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Alături de intregul nostru popor~ 

adresează ziaristii vă din • • • 
1n1m1 , 

urări fierbinţi de sănătate deplină 
şi putere de muncă„ de viaţă lungă I 

Mult iubite şi stimate 
tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

fnlr·o imufleţită unitote de gîndurl şi voinlă cu în· 
tregul nostru popor, onimoli de cele mol alese fi mal 
profunde simţăminte de dragoste $1 recunoştinţă, zia· 
riftii comunifti din Romănjo, toll lucr-Qtorli din presă v6 
roagă să primiţi, cu prilejul aniversării zilei dumneo· 
voastră de no1tere fi o îndelungatei şi eroicei octivltăll 
revoluţionare, alese $1 respectuoose urări de sănătote 
$1 fericire, de viaţă îndelungată, in deplină putere de 
muncă, alături de mult stimoto tovarăJă Eleno Ceoufcscu, 
pentru o ne conduce, cu aceeaşi clorvlziune şi cute· 
zonţă revolulionoră, co fi pină acum, spre noi şi mari 
victorii în grandioaso operă de edificare in patria noos· 
tră a celei mai drepte şi umane societăli - societatea 
socialistă şi comunistă. 

la această more sărbătoare, scumpă întregului nostru 
popor, aducem cu profundă emoţie un fi1ttbinte omagiu, 
de aleasă preluire şi cln$tire, personolltălli dumneo· 
voastră pro•minente, de fiu credincios ol poporului 
român, de revolutionar cutez.ălor, căJit în mori bătălii 
de closă, de e-minent ginditor şi teoretician, de patriot 
inflăccirot, care, încă din anii tinereţii, v·oţi identificat 
cu năzuinţele fl aspiraţiile de libertate fi dreptate, de 
progres şi bunăstare a le naţiunii noastre. 

Perioado de ample $1 profunde transformări econo· 
mlce, politice fi sociale, Inaugurată de Congresul ol 
IX-iea ol partidului, de cind, prin voinţo unanimo o co· 
muniştllor, o tuturor celor ce muncesc, oţi fost ales in 
fruntea partidului şi a lării, vo rămine pentru totdeauna 
înscrisă in istoria noastră noţională co o epocă de im· 
pliniri fără seamăn in morea epopee o construcţiei so· 
cioliste, pe cor-e, cu legitimă mindrie patriotică, poporul 
lntre9 o numette 1,~poco Nicolae Ceoute-scu". Aceasta 
exprimă, mult iubite fi stimate tovorăte sec.retor general 
ol portldulul, înalto recunoaştere a eroicei octlvită\I pe 
care o desfăşura\! in fruntea partidului şi slotului nos· 
Iru, o inegalabilei dumneavoastră capacităţi de o oi>lka 
legîtăţlle generale ole socialismului Io condiţiile concrete 
ole ţării noastre, de o regindl întregul proces de edifi· 
care_ o noii orinduiri sub semnul înaltelor exigen\o ole 
epocii contemporane. Erou intre eroii neomului, dum
neavoastră oii redat poporului romăn demnitatea şi 
mindrio nolionoJă, adevărato el istorie, dovedindu·vă, 
ln toate imprejurărlle, apărător viteaz, neînfricat fi cu
tezător ol independenlei fi suveranităţii patriei noostre, 
ol destinului ei socialist. 
fmpreună cu întregul nostru popor, aducem, totodată, 

un fierbinte omagiu prodigioasei dumneovoostrb activi· 
tăţi interna\lonole, co luptător neobosit şi ferm pentru 
cauzo generală a socialismului, co militant de frunte 
ol mişcării comuniste şi muncltoreJtl1 personalitate 
proeminentă o lumii contemporane, apărător lnflăcarot 

şi stotornîc ol libertăţii şi îndependen\el popoarelor, ol 
înţelegerii, cooperării şi prieteniei intre toate naţiunile. 

De aproape un sfert de veac, numele României fi al 
dumneavoastră au devenit, pre tutindeni pec glob, simbol 
al păcii şi conlucrării egale inlre popoore, fie ele mari 

sou mici. Contribuţia dumneovooslră consec11entu, multi· 
laterală Io soluţionarea problemelor cardinale cu care 
se confruntă omenireo - OJO cum cu clorltote, reulism 
şi spirit constructiv o llustreaiă şi pozilio fi consideren· 
tele formulate recent in legătură cu probleme majore 
a le contemporaneităţi i, ale păcii şi deiormăril - vă 
Ofează, fără indololă, intre morii oameni polltlci ai 
acestui timp, consocrindu·vă in conftiinţo întregii lumi 
co pe un more fi strălucit Erou al Păcii. 

Unitatea morol·politică de neclintit a întregului nos· 
Iru popor in jurul partidului, ol dumneavoastră, mult sti· 
mate fi iubite tovarăşe Nicol~e Ceauşescu, reprezlntll 
chezăfio sigură a înaintării ferme o patriei nooslle pe 
colea progresului JÎ civlllzoţiei socloliste, gargnţla 
neabătută a apărării independenţei şi suveranit6 jlf 
ţării, 

ln calitatea noastră de iiorifti comunişiJ, de lucro.'iorl 
in pre.să, de octivifti oi frontului ideologic vă osig1lrc.~ 
co sintem hotăriţi s6 ne angajăm cu -toate forţele -
O!fO cum ne·oţi cerut, aşa cum ne îndeamnă puternic 
conftiinţo noastră comunistă in promo'1c-reo 
fermă a politicii în.terne şi externe o partidului fi sta· 
tulul nostru, î n înfăptuireo exemplară o Programului 
Partidului Comunist Romăn, o hotărirllor Congres1.1lui ol 
Xlll·leo JÎ Conferinţe i Nolionole ole partidului, in tro· 
ducerea in faptă o ideilor fi orientărilor dumneavoastră 
revoluţionare. Magistrala Expunere pe care oţi preten· 
tat·o Io şedinţo comună a Plenarei C.C. ol P.C.R., o 
organismelor democratice şi organiroliilor ele ma1â Ji 
obşteşti, preţ.ioasele teze şi ortentărl cuprinse in mogis· 
trolo dumneavoastră operă teoretică, revoluţlonor6, 
constituie şi pe ntru noi, zioriftii comuniJti, un amplu ,1 
lnsuflelitor program de munco şi luptă, un indemn per· 
monent la outoperfec~onore fi outodepăflre, Io o llft • 
gajore profund responsobllli in onolizoreo şi dezbotecea 
competentă, cupriniătocne, critică şi autocritico, a pro· 
blemelor complexe ale .$Ocietălii nOC!Stre, in înfăptuirea 
sorclnllor de more răspundere ce ne revin in măreota 
operă de formare a omului nou, omul orlnduiril socio· 
liste ~i comuniste. 

ln ace.st moment oniversor, moment sărbătoresc pon· 
tru intre11ul nostru popor, mulţumindu·vă din odincul 
inimilor pentru sprijinul ti îndrumarea statornică, r.oi, 
~iorl ftii Romăniei socioliste, ne angajăm so intărlnl vi· 
brantul omagiu, ce vl ·I adresăm cu deosebit respect. 
prin perfec1ionoreo octivitălii noastre, să acţionăm cu 
spirit re11olu\ionor, prin scrisul tl faptele noastre, penlru 
apărarea fermă o intereselor poporului român, penlru 
întărirea continuă a independenţei fi suveranităţii ţării, 
pentru d•rvoltoreo tol mol puternică o forţelor de pro· 
ducţie, pentru formarea omului nou - constructor conf· 
tient ol socialismului ti comunismului, să fim mereu Io 
inălţimeo misiunii pe care partidul a inc~edinţat·o pia· 
sei romane. 

CONSILIUL ZIARIS'rtLOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROlUANtA 

(continuare ir~ pag. 2J 



„Aş dori să asigur conducerea 
partidului, a statului, întregul activ 
de partid şi de stat, clasa munci
toa re, ţărănimea, intelectualitatea, 
pe toţi oamenii muncii - fără deo
sebire de naţionalitate -, întregul 
nostru popor că voi face totul şi în 
viito r, îndeplinind încrederea ce mi 
s-a acordat, pentru a asigura jnfăp
tuirea programelor de de1voltare e
conomico-socială, a Programului 
partidului nostru de fău rire a socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate 
şi de înaintare spre comunism. Voi 
acţiona, întotdeauna, cu toate for
ţele, în interesul clasei muncitoare, 
al ţărănimii şi intelectualităţi i, ol în
tregului nostru popor. Voi porni ne
contenit - ş i vă rog µe toţi să ţineţi 
seama de aceasta - de la faptul că 
primo obl igaţie a fiecă rui comunist, 
a fiecărui activist de partid şi de stat 
este de a asigura condiţi i de muncă 
şi de viaţă cit mai bune pentru cla- I 
sa muncitoare - şi împreună cu ea 

I 
pentru ţărănime şi intelectuaJftate, ' 
pentru Întregul popor." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

„ln aceste momente de rnare sărbătoa re a partidului, a poporului român, 
prilejuite de aniversarea zilei de hOştere şi împlinireo O peste cinci oecenl i şi ju
mătate de eroică activitate revoluţiona ră, pe care aţi eonsocrot-o cu neasemuită 
dăru ire ş i abnegaţie idealurilor supreme de libertate socială şi naţională, aspira
ţiilor de independenţă, poce şi progres ole naţiuni i noastre, vă adresăm .dumnea
voastră, ilustru conducător de partid şi ţară, cele moi calde felicitări, u rări de 
sănătate şi fericire, ani mulţ i ş i rodnici de viaţă, încununaţi de mori satisfac~i şi 
bucuri i, nesecate energii creatoare şi deplină putere de muncă pentru a conduce 
partidul şi poporu l cu aceeaşi inţelepciune, clarviziune şi fermitate pe drumul 
unor noi şi măreţe victori i, ol făuririi visulu i de aur al omenirii - comunismul." 

(Din Scrisoarea omagială a Comitetului Politic Execc.itlv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat şi Guvernului Republicll Socia liste România) 



lNALTONOR 
SUB FLAMURI 

DE EROI 

• Înalt omagiu conducătorului iubit 
1n. ianuarie aniucrsar, cum 

era şi /LTe8c, aimţdmbatete şl 
gindurlle de d'Tagoste ale tn
tregulul. nostru. popor 'J)entru 
conduc4torul fubft o.I partidu
lui şi al tifrii, tooorăşul 
NICOLAE CEAIJŞESCU, şi-au 
găsii expresia şf in cdrţL oma
giale, aduse in dor ele con
deieri de pe tntreg cuprinsu.I 
pa.irlei, slujitori devotaţi a' 
Uterelor romăneşU.. 

lată, votumul EROUL, 11-

plfrut ta Editura. Em~nescu. 
dedicat de Con.sUiul Culturii 
şi Eduooţiel Socla.li.de '1141'e
lui b4rbat vizionar, clrmuito
rut deslinelor Romcimei aocia
liste. ln paginile 110U cărţi 
omagfale tşt unesc gla.rurile 
f rJurltorii de frumos tuerM, 
mulţi djintre el gazetari, slil-

vlndu-1 pe Preşedintele ţdrU 
pentru umanismul aău „evo
lttţionar, pentru tot ceea Cfl 

o. f ilcut şt face spre bmele 
'l'laţiUTIU sale. Urctrlle de B4in4-
tate şf /ericlre adrttaate con
ducdtorului partidului şi st<z
tultcl se unesc cu angajamen
tul solernn de a con.feri 
WerahirU şi a.rtei menLTeafar 
firească. fn modela1eo. omutui 
nou. 

Un alt volum omagial, 
lNALT ONOR SUB FLA
MURI DE EROI, care a v4-
zut lumfn.c tiparului in Edi
turo. MfUtarcî, include creatu 
llrke dedicate comandalU-ulul 
suprem cil f orţetor noastre 
armate de ctltre ostaşi cu 
acz.u f 4r4 u11iformil, de df/e-

rlte grade ff -vtrste. Cartea. 
este stnleturatd' tematic tn 
trei cicluri dfferenjfote, prl
mul, caTe dd. '' titlul volu
muluf, al doilea - „ Partidu
lui, ln ev de fm.ptintre" fl, 
ultlmul - „Oa~ul poartă 
ţ.aro in su.Jlet ff--n privln". 

l'n acelaşi C(ldru se tn.scrie 
şj volumut omagial I NSCRlP
'l'll PENTRU M 1 L E NI U L 
TREl, apărut tot fn Editura 
l\Ulitar~ şi care se corutlttd~ 
tntr-o emotiona.nt4 pt'ezentarc 
a patriei noa.•tre f1' „!)pOM 
Nicolae C~1escu" prln 're
marca bile t11eT.tUri, T41>0rtaje, 
eseuri, tablete f{ fnsemn4ri 
purtfnd stml414tura unor ccm
deicri din fonte oencraţifle f{ 
din fnţreaga ţarii . 

-TELEGRAMA CONSILIULUI ZIARIŞTILOR 

(continuare de la cop. a 11-a) 

ln consens cu toţi cel ce muncesc din patria noastră, 
cu toll comuniştii, urmlnd neab6tut exemplul muncii 
eroice pe care dumneavoastră o de.sf61uroţi cu exem· 
piară dăruire fi pasiune revolu~onor6 pentru continua 
inflorire a Rom6niei ~odaliste, slnt.m hot6rill, mult lu· 
bite tl stlmate tovarăşe secretar general ol partldului, 
să sporim contribuţia fi angajarea militantă a presei in 
unirea eforturilor fi energiilor creatoare ole intregului 
nostru popor pentru realizarea, integrală fi in condiţi i 
de calitate superioară, o sarcinllor din acest on Ji din 
intregul cincinal, in vederea intimpinării Congresului 
al XIV· lea ol partidului fi a celei de a 45-a onivenări 
a revolu~el de eliberare socială şi nallonolă, antifas· 
cisle J1 antiimperialiste cu noi Ji tot moi rodnice 
reollrări. 

2 

Ferm hotăriţl de a ne situa ln toate lmpreJurărfle la 
lnălţlmeo lncrederfl ce ne-o acordaţi, ingltdulţl·ne lncă 

o dată, mult Iubite JJ stimate tovorăte Nicolae Ceauşescu, 
să vă adresăm, cu cele moi alese sentimente de dro· 
goste fi recunoJlinţă, urările noastre fiublnţl de viaţă 

indelungată, sănătate JI fericire, pentru ca, lmpreun6 
cu mult stl'"ota tovar6J6 Elena Ceou,escu, să c616wlll, 
în continuare, cu fermitate " rodnicie eroico operă 
cre atoare a poporului pe drumul glorios ol revolutlei fi 
construcţiei socialiste şi comuniste, ol bunăstării Ji feri · 
clrli, pentru triumful cauzei socialismului, progresului fi 
păcii ln lume. 
Să ne trăiţi, intru mulli ani, mult stimate şi Iubite 

tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU 1• 



Strălucită operă 

• memoria istoriei 

P 
1in 'J.'ezele (,lin aprUle. 
prfn ol'ientă:rlle cupl'lnse 
în .magbstmla Expunere 
Ja marele t ol'um deroo
Cl'alic dJn nolembrle 

1983, tnvarăşul Nloolue Ceauşescu a 
pus în 1[ata parliduJlll şi s<>elelălll 
1·ornilneşH c(Jntempo1·ane ide! cu 
pulel!Jlică fol'tă innoltoare, de adincl 
scmnl!i.caţll l?(llillce, c:u impUcatil 
muJtiple i·n aciualltalea vle\JI no&:>
t 1·e politice şi soelul-e<.'l>nOmH:c. Ele 
au şi vor avea in continuare o 
amplă şi acJîncii inrlurire asupra 
fap1elor, concept iilor ş1 aUU..dinUor 
oanlenlJC1r, \!Or m o·bllh:a ~nstllnţele 
lflr ll Ja noi in(ăpluirl istorice, con
sacrate înlimplnărll icu patriolică 
angajare a icelei de u 4.J-a .aniver
sărJ a revolu~l~i de ellbem-e so
cb l6 şi inttţionalA, ant:i.fasdstâ şi 
anbimpeiiw l!Jstă şi a ce1Ui de-al 
XlV-lea COngres e l partidului. 

