-

/-
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tea orga11iza:to:dl01: adunării pentru Emoţionante sînt şi 
zecile .de. Oliic;..cle .pmnc~tori ,ţăi:ani., oesp.ne sosirea„l oaspeţilor { , . 
mesedaşi., că•dµ:rari so:siţ:i ·in .ceta- inc:hidei:ea ediţiei}; iCll deO:i · 
tea, glodei suprenl,,e. r<:i. lui Mihai le despre sosirea i.n dl:lj>'ă: 
Viteazu l din toate păr~il2 'frnnsilva- z.ilei de ·29„noiembnie a m 
niei.. ,,Biu~ aU venit i.n cetatea de ConJŞiliuJui Naţional - Rom}i{ ~ 
slavă şi durere ·ai neamului ·nost1'-U tt·at de la Arad, in :&u.n:te'ric" 
- se adresa •.ziar~ff cel'or ce venise- şedă.ntele Ş.te.fan Cido P op;'° 
ră la Albâ Iiµi.a pentru a deschide rn.i ţi ).n cil;!.P să:rbătores~ !1" 
u.n nott c_ru>Uol îQ istoria poporul u.i sec-pa ·locală a. Cons'ili\,Nut , 
rom âi;i . .S-a. trezit iarăşi g~asul a- Român, de gru-4:.'l naţiena _ , 
mutu de ve;,lcur~ ,~i la chemarea Alba lui~ .Şi -de o .i,i:nensă tn\îll "' 
lui fermecătoare a i.D&eput să :răs- Toţj ·ofiţerii pur tau , admirat>fi 
P..1mfl.ă suflet ul i,eamulUi ... 'yoinf.a şarfe h"-iaolore de }nă~e. ~ 
.naţională„ care. 'cu .atîta putetc .cin1.a „Deşteaptă-te române"." 
ZvÎcneŞie ~,~izi i;.n ~ate,. _ pătlirIJ_e de a:ici că Vasile Urzică l~a~ i 
şocietăi!i român.~ti,. în ~ele de ~uş pinat :P.e .;l';'.;i.,deni cu «cuv;lntele ~ „ ~·· 
ca. şi.i ~ -..ce~tl d~ jos, - ba1 poa~ în venit .,pe pămintul .sfinţit. de ~~na 
~el.e dq jos· ~~ muţt ~a in c~re de martirii.or, .Jlorea; .C_4tş~a şi ~~ 
sus - ' e cheµiata să \~rate că. c.eea el! ca s~ •duceţi d~robirea, n~1ilul 
l\ljh.ai Vijţazul a infă~tuit. numai pe nostn! ~re a--.~,ţ~uJ am~ ~~~®l 
o clipă, noi av.ei;n să infiptuim p~ o ele grele s~~mnţ.~". I-a „~asp:u:ns 
vcşn!.cie; Cind un ne.am fotfţg g~1- Ştefan. Cicio1 P op : ·lil)ii.n pat ,pe.-lin 
d~.Şfie un si.tţgur ,gil:ld şi inJm.ilc a sculat, uQţ_i şi b9lpa:v.,i am -v:e)\i pe 
miU,.1),a~e de · o~.m~~i. '.P.at~ită de _o a-O!'Ste J9ţuri .de b~(fl'ţ!lr.a.mJPtiri~~-
singură .simţire,_ oare ţ~te put~c ţiona;le. Aici ~~· !9s t, Gol_goJ~; Ei~l 
,~!D~eps.că ca:r~- să-i po~Jă ~ta ţim- trebui~ ·~ vipă. şi mµi.tuirea. Cil 
potrivlf.? :..C.b.iaţ. de ar fi l;lStfel de drag am venit la• J!larea ~qnare 
(!uţeţ.e, ~ăjt;naşă, :inajn,te~ Win_t~i -n,atj~njlţ?, cea , !J.>aj.. m~re ,şi ~ ,J!!ăl 
suverane a. mil.ioanelor de sufldc, Jrum()a,<,iă ·sărbăt9~r~ naţionar I?~ 
î~tite înt,r-un singu,r. su(lc~ ·şi o c~r~ -au ,ayut-o -RAm.ânii d~ ,ta ~~

.simJi.~,e- ţrebuie ,să s~ închin~". c_ă_lţ~~ul lui Tral;m inco~pţ şi !to· 
Alături, î.n.tr- w;i. alt IU'ticol, „Adu- re.se s3 r.0e aR.i:oplem de. lo_cul, ~u

·n.area Na-ţlogală-'', scils ou ţlceeaşi nării cu smcrenf~ şj, -;cu iJ~mnţta: ~· 
eano.ţie, se <airăta : .„ Q -zj ma.re şi s'fiq- A l d0ilea• 'număl·· ' 1 ziavuluL „~
tă işl . cuti:~ul'.lţţo~i:,e. men_ită de ba Itiliaf5, apărut ,ca '.ediţie, spei?-j,ală 
m!'i î.nainte c~·..:să ,.(ie, trec.ută prinw Dia -3 rlooemihPJe; a..vea CI.cian' o -~~ j 
tre marile, date inscr.ise cu roşu . era: aemeat în .î:ntregi~me -~stopicetoro 
în calendaru] nostru istor.ic este -b.otfp:rr4 ale Ma1'1i A,dupări Naţj_o 
ziua de astăzi.„ Toafo ~iiferin'ţeJ.i nale. El aducea la cunoştinta citt
dc, -veacur~ toate .gindurile şi, 'Zv!c- tt>1~i:l:Qt h'otă1"irea .Jlestrfup:i:1·ta:tă i;_a 
nidle spre• lumină,, •o'dce. sforţa.re ·milioanelor de Il,9)Tlâ.ni .. ai.;delen~ Lde 
şi jertfă a noastră de o mie de ani a ttăi cu fra,ţti de p·este m,wl:ţi ia-
incOJlfq a năzuit s~..r,e această _zţ de tr-o -.Singură„ p at.(ie, OJ,'ganizată _. 
drcp(afu,· Şi d~ a·ezi:obire. AStă:ti e;i pr tncipii d.emoctiţti.&. Sm rgltt, făJ.'li 
a sosit ... D e acum ,sloboz" sîntem n .i.c.i_un comenta.ey„ c.JJ_prh}zînd. ddall 
să ne spune~ cuvinJul Şi să ne moţi1:me;\\ prE!'zentată. adun~rii de 
alegem calea. Această cale. nu poate cij.t.r.e Vasile Goldîş . Ş.i votată cu ;.U.fl 
să fie decît aceea .a -.juiirii :noastn aentu~iasm Jntlesc~Jptibil de că:tlie 
cu toţi rom;ln1t i:iltr-u.it· singur stat cel fi2â de mandatari- ai voin.ţei 
na~ional ·unUar · rom.ân". T.iăt;ionale. 

Mărf~.rii 
„Istoria ·ne cbea,t11ij. la fapte. 

Me.rsul irezistibil al uiyiJba
t~unii omeneştf ~·.'scos .. şi nea
mul nostru româcnesc din in
tuneriqul , :rob.lei li\ lmnina 
CUDQŞtînţei de sine. Ne-am 
trezi.t . -din soD.ţ,ţtUl tle. ·moarte 
ş.i vţe.m să trăi~, .alăbtli de 
celclalfo nafiuni ale,:...,. lumii, 
liberi ş'i independenH.· hi: nu
mele_ dreptăţii .iţternei., şi a 
principiului liberc.i dlsQozi
ţiuni a naţiunilor.~ principiul 
consacrl\li acum prin evolu
ţiunea is tor iei, na•j.iuneă ro
~;lnă din Ung~ria. şi Tran
silvani~ are· să-şi stumă cu
vint-ul ~itu bot~tor -asupra 
sortu sal~. şi a<;~~~ cu-vint va 
fi .resp~ctat de lwne-a întrea
gă. : ;EI ~ste . chi_ar aş(.cplat .,. 

' 11enti:.u ca la_, ~urile Dunădf 
şi J>e di:umul larg unde. ~_!!
m:unică polş.ill ... yie.~ij, ~con,0:01l• 
ce iqtre a~us · şi răsărit să ~~ 
poată mfaptui orilinea- ; 
neamurilor pr~J:o:'ţlit. a:rc 
1( ,.se procu e llpi,şlea oece~~ 
r3 pentl'.U munc.a . binecu,vr.i· 
ta~ă spre desăvî.rŞirea u1na-. 
ni ''• 

(D~in ~e).,iulf tbom-O<căâ:'..,e-.; 
Adună•rii .n:a{1onal~~ d;e 1~ 

Alba "folia} 

„lndependen~a noast.ră i'si. 
o condiţie -sine qua non a v, " 
itorulul nostr~ şi indep~ 
denf~ nu ne.· ';Poa.t:e fi asiiui 
rată. decît attan'ci .dacă mi -vor 
mai exisfa, pro,.vJncU romÂ>ii 
neşU, ci dacă toată român~-

, .~ 
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La 10 decembrie L9ifi vedea lu
mina tlpaxului primul numc'.ir din 
seria regulată a gazetei cru:e, în 
nrticolul prog·~am, se anun~a ca 
organ să}ptămtnaq al Ma1rel'Uli Sfat 
Naţional ales de adunar~ de la 
1 decembrie, deci al Cons11iulu1 Di
rigent, al lu'.ptei pe toate planurile 
pentru consolidarea u nirii. Din 
paginile sale vom afl~ noi. şi reve
la toare infon:naţii !lespre desfăşu
rarea grandioasei adunări, care a 
înt runit peste lfoo OOO de partici
painţi , sub 1li.tt<il „Cca mai ma;re 
sărbiitoare ~ţloJlală a Român.Uor ". 
articol care, clin păcate, nu a mai 
continuat şi in numerele următ9are, 
cum se stabilise iniţial. 

Privite în ansan;'blu, relatări1P 

,din ziarele „Unlrea 11 şi „A1ba tu
'\ ia" despro Marea Adunaxe Naţio
nală de la AJba I ulia din l de
cembrje 1918, diil care am spicuii 
doar unele crîmpeie, au fost n (.J 
numa i extrem de bogate i n infor
maţii, însă şi pline de o mare în
cărcătură emoţională, pe măsura 
marelui act istoric înfăptuit la Al
ba Iulia. Ele au reuşit să redea 
lnh·eaga dimensi:une şi semnificaţie 
a evenimentului, fă::indu-ş\ cu p~i
sosinţă datoria de 01ggr,e de pre
să militan te întrr-un moment de 
râscruce din viaţa poporului ro-
rnân. 

Ioan BAsOA 
redactor principal la ziarul 

1,UNlREA" - Alba 

Ziar,e„ ·româ·neşti .b. s1 t'ene 

in slujba 
„ 

unităţii naţio·nal~~ 
Io neobosita activitate pe teren 

npţional, irppotriva dualismului, 
pentru .auto.oomia Transilvaniei, 
pentru drepturi naţionale şi, in 
ultima inst~ţă, pentru unitate po
litică, desfăşurată pe multiple pla
nuri - soci~ economic, politic, 
cullural - românii din zona Sibiu
lui au jucat un rol dintre oele mai 
însemnate. Se poate sp une că a 
proape toate evenimentele sociale 
şi ll'r.ationail: pdli\tiloe se declam:şeazâ 
şi se desfăşoară cu contribuţia im
portantă a sibjenllor. !.n acest con
text, urmindu-şi implacâbil dru
m u-i drept şi slint, niciodată abă
tindu-se din calea sa, un loc de 
cinste i-a r ev.eni t presei, care 'li 

" „ 
mea va td ' o singur_ă viaţă 
de stat Asfa-i argumentul 
supr em, pentru care soclalis· 
mul ro.m,âin s-a 4declarat in 
Alba Iulia pentru idealul 
unirii tuturor i;om,ânllor. Uni
rea tuturor rominU011 nu este 
o pretenţie_ d_e război şi nu 
este cadoul Antantei, ci este 
evolul:lunea nopnală a soeie
lă~li româneştJ". 

„ADEV.ARUL'':.1 (Budapeşta) 

„Ţte, zi măreaf-i a istoriei, 
în care s-a Ql(ltptuU această 
minune, ne ii)iJiJnlm, înscri
indu-te nu numai cu litere 
de aur pe paginJJe lslorie l, 
ci şi cu litere nepieritoare 
Pe lespezile sufietelor noas-

slujit, cu devotament. seriozitate şi 
competenţă, cau~ naţională. 

Pr.JJnuJ ziar sibian, m ordin~a 
apai;iţiei şi cu cea, ,mai înde
lungată existenţă in ţara noas
tră, .este „Telegraful Român". El 
a ap;\i;ut din necesitatea apărării 
obiectl;velor năţionale . româneşti 
după înfringe.rea revoluţfei- de la 
1848-l849, cind, după o e~presiea 
lui Andi:ei Bârseanu, „popoarele e
rau aruncate la pămînt de puterea 
baionetelor", cind românilor tran
silvăn~i nu l i s-a lăsat nici o p u
tinţă. de manifestare politică. A a
părut din iniţiativa lui Andrei Şa
guna, Ia 3 ianua1ie 18;13, şi nu 
trebuie uH.at faptul că, ptnă 

Mărturii· 

tre. Am Uivlat ! Sintem şi 
vofu U ! De acum încolo, pre
zentul şi viilor ul sint în mîi
nile noastre... Departe să lie 
de noi orice ură şi răzbu
nare, orice pot.li de asupri
re, orice instinct. brutal t Să 
fim paznici ai civilizatiei, li
bertăW şi demoCl"aţiei, căro
ra avem să mul~umim renaş
terea noastră". 

„DRAPELUL" (Lugoj} 

,,Poporul secuiesc, neinflu
enţat de politicienii fostului 
regim maghiar, va şti să gă
sească calea cea curat~ ce 
d uce la înfrăţirea neamuri-
lor ". 

„BRASSOI LAPOK " 
(Braşov) 

la apariţia „ObservaÎ-Oru1w' ~ 
apoi a „Tribunei" , a fost singurill 
organ de presă românească în Si
biu, slujind, împreună cu mai ve
chea „Gazeta Transilvanlei" de Ja 
Bra,o;ov, marile idealwi de libertate, 
progres ~i unitate a românilor, ră
minind, şi după dispariţia „ Tt;
bunei" (190~), să !!llli~e _._.;pen l;ru 
aceJ~âşi ţeluri, pln:ă 1a Uni .ea din 
lfH8'. 

„Telegra'ful Rom~ a izbutit să 
se menţină întotdeawia ).a un înalt 
nivel .de ~ef.lectare· ~ p1~oblem.elor 
zilei; pe11.tn 1. că ,s-a"",:t>ucu:uat '.de pri
vilegiul rar de a fi avu t întQt-dea
una în fruntea sa C'tte o pei:s9J1ali
t.ate marcantă a culturii romăneşti, 
printre redactorii ~ numărîl:ldu-se 
Anron Flo,rian, dr. Pavel V~s.ic,I, 
Visarion Roman, ~aharia Botu, Nî
colae Cdst.ea, Teodor V. Păc~ţian 
- t•efer.indu-ne la pe1ioada pină la 
19l8. 

O epocă· st-rălucită în isţorJ.a .r:re.
Jegratului Român'' este cea in care 
a fost redactat de Nicolae Cri€tea 
(1865-1883), t1runtaş a l Partldolui 
Naţional Român, condrum;ia't şi în
temniţat. în urma p1:0.cesului. M:e
morandumului •din 1894>. Cel rn ani 
cît a stat în fruntea !-oii, reprezintă 
cea maL.Jecundă ,perioadă din is~ 
toria ei, cea mai plină de fapte 
mari .din, viaţa .românflor de p:re
tutindeni - culminind cu -p rocla
marea şi: cucetirea Independ.m fci de 
stat a României --.. cărora .N'lcolae 
Cristea le-a acordat o atenţie spe
cială. lstQricul amedcan ReHll Hit
chins il compa.ră; pet:1t1r u -prlce_perel) 
cu care a condus redacţia in~r-o. pe
rioo.dă de greutăţi crescjnde pentru 
naţionalităţi, pentru lărgimea, adîn
cimea gîndirii sale social.,politice şi 
patriotismul cumpătat al. a .r!<l.cole
lor sale de fond. cu G. Bar.ii'iu, Ia 
cob şi Aurel Mureşanu, ron Sla
vici. Activitatea sa prodigioasă, ca 
redactor. s-a întcerupt . cu nr. 116 
din 1,8~3. datorită unui -articol in
titulat „Răsplata", scris impofuiva 
primului ministru al Ungariei, 
Tisza K.alman, articol care n-a fost 
pe placul. -autorităţilor austro-un
gare. 

O alLă perioadă n<>uă ·se deschide 
pentru „Telegraful Român " la în
ceputul secolului nooh"U. cind a fost 
încredinţat reputatului phblicist 
şi istoric bănăţean. Teodor V. l?ăcă.
ţ.ian, a utor al cunoscutei ·colecţii 
de docum,ente (8 volume) „Ca.nea 
de Aur sau luptele politicq-110.ţiona..
le a.le rom&nilâr l:fe sub coroonn un.
oară", premia:tă d~ Acatl&mi a Rom·a
nă. A fost redactor îritre 4/17 ia· 
nuarie 1901 şi 5/18 decembrie 1917, 
deci i'ntr-o etapă de mari Iapt.e şi 
evenimente în istoria poporului 
român, ·înt1•e cai·e : legea şaolat·ă 
(de !l'aghiarizare - P.n.) a IJ?inis
trului Albert Apponyi (1907), izbuc
nirea primului război mondial în 
care, tn 1916, a intrat şi Romănia, 
crearea aşa-numitei „zone cultu-
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„AJba IulJa, oraş sfint al 
românilor l Cî te suveniri glo
rioase şi dureroase se nasnin 
sufletele noastre la antiotirea 
acestui nume vrăjitor. ( ... ) Şi 
noi alergăm eu toţii, cu un 
trup, cu un suflet, la Tib.e 
Alba I .ulie, sli rupem Janţu
rile l'Uglnoas-e .şi 'slăbite, să 
manifestăm singurul nos tru 
dor : de a dispune noi înşine 
aşupra sorţ.ii noastre, de a fi 
liberi şi uniţi !" 

SFATUL" 
(Sigheţu Marma·pei) 

„VeniU de peste Carpaţi 
să vă imbrăţ.işlm, să vă pri
mim c dragostea fratelui de 
la o mami şi de la un tată. 
Ne-au desplt11t vicleneşte, 
azi trebuie să fim impreună, 
P~ plmintul moştenit de la 
plrlntil noştri. Veniţi şi ve
deţi bucuria noastră. Veniţi 
să vă ,putem îmbrăţişa după 
amea secole de despărţire. 
Veni~i să vedeţi cum am fost 
slugi, robi, intemnlfa~i, cum 
ne-au lu.at păminturile, avu
tul nostru, moştenit de Ia 
plrinţii noştri şi ai voştri. 
Aduceti g.raial nostru dulce 
românesc in care să cînUm 
cu toţii bucuria noastră, 
bucuria unirii şi a libertăţii". 
J 

„RENAŞTEREA" 
(Baia Mare) 

„ca Ja o v.rajă se adunară 
la Alba Iulia o sută de mii 

· de români ca să hotărască 
asupra sortii neamului româ
nesc. Ţăranu din toate p:lr
tile alergară, cu p1;imeJdia 
vi eflj (rn) la mă.rea·ţa aduna 
re naţională. Ca o vijelie s-a 
descărca' la Alba Iulia gla
sul poporului : noi vr em 
.unirea cu Rom ân ia. J:lolărîri
le de la Alba Iulia stnt ta
blele legii celei noi a nea
mului românesc". 

„TRIBUNA BIHORULUI" 
(Oradea) 

„Cind răsună cuvin&ul care 
este singura dorinţă a nafiu
nll române - Unirea - se 
revarsă din mil de guri cu
vintele bucuriei : românii 
s-au unit. Un Janţ. s-a sudat 
lotre inimi. El nu poate fi 
sfărima' („.) Un.irea s-a in
riptuit. Un popor s-a ellbe
rat". 
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„KOLOZSVARI HIRLAP " 
(Cluj) 

ralc" (161 'i), cu d<:1 li zarea şcolilo1 
româneşti din localităţile învecinate 
cu România. ln inLl-eaga sa activi
tate de ziarist i s-au intentat 7 pro
cese de presă, din care 4 pentru 
articole scrise în „Telegraful Ro
mân", condamnat fiind la 18 luni 
închisoare, amenzi şi la plata chel
tuieli lor de judecată, nimic nepu
tind să-i clatine demuitatea şi pa
trio,tisml,ll şău fierbin te. 

O prezentare succintă a principa
le.lor probleme care au preocupnl 
pe redactorii săi î11 pelioada 1~53-
1918 ne' va edfflca asupra aportu
Juj pOZ.i.tiv pe. care ziarul sibian 
l-a avut în viaţa poponi.lui 
român. Au fost. pe l arg t'elatate 
cele maj de seamă fupte şi eveni
mente din ţară (din vechea Româ
nie) : Unirea P1'lncipatelor şi m<ţ
rUe reforme 'înnoitoare din Umpt.11 
domniei lui Alexandru I. Cuza, dez
baterile parlamentare legate de 
proclamarea independenţei absol u
te a României, apoi sute de · şti ri -
uneori pe pagi.ni întregi - · p1·ivi~ 
toare la războiul tuso-.româno-turc, 
cu ap.l:ecjeri ale unor periodice, 
străine mai ales, asupra eroismului 
soldaţilor român i la P levna, Grlvi
ţ:a, Rahova, Smirdan. 

Dar ştirile cele mai interesante 
priveau cele pesLe 300 de colecte in 
bani, îmbrăcărrli.nte, pansamente 
organjzate în Transilvania, Banat, 
C1işana şi Maramureş, pentru spri
j inirna armat.ei române a ostaşilor 
răniţi, a orfanilor şi văduvel~r do 
război, colecte care nu era u al tceva 
dec.ît oexpres.ie a conştiinţei ele uni
tate naţională românească. ! n 1894, 
cind a avut loc procesul Memorandu
mului (in care a fost condamnat şi 
N. Cristea şi doi profe,sorj de la In
stitutul teologic-pedagogic) - re'
dactor fiind cărturarul Silvesll·u 
Moldovan - în paginile „Telegrafu
lui" apăruseră ştiri deta'J.jaţe despre 
me1'Sul procesu1ur (nr. 47-54), co
mentarii asupra nedreptei sentinţe, 

articole reproci_use 1dJn presa străi
nă 'p1·ivind cauza romfrnilor Lran
silvăneni. 