P rintr-o coincidenţă ce îndeamnă 
lu o r~sJ;>OnsabilA ş! realistă asu
mru·e a udevărt.111Ud1· muncii pe 
toate planurile, aprofundarea !del
Jor şi orienlllrllor de e."cepiională 
jnsemnătale cuprinse ln struluclla 
operă l<!OJ•etlcă a l o y ar ă su I u l 
Nicolae Cl!aU.Ş~cu. stabilirea eăllor 
şi moclaHtăţllor de traducere a lor 
în faptă durabila. s-au desfăşurat 
şi s~ desf~şoa1·ă in preajma momen
t.ului sărbllloresc cind J.nti.:egul oa.r
lld, ;ntregul popor exprlmu sup1·e
mul lor omagiu de preţuire şi 
cinstire sec1·etarului general al par
tidului, onl.l.11 rx>Htlc de anvergură 
lnlerna·jlonală, ~ev.oJutlonarul cAlit 
în lup.te. Intransigent !ată de aba-
1c.rile de orice !el de la princloiUe 
de bază ale sociallsmµlul. :fa\A de 
i n1e1ege1·ea lor dogm.a.Ueii, innustâ. 
fatll de rA.sla.l.m!clrea !Ol' conJunc
turatA. Prin vasta operA a marelui 
conducător al partldului şl poporu
lui nostru, parUdu1 propune judecftl.ii 
generale nu doar un punct de ve 
dere, nu door Qibeva ~u~u la <.'<)m

plexeJe probleme ce con!runtâ lu
mea actuală - şi deci şi ţările so
cfalrste - el o conceptle unita1·ă. 
c:oerentă, lzvo1tind d intr-o profundă 
cun~exe şi lnl:erp1·etare a ideilor 

de bază ale ma'terlalJsmului dlaJec
llc sl' ·rst<lrlc. a tradl11li1or mlseăni 
muncitoreşti revoluUonar-e, a expe
r ien\ei parllclelor comuniste şl mun
citore4ti, iivorind dlntr-o partici
pare de p~•lmfl ~emnătai:e la însăşl 
făurirea istoriei moderne a ţărll, la 
aClrmarea partidului comunist ca 
pai lidul ce s-a ldentlfi~t cel mal 
adinc cu vrerile natlunil române, 
c~1 năzulnlele supreme ale umani
tâ ţii ; partidul i'n a cărui existentă 
militantă, revolu(lonarA tovarăşul 
Nicolae Ceauş~scu s-a lmp11cat 
activ, curajos sl total, incă. din, cei 
mal tineirl ani al unel biogra.CU co
muniste exem'J)lare pentru noi to~i. 

Cu prilt!jul solemnlttitllor oma
giale con-;acrate anlversârll zilcl 
sale de naştere şi a îndelungatei 
acllvltăţl revo1u(lonat'C', tovarăsuf 
Nlcolue Ceauşescu, prin ideUe cu
prinse în Impresionanta cuvintare 
rostllă, a inavutll gîndlrea Politic! 
a contemporanel'tlltll , a inarmai. 
clns·a muncitoare. poporul - in 
vasta acţiune de cunoaştere sl in
\e!egere a <reaili t.ăţilor şi fenomene1ar 
\'l~ţli contemporane - cu noi şl 
lm~lla ţcon.l:rlibtuţli teoretice, icu 
clarmc:t1·1 de prlnclt>lu care vin Să 
ale6le spirlwl de conlinultate crea
toare. consecvenia partinică in opera 
du construcţie socialistă. O ooeră 
gi.ndltă $1 '.!ăurlUi tn mi>d dialectic, 
iără a se l'ace concesli unor dul.ărl 
gratuite, improvlzaţll:lor organJt.ato
r1ce sau pr opagandistice. ce ar putea 
abate optiunlle clasei muncitoare, 
ale 1.-clorlnJle categorii seClalc de Ja 
în făptuirea \e1urllor. asumate prln 
luptă şl jertfă eroicii, încă de la 
lvfrea muncitorimii ln viata socle
lălii Ş.i cu dc:oseb!re de ltl 01,gani
ZAJ'ea sa in cad1·u1 partidelor i-evo
lu1lonare marxiste. 

tntL--un moment .in care in dia
logul de ldel, ~n preocupărlle de 
SOll!tl.ona1•c a unor probleme actuale, 
apar Şi teo1·ii. se afirmă şi păreri 
ce se inde.părtează de la prindoille 
!undamenlale ale conslructieJ socia
liste, cu perspîcaci.tatea Politică larg 
cunoscută şi recWloscutk, cu :!erml
talea revoluţiooa.rl ce l-a c.aracte-

ri.Zat î ntr-un desUn demn de me
moria Istorici, tovarăşul Nlcolae 
Ceauşescu supune unui examen 
riguros şUlnţi!lc aspecte esenţiale 
nle ideologlel şi p.racf.lcii politice 
consacrate i!ăurlrli noii societăţi, 
edifică interpreUîrl şi analize de 
amplă pe1'SJ)eCIJvă, tn consens cu o 
exx>"'..rientă prestigloasă şi originală 
in coos1.n.lc\ia .socialistă, m lnstitui
irea democratiei muncHoreştJ•revo-
1 ulionare, ia a!lrmarea .reilll\ a rolu
lui conducător aJ part:Jdulul, in a
bordarea şi definii-ea creatoare a 
Jocului proprietăţU soclalisto $1 co
ope.raUsle, a rolului clas.elor sociale 
in etapa actuală de dezvoltare etc. 
Sfnt date i·Aspunsuri li:mpezl, fără 
echivoc unor tendln\e sti.n.giste sau 
H<beralJste, oriclilror ~rji care a:r 
100ntme :r.n cle dlilmum-ea roluhtl 
canducAt\:oJ.· a1 ,partidul Ul, l'Olulul po
litic al clasel muncitoare, care ar 
putea sugera mto:IIICeri la 1-ealitâtl 
cle'păşl:lle .dle iloouşi mesrs'l.t1 oobtla!l âl 
constructiel socialiste. pentru a 
căror inlălurare partidul. clasa 
muncitoare au luptat. a căror abo
lire e constitui~ mobllill uno1· l :e
vendiciirl sociale sl rJdkărl revolu
tJonare la luptă, insctise în paglnile 
Istori ei contemporane ale umanltăţli. 

Sint rnul Upfo t em el urile cerlnlel 
de n adincrl in~cJegerea nţiuniior 
Jegilline ale necesltA\U ca tot ce se 
!ace. orice măsun\ nouă să-şi afle 
firesc suportul ştlinlWc tn eiq>e
r lenta trecutulul, f.llnd t-0todată 
tenm orlenlla.lă au IJaţ.a ~re vilto1·. 
Pentru aceasta, în exercita.rea pro
fesie! noastre de ziarişti comunisti. 
este deosebit de importantă Jegarea 
stdnsli a muncli Ideologice, a actl
vJ tAtif pollL!co-educatlve de activi
tatea p~tlcii a oomen!lor, astgu.: 
rarea unui mal puternic Jmpact şi 
!ortA de mobtllzarc a acesteia în 
viaţa creatoure a colectlvelo.r. 

S•a reu.ş!t ace..~ lucru pe deplin ? 
Apr«forile mal vechi dar şi recente 
ale s~taru.Jui general al partidu
lui, criticile formulate cu prllejul 
dlalogulul de · lucru, din a doua 
decadă a lunii ianuarie, cu oameni 
ai muncii din Importante citadele 
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„Pornim permanent de la necesitatea realizării unui umanism nou, re
voluţionar, în care omul să se poată afirma plenar în strinsă legătură cu 
societatea, cu colectivitatea din care face parte. Numai aşa, fiecare om, fie
care personalitate îşi poate pune mai bine în valoare capacitatea, talentul, 
energia şi forţa creatoare, se poate afirma în v iaţa colectivităţii, a întregii 
noastre naţiuni". 

muncitoreşti bucureştene. a precierea 
că reaJJ7.';ir11e bune de pină acum 
pU>teau ti şl mal bune, că tara în
săşi putea fi cu 2-3 ani mal i.naln,le 
dacă se lucra mai bine, cOQ\in in ele 
1·aspunsul cc trebuie dat. tn at:esl 
răspuns sintem conşlienil cil şi noi, 
cel ce lucrăm fa presă avem daM1rl:i 
de a n e vedea tncorpora\e răspun
derile. ~e a n e spo1' i conh•ibu(la, 
prin m ijloace speclrice. la r idicarea 
nivelului de cunr>şllnte pl'o!eslonnle. 
tennico-ştiintifice. cutlurale. idcolo
tiice ale membrilor socletă(ii. de a 
sprijin ! opera de fâu1·irc a unei 
clase munc:l to11rn i nul ntale. a umil 
popor îna1·maL cu cunoşlin\e supe
rioare în -toate domen iile - nşa cum 
ne cere tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Aceasta presupune 1,m mare ·şt pţr
manen~ pi·oees de perfectionare pe 

NICOLAE CEAUŞESCU 

mulllple planuri. o şi mai prorunc.lil 
cunotisLere, o adincă înleiegere a 
spir itului orlentărllo1· şt tezţtvr par
t1<'.lulul nosll•u. penlru ca tlecm·e 
~iaTISI. să se l>Qat.â ansiAJa - cu 
t<>alu competen~e şi pasiunea - în 
popularizarea, alirmarea. şi ~pllca
rea. lo r în Vlnla J'leei1rui colectiv. in 
inu·eaga sQCietale. 

1n spfr! tuJ cerinţelor cuprinse in 
Expunerea din noiembrie. de a ne 
înctepllnl In mai bune condit1I roluJ 
importunl in dezb0te1-en problemelor 
comple.'i\'e ale de:e.v0Hf1ril soclelălli 
nc.astr~. silll de mare aclu~l:itate 
p entr u perleclfc;ruirea activiUWi 
publicistice asigurarea unei mal 
1.11:egnanle a.rlrmă·r1 oonstrucllve. 
active a spiritului critic şi :u-110-
critfc - ca exprcsi'e s i eondltle a 
111aintărll şi deplişlrll dlt1cultât llor 

ŞI 1n.crl il101·, . a pe.rfecţionărli cllma
LUlui de ordine. disciplină sl respon
sabilitate poliUdi. protestonală. etică 
in intreaga socieUlte. Faptele filnd 
omasiul spprem pe care-l aducem 
marelui nostru conducător. 
wvaTilşul Nicolae Cenus.~u. leltă
mrntul de c!>nşHinlă al ztarlştUor 
comunişt i nu ponte Ci altul decll 
acela de (l face din coloanele ziare
Jc>1• şi revistelw- ver.it:tb!Jle b-l bun>:? 
de luptă pentru nou, penlru efl-
ohmtn şi c11lllnlea muncii sl a vletll, 
fmlcpllnindu-ne cu maturitate comu
nistă mi:slunen tncredlnlat:ă d e 
p.:irt:d1 de ~r.etam.11 său gemcoal. 

Nlco1Pe DRAGOŞ 
prim redactor-şef adjunct 

al ziarului „solNTEIA" 

Un conducător strălucit, 
o 

" n Jslorla _popoar~lor 

I exis lii epOci c:lrorn le 
s inl proprii t ransCor· 
mlh i fundamentale in 
inseşJ des li..Îlele OQme-

nllor. Epoci asupl'a cilrora iŞi pan 
amprenta personaliităii de o !or-ta 
tilanieă cc hol.Arăsc v11t.o1·u1 poporu
lui. Epoci a Cal'Or glorie reverbe
rează peste veac!W'.i şi m llenU, 1u
trU~lă in tumultul vioforl!Jor ce-şJ. 
au sorgintea In Iermltaiea gen1u-
1u1 ce i-a lmprlmal ~Qr:ta st ecbJ-
1ibrul. 

'Ne-a fost hărăzit nouă , naţiunii 
r omâne, o asemenea epoc.ă de adinci 
transformări t'evolu;t lonare. incepu
tll In acea \-arli slrălucllă a Istori
cului an 11)65, eînd parl.jdul şr P<>,.. 
porul şl-au ales. pentru toldeauoa. 
destinul, drumul spr~ lumină. Con· 
gresul 41 JX-lea a botărtt ceea ce 
inlregu.1 p op,or dor~ : în truntea 
partidului ş( a ţării să fie cel care 
h1truneştc cele mal în&.ilf.e vlrluti şi 
aspil-all! ale natfunJi române. tova
răşul Nicolae Ceauşescu. 
Să deeant~m. în timp, cel aproa

pe u:i sfcrl de secol care a · trecut 

4 

V . "' epoea eroica 
cle-uluncl cind, cu ldµJ, am. .Cost 
părtaşi Jn l:;tor!cul eveniroenl: o 
lnc.Juslrie t n care ritmului nu-! el'nU 
&sociate incă noţ iuni ca dezvoltare 
1·a\ională. echilibrată. cunoscînd 
sint.agme nol - plateon:ne Jndus
trla.le. modernizare accelerată. $1.'i
i nţa ca fortu nemijlocită de pro
ducţie, dczvolta1·e intensivă. compe
hll vltale pe pia\a ex.ternă şi, mai 
ales - d intre toate c.ea mnl con
cludentă - eficientă l'idical.U. 

Am dcsiivîrşl t o Istorie nouă a 
agriculturii. Da, o nouă ls1;orle a el 
şi, odată ou ea, de nedespl'l.ltil, a 
satului românesc. Atunc~ in 1965, 
c ind cte la tribuna «:ongresulul al 
IX-iea tovarasul Nicoloo Ceauşescu 
~rorbea despre ·o agricultură moder
nă, inUoritoare, pre[lgura un nou 
destin al salului româ:neso. u.n n ou 
destin a l oamenilor &!li. Oameni cure 
llµ Jntr.at apoi in competiţia ou tim
pul şi cu el înşişi in cea mal more 
revoluUe ee le-a Cost dat s~o cu
noasdi - noua revoluţie agrară -
aceea care Iace din liiL'an nu un 
.mi.meilor al ogorului. pur şi simplu, 
ci un om conşt!cnLizat, care-şi p,une 

1n conti:ibUtle mintea luJ sănătoasă 
pentru a supune, prin ştllnlă, tar
nele Jn!lnlte ale pâm.intulul. Şllln\ll 
de a lucra, de a conduce. de a de
cid<! ,şi a-şi !I sieşi sUipîn. 

A1,1 f<>St descă.l'tlşnle energll crea
toare prJn ştllnţă şi cerceta.re. Ci
fra de s ule de mii de cer"ceiă.lor! şi 
c-am enl de ştlinl.A. pe care adesea o 
~ublinlcm ih arUcolele şi emisii.mile 
noastre, este elocventă in a de
monstra c& România îşl inscrle nu
mele prfntte 1Arlle ce1e m o.1 u a..1-
sale dl.o lume tn cJomenlul cerct!U
rl I şll lntifice; 

lnaltul presUgiu de care se bu~
t'â ştiinta în \11ra noastră şi peste 
hotare se datoreşte conciucei·IJ dl
.recte <le elitre tovarAsa academician 
doctm· inginer Eleoa Ceauşesau, 
savantul de largă recunoaştere in
ternaţ!onaUI, care a fundamentat c~1 
i11cusintA de ctltol· rolW ştlln!el rn 
dezvoltarea societAtii. -nece~itatea 
impletl rfl el organJce cu tnvătAmîn
tul şi producţia . Tovarăşa Elena 
Ceauşescu a 01·lental ştlinta. invll
tAmîntuJ, cultu~ pe noi căl, care 
AU nel'e 7.it şi nu grllbit drumul spre 



„Am dezvoltat larg sistemul democraţiei muncitoreş~j revoluţionare, 
am p_ornit şi pornim de la faptul că socialismul ii construim cu poporul şi 
pentru popor, că dezvoltarea democraţiei muncitoreşti revoluţionare, partici
parea activă a întregului popor Io făurirea conştientă a propfiului său vii
tor constituie factorul decisiv al făuririi socialismului şi comunismului•. 

,cun0<,işle1:e~ şi_, lmpl~ci~, snte l~ăp
i,uli:ca programelor de dezvoltai:e 
econo:mic-0-soci~ă -a t·ărJi, spte oro'
tţt.esul ge:n~ ·a] spcielălH roni.~
neş~I. 

l·a fost hă.ră~L nat lunH noastre 
('Imul de genil!!., care a :dal .PQpor(1-
lµI demnilait~ pe cai;e o inerU.a.
demnita:tea de a i\f . stăpinui şi a 
·decide in, propr'1a cauză pe care noi 
o .numim dem.o·crat·ie'tnunalloreasdi
revc)l'lt~l9ţiru.·ă. -~!!(el; cum ar t>U'\.ea 
s.lirungaru~. rininerw, cooperatorul. 
constructo11Ul 'Să' ~rce la trrbuna Joi:. 
ru'nlulul şUJP.1iein al ·ţlltfl .spre ă-sl 
sPl.U)e cuvmM şi a declde ln. o.u
rnele celor mcrl.~i l>e care-l 11epre.
zintă - t~gile ţării, drun:ml de ur
mat al lţl'ild fnta-eg po{lor ? Cum 
. altfel ş-ar Pute;il n\lml deCilr: 11eatA 
;şi dreaptă democratle a.atul de ·a 
hotă:ri e1 - muncito·~n. târanii, ln'· 
tel~~uâili - mer'Sul ililrc_prihderl
~or, a. 1,1\0llăillor ~rlcol01 demcil
tacea e!'aşelor si satâ'lo.r tlh"i:i ? 