Ample articole, reportaje şi in
fo1-maţii au fost consacra te anului 
marii bucu rH româneşti - 1918. 
lncepînd cu ~a octombrie apa~. 
ştiri amănunţite despre prăbuşii-ea ' 
Austro-Unga1iei, despre constitul
rea Consiliului Naţional Român şi 
a legiunilor mllitare româneşti, 
veşti din ţara-mamă. La 7/20 nov: 
(nr. 122) apare o editle specială : 
cu o singură pagină, sub 1.itlul „Ma
rea Adunare Naţională de la Bll
grad ", in care era anunţată con vo
carnea acestiena, .iar im nu~"e'le urmă
toare s-a publicat manifestul Mare
lui Sfat al naţi unii r omane „Către 
popoarele lwn'ii'' , reportaje deta
liate desp1·e lucră.rile Madi Adunăl'i 
Naţionale (w·. 130-132), ştiri des
despre primirea celor '(latru delegaţi 
ai 1·omânilor transilvăneni la Bucu
reşti etc. tn acest fel „Telegraful 
Român" şi -a ad us o contrlbuţie 
deosebită la realizarea visului de 

âur al unirii l:utm:or roinâî\ilor 
într-o singură ţară, constitui nd ~ 
un preţios izvor de informaţie ··b
lorică pentru cunoaşterea mod!f.lul 
in care s -a tniăptuit Marea ifnire. 

Nu este mai puţin scmniflcaUv 
faptul că "Telegraful Român" a,,':În
făptuit o importantă operă cultural
educativă, cu adinci sensuri patdo
tice, prin atenţia pennanentă • pe 
care a acordat-o problemelor ;ae 
limbă şi literatui"ă româneascl\. 
creaţiilor populare, contribuind la 
unificarea limbii şi Ja dezvoltai;ea 
li teratui·jj in sens modern, precwn 
şi activităţii ASTREI, Academiei 
Romiine, Arboroasei de la Ccrnâutf:, 
U!·gid CulLUl·ale şi alin· societă1ţi §,l 
asociaţii culturale ; şi nici activi
tatea susţinută în apărarea şcolilor 
cpo.fesionale tiomân~ti din. 't'J:ansil
v':mîa - singurele şcoU româneşti 
- supuse, nu o dată. măsurilor a
buzive de maghiarizare. Dar „'l'el e
graful Rom ân" a depus strădanlt. 
l'odruce şi pentru ridicarea econo
mică a- stării materiale a românilor 
transi.lvăneni, prin aten ţia pe care. 
a ac;ordat-o dezvol*1·H indus triei , 
prin îndemnu rile 'numeroase adre
sate românilor d_e J! îmor?.ţişa me
seriile şi comerţul, acţionîm.I tot
odată pentrn popularizarea cunoş
tinţelor agricole, medicale şi ştiinţi
fice în rindul citit<n·ilor. Nu ara
reori ziai:ul era preocupat de im.bu• 
nătăţirea vieţii ţăranului român, de 
cultivarea raţională a pămintulul, 
avmd deci şi sub ac~st aspect uiL 
rol pozitiv, progresist, îotrucit lupta 
naţională trebuia să aibă un suport 

economic cit ma i solid. 
!n 1877, cînd România işi pro

clama independenta rle stat, iar bra
vii săi fii o consfinţeau 'cu arma 
in mină pe cîmpur ile de bătălie din 
sudul Dunării, solida ritatea naţio
nală a cunoscu t din nou forme su
perioare şi active, în pofida grant 
ţelor despărţitoare. Atunci, bătrlnul 
luptător George Barlţiu a avut o 
strălucită intervenţi.e publicistţcă, 
reprezentată de a rticplul „ Sp'f"e fo
losul românilor Tăniţi'', care a d e
clanşat o campanie generală in t e
rit-0riile suipuse, d e co1eclave de· 
bani, alimente .şi m edicamente pen
tru ajutorarea ostaşilor români ră
n i ţi , a orfanilor şi văduvelor cle 
răz.boi. La sfi'l'Şitul aceluia~l an, în'
cetîndu-şi colaboi:a1·ea la „Gazeta 
Transilvaniei" şi stabi lind u-se la 
Sibiu, B&Tiţiu, deşi ajuns la vfrs ta 
de 66 de ani, vrînd să dispună de 
o tribună prop1ie, a luat hotărîrea 
de a înfiinţa un nou ziar. 

La 1113 a priHe 1870 apar~, astf.el, 
„Observatorul", zţar poli tlc naţio
nal, economic şi liţe}:'~. cu o pe
riodicitate bisăptămtrililă, rc<:tactRt 
cu ajutorul .fiului său, leronim, El 
va dura pînă la 15/27 iunie 1885, cînd 
va ceda pasul „Tribunei". A fost , 
fără îndoială, un ziar interesant şi 
viguros, reprezen tînd maturitatea 
mijloace.lor d e e"'-presie ziaristică ale 
lui G. Bariţiu, cu o tenclinţă tot 
mai accentuată sp re istorie şl so-

„ 

• 
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clologle şi, în acelaşj timp, o re
tmprospăfâre a combativităţii sale 
politiee. Şi in pb5ervatoru1", ma
rele cădu$ ~llriot se arată pre~ 
ocupat de condiţiile 'de dezvolta re ale 
t~iranH<>r români de pe ambele ver
sante a le Carpa~ilor, pentru stu
dierea căro1·a se:rie noi şi substan
ţ.iale articole: D.iţl punct de ve'dere 
poli tic,. ziarul s'iDlan a ·susţinut po
litica de pasfvit.ate a Partidnhti Na
ţional Român;, a protestat cu e
nergie împotriva tenuin\elor de 
maghiarizm·e urmărite ele guvernele 
de La Budapesta. D e ru;ernenea, lăr
gindu-şi şi 1..pxeoeuparile de politică 
externă, Barlţiu polemizează adese
ori cu vzja,rele germane şi maghiare 
in legătu1:ă -cu probl~ma bbertăţii 
navigaţiei pe Dl!lnt1re, coînbăU)1d 
pretenţia la posesrune şi suprenia
ţie a A-ustro-UngaTiei. In !'.lrtieolul 
„A cui să 'fie Dunărea'\ serjs în 
perioada marilor frămîntări diplo
matice din !880, el arată că a 
ceasta e pentru România „o ches
tiune d e viaţă şi de moarte" şi că 
ea nu paate accepta, sub prete.xtul 
controlulu:i navigaţiei , dominaţia 
politlcă şi sti"8leg'ică a Austro-Un
gariei. „Firă Dunărea liberă 

scria el într-un alt articol - nu 
poate să existe România Jiberă ; 
fără comerţ danubian 'i mariJjm 
industria şi comer~ul ardelel&ll nu 
va exista niciodată". ... 

O parte- ~en(:ială a colaborării 
lui Ba:riţi.u la ,,Observatorul „ o re
prezintă marile biografii scrise i ?1 

amintfrea unora d in vechii sa1 
prieteni şi colaborato1i decedaţi în
tre tim p : Andrei Mureşanu, Iosif 
Hodoş, August Tr. Law·ian, Pavel 
Vasici, precum şi publicarea h1te
grală a ra,poartelor lui Avram Ian 
cu, Sin.l.ion Bal:lnt şi Axente Şever, 

Interzise pînă .atunci, . şi alte ·evo
cări şi dooumen.te paşoptiste. Ac~s
tă lucrare avea un sens anume : 
pentru că românii. se avintat! în 
noi lu pte politice, remem <>1'arca re
voluţiei paşoptiste şi a mruilor 
sale personalităţi avea darul să în
flăcăreze o naţiune ce şe îndrepta 
cu hotărîre sp re împlinkea .idealu
rHoi: de li.bert.ate şi unitate. 

Pe o ... treaptă superioară au · fost 
r eluate l a „0 1:1servatorul" şi unele 
d in vechile sale . preocupări folclo
ristice şl etnografice, îndeosebi ce
le privitoare la industria de casă a 
femeilor române şi la costumele 
româneşti. 

Activitatea ziaristică din această 
vreme îi atrage lui Bariţiu alte 
procese de presă ('după răsunătorul 

proces din 1878 pen tru poziţia sa 
de sprijinire a României), u.nul la 
23 septembrie .1879, pentru publi-

\ 

carea uno document.c...retedt.oar.ela 
revoluţia . de la ~1848; al doilea la 
3-15 decembrie 1848, pentru a r ti_
colul „Frica ~~efor ungnreŞ_ţi 
de umbrele a trei morit vii '' pu
blicat la 17129 octombrie 1848, 
in care înfiera inter-Lice1'ea come
morării unui secol de la răscoala 
lu.i Horea, Juraţii l-atl .acbitat in 
ambele rlndw·i. 

La sfirşitul anului 1884. hotsrît sl:i 
treacă la scrierea „Păr~ilor alese 
din istoria Transi.lvaniei. Ps ul(.hnii 
două sute de ani in urmă" îşi a
nun~ă intenţia să. renunţe la ziaris
tica militantă : ~ •.... La împlinirea de 
ani 50 (de activitate ziaristică -
n.n.) - vom da peana de publicist in 
alte mii ni, lăsindu-le de testament: 
lublţi-vli Jimba şi llleralura, pre
cum vli iubi'i mîntuirea. sufletului 
vostru. Iubiţi-vă i>atr la precum v-au 
Iubit mamele voastre p e voi. L ll
saţi discordia, fiţi de trei ori uniţi 
în cugete şi simliri. Departe de Ja 
noi pesimismul... Dreplul 1#1 drep
tatea sint eterne ca Dumn~u ; le 
p iercle numai acel ce renunţă la 
ele. llomânU nu le ·vor p ie1·de în 
veci". 

Locul 1 Obs~·vatoru.Jui:· va fi luat 
de „Tribuna" sibiană, cel mai im
portant organ politii: de pres5. al 
român ilor transilvăneni la slirş~tul 

veacului -b·ecu t şi prim ul lOI.' coti
dian, avindu-1 în frunte pe Ion I 
Sliwicl. Ziar combat iv, de luplă, 
du,pr1 unificarea..- parţidelor politice 
naţionale româneşti din Ardeal şi 

Banat şi după dec:Janşarea Mlşcă.ri1 
I 

memorandiste., aj)ărină din apri:lie 
1884 pină în 1903, ciod va ceda lo
cul ,,Tribunei" de Ja Arad, „Tribu- f 
na" îşi va cinsti cu prisosinţă nu
mele prin apărarea cu îndrâzneală 

a cauzei naţi.onale româneşti, a cul
tu1·i1 şi a de;woltării economice. 
„Tl."ibuna" şi tl'ibunişti1 au promo
vat ideea luptei active pentru drep
turi naţionale, criticînd inactivitatea 
conducerii P.N.R. Işi şi înscrisese pe 

'frontispiciu c:inci' cuvinte ce sinte-
ţizau un întreg pr~gram : „Soarele , 
1wst ru I.a Buc~Teş.tt '!"ci~re ". Penttil 
o astfel de atihl'd.fne, redactonrl e i, 
I. Slavici; în: :primii cinci ani 
(1884-188.9), ~ fost, trimis de tr~i 
ori în judecată, ultima dată ispă

şindu-şi pedeapsa în temniţa de la 
Vaţ. 

Pentru cei cl_e la „Tribuna ", baza 
socială d~ sprijin erau masele popu
lare, sp1:e a ·Că.ro.1· ddieaL·e .:ultura li'.i 
ş· econom'ică' .şi-.au îndreptat el a
tent.ia. Tineri~ in teleduali g1:upati 
in jurul prestigi-osului ziar au sus
ţinut pl'incipiul autonomiei depline, 
politice şi administrative a Transil
vaniei şi, prin unele din scl'ieri1e 

• 

1!· 
I 

• I -Mărturii I -. 
„N umeJe c~J mai- :ooev!Lrat, 

au.tentic, de la primul desc.ă
lecat· prin 'Fra.J~· este Român 
sau Romanlls,""' care nlimc a
cest popor Je-a păSlrat i.ntot
deauna intre d:ÎJlşii. Acelaşi. 
nume es&e dat _ îndeobşte; 
mun&enilor şi moldovenilor şi 
celor care • 1oc.u~esc in Ţara 
TransJJvaniei. ~D. aU. nome el 
înşişi nu au primi t intre din-

• 

şii niclodati. ·Loelil acesta 
unde este acum i'Uoldova şi l 
Ţara MunteneasCă este drept' ~ 
Dacia, cum şi tot Ardealul~$1 
Maramureşul şi cu. Ţara 01-
tului. Aceste nume mai vechi 
de cit acesta Dacia nu se a
nA, in toţi citi sint istorici„. 

Mir0n COS'l'IN 

„Românu sint 'adevara u tn 
c.redinţl şi b1'r~iUe1.. tnsil 
romi\n nu int~leg..-.nunull a• 
ceştia de afet (ţ'ara Bomt
nească- ~ n.n.) ci şi din Ar
deal, care însă şi ma l neaoşi 
~int şi moJdovenil ~J toţi ciţl 
mtr-aJtA, parte se află şi au 
au aceasiă limbă~~ Pe aceş
tia cu.m zic, tot de rommi ii 
ţ!ne, ci toţi aceştUţ dintr-o 
tmtînă au izvorit şi ,euri". 

Stolnicul 
Constantin CAN'l'A.c'UZINO 

I 

1 

I 

. 
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„Foarte frumos !J·a t l cut 
ce s-a ficut la· Ali•a Iulia, 
foarte frumos au flicuto.o căr
turarii îniunti:u. foarte fru
mo$, mai frumos cc au skf
gat fiLranii afară... Se lntim
pJi uneori · .să înceapă inte
le.ctualii şi să continue ţăra.'
n1.i, <]ar sînt şi foade multe 
cazuri cînd fă.ranul face atita 
zgomot: afară -incU înţelege'Şi 
in~lectuaJul din1a1tntru. Sînt 
ceasuri din acestea cind ln 
telectualU merg cu teoria mal 
greu, pe citi vreme poporul, 
cu simţirea lui viguroasl, 
merge cu mult mal M,Pede 
şi cu vijelia sub ferestrele de 
la Alba Iulia, nu se puteau. 
ţine mtiJte şedinJe. A follt 1una 
şi hC)tăritoare.·.. A vorbit , a
tunci voia cJemen ta.rii. ' a 
veacurilor de a.v'ini. zdrobll 
şi~ d e sperante 1mpiedluţe. 
Fară a uita pe nimeni din 
cei care au colaborat la a
ceastă faptă a unirii de fa 
general şi de la fcunla-; ar
deleao pină Ja ţiltimuJ ostaş 
ş~ , ~ăran, .omagiul rncunoştin
tet noast:re să. se indre.vtc-ail 
către poporul aee3ta întreg 
de oriunde şi oi..."l toate 
veacurfJe, martir !ii erou". 

r-

Nicolae IORGA 
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-' cuvr11tărlle ior, lftsau să se Îoh·e
vadă ideea despărţirii de Austro
Ungaria şi. unirea cu fia\ji clin 
România Un aspect major t•atat 
io pagini.le ziarului era acela al a 
doptării unei tactici unice a 
P .N.R. şi susţinerea unei ample 
campanii publiţ:jJ~.re p r ln care să 
se facă larg cunOScl.J:t~ politica de 
asup,tire naţională a burgheziei şi 
moşierimii ma ghiare în I'ra,nsilv;:i
nia, cerinţele şi lupta masc:lor ro
mâneşti op:riroate. 
Fără îndoială, u,n rol deooebit 

a avut ziarul după xespingerea de 
către împărata „Memorand umului", 
în 1892, urmată de deschiderea 1.1nui 
prQces p1tncipalilor implicaţi în ~Mi~~ 
cru·~, m emorandista, . condl1c~1t<;>rn 
? .N.R1, în truntecudr. loan Ra\;i.u -
preş~initele part.idului, ·şi Gh. Pop 
de Băseşti- vicepreşedintele. Şi in
deosebi în timpul desfăşurăcii pro
cesului l\'[emorandumului, de la Clu.i, 
în mai 1894. Alături de „Gazel.a 

T;ransilvaniei ", „Unirea", „Dreplia· 
tea" Tribuna" sibiană nu. numai 
că ; s';iregislrat cu fideUtate toată 
lupta naţională din pel·ioada Mc
:moi:andumuln i , dar--a, 5i pt•otestat cu 
vehemenţă· împotriva procesul ui şj 
a sentin telor ned1,epte. mobilizînd 
cit itorii români la noi eforturi, la 
cont inuarea luplei în vederea .sa
tisfacerii depline a dreptur i lor lor 
legitime. 
Fără a avea pretenţia de a fi e

puizat vasta operă naţională pe 
care a u înfăptuit-o ,,1'elegraiul Ro
mân'" . Observatorul", ,,Tr-ibuna", 
al;le ga~~te sibiene ca „Foaia. po
porului", „Albina CarpaţiloT", „Lu
ceafărul" lu i Octavian G oga şi O. C. 
Tă&lă'uanu, alături de celelalte-:1.iare 
român~li d in teritoriile vremel n!c 
supuse, în conditiile e:-.tt-em de v1-
ttege ale ostilu lui 1·egi.tn :HtrO-un
gar, ţ>Utem conchide cii a fos~ to
tal. 'înttreptăţită chemarea în ·-prime-
le rîhdu ri a rept~zentanţilot pre
sei .româneşti sibien e penb:u a pe
ceUUi fa sala mare a Unirii din 
Alba· Iulia hotărîre.a naţiunii romii.ne 
de a-şi înfăptui uni tatea deplină . 
Şi cea mai potrivită înch eiere pen
tru rindurile de faţă n-ar putea fj 

al k'l decit v ib!'anlul :ipel p e cm:e ii 
adresa', la 17/30 noiembr ie 1918, 
„Foa.ia poporului ", pri!) ,condeiul 
ase>orului Nicolae Ivan : 

„Prjvirile românilor din· toate 
unghiurile sînt indreptate sp.-e ce
tatea lui Mihai Viteazul. unde <lu
ntln.ică, 1 decembrie, se va ţinea 

cea mai mare adunare a i'Omânilor 
de cînd t-răim pe aceste plaiuri. 

Sus inimile ! 
La Alba Iulia cu toţii !" 
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Lucian JI.i\IAN' 
redactor la ziarul 

„TRIBUNA SIBIULUI" 

Fată în Ială două z~re ·t , :. 1 

. . I< 

(conti1iuare di1i pag. 32) 

din ce1 in titulat „Eforturi i.usţinn
te, muncă mai bine 01·ga.ni2ată pe 
şantierele de investiţii ! '· - rezul
tă limpede existenţa unor rămîneri 
tn unnă în ce pl.'iveşte darea în 
funcţiune la termenele previizute a 
obiectivelor energetice. /\ r: fi fost 
necesară, de.ci, o mal m are· preo
cupare pentru sprijinirea acestei 
.activităţi de insemnătate majoră. 

4. 
E.xlstă un domeniu în care pl'esei 

i se cere să acţioneze con.>tant, 
fără ll1iÎ.Q.j oo îel de .pauz.ă. Cel .a<l 
cultivării ~iritului de răspundere 
faţă de folosirea resurselor ener
getice, la locurHe de munc~ şi în 
propriile noas tre gospod o;;ru. „Cu
vinttîi nou " o[eră un pun exemplu 
de înţelegere a m eniri i care-i i:evi
ne, în această privinţ.ă, unei publi
caţji locale. Pagina de care aminteam 
mai înainte - „Energia - o pro
blemă a noastră, a tutw·or" - con
sacră o mar e parte a spaţiului e i 
găsirii celor mai bune soluţii de 
econoln.isire a energiei electrice. 
Retin amn.tia .a.1·tlit<:are crum s.lint: 
„Erectele benefice ale spiritului 
gospo~ăresc", „Maturitate şi com
J>etent-ă ", „Maximă re&por1sabilitate 
in gospodărirea chibzuWl. a ener
giei'' , „Marile neregUli ale... mi
cilor consutnatori", p recum şi al
tele. Toate analizează concret di 
ve1·se laturi ale problemei u1 d is
tuţie. Am mai putea :idăuga şi 
un articol ce se referă la preo
cupări.Le colectivului Ci bai.ei I.C.P.E. 
din SI. Gheo1·ghe pentru r.~ducereo 
con s1.,11nurilor materiale şi energet i
ce, .pentru e laborarea de nol t elmo
logi'i, mai economicoase: „Cerceiarea 
ştnniitică mai strins legată de ce
rinţ.ele priorita re ale producţiei". 

Sau, în acelaşi con text, raidul-an
chetă apărut sub genericul mobili
zator: ,,Economisirea. 1mergiei - o 
problemă a tuturor" . Con.semnăm şi 
o initia-tivă ca-t·e ar putea .!'i pre
luată şi de alte redacţii : apE11·iţia 
Pet'iodlcă a un el „radiografii" ,enei·
getlce, realizată de specialişti, ;.inde 
ma1; i consumatori îşi pot vedea, 
ca inlt-o oglindă, pe zile, cu ,,plu
surile" şi „minusurile" respecLjve, 
rezulta tele preocupărilor lor pentru 
gospodărirea energiei elect11:ice. 
N-a m p utea să nu evidenţiem şi 
grija deosebită ce o mani.(estă co
legii noştri de la „Cuvîntul nou" 
pent rn populat·izarea unor iniţi.âti
ve cu. adevărat interesante privind 
folosiirea surselo r de energie ne
convenţionale : bioga7.' t!, L>iomasa, 
energia solară, vintul ele. Aşa

dar, la capitolul atlt de i mpor-

"· ' .lant al economisiri i ene rgie i, w..« 
bilanţ jntrutotul poz itiv. ' 

Ch iar dacă nu cu ntita consec~. 
ven.ţă, şi ,,Dn unul socialism ul. : 
s-a preocupat de econQmisirea e ._' 

1 nergiei electrice, a celorlalte sur ' 
energetice, mai ales după apari ai 
Decretului Consiliului de Stat re-j 
rentor la această problemă. As~l, 
in cadrul acţiuni i publicistice ini
ţiale la i nceputul lunii sep lembr.ie 
- „Energia electrică. Să produce,m 
cit, mai multă, ! S-o econom.isim pe 
ionţe căile" - a !ost relevată ex-, 
perienta pozitivă a siderurgiştil ' 
h unecloreni, mati consumatori âe 
enr:rgie, care au izbutit să se în
cadre7.e in cotele i·epartizate. Âu 
uL·mal două in terviuri pe tema re
ducerii consumului de energie, b-
11uJ realizat la l.R.E. Deva, iar ce~ 
lălalt lo C.E.T. Gurabarza. O men
ttune pozitivă şi pentru" artico~-i;d 
purtind titlul „Activilă~i conjug~ţe 
1>en~l.'u. .incadra.r·ea. in c.onsuruudle 
normate", unde, p unîndu-se, cm ' 
zice, punctul pe i, se su bliniac 
necesitatea „asigurări i condi\i UJ r 
pentru a trece cu bine. fără ev.e
n i mente, vîr:J:ul solicitărilor de iar
nă, care, este şliut, p une p robleme 
deosebite". O idee căreia, sîn tem 
convinşi, colegii de la Deva ii v,gr, 
acorda o atenţie m ai mare. 'Şf 
nu numai generalitind cee.a ce es;~, 
pozitiv., ci l ulnd ş.i atitudine J'ermăl 
J'aţă de cei ce nu înţeleg să ~ 
ir;cadreze cu stricteţe în consum~ 
rile energetice stabilite, fie ei man 
sau mici consumator i. „ 

• • 
Problemele enei;geticli reprezinta, 

fă1'ă îndoială, pe agenda de Jucyy 
a Lutw·or redac'ţ:i.ilor, o prioritate 
a iu:iorită~ilor. Nil înca:p e nici o ' 
excep'tie, î 11 a·ceastă dit·ecţie luc~&. · 
rile fiind cit se p oate de limpezf. 
Di recţlile de acţiune rezultă cu 
claritate din documentele de par tid, 
mai ales dim. Expunerea tovarăşului. 
N LOO!a e l0eauşe$0U la. ,şedlilrtva oomtt.
iru1 a lAlenarei C,C. al P JC.R., .a aţ
gan ismeloe democratice şi orgaru-

1 zaţiilor de m asl:l şi obşteş ti dih 
211-30 lll.O'iemJ:nii.e Q.,'C., iU.nd·e s~ 
siti:biiinliat !că ,,sint !necesare m~ 
suri hotărite 1umtru reaJ..iza.r.ea 
obicclivelor în domeniul e nergetic&, 
ocţonintd:u-se astfel î!l'llc!it ,,în 1990i ii 
rezolvăm, î n Unii generale, rămîn
ncr ea in urmă din domeniu.I ener
giei ''. Datoria noastră, a l@
zet.arhlm este de ia găsi anij.!Da<iele 
celie m aJ.i adecw.ate 1pentll1u ia da ,ex
presie <X1Ill0l'etă· Îlll iau'1liioo.lelie, îln :,e:;-
\ iW11ille ide p.cesă ~e ile siusţi!nenn, : , :li
ell!tă1nill.ar şi iim.O!~caţU!or dat~ pe 
seorctia.ru:l. g'enei'all ~ pa.irtLd.1.lll;µţ, do
vedi,nd şi i n 3,.{;e<st dometn!1u un ~l.. 
fesioorufsm ll1i,dtoat, cpmpetien.ţă ~f 
combalivilate, s9irll l'evoh.~ţ!·0n 
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„CUVINTUL LIP'EH" şi „DEPORTm" 
trib111e ale luptei antifasciste 

In prefaţa volumului său „Oa
mEni şi paiaţe", apă.rut în 1967, 
Tudor Teoqorescu-Brca:nişte, evocî.nrl 
deviza strălucitului ziarist francP.z 
tle stînga, Robert de Jouvenal -
„prin scrisul tău de fiecare zi, să 
te str'.lduieşti a trăi dincolo de 
timpul ţău" - făcea ~trmătoareo 
remarcă : ,;se spune :foarte ad.ase'l 
că arlicolul de zia1· nu trăieşte 
tlecît o zi, ziua apariţiei. Cr~ cii 
e o greşeală. Sînt desigur urtico1e 
lega te de fapte mărunte, care îşi 
pierd foarte repede inte·resu1. A
devăratul publicist, însă, atacă te
mele majore ale v.ieţii şi, dezbăUn
d u-le cu compe:tenţă, curaj şi ta
lel"t, face din ele scrieri care i.u
pruvie~:uiesc epocii ". 