Despre toate acesl-ea am Sţrls sl 
\;Qin scri~wm·ttu· ca ~nlcpi - a\•eâi 
r;nat-ea ,şauSă oe a; H - cronica·t>U 
acestui ttinp- eroic, aJ aceste! epoci 

de glol'il, pe care. cu nemfirginltă 
minch:J,e pati:lati"c~:. o numim 
„E>P.OCA NICOLAE CE.AUŞESCU 'l. 
Yo.m sonic ~tr1,,1. că ·tr;tl)'rul noastră 
bat~ !·n r.ftmi.ţ'I Epocl1. ln 11Hmul 
mielui ·splendid cea:iornlc ~ se 
che&nă 'dat()rje, d~vo!.ament şi r~ 
ct,tnqŞtint'îi» Ne ~tn[t limp~l. şl per
manent în atenlie orlen~ărHe şl ln
clica'l:Mte secl!etarulu1 gllnerat al 
tiattTI:lUhtI, to va r I ş u1 Ni'cotae 
C°'!uŞesc\1. ca R-0diotele.vlziµliea să 
rert:ecle; prin mfj loace specllfoe, ac_
tivftatea 1u.ria.şâ· ·desfăşuratA de i'n
fregµ1 1'bP«>r- th toate âomenUie, mR
rile ITansCormăt:! ce âu loc m pa
tiiia noastră, să contl"ibule la gene
ralizarea sl 'eXit.ltrcf~ea notilu1. ia 
~Ql'!Jl~ _· ~aj,ul Inain1<>t. cu 0, 
il';laHii ·oonşli:lnt! socia.U:sU . 

Nimic n1,1 1,)!)a.fo .fi mal de t)t'eţ 
pentru noi, l.uttăl;o1'1i Radfotelevl
~lunii, d~cit S'ă ne mobilizăm t(?Bte 
fo11i}!lo -şi int:r~a l_)i'lce~ pen
f-l'u n lâspunde acestor comanda
mente n_aţiQnate. 

I-a t~ hătăzrt nattuhli romane 
de a ayea· Ul tfruntea ·Sa \ ln geniu, 
pe C'el care. ponrM. de ,peste 'c.!ncl 
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d~li şi jumătăJe. :.tl.aP~Ta consU
lriţelr revolu.~lonare, idealw:Ue de 
progres şi prcspetJ1tate·, de libertate 
şî · 1~i:te.~n<ieJ:Jot~ ~e· PoJ>O.r-µlu l, 
toval'iişul. Nko.lac C:::eai.tşescu, Erou 
Iri ·~~·e ·eroµ .neam\!:lu~ noslru. ·skălu
clt conducă't0.r de .Patfid şl ae-stat. 
0m <1l .lii'll. Qm penlrti \atli1 ~e 
pune mal l)resus de orfoe ~os
te:a pentru vabml s~l'limoşeascli, · cti
tq,ru1 g~nlaJ al R(jmâltlei in4detn~ 
care ~l-a ·d~lcaţ -lnţfeă'ga vJat·a 
trlmnîuluJ jdealurllor socla.Lismo
lt:Ji ,$1 comunismului, 'aspfra'tieJ de
ven.l!te ~Imb91 şi Cl.'ez a11n~ll sa1e 
munci erol~e. De acţeâ., ~tn.r tot 
ceea ce a iăcut pentru noi, tn a"C'e;.5-
te momen te :vlli>Nlllte, inu1ţiitoc;n-e 
a.Te anlve!!S.h!I· zilei de na.ş,tere ş! a 
inăel;unga.tel sale aCt,iv!tl ll tevolu
fic;>nare, Îl a~r~'ă'm, lmp'te4,Jii1 c;u 
întregul popoi.-. om~hil nostru 
pi;o!~rnd. ·reeunoştinttt :noastl'ă fi(!l'· 
b imle. 

Vastfo l\lllLll 
. c;tJreofor general a!uim.ct 

n i RtiDlO;,rNi.EVIZlU'NJJt.RQ.MANE 

Omagiu simbolului suprem 
al tineretii revolutionar,e 

j ) 

p enh'u ·tlnetlI gazel~l'l 
dlil t~1·a noaş,h'ă, p~
l',l;u tcift lµerlltoril dfo 
Ptesa cemunistli? ase
men ca înhcegulu1 noi;~ 

l.t!a popor, a·n iver5a'11ea zllel ~e 
t'UlŞt~.re· şi ai pe:te cinel decenii .şi 
j,~măţ~·te de actfvHate tev.olutiona
ra a fovrur~ul.ul Nlcolne CeauŞesc~• . 
Ş,ee.retar:ul general al ParllâuWI 
Comunist Românr gr~edlnţeTe Re
pu~ll~i SoelâJis.te RQmfmia, ~e In
sp.r1~ ·intre sărbătorile de suflet ~I 
simtJre, prlJejufnd ~roiectarea ima
gjnJ~ marilor. reall1jirl îof~Jltulle ~e 
pa-vtidul şJ ;paporul ~oşţr],I dupli 
lsto;tcUl tor~Vij al comunîşmo1· dfl1 
19Qa, ce ~?\&hitu.ie temeU·n unani
mei mindrB patriotice p.entTQ epo
ca pe care o ti·rum, epot:ll. în.«;':rl&ă 
cu li'tere de aur -to Cl"Qnka eroku 

a lst<f1:lei noastre mtiltlmllenate, 
~t~ · JUlgajare î'Q · desl;in1,1! na.Ho:
a;ăl . ginc,Jir-ea profund creatmu:e. 
inflc'iclirata activitate revo!Qtîonurn 
ale ce'lut mai mat:e EroJ.l i'httre 
erc1n neam'lllw a\l m;m:;.a_ţ Iii moti 
ţioll\.ri.tor dt'Um.1,1! .soc:taUst al M1.rll. 
ou avut .o con:trfbu~f·e· determln--an~ 
ln descătuş~·ea tutu ro'r enet~l1ţor 
creatoare ~le 1;iop!)ruhil întt-o l)El
rioană i;ir,l ~are_ fot\ fliţ a,~esiut p}
m1nl:. o identltrct, tn istorJe şi pen
tru- lstotte, cu legitl~ !lerblute 
i:ecunoştintă - ,,Epoca Nlculo:c 
OCAuşescu". · · 

Pent1.U hol. Lud;ălorii din presa 
de tinere( perrh·u ·intregul llneret, 
u deveni~ o am't1tflre Q.e neşt~11S dll'l 
c9nşu·inta no~ttă t'ltdrlCA - glo
rioasă pagină a diiruiru pa:triot;icr. 
S'i e.lanului revolutlonar - pre-

·z~hl.a e.rQH:ă a toyar:îişu.lili N1co11'1C 
_CeaUŞescu, ll'l anti cel mai tloeiil, 
fn lup.ta neintricată a tJnerelU10i 
comunist, a ~attich'.11~ com~·lşţ~~or, 
a 1nlregi.l n~iunl, l'QJt.tl său deci 
siv in unli:~ şi mol:>IHzarea tine
'lietatU:l. "preg't~sls t, . .su):j conduaere·a 
comuniştilor, j:h lUptn ·pentr·u opă'
rarea drepturl1or legULme ale ott
~~or munc:iil , al.e popo.:1,11.ul, 
pe.nbru -socl.alts~ ,şl comunism. Ala
:.sele i;ale cnlltAţl pollt'ice şi til."ga'-
nhatorice, af:l't1natq !j'lCA' clfn anii 
grei ·ai lleg(l.lJffi:.tii, i11 mame 'bă-
1~Jli împotdva .fascismului>( penhu 
eliberare naţlonnlă ş.i saci"alii,, con
ffrmale pe deplin în glorioasa :Pe-
1·1oacH'1 A edWcărli goii ·$Qc1eJlîV\, 
constlluie temeil,.li suprem al ] 11-

cfrederi i nemăr.ghtite a partidului, 



a inl:reg\.lluJ popor !aţă de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, Jnspiralorul si 
organizatorul tstorlcelor victorii 
revoluţionare dln cele apl'Oape 
două decenii şi jumătate care au 
trecut de la cel de-al 1X-1e~ Cori
gres al pnrtidu1ul - piatră de 
hotar a istoriei contemporane a 
socialismului romfmesc, a Impre
sionantelor ctitorii din epoa.a de 
glorlea tineret li noastre comuniste. 

Unanlma cinstil'e a tinerei ge
neratil aduş~ marelui strateg al 
civilizaţiei materiale şi spirituale 
socialiste, tovar ăş u 1 Nicola-:? 
Ceauşescu, cel cal"e, în cele peste 
cinci decenii şi jllmlitate de nein
treruptA, eroică şl pllclultoare ac
tivitate şi luptă revolu\looară şi-a 
pus întreaga capacitate teoretică şi 
prad:ică in slujba poporului, re
prezintă pdnosul nostru de recu
noşllntă pentru şansa de a-t 11 
contemporan!, legliminlul de a-l 
umna tării preget pe cel ce con
stituie simbolul suprem al tlneretll 
noastre revoluţionare. 

A devenit o tradiţie onorantt\, 
stimulativă 1n acelnşl timp, de a 
iace din preisa de Uneret, din în
treaga noastră p1·esli, tribuna vie 
a p romovlrll permanente a sph·l
tulul nou, novator. Tevolutlonar, 
prop11lu personaUtătH dinamice a 
tovarăşului "Nicolae Ceauşescu, de 
I\ wodla în rîndurile milioanelor 
de cjUtorl lmaglnel,\ 111mjnoasa n 
ctllol"UIUI vremilor de prefaceri 
profunde in cnre trăim : omul ma
rii i n~elei>clunl şi nl marilor culc
zaute, al mililcll ncoboslle, ol jn
credcrll neabătute in puleroo şi 
trlum!ul raţiunll, omul înţelegerii . 
colaborlh:ll i nternatlonalc şi J)licll, 

cond ucltorul care a dat poporului 
român dep1ina unit.'.lte, incredere în 
6lne, convingerea că numttl un 
n~ntrerupt e!ort de inlătura1·e o 
vechiului, de promovare .:onsec
ventă a nouJuj în toa1'e exprP„sHle 
sale materiale şi spirituale, con
sUtule garo.o.ţia inalntărll neabătute 
spre vlltorul de aur al omenirii ·
comunlsmul. 
Tlnăi:a generat.le a gaz.elnrllol' 

com•.mlştl este pe deplin co~slienl~ 
de f-aptul că dezvollarea fătil p re
cedent a înv~ţărnintulul şi ştllnţel, 
a artei şl cwturil, a preseJ şi a 
mijloacelor de comunica1•e în masă, 
rolul şi incredcrea de care se b~1<;.u-
11ă tineri'l publlolş'll , crent~>rl , ar
tlştl, savanţi şi cercelătp1·1, i1itrea
ga Intelectualitate tinărl\, atent 
indru.matil. de tovorăşn acHdemtclnn 
doctor inglne1· Elena Ceauşescu, om 
po!Hic ş4 savant de unanlnm re::u
noaştexe lntemo\jonalil, işl nu tt>
melurlle în concepţia ştrlnµilclt, 
i;evoluţionară a tovarăşulul Nlcohte 
Ceauşescu cu privire la căHe de 
dezvoltare a ţării. a tuturor do
meniilor vietu economice şl socivl
polltice. Dln această perspectivu, 
tl.nerll lucrători din pres"ă, protund 
pătrunşi de sentl.mentele recunoş
Unlel şi datorie! de a scrie :;I 
munci Ilirii preget, de a mlll t.a 
pentr111 a pl'omova tn rlndurlle ma
selor largi de cHl torl principllle 
politicii interne şi externe a parti
dului nostru, tezele, ol'le11tărlle şi 
conceptele operei teoretice şi Dractl
ce a tovarăşului Nicolae Ceă.uş~cu, 
de a duce la bun sfirşlt sarcinile 
de mare rllspundere din acllvllalea 
ideologică, poUUco·educttUvli, se 
angajează. să facă totul pentru ca 

„Avem multe de fă
cut, dat am realizat a
seme nea transformări in 
patria noastră, am par
curs un a semenea drum 
încît putem să privim cu 
deplină Încredere viitorul. 

Drumul pe care îl mai 
avem de urcat, deşi mai 
are multe obstacole, este 
incomparabil mai uşor de
cit drumul pe care l-am 
parcurs pină acum. 

Tot ce am realizat, am 
re alizat cu poporul, pentru 
popor, sub conducerea 
partidului. Vom străbate 
deci noile căi spre piscu
rile înalte ale comunismu· 
lui - în strînsă unitate, sub 
conducerea partidului, cu 
poporul şi pentru popor I" 
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tineretu·! Să Cio la tnălttmea pers
pective-lor deschise a!lnnărll ela
nului şl entuziasmului său, concll
\lllor optime de dezvoltare muJ · 
Hlalerală, p,enitr1.t ca tineretul sli 
fio o prezenţă activ~ 1n lndepll
nlrea obiectivelor mărete ale CGn
gresulul al Xlll-lea şl Conferinţei 
Nationale ale partidului, in inde
pllnh:ea programului de muncă şl 
Jupff\ al întregului popor, sintetizat 
in Expunerea rostită de secretarul 
general al partidului la $edlnta 
comunli a P lenarei Com itetului 
Central al Partid ului Comunist 
Român, a organismelor democrati
ce şi organfzaţiUor (le masă şl 
obşteşţl. 
Anga~indu-nc să nu precupeţim 

nici un efort pentru a inCUph1I 
politica partidului, toţi tinerii ce 
acllvăm in domeniul pre~el - slu
jitori al adevărului şi literei scric;e 
- folosim acest momenL de aleasă 
sărbt\toare pentru a omaiJla . ş î a 
1le exprlmn recunostlnta faţă de 
1ovarăş1,.\l t:{lcoltte Cenuşescu, odatll 
cu prinosul gindurllor noastre de 
inal!A slimii şi clnstl,r~. cu cele 
mal calde şi respecn1oa!ie u.ră.rl qe 
sănătate şi fericire. de noi şi mli
rete impllnl:r:i iu activitatea de su
premă răspundere pe cnre o des
ftiŞOnră tntl'U slava pnrl!dulut co
munli;t şi a statului nostru socl:i
ll~it, pentru progresul, bunâsuu:en 
şi prosperHatea poporuhU 1,'0mân. 

Dinu MARIN 
redncto1·-şef al revlslelor „VIAŢA 
STUDENŢEASCA" şi „A.i"'11E'ITEA
TRU" prim-redactor şef adjunct 
nl zthrulul „SClNTl!lIA TINERE
TULU1" 



„Putem, într-adevăr, să 
privim cu mindrie la tot 
ceea ce am realizat in de
cursul anilor de construc
ţie socialistă, în care -
fără îndoială - Congresul 
al IX-iea reprezintă un mo
ment hotărâtor pentru dez
voltarea de astăzi a Româ
niei. Fără Congresul al 
IX-iea, fără linia generală 
stabilită de acest congres 
şi de congresele şi confe
rinţele noţionale ulterioa
re, fără măsurile organi
zatorice, economice , poli
tice adoptate în această 
perioadă, România nu s-ar 
putea prezenta astăzi cu 
realizările pe ca re le are." 
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Întruchipare a aspiraţiilor 
Înif regii noastre 

R 
areori se inlimplă. in 
lumen de azi, o aseme-

1 nea şansă de împlinire 
a gtndulu! in faptă : 
„?iu cx lsiA nlnuc m al 

vrcsq9 pentru mino dceil caum &o
ola.llsmulul in itat~la noastrlt. cau
"" bunAstării şi mlircţiel TIU.lilmll 
noastro soclaJJstc, a Independentei 
şi snvcranlt~tu sale., pentru ca re 
vot taco to~ul şi fml voi incblna 
fntrcaga mea actlvHatc şi viatl\". 
tn aceste cuvinte rosHte de tova
răşul NICOLAE CEAUŞESCU, S'!
c1·otarul genei'al al pat·Udulul. Pl'e
şedlhlele '.României soalaUst.e, se 
o,;lindesc Idealurile Tcwo1utlonare, 
plltrunse de un adinc umanism ca1·e 
I-nu clHăuzll întreaga acllvLtaLe d·n 
cel maJ Lragezj ani. 

Intreaga stl \• latu şi ncthilate re
voluţionară au fost şi sint. c.lărulte 
cu ac;levărat parUdulul. patriei, 
POP-Oru1ul, celor mnl ina1~ asplt<tl
ţlt ale înlregll noastre nat:rrnn1. So 
împlineşte ast!el în modul cel mal 
strălucll o Jegilatc a ls\oriel : lo 
vremuri noi, oru nou. Omul. unei 
<:i>oc:I, fnf.r-o Epocă pentru lstorlc. 