Ne-am amintit aceste binecunos
cute cuvinte, valabile, de altfel 
oricind şi oriunde, şi care ar putea 
servi drept motto chiar rubricii de 
faţă, răsfoind două. publicaţii apă
ru te acum cincizeci şi cinci de 
ani, dintre care prima, „CuvintuJ 
liber" (11 noiembrie 1933 - 3 oc
tombrie 1936), este scoasă chiar de 
către Tudor Teodorescu-Branişte 
iar cealaltă, „Reporter" (6 decem
brie 1933 - 6 februarie 1938), prin 
strădaniile altor gazetarl .şi scrii
tori. Fiecare cu personalitatea şi 
fi,zionomia sa distinctă, ambele, cu 

acelaşi profil şi aceiaşi periodici
tate, ambele scrise cn competen \,ă, 
curaj şi talent, ambele situate de 
aceeaşi parte a ba1·icadei, în bătă
lia condeiului, urmăJ: i nd acelaşi ţel, 
înfruntînd aceleaşi greutăţi, trăind 
d incolo de timpul lor. 

Des linele lor se îngemănează şi 
pent ru că au dat curs aceleiaşi ne
voi, de a vorbi liber !ntr-un mo· 
meut îl'I care fort.e1e reacţionare 
încercau să înăbuşe vocea adevă
rului cu căluşul cenzurii şi, mai 
mult decit atit, de a face din cu
vîntul lor o armă de luptă împo
triva 1 eacţiunii, a fascismului şi a 
răz'boi ului. 
Apărute într-o perioadă. în care 

avea loc' o accentuată poiaf·izare 
politică, pe de o pru:te forţele re
acţionare şi :ultra. reacţionare şi pe· 
de aliă p·arte cele democratice şj 
revo1utionare, „Cuvintul liber" şi 
„Reporter '· a,u ma??!·fest.at o opţiu
ne fermă ca reviste luptătoare în 
frontul stîngii pentru ap~rarea 
drepturilor şf libertăţilor cetăţ.e
neşti, a UJnari..ism~u.i 9i ~ul~~-!~, ~ 
independenţei şi a integritătU sta
lului, a păcii. 

„Revista aceasta - scria „Cu
vin.tul liber" la 2 februarie 1935 -
e pusă în slujba une.l credinţe de 
„stînga." şi combate o mentalitate; 
„meatalitatea de dreapta": d h1ttnd 
sfi deprindă pe cititor cu esenţa 
tal·e a adevărul ul ". 

Participare, angajare, aceasta le 
e ra vocaţia şi totodată !;?Sen~ ope
rei lor de educare a publtcului 
cititor, într-o vreme cînd ap.olltis
mul, pasivitatea erau sinonime cu 
sprijinfrea forţelor ostile. „Oricine 
- arăta „Cuv-Intul liber" la 20 iu
nie 1936 - trebuie să-şi dea seama 
că el aparţine fi e lumii vechi, !le 
lumii noi, să-şi dea seama cA nu 
există o terţă formulă, deoarece 
omul care spune că nu aderă işl 
închipuie„. că este deasupra aderă-

r ilor, dar in realitate este un pllon 
al unui regim şi un luptiitor~n:lal 
puţin pentru un ideal". 
Evoluţia acestor două puolfcaţtl 

.reflectă într-un mod exemplar a
propierea care s-a produs între in
telectualii cu con.vinger1 democra
tico şi partidul comunist, în cou
dj ţtilc. activizării organizaţHlor de 
e:Ktremă dreapta, după veni!r.ea la 
putere a lui Hitler în Germania. 

Pe baza experienţei sale mult 
îmbogăţite in l'u,ptele purtate j n 
anu de avint revoluţionar ai· cri
zei economice, mai cu seamă in 
marile bătălii de clasă ale munci'
torimli române din ianuarie-fe
bruarie 1933, Partidul comu!i!St â 
luat iniţiativa în mişcarea antltrus
cistă, mani.festîndu-se ca forţa po
lUică cea mai activă şi mai eoni:. 
secvenfă. Tactica sa, adaptă.tă cu 
pricepere l'ealităţilor i:omâneştl, â 
constat fo folosirea tutu,ror to.oda\. 
litiiţilor, ilegale şi mar 'ales legal<?, 
pentru ;;i tre:rj în mase co~ştiinţi 
perlcoiului fascist şi a le o"fgani~ 
in scopul contracarădi lui. · · 

Pe lingă crearea unei reţele de 
organizaţii - Comitetul N.aţlonal 
Antifasc:ist, Liga muncii, ~locul 
pentru apărarea libertăţilor demo
cratice şi a tHea altele - ce _urmă:
reau să angajeze cele mat <fi.ferit:!? 
categoriii ale ·popuJat lei. Partidul a 
acordat o atenţie deosebită propa
ga11dei prin presă. Odată cu mi\
suri1e de fmbunătăţtre a ci>nţlnu
tuliti şi difuzării publfcaţille.r sale 
Jlegale, i n frunte cu. „Sclnteia", 
apăruţă încă din 15 august 19~~! 
a edHat o ·gamă variătă de ziar e 
şt reviste tegaie, ce ap~rersu ne \;Ci 
publicaţii ale organi;ţaţUţo~ d.e 
masă, fie „independente", a -căror' 
valoare a fost recunoscut! pe plan 
internaţ.lonal. , 

„in vara anului 1934 - lşl a
mintea P . Constantinescu-laşi 
am participat ia o serfe de :intru
niri internaţionale ant~sciste la 
Paris. La Plenara Coll).l.teful~ 
mondial .de luptă impqtrlva fâsclS
mulul şl ;răzb.olului (pe scurt comi
tetul Amsterdam-Pleyel), în-~ 
de seamli, mişcarea antifascistă din 
Ro.mânia a fos.t . evidenţJatA, prl~
tre, altele, pentru că ·a reuşit sl 
editeze o bogat!i, variată şl pq.ter
nică pfeS'ă demacratic!i, anţifascls-· 
tă legală, s ituîndu-se astfel prin
tre primele ţări din Europa în a
cest domeruu de aetirttate" 

Preocuparea pentru ~fictenţa 
propagandei sale prin presă d<?vţne 
şl ·rogi pregnantă din 1.93~. cînd 
cor.ducerea partidului a adoptat 
un ansamblu de ,măsud pe,ntru. 

Alăturat, .prim~ 
1iumăr a r „cuvîn
tului liber" (pag. 
1, 2 şi 3) apărut 
la 11 no'ie.mbrie 

1933. 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei rom'âne1ti 

olrug<:Vea i n.teleclualilo;-, în special 
a zh:11·l~t-lor democraţi 5i folos[rea 
::icelcr publicatu prin 1.·aH ar putea 
„inlr-o măsură sau al ta" introduce 
linia sa politică în m.i~cn1·ea d<! 
masă. rn acest sens, într-un doeument 
di n 6 august 1934, se precizeaz:l 
urm i'iL-0arele direcţii şi m;:idalităţi 
de ttc\iune. ,,_1. Noi ;ţreb·.Jte să 
1u/:\m măsuri pentru a ne asigw·a 
rnai ::nultă in!luenţă asup ra tuturor 
acestor organe şi cer.euri grupate 
iu ju~·ul Jor, ale inţele..::Lualităţu 
·1·ad1cale. 

a) este necesar a se da directive 
regionalelor noastre ca eh? să ur
măre<>scă. mai atent acest proces 
de rawcallzare a intelectuaii tă ţii şi 
să-l grăbească. .. să tind:i pe cH 
posibil de larg să atragă şi să fo
loseas..::ă a.ceste elemente în acUuni 
de masă (cum a !ost posibll Îl~ 
procesul cefeliştilor, în mişcarea 
antilascistă„.) . 

b) ţrebuie obţinut ca persoanele 
conduCă.toare din aceste grupuri de 
inle.lectuali să capete sistematic 
literatura noastră şi în primul dnd 
aceia care dau direcţiune („Lupta 
de clasă") . 

c) asemenea organe trebuie să 
primească ai•ticole şi materiale în 
spiritul nostru. Pentru asta.„ ar 
trebui o.reală 1redacţia pentru de
servirea presei legale. Noi avem 
un şir de elemente intelectuale 
care ştiu să scrie- foarte cla r, pop u
lar .şi din punctul de vedere .al 
ce.nzurU foarte îndeminatic asupra 
celor mai drastice teme .. „ 

d) trebuie dată directiva organi
zaţiilor de masă pentru ca ele să 
furniZeze acestor gazete materiale 
(dări de seamă asupra grevelor, 
mltinguriloi-, demonstraţiilor, ares
tăt·ilor, etc.). 

e) . ~te necesar a observa cu 
a~enlie cine intră în componenta 
acestor grupur i, cine scrie acolo şi 
cu cele mai bune elemente trebuie 
să JE: legăm şi să le atragem i.n 
munca de masă". 
Dacă in acest document se mai 

combătea colaborarea cu elemen
tele de slinga ăi11 part idele bur
gheze care nu tupseseră cu ::tcestea, 
din anul următor, 1935, odată f.'U 
orient.area spre crearea F ron tuhli 
popular <'!n tifascist, coaliza rea for
ţelor democratice de cele mai d i
verse lendinte va deveni •m obiec
ti v principal. 

Pe lingă titlurile noi, de alt~el 
mereu n:1nnoite în urma inte1·zice
rii lor de către autorităţi, pan id1J.1 
comunist s-a folosit pentru a tace 
~ă ajungă în mase cuvintul său 
5l de publicaţii deja exi.stent~. ".:J 
o tr:id~ţie democratică mai mult 
sau mai putin îndelungată şi cu 
un public cititor stahil. Gradul de 
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influentare al acestor a era dLrerit, 
unele publici nd doar rubrici &'.llt 

arlic..:-le redactate ori iniţiate de 
comunişti Jar altele reorientindu-şi 
programul pe linia stabilită de 
parlid. Din această ultimă catego
rie fac parte şi revistele „Cuvmtul 
l iber" şi „Reporter". 

Săpt.ămipal poli tic, 1i te rar, orlis
Uc, ce apărea, in· sistemul de pu
blicaţii avind drept nucleu ziarele 
„Adevărul" şi „Dimineaţa", m 
momente istorice de grea cumpă
nă, cind forţele ele dreapta deve
ne-.:i.u mai , ameninţătoare şi era 
necesară o întărire a propagandei 
democratice, „Cuvintul liber", ieşit 
la ll noiembrie 1913, sub condu
cerea lui Tudor Teodorescu-Bra
nişte, se a:fla la începutul celei 
de a treia serii. Această sene. c~ 
marchează prin atitudinea et an
tifasc.:islă fermă şi ina.JLele c3li tăţi 
publicisUce~ un moment de refe
rinţă în istoria presei rom.C:ncş~i 
interbelice, ducea mai departe tra
diţia pe care revista şi-o doblndise 
în pr ima sa serie, din 1919-19.H. 
cind a fost condusă de C. Grc.iur 
şi in cea de a doua, di.n l9'M-
192G, a!la_tă sub direcţia lui C. ·Fi
lotti. 

Revista ·işi avea reclactia ş i era 
tipărită în palatul „Ad~vărului ", 
după cum tot aici au fost redac
tnte şi tipărite şi alte publicatu de 
prestigiu ca „Facla" lui N. D . Co
cea, de ilinaintea r~zboiului şi în 
primele serii de după i·ăzboi şi 
curajoasa publicaţie antifascjstă 
„Stinga ", sau şi -au găsit vremelnic 
adăpost „Viata universitară" şi 
„ Viaţa românească''. 

ln decen.iul al patrulea, asupra 
orientări i acestei. publica\ii şi-apus 
pecelea influe.n\,a P artidului comu
nist, imprimindu.-j acea consec
venţă şi fermitate i:e au făcut ca 
e'.'I să fie etichetată de către si
guranţă, în mod exagerat, ca or
g:m comunist. 

Astrei, într-un documen t din 
moi 1937 ce prezenta întregul sis
tem de organizare a presei comu
niste, „Cuvin tul liber" figu.ru ală
turi de .,Unu", „Şantier, „ Stinga" 
în rindul publicaţiilor suspendate 
ce susţinuseră activitatea Comilt:
tclor an timJUtariste şi fus.eS.?l'â fă· 
cute să apară de scriito1·i şi zia
rişti „defetiş ti ". 
Dacă „Cuvinlul liber" nu n fosl 

organ comunist, în sensul cel mai 
propriu al termen.ului, el a t .ost, 
în orlce caz. o publicaţie puternic 
influenţată de Partidul comun ist. 
După cum preciza George Maco
vescu în cadrul unei întîlniri din 
ciclul Rotonda J.3 al rrevistei „Ma
nuscriplum " din iunie 1974, in se
diul ziarelor ,,Adevărul" şi „Dimi
neaţa" se întnneau militanţi a.I 

partidului, comunişti ce r~spun
deau de activ:itatea presei. E1 ară
tau unor i·edacto.d ce ~l cum să 
scrie, şi chiar unele. arţfcole, . mai 
ales cele destina.te „Cuv,în.tulw ll
be1·" erau chiar văzute de ei. In 
camerele rezervate acestei reviste 
se ţineau frecvent şedinţe ale Co
misiei de presă a C.C. al Partidu
lui Com unist Român. 

Sumarul „Cuvintulai llber" ern 
prezentat săptămînal comisiei cen
trale de partid pentru presa lega
l ă, în cadrul căreia era discutat. 

Această rev:istă, influenţată: şi 
dirijată de partidul com umst, a 
constituit m fapt o publicaţie a 
frontului popular antifascist, la 
care au colaborat Wlele dintre cele 
mai strălucite personalităţi ale cul
turH romfmeşti, indiferent de apar
tenenţa lor politlcă. Aşa se face că 
în paginile acestui săptăminal se 
intîlnesc articole de autori cu o
rientări diverse, comunişti, ţără
nişti, social democra ţi, socialişti 
unitari, sinilicalişli, intelectuali in 
:irara partidelor. 

,.N-am vrut sll fac ş.i n -am făcut 
din ,1Cuvintu1 liber " foaia unei 
gene.raţiuni - scria Tudor Teodo
rescu-Branişte în noiembrie 1935 ; 
nu am superstiţia ge.neraţiuniJor. 

N-am vrut să fac şl n-am :fă
cut din „Covîntul liber" tipăritura 
unui cenaclu ; detest cenaclurile, 
cu ritu:alul lor de admiraţie mu
tuală. 

Am avul o singură dorinţă : să 
ccncentrez în jurul acestei publi
caţii toate elementele de sttnga din 
publicistica zilei". _ 

Astfel. în paginile „Cuvîntului 
liber" apar semnăturile lui Tudor 
'I'eodo1·escu-Branişte, F . Aderca, 
Camil Balthazar , Geo Bogza, Şer
ba11 .Cioculescu, Petre Constan li
ne..;;cu Iaşi, llie Cristea, Victor EC
timiu, Gala Ga1action, I. Felea, Eu
gen Jebeleanu, Emhl lsac, ·Claudia 
Millian, Ion Minulescu, Liviu P . 
Nasta, Petre Pandrea, Miron Radu 
l?arasehivescu, Perpessicius, Radu 
Popescu, Ştefan Titn. ş.a. 

Cu totii aveau acelaşi tel, pe 
care îl urmăreau în mod solidar, 
îhfruntind şicanele . a'.U,ţorităţilor, 
cnlonmiile dreptei., .a.me:nin ~ările Ş.I „ 
actele de :vioienţă ale legion arilor. 

In articoh.d de 'fond, cu accente 
pam.fletare, i_ntitulat „Ura !" al pri; 
mt1Jut număr d tn 11 noiembrie 
1933, Tudor Teodorescu-BTanişte 
expunea platforma programatică a 
publicaţiei, incercînd să smulgă 
vălul µ1inciunii de pe faţa polit.i
cienilor wemii, apelînd la cinstea 
şi probitatea citilorulu1 de rind. 

lntr-un stil mai direct este scris 
editorialul din 6 aprilie 1985, apă
~·ut sub t itlul „Mai departe-", prin 
care redacţia îş·i preciza clin nou 
programul, pe care, de a ltfel, îl 
urmase şi. pînă atunci : „«Cu.vîntul 
liber» vrea, aşa cum mărtu.tiseşte 
titlul lui, libertate, impotTiva vio
lenţelor extreme, împotriva abuzu
rilor săvîrşite de guverne. „cuvin· 
tul liber» se ridică hotărit şi ener-



glc. Vrem, tn ~teaslă ~poc~ de 
domnie a pumnului, o singură a 
totputernicie, atot.puter nicla cuvin · 
tutuj. Noi ne spunem răspicat gln
dul : vrem o democraţie sinceră, 
vrem ai;>licarea omenească a leg.ii, 
vrem propăşirea prin li.bertate ". 

Unul dintre articolele cele mai 
concludente pentru poziţia antifas
cistă a acestei revis te este cel con
sacra! bilanţului politic al amilul 
jn elite apăruse, publicat în numă
rul 8 din 1 ianuarie 1931.l : „S-o 
spunem răspicat, fără ezitări şi fără 
reticenţe : în Europa lui 1933 au 
reînvJat practicile cele m ai abjecte 
ale evului de mijloc. Fanatismul 
tîmj), ura de rasă, prigoana în n u.
m ele religiei, toate aceste vestigii 
ale trecutului blestemat au L'eapă
r ut in epoca în ca1·e beneficiem de 
ra(lio şi de analiza Vasserman, de 
relativitatea lui E.instein şi de 
avion. Făcînd aceste constatări, .nu 
vrem să tragem de aici o încheiere 

tn sensul unei capitulăJ·i. «Cuvîn
tul liber» nu practi<?ă defetismul. 
E grea lupta ? Dar cu atît mai im 
perioasă este datoria noastră de a 
lupta ... Şi este cu neputinţă - în
cheia articolul - ca pină la sfil'
şlt să• nu •asistăm la luminoasa bi
ruinţă a acestor i dealuri de drep
tate. socială, p e car e v remelnic le 
POll'te mînji cu ură Hitler, Goering 
sau Goebles ". 

Vestejind asasinarea mişelească 
a . t>r.imulu~ mlnistru al ţării şi, 1n 
general, .v Lolen ta ridicată la rang 
d.e .~ectrină poli f.ică, „Cuvîntul H
ber v~de~ _în legionarism simplo
f'!lul cr1ze1 m„ care intrase capita
ismul : „Reac.ţjunea dictatotială 
română, revo1u lli,a socială fasc istă 
blfleristă . s-a ;afirmat în complexui 
socla.I Po:litlc, i'n haosul armonic 
cu un singui· gest :. asasinarea lui 
Dt_.tc~ - serja' Radu Popescu in 
numărul dln. 22 septembrie 1934 
Panoplia de arme politice a bur~ 
gb~zfeL a sărăcit de tot şi nu mai 
poate . p une :la d:ispozlţie u ltimei 
sale.. diversiuni decît bîta banditu
lu:f de 11iîdufe1 . 

. Num.~r de număr tevis ta pre
zintă <:1titorilor săi, sub formă de 
aL·Ucole, <:aricaturi, fotograf.ii, ma
rele P_ericol p_e ca.re îl reprezentau 
P~~u P_acea lum ii statele fasci3te, 
in ~pec1al revanşismul german. 
„Austria ar t1·e6ui să . deschidă 
oohil orbilot· -Pentru a le arăta ce 
vre~ dreap~ fascistă -de pr·etutin

d_!n t - sc:ia «Cuvtnt ul liber-. , din 
~' f~bruane 1934 s ub t i tlul •<Oaia 

e smge din "A ustria*. Vălul negru 
·~ .acopet·ă Vien a trepuie smuls 
~inte de a- se i ntinde asupra l u

":lh, c t~as de cinismul mercenarilor 
~1 • sn:nntt ţilor sau de setea de cri
~ a aventurierilor. Viena es te 0 f Pă. .. " lntr-adevăr, vălul negru se 
ntln~d~a mereu. Un an m ai tîrziu, 
~nl9Ji>, Sub Pl"etextuJ ,misiunii ci
.EfÎ: :ZS~oa1:e:•:, Itatia 1.a~clstă ataca 
rl _0 P1a. 1at revista 1ş1 făcea dato-

a . dezvăluind adevăratele ei sco
puri. 