Cen mal rodnică epocă <lin isto
ria românilor, deschlsl! la marele 
forum al comunlştllor din Iulie 

1065. înseamna o perloadâ de a 
d incl transformări pe toa\e planu
rile socletliHI, revolutla soclalisUi 
căpâtind noi şl ample dimensiuni, 
lzvorite din spiritul nou, Inîlâ~â -
1•at:, revoluponal' al tova~~,r~µ l 
Nicolae Ceauşescu. 1·ecu,noscul unn
nlm drept dllorul Rominîel mo
derne. Sentimentul de profund::! şi 
aleaţă, recunoşlln!li este al tuturor 
flilor palliel, mindrl de a apm1lne 
unel asemenea epoci lnconJundnbl
lc, marcat~ de o st.rlilucltă perso
niHltnte a lumii CQ'l'llemporane , ca
re a Imprimat construc\lei .socla
Hslc valori superioare. im.bog.a\lncl 
~indi rea social ... pollttcil. prin t•-o 
vastă operă teorellcă. desBlşurind 
d :ictlvltate practică neobosită, tu
rnultoasă. Cu fortn de Inovare so
cialii ce cat-actel11zează marile pP.r
i:onalităll ale Istoriei. Iubitul n·osh:u 
conduc~tor a generill, prin spirilul 
silii dlnnmJc, p1'0Jund creator, pli . 
truns de .inoltă respon11abll'll.ate rn
\ă ·de prezentul şi v!llot1u1 patirlcl, 
un nvin~ de Pl'Opolill c1,1 totul deo
sebito in ampla operll de conslruc
tle socială. pentru edificarea unol' 
valori materiale şi spirituale Ci\ră 
precedent. 

Secretarului generat al partidului 

natiuni 
J 

H revine meritul de n fi fundanlen
tat, pentru fiecare etapă a de\•~nl
rl! lării, obiectivele strategice, do
vedind o strălucită sUlptnire a ar
sumen.telo;• ştiln ~lflce, o pro'f•Jntlă 
cupncHate ge a'\'jall7.i\ rlgurciasi\ si 
un Jnalt reaUsm politic. Au !ost 
promovate astfel conceple şi \'.:ale
gorii economice şi mo1.o!lce de o 
deosebllii importan\A, concreti:mle 
i'n imp1inirile din viaţa nouii a l!i
rll, in r ealizarea unor proiecte de 
o anvergură Impresionantă. Sintem 
astăzi o ţara cu. o largă deschidere 
spra li.ime, iubitoare şl slujitoare n 
ceto11 mai alese aspiraţii umane, n
vem tn lume locul nostru de mare 
prestigiu, ştiut şi respectat. 

tn amplul proces de dezvollare 
armonioasă a patriei, care cuprind~ 
mulllple laturi de ordin social, e
conomic, cultural - practic nu este 
ult;at nimic, nimic nu esle lipsit 
de Jmpor-t.anţii I As.lgw·area celo1· 
mal bu~ condl~ll de afjrmare 
şi implinire a un1.1I tineret dnătos. 
înarmat <:u cuceririle ştiinţei şi 
cunoaşterii moderne, a ocupat şi 
ocupă un loc de senmă în cuprln-
7.Aloarea, generoasa concepţie a C()n
ducătorulu1 parlldulul 'Şi statului. 
Iar cefor ~re minulesc uneltele 

7 



„lntotdeauno partidul nostru s-d pronunţat şi a actionat împotriva orică
ror discriminări naţionale, pentru deplina egalitate în drepturi intre toţi fiii 
patriei. Socialismul a rezolvat, in mod principial şi definitiv, problema asi
gurării deplinei egalităţi in drepturi pentru toţi fiii patriei, fără deosebire 
de origine naţională." 

scrisului ln domen!ul legat de for
marea al1'nonioasă a tinerei gene
raţii, inclusiv prin actlvttatea de 
educnţlc fizJcă şi sporl, le-a reve
nit misiunea de ono11~ de n oglin
di Impllhlr-ea inallelor comanda
mente pe care clarviziunea gollt~cll 
n tovarăşului Nicolae Ceauşesc'-l 
le-a pus în faţa educatorilor, pentru 
cn viitorii ~onstt-uclorl ai comu
nlsmu!ul să ac cetătenJ cu minte 
slinătoesA în corp săllăloii. Şi ani 
av:ut saUsfaqţfa de a scrie despre 
impre.e.Ionantul salt in ţindlre şi 
~ctivltaţea pMdicii Jlicut de m!Şca
rea sportivă datorltă Daclnde1, n
,ceasltl olimpiado a s~ortwul româ
nesc, născut,! din :inltiatl\'a condu
cătorului lu.bit. despre succese['! de 
p~Ugiu, fără precedent, ?btlmJte 
în anii luminoşi al .Epocii 
Nicolae Ceau.'}cscu de cl!.ITe repre
zentantil Tricolorului pe ioate me-
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tldlanele. ŞI oine ar putea ulln 
moment~e de cea mai emoţii>11:inta 
trăire, de ·deo~ebttă mlndrle pall'lo• 
ticl, tncer"Cale de cel mal bn1vl spor
ti'Vl români atunci cind lapb!le Joi· 
au prlmlt inaJta rtisplată a preţui
r ii celui mal 1u111t liti. al poporului? 
Ţara noastră are sp0rllvi apre

claU pe 1oate merltlianel.a globu)UI, 
dar sintem convinşi că pot II 111uH 
mal mulţi şi de o valoare tot mal 
tidlcat:A. La formarea lor un rol 
de seamă. allituci de antrenori, teh
nicieni, speclall,ti in .domenl1.1. n 
are şi ipresa de S])ecialltate, sie 
cărei pl1~ pot constitui un njutor 
preUos al antrenorilor, al tutnror 
jucătorilor. Sădlnd ln inhnlle iipoi·
tivllor, cu grijii s1 atenţie, sentlmen
iel~ tnlllUitoare ale dArulrli pen
tru culorile patrl.el, presa sportivă. 
contribuie la fihufrea omul1.1I nO\lt 

conslructor vrednic al socletă\li so
cialiste ln pairia noastră. 

1n aceste momente anh•et~aro, 
legăm.intui tuturoi: celoi; ce actlvea-
7.ă tn_ presa sportivă, de speci:illl:i
le, lntrcgul CQl'P redacliunal şi teh
nic işj afirmă hotl\rirea de n face 
totul pcntn 1 neconlenlln ridicare a 
măiestriei gazetăreşti, l)enlru elimi
narea neajunsurllor mant!.?stale. 
J\nJ,'lljamentul nostru solemn este 
de a nu ne precupeţi eforlurll~ 
pentru a sluji cu cinste şi 3evota
ment cauza nobili\ -a psrtidulul. de 
a mllitn cu !ennlh1te pentru trans
pune1·ea in vfată a p oliticii parLi
dulul in domeniul S])ortulul, n sar
clilllor izvorite dln documentele 
Congresului al XIJJ-lea ~I ale Con
tet'intel Na~fonale ale partld:.ilui. 

Com ei P-OPBSCU 
redactor-şef al 7.larulul 

"SPORT UL" 

Sărbătoa~ea • • 
recunoştinţei 

• e V •• 
Sl , a anga1arit noastre 

C 
u silrblitorească. · emo
ţleJ 1n lleeara an. 
la 26 ianuarie, ţa
ra irrlreagl\ lşl oma
gia7.ă conduclitorul. pe 

cel mal iubit şi stimat fh,l al po
PQrului român, secretarul genernl 
n1 parlidulul, preşed!nLele Hepubli
cll, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
Marele Erou intre ei-oii neamului, 
personali tat~ po11tlcl\ prnemlnentă 
n lumii contempol·ace, eminent 
luplător pentru colaborare, intel.e
gece şi pace. 

Ace-si even!n,ent omagial, dedi
cat îndelt11l@tel ~1 oeobosttel ne· 
Uvlt!\\j revolut Ionare şi rmiversli:ril 
7.ilei de naştere a ctitorului Rom.l
nlei moderne, se constituie intr-11n 
mi nunat prilej pentru inlrei;ul 
no:rtn1 popor ~e a pun~ cu J>Uterf' 
to lumină rolul conduclltor ~1 
Pffi'!ldi1lui Comuoi!lt Ronuin. ncLl
vltnlc:t 111 ('nroirlbu\ln hoij'iritoare n 
t ovar!şUlul Nicolae CeaU$eliC11 in 
clab!>rar~a şi lnf"ăplulr('a polltlci i 
int~me şt <'Xferne n partidului ~I 
sta lului nostru. in toate mnrile 
1'"-"lliurl c.-u·c nu fftc>ul ca Rom:'mi-i 
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socialistă Sll SC afl.rme. Cll p1ttere 
cn o \nrli libert<, Independentă ';I 
suverană, să parlidpc act Iv Jo 
lupta pen. ru progres social, pentru 
dezvoltarea cqlaboră1•il, pl'lelen1ei 
şi tnteleg_erll intre popoare. 

Prin contrib1.1tia strălucită, 11na
nlm recunoscută in ţară şl peşte'! 
hoţp.re. a secretarului genei:al ni 
part1du1ui la irnbogliţlrea teorieJ sl 
practidl construct;lel socialiste, 
partidul şi popontl nostru beneJl
ola1.ă azi de un autentic te?.aur de 
Idei ; prin glndlrea ş:I fapta patrio
tlcl\, comunlsfă. re:veluţlonru:â a 
lubltulul şJ stimatului nostru om
duclitor, năzU!nfele rundamerltale 
a le comuniştilor, ale dase! mun
ci t<1are, ale nn~il.Jnil r(>rtlâJ\e şi-a LI 
dobindJt noi sensurJ. au devenit 
realW\j l Este meritul genlnlulul 
ginditQr şi slrateg de tnrll nou?'l, 
tQvllrăşut Nki>lne Cenu$"-Scu. ele ~ 
fi descoperit, cu exempl~uil lncre
dere în adevăr, ln dJalectJcn mate
riallstll cu r.emarcab!Ui pulcl.'e de 
p~Utundere, senc;urlle ac~tor ne
muri uo construcţie, elnborincl 
'ill'Alt'gln şi taclico odec\lalo fle-

cărei clape de ascensl.une a patriei. 
căll'c impllnirea Idealului nostt·u 
sqoialtst ş:! comunist. 

!ntruohlpînd virtu!ile revoluţio
naro şi palrioUce ale. omului poll
Uc, ale savantului de presUglu nn
\lonal ŞI lntemaţional, permanent 
alături şi impreună cu genj;iJul 
noslru condllcltor, tovariiŞa Elenii 
Cea~cu desf~oară o nctivilate 
de imPQrtantA fundamentalii în 
amplul proces înnoitor care a cu
p1·ins toate domeniile economico
soclale, aduce o contri.l;>uţ:ie de 
mare \•aloare la definirea prlori
Lă~l]or [~ecărel etape de dezvollare 
a lării, conducînd nemijlocit sH
lnţa, învă1llmintul, cult1m1 - fuc
to1·1 caUratlvl, hoU\ritorl ni !liunri l 
:r;ocletăţU socialiste ·mult:Unlern1 
cle7.Voltule. 

tn perioada cca mnl rodnloll d in 
multlmllennra Istorie a pafrjei. 
inaugu1·ntli de Congresul ni UC-ten 
nl partidului. denumltă cu îmlrep
lălit~ mind.rie patxlotică „Epoc:l 
Nlo.olae Ceanşesc'11", prţn gindlrea 
revolu!lomu·3, clanrăzătoare ş i 111-
cl<lll n secrelnruluJ general nl 



„Am avut ferici rea de a participa actiV' la realizarea măreţelor progra
me de făurire a socialismului în România, de ridicare d bunăstării materiale 
şi spirituale a întregii naţiuni. Nu există şi nu poate exista pentru un revo
luţionar o satisfacţie mai mare decit aceea de a fi participat activ la rea
lizarea năzuinţelor poporului de bunăstare, de libertate, de fericire". 

partidului nostru, mereu atent Ia 
experienţa istoricZ1 a poporului şi 
la 1·ealităti1e sale prezente, merea 
preocupat sil mporteze i·eali t{\ţ i)c 
şi proiectele noaslre la realitătl.J•;? 
şi pmiectelc umanităţii în gene.·al. 
a fost edificat un veritabil sistem 
de înţelegere ştiinţi fi că a socictă
ţj i noastre contemporane, .a căilor 
prin care accnsta poate să prog ~
seze . 
• Pentru noi, lucrăto1ii ce aclit"iim 
în presa română, ziua de naştere n 
tovarăşul ui Nicolae Ceauşescu ne 
oferă fericitul prilej de a ne ex
prima din nou cele mni profoncle 
sentimente de reclllloşlint.U raţ;i de 
glorioasa activlt.ate revolu\ionarii ~ 
ilustrului nostru conducător ; tot
odată, avem ocazia de u ne rosri 
angajamentul plin de credlnţu rată 
de conducătorul nostru, fată d. 
partid, reînnoindu-ne jurămintul 
că vom mlli.ti neobosit cu întrea
ga noastră .fiiniă spr.e a ne face 
mesagerii cuvintelor şi exemplului 
secreturului genet·al al parlidului. 

Ziua de 26 ianuade a devenit 
simbolul angajării revoluţionare. ul 
mobllizării în spiritul nobilelor 
idealuri ale prezentului românesc, 
al militantismului revoluţionar. 

Drumul vietii tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, anii de luptă revolu
ţionară de peste cinci decenii şi 
ju,mătate în cadrul mişcării mun
cilon~~li. penh·u independenta şi 
suveranilalen patt-1ei, pentru inte
gritatea teritoi:ială a ţării, pe11lru 
eliber::ireu seci.ală şi naţională, şi 
mai apo·i pentru transforma1·ea so
dallslă a pa triei, edifica1·ea noi i 
societăti, pentru crearea României 
moderne se constituie în tr-un i7-
vor de-a punu·i viu, exemplu pen
tru munca de zi cu zi a men.iril 
noastre de gazetari şi, deopotrivă . 
inlr-un peren exemplu pentru mo
dul în care se cuvine a fi aboL·dată 
răspunderea profesional-politică. 
strădania pentru n ou, pentru mai 
bine, mai deplin, abordarea şi 
afu.·mru·ea înnoirii, izvor al puterii 
şi energiei de a acţiona. 

Stăruie în mintea şi cugetul nos
tru cuvintele tovară5ului Nicolae 
Ceauşescu '!ldresate nouă, lucrăto
rilo.- din domeniul presei., cu p1·i
lejul marelui forum democratic din 
noiembrie anul treout ; sînt cuvin
te care ne luminează ca o făclie 
vi-e calea ce-o avem de străbătut, 
insulleţ.indu-ne, sporindu-ne răs
punderea: ,,Presa, radioteleviziuuca 
trebuio să-şi îndeplinească în mai 
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bune condijll rolul lmpodant in 
d&ibaterea problemelor complexe 
ale dezvoltării socletălll noastre. Si 
se asigure dezbaterea crHică şi 
autocritică a dileritelor probleme, 
s?, 11crfecţionăm dezbaterile şJ ca
drul democratic pentru adoptarea 
botăririlor". 

Ziua de naştere a tovarăşului 
Nicolae Ceauşeso.u, aniversarea in
delungatei sale activităţi revolu
ţionaro este un minunat, înălţător 
prilej de sărbătoare şi pentru noi, 
ziariştii de la cotidianul de limbă 
maghiară „Elore". Este sărbătoarea 
recunoştinţei, a angajării noastre 
de a nu precupeţi. nici un efort 
în realizarea preţioaselor indicaţii 
ale secretarului general al parti
dului, preşedintele Republicii So
cialiste România, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu. 

Impreună cu toţi lucrătorii presei 
comuniste, şi noi, ziariştii de la 
„Elore", dorim să urăm, din toată 
inima, iubitului n ostru conduci:ttor, 
ani mulţi, neşti.rbită putere de 
muncă şi deplină fericir~ 

„LA MULŢI ANI!" 

A.nd.rel ANTAL 
secretar responsabil de redacţie 

al ziaruluj „ELCiRE" 

I 

l 
Marele strateg al dezvoltării 

socialiste şi comuniste a patriei 

P 
ar.tidul. în~regul !:ostru 
popor aruverseaza cu 
profundă dragoste şi 
aleasă preţuire ziua de 
naştere a tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu, aducînd un 
călduros omagiu îndelungatei sale 
activit~ţ[ revoluţionare. desfăşurată 
fără .întrerupere, cu strălucire, de 
Peste c1nci d ecenii şi jumătat{?, pen
tru progresul multilater~ al pa
triei, pentru socialism. peiltrµ pace. 
ln oa1·tea de aur a ist01·iei natio
nale, în conştiin)a întregii natluni. 
s-a înscris p entru totdeauna vasta 
activitate a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu din anii grei al ile~ali-

tă~ii, participarea sa neînfricată la 
marile bătălii de clasă împotriva 
a$upririi şi exploalăril, a fascismu
iui şi războiului, pentru apărarea 
lipe1·tătilor democratice, a integri
tăţii, independenţei şi suveranit.ăţii 
tării, pentru salvgardarea interese
lor naţionale. pen.fru construirea 
unei . noi orinduiri pe pămintul iro
mf11iesc. 

St rulucilele caliiăli de eminent 
militant şi conducător revoluţionar. 
vasta experienţă acumulată în în
delungata adivitate consacrată p1·0-
rnovării intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, progresului mul Li late
ral al societăţii româneşti, au cu-

noscut d~plina afirmare în perioa
da inaugurată de Congresul al lX
lea al ~Lidului, cînd, prin vointa 
unanimă a tuturor comuniştilor. a 
întregii naţiuni, tovarăşul Nicolae 
Cea1.1şescu a fost investit cu cele 
mai .înalte răspunderi in conducerea 
partidului şi statu.lui. Tezele, con
ceptele şi ideile de o ma1re origina
llta.te. purtind pecetea personalităţii 
sale proeminente, s-au constituit, în 
toţj aceşti ani. într-o grandioasă 

strategie a dezvoltării economico-
sociale a României, a edificării noll 
societăt1. socialiste şi comuniste, tn 
deplin consens cu opţiunile şi ln-

' 



teresele fundamentale ale poporului 
nostru. 
Viaţa, realităţile au conC!rmart. cu 

strălucire marele adevăr că anii :ie 
cind tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
se afJă la cirma destinelor României 
reprezintă anii cei mai rodnici din 
tnlr.eaga existenţă multimilenară a 
neamulu.i nostru, et><>Ca unor măre~e 
in!ăptuili socialiste, deschizătoare de 
luminoase orizontur.i comuniste. O 
epocă pe care poporul nostru o nu
meşte cu îndreptăţită rnîndrie oa
triotică, cu profundă dragoste st 
recunoştinţă pentru inspiratul şi jte
nialul ei ctitor, „EPOCA NICOLAE 
CEAUŞESCU". 

Preţuim cu toţii energia şi dă
rulrea revoluţionară cu care secre
tarul general al partidului actlo
nează pentru realizarea neabătută a 
botăririlor Congresului al XIII-lea 
şi ale Con!er!nţei Naţionale privi:nd 
progresul econorn.i.c şi social al pa
trie1, pentru dezvoltarea intensivă, 
modernizarea întreg.ii economli, ac
centuarea laitucilor el calitative, pro
movarea in producţie a celor mai 
noi cucerll·i ale revolutiei tehnico
şt:llnţillce, pel'lltru înfăptuirea oblt>C
tivul ul s~rc;teg!c de trece.re a Româ
niei la un stacliu nou, superior de 
dezvoltare - la stadiul de tară so
cialistă mediu dezvoltată. Astăzi 
este limpede pentru fiecare din noi 
că. dacă n-am fi înfăptuit indus
trializarea, dacă n-am li dezvoltat 
agricultura pe temelli sociallste trai
nice, dacă n -am fi aşezat la baza 
acesto1· mărete realizări cele mal 
noi cuceriri ale ştUnţei, învăţămîn
tulul şi culturii, ale cunoaşterii 
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umane în genere, poporul nostru 
n-ar fi putut să ia.să din vechea 
sa st.are de inapoiere. Fireşte, a t re
buit şi trebuie să facem eforturi 
mari, iar acestea au reprezentat şi 
reprezintă singura cale pen1ru inăl
ţa1·ea României pe trepte superioa
re de bunăstare şi civilizatie, pen
lru o \'ială demnă, liberă şi inde
pendentă, pentru victoria societăţii 
socia liste şi comuniste în patria 
noastră. 

Vie dovadă a mru:ilor p1-eface.ri pe 
care le-a cunoscut t'ara noastră în 
cei aproape 24 de ani de cînd la 
conduc~rea destinelor papo,rulul 
1omân se află tovarăşul Nieolae 
Ceauşescu, erou între eroii neamu
lui, este msuşi tabloul pe care il 
infă\işează astăzi judeţu} Mureş. 
Un judeţ care ocupă în pre-zent o 
pondere Importantă în economia 
Românie! soclaU&te şi în care toţi 
oamenii munci!, lndl!erent de na
ţionalitate, sînt angajaţi cu toate 
forţele lor în înfAptuirea exempla
ră a prevederilor planului pe acest 
an şi pe întregul cincinal, faptele 
lor de dăruire şi abnegatie repre
zenttnd însăşi substanţa activltliţii 
ziarişitilcr comunişti tîrgu-mureşenl 
care editează pentru oamenii aces
tor frumoase meleaguri ziarele 
„Steaua roşie" şi „Vor0s Zaslo", 
rev~tcle "Vatra" şi „Igaz Szo". 

Recenta Expunere a conducăto
rului partidului şi statului nostru la 
şedinta comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismeloii democratice 
şi organlzaţlilor de masll. şi obşteşti 
a constJtuit o amplă şi strAlucttă 
operă de stabilire şi direcţionare a 

noilor obiective strategice ale în
tlodrii economico-sociale a patriei, 
jalonînd în chip magistral că11e de 
acţiune pentru realizarea planurll..>r 
şi programelor pe care le avem, 
evidenţiind măsw·ne politico-orga
nizatorice privind perfecţionarea 
activităţii viitoare a partidului, a 
organismelor democratice, a între
gului popor, în vederea ridicării 
României pe noi culmi de progres 
şi civilizaţie. 

In aceste momente aniversare. 
de tnăliătoare vibraţie patriotică. 
alături de întregul nostru PoPor. de 
cei1alţi ziarişti tîrgu-mureşeni, de 
to{i ziariştii României socialiste. 
lucrători! redactiei noastre îşi 
alătură glasurile pentru a rosti cu
vinte de emoţionantă şi caldă apre
ciere pentru calltăţile excepţionale 
de om politic şi de stat ale iubilu
lui nosu·u conducător, pentru acti
vitatea prodigioasă ce o desfăsoară 
pe tărîm palitic şi economic, pentru 
o lume mal drept alcătuită, pentru 
o lume a păcii, înţelegerii ş! 
colaborării între popoare. 
Sărbă.torind cu însufleţită emoţie 

aniversarea zilei de naştere şi a 
peste cinci decenii şi jumătate de 
activitate revoluţionarA a tovar~
şulul Nicolae Ceauşescu, marele 
strateg al devenirii noastre socia
liste şi comuniste, lucrătorii redac
tiei noasb."e, toţi ziariştii Lirgu-mu
reşenl H urează din adincul inlrnl-
101· şi conştllnţei 101· un fierbinte 
„ La multi ani !" 

Ioan POP 
reclaotor-şel al ziarului 

„STEAUA ROŞIE" - Mureş 



„Asigur conducerea de partid şi 
de stat, intregul partid şi popor că 
voi face totul pentru a contribui la 
înfăptuirea măreţelor obiective ale 
acestui an, ale întregului cincinal, a 
perspectivelor minunate pină în anii 
2000, contribuind astfel la ridicarea 
României pe noi culmi de progres 
şi civilizaţie, la înfăptuirea Progra
mului partidulµi de făurire a societă
ţii socialiste multilateral dezvoltate 
şi de crearea condiţiilor pentru îna
intarea fermă spre visul de aur al 
omenirii - spre comunism I 
Să facem totul pentru ridicarea 

continuă a spiritului revoluţionar de 
muncă, să întărim răspunderea şi 
disciplina, să acţionăm pentru creş
terea tot mai puternică a forţei 
partidului nostru, a unităţii sale, a 
Comitetului său Centra l, în frunte cu 
secretarul general al partidului I" 

ELENA CEAUŞESCU 

,,La aniversarea zilei dumneavoastră de naştere - zi de aleasă sărbătoa re 
pentru naţiunea noastră - şi a îndelungatei activităţi revol uţionare, vă 
adresăm, din adîncul inimilor, într-o vibrantă unitate de gînd şi simţire cu 
întregul popor, cele mai calde felicitări, urări de sănătate ş i fericire, de ani 
mulţi şi rodnici de viaţă, plini de satisfacţii ş i împliniri, împreună cu tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, marele Erou intre eroi i patriei străbune, înflăcă rat patriot şi 
revoluţionar, genial făuritor de istorie ş i strălucit ctitor de ţară nouă, conducător 
vizionar al mersului neabătut al României pe ca lea socialismului - spre cornu-
. " nism . 

(Din Scrisoareo Comitetu lui Politic Executiv ol C.C. al P.C.R. 
adresată tovarăşei Elena Ceauşescu) 
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La • aniversarea tovarăsei ELENA CEAUSESCU 
"' 

„ 

Alese sentimente de stimă, 
de preţuire şi profundă recunoştinţă 
ale tuturor lucrătorilor din presă! 

Mult stimată 
tovarăşă Elena Ceauşescu, 

Aniversa.rec zilei dumneuv,oastră de na5tc1·e prl
lejuieşte zfariştilor comunişti din România, t u -
turor lucrătorilor din pl'esii să vă exprime, cu 
deosebii r espect, cele mal alese sentimonle ele 
stimă şi pretuira, profunda lor recunoştiuµ, îm
preuni!. cu cele mai fierbinţi urări de sănătate. 
ani mulU şi fericiţi, neobositr. putere de muncă, 
noi şi noi împliniri în nobila şi prodigioasa acti
vi.tat-t>, desfăşuratu alături de wvarăşul Nicolnf! 
Ceauşescu, Marele Erou între eroii neamului, 
genial strateg şi cut.or a.I României moderne, pen
tru ridi~al'ea pairiei noastre libere şi indepen -
denie ve culmile civilizaţiei socialiste şi comu
niste. 
Vă rugăm să ne îngăduit!, mult stimală 

tovarăşu. EJe.:ia Ceauşescu, ca în aceste momente 
de sărbătoare pentru întreaga noastră naţiune să 
dăm gla..s profundei stime şi deosebitei preţuiri 
faţă de inalla. competenţă., devotamentul şi pasiu
n~ revoluţionară cu care activaţi în cadrul con
ducerii de l>atiid şi de sla.t, faţă ele remarcabil3 
dumneavoastrd contribuţie I:i. elaborarea şi in
fi\ptulrcB marilor programe de dezvolta.re multi
laterală a ţării, a poliiicll de paee şi înţelegere 
înt1·e toate popoarele lumii. F.xpri.măm, in ace
laşi timp, inalta. noastră admiraUe pentru aportul 
<lumneavoastri de excepţionali!. importanţă in t>er
rccţicnarca neîntreruptă a organlzărll şi condu
cei.'il societăţii noa.sti·~ socialiste, in procesul de 
11ertecţionare continuă a democra~iei n.oastre m1m
citoreşU revoluţionare, în transpunerea in via~ă 
u hotărirllor isterice ale Congresului al XDl-lea 
şi Conferînt~i Na~ionale ale partidului. 
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Strălucitul clumnea;,oastră e:i.-cmplu de eminent 
om politic, de activist de frunte itl partidului. 
care şi-a pus viaţa cu pilduitoare dăruira revolu
go11arn. in slujba intereselor fundamentale altt 
ţărli, ~ lnh'n~ în pat rimoniul glorios al mişclidi 
muncitoreşti, a l ediUciU·il socJ:lllsmulul in Româ
nia, constituind un imbold pentru mnn-0a plini\ 
de devotament comunist a tuturor cetăţenilor pa
tTief în înfăptuirea operei măreţe de edificare a 
noii societăţi, pe~fru ~nfă1>tulrea. pe pămi.ntul 
scump al României a visului de 8..!lr - comunis
mul. 

Expresie elocventă 2 acţiunii i>rofund revolu
ţionare a omului politic şi. in acelaşi timp, a eml
nentului savant do largă recunoaştere lnternaUo
nală, ce slujeşte cu neslăbită putere de muuca 
cauza afit·m~rll ştiinţei româneşti, a dezvoltărll şi 
tnflcririi continue ll Rom.iniei, vasta dumnea
voasLr~. 011eră, care adaugă. noi valori la tezau
ruJ ştiiuţei universale, reprezintă o puternică. 
vie şi autentică pildă de inţelepciune şi dăruire 
în lupta pentru promovarea celor mai noi cuceriri 
afo revoluţiei tehnico-ştiin(ifice, pentru entuzlas-

ta şi larga mobiliza.re a tuturor energiilor crea
toare ale poporului, pentru creşterea prestigiului 
pe care ştiinţa. şi cercetarea românească l-au do
binilit în întreaga lume. 
Luptător neobosit ventru afirmarea celor mal 

inaintate idei de pace şi înţelegere între popoare, 
aţi acţionat şi acţionaţi cu strălucire pentru ca 
ştiinţa să servească pă(;ii şi progresului. si devinA 
factor activ de dialo&" şi conlucrare, de înţelegere 'i sporire a încreflerii intre popoare. pentru fiu
rirca unei noi ordini economJce internaţionale,, IU
tr-o lume mai bună şi mai dreaptl. o lume fărA 
arme şi fără războaie. ln realizarea acestui mare 
deziderat, dumneavoastră, mult sfuna&ă tovarăşă 
Elena Ceauşescu, in calitate de preşedinte al Co
mitetului roman „Oamenii de ştiinţi '1 pacea". 
acţionaţi cu fermitate pentru triumful raţhmll, 
pentru cauza \•itală a dezarmărll ,1 destlnderlL a 
colaborării şi păcii, pentru ca uriaşele cucerlrl ale 
ştHnţet şi tehnJcli să fle puse în slujba vle~ll. a 
progresului şi bună.'ltăril intr~ll umanitiţl. 

Sînt de lnesfîn1abilă însemnătate contributwe 
dumneav~astră b dezvoltarea continui a învlţA
mintului şi cuJtu.ril, sprijinul permanent de care 
au beneficiat şi beneficiază. lucdtorll din pred 
11cntru a. fi li\ înălţimea mislonll de mare risPUD
dcre incredinţată de partid. 

ln acest moment de alP.asă sărbltoare pentru 
întregul popor, dind expreile alesei lor preţuiri tl 
profundei recunoştinţe, ziariştii din patria noastri 
vă încredinţează că - urmind exemplul lomlnot1 
al eroicei vieti ,1e munci şi luptă revoluţionari 
a marelui conducitor al partidului şi statului noa
tru, tovarăşul Nicolae Ceautescu - nu vor pre· 
eupeţi nici no efort in mobWzarea energWor şl 
forţelor creatoare ale întregului popor pentru reali
zal"ea măretclor prol{rnmc de dezvoltare eco119mlco
sociali a ţării. pentru &Mcenslunea tot mal 
puternici a României socialiste ln conştiinţa lumii, 
pentru triumful idcalun"lor de pace, libertate, lndf'
pendenţă şl progres ale omenirii. 

Ne angaJlm, c:a riarlşti profund devotai1 parll
dulul şi poporului, să acţlonint în splrl&ul revolu
ţiona!' Imprimat de conducătorul Iubit al partidu
lui şi statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
de înaltul d11mnea,•oa„tră exemplu, mult stimatl 
tovarăşă Elena Ceauşescu, pentru c.a piarlle Idei şi 
excepţionalele . teze şi orientări formulaţ" de secre
tarul ~nual _al pai·ttdului in ntaglstl'alele Teze 
clin Aprilie, în· Expunerea Istorici de la forunml 
tlc01ocraţiel noastre socialiste din noiembrie 1988, 
să com:tituie proMramnl nostl'tl fle nmncll şi acUune. 
pentru creşterea calltă~li tu,·întuluJ scris şi vorbit 
în moblllzn1·ea întregii naţiuni la înfăptuirea operei 

CONSILIUL ZIARIŞ1.'ILOR 
DlN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 

(cont·Î!nuare în pag. 17) 



Eminent om politic, 

savant de largă 

recunoastere internationali ' . 
S 

im\ămlntele întregului 
popor român se adună, 
la fiecare început de 
ianuarie, intr-un în
flăcărat buchet de gin-

duri încărcate de dragoste, de 
profundă grati tudine şi de adînc 
respect, gînduri adresate, spre a
leasă cinstire, ilustrei fiice a na
ţiunii noastre socialiste, tovarăşei 
academician doctor inginer Ele nu 
Ceauşescu, membru a l Comiletu1ui 
Politic Executiv al Comitetului 
Central a l Partidului Comunist 
Român, prim vicepdm-ministru a l 
guvernului, preşedintele Consiliului 
Naţional al Ştiinţei şi Invăţămin
tulul, cu prilejul aniversării zi1ei 
de naştere şi '*'a îndelungatei s:ile 
activităţi revolutionare. 

Exemplara, eroica sa viaţă, de
dlcată, din cel mai tineri ani luptei 
neînfricate pentru triumCul cau7.ei 
nobile a libertăţii sociale şi naţio
nale, pentru progresul şi bună
starea poporului român relieieaz'l 
o puternică personalitate. cu însu
şiri şi merite excep t.iona le, al că
rui nume va rămine inscris cu 
litere de aur in marea carte de 
istorie a patriei. 