Din tracliti!le-!Jlrogresiste 
ale presei româ(Aet.d 

Apropierea de partidul comunlst, 
rn lupta antifascistă, se face sim
ţ,ltă nu numai în orientarea gene
rală ci şi prin .articole de a h tudine, 
c11m este cel semnat de Victor E!
timi u la 27 iunie 1936: „Să se 
teamă de comW1ism cei cu mii de 
l ncrători Jn subordine, proprieta
rii de uzine şi de dome nii uriaşe, 
cei cu yachturi pe Mediterur.a şi 
narcur i de al}iparoşi, cei cu palate 
monument.ale. cu scări de marmo 
ră, p lafoane de aul!. doisprezec~~ 
lachei şi şapte limuzine la scară, 
nu d.um.neata şi cu mine şi celebra 
doamnă X „milionăreasa" vestit~ 
pe care deunăzi am auzit-o t-0c
m ind u-se CLL un oltean pentr u ttel 
legături' de riclichJ 1·oşli ?1' -

„Cuvint ul liber" întreţine un dia
log deschis cu opinia publică, che
mînd-o. să împiedice cu toate .for
ţele alinier-ea ţării l~ politica hit
lerist~. care ameninţa independen~a 
şi jn.tegr-ţtatea tet·ltorială a Rom.â
n iei, Pae<!:la şi s~uritatea oinentniJ. 

PoliLlca de d istrugere a valorllo.r 
culturii pdmeşte in coloanele aces
tei publicaţii replica propagării în 
m::ise a •marilor opere umanJst~ ale 
scriltornor de faimă mondială : 
Hen~·y Ba.rbusse, M~iIJl Gork.t, 
'i'om as iMann, 1bse11, Ai:Uitole Fran
ce, Bernard Shaw, Blasco Iba-
nez ş.a. . , 

Pentru atitudinea sa curajoasa, 
„Cuvintql liber" a ·fost. alături de 
„Adevărul", „DimJn.eaţa ", „Zol'ile " 
şi ,.L\.lpta" u:na din ·ţi~1e atacului 
·fascist, din ,1936, î.mpot:riya P.l'eset 
democrate. P rocedeele predilecte 
constau în atacarţa redacţijlor, de-

vasta.rea chioşcurilor de difuzare şi 
<"lrderea p ub1icat.iilor. „La laşi, m~· 
nifestantii hu1igani... au n1·s iii 
Piaţa Unirii revistele «Cuvîntul 
liber.- şi «Manifest->, anunţa pu
blical'ia lui Tudor Teodorescu-Bra• 
1lJşte la 18 ianuarie 1936. La acest 
net de barbarie, redacţia ri\spun
deP. cu fermitate : ,;Cuvin tul liber" 
continuă insă să ardă şi el peste 
cangrena lor morală pe şefii, pe 
liderii asasini ai vremii noastre". 

ln imprejurări le inteţirii actelo1 
ostile, partidul comun ist a veni t în 
sprijinul presei democrate, orga
nizind, în colab,0rare c u alte forţe 
politice antifasciste, gărzi de apă
r"lre ce şi-au dovedit eficienţa in 
special la 21 iunie 1936 cinci ata-

eurile au atins punctul culminant. 
La cîteva luni după aceste eve

nim ente, în octor,nbri.e 1936, guver· 
nul suprima -;revista ,,Cuv~ntul li
ber" care s e bucura de mare flUC· 
ces ; 25 OOO .e.x.emp1are cit ajunsese 
să tragă, cons tituia un tiraj m!lre 
în acel timp pentru un săptăminal 
politic li terar. T. Teodorescu::i3ra 
nişte trece alături de M. Şadoveanu 
şJ D. Brănjştean.u la con ducerea 
zi::i relor „Adevărul" şi ·„Dimineaţa\ 
unde-şi continuă lupta ; as~me~.ea 
lui cola boratorii revistei suspenda
te s-au aprop iat de alte publicaţii 
anti.fasciste, între reare „RePOrter„. 
Apă.rut~ la 6 decembrie 1933, 

scurt ump "după „Cuvl ntul liber" 
sub direcţia .gazetarului deniocrat 
A. G , Grama, şăptămînalul politic 
li ter.ar şi artistic „RePQrter'' se an
gaja, de la primul său număr sll 
fie, „o gaze ă î n care fiecare ta
lent ~ă-şl poată spune c uvint ul, în 
care libertatea adevă1·ului ·scris sli 
nu .fie o, legendă mistică, 1h car e 
faptele şi ideea ·Să nu se consem
neze cu o contabilitate sea<?ă' şi 
care să cuprindă întotdeauna ,,ceea 
ce e vredn ic de luat am inte diu 
tumultul mani.festărilo1· sociale ". 
Publicaţie cu uedesm:lnţită orten~ 

ta1·e democratică, ' militantă, ·i:eu
şeşte in scurt timp să :i;eunească 
condeie de. prestigiu. 

Cînd, de la 7 noiemorie 1937, 
trece sub direcţia lui N . D. Cocea, 
ceea ce .coi.ncide cu preluarea e1 
de către pru·tidul comuni~t. l·evlsta 
îşi dobindise _ deja prin ce.pţinut'l 
orien lare, diversitatea geg.ui;jl_br .fo
]l)site, o bine meritată reP,utaţie. 

De altfel, schimbarea de condu
cere n u înseamnă o rupt\lră cu tra
di~i:i ej, ci doar o accentuare a 
m ilitantismului, '() r adicalizare po
litică sub influenţa ideilor comu
niste. 

Cocea insuşl fusese cotaboratut 
a l publicaţiei incă de Ia primul 
său număr în care apăruse fai
mosul reportaj despre „Procesul 
incendierii Reichstag-ului •1. 

Incă ina inte de noiembrie 1937, 
„Reporter" a făcut obiectul unei 
preocupări sp ecia le a Partidului 
com un.ist, pen tru in tro4ucerea în 
redacţle a unor m embJ.Ci al sa t. 
Astfel, într-o notă a Sigura[lfei din 
8 februarie 1937 cu privire la 
„Reorganizarea secţiunii de pro· 
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pa,gandă ş1 agitaţie a partidului co
mun1st" s~ menţiona, intre altele, 
Jndi1aţia d~tă· de conducerea cen
tral~ că această sei:~e „să caute a 
1 n!i:i;!ra cîţ, mai multe elemen'~e in: 
e tfflc file zia.ne.Ior din BQcureŞti, 
cuţn. sint „Ade-vă:t.ul '1, ,''9Jmineaţ3 ", 
,.Qi;~d,irtfa ".. ,.,Prezent ul' ) „ll}Xc~l
stor şi .it~i>orter•• (sn.) "· Asti el, 
se arată ~î'U _<fOnt'.inu'ăre a fo,st ţldus 
de ·~. Iaşi zia:ristul cofu.ums t. P etre 
Şer}J~e*u, licenifa:t în ai·epl, con
Cl~a în contuma-cfe l a' 7 1an'i in
cl5j$oâ'.re Cle Co·nslllul de război a'I 
c~rpufol 4 ar.mată care a fost llChj-

~tat Jă rejudecarea procesultti. ln
ti:oauş in ,redacţia săptămînalulu1 
Rej?q 'ter' a inceptlt"să scrie arti

c'<:ile oe ,Î>glitică e.Jttelrl"ă „cq carac
tk'ţ comunist.", i .n.tre care, in n u- · 
11iăr~l cel ma·i r ecent, coIŢlentariul 
1!'1'.:e m.~rgipe:a .ultimulut discurs al 
il.1,n I;! ţler" expwne punct'ţi'I. de v~ 
8.&e al comuniştilor re~eri tw la 
t>oţitica ·intei;naţi'Onală. 

1n. iricheieJ~ea notei tnai era men
ţ.ionat, de as·emenea, iiaristul co• 
.m.unts't :l\'.lex. M'ihăUeâ'nu. 
~Ouâ iendinţă începuse să se 

m;aWt~te .,cu pregnanţă hică d.in 
var~ l tii 1-937 {>b.ntr-o serie de ar
t~c-0 e <;~. profetiz au -înrobirea eco· , 
nom.r~il âe către Germalira, prin r e
l~(.ii cQmer~ia1e -ce pregateau ;in.fil
trar~ poJJtico-m.illtară, dezvăluiau 
acţ!~la:tea 'nocl'Vâ a Jnstituţiilor 
,J:>an:eăr~„ g~cr:nane, qe. _ fJn~ţare a 
o'rgm:f:tză'p:i.lor de eX;tremă dreapta 
din ltomân:i.a, sau a celor pretin~ 
cU:lfor.a e, Jn realitate, ' ofic.ine de 
p ropaganda 11.\tlerist'ă, urm·ărind 
desagregm:ea sfatului. 

P.e d.e attă ,parte, „Reporter " fă
cea a~eJ la :rez-is.tenf.a. morâlă ·a ro
mâ_njlo~1\ 1n cai'e "!Şi <exprima m
c:req~~a plţn ar_ticQ.le ant9lo~ce, 
t:l Jµi este ce:1 din .:.t aufusf 1D:81 : 
.(Neal;A al ro.eu, neam _de ·iobagi 
:rJ~vl],i1;iţ4 nea.m de· pa:adud Ş.i: . de. 
1;1'10ţ)~ ·eam a:f Jibertăţjţ al n.i!ati'.r
nătij - ·se.rie: Miro'U C'ons~tines,cu 
- voinţa la majestoasă va 0pri, 
n.ţ.atl;ll .al meu, cumpltta stăpînire !l 
. sfrfgoUoJ"'. 

·Trf:buoă. ·a. mişcării antif:asciste, 
.această, tevts·tă· a -grupat în pagi· 
Aile ei reprezentanţi Be f.c1n1te at 
~iaristteU şi literatm·ii, ca Tudor 
Arghezi, Camil Petrescu, N . D. Co
e:ea, Cezar Petrescu, Vlctor Elfti
mi.u, Gala Galaction , Zaharia Stan
cu, 1Ion Călugăru, Victor Ion. P opa, 
Mihail Sebasţian şi alţii; savanţi 
c& C. J . P anhen, mun-c:itori com u
,nişb ca Ilie Pintilie şi tineri gaze
tari ca Gr. Preoteasa, Athanas e 
.Jaja, Ştefan Voicu, Ba1·bu Zana
'rescu, Miron Oonstantinescu, l1ie 
Za{larla, A. Ba1'8nga, M. Brl!!S.l aşu, 
S. Iosifescu, M . R. Parascbivescu, 
P. Şe.rbănescu, Ştefan TJta. • 
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Pri-n prizma contribuţiei tutu.ro1 
la ·af1rtnarea m ai pregnantă a pu
blicaţiei şi a ideilor p1·opagate de 
ea, articolul din 7 1;1oiembrie 193·7 
despr·e · „Libertatea de crea\,ie ". a
p~·e Ca o p rdtesiune de ore dinţă 
colec:t:î:v.a. 1n con ditHl e creşterii pe
rluolului fascis.t, - arăta I~I. R. 
Paraschives-cu - datoda creatoru
l ui de valor i spirituale este „<l'e .a 
lnp:ta împot tiva în tuner·icUlui un'W 
ev istoric ·şi de a in trebuinta i )l 
lupta l ui unealta cea mai a,;cuţiUi 
şi m ai per.feet;ionată, impereet1e rea 
cea mai nou'ă şi mai neaşteptatb a 
cuvint elo1•, a .culor ii, a liniei ... " 

De pe poziţii ce vădesc apropie
l.·.ea de partitţul comunist, ,Repor
ter " analizea"lă 1n mod c:dt ic feno
.meuele econ omice, socia1e şi poli
tice din societatea românească, pro· 
puhm d totodată soluţii, unele de 
orientare marxistă, pen:ţru ieşirea 
di·n impa'S:-

N'ota sii ~minantă o constU.Uic 
i m.l,iot t·iviTea faţă de fascism, de
m ascat< şi combătut atît în mani
festarile sale d:in i ntel'iOr clţ ~i di'D 
iiJilră~ aliate, de altfel~ rn s trlnsă 
legătură. Corneliu Zelea-Cotlream.1 
c6nduC,to-rn1 legio:navilor , est~ 
„omul fascJs:rnu lui musso1inian> 'Şî 
al celui hitlerist " iar oţga.nizaţiilt: 
para-militare, îna rmate naseultă de 
ordi nele Berlinului de unde sînt 
p lât!'fe , şi mtreţ):nute 1' . 

:Relevînd petlcQl!Jl pe care s tate
l e :ias.ciste, ;eu politica lor ·agi::esivă, 
i1 reprei)JJtă pentru indep.~ndepţa 
naţională .Şi integritat ea teritorială 
a R.ori:lât:d~ a:evista făcea, în ~a
nuarle 1938, un r e"ch:fzitoriu n ecr u
ţător aUaţilor CUnăun·txu ai l Ui Hit 
ler : - ,Cooş.t'ierrtă de scopul Ul•mărit 
~i recunoscind :liăţiş intenţ}ile,,_reale 
de cucerire Şf sUbjugar~ pe care l e 
urmăresc s4ltele fasciste, di:eapta 
rom~ea,s(? aprobă cinic această 
politică lCl'.lperialistă, . siMnd u-,se 
a.stfel tn dndu.l . tiădlito1·iJor. d.e 
neam. 

tn coud'i:tftre 'fh care 'S'ceste smte 
făceau ţebri.le pregăttri de l"lizboi 
şi tTeceau de la amaninţări la;fap
te, pagina externă a urmăcit evo
luţia din Spanfa într-o cronică 1;e'r
nii:1·nentă, situaţia din China, deve
nită vktimă a a,gresiunii 3ap0Tiezc!, 
şJ a dat in v ileag încercădle· tlet 
discredi t.are a Ligi.t Naţiu:nJfor.. 

Pe clnd Partidlll 'naţional ţără
nesc incheiase 'tln „pact de naagre
siune" cu Ga11da de fier, „.Repor
ter " Militează pentru contra.cara
r ca pericolului de dreapta susţl
nînd, calea .Preconizată de ParLidu: 
comunist şi anume „concentr.area 
forfeJor democratice, Cel'Ută astăzi 
- cum se ar-:lta în articolul „Pen
tru o Româ nie liberă, puternid", 
din 2 ianuarie '1938 - nu doar de 

exponenţii muJ,ţ~mii şi de ins.ăŞ.t 

mu1ţir:otza trăda.tă şi: inşelată". Pi • 
vo~ul luptei contra fascismului,. a,j 
fro.utului democratic, ,urma să~1 
co_nstituie „,muncitorime~ unită" 
(„Repor.ter", 2 .ianuarie 1938), 1:1<lic 
Fron t ul unk muncitoresc. 

P.Î:ezcÎ1tfucl în repetate rindunţ 
acLi \1ffatea. Blocului pen~ru :J.pâra: 
te,~ .li"l>ertăţilor dem.o~ratice„ orga-.. 
niza1ia de masă. a Partjdului Co:
munist Român ce in b.:unea cetăţeru 
de t qate categoriile s.,otj.ale, mw1di
tori, ,ărani, :fuocţte.JJa5j.„ intele°"' 
tuali, cu convingeri, p9litice di1e.:
r~l.e 01:gapizaţi in , ~om'.i.tete cegu> 
nal,e„ ju.Qeţen.e şi l<:>cale4 „Re,{>l'>r ter", 
aşein.enea „Cuvlntului lil:>~r ", su.1;111 
nia ideea responsabilităt,lii i.nd ivi.t 
dulu,L .î.n :faţa istoriei, o,bl!gaţia mo
ra.Hi a participării. ,;F.fi1;1d.-la Q,răs„ 
Pîtttie a v:eae:u.rilo.r şi, ai luinii -
se .arătEt în numărul ~Un 28~ noieni.-. 
brie 1937, -- ceasul ~oic, adi · 
acela în , care oamettij. lfac ei in.şişl 
isto.ri& pe care o trăi~:e.. - cere c 
tărie pqrticjpar.e.a omului la l:Upt.ă 
Cine s~ deoparte, 'Ci'ne .nu .Ju'{>ta 
n..u-şi· păsti:ează libedate.a, el ,doat 
iluzia libertăţfi~'. 

Ca publicaţie cu o tei>natică com
pletă, „Reporter '' manitestă o bună 
cuqoa.ştere a publicµlu.r .eiti1;011, ·a 
cerinţelor de :il}.fo.n;nare ale omului 
moEJei<n. Pe Ungă extgeme cron'.ic:t 
literare, dramat ice, art:îst ice, mu~ 
cale„ apar în paginile , revisţe-1 ar
ticole '.Pe teme; ştiinţifice, im.Presii 
de căl.iîtorie Ş,L 2!tte e_pontaje axal~ 
cu pred,ilecţie pe relevarea. conhras
telor sociale.~ 

.De ~tfE;l.. ln . noieipbrle 1!)37;: 
şp:tti41 reda.qţio·nal a ci·escu t, cw\
foi;m pi:ofll;ls,lunii ~ă~ute de ~- .l>, 
Cocea.. la 8~ 10~12 ~· în -şfi,rş.it 
16 pagini, ae~sta în ~ondiţUle leit~ 
t :nirii p+e.ţului. 
lmbunăţltlnea, · onţinutului şi a, 

cood1ţiffo;r, qe. apariţie au co\1:tr;i
buit la creştei;ea influenţei acesţel· 
reyiste a at,tdienţei ideJlor pe. ca~e 
le ·P.J:9Pllga4 :ta,pt ce se retJ.t:ţtă, îo 
ultima ll)staJ'!,ţă 'î:p spo.O,~ea tiraju
l ui de la 5-600 ex;e'°P~!? l:a 
5 OOO, 8 OOO, 10 OOO ex~r.n la re, iar 
la. s:W;ş-iţu1 Ju1 1937 şt începutul lui 
1938,, l i'l ~l~ suprim~Ji ~ de 
căJre g.'\?.vernu'l„ Goga-C4za, la,.. 
i4. OOO exemplaxe, <;ea J!l~ m,af <'-
clfr:ă de tira1 a unul şăp(~,mi.n;;ll in 
a~el moment . 

Ca . tribună y., luptei. e,ntilascJste, 
vuxtate, pe tădmul de ma:te insem
năt~te al presei, „Cu,vln.~ul Jiber" şi 
„Eeporter " prezintă un interes 
deosebit pentru , actincirea cunoaş
terii. actiVităţii mişcării re'lolu.ţio„ 
nare şi democratice dl~ R om l:ln la 
interbelică. 
Deşi publicaţii cu existenţă 

s<:urtă, ele .au lăsat ui.:m.e durSJ1blle 
în conştiinţa contemp0ranllor, tră
ind, prin cui-aj ul, talenhtl. :;.i c@t:~ 
viziunea · celor ce le-au da t via·tă.IJ 
dincolo de. timpul lo:c, ca t ern.1eJr". 
de re:ferinţă al unei tra(Jitii ce v 0 'f< 

ooreaz(il şi o.bUgă . 

Dr. Rodica ŞERBANESCU 
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ALEX. V. BELDIMAN 
ziarist din naştere, 

democrat din 

,,tnnil t, bine (ăcut. trum05. Un 
cap de blitrîn energic, o tigură francă 
şi aea1ă. Ol1eştetul pleşuv, ochiâ 
mari şi scrutători, măriţi încă de 
ochelari. .Nas aCV1il lin, mU1Stata ş.i 
ba)J.jb;a im;peticlă, deşi purtăto!nua 1o:t· 
e. ~md>lic:laln. .. 

A1tistoor.at din 1J1aştere, e demo
cma:t din JOOn'Vin~'re şi d in .iln.Jlmă. 

Ziadst wguros şi Qlr..iginal, iuzează 
ill!Uniai -cuviitnte ·pute.rnice. 

lF'oan:<te ia.adeSiib'in !la wnvi·ngeri 01oi, 
e n.estrămuta·t numai în antidinas
ticlsm. ... 

Semne paJrl!icuilaI'e : JJumează mult 
şL d~ll'l tliÎŞte ţigălril fo.all'te lun~ şi 
iru:bţtrJ . ~ v:rea să-ţi ~ovedească 
favdaîr-ela ~ iţi 6feră tl.lllla din aceste 
ţigări :re.pulh1i!caih.e, <0aore de."Yilgu1r te 
cdn-vertesc la repub1ican!ism". 

Acest ,,instalntalneu", aµă.nut sub 
r1enmătur.a hri I. Hussair mtr-o edl
tie lij'.>Elelallă · d'ih 1 iiMIUiarie. 1893 ia 

,,Atiev~ "1 ni-l înfăţişează pe 
Alex.. V. Beldiman, di.rectorul acestei 
puba.i oaţli, !la v'iu."St<i.. de 60 de 181tl1i , itn 
Plină glo,tne a ~erei dui ziar.isti"Ce. 
Născut 1in 1833, oa fiu \ai bo:ieru

lh'I~ mbld'~vean Vas.lile Beinî·mlah şi 
.nepot V!dnnS~ All~x. Beltlimrun, 
!=iJU.tar all m:aft l!nUl roi· 1 uiară ri initr'e 
CM'e Jiaiitn.Wsă a lt'ămias „ J;a!lnJca tra
gtidie", ~ ~a ~terastă. de 
la 118-M_. .);]ex V. Beldirmm a fost 
tr~ de rrril:c Ila istuxilii mai :intii în 
Elveţia 1şi ~'i illn F.ra!n!tiar, mllind•u-se 
la 'P~ 'COiiali.· pe timpul revoJJutiel 
de ~ 1848. 

~'!!nr~if m 1lăli-ă, se căsătxl.'l~te ·ou 
Ptiilti ' ._Emma roaa1imac.hi, fiică 
a ~tul.ul iimnn al M~l.dov'ei. 

:ail:tilcil!'lă: da tirnliintăJt·jne .po.Jitlice 
aJl.e t:JmpWu't:, fo special la mişeaN!a 
l.lnîonistă,, pnij.:in\iJlld candidatun la 
domtll1 i1f_ Jui AU. I. Cuza, de oare-! 
le~ .o l>lb:'însă1 1~1i'etenle. 

Dll.pă dulila allegere a ~t.uia in 
~, tkiv'a şi Ţara ROO'lâin~că, Bel· 
a1~ri tI luimlează aa Buou11."eŞti, in 
capillada ~te'lor U l!l!i te. lnde
plfueşte <ma:i iînti.i tuneţi:!l de pre
f,~ &e j'l.fde:t lh .1'dl.·ÎJnd pentnu ctcirec
ta Plic.are. a reformei agrare în ro-

100\tl \.ămr.tinOT şi a:pal pe a~eia de 
preti;ct en ipoHtf:e:i Ca:pl<tallell. 