Conferirea Titlului de Onoare 
Suprem „ Erou al Republicii Socia
listo România" tovarăşei Ele na 
Ceauşescu, emoţionant eveniment, 
cu adîncă rezonanţă în conştiinta 
poporului, încununează o prodigi
oasă activitate desfăşurată pentr u 
împlinirea aspiraţiilor de progres 
şi bunăstare ale neamului, con
sfintind încă o dată contribuţia sa 
remarcabilă la elaborarea şi în
făptuirea politicii in terne Şi exter
ne a partidului şi statului, la fun
damen tarea şi aplicarea planur i.lo r 
şi programelor de dezvoltare eco-

nomico-socială a patr iei, la întă 
rirea independenţei şi suveranităţii 
naţionale, la cr~terea prestigiului 
Româ niei în lume. 

Am păşit în anul în cru·e vom 
sărbători a 45-a aniversare a vic
toriei revoluţi.ei de eliberare so
cială şi naţională, antifascistă şi 
antiimperialfat-ă şi în care va avea 
loc cel de al XIV-lea Congres al 
pai:lidului. Ne aflăm, deci, într-o 
perioadă în oar e int.regul popor, 
int.r-o su·insă unitate în jurul 
partidului, a l m a relui conducător, 
tovarăşul N i.colae Ceauşescu. ~e
nialul ctitor a l Româ niei sncialis
te. actionea,ză cu Cermitate şi de
votam ent pentru înfăptuirea obiec
tivelor strat ?gic~ ab Congre"ului 
a l XlII-lea . t ntr-o a"emene;i peri
oadi de bilnnt rodnic şi de lumi
noase persp ective este o mare 
cin'5te ne n releva cnnirib'U\ ia de 
excepl ie ad us5 de tovară~a F:lc'l"'\ 
Ceauşescu în înaltele funcfii c1 1 

care a fQ<;t. investHă de par tid si 
pop Clr, slrălllcila ad ivilal·e cr<?:i
loare pe care o cles[ăşoară în do
meniul c~rcetă.rii şliintHice. rolul 
:-ău hotărilor de slrălucH om de 
ştlintă de largă recunoaştere inter 
naţională, la de1.voltarea şi inflo
ri 1•ea ştiinţei. i11"ă\ămintului l"i 
culllH'ii rom;Uleşti . la organizarea 
şi orien tarea fortelor creatoare din 
aceste importante sectoare pentr u 
progres ul economico-social neîn
trerupt al ţă1ii. 

Aniversare:i zilei de naştere a 
tova1·ăşei Elena Ceauşescu oferă un 
fericii p l'ilej milioanelor de femei 
de pe i nlinsul pa triei - so\ii, ma
me. prime educatoare ale copiilor 
- de a-i a dresa, cu inimile in săr
bătoa re, multumi!'ile şi recuno~tin

ta pro[undă pentru grija şi preo-

cuparea constantă acordată afir
mării femeilor în toate domeniile 
'rieţii economice, politice şi sociale, 
consolidării familiei, creşterii şi 
educării Unerei generaţii în spirit 
revoluţionar, în cultul muncii, ome
niei, cinstei şi dreptăţii, al iublTii 
ne\ărmurite faţă de patrie, partid 
şi popor. 

l n. aceste momente solemne, de 
mare sărbăloare, in care întreaga 
naUune evocă şi omagiază, cu 
pro!undă dragoste şi deosebit res
pect personalitatea . viala şi opera 
tovarăşei Elena Ceauşescu, colecti
vul redacitonal al revistei „Feme
ia" se angajează să acţioneze cu 
fenni t.ate pentru creşterea conşti
inţei şi responsabilităţii femeilor 
patriei noastre libere şi suverane, 
în vederea participării lor tot ma i 
eficiente la îndeplinirea exempla ră 

a sarcinilor ce le revin în lumina 
\rrientărilor şi indicaţiilor secreta
rnlui general al partidului, tovară
şul Nicolae Ceauşesc\1, oei mal 
s timat şi iubit fiu al natiunil. pen
tru a Jntimpin.a cu realizări re..-nar
cabile marile evenimente ale aces-
1ui an: cea de a 45-a aniversare a 
actului istoric de la 23 August ~I 
Congresul al XIV-lea a l partid ului. 

Cu adinc respect, gratitudine şi 

afecţiune, ii urăm tovarăşei Elena 
Ceauşescu să trăiască întru mulţi 

ani, cu sănatate şi Iel'lcire, alături 

de strălucilul conducător al parti
dului şi statului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, spre gloria şi inflru·irea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Rcpllblica Socialistă România. 

Constanţa NICULESCU 
redactor-şef al revistei 

„FEMEIA " 
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„I n decursul anilor am 
avut mulţi oameni de şti
inţă, multe personalităţi 
care au realizat lucruri mi
nunate in diferite domenii 
de activitate ; dar nicioda
tă, ca in anii socialismu
lui, ştiinţa, invăţămintul, 
cultura nu au cunoscut o 
asemenea dezvoltare ge
nerală. Niciodată intelec
tualitatea nu a avut un a
semenea rol hotăritor in 
Întreaga dezvoltare a so
cietăţii noastre, desigur in 
strînsă unitate cu claso 
muncitoare şi cu ţărăni
mea, cu ~t~gul popo~" 

NICOLA·E CEAUŞESCU 

Strălucit exemplu de activitate 
creatoare, revoluţionară 

I
" n devenirea noastră de 

azi, viaţa şi activi
tatea tovarăşei Elena 
Ceauşescu, membru al 
Comitetului Politic E-

x~cutiv al C.C. al P.C.R„ prim 
v1ceprl_m-ministru al guvernului, 
preşedmte al Consiliulu1 Naţional 
al Ştiinţei şi lnvăţămtntului re
prezintă un exemplu străluch al 
unei activită.ţi creatoare, pusă ou 
Inegalabilă dăruire, pasiune şi con
secvenţă revoluţionară, în slujba 
progresului şi prosperităţii Româ
niei socialiste, a edificării unei 
lumi a dreptăţii şi păcii. 

Om politic cu o formaţie pluri
valentă, tovarăşa Elena Ceauşescu 
s-a impus prin contribuţii esenţia
le, punincl temelie de granit unor 
realizări de seamă din domenii 
fundamentale ale vieţii economice, 
socl~e,. ştiinţifice şi culturale, im
puls1orund necontenit ritmul de 
dezvolt.are a societăţii româneşti. 
Aportul său de excepţională în
semnătat.e la elaborarea şi infăp-
1 uil·ea politicli interne şi externe 
a pa rtidulul , devot.amenlul 
neţărmurit cu care slujeşte cauza 
~ocialismului, păcii şi înţelegerii 
intre toate na(iunile lumii, întru
nesc respectul unanim al poporu
lui nostru, ca re vede în întreaga 
sa viaţă şi mw1că un model de 
abnegaţie comunistă pentru împli
ni rea celor mal înal te dintre nă
zuin\ele sale. 
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In forurile în care se hotărăşte 
devenirea ţării, în care se dezbat 
şi se adoptă deciziile ce angajează 
politica internă şi externă a parti
dului şi statului, in vizitele de lu
cru, în dialogul cu oamenli mun
cii, tovarăşa Elena Ceauşescu este 
mereu prezentă, probind o price
pere proprie marilor personalită!i 
şi o nemărginită dragost:e de ţară, 
de poporul djn sinul căruia s-a 
născut şi de care este indisolubil 
legată prin intreaga-i fiinţă. 

„Am considerat intotdeauna -
arăta tovarăşa Elena Ceauşescu -
că nu existl satisfacţie mal mare 
decit aceea de a sluji cauza clasei 
muncitoare - din rindurile căreia 
m-am ridicat - cauza celor multi, 
ca.uza partidului, a poporului meu. 
EsLr pentru mine o mare satlsfac
~ie să văd reallzîndu-se astăzi, in 
tara noastră, idealurile de liberta
te, dreptate şi echitate ale parti
dului. sl fiu părtaşi la marile 
transfo.rmări revoluţionare petrecu
te in acest.I a.ni în patria noastră, 
la marile· izbinzl pe care 1101>or1d 
le-a <lobindit, sub conducerea parti
dului, in vasta operli de edificare 
a socletătU noi, soclaliste". 

SimbGl cu profundă rezonanţă in 
devenirea ş i conştiinţa popor ului 
roman, numele tovat·ăşei Elena 
Ceauşescu este legat de toate ma
rile înfăptuiri ale erei noastre so
cJa lis te. Op \iunea neabătut.ă pentru 
valorile cele mai înalte ale uma-

nismului, hotărîrea de a nu pre
cupeţi nici un efort pentru feri
cirea poporului, constituie impre
sionante repere ale vieţii sale, o 
viaţă demnă, închinată vieţii. 

Noua revoluţie tehnico-ştiin·ţifi
că, impactul marilor cuceriri ale 
gindirii, ale cercetării, lupta pentru 
nou, crearea şi aplicarea acestuia 
in toate domeniile de activitate, 
pentru a tingerea acelui ţel suprem 
formulat de Congresul al XIII-lea 
a l partidului - înscrierea Româ
niei pe orbita unor ţări socialiste 
cu dezvoltare medle, o nouă cali
tate a muncii şi vieţii, o nouă re
voluţie in ştiinţă, învăţămînt şi 
cercetare, o nouă revoluţie în agri
cultură, o nouă revoluţie în gin
direa şi practica umană - au în 
activitatea de înaltă competenţă a 
tovarăşei Elena Ceauşescu un e
xemplu precumpănitor. 

Ne-am obişnuit s-o vedem pe 
tovarăşa Elena Ceauşescu, alături 
de secretarul general al partidului, 
preşedjntele ţării, în bogata şl 
neobosi ta activitate inchinată re
zolvă ri i problemelor pol itice şi so
ciale, în vizitele de lucru din 
judete. la consfătuirile cu oamenii 
muncii din cele mai diierite do
menii de activita te. în soliile de 
pace de peste hotare - t-0t at îtea 
dovezi ale unei înalte vocaţii de 
om pontic care contribuie cu de
votament la realizarea progresului 
neconteni t al patriei, la promo-
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varea colaborării României cu 
toate popoarele lumii, la cauza pă
cii, destinderii şi înţelegerii inter
nationale. 

?naltul prestigiu, deosebita va
loare de om şi cetătean a tovarăşei 
Elena Ceauşescu, ce se tmbină 
armonios cu personalitatea sa de 
om de ştiinţă, larg recunoscută pe 
plan naţional şi internaţional, stnt. 

un însufleţitor imbold pent i:u LoiJ 
fiii patriet, care, prin eforLuti 
w1ite, sint chemaţi să transpună în 
via\.ă planurile şi programele de 
dezvoltare economico-socială a 
ţării. 

lntr-o semnificativă unanimitate, 
toţi ziariştii României se alătură 
glasului intregu1ui popor, aducind 
omagiul fierbinte al dragostei şi 

recunoştinţ.ei lor vieţii şi muncii 
tovarăşei Elena Cea.uşescu, viaţă şi 
muncă dedica te inălţării 1patriei pe 
n oi eul.mi de p r ogres şi civ:ilizaţie., 

împlinirii 'l'isuli.1i de aur al omeni
t•ii - o lume a păcii, dreptăţii şi 
înţelegerii. 

Victoria ILIESCU 
secretar responsabil de agenţie -

AGERPRES 

Vibrant omagiu 
pentru o viaţă eroică 

rmuarie sărbătoresc, ia -

1 nuarie începător de 
timp în calendare, ia
nuarie mă1ieţ aniversar 
al unor zile scumpe 

int.regii naţiuni. Cu inimile pline 
de fierbinte dragoste şi profw1dă 
recunoştinţă omagiem cu . toată de
voţiunea sufletului nostru pe făuri
to1\ii de eră nouă a patriei, persona.
lităţile r-evoluţionat·e devenite sim
bol al luptei pentru puogresul, fe
ricirea şi demnitatea ţării noastre. 
Str~lucitul nostru conducător, to
varăşul Nicolae Ceauşescu, emi
nentul om .politic, prest..igiosul om 
de ştiinţă, tovarăşa Elena Ceauşescu. 

ln buchetul imens de flori pe 
care patria tl oferă excepţionalei 
ei flice, neînfricată luptătoare 
pentru libertate şi dreptate, se 

string laolaltă florile inimilor 
noash·e ca mărtt1.rie a profundului 
respect, adm.iraţjei nemărginite şi 
caldei recunoştin,ţe pentru eroica 
sa viaţă dăruită fără preget pa
triei, cauzei partiduluJ, idealuri lor 
popol'Ului, biruinţei socialismului şi 
comunismului pe strămoşescul nos
tru pămint. 

!naltul său exemplu de militant 
r';t.o!uţionar, cute1.ător şi neîtrlri
cat, de om de şUmtă p.restigios, de 
femeie purtătoare a celor mal fru
moase trăsă.tw·i sufleteşti de dra
goste şi devotament, de putere de 
muncă şi infinită dăruire pentru 
binele tuturor luminează drumul 
fiecăruia dintre noi, lnsuflindu-ne 
încredere, voinţă, fermitate, nu
trind prin forţa sa sentimentul da
toriei de a ne pune toate puterile 

în slujba idealurilor măreţe de 
progres şi bunăstare a întregului 
popor. 

Inde lungata şi eJ<emplara sa ac
tîvitate în toate domeniile vieţii 
noastre contempor ane, iniţiativele 
menite să descătuşeze energiile 
m·eatoare ale tuturor, trasa1'ea cu 
fermitaţe şi genială competenţă a 
unor căi noi spre împllnh'ea şi 
desăvîrşirea măreţelor programe 
ale partidului de ddicare a patriei 
pe culmi tot mai înalte de progres 
şi civilizaţie sîot pentru fiecare 
dir1tre noi un strălucit exemplu 
care ne mobilizează cu marea far
tă de atracţie a ideilor şi faptelor 
rnărete. , 

Inestimabila sa contribuţie la 
dezvoltarea revoluţionară a ştiintel 
şi culturii româneşti, atît prin 
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ampla şi originala sa operă ştiin
ţifică pr~ţuită pretutindeni, cit şi 
prin organizar-ea, perfecţionarea 
continuă şi dezvoltarea învăţămin
tului bazat pe concepţia integra
toare a unităj.i.i dintre teorie şi 
practică, a făcut din şcoala româ
nească de toate gradele, din cer
cetarea ştiinţifică, din literatură şi 
artă, pirghii eficiente ale progre
sului impresionant înregistrat pre
tutindeni la noi. a condus şi con
duce la excepţionale rezult.ate in 
toate domeniile vieţii sociale. 

Fiecare la locul nostru de mun
că simţim permanent sprijinul şi 
îndrumarea de h1altă competentă 
a Domniei Sale, g.rJja plină de 
caldă omenie pe calea împlinirii 
personalităţii noastre. Fără exem
plul său mobilizator, femeile n-ar 
ii îndrăznit să se manifeste cu 
atita convingere şi putere în toate 
sferele <le activitate, la toate ni
velele de răspundere. 

Ac-0rdînd, potrivit concepţiei 

partidului nostru comunist, strălu-

citului strateg al României moder
ne, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
.secret~rul general al partidului, un 
loc primorrual ştiinţei şi culturii 
in construirea unui viitor paşnic., 
prosper şi fericit, t0vară5a Elena 
Ceauşe5cu veghează cu exemplară 
pasiune 1a implinirea operei de 
iăurlre a omului nou, constructor 
conştient a l sociallsmutui şi comu
nismului. In vaslul ansamblu ele 
forţe al acestei grandioase oper >?, 
presa , Radioteleviziunea, trebuie 
să aducă o contribuţie substanţială 
prin publicaţii şi programe de 
valoare formalivă, deopoh"ivă in
structive şi atractive. Am avut 
marea cinste şi privilegiul de a ne 
bucura continuu de atenţia şi ex
cepţionala îndrumare a tovarăş~i 
academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, membru al Comiletului 
Politic Executiv, prtm viceprim
ministru al guvernului, pre1edintele 
Consiliului Naţional al Ştiinţei şi ln
văţămintului. Tot C·eea ce om iz
butit să facem mai bun şi mai 

Irumos poartă sigiliul inconfunda
bil al gindiril sale creatoare, al 
vi.Giuoii de ansamblu şi al impor
tan1ei detaliului, al echilibrului 
necesar pentru punerea în lumlriă 
a valor!lor create de poporul nos
tru de-a lungul veacwilor, precum 
şi spiTitul revoluţionar pentru pro
movarea noului, pentru introdu
cerea lui în toate sferele de ,acti
Vitate. 