• 
•• 

• convingere 
A ipăsbr.a:t i:n suflet toată viaţa a

măirăci!Ulllea că n1U a ,putlut impie
cU.c:<a drzbintcii rea oo.m:p.1dtlti1Ju'i uirzi t 
impotriiV.a rdcimtiit-OlmtJ.Ui. Un.i.ni.i, cu 
toate 1eă lwase Iun.ele măsurii specia
le d.e !)a~. şi -ll prevenii~ pe Ou.za, 

cedn'd spi:ii~iJnltill iau: mat.ei, ~~.QJ:a cl
ra iei !Pei:'S<:>nall. ll'l!U avea a!Utaritate. 
După s •bdicaiDea !:drtâtâa ia acksLu.ia, 

se iin~ce ~ iI~i uinOe . fon:dează, 
ft3:_ 15" d~ntbrie 18-"7..1, ilila:J.iUl ,,Ade
v.a.ru • ca mijloc 'de \Luptă 1rn,po
t.ni.v.a di.na<>tiei sti"ă!ine şi a politfic.ill 
personale a pri.ncipeluj Carol. Cu
ren:tull anti.dlinastlc; a oărUi 'trlbună 
de presă avea să .fie aceast!i ;publi
caţLe, se ma;oii!es.t.a cu mullă vigoa
re, fiind a Umentat chiar de domni
tor pră!n. acte oe alf:ectau) mater-.iail. 
ş.i moral, i.nt.ere&ele Românl!.e:i ; tartă.-e 
a'CeS'tea ~~unea Sta..Ousbe1-g Şi 
Set1isoa'liea către am:iatrl săiU dt.J11 
Germania, cu.pni1nzind un a:echi~ito
riu ii.a adl'el'>oa iroanâ'll<iJor şi a tp.ai<;1Ju-
1 u:i 1.dr :liuinrlamentiaa . · 

D~pă numad citeva '111Umere, insăj. 
Beltl1man este O"levdiţ să S<USpend~ 

aparl.ţja z.iaroiui di01 C8t'uza unul 
11~unăt.or .p!l:bces de- es-.majestate. 

A'OU7.at cl\, l>'l1ilrl ma1. multe eir4.i
cdle Id'e rond (Semnate cu fihtlţi.ailele 
A.B.) fPUbtldare :Dn nr. l <2 şi 3 din 
0~bicie. tl.1871 Şi în. llllt. { , ffiill 1.a
rruarle Ul72, ar fi ,,ill)jil:l.'n1at, C'alom
nli.at şi ofenSa.t" pe prinoilpele <lo:m
l'lli1b· Carol I , Betd.imiai:l ~ t ast de
ţin'llut m !pl'e-V:enti~ peste "I liml., la 
peo~ten:ci.ianil ·c±en1r.a0. <Im ~i, ~I 
a.Pol judOOart p:errtru delli~ de presA. 

Ourti!la .ou j w'li di!n ~> că
reia i s-a înb.."eclijn tiat judeoansa 
11»10oeieSullul a ~ţ du!Pă fu.rtu
ndase dezba~~I:, achi ~ stabHLnd 
că „Ailexlalntuiu R'el'Cliinan. lin eta:te 
de 39 de er:vi'. năScut si domiciliat tn 
laşi, nu ~te 'duîlipabil ;de- a fi ata
t!at şi o.fens.a:t, priln s11'flic-0lele ~ncr1'
m'lo.ate p erooa!na do'rrm itoorntl1ui. ckeo
ttulrrile cdnStituţlon.al!e, neresponsabi
l1iibate...'i ~i llnivldlaihill:IVatea. a~fa. 
V~UI diJln 18 maTtne 18'12. N" 

~ semnătn.llt.a 1 ul V. AleCsmldri 
da. iprlim jurat. ere q vaJo.a1;e ·-s:to
r\iJcă, ma~în<l tUin firitU:Q'l:f penti•u 
rTia:şdarea ®tid:Ol:as ·că diin Românla. 
Aeest 1ţ;O)OeS. aş.a eu.m -al"ălta ~ărll
tlotnu!l Mîa7.escou, nu -punoo illl cm.iz!\. 
doar ~!Tk"l il:ui Be1dbrun:t ci m
săşi ~berta~ p.resei, dreptnlriÎJe $Î 
l!i~ti1:e .fumfum):emtaile tnsc.rise Jn 
dcmstii'tu.tie. ,.A tla 1.l!ti \refi&!Ct d e 
cnil:pa.t:filTha.te Rlil .Alleou •Beldhnian -
'm'ă'tla: dia runtl'ul lui N . .Blarern.berg, 
ek:lit~tnîdtu-se )'UrîiioWd - este ~ doln
daann.a itda:tă Presa român~ mlli 
:mu'lt decft 9.bit e5te '8 C()ll)~na 
ţa;m @nttief:(g~" :cădi. ~ întreagă 
v~e m C<>nsiti'tti'ţt~ ~'IMltltt 
drepbwiift.ot şi lib~rtă\,.i1ol" ei. A mă 
îndolL ldedl.. de vfctQii~ sbllă.l.umtă o 
lu i M eou Beldlfom \n, este 1a, mă tn 1 

• 

de s'imtătn'iln't!ele vdastte de a· -
m ânii" . 

A vârnrl in vedet•e cron ţinut.ul şr 
fo:nna aă.1lioole1dr 'i!nierJmlllnafe,._, .achi 
tarea si s.at.ist!ocţiia cu cw:e ea 11 

t.ost prfilmltâ de QPi.nla p'lbTk.i in
ctioa!Ul ade~ltmea f.atl de 1deile sus
ţmut.e. Oniclt de $'la~ a.r fl fQ'!t 
~tţt.a.ţl.iil.e ._ ele ooTes:;>!..1,ndeau il"e.ali
tă.ţii şi, d~. n.u ~prezento:~!· ,;ea
q~n ••. 

O sourt~ nnc.~di1e m cuprinsul 
a.rtî00olle<1dr '.dllm. ,..Ada.vă ·ol" :ne rol!et3 
lmaghnea .ootnplexă ia, ~1.1Vlet1l:atfe1 
cu ca.r.e r,:m.t.~ susţinea 11ec.eşita.tea 
Îlnilăitil:llrăii~ :lui -~, d rrnasti~I 
~trăioe, revenirea 1a do . nitl!l p3-
mînten·e. 

Astfel , î111 arti.COluU. „Dnn~tiili: rf>
mâh ă ", Be!.:dliimăn oolnteS.ta. via~lăbill
tafu!l votâlu'ii pc!p'uliar. oa jtl$1ltftloaire 
ra n M i:llim!J tă ~ii tli riălsti.ei, al'ă titti& cll 
·e~ \}')!date tc'dn.slalci~ ctoar pe OQ11du -
cătm\ull ~~1nillit\i nu şi pe s'.m:"CC
so;il.i aeestuia, ~t ce n :wl,1e ge
neraţ'! illor yjj toa:re. Dn"1'0clnd, ţ.ap.
t.el.e li\J;l Calrdl T el.lin Cei .5'<1Se Mi tl.e 

guvernare a 1 ării, în special ruină-
toarea concesiune Strousberg şi 
fallm oasa s.ariiooare eăllt•e Ait.ţ~1,hach, 
pnin 1C'a,re t"eOurnaşt:ea oă Cer.manâG 
este scumpa sa p:itrie al ~ărei mag
net .putern.lrc nu a i noetat nJdcihd 
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să-l atragă 1a sw1u!l. ed şi i"i llrăda 
docilnţ.a. de a aniula.,ca şef a1. reac
ţiruirflli\ ltilbert.ărţihle ~bate ])J:lito Con
stituţie, - a jungea la concluzia că 
~enenaţilwiea de Ila 1866 a comis 
o neiertată greşeală ", iar ,,genera
ţiluinea vilii tioare este o a l:oalre ra o 

repam", cădii, ~ ooo:~:~ J .J . 
Bou~ !Pe ,CJaJite U ou , „Cha-
q~ ~ n'a que le ~ver.ne
ment qu 'il me1He" ... 

'.Ln ce mUcl vedea B~<llima:n posi
billă ,,ioops~ gt'EŞe'l'ti " l-eiru'.ltă au 
clavi'tlate dlJn a1rti1ioc;1ua urumătQr, J.n-
1ilitiulab fi'i!ră ~iv« „L egUilmttatea 
uev.oLuţiei" . 'l1recirtl Îlll revistă ptt!n
ai,paliette rev'dlu;ţ iii ce Mi zguduit Eu.
ropa, :rtec1ak:1m\.rl ?;Aidevăirolu1" de
monsllra di roare zguduiai!lle sociaJe 
aiu !oo-t ~(!alte de :!.ajpteLe guV&-
0010:ţHa.r şi mle bOOlsiiltieriJ.ar lor şi 
im acest ~xt aubllJnli:a resl)')ns.a
biaîLtia'flela dlamînrl.t<lr:uhui Carol, ce s-.:i. 
pus în .fruntea partidului reacţio
nar, incllcind libertăţile ţăriL 
Cbn.~dent pentiru vJzilunea islo

rioo-pdlilfudă a luJ Alex. V. Belcli
man este şi tU!l1111ă bcxruJ 1.iragmen t tlin 
a rticolul „1849- 1859 r - 1866". Ce 
~ta.u 1perrtmu el a.ceste trei 
a.a.te diiln istOJ.ia &ntlniei ? „1849 
rei;ir.ezi!ntă pe Gr. Alex. Ghica . q~m
nltai· ratnâ.'1, spri.H:1!toru.l tuturor 
as.Pitr.aii U!llli lor ce român'.U ie-au rna
ll'llilfes !lat ila l848. 

ll.859 reprezlnt.ă pe Ail. I. Cuz;a, 
dbmnHOJ."" ~~ tlomnitiaru'.l între-
§lilul ~ român. 

1886 reprezintă pe Carol de Jio
h erwolf-enn, Jdomlrltm· stn>ăÎln , străin 

dicţionar 

presă 

-
întregului POPOr român, Domnito
rnll numai ai unei oaste oaire plln
ge laf!~ veohlill.Qr saile prtivilegH 
l)ier4<1 ulle. 

1849 - deşiiea>taaioo oon.şllitllnţlăj pu
b1.ilce, pr.ianuil cwint al li bera!l:isrou
ll.rUi. 

1-859 - inăLm.fa'U, ema;noiiµa;rea 
PoI>dmtilUî romful.. lin aifro-ă - , mîn
dr(a nia.tidnală. 

1866 - sah16!l~ ţănhi şi a po · 
J)d:11.!I Ul.i pe D 9 ani ful ex ,PJ.oa :iar ea 
gezim;ainillar ''. - · 

Ln acelaşi sipi::rti t es~ soris ş i ul
timul '<idn 1cele patru .art.oo:e şi a
nJUm.e „Consooimitele dliinasliei " . [}r.Îln 
da!re ~ •itnSista asi~pna ideJJ oa 
PJ.'1lnbiiPel e Ca:rdl ~ înşelat aşteptă
uill.e t'Omânillor. o incHo:ait făg:ăd,utre
llllle tfăm~ m upiozHie ŞI. in felul a
cesta. a SUlbm.iro:a t al ... ~i teme-
m dlinasl:l1ei .~e. · ·· 

OU fut tlrllton.f~ său moral. Bel
dlma!n n-u a puittlt mn llÎ!nit.11a. edJ lar'e..1 
,,AdevărolibUi ". :ru!ilokl rtWmit dliD1 pu nct 
de ved~ lmlat'.erial 
~. o Slnde1~ în~e. 

dillnj J.084, mtcn'fc:iîa:ldu-~ na B'UOu
.reş:ti~ îşi reia ootitV'Îtat& garzetăreas
că, ~„ sulb ir»se:i:tli<JWmtlil •. Un 
mol!ldoveani", at'twale de succes fil 
CQtl!cfian,w .JR~ „. 

Ln &(:ill.~c ILa 15 &~t !l-3flll. Alex. 
V. IB'Elt~l ~t :d:e .flul l'tt i 
Cuza Vodă, Alexandt-u, face să rea
pal-.i, dnipă •1'6 ainll, . ,Adlevăllull ". de 
a-ooastă data i1a ·Booureşt!, oo toate 
aiUrn.1)u teie Wl!1il. mare oo1fikllian de 
:Pe 'VIJ.ieln.ea ureea. 

Redacţia „Adevărul" - toţi ziarişti, formaţi la şcoala presei. sQcialiste 
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Lntre limp mOniairh ia se ronsol:i
diase, fu oont.extutl ido.bimrlfl•hl m e
pell\denţei .şi a pr.odlamă.tii:i &imâ
niei oa regat in 1881 iail'. rouJţi din 
..fervenţi săli El!dversa;ru de OidJrnroară 
ren'tllnţasei.,ă. . .La Li.wtă iflie rllilrl oonviin
gere, 1lle d in d01'1.Î!O.ţ!a de chiver ni
secilă, AJ. Oalnrlll.a:n:o-Pqpesou, aiuto-
1'llil .~u!billJdili" de Ila .Rlaieşti., de 
pildă, va deveni cbi&· ocmsiilier q.l 
n.~eiulL. 

Alex. Beldiman însă r eia lupta 
im.potriva lui Carol şi a dinasLiei 
străine cu aceiaşi tărie, il\.sc.J.· iind pe 
ironlispiciul „Adevărului '' drept de
viză cuvtntele lui V. Alecsandri : 
„Să te .fereşti, Române, de cui 
slrăin în casă ! " 

De această dată fnSă, ideea înlătu
rării dinastiei străLne se asociază 
ou alte revendicări de ordi n demo
cratic ca votul universal, lmbună
itătirea sit uatiei materiale a. "clase
lor munci>ioat"e". adoptarea unei po-
11.tJci e>..'lterne în conco1:'dantă cu 
interesele nationaJe. 

Calea preconizată pentru înfăp
t uirea .prostramulu,i era cea a ire
form elot• .adoptate prin vbt univer
sal. „ O declar sus s I !:are. scria 
Alex . Beldiman lin ai,f.!i.colul pro
gram publlcat î n orim ol număr al 
ziarului - -că nu voim consoiratiu
n e. nu· voim revolu\lL'l.tne. nici 'J)ro
nuncia.mente" . 

Cariera de :dat· opoziUonist a 
„Adevă.r·ului" a în'Ceput chiar cu 
acest număr. 
Fată de partidele oolitice care-şi 

disoUJtău _puterea. ziarul 1 u i Beldi
man se sill:ua pe o pozi ţie crirt.ică. 
atacindu-le cu violentă sporită a
t unci cînd preluau 'PUi:er-ea si „ui
tau" orom isiunile făcute fo ooo
zitie. 

ln acest sens este elocvent fap
llul. ooveslit chiar de Beld.iman si 
<:on!irma.t de registrele administra
ţiei , că Lascăr Catai~u. unul din 
tre primii abonaţi ai ziar.ului. i i 
refuza r egulat ori de oilte 0 1i aJun
gea 1in guvern. pentru 'Ca. Ilot re
gulat să se aboneze aluoci cind tre
ce~ in opoz:iţi.e. La fel ...,tJe violent 
insi'.1. răminea tonul criticii l a adre• 
sa J..lberal:Uor chfar in in tervalul 
din tre dou1i guvernă1·i 

Suh i nfluenta unor colaboratori al 
ziarului. proveniti din parJtld ul con
servaitQl· şj a :frămintă tiilor din ca
drul acestui parlid, directo1ul „ A
devărului " nutireste. pentru~ timo. 
iluzia democratd.ză.rii lui, cel outin 
!n parte. în sensul unul conserva
t orism de factură nouă, 1t;ărănească. 
Alex. Beldiman folosea termenul de 
conservatorism rom ân i11 aoceptiu..
nea de păstrare a fiin1:ei naţionale 
în cadrul unu·i stat ţărănesc .. ,deci 
democratic şi autohton ''. în care in
sti·tuţjjle să se nască din. n mroile soe
oitf•ke ale tă ti1. 

,.Conservatorismul nu poate fi 
deci)t ţărănesc" - aiirn1<S. si .cola· 
boratorul său Const. Gr. Ventura 
la 19 noiembrie 1888. pentru că tă
ranul este păstrătorv.1 tradiţi ilor, pe 



-
clnd clasa conducătoare este influ
enta.tă prin idei şi cul tură de in
sliluţiile apusene. 

!n concepţia iniţială a lui Beldi
man,, conservatorii, dtbPă presupusa 
Lnnoire a doctl"inei lor. ar fi putut 
să mear.gă mai depa.1~te decît libe
ralii pe calea democratiei. 

1. 
Flfe 

al 
pentru- un 
oamenilor 

cJJ9t1onar 
de presă 

Abandonind aceste ilu~iii. directo
rul ,. Adevă1·ului " se apropie tot mai 
mul t de socialişti, fără a deveni 
el insusi -u.n revolutionar. 

L hnia de conduilă democrntică, 
afişa•ti\ de la începu t. se va accen
tua devenind tol mai radiea1ă. I n 
scurt timp. Beldiman devine adept 
si sus{jnător al principiului repu
blican. Prin oonrrunitarea continuă 
cu, rea l ităţile socia:l~oUtice. progra
mul initial se coruturează mai pre
cis şi se imbogăţeŞte ·CU obiective 
noi. Astiel. ,.Adevărul" va sustin e, 
sub directja lui, âmproprietărirea 
(ăranilor fără despăgubire. autono
mia comunală. impozi tul pro~resiv 
pe venit. legi pentru em ancilparea 
femeilor, repaosul duminical, spriji
n irea rnmân:i!!Or din provinciile a
fla te sub stăpi'nirea străină în sco
pul desăvîrşirii unităţii na('ionale şi, 
in strinsă legătură cu aceasta. 
despriJ11derea tării de Tripla aliantă. 
Se mai adau~ă şi ideea desfiintăti i 
urmatei permanente şi înlocuirea ei 
cu na~iunea foarma!tă la care însă 
Beldiman va renunţa în cm·înd. 

Acest. program republican demo
crat coincidea, în linii generale, cu 
programul imedfat al sooial~demo
crat iei, cu care „Adevăru"!" purta 
acţiuni pal'alele si chiar comune. 

Pe ba7.a' apropieri i c1e veded. 
Alex. Beldim a.n face o reînnoire a 
personalt1lu), aducind pe Alllton Ba
calbaşa ca p1im redactor, pe Ion 
Teodorescu.. C. D. Anghel, Traian 
Demefrescu şi Eugen. Vaian ca re
dactor i permanenti şi pe Const. 

Miile în califate de colabora tor be
nevol - cu toţi i ziari-şti .formati la 
şcoala p1·esei sociaHste. 

l 
Astfel, directorul politic al „Ade-

vărului " a rtransformat redacţia în
k-o „coali\ie de republicani şi so
cialii'Sti" luptind penllru punctele ce 
le erau comw:ie. 

Nu esle cituşi C\e putin înt.împlă
to r faptul că , la i ncepU:lul anului 
1895, t rece propt·.ietatea „Adevă.ru
lui " lu i Const. MiHle, membru mar
can t .aJ conducerii 1partldului soc.ial
democrat, rpăshindu-şi, penJfru scurt 
timp, de altfel. doa1· direct.ia poli
tică . . Anunţlînd schimbarea jn nu
mărul din 5 ianuarie. Alex. Beldi
man a'l:,ăta că aceast~t -alegei.-e pre
zenta garan\,ia că ziai.'Ul nu va de!.. 
veni 'Ilici 1iber'1l. nici conservato,r ci 
va rămîne acelaşi ~organ democrait 
înaintat şi independeAl". apărătol: 
„neobosi!ţ a muncitor imii orăşeneşti 
şi mai ales a muncitorimii săteşti " 
şi susţinăl1or al cauzei ,,fratilor de 
peste munţi" . împreună cu redac
toPil al căror „amic polilic perso
nal" era. Const. Miile u'rma să ducă 
mai deparle lupta pentru r eali
zarea programu.lui "~devărului" si a 
~ tuturor ideilo.t; mari ale veacului. 
care alcăl~uiesr crezul lor politic", 
crezu.I socialiSt. 

Trei ani mai tiJ:zi.u, în 1898, la 
incelarea d1n viată a lui Alex. Bel
diman, asupra lui Const. M iile l!·ece 
şi funcţia de clire<.itor polH.ic. Mai 
exact. acum se opereatit schimbarea 
de n ume în trontispidul ziarului. 
căci în Iapt p reluaTea atribuţiilor 

Prooram111 care atest1l liniu de condu ită democratică a lu' • Alex . V . Bel -
diman 

avusese loc. treptat , încă di'n tim
pul bolii pr~ecesonului. 

Alex. Belcllman lăsa în unnă o 
operă. durabilă, ce va dă'inuL o ju
mătate de veac. „Adevătru:t", pe ca
re-l 1mtemeiase in urmă cu ;zece .ani , 
devenise zlarul politic cel mai răs
pindit, Şi aceasta fără a face uz 
de acele mijloace ex:terioar-e ce cis
tigă pe cltitor ci doar prin to.ri.s 
de a.tracţje a .ideilor sale generoase 
si nceriitaitea şi con secventa cu ca:re 
au foot'1mbrătişate. 

,,Pentru a-şi susWne ideHe >şi a-şi 
conduce campaniile. avea să-si a
minitească- Con st. Mllle la Smplinî
rea unui sfet t de veac de . la fon
darre - dilt~ctorul z,iJarului n a 
ci-uţat pe rumeni. sacttfJcînd şi a
mici\ ii pexso.nale şi 11·e1a~îi vechi şi 
legături de familie ch:iar. A fost fără 
de teamă şi prihană, nu s:..a îndoit 
de nimic, n-a făcuit. nfci o c0,0ce
siu.ne Si loviţ şi î njura't, oirflt ' n 
felul cum se bîrleşte la noi. B'el
diman a avut mar-ele dar~al sent
nă.tă~i i !lui sufleteşti ". ~ 

Intrat în lumea pi·esei. .,.o l ume, 
orice S"'8r spune, plebeiană si demo
crati<lă ", acest at\tistoorat din naş
tere şi educaţie a -dat -dovadă de o 
excepţionţilă capacitate de ada pta
re şi receplivita:t.e fată de .nou. · 

Opera capi.tală a vietii .şale. ce 
1-a c ostat pe Beldi.ma11. atla<t în pra
gua băitriineti i. o muncă istovitoare. 
nu numai · că nu .j-a·. ad.u~ 1m~l,tă 
vt·eme cişti~ material, 

1 
ci dimpotri

vă a l nghi~it şi l)uţina lu.î avere. 
Este notoriu faptul că in1 prima iar
nă i'n c<i.re a apă.rut „Adevă.i,:ul " Bel
diman a pu1·tat hainele de âril ~din 
timpul verii... 

Pe t emel11i1le 1trainic~ aşezate a
cum un secol. edificiµ! „Adevărn-
1ui" va con1tjnua să se linălţe. ră
mînînd, vreme îndelungată, prin :in
flu~ntă şi răspindire. ·Cel mai ţe
prezentaliv zi'ar i'ndependen t Cle. 
stînga d in cite au apăru în C<(pi
tala 1Român iei .. o adevărată şcoală a 
gazetăriei democratice. 

Figura luminoasă a lui Beldim a11 
se păstrea:tă pentru fotdeauna în 
galeria 'Cle onoare a presei n oastre, 
asa cum se î.n.I:ă tjşa ea celor ce l-au 
fost apropiaţi ·colaboratori : „I el 
am cunoscu t inima curată. în el 
conşiiinta senină. în el abneg · ia. 
dezin te1•esarea şi sacrUiciul care 
inaltă pe om. !n el am 'cunos'cu t 
căldura luptăiloruJ ui împreună cu 
intransigenia·omulu.i de caracte în 
el am cunoscut o viată .eu adevârat 
tră ită". J 

Dr. Rodica ŞERBANESCU 
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Congresul Federatiei 
J 

Internationale 
• 

a· Ziaristilor 
J 

şi Scriitorilor de Turism - FIJET 
In perioada 10-16 octom

brie 198.8 la Moscova. a avut 
Z:Oc cel de al XXXl-lea Con· 
gres al Federaţiei Interna.ţio· 
nale a Ziariştilor şi Scriitori
lor d e Turism - FIJET, 
Organizat de asociaţia sovie
tică de specialitate SOV JET , 
CO'fl.{}resul s-a desfiiumt sub 
demza „TURISM PENTRU 
PACE> PACE PENTRU TU
RISM". A t' participat circa 
200 de •reprezentanţi ai aso
ciaţiilor naţionale din 23 d.e 
ţări din E;u.r apa., A s-ta, Africa 
şi America. 