~, 

1n acest ianuarie sărbătoresc 
prindem, în buchetul de flori Pe 
ca l'e patl'ia il oferă strălucitei sale 
fiice, .flolile recunoştinţei noastre, 
omagiul nostru plin de admiraţie 

şi devotament, urarea noastră 

sinceră şi fierbinte de mulţi ani 
fericiţi, alături de marele fiu al 
na\iunii noastre, pentru feri.cil.'ea 
inlr~gului popor. 

Sofia ŞINCAN 
Redactor-şef adjunct la 

RADIOTELEVIZIUNEA ROMANA 

Prof undă gratitudine 
ilustrei fiice a natiunii noastre 

!t 

,,..... n f:ecare început . de 

I 
ianuaiie, sărbătonnrl 
începutul unui a n nou. 
poporul nostru face 
legămint de bine, de 

prosp.<:?ritato pentru t~ră, I?e~t·ru 
dăinuirea ci în veacuri. S-a mtun
plat, şi ne place să credem că nu-! 
o înt:.implare, ca. aidoma cel.or ~<~1 
strălucite momente ale J.Stone1. 
~ărbătorile noastre de su llet să-si 
afle suflet tocmai în aceas.tă lu~ă. 
Şi atund cind s~une~ . patrie, 
popor, parHd comums~. 1ni~a .. s~ 
vibreze pentru cei mai aleşi fn ai 
ei, tovadtşul Nicolae Ceauşescu. 

tovarăşa Elena Ceauşescu. ln ia
nuarie. Deci în 1989, ţara întreagă 
spune, într-un singur glas şi o 
singură simţire, La mulţi ani !, 
dorindu-i sănătate şi viaţă lungă, 

alătw·i de mult stimatul nostru 
Nicolae Ceauşescu, celei mai iubite 
fiice a neamului, tovarăşa Elena 
Ceau.c;escu - simbol strălucit al 
unui destin eroic. Dacă citim ze
cile de scrisori şi mesaje ce- i sînt 
adresate din toate col~ui·lle \urii. 
din toate inimile, putem face lesne 
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cunună de lauri pentru fruntea 
omului de excepjie, savantului d ;;) 
renume mondial, eroului Republi
cii Socialiste Tiomănia. 
Parcă niclcind cuvintele de sti

mă şi preţuire n-au mrut cH în 
aces t an ali la aleasă emo\ic, atît::i 
căldură ... E le sînt adrcs::tte, în pr i'.:" 
mul rînd, oeinfricateJ revolulion:i
re cu o înaltă ţinută moL·ală. c:u 
o remarcabilă forţă de mobili:ta:o 
a oamenilor muncii in lupt:.\ im
polTiva exploatării, a asupririi so
ciale şi naţ ionale, impotriw-1. fas
cismului şi a războiului. Ji ~in1 
adresa te activ'is!ului partidului co
munist, care s-a format şi s-o. călit 
la şcoala aspră a luptei dirze. re· 
voluţionare a clasei muncitoarP 
pentru libertate, bunăstare şi fe· 
r icirea poporului, omului politic în 
plină maturitate, căruia i-au fost 
încredinţate inaltefunc\ii departid 
şi de stat. Ce cuvint s-ar cuveni 
scris şi păstrat pentru a exprima 
ceea ce femeile acestei ţări au 
simţit în ziua cind urările lor de:> 
.fericire şi sănătate au rost aduse 
pr inos celei ce întruchipează tri-

umlul inteligenţei şi cr.ezulu.i fier · 
binte în propăşirea ţării ? Celei ce 
a demonstrat limpede că femeile 
d1t1 România sint in stare ca, în 
n umele piki i, să dureze o ţară cu 
grădin i înmiresmate, prin care să 
zburd; ferici ţi copiii neamului, 
nei)recupepnd nici muncă. nici ta 
lent, nici abnegaţ.ie. Celei ce ::i 
dovedi~ că afirmarea femeii, pro
movarea el în funcţii de răspun
dere csle o alegere inţeleapt_ă, i 
s-au scris versuri alese, i s-au 
dedicat poeme nespus de frumoa
se, in culoare şi lumină, I s-a zu
grăvit chlpu1 at.it de drag şi de 
scump inimilor noastre. Dar noi. 
cronicarii. gazetarii comunişti, cel 
ce aşezăm în paginile ziarelor fapte 
şi împliniri ce poartă strălucirea 

epocil do aw· - Epoca Nicolae 
Ceauşescu - onorîndu-ne meşt~u
gu.l cu şansa un~i inepuizabile 
surse în viaţa liberă şi fericită, 

şt.lm că acel cuvint unic, cuvint 
omagiu, 11u s-a intî·upat încă, el 
trăieşte în simtămintele noastre şi, 

pur!Indu-1 aşa, privirea ne este mai 
limpede, iar glasul mai liber decît 
oridnd. 



Strlns unlti în jurul partidului. 
al conducătorilor iubiţi, gazetarii 
din România se grăbesc să înmoaie 
pana în cerneală de lumină pentru 
a scrie, alături de numele celei 
mai alese fiice a neamului, tova
răşa Elena Ceauşescu, un jurămînt 

de credinţă tn puterea şti inţei, a 
învăţăturii, în strălucirea cult urii, 
in tot ce a dobîndit poporul în 
această epocă, prin muncă cinsti
tă, asiduă, făcută în credintă şi 
demnitate. Omagiem astfel o viaţă 

dedicată cauzei clasei muncitoare, 

poporului iubit, fără să fi abdicat 
vreodată de la neasemuita condiţie 
de femeie-<:etăţean, de mamă, soţie 
şi dascăl de excepţie. 

Rodica SIMIONESCU 
redactor-şef al gazetei 

„VREMURI NOI" -Călăraşi 

Nume cu putere 
de exemplu, de simbol 

l mulţumim, din inimi 

V de copii / Cerul senin 
al fericirii / anii noştri 
de pace / devenirea!" 
Acum, c.înd scriu rln-

durile de fată, mă înconjoară aces
te ginduri sincere şi calde, adresate 
tovarăşei Elena Ceauşescu, în pra
gul zilei sale de naştere, de către 
elevii Şcolii generale nr. 1 diil Ti
mişoara. Dintre sute de ginduri, 
venite în întimpinarea acestei m ari 
sărbăto ri a împlinirii umane, am 
ales versurile de mal sus, pe care 
le-am publicat în prima pagină a 
ziarului nostru. Am crezut că e 
bine să ne aplecăm la sentimen
tele generaţiilor care cresc sub 
aripa ocrotitoare a ţării, sub grija 
partidului, a conducăto.rului său 
iubit, în epoca marilor împliniri, 
denumită Epoca Nicolae Ceauşescu, 
şi, văzînd seva sănătoasă din care 
generaţia de mîine primeşte elan 
şi puteri, să întinerim şi noi în 
crez şi în vise. 

Cind copiii ţării sînt 1er1citi -
ţara este fericită. Cind copiii ţării 
ci ntă într-o armonie răsunătoare 
iubirea lor de patrie, clrui cred 
în Idealurile lor supreme, cind văd 
în faţa lor pilde luminoase ale 
dărUlrll şi abnegaţiei - tara este 
încrezătoare şi puternică. Şi zim
belul senin, şi florile recunoştinţei, 

trimise după un obicei străvechi 
m ceas de sărbătoare celor mai 
dragi, cu urarea de „La mulţi ani 
în sănătate şi fericire! ", se contu
rează acum în gîndul şi în scrisul 
meu - ca un semn al bucuriilor 
~i împlinirilor noastre comune. E 
bine de ştiut că toată ţara, că tot 
poporul, strins unit în jurul parti
dului, că toţi cetăţenii ţării 
egali în drepturi şi îndatoriri -
sint animaţi de cl"edinta că munca 
cinstită, abnegaţia, spiritul revolu
•ţionar sint bunuri nepreţuite ale 
societăţii. 

Numele p atriotului, revotuţiona
rulu.i, savantului de largă recu
noaştere internaţionalA - numele 
drag al tovarăşei Elena Ceauşescu 
- în aceşti ani ai marilor infăp
tuk i umane - a prim1t putere 
de simbol, putere de exemplu, de 
la care şi din care radiază forţa 
luminii creatoare, forţa dărukii 
pentru cei mulţi, pentl"u ţară, pen
tru omenirea întreagă. 

In perspectiva anilor ce vin, în 
orizonturile largi ale dezvoltării 
ştiinţei şi culturii l"Omâneşti, aceas
tă figură luminoasă, această perso
nalitate demnă de istoria tuturor 
timpurilor primeşte noi valenţe. 
Este acel m obilizator şi înflăcărat 
exemplu al naţiunii la care se vor 
reintoarce toate generaţiile ce v in 

pentru a învăţa pilduitoarea ei 
dăruire de ţară. 

Acwn, în cea dintîi lună a anu
lui, cînd venim cu gjndurile ş i 
sentimentele noastre cele mai sin
cere, cind purtăm în noi razele 
recunoştinţei şi căldura sufletului 
nostru, cuvintele noastre parcă se 
transformă în flori, în priviri se
nin~ ale copiilor ţării, în cîntec şi 
în vers cu seva nesecată a memo
riei. A memoriei omului care tră
ieşte p rezentul şi cinsteşte propria 
sa istorie, care sărută pămlntul ţă
riî şi stringe mina muncitorilor 
din uzine şi de pe ogoare, care 
respiră aerul proaspăt al culturii 
şi se reînnoieşte prin descoperirile 
ştiinţei umane, şi care, mai presus 
de toate, visează cu ardoare o ţară 
î n! loritoare sub cerul senin al 
păcii. 

Alese cuvinte pentru această 
nouă condiţie umană. 

Fierbinte gind pentru alesul om 
al tării. 

De zilele aniversare, flori pentru 
tovarăşa Elena Ceauşescu, n ori 
pentru tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Şi cu ele, tot ataşamentul şi toată 
dăruirea noastră. 
\ 

Maria PONGRACZ-POP 
redactor-şef ,.al ziarului 
„SZABAD SZO "-Timiş 

- TELEGRAMA CONSILIULUI ZIARIŞTILOR -

(Continuare din pag. 12) 

mireţe de edificare a socialbmului şi comunismului 
in România. 
Animaţi de aceste înAJţiUoarc ginduri şi senti

mente, vi adresăm djn adincul inimilor noastre 
UJ'area ca, împreuni cu tovarăşul N_icolae C<'auşescu, 
sl vi bucuraţi de ani îndelungaţi şi rodnici, în 

deplini sănătate şi putere de munci, pentru a 
încununa cu noi împliniri bog1tta şi multilaterala 
dumneavoastră activitate politică, revoluţlonarl şi 
ştiinţifică, pusă in slujba înălţării patriei, a bunl
stării şi fericirii po1>0rului român. 

La mulţi ani, 
mult stimatil to\•arlşă ELF.NA CEAUŞESCU ! 
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Ginduri de 
Jmpreună cu. întreaga presil 

românea.scd, dindu-se .ex presie 
gtndu.rilor şi sentimentelor în
tregului nostru popo·r, şl edi
turile aii ţinut să march.eze, 
prin a11Lologii omagia.le, lumi
noasa zL de 7 icui.uarie 1989. 

A stfel, Editu,ra Emtnescu a 
făcut sit apa.ră, sub egida 
Consiliului C:ii•.arit şi Ediu:a
ţLei Socialiste, volumul CU
NUNA DE LAURI. Mai bine 
de o sută de autori - oa
m eni de mere, artiştt ai pe
nelul.iii şi a L scenet etc. -
î ; j rostesc, in versuri sau în 
proză. senttmentel~ lor de re-

caldă dragoste 
cunoştinţă adresate tn;;ardşei 
ELENA CEAUŞESCU, simbol 
al personalitdţiL active, a.l 
luptătoarei d'irze şt neinfricate 
pent ru ţeluri 110bile. 

La rîn.:fal el, Editur,i Al'
batros a pu?!icat volumul 
omagial de versul'L URARE 
DIN INIMA TARII . Apă·rnt 
într-o aleasă ţi11utcl graffoă, 
el rewneşte semn :ituTL ale u 
nor creatori de cele mai dt
f erite profesii., care muncesc 
şi trăiesc pe tot intLnsut 
µi1'tt. 

Celor două ample antologii 
Zi se alătură, printr-o izbuti-

. 
Sl „ recunostintă „ .4 

tă apariţie edita-rial ii, poeta 
Vibleta Zamfi.rescu, caTe de
dică tooorăşei Elena Ceauşescu. 
o vibrantă carte ele poeme, 
sub -fo!Jrte insplratlLZ titlu, 
FLOARE DE SUFLET. Apilrut 
La Edi.tuTa. Cartea Romilneas-
că, noul volum dci expresie, 
de la pri:ma şi pînă la ulti
ma ltti fiLd, dragostei, preţui
rii şi Tespectului pe ca.re oa
menii de cultură şi artă, toţi 

oamenii muncii le nutresc 
f aţei de marea şi distinsa 
fiică a tării. 

Am primit la redactie: 
J 
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Ca şi în editille ani
lor trecuţi, realizatorii 
almanahului „Scinleia 
19119" vădesc preocupa
rea de a oferi cititorilor 
o publicatie cu un su-

mar bogat şj divers. 
bine echiUbrat, a tent 
pus i'n valoare prin tr-o 
prezentare grafică (")i
namică si suE!estivli . 

O sinteză arnolă a a
nului 1088. anul unor 
noi si însemnate reaJl
zărJ în edif1carea so
cialis tâ a tării. anul u
nor importante eveni
mente oolitice. cu ecou 
national si i nternaţio

nAl i11 deschidere, 
rP.aduce in memoria C'J
t!torilor momente!P. Im
portante ale anului 
în{:heiat, făcînd trecerea 
către evenimentele anu
lui 1989: 45 de ani de la 
victoria revoluţiei de 
el1 berare socială şi na
ţională, antifascistă şi 
antiimperialis tă, 50 de 

ani de la 1 Mai 1939, 130 
de ani de la formarea 
Statului Naţional Român 
Modern prin unirea Mol
dovei si Munleniei ş.a. 
O mentiune aparte se 
cuvine pentru oaltinlle 
consacrate centenarului 
Eminescu, dense si 
va date. propun.înd un
szhiu1·j inediite de recep
tare a personalităţij şi 
operei poetului naţio
nal. Remarcabile s!nt1 
rl!'l a semenea, paginile 
l'f"unile sub titlul „Că
lălnri.e în timn prin 
Bucuresti ". care reu
sesc să contureze ima
ginea oraşulul de ierL 
el~ azi şi de milne. Din 
sumarul boi!at al nu
m»rul ui nu lipsesc ar-

tir.ole din domen1i de 
lare interes precum 
ce le oe care le-am pu
teA reuni sub titlul ge
neric „Ştiinţa şi via
ţa ''. Devenit~ 1raditiC\
nale. rubrlci ca „In
stantanee pe mapa
mond·', „Breviar juri
dic" Faptul diversJ' 
1iDi~ ·~aietul grefieru: 
lui " rămîn la fel de in
structive şi at ractive. 
Prin înli'eg conţinutul 
său ca şi prin grafica 
inspirată - semnată de 
Mari n Petrescu - pu
nînd în valoare .fiecare 
text in parte, ediţia 
l 989 a almanahului 
„Sointeia" se înscrie ca 
o certă reasită publl
ds lică. 

l\L C. 



EXPUNEREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 

secretar general al partidului, 

la şedinţa a Plenarei CC al P. C R„,. 

a orga
1
nismelor democratice 

• 
ŞI obşteşti 

.., 

masa • i1 organizaţiilor de 

Docume'nt programatic 
de exception~lă valoare 
pentru Întreaga noastră presă 

Dezbateri profesionale 
Am păşit în noul an sub auspicii d eosebit de 

generoase, de îmbucurătoare, înarmaţi fiind cu 
orientările limpezi, concrete, stimulatoar e date de 
tovarăşul. N]colae Ceauşescu, secretarul gene1<il al 
partldulw, m magistrala sa Expunere prezentată 
la şedinţa com,ună a C.C. a l P.C.R., a organi smelor 
demoCJ.'atic4: şi organizaţiilor de masă şi obş leşti, 
precum şi m MesaJul de Anul Nou adresat .între
gului nostru ipoper, 1a postmile de radio şi televiziu
ne. Şi am păşit, cum se spw1e, cu dreptul, b'otăr.îţi să 
dăm cea m ai înaltă expresie, în activitatea noastră 
publlc.i.stică, acesjot 01ientăd, teze şi idei de în
semnătate cardinală pentru întreaga vîaţă politlcă, 
e<l?nomică şi socială a ţării. Să contribuim, astfel, 
Pl'ln mijloa'ce1e noastl'e specifice, la înlăptuixea 
neabătută a prevederilor planului pe anul 1989, 

ale :programelor de dezv01ltar~ economtco-socială 
a patriel, la educarea politkă a maselor, la făuri
rea omului nou, omlll societăţii socialiste şi comu
nJste. Est.e datoria fiecărui gazetar. a fiecărui lu
crăJor <l'in presă de a se angaja cu deplină respon
sabilitate, în locul său de muncă şi in func~ia ce 
o ocupă, asemenea tutuwr activiştilox de partid 
şi de stat, tuturor comunlşti'.lox:, oa acest an să a
ducă ţării, poporului nostru noi şi măreţe împli
nil' i, cele mai bune rezultate în toate dome~Jle. 
Este, de altminteri, şi ideea ce se degajă pregnant 
din opiniile ex.primate în continWlre de partici
panţii la dezbaterea noastră profesională: George 
BUREŢEA, Elena SOLUNCA, col. Octavian GOGA 
şl Ioan BURCUŞEl.r. 