Dfo ţara noastră a partici
pat Neagu Ud·rotu, secreta7 
1'esponsabU de agenţie 1a „ A
gerpres", 1'epreze?itantu Z Aso
ciaţiei Române a Ziariştilor 
şi Scriitorilof' d e Turism -
ARJET - în Comitetul Di
rector al FIJET. 

Congresu.I a prilejuit, ca d e 
fiecaTe dlită, u.n larg schimb 
de experie-n.tă în ceea ce pri
veşte activ itatea de presă în 
domeniul t uT"ism u lui. relevind 
o serie d e preocupări intere
sant-e Za nivelul asoC'iaţiilor 
naţionale pe linia creşterii 
contn.11uţief. ziariştilor şi scri
itorilor la. dezvoltarea activi-

tăţit turistice i,n interesul m ai 
bunei cunoaşteri i'ntr e oam eni, 
a i civtl.tzaţiei um ane, al apro-
1Jierii dintre ţări şi popoare. 

Cu a cest p rilej au fo st 'i1t
făţişate de către cadre au to
rizate clin conducerea o·rga
nismeior sov i etice de specia
li tate, date relev-înd evoluţia 
turismului în ţara. gazdă şi, 
i.n legătură cu aceasta, preo
cupările existe nte pentr u a 
face faţă p robtemelor care se 
1·idică - extinderea spaţiifor 
de caza-re, creşterea 11um lfru
!ui. d e aeropor'ttLTi. internaţio
·rud e, îmbU:·nătătirea calităţii 
serviciilor, deschiderea d e 1w i 
trasee t ur istice. 

Procedînd la exami nar ea 
cererilor adresate de o serie 
de a.sociaţii ale ziariştilor şi 
scrittortior de turism , C01i
g resul a hotiirît afilier ea. la 
FIJET , incepind cu acest a11, 
a asocta.tiilor 1111.ţion.a.le din, 
SU A.. M exic şi Bolivia. ;lu 
fost, de asemen.ea, prim. iţi o 
serie d e membr i. cu titlu. in· 
divklual. 

S-a hotărit ca unnut01·ul 
Congres al FJJET. al XXXll
lea, să aibă loc i.n. l ocali.ta1:ea 
Cartagena - Columbia. 

Colaborarea- O.IZ. -F.Ll 
La sfirşitul lunii mai a~c. , 

revista po'tonezi! „Pra.sa Pol
ska" a publicat un interviu 
ev. Mi(z.. D 0,07'hae·rt, preşe.dinte 
ai Federaţiei Internaţionale 
a ;Zia1·iştilo-r (F.I .. J.) . 

1:n. pr oblema stabilim uno-r 
relaţii mai sfrinse între or
ganizaţiile d ii? ziarişti din Est 
şi V est, i nterlocutoo.1'ea re
vistei a. Tăspun.s că în con
textu.i discutiitor ce se poaTtă 
intre E st şi Vest ?:>Tivind d e-

zarmarea, ziariştii se tntHnesc 
destuL de des. Conla.ctele în
tre 0 .1.Z. şi F.I .J. au cuiws
cu.t o ameliorare co·tlside 
ra~ilă. 

Zia·riştii din Jtst şi :Vest au 
fost d1e acord, î n e.ga.1ă 1nu
stL'ră, că este neapărat nece-
sar să se asigure transjerul 
liber a i teh11.01ogiilo-r în ve
derea îmbunătăţirii schimbu
lui bilateral de informa:ţ;ii. 

Presa alternativă din R.F.G. 
fo R. F. 6ermania presa 

alternativă, in s-pecial presa 
locală sa.u specializată f unc-

ţion.eazii ca o voce a. opoziţiei 
contra ,,1narii" 'P'rese. 

Temele pri.ncip aLe pe ca.re 

le tra·tează presa altern.ati.vă 
vest-germană sint : probleme
le ecologice, d ezordine.a d in 
gospod.ăria comunală şi p oli
tica autoritliţil01' l-0ca:Ze. A-
ceste teme sînt, de obicei 

't t U d I „u1 a ·e -e „ marea" presă. 

Dramatică 

experientă 
"' 

,,A libe·raliut vin.za.rea. <Lro
gurLlor este cît se poate de 
greşit, d e dăunător. Acea.stă 
convingere este r odul expe
rienţei m ele p ersonale. O ex
perienţă acumulată în cei trei 
ani de ..cdependenţ.ă... fată. de 
droguri şi de tentative di.spe
:ate de a. scăpa de viciu., fi
u icZ i n ternat pentru acea.sta 
şi intr-o clinică" . A.şa se în
cheie dramati-oo. SC1'isoa.re p e 
care Giancesare Flesca, fost 
corespon-dent la New Yorl~ al 

r evistei „ L"Espresso", ia-r ac
tualmente colaborator ai zia-
Tului „Epoca", a trtmîs-o di
r ectorului său. 

Despre experienţa 'Lui de 
cocainc man, ziaristul i talian 
a scris şi o 00trte : , ,Pulberea" 
(împreună cu Valerio Riva). 
„Eu nu am devenit cocaino-
1n.an de la o zi la a lta - scrie 

FLesca. Ceea ce m-a tran.sf or
mat bt.tr-uni „addict.", f ăc'in
dt!-mă să pierd banii şi s luj
bă, fiind cît :pe aici să-mi 
piercl imeşi fami li.'a şi -viaţa, 
'! fost tran.sft:ra1·ea m1ea, i-n 
w.nita:rie 1'985, la New Y ork, 
tn calitat e de c01"espcm.dent at 
revistei „Z'Esp-resso". M -am 
găsit într-o situaţie 11.imic 
d~ferită d e cea ca.re s-ar crea 
tn I talia dacă vinzarea dro
guri.lor ar de.veni liberă. Pe 
o rază de 'tln kitonie·tiru dis
tanţă de iu.i:osU:L zgir ie-nori 
din 1\lfa.n hattan mule 1lt1cuiam 
eu, se afla nu 1nai puţin de 
o dttzi:nă de puncte de .d es/a.
cere a nar~oticelor. Ceva mai 
încolo, spre Har lem există o 
zonei un.de -vin.za.rea' cocainei 
se face ca într-un super-ma
gazin, fdră ca poliţia sii vrea 
sau să poată închide acea.stă 
infreprindere prosperă". 

. Povesteşte mai d e<parte 
F lesca : „După patru lu11;i de 
la sosirea mea f'ti America, 
mi-am da t seama că 1t·u pot 
face nimic fără 2-3 grame de 
cocaină p e zi ... A veni:t şi mo-



Panoramic extern 
mentul in wre am î nceput să 
plătesc ·mai. mulţi bani dectt 
puteam ciştiga, dar „gene1·0-
zitatea„ sistemului de credit 
american îmi permitea să mă 
consider , deşi somat, un plat
nic btm " . 

Gtancesare FLesca a ţitnut 

ca şi. alţi cocainomani sa m
ţe/..eagă unde pot ajunge con
sumind d.rog·uri şi, în. acelaşi 
tinip, sa atragă atenţia opi
niei pubUce italiene a.supra 
pr-Lmejd.iei ce ar reprezenta.-o 
liberalizarea vinzărH acestora 
în Italia .. 

Intensificarea concurenţei 
La Brighton (Marea. Brita

nie}, a avut Zoe r ecent o reu
niune internaţională, caTe o 
hiat in, discuţie probleme ale 
tehnologiilor de virJ din do
meniul tel eviziunii. 

Observatorii au 1·emarcat, 
cu acest pri.le;, citeva pre
miere care atestă intensf:fi
ca rea concure r~ţei intr e com
paniile producătoare din ţif.
rile Eurnpei. accidentate şi 
cele j aponeze. 
Du71ă cum relatează agen.

tia ANSA, teLeviziunea de 
stat italiană RAI a prez&ntat 

un f i Lrn r ealizat după un pro
cedeu tehn.ologlc ultramodern, 
pu.s la pwnct de specialiştii 
europeni, şi c<ire, pentru pri
ma datll, n11 f olos~e niei 
un fel de t ehnologie japone.-

.... ză. Conso-rttul uest-ew.ovcan 
- ;,Eur.eka 95" , di'n care fa~ 

pa.Tte com„pa1iif/..e Philips dtn 
O«tnda, Bosch din R. .f. Ger
mania şi Thompson din Prafl-
ţa, a prezentat şi et o serie 
de TealizărL tehno1Qgice me
n!U'e să concureze produse1e 
nipone. 

Protectia 
~ 

ziaristilor 
~ 

, .Protecţia zi,a1·işttior este o problemă care 11.e priveşte 7Je toţi", 
a decla<tat la o Confetin,ţă d-e presa, tostttL ostatic, ziaristui 
Jean--Paui Kauffmann. El s-a a.flat 1.a. Praga i'lt hma iuiie, împre
una cu soţia, dind curs tLnei invitaţii a Orga11izaţiei lntenwţio
Mle a .Ziarişt ilar. 

Zfo1 lstul fmnct:z a înfăţişat c-îteva din eµisoutlete trao'ice din 
Vi.a la sa, d t1!1a din gîndurile sale. 

CIRCUMSTANŢELE RĂPI
RII. Am f ost râpit La 22 m.a.i 
1965. Fusesem trimis de pu
blicaţia moo, săptăminalul 

,.L'eventment du Jeudi.'', pen
tru a scr ie desp re războiul 
taberelor palestiniene şi des· 
pre probl.enia Libanului de 
Sud. Am fost. răp!t la 20 d-e 

m inute după ce părăsisem 
clădirea aeroportului. Eram 
impreună cu Micl\et Seurrat, 
prietenul meu, sociolog. El a 
murit în condiţii groaznice. 
Taxiul in ca1·e ne afLam a 
fost blocat de itn autoturism 
„Mercedes" in care erau trei 
oameni. Apoi, n-am mai vct
zut lumina soarelui tifn1) de 
tret ani. Am sufer it de foa
me, de frig. Credeam că î11-
treaga noastră planetă ne-a 
uitat". 
CONDIŢULE ELTBERĂRit . 

,.Cred că una din cele mai 
im1>orta11te manifestdrl în fa
voarea eliberc'irii meie a fost 
CIL cC"rtit ud i:ne atribuirea. în 
octombrie 1987, ta UNESCO, 
a Premiului internaţional de 

zia·ri~tLcă al 0.1.Z. (J. P. 
I<auffmann fii11d absent, pre
miul a fost Temi-s soţiei sale, 
JoeUe). Cred că solidaritatea 
ziariştilor, şi aceasta se ref eră 
la ziariştii clin toa.te ţări.le, 
este foarte imporlantă, după. 
cum este evident că aceasta 
trebuie să depăşească t oate 
piedicile de ordin politic. 

tn Fra11f.a, s-a PTOdus o 
mobilizare extrem 1Je serioasă 
a opiniei piiblice în !egătu1·ă, 
cu ostatecii. Postul f'Tancez de 
televizitme „Antenne--2" a di· 
tuzat iii fiecare zl fotografi.a 
ostatecilor însoţită d e numă
rul d e zîle d e detenţie". 
PRO'J'ECŢIA ZIARlŞITI-

LOR. .,Cei tTei ani de sufe
rinţe tmi dau dTeptul să a
firm cît de important este să 
se asigure protecţia şi secu
ritatea ziariş tilor şi să se gă
sească o sohiţie comunei". 

PROIECTE DE VIITOR. 
„Acum, cel pu,ţin„ ziaristica 
nu mai face parte dintre pri
oritdţile mele din cauza să
nătăţii. Prima mea tndatorire 

este de a a;uta I.a punerea tn 
li bertate a. :ntatectlor ca.re au 
răma.s i.ntemnifali i1i Liban 
- ziariştii. Terry Anderson, 
din S.U.A. şi Joh n McCaTthy 
din Marea. BrHanie. Sînt con
uins cei. trebtde să ac{ionă,m 
repede, fiecar-e zi este impor
tantă. Sint obsedai de ideea 
că eu trăiesc liber, în timp 

ce a.LţLi suferă. 

Presa 

elvetiană 
~ 

.... 
'• 

Elveţia, cu cel aproximativ 
6,3 m.moane de locuitori ai 
s<li,,, Clispune de 120 de coti
câăne, 80 de alte ziare care 
apar de mai multe o;t pe 
săptămină. Cu aUe cuvinte, o 
presă de mare diversitate. Şi, 
totuşi,, tirajul de-păşeşte IO.OOO 
de exem plare numai m cazul 
unui sfert dirl aceste pu
bLica,ţii. 

Procesul de con.centrare, 
început tn tară spre .~ffrşitul 
ar~ilor '70, este departe de a· 
se fi încheiat. Mai dmnu!t~ 
am asi stat la fuziunea socie
tt'#iLor , ,Baseler Nachricilt.e1i;" 
şi „Nationa1. Zeitung". ca·re 
acoperă în prezent S5 ta sutei 
din pi<Jţa ziaristică a <rr-dşu-
1.ui şl ca.ntonutui Baset. lar 
„ Berner Zeituno ", in unna 
citor11a fuziuni, se af lii pe 
primul loc în cant:m uL Berna. 

Sn1gurul cotidian nou înfi
inţat după cel de-al doilea 
război mondial - „Blic/.:" -
este editat de casa .,Rinyier• 
la Zuricli. Săptăm.inatuI său 

,.Sonntags-BLick « (t.ira3 
363.000 de exempla.re) - a 
deţinut nwH timp monopolul 
Î7L zona germa.nofonâ. Ptnă 
cinel, la sfirşttut anului J986, 
cotidianul „ Tages-Anz.?iger" a, 
început să 1molice o ediţie de 
ăumlnică - „ Neue Sonmtaos· 
zeitunoen", deve1iit 1L1~ serios 
concurent pentru, „Sonntlags
Bl'icl~" . fo zona franco fond 
din v est, săptămîna?.ele „Le 
Ma'ti:n" şi .,La Suisse" se a
drese4ză la 250.000 de cititort. 

l n Elveţia apar hi total 30 
d e rev iste, cu un 'tiraj gl-0®1 
de 3,8 milioane exemplare 
(după datele dtn 1986). pre
cum şi citeoo sute de Teviste 
profesionale şi specializate. 

Rubrică renlizaUi de 
Constantin LUPU 

' 
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• La Galeria de ar
tă a Clu~vlui P.re:ei, 
alllat.ă în sed!ul redac
ţiei ziarului .,Tribun.a 
Sib.ulu!"', la fnceputul 
lunH decembde s-a 
deschis o expoziţie de 
v•ctură a membri.Jur A
sociati~i J\rti.şli!<ll'. Pl...~
ti.oi ./\maior i clin Sib:11, 
e.<p·nit ie de1icată a
ni v('~·s:Jriu a şa.ple dec:e-
nii de l'a făurirea sta
lului ll.'.l.livnal unit.ar 
- - cr,jn_ 

• S-a încheiat recent 
concursul dota't cu pre
mii şi menţl4n.i Pa.trie 
română, ţară d e croi '', 
or-ganizal clP, revista „Fe
meia" . prilejuind orga
nizator iJor satisfacţia 
con5tat:ăJ:ti i unei la1·~i 
audienţe, evi.denUală 
aJtit <le numărul mare 
de pa1~t1cioanţi cit si de 
calitatea răspunsuuilor. 

• -Printre manifes
tălriille re~1ste.i ,,Astra". „ 
dedicate evenimentului 
de kl ·1 n~~nbt1i.e l!HB, 
a fast Uincl~ şL o dez
batere privinJ creaţia 
teh!nli'că ~. sub 
genericul „I nventica mi
.hlrtlalns ,, . 

• lntre manifestări
Je dedU.ieate Centel'IQTU-
1,ui Em:iinescu s-a in
sor:is şi vizita la ~a 
m~ă de la fpo
teşt.i a zi.arlştilor :l~ I.a 
gazeta „CeahV\ul". Cu 
~tă ooa.:.1e a. avuL 
JQC şi un schimb de 
experienţă 0 1.1 c-:>lep •;i 
din reda::ti.a .,Clopotul" 
- Bo'l:oş.a:n i . 

• Consemnăm des
chide.rea o.niuh.i.1 de in
văţămint pro(e--:ion.al 1.a 
redacţia „Clopotul " -
Botoşani. Cursul inau
gural „Virtuţi şi servi
tuţi ale m uncii în pre
să , Campania de presă 
şi rigorile ei" a fost pre
zentat de Mircea Heri
van, secretar responsa
bil de redacţie la revis
ta „Con temporanul ". 

• Tol în cadrul învă
văţărnintulu i profesio
nal de la ziarul ,,Clopo
tul" s-au desfăşurat şl 
conferinţe de pres~t cu 
t0Wllfăş1i Mihai I3c·.:foaş
că şi Lazăr Băciucu, 
secretari ai C"Jm!tetului 
judetenn al P.C.R. Bo-

74 

lloşarni, pe ~roiblemt> lc
Gate de ~xigentele ptt
til ii::isl '-chi ne ~ n1c 
pr.Qpag.an.d ei, cu 1 t m·: i 
µreou01 şi d in dom enii al 
eoonom ic, porni!nd de 
la ideile t'.v ;·mulate în 
Tez.ele d in ap,iilie ... i 
!n Expunerea secreta
ruJ ui general al parti
dul ul, tovar~5ul Nicolae 
Ceauşescu, la recen1u 
şedinţă comună a plena
rei 2 .C. al F.C.R., a 
organismelor d emocra
tice ş i organizaţiilor d<> 
mnsă şi obşteşti. 

• Recent, .la. Ed Lfura 
Eminescu a văzut lu· 
mina tiparului volumul 

Eminescu_ Publicistica 
îşi dovedeşte incă o 
dată - cum spunea co
JeguJ EmiJ Vasilescu in 
"Sdn teia " , referindu-se 
la aceste cărtl. .. naitura 
angajată, de milita.nită 
n~obosilă pentru afir
marea ş 1 păstrarea dura
bilelor sen timente ale 
iubirii de tai·ă şi oa
meni ''. 

B Coleclivul ziaru
lui .. rnr.-irmati.:1 Harghi
tei „ a să11băLanit recent, 
't-ei dintre membrj i 
săi care au împlinit 
viJns ha de 50 de an i : 
TeXl.ctr Vainou, red.act.o
nnl-şef ai! ipll!bJioaţie!, 

PE SCURT 
de la noi 

„Din i 9to1·in Transilva
niei", cupri nzînd o se
lecPe a stucliilor, comu
nicărilor şi arlicolelor 
cu•noscu'tu 1 ui istoric loan 
Lupaş, intre acestea a
fiindu-se şi citeva din 
substan~iaJele sale con
lribu I ii la istoria presei 
din tara noastră : ., Cea 
mai ve:che revistă lite
rară românească·•. „ l'Jl· 
ceputurile şi epocile is
torice ale ziaristicei 
'J."Omâneşti-1\.ransilvane", 
„ Un capi.wl din istoria 
ziaristicei româneşLi
ardelene: Gheorghe Ba
riti u" şi „A<0tivi!;alea 
ziarist.ică a lui Andrei 
Mureşanu". 

• „Steaua - perfor
mau~ă şi prestigiu". re
cent ap!rută în Editura 
Militară sub semnătura 
publ idşlilor Crlshlan 
Ţopescu şi Octavian 
Vinlilă. este o cal'te an
trenantă. scrisă cu ver
vă, dedicată uneia din 
grupările sportive care 
a dus pî1nă deparl€ de 
hotarele tării prestl.giul 
sportului românesc. 

• Două noi şi reuşite 
volume de publicistică 
in librăriile noa h·e : 
„Tărim .al regăsirii ", 
de Constantin Zam[ir, 
in Edifu;a Militară. şi 

Drumuri i fîntîni de 
Ton Horea. fa Editura 

Nkolae Bucur, redac
torul-şef adjunct, şi 
Ioain N ebe, şefu.11 sec
ţiei economice. Odalll 
cu evocarea con trlbu-
ţiei sf!rbătoriţilor la 
tmrua des-făşu;r.an-e a 
activi tă ţii rcd?.cţionale. 
hi s-au a<liress.t oa1de 
urăltii de sfhnăhte şi fe
ri<lirre, de m:ii Î~n!Jru. 
Ur~i Ja oaire ne ală Lu
răm şi n oi. 

• A apărut la Edi
tura Eminescu romanu] 
Scandal, de Tudor Teo
dorescu-Brani~. ediţie 
îngrijită de Constantin 
Darie şi Paul Teodo
re()cu. 

• Cunoscutul publi
ol:t M lhari S to'2m este 
.aiU'tl'..'ru1 unei bi<>gr.afii 
intocmil.? cu rigoarea 
unu; <ioo.ar de actt7..a.ţie 
iintJtlU\l.aJtă lngerul mor
ţiJ. Dr. Meng:ele, apă-

rută ja ~.tu;r.a Al1.>a

hros. 

m De a ·l i il1 3 săp

tăm inH - tttlul unei re
cente ap<:1riţii la Editu
ra „Alba tros" - este 
cel de al doi1e<1 t·oman 
al cunosculului repor
ter T •1. Nicolae Hol
ban, şi cea de a patra 
carte a s~. Reamintim 

titlurile primelor sale 
căqi ele publicistică : 
Repol'tcr sentimental. 
1981), Reporter de 
curs ii lungă t 1983). 

• Colegul nost.ru Cor 
neliu Ifrim. redactor 
şef al gazetei „lnainte" 
- Brăila. este aulonil 
a două p iese de teatru 
transmjse pe Posturile 
de radio în una noiem
brie. Astrei. pe data de 
10 noiembrie. în cadrul 
emi iunii „Matineu tea
•tral " a fost transmisă, 
î.n reluare. piesa Res
t>iraţie adificială, Iar 
pe 30 noiembrie. Brazii 
i pădurea, o evocare 

a zilei de l Decembrie . 
1918. 

• La lJUcci (cartea 
a IV-a) este Inlilu1a1l 
ultimul vol4m. recent 
apărut. al SCiiitorului 
Marin Sorescu, redactor 
şef al revistei „Ra
muri ". Publicată de E
dili.ura „Sc1isul Romă
nesc", cartea repr.?zintă, 
după cum mărtui-iseşle 
au· orul. o „a.utobfogra-
fie susţinută în fond de 
vechile tipare psiho-
1ingvislice Si mHologice 
ale satului d1n OU.enia 
lraditională receptate 
~n v iziunea unui copiJ. 

• Pavană. în peisaj 
marin este rnti~lală 

oairlea de proză ou can~ 
debute3v.ă tiiir.iistul Sl~
li.atn Ţutlea. 

• Aura Mat~i-Săvu
lescu (ReV,istn „ Viata 
studente-ască) publică 

la Editura MuzicaJă o 
C'arte-interviu. o carle
pot't:re , lnititulată O lu
me ele cîntec. In'l.erlocu
toarea este cunoscu ta 
cînlăreată Angela Mol· 
dovan. 

• Radu B udeanu esLe 
semnatarul Volumului 
de publicisticâ Sfidarea 
nucleară, apărut la Edi
tura Albatros. 

• La Edi:'tuta Mili
tară, V oicu Bugariu 
publică volumul inlilu
lat Platforme. 



. ' 

• La Moscova s-a 
des[ă.şurat-o in'ti!nire a 
ziarişt.ilor din ţări pru·
ticipante la Conferinţa 
pentru Securitate şi 
Cooperare in Europa. 
Au l uat parte ziarişti 
din 29 de ţări, inclu
siv o delegaţie a Con-

J si'.IJului ZiaJ:iştilor clin 
România. 

Delega(ia romană a 
prezentat concepţia ş1 
prop unerile concrete a1e 
ţării noastre privind 
Căile de dezvolt~re a 
co1aborării şj intthtre a 
securităţii 1n Europa 5i 
1:olul mijloacelor de in
forma re in masă in a
cest proces. 

- • Sub presiunea p o
testeloL· opiniei publlce 
democrate, sutoritătHe 
de la Pr<!loria au fost 
nevoite să-l ellbereze 
pe Evelakhc S isulu, re
dactor şef al ziarului 
,,New Nation'', ares ta t 
c.u doi ani in urmii ş i 
reţi11ut rără vreo holă
rîre judecătorească. 

• L a 1 noi~mbrie 1988 
a fost creată Agen tia de 
presă finl(:)n<lez.:\ (Oy Su
t>men Tie totoimislo FJn
ska Natisbyr an - STT 
- FBN) ; la 1 noiem
brie 1945 a fost înfi
inţa tă Agenl:ia japonel':ă 
,,KyQtlo·' : la 5 noiembrie 
1943 a fost creată agen
ţia de presă Taniug 
(Iugoslavia) ; la 9 no
iembrie ]!)59 şi-a înce
put emisiunile agenţia 
irakiană de presă INA; 
.la JO noiembrie HJ20 a 
apărut primul ni,imăr 
al ziarului „Unen", or
gan al C.C. al P .P.RM. 
şi al Consiliului. de Mi
nL) tri al R. P. Mongo
le - Ziua presei d in 
Mongolia ; la 14 noi
emb rie 1031 a apărut 
Primul număr al ziaru
lui „ l\'lundo Obrcro·", 
o~·ganu1 P .C. din Spa
nia. 

• Premiul „V. Vo
rovski", cea mai înal
tă distinctie pe ca1·e 
Uniunea Ziariştilor din 
U.R.s.s. o înrnînează a
n_uaJ in domen iul zia
ris ticii pe teme inter
naţional e, a reveni t a 
nul acesta zia ristului 
Polone7. Marian Pod
kov insky. P remiul a 
fos t decerna t pentru 

seria de articole şi e
seUti pe tema apărării 
păcii, a întăririi încre
derii şi a colaborării 
între ţări şi popoare. 

• Specialiştii japo
nezi au pus la punct 
un aparat de fotogra
fiat electl'onic perfec
ţionat. Acesta t·ealîzea
ză, cu ajutorul unui 
disc, o inregislrare 
magnetică a imaginii, 

·car e poate Ii rep1rodu-
să tnstantaneu pe e
crane de ·televiziune 
sau pe .hîrtle -fotOgi·afi~ 
că. Se aştea:p.tă ca, în 
w·mă tor ii· a.ni., aparatul 
de fotog1·afiat electro-

că, evenimentele d in 
Spania franchistă, re
presiunile, violenţele, 
persecuţiile în masă şi, 
bineinteles, opozi\ia an
tifascistă a popu1aţiei. 

• De la jumălalea 
Junii m ai, în Coreeo de 
Stid apare un nou co
\,idian - „~ngyoreh 

' Şhlnun" (Naţiu11en).. 
Eedactia este compusă 
din circa 100 de zia
tiş{i care nu au mai 

· găsit <le lucru la alte 
iustltuţii de presă în 
u!ti:in-li. ani. ]n primul 
său. număr, cotidianul 
a anunţat intenţia de a 
lupta împotriva opri-

PE SCURT 
din toata · lumea 

nic- să devină un l'Î\'lal 
serios aJ celui clasl.c, 
care utilizează pelicule 
conţinind săruri de ar
gint. 

• Jncepin.d din ia
nuarie 1989, red;.icţia 
ziarului sovietic „Prav
da " va edita o nouă. 
publicaţie centtaJă 
„Rodina." (Patria) . A
ceasta va fi o publica
ţie ilustrată social-po
liticii· ş i ele populariza 
re a şti inţei. P.evista va 
apare lunar. 

• Conform unei de
claraţii a SWAPO, e~ 
di torul cotidia nului 
„Nam ibian", G~en Lis
ter a fost arestat 
d in ordinul guvernu
lui Sltd-african. Re
dacţia ziarului i;p nsic;le
ră arestai·ea ziaristului 
ca pe un act de t'epre

si une, ' din rîndul celor 
îndreptate, în general, 
împotriva forţelor de
mocratice şi progre
.sis te. 

• Noul seri~ de te
leviziw1e rea}lzat de 
cunoscutul i·egizor spa
niol Juan Antonio 
Bardem are ca temă 
asasina rea de către fas
cişti a celebr ului poet 
Federico Garcia Lorca. 
Cele şase episoade tra
tează atmos.fera p ollti-

roJlrii la care este su
pusă populaţia din par
tea guvernului. 

8 Editura. Moncla
dori (Italia) a incll:e'lat 
un acord cu Agenţia 
sovietică de presă „No
vosti", p otrivit căruia 
prima va publica din 
ianuarie vUtor, in lim
bă italiană, revista 
„Moskovskie n ovosti ", 
care, penlrn început, 
va avea o periodicitate 
lunară. Formatul noii 
Venii uni va fi asemă
nător celui al ziarului 
„Republica ". Tirajul i
niţial va fi de circa 
50.()00 ele exemplare, 

• Prlmul sa t2lit 
francez de tele.viziune 
directă - TDF-1 - , a 
fost lansat, la sfirşitul 
lunii octombrie, prin 
intermediul unei rache
te Arianne-2, ;;tu anun
ţat surse ale Societăţii 
,,J\riannespace". Aceas
tă lansare, a 26-a, a 
unei rachete Arianne a 
a:vut loc la centr ul 
spatia] Kout·ou, din 
Guyana Franceză. 

• Potrivit unei an
chete nationaJe efec
tuate de Televiziunea 
centi:ală din China, nu
mărul telespectatorilor 
din această tară a a
juns la 600 de milioa-

r \ I• 

ne, ChJna deţinîn~ ast
fel primul loc din 
lume. 

• Spec.ialiş.ti·~ sovie
tici au creat lei nouă a
paratură complexă de 
televiziune, pe bază de 
computer, . capa~~ ,să 
convertească :ijjied1a~ 
i.maginU~ <rN 'iil.w{'ilfbr
maţie digitali).. ''f~no
log.ia amintită fr@ună
tăţeşte S\Jbstanţjţf ,aali
tatea şi tldelitale.c;i: ima
ginii realizate, • 

• tn "1988, ·tel~vi~lu- · I 
nea cehoplovacă a~ îm
plinit 35" de ani de e
xistentă. Prima trans
m1smne experiment;llă 
a avut loc 'în ~mul 19!1-B, 
da~ emisi~l -germ.n
~erite - d'e pat1:u ori rfo sâp{ăn)înă - au în
ceptţt sa fle ,difuzate 
la Praga qe la ~ a i 
J95S. 

• Co'tidiam.11 ce1 r:n~ 
mo.cleno dlp lume es~ 
„A_sahi $bimi'bun'1 din 
.Japorila. Ziaru'i a ince
pur să apară din 1879, 
iar în prezent a re un 
tiraj de 12,5 milioane 
de exemplare. Deviza 
zjart!l'.lui e·ste „Un zia
rist tr ebuie să fie im
partial, trebuie să ser
vească adevărul, să tra
teze faptele într-un 
spirit de reşponsabilÎ
t ate". Redacţia şnga
jează a nual 30 de re
dactori, dintre circa 
3 OOO de cand.idaţi c~ 
se prezintă la conci\rs. 

• în rugoslavia a 
început sa fie prezen
tat la te'levizlu:oe.. un 
serţal iJ1titu1at „Qrga
nizaţia Na.flunilor UnJ
t.e şi securltafea colec
tivă". Serialul s-a fo
losit de un bogat. ma
terial de arhiv~ din ,Iu
goslavi.a şi din alte 
ţfu•i, pi·ecum şi de nu
meroase interviuii lua
te unor personaJităţ-f 
cunoscute din lume. 

• După o lungă si 
grea su~erinţă, a dece
dat Oleg ZagladJn, 
55 de ani, adjunct a l 
şefull.ii secţiei in~rna

ţionale a Uniunii Zia
riştilor :din U.R.S.S. El .i 
a fost secretar al OJ.Z. 
în perioada 19?0~197a. 

·. • 
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În vizită la Întreprinderea 

cle lrigiclefre - Găeşti 

AR·CTlc~~ ,, . 

o " marca de 
Meleagurile dimboviţene au cu

noscut î n anii construcţiei socia
liste, .iJldeosebi dUiPă Congresul al 
! X-lea al partidului. transformări 

impresionante. Esle suficient să a
m intim că, în p rezent, în i ntreprin
derile din acest judet se reailzeazi>, 
in numai '10 de zile, întreaga pro
ductie industrială din 1968. Sau că 
56 Ja sulă clin pnpula\ia 3Clivă a 
judeţului 1ucrea7.ă în indush'ie. Sau 
că pe diverse meridiane ale globu
lui pot fi in t.ilnile produse dintre 
cele m ai di verse făurite de miinile 
harnice ale oamenilor muncii dim
b nvi(enl. Fiindcă aici, pe aceste 
plaiw·i încărcate de istorie, in pe
rioada pe care cu îndreptăţită m1n
drie patriotică o nuntim „ Epoca 
Nicolae Ceau5escu ", au fosl inălt,a
te mari ctitorii , puternice p latfor
me i ndusl ria e, între acestea situ
îndu-se şi cea a Găeşlilor, pinu m ai 
ieri un lîrg prăfoH, ma i de-
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prestigiu 
grabă un sal mai mare, iar asta?.i 
un oraş tinăr, cochel. în plină în
florire. Iar intre nestematele p lat
formei industriale de aici. cca mai 
mindră dintre toate est~. Cără doar 
şi poale. lot rc1>rindcrca de F l'igi
dcre. Marca „Arctic". o marcă de 
prestigiu, poate fi inlilnită astăzi in 
aproape 30 de ţări ale lumii, inclu
siv in ţări cu o veche şi solidă tra
diUc indusb·ială. 

Inliia cări\midă la ediCiciul între
prinderii de Frigidere din Găeşti a 
fost pusă în anul 1972, ridicarea ei 
făcindu-se din iniţiativa tov:iriişu

lui Nicolae Ceauşescu, secretarul 
general al partidului, ca urmare a 
uneia din vizitele sale in judeţul 
Dimbovl(.a. De alunei ::iu tr~cut 16 
ani, de pe por\ile ei leşind pînă a
cum cileva milioane ele fl'igide1·e, 
construindu-se intre timp şi o sec
ţie la Petresti. Fireşte, pdmele tl
p11ri de rrigidere au fost mai sim-

ple, cele de acum sinl moderne, J 
pa1·amebrl superiori, competitive 
cele mai bune frigidere de pe pia
~a mondială. P racHc, in înlreprin
dere se realizează 18 Llpuri de p r<l
duse în 77 sortodimens iuni , 
pate corespunzător cerinţelo r de ex
ploatal'e, diferite din punclul de 
vedere al climei, tensiunii şi frec.
ve11\ei de alimentare la sursele de 
energie electrică. 

Colectivul întreprinderii esre de 
ani de zile fruntaş pe ranHu·ă, în
deplinindu-şi exemplar sarcinile de 
plan ş'i reailizind in.'llegral producţia 
stabil i tă, in primul rind cea fizică. 

Există aici preocupări constante 
pentru creşterea eficienţei econo 
mice, pentru .ridicarea nivelull · 
tehnic, calil:aliv al produs~lor, pre
cum şi în vederea aplicării rezul
tatelor cercet.ălii în producţie. Din 
această in t.rep ri ndere a. pornit. in 
vara anului trecut, o jn i iiativă deo
sebit de interesanlâ, care a cuprins 
in scurt timp toate colectivele 
muncitoreşti din judeţ. Este vo.rba 
de rea lizarea cu o jumătate de an. 
mai devi·eme a sarcinii de dub lare 
a produclivHăţii muncii în cinci
nalul actual. Despre toate aceste 
preocupări ne-au vorbit pe la rg, 
in cursul vizitei noastre la Găeşti, 

ing. Tl'aia.n Novola.n, di rectorul în 
treprinderii, ing. " iorel Orumca, 
adjun ctul său, ing. Doinea Dr urnca, 
secretarul organiza~iei de pa1·tid, 
Gheorghe Georgescu, con t:i.bilul şef, 

inginerii Gavril Mărg'ineanu, Petru 
Nistor şi Bogdan Burcea.. Şi ne-am 
convins, odată mai mult, cunoscind 
oamenii intreprinderii, că aici 
munceşte un colecliv harnic şi 

priceput, hotărit să dea viaţă cu 
Cermitale sarcinilor, oriant.ărilor şi 

inclica\ii lor lrasate de secretarul 
general al partidului în vedereii. in 
Căpluil'ii la parametri calitativi su 
periori a prevederilor de plan. 

Dealtminteri, a.sle o hotărire a
testată de activiU:ltea de pină a
cum a colectivului, de fapte. Fapte 
ce-şi găsesc expresia cea mai con
cludentă in bilanţul contabil, un 
bilanţ pozit.iv, remarcabil. Iată, 

in perioada 1 ianuarie - 31 oc
tombrie a acestui an, consemnf\m 
un spor de 2,2 la sută - la pro
ducţia marfă fabricată. de 7,Ci la 
sută - la productia marfă vindut.ă 

şi încasată, de 45. l la sută la ex
port in devize convertibi le şi H la 



su tă pe relaţia C.T.S. P m.:entaJe 
bune ş i la cei lalţi i ndica to;:j şi , cel 
mai imporlant lucru, la p1·od:.icţi a 
fizică : la 28 octom brie s-a p utut 
raporta îndeplinirea planului an ual 
la expor t. Numai pe p rimele nouă 
luni ale a nului s-au obţinut bene
ficii de peste 70 milioa ne lei, în tim 
;>i nind desigur, şi gre.uliiţ i , dar au 
rost întrepri.nse măsuri oportune, 
eficiente pentru asigurarea t ehnico
materială în mod r itmic, atît cail
titativ , cit şi calitativ. 

Cum era şi .firesc, pe Pl'im -plan 
in ac~ivita tea în tregului colectiv se 
află calitatea product iei, înnoirea 
ş i diversificaren ei. Fapt impus, de 
altfel, şi de creşterea substanţială 

a ponderii e>..-porl ului in producţia 
marfă. Ziln ic. a u Joc şedinţe de a
naliză - opera tive, evident - a ca
Lită(ii producţiei, par ticipîn d la 
acestea tot i cei interesaţi. Slnt S\l
puse unui control temeinic, în l a 
boratoare, toat,e 1;na te1iile prime ş,i 

materia lele in troduse in fabricaţie. 
Controlul pe flux. este r iguros ş"i 

responsabil. Requtu ·ne sint acum 
neînsemnate - reprezentîn.d doa r 
0,01 3 la sută din tota lul chel t'Uţe

lilor de producţie -, iru.· r eclama
iiile beneficiar ilor , a tU la frigidere, 
cit şi. la congelatoare, !ără impor
tan ţă . P artene rii exlern.i au avut 
n uma i cuvinte de laudă penlru p ro
dusele în treprinderii, aceasta <.Iove
dind-o ş i ce re rea cres:::indă de fri
g.ictere. Sint cu alit mai 'semnifica
tive ac~ste realizări cu cit ele au 
!ost obţ inute in cond iţiile încadră
r ii str icte în normele de cons':..lm 
ap1·oba le, ba chiar ale l'ea l izării u-

nor importante economii de maie
ţiale şi combuslibili. 
Această realitate oglind~.te, ~n 

bună măs-ură, rezultatele c:erceta
ri i, efor turHe specialiş lilor din a
cest sector. Datorită lor , a u ~ost 
puse în J'abrica~ie ..l'rigiderul 140.1, 
cu trei s tele; şi compresot'ul t rop·i
caliz.at. S-au modernizat considera
-bi1 actualele serii de frigidere, 
congelatoa re şi. răcitoare ; se află 
în curs de reall7.are un • frig ide r 
pentru au toturism e şi o ladă izo
termă, a 'fos t deja omologat un 
congelator or izon tal de 200 lilrL 
De asemenea, au fost realizate teh -

r • ' 
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nologii de fabrlca \te no1, moderni · 
zate, m ai economicoase. Concomi
tent, a!.elierele de cercetare-pro
iectare de la Găeş~i a u p::oiectat şi 
ex ecutat S.D.V.-uri şi utilaje pen
tru o fabrică de frigidere din R. 'P. 
Chine7.ă. O activitate notabilă, deci, 
r oCl al s t.ăruînţei expr~e ,$i auten
tice a fiecăru i special ist de a îm
b.ina utilul cu frumos ul, de a asi
g_ura' diver ifica rea funcţională şi 
de echipare, de u 'Qglineli în p:rodu
sele întreprlpderii spi r.i ul . .nov. tor. 

Cuvinte d e lat ~ă se cuvin itelor 
.ce seaUzează. nemJJlocli "'Q~'Qdt1ke1e 
.cu marca „Arctic". S·int 'mul tl cei caTe 
păşesc în frunte. prezenţ i s·tat.o ·nic, 
cu n umele şi .fotografi ile lor, la 
p anoul de onoare. Dintr-e formaţU

le fruntaşe le-am putea aminti pe 
cele conduse de maiştri i Ilic Iv!l.
novici, de la „garnllur i magnetice '\ 
Mihai Costache, de la mont,aj !ri
gidere, G heo1·gbe 0\elca, de la 
„carcasă uş·i ". Iar dintre munci
t.ori, pe Jon Brll.tleanu, mah'iţer 

la sculărie, Victor Ghltă, elec ·i
cian, şi Ion Brat u, lăcătuş exh:u
der. Dar ci"ţi alţi.i nu ar .ncdta -să 
1e fie consetn.na te mun ele. Fiindcă • la Găeşti lucrează un colectiv d e 
oam eni harnid , p'l'iceput_ţ, capâ bili 
să ridice iot mai sus renumele ln
t reprinderJ i. lor , al produselor u 
n~arca ,,.Arctic ". 

f lena ŞOIMU 
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Din sumarul numerelor revistei „Presa noastră" 

apărute " ID 
MARILE EVENIMENTE ALE ANULUt 

Tovar~ului .N icolae Ceauşescu, ~On<lu~l'toi'ul iq)j~ 
al pad1dulw şi al ţări.I> .. dragostea, stima şi reeu
~oştinţ:a întl'egil na'fiuru f„(Editor'i-etl - ·nr. 1, .p~. 2). 
O!>,era .ş~ perso~aUtatea istorică ~, tovarÂşuJui 
!'l•cblae CeaUşesc~Activitat'ea de presl şi edUor':ia:lă 
~ slujba tt~oţ~ărU ~o~tiinJei ,socialiste 'Şi întă
nrU splrUulUJ r evolufionar, a î.ntăptuirU politicii 
interne ş:i ederne a partidului şi statului. nostru 
(Sim?ozion . oni:agia) orga!lizat de Consildlul Ziarişti
lor ş1 Corrutetu.I de partid Pr.:!să Edituri - ni. 1, 
pag. 8). . 

Vizita 'tovarăşului Ni~olae Ceauşescu, împreună cu 
tovarăşa Elena Ceauşes~ în ţări ale All'lcU : un 
nou şi strălucit itinerar al păcii, prieteniei şi coope
rării j~ternafiohale (Editorial - nr. 3, pag. 1). 
ViZlteJe .t'ovari.şuJui Nicolae Ceauşescu, împreună cu 
&ovarăşa Etena ·Ceauşescu, in tătlle As iei şi til Aus
t,ralla· :· o prestlgioasi actiune poUtlcl o noul con
trib1;1ţie la cauza păcii, înţelegerii ~i colaborării 
(Editorial nir. 4, _pag, 1). 

O nouă şi str.ălucită atirman a pe>liticil partidului 
ne>stru de ridicare continuă a bunăstării mat.eriale şi 
spirituale a poporului (Editorial - nr. 6, pag. 1). 

Congresul al IX-iea a l partidului - eveniment de 
insemnA.tate istorică, descbizăt.or de epocă nouă în 
viaţa intreguluJ nostru popor (Editorial - nr. 7, 
pag, 1). 

Gloriosul 23 August - sărbătoare de inimă şi c.u · 
ge.t a întregului nos tru pop0t (Editorial - nr. 8. 
p a.g. 1). 

De-o vil'Stă cu vil'Sta cea nouă a ţării (Mărturii , 
prilejuite de aniversare.a glodosului '23 Augus t. de: 
Gh~e ·verman, Şerl>an Oiotldt, V~ctor Niţă, 
Costin Co9tamiache; AntÎoi" Ho\Wa:tn s·i Aw;-el Bu;i·-
Jacu - nr.~ 8. pag. 15). • i' · 

Vizitele oficiale de p~ietenie aie 1o · 'răŞ:µlui 
Nicolae CeauşescuL. împreună cu. ;tovaţăŞa Elena 
Ceauşescu," fn U.K.S.S„ R. P~ Ch'ln~, R . P . D. 
Coreeanl - contrlbuţll de seamă la tn1-rir~ re.\ar
tillor de prle&enle şi colaborare dintr~ @ţi.le şi 
popoarele no&S'ite, in interesul cauzei soclal,&mului, 
al păcii şi se·emltlţU internaiionale (EdftOrlal -
m•. 10, pag: 1). 

Lucrările şl ho,ă:ririle marelui forwn al democra
~Iei muncltorcşti-revoJufionare - âmplă manil'CS
ta:re a co~.gJi s~ctet,Mti noastre. a uni-tălii în
treguluJ poi>o·r in Jui;ul partidului, al secretarlilul 
s~u gener~; tovarăşul .:,Nicolae Ceauşescµ, pro~n. 
concret d~ actjune pentru întreaga pr~ll (Edlto-· · 
rial - "Qr. 11/12, pag. 5). 

Expune.rea to'V.arăşuluî Nicolae Ceauşescu la şedin
ţa c-0mu:ni .a. Plenarei C.C. al P .C.R., a organisme
lor democJ"atice 'i organiza,tm~r. lle masă. ş:i ob
şteşti - document programatic de inestunabilă 
valoare pentru intreag~ presă (Dezp~tere pro;fer 
sională la care au pa.rtlc}pat : D um i1Tu Târoob, 
Ştefan NaClu, Paul Dobrescu, Ioan Strugu1; u, 
Gheotghe Mihalache, Valentin Ionescu, Gidofâ1vi 
Ildik6, Liana Enescu nr. U / 12, p ag. 9). 

anul 1988 ... 

·1N. ACTUALITATE 

Angaojare pt:dernică, .unanimă .penJru." iji,răptuirea 
~el!lplari a prolramelor de dezvoltm r-~onomico
s~ciâli a •ăr..;t ·(Eâitorlal - . ~· 2; rpag., .). " 
Amplă m.obWure penirf.l realiorea ,cu ··spirit rQ
volufionaţ" ş ·l?e8Do.nş~~lli~ţa a sa.rCW ijr sazetă- , 
r-eştl (Con;xerrta:riu - ·nr. 4, pag. 3). _., 
Expunerea iovarăşf,llul Nfoolae · Ceattşeseil cu pri- ·· 
vire la unele Pl!ObleJne ale co.nduceru' , ~tivitAlli 
ooonomtco-s~<:~e. · ale m~cii ideolog~qt precwn .. ;. 
şi ale.~-ş>tuat1e1 mtemaţiooale - documeifJ de ines- 1 

f!mabjÎI\ vlţ]oare te~l'etică şi practrc(l '(:gezbat.ere 
la care au participat : Mihai Mllca. Emi:l David, 
Lucian Tri tă, Gheorghe Mlhalache, Neculai Ami
hulesei şi Radu Pascal - nr. 5, pag. ll. 
Perl~tionarea muncil ideologice - o datorie pro
tesionali. morală, patriotică a presei noastre (Tex· 
te'le 1ltiăn!Oor de ouvtnt la consfătuirea din 22- 23 
iunie 1988 ale tovarăşilor : Nicolae Dragoş, Emil 
DaVid, Maria Costache, DezJderiu Szilagyi şi 
Cons t.antin Petre - nr. 6, p ag. 3) . 
E.ducaţia patriotică. tot mai puternic rc(lectată în 
presa noastră comunistă (Masă rotundă, l'ealizată 
de Constanlt:in Taitu. la redacţia gazetei. „Dîmbo
viţa". la care au pai•ti.cipat: Florea Raclu. Ion 
Neagu, Alexandru Geglu, Petre Staicu ?Şi George 
Coandă - nr. 7, pag. 5}. 
'I'ezete pentru Plenara C.C. al P.C.R. - program 
de acţiune revoluponară, de munci exemplară 
pentru presa noastră (Textele comunicărilor pre
zenrt:ate la simpozionul organizat cu ,prilejul săr
băto11i.rii „ ~lei presei române" de: Nicolae Dra 
goş, M ircea Moarcăş, Va~ţle Mihai, Lucian Avra
mescu, Corneliu Leu şi Nicolae Puicea - nr. 8, 
pag. 5) . 
Angajare politici, revoluţionară a 1uturor foilelor 
pubUelstJc& în susţinerea desfişurll'ii invătămîn
h!lui .in strinsă. legălură cu cercetarea şi producUa 
(Ed.itorjal - m . 9, pag. 1) , 
Ints:eaga noastră presă, puternic implie.ati în ridl· 
carea nivelului cultural şi ştiinţific al ma.selor, in 
dezvoltatea conştiinţei lor revoluUo.nare (Masă 
retdnd'ă, :t:ealrizată de Constantîn T~. l:a' reda<:ţia 
~E}Vistei „Alpina", la care au panllicipat: Spiridon 
St;ă.nel, Mkaea Ichim, Dumitrau Frunză, Vladimir 
Pană . Anţlrej C1·o~to.ru şi Marilena Vul pe - n r. 9, 
peţf{/13). 

1'oJuJ şt locul presei de tinerei în formarea omulul 
nou <Masă rotundă, realizată de Milenâ Comar
nescu, Ia. . care au participat : Corneliu Ostahie, 
.Şerban Cionof, Gabl'iel Năstase, Ioan T . Morar şi 
Da.fi Pavel ,_.nr. 10, pag. 3). 

DIN VIAŢA_ REDACŢilLOR 

Pertec.ionarea profesionali - preocupare, perma
nentă ~ ·(foeirei redacţii, a fiecirul gaz~ar (Re
latare a unui schimb de experienţă şi vizite ele 
documentare la Constanta. de Cristina Dumitrescu 
- nr. 5, pag. 13). 

Ziarul local .în pas cu ritmurile de dezvoltare ale 
judeţuluJ (Arti•col de Cristina DumH;rescu d in ex
perienţa gazetei „Milcovul" - m·. 6, pag. 11). 



Pe urmele stocurilor supranormative" - ac~iune 
de presă cu reală eficien(ă a ziarului " Drum nou" 
(de L.. Fokt - nr. 10, pag. 22). 
o acţiune ele presă care probează cficacit:it<~n. im-
11ncării ziarclur în rezolvarea unor probleme ron
a et.c (Milena Comarnescu - nr. ll/ l2, pag. 33). 
Subrcclat•ţiile - ajutoare de fiecare zi a1o! ziarului 
(ArLicole de Xenofon Iacob şi Viclot· Maftei -
nr. 11 L:l. pag. 35). 

O ZI JN REDAC'.flA„. 

Prestigiul ziaAJJui se obiine şi se i1ăstrează priu 
profesiona lism (Reportaj in redacţia gazetei „Ol 
tul" . de Milena Comarnescu - nr. 1. pag. 27J. 
Un ziar de aceeaşi virstă cu judetul (Reporiaj in 
redacţia ziarului „ Unirea". de Cristina Dwnitrescu 
11r. 2. pag. 9). 
Fiecare număr de revistă - rodul g:îndirii şi al 
muncii coleetive (Reportaj in redact.ia revistei „Fe
meia ", de Milena Comal'Oescu - nr. 3, pag. 9). 
Presa sătmăreană pe coordonatele noii deveniri 
(Repor taj in redacţiile ziarelor „ Cronica să.tmărea
nă " şi „Suibnari H irlap", de Constantin Talu -
IU'. 4, pag. 15). 
Presa timJşană - factor dinamizator al activităţii 
oamenilor muncii (Repo11!.aj în redacţi:ile coticlia
nelo1· „Drapelul roşu", „Neue Banater Zeitung" şi 
„Szabacl Sz6", precum şi la săptămi.nalul „Ba
natske Novine", de Milena Comarnescu - nr. 6, 
pag. 19 ; nr . 7, pag. 11). 

Mereu în consonan(ă cu ritmurile dinamice ale U
neretult1i (Repoul:a.i in redacţia PJ.·ogramului li! -
Radio. de Cristina Dumitrescu - nr. 8, pag. 19). 
Momentele fierbinţi definesc capacitatea ae exem
plară mobilizare a colectivului (Reportaj i n re
dacţia ziarului „ t.nainte" - Dolj, de Milena Co
mamescu - nr. 9, pag, 19). 
Responsabilitate tiqă de calitatea şi eficient-a de
mersului gazetăresc (Reportaj in redacţia ziarului 
.. Zori noi", de Constan tin Tatu - nr. 10, ipag. 13). 
l'r<' a adtlean ii - purtător de cuvint al partidu
lui„ !ri btmă a o.vioiei publice (Reporlaj în l'edac
\ ii le ziarelor „Flacăra roşie" şi „Văros Lob6g6", 
de Cons tantin Ta t u - nr. 11, 12, pag. 23). 

RETORICA ZIARISTICA 

StiluJ publicistic (Nr. 1, pag. 37). 
Substitut informativ oficial (Nr. 2, pag. 17 ; nr. 3, 
pag, 19) . 
SubstiluJ informativ uUIUar (N1'. 4, pag. 29 ; nr. 5, 
pag. 2!.l). 
Introducere în metodica persuas iunii (Nr. 6, 
pag. 27). 
Substilul interpretativ oficial (Nr. 7, pag. 25 ; 
nr. a, pag. 23). 
Substitui interpretativ personalizat (Nr. 9, pag. 23 ; 
nr. 10, pag. 25). 
SubstiluJ inlel'pretativ sal iric (Nr. 11 12, pag. 29). 

Rubrică realizată de Constantin Lupu şi Mircea 
Haniza). 

DEZBATERI PROFESIONALE 

Hotărîrile şi obiectivele Conferin~ei Naţionale a 
P.ar~dului. pe agenda de lucru a fiecărei redac~ii, a 
ficcarul ziarist (Dezbatere la care au participat : 
Nec~ai Amihulesei, Lucian Triţă, Ferenc Vasas, 
Maria Stein şi Emil David - nr. 1, pag. 18). 
M(
0

es.a.J .. şi formă g~afică în elaborarea. ziarului 
Prn11 despre a rhitectura ziarul u i de Gerhard

MicheJ Bon fert - IT'lr. 3, pag. 21). · 

Mereu în actualitate : ancheta (Masă rotundă, 
realizată de Milena Comarnescu, la care au -parti
cipat: Pia Rădulescu, Petru Calapodescu, Sorin 
Ovidiu Bălan şi Cons tantin Dumih·u - nr. 4, 
pag. 5). 
Combativitatea - dimensiune fundamentală a unei 
gaze,ăril eficiente (Dezbatere realizată de Cristina 
Dumitrescu, la care au participat : P~ul Dobrescu, 
Tudt>rel Oancea şi Oatavian Ştireanu - n r . 4, 
pag. 11). 
De la Utlu la ilustraţia grafici (Dezbactere reali
zală de Ion Butnaru, în_ redacţia ziarului „Infor
maţla Bucw·eştiwul ", La care au participat : N1oo
lae Grigore Mărăşanu. Ion Cri&toiu, Constantin 
Stănescu, Sylvîu Comănescu, Teodor Bogoi, Dumi
tru Târcob, Florin Rădulescu-B0ttică, Octavian An
drnnic şi Vasile Biriş - nr. G. pag. 15). 
ln lumJna orientărilor şi sarcinilor subliniate de 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu : acţjuni, planuri i>l 
proiecte gazetăreşti (Dezbatere la care au partici
paL : Am-e~ Ha.rşani, Emil Fetică, P etru Filiorea
nu, Traian Brătianu şi T eodor Marian - n r . 9, 
pag. 9) . 

ATELIER PROF~JONAL 

Preocupările Sindicatului Presă Bucureşti privind 
modul de organizare, functionare şi flnallzare a 
atelierelor profesionale (Articol de Violeta Apostol 
D l'. 5, pag. 17). 
Profes lunc-angajare-calilate (Articol de d r. Maria 
Pongracz-Pop - nr. 9, pag. 8) . 
Competenta ziaris tului - expresie a înaltei sale 
pregătiri politice şi profesionale (At'licol de Flo re3 
Radu - nr. 10. pag. 18). 
Dubla competenţă. : politică şi profesională (Arti
col de Clarn Dumitrescu şi V. Zamrirescu - nr. 
11 12, pag. 42). 

CONVORBIRI PROFESIONALE 

Mihai Negulescu : Caracter aplicat, militant fieci
rci rubrici (Nr. 3, pag. 13). 
Timotei Ana Jurjica : Meseria de ziarist se invati 
de-a lungul întregii vieţi (Nr. 5, pag. 21). 
Ion Pavelescu : Să accentum forţa de convingere 
a scrisului nostru (Nr. 9. pag. 17). 
DmniLru 1'inu : Comentariul extern - mai prompt, 
mai implicat in complexitatea actoalltăţii inter
nalionale (Nr. 111 12. pag. 21). 

(Rubrică realizată de M ilena Comarnescu). 

ANCHETA REVISTEI 

Cum recunoaştem, cum evaluim, cum reallziLm 
eficienţa demersului gazetăresc ? (Dezbatere la 
ca1·e a u pai,Li<:ipat : Timotei Ana Jurjica, Alex 
Ştefănescu., Gheorghe Verman, Ioan Erhan, Ion 
Paranici şi T itu Con~antin - ru'. 1, pag. 23 ; 
n r. 2, pagi. 5) „ 
Numărul 1, anul I (Evocări de : Marin Leoveanu, 
Constanlin Băleanu, Cornelius Popa, Zoltan Hec
ser, Ioan Barbu, Traian Oltteanu. Aurel Păuşa.n, 
Tiolus Zăgreanu ş i Nicolae Nicolae - nr. 3. pag. 3) . 
Acţiuni publicistice organizate pentru în.făptuirea 
în bune condiţiuni, la un inatt nivel a lucrărilor 
în agricultură. (Anchetă, reali1,aită de Traian Du
mitrescu, la care au participat : Gheorghe Verman, 
Maria Bogdan, Eugen Sasu, Ştefan Dorgoşan şi Ion 
Oancea - nr. 5, pag. 7). 
VirL.uţlle şi sorvuuine rubricii fixe (Convo rbiri, 
realizate de Cr is tina Dumitrescu. cu Corneliu Vlad , 
Dorin Sălăjan şl Constantin BrlUescu - nr. 10. 
pa~. 9). 
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Trăsături specifice ale operei ziaristice (Studiu de 
prof. univ. Nestor Igna·t - 'nr. 1, ag. 31 ; nr. 2. 
pag. 13 ; nr. 3, pag. 15 ; nr. 4, pag. 23 ; nr. 5, 
pag, 25). 
Interdisciplinaritatea - trăsătură definitorie a 
competentei profesionale a ziaristului (Articol de 
Constantin Amaritei - lllr. 4 , pag. 27). 
Limbajul publicis tic şi problemele cultiv'1'U lui 
(Ar>t icol d e Ion Mâ rzac ~ nr. 7, pag. 17). 
Ziaristul - erou de Uteratură (Stud'iu de D. Rom an 
nr. 9, pag. 25 ; .nr. 10, pag. 19; nr . 11-12. 
pag. 37). 

LIMBAJUL PRESEI 

Jocuri ortografice (Nr. 1, pag. 36). 
Ortografierea unor neologisme (N.r. 2, pag. 20) . 
Cuvinte recente (Nr. 3, pag. 18). 
Formaţiile lexicale cu prefi:\.-ul NE şi negaţ1a NE 
(Nr. 4, pag. 28). 
lntrebuinţarea articolului posesiv (genitival) 
(Nr. 5, pag. 20). 
Confundarea adverbului cu adjectivul (Nr. 6, 
pag. 24). 
utilizarea pronumelui relafţv CARE (Nr. 7, pag. 16). 
Excesul de subliniere (NT.' 8, pag. 26). 
Un nou tip de compWle în limba romi\nă (Nr. O, 
pag. 16) . 
Pronumele de întărire şi adjectivul pronominal de 
întărire '(Nr. 10, pag. 24). 
Răvaşe ... „lingvistice'' (Nr . 11/12 , pag. 50). 

(Rubrică .realizată de Dorin N. Uv!tescu şi Ro
dica Uţă-Uritescu). 

GAZEIJ'ARI DESPRE GAZETĂRIE 

Eugen Jebeleanu : „Comanda sociali este pentru 
mine o nevoie permanentă" (Nr. 2, pag. 21). 
Mihail Cruceanu : „lată cum se l)oate inţelege tre
cerea mea de la literatură la politică" (Nr. 4, 
pag. 31). 
EmanoU Socor : „Pentru n.oi, demorraţia es te un 
stindard şi o baricadă" (Nr. 6, pag. 33). 
Mircea Ştefănescu : „Gazetăria c un mijloc admi
bll de a cunoaşte oamenil" (Nr. 7, pag. 27). 
I. Peltz : „Am considerat ziaristica un laborator 
excelent de creaţie'' (Nr. 9, pag. 31). 
Mihail Sevastos : „Citit-Orii şi gazetarii sînt me mbrii 
aceleiaşi familii - opinia publică" (Nr . 10, pag. 27). 
Octav Livezeanu : „PăstF~z şi acum imaglne:\ to
varăşilor cu care am dus • aceas'tă luptă". (Nr . 
11/ 12, pag. 45). 

(Rubrică realiza-tă de Consi:anltJn D&'.le). 

FIŞE PENTRU UN DICŢIONAR AL OAMENILOR 

DE PRESA. 

An 

Constantin Baca}başa - personalitate proeminentă 
a ziaristicii româneşti (nr. 2, pag. 33). 
Gheorghe Asachi - un mare cărturar patriot, un 
ctitor al presei româneşti (nr. 3, pag. 33). 
Ion Ionescu de la Brad - remarca bil publicist pa
şoptist (nr. 6, pag. 33). 
Vintili C. A. RoseUi - ziarist şi editor progresist 
(nr. 7 pag. 33). 
Ale.."Candru Vlahuţă - ziarist de talent (nr. 9 pag. 
35; nr . 10, pag. 35). 

(Articole de Constantin Ta t u) . 

AfoX. V. Beldiman - ziarist din naştere, demo
cra t din convingere (Articol de dr. Rodica Şerbă
nescu - nr, 11/12, pag. 69). 

DIN TRADJŢill..E PROGRESISTE ALE PRESEI 

ROMJ\NEŞTI 

Presa românească în primele rinduri ale luptei 
pentru unita.Le .naponală (Art icol de Vasile Moldo
van - nr. 1, pag. 41). 
150 de arii de la apariţia „Gazetei Transilvaniei" 
(Al't lcol de dr. Rodika Şerbă.nesou - nr. 2, pag. 29). 
Manifestări ·de 'solidaritate lnternaiionli.Iă î n rela
tăt'ile presei prepaşoptiste (Ar>tlcol de Nicolae !sar 
- nr. 3, -pag. 29) . 
Mărturii ale pre.sei despre răscoala ţlrănească din 
1888 (Articol de c:U-. Rod.ica Şerbă:nescu - nr. 4, 
pag. 37). 
Presa revoluţiei române de la 18'18 (Articol de dr. 
Rodica Şerbănescu - nr. 5, -pag. 35). 
Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie 
în presa de a.cum patru decenii (Articol de Vasile 
Moldovan - nr. 6, pag. 35). 
O sută de ani de la fondarea ziarului „Adevărul" 
(Articol de Coostant !n Da r ie - n r. 8. pag. 37). 
Presa transilvană a M arii Uniri (ArUcole de Cră
ciun Bonta, Ioan Bâscă şi Luci.an J.iman - nr. 
11/12, pag. 57). 
„Cuvint:ul liber" şi "Reporter " - tribune ale lup
tei antifascişte (Artico l de dr. Rodi~a Şerbănescu 

1 - n r. 11/12, pag. 65) . 

ITINERAltE PROFESIONALE 

Schimb de experienţă cu .rezultate utile (Relaitare 
de Dan Lăzărescu de la Consfătuirea repre-lenitan.
tilor gazetelor cu p1:ofil medical si ai uniunilor sin
dicatelor san,irf:are din ţări socialist e - nr. 5, 
pag. 40). 
A.1.P .S. în premieră pe pămîntui Africil (Relatare 
de Aurel Neagu de la al 5-lea Congres al ziariş
tilor spo!'tivi - nr. 7, pag. 37). 

DOCUMENTAR INTERNAŢIONAL 

Cotidianul japonez „Asahi Sbimbun" (Traducere 
d in „Le Figaro Magazine " - nr. 2, pag. 37). 
Scurtă călătorie în is toria mlşclrU internaţionale 
a .ziariştllor (Articol de Constantin Tatu - m'.. 3, 

I pag. 37). 

BIBLIOTEOA PROFESIONALA 
1"111 

„Probleme ale· expdmi\r.Jl corecte", de MJoara 
Avram (Dorin N. U.ritescu - lllr. 2, pag. 28) . 
lmbOgătfiea Urnim Uterare prin folosirea unui vo" 
cabular divers, intr-o exprimare corectă (Preten
tarea un or cărţi utfile zl'.ariştilor d in d omeniul 
lin gvdsticll - n r. 8, pag. 27). 
„Publicaţille periodice româneşU Tom m -
1919-1924 (Dr. Rodica Şerbănescu - nr. 10, 
pag. 33). 

In pagilliile revistei a u mai apărut ,rubricile : 
„Pornind de la o carte, un autor, un articol.„", 
realizată tle Cristina Dumitrescu. „Citim în presa 
noastră de acum un veac", realizată de Rodica Şer
bănescu, „Panoramic extern~. realizată de Con
stantin Lupu, „Contemporan. cu noi", „Din acti
vitatea asociaţiilor prorcsionaie ale Consiliului 
ZiarişUlor", "Faţă in fală", „Pe temo deontologi
ce", ,.Filigran ", „Antologic". „Pe scurt; de la noi''. 
„P e scurt din toată lumea", „Rubrica. subiectivă", 
„Fără supărare !" ş.a. ~ 

I 
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Colaboratorii revistei r,Presa noastră:' in anul 1988 ·--... 
A mai trecut un an.„ Anul 1988, un an de noi şi mărete izbînzi în suişul nostru neîn

~1·erupt pe aUe şi. alte trepte de progres şi civilizaţie, spre fiiurirea socialismului şi comunismului 
ve multi.n1ilenarul pămînt românesc. Un an de muncă neobosită, de strădanii şi împliniri pe măsură, 
de proiecte cutezătoare, cărora mlnuitorii condeiului le-au fos t cronicari fldeU şi iscusiţi. Şi care, 
înţclebrindu-şi rosturile, neprecupeţindu-şi eforturile, cu dragoi;te şi pricepere, şi-au spus cuvintul 
şi in paginile revistei lor. Revista „Presa noastră ", revistă ce s-a străduit, şi în acest an, să-şi 
împlinească menirea de prieten şi sfătuitor al breslei ziariştilor. Şi care n-ar fi izbutit aceasta fără 
sprijinul neprecupeţit, dezinteresat al colaboratorilor săi. Consemnindu-le numele în pagina de faţă, 
aşa cum obişnuim să o facem de cîţiva ani incoace, le adresăm sincecelc şi caldele noastre mul
jumiri, împreună cu cele mai bune urări de sănătate şi fericire, de împliniri cit mai mari pe ogorul 
1>uhlicisticii şi cu tradi~ionalul „La mulţi ani'" 1 
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DECEMBRIE 
--

ln preajma rioului an -

ioutăţi şi pentru garderoba 

dumneavoastră. .~1-: 

- ·r .., ' ,- ~-

În Iun~-- .d-~c~mbrie . 
_UNA CADOURILOR, să ·o

'erim celor dragi cadouri fru

moase. 

lată cîteva sugestii de da

ruri, ce vor face cu siguranţă 
plăcere : 

• ptl~o~ra; „ veste, jache
te, ~ulare şi căciuliţe trico-

\_„. ! . . 

tatE% c~J.fJ.uroaş·e, practice, 
într!o mare \!ar:ietate de con
texturi ş i culori ; . 

e rochii, bluze, fuste, 

pantaloni cu · ~ linie mo"der

nă, pracţic;~· .. .Şi elegante ; 

' pantci'lo~{.~· ~~couri leje
re, confortabile ; 

9 tricotaje şi confecţii 
pentru copii, rochiţe, fustiţe, 

bluziţe, costumaşe, jachete, 

pantaloni, salopete - toate 
estetice şi funcţionale, a

daptate pentru fiecare gru

pă de virstă. 

l 

„ . 
Vizitaţi din t imp toate magazinele şi ra ioanele special izate ale comerţulu i de 

stat, pentru o putea pregăti darurile ce vor fi oferite celor dragi în LUNA CADOU
RILOR. 

LUNA CADOUR L 