Răspundere sporită in realizarea 
sarcinilor economice şi sociale 

ea t uturor legităţilor obiective, o 
dezvoltare marcată puternic de spe
cificitatea zonei, a tradiţiilor şi as
piraţi!lor locuitorilor ei. 

Conceput în litera .realismului şi 
profundei clarviziuni ce cru:acteri
zează strategia elaborată de secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tablo
ul dinamicii vieţii economice şi so
ciale implică 'UllÎrea -tuturor ener
giilor într-un uriaş torent, mobl
Uzarea t)uternică a oamenilar mun
Cli la real:lzarea inteirală şi exem
plară a sarcinilor de plan, în con-
11li.nuă creştere. Judeţu] a încheiat 
anul 1988 .cu o producţie marfă 
indu~trială de peste 13 mfiliarde 
lei. Anul acesta, ereluLaşi ln-

hemet în „caravana" 

C dezvoltării abia către 
sfîrşitul anilor '60, Me
hedinţiul a beneficiat, 

. asemenea celorlalte ju-
deţe irămase în Ul!'IDli, de ritm1.11·i 
de dezvoltare mult superioare me-

diei pe ţară, fondurile de investi ţii 
alocate acestei t:one în ultimele 
două decenii ajungînd la circa 80 
miliarde lei. O dezvoltare în ritm 
accelerat, menită să potenţeze un 
foarte complex angrenaj economico
socia1) o dezvoltare circumscrisă şi 
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„Să facem astfel 4ncit in 1989 - anul cind se implinesc 45 de ani de la 
victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimpe· 
rialistă şi va avea loc cel de-al XIV-iea Congres al partidului - să obţinem 
cele mai bune rezultate în industrie, cea mai mare producţie agricolă, să 
realizăm în bune condiţii investiţiile şi progresul tuturor sectoarelor de acti
vitate". 

cllcator i s-a rezervat o creştere 
de 5 miliarde lei, ca la finele ac
tualului cincina l să existe deja 
pr~mise pentru obţinerea unei pro
ducţii marfă industriale de 20 mi
liarde lei. In înfăptuirea acestui 
obiectiv, gazeta n02stră poate şi tre
buie să-şi revendice un rol din ce 
în ce mai activ. Modul de impli
care a gazetarilor l n viaţa econo
mică şi socială a patriei a fost, de 
altfel, din nou, magistral de.finit 
de secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în Ex
punerea din 28 noiembrie a.c. Avem 
o linie clară, avem deziderat~ şi 
priorităţi riguros fundamentate. 
Trebuie să milităm ferm pentru 
"'"dezbaterea critică şi autocritică 
a dUeritelor probleme, si perfec
Uonim dezbaterile şi cadrul demo
cratic pentru adoptarea botărîri· 
lor", să ne implicăm cu mai multă 
fermitate „in lichidarea lipsurilor, 
in combaterea stărilor de lucruri 
negative şi in perfecţionarea între
gii actlvHăii, in promovarea noului 
ca una din cerinţele revoluţionare 
ale mersului inainte". Aceste 
orientări, îndemnuri şi exigenţe 
formulate de conducătorul partidu
lui şi statului nostrn şi-au găsit o 
putemică rezonanţă în preocupările 
gazetarilor mehedinţeni. noi dispu
nînd acum de o „!tehnică de J uptă" 
adecvată, elaborată în shinsă con
cordanţă cu realităţile economice şi 
sociale ale judeţului. 

Nu întîmplător aducem în dezba
tere personalizarea modalităţilor 
publicistice, ancorarea lor în spe
cificul vieţii' economice şi soclale. 
Judeţul nostru excelează în pro
ductia de energie, construcţii de 
maşini, celuloză şi hirtle - mai 
nou in minerit şi chimie - sectoa
re prioritare, hotărîtoare pentru 
progresul patriei. Demersul publi
cistic trebuie deci orientat cu 
precădere către aceste domenii. 
Pentru că nu aceleaşi efecte se 
pot sconta abordînd ~nd şi cind 
problemele din minerit sau, d im
potrivă, elaborînd o suită de ac
ţiuni de presă menite să asigure 
demersului publicistic coeren(.ă, 
precizie, finalitate. Este foarte sim
plu şi, .probabil, inspirat să amen
dezi unele texte cu genericul „Pa
triei mal mult cărbune !". La !el 
ele simplu este să atragi atenţia în 
pagina întâi că mai sint doar 10 sau 
15 zile pină la finele anului, cll a 
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început numărătoarea inversă în 
raportarea inde.plin!.rii sarcinilor 
zilnice şi valorice de plan. Bifezi 
astfel, .în planul zilnic sau săptă
minal, încă o poziţie. Dacă titlul 
sau genericul respecliv va fi sus
jinut cu dezbateri la obiect, meto
dice, conexate in pledoariile pre
cedente şi în exigenţele imediate, 
se poate spune că demersul publi
cistic, hirtia şi cernea la tipografică 
au .fost consumate cu rost. Dacă am 
„Upit·', însă, acel generic - şi ast
fel de situaţii se mai intilnesc î n 
tabloidul nosh·u ! - doar ca să ne 
onorăm o indicaţie, am comis, în 
cel mai fericit caz. un paleativ, 
care uneori nu numai că nu ser
veşte la nimic ci, dimpotrivă, poa
te imuniza a tentia şi l'eceptivitalea 
cititorului. Ne-am gîndit de aceea 
să acţionăm in aşa .fel încit să nu 
consum~m„. gloanţele oricum. în 
minerit, de pildă, şi noi mehedjn
ţenii avem u nele probleme pe linia 
asigurării stocului de cărbune la 
centralele electrotermice Halinga şi 
Drobeta Turnu Severin. Minerii au 
în stoc cărbune )a Huslcioara, Ze
gujani şi Livezile, dar încărcarea 
şi transportul lui către termocen
trale înregistrează nedorite hiaLu
sbri. Mai eficientă decît deviza 
!Uenţionată mai sus se va dvvedl, 
m acest caz, o suită de reportaje
anchetă, scrise c<lt la cot cu minerii 
şi electromecanicii, care hotărăsc 
de fapt ritmurile de livrare. $1 ac
ţiuni de acest gen sint, considerăm, 
binevenite in centralele elech·ice Ia 
Combinatul de celulozf\ şi hîrtia, 
pe platforma noi lor intreprinderi, 

de anvelope şi metalurgică - unde 
tinerele detaşamente de muncitori, 
în bună parte recrutaţi din mediul 
rural - pot şi trebuie să se regă
sească în rindurile noastre cu idei
le şi aspiraţiile lor, cu obligaţiile 
ce le revin în noua ipostază de 
muncitori Intr-o modernă unitate 
economică. 

Mobilizarea maselor largi de oa
meni al muncii La îndeplinirea rit
mică, a sarcinilC\r de plan, ce ne 
revin pe anul i989 şi pe întregul 
cincinal reclamă deci o abordare„. 
ritmică. susţinută a problemelor 
de greutate. Aceasta presupune a
profundarea dialogului cu făuritorii 
bunurllor materiale - din biroul 
statisticianului în.„ biroul sudoru
lui, a l lăcătuşului sau frezoruluL 
lar cind competenţa >teritorială ne 
esle ameninţată, să apelăm la 
colaborarea cu redacţiile ziarelor 
centrale, care pat emite semnale 
receptabile partenerilor de coope
rare ai colectivelor noastre · de 
muncă. 
Să milităm deci împotriva celor 

ce doar „scrijelesc" ogorul cuvin
telor şi, cu toţii, să insămînţăm 
acest ogor cu săminţa capabilă să 
germineze mirabll, in conştiinţa şi 
faptele cititorilor noştri. De unde 
vom lua această sămînţă ? I Din 
înseşi frămintărlle oamenilor d~n 
fabrici şi de pe ogoare, din conso
nanţa de idei şi aspiraţii a repor
terului şi omului in salopetă. 

George BUREŢEA 
secretar responsabil de redacţie 
la gazeta „VIITORUL"-Mehedlnţi 

Telul activităţii noastre, 
omului nou modelarea 

A n marele forum a1 de-

1 mocraţiei muncHoreştirevolutionare. secrei.al"ul 
general al partidului, în 
Ex:Punerea rostită la în-

ceputul lucrărilor. afirmînd impor
tanţa deosebită a activităţii ideolo
gice şi politico-educative, sublinia, 
din nou. că realizările obtinute nu 

sint incă la nivelul necesar, că „s-a 
produs o anumită rlminere in urmi 
a nivelului general. ideologie, poli· 
Uco-educaUv, taţi de dezvoltarP..a 
forţelor ,1 relaţlllor de producţie, a 
socletlţll noastre socialiste, în 
ansamblu". Cauzele sînt, în 
cea mai mare parte a lor, 
de natură şubiectlvă şi ţin, în 



„Să facem astfel incit, într-o perioadă scurtă, activitatea teoretică, ideo
logică să se transforme într-o puternică forţă care să lumineze, asemenea 
soarelui strălucitor, calea spre comunism, spre o lume în care oamenii vor 
fi pe deplin stăpâni pe destinele lor I". 

esenţă, şi de perpetuarea w1ei 
anume prejudecăţi în virtutea că
reia mddilicările ,petrecute în struc
tura socială, în forţele de produc
ţie generează, oarecwn automat, o 
co~ştlinţă individuală şi socială 
adecva1ă. ln consecinţă,. iactivltalea 
ideologică ar putea fi trecută pe 
un plan secund. Desigur, _realizările 
construcţiei 5-ociallste smt ar~u
mente de netăgăduit şi, în sine, pol 
constitui o şcoală a virluti'lor revo
Iu tionare, dar necesitatea acestui 
adevăr nu se dezvăluie a fi şi sufi
cientă dacă ţi!nem -seama de com
plexiitatea iprocesului istoric, ~e 
faptul că socialismul trebuie să fie 

• 0 operă conştientă şi responsabilă, 
de faptul că viitorul trebuie con
ceput :într-o perspectivă realistă. 
Apoi, este bine ştilllt că in acest 
veac atît de iputernic ideologizat, 
cind confruntarea fa<:e mereu mni 
simţită nevoia dialogului, s -a vor
bit ata't de mulit despre ideolog le, 
s-au ,propagat atit de multe ideolo
gii incit s-a creat impresia că e
xistă deja premise ale dezideologi
z_ării şi că acest domeniu va fi 111-

~
rat cu totul fie în cel al politi
ui fie al economicului, file in 
, 'mai generos, al culturalului. 

Susţinătorii teoriilor dezideologiză-
1~ii ignoră, voit sau nu, complexi
tatea demersurilor teoretice şi ca
ract.erul oarecum proteiform al a
cestui fel de aciivjtate socială. Jn 
acest sens s-a impus cu prioritate 
o inţelegere asupra definiţiei aces
tui concept elaborat de Destutt de 
Tracy şi evoluindl de atunci, odată 
cu Istoria politica şi culturală a 
Clecărei clase. societăţi, a omen1ril. 
Ar fi suficient a lua in consideraţie 
doar etimologia acestui cuvînt -
de h eldo1 care înseamnă imagine, 
formă, şi Jogos-dlsclpliină - pentru 
a vedea că dispariţia ideologiei nu 
constituie şi nu va constituJ o pro
blemă şi tocmai de aceea este im
portant să se cunoască foarte b ine 
ş i să se înţeleagă acea totalitate a 
ideilor, concepţiilor şi teo1'1ilol' pri
vind societatea. relaţiile social-in di 
vidual, social„polltic, ştiinţă,-politică 
ş.a Şi trebuie adăugat că puternica 
dezvoltare a şrnnţel, impactul teh
nologi4lor de virf asupra societăţii 
nu au dus la o egală şi unanimă 
rezolvare a problematicii sociale şi 
umane, ci, m~I degrabă a imbogă\it 
această problematică atit ci.I reali
zăti . dt. şi cu mari şi grave semne 
de întrebare. M ai mult, probleme 
care apar într•un perimetru delimi-

laL se globalizează î n tr-un ri tm 
care impune o conştientizare rapid§. 
a ma1:ilor răspunderi pe care le 
avem ca specie, -comunitate, individ. 
Neutrali tatea ştiinţei - a teorillor 
şi metodelor ei - nu poate anula 
cum scrie Paul Claval, „miturile 
fondatoare ale ştiinţelor sociale", 
dimpotrivă, le conferă praclic o 
nouă şUinţ.ă şi noi forme de inter
dependenţa dfotre ~tiinţă şi ideolo
g ie. Din punctul n ostru de vedel'e 
este cardinal să ne amintim că. la 
vremea sa. î n temeietorii materialis
mului au formuJat principiul în 
virtutea căruia „cu :ftiecare mare 
descoperire ştiintifică materJ..aUsmul 
trebuie să-şi schimbe forma". ln 
documentele partidului nostru se 
subl'lniază ades necesitatea perma
nentizării spiniitului revoluţionar în 
toate domeniile, c~ (:e !n prin
cipal înseamnă cunoaştere ştiinţi
fică şi acţiune rea!lis1ă, luciqă, satis
făcind relaţia inecesar-posibil-dezi
rabil. Cum răspunde activ.Ltali::a 
ideologică acestui imperativ al re
voluţiei fot,mulale în ştiinţă 'Şi teh
nică, dar cu impiicaţil socio-umane 
dintre cele mal d iverse? 

ln documentele partidului este 
formulat cu claritate scopul activi 
tă~ii ldeologlce şl poliil:ico-educative 
- acela de modelare a unui t ip de 
personalUate umană, conştientă că 
tmplln lrf'a sa ca vaJoare tnseamnă 
pal1tlcipare creatoare la întreaga 
activitate şi viată socială. Aceasta 
nu înseamnă. nici oe departe, o 
neutralizare sau o dizolvare a In
dividului în social. după cum nu 
presupune o „arendare" a genera
lului-soci.al de căt.re un grup mal 
mult sau mal pufin restrlns de in
di v-izi. De aici am putea dedur.:e. 
într-o pnimă instantă, caracterul 
întreit de conUnuJtate, noutate (in 
ritm cu noul indus de ştiintă. lch
niic şi tehnolo~lc în principal. dar 
şi cu valorile noi din alte domenil 

· ale vieţll spirit·uale) şi unitate în 
diversitate. Cu un grad maxim de 
complexitate este p roblem.a: cum 
so desfă'3oară acea.stă activitate, 
rezolvarea ei optimă - de natu
ră, credem, a reduce decalaiuJ 
Cată de forţele de producţie. Căci. 
trebu,ie să recunoaştem, într-un timp 
al calculatoal'e.lor din ce în ce ma:i 
performante nu se poale gindi şi 
acţiona du,pă modelele primei revo
luţii Industriale; un sistem-e~pert 
nu ooate fi operaţional în orice 
mediu ş.a.m.d. ln prinoil)iu, răs
ounsul vizează o adecvare a forme
lor s i metodelor „clasice" sau. mai 
nou. la specificul fiecărui sedtor de 
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activitate; o adecvare absolut ne
cesară ţinind seama de specializarea 
marcată a vieţii sociale, de d·ivizi
unea muncii, care refomnuJează în 
alte dimensiulli relaţia unitat€
parte. Din păcate, trebuie să recu
noaştem însă o anwne sărăcie a 
acestor forme şi metode ca
re, nu o dală, se u:ezu
mă la repetiţie sau la ,,folosi
rea·• unor dtait.e din opere cl~ice 
şi din documente 'ele partid. Ştim 
că „repetiţia este mama învăţătu
rii", dar cultivarea spiritului crea
tor. novator, depăşeşte această 
primă •pă, înţelegerea illU in
seamnă a şti pe dinafară paragrafe 
înt.regi dinit.r-o operă sau alta, chiar 
atu.ne! cînd e fundamentală, astmi
larea ldeilo1· nu înseamnă însuşirea 
meca.nil:ă ·a unor „prefabricat.eu teo
Tetice. Fol-OSirea unor asemenea 
metode este conform legii mLnimu
lld efort şi, în ace~! timp, fereşte. 
aparent, de greşeli, erodind î n timp 
spiritul de responsabilitate şi, în 
ultimă insta.nţă, putindanula valoa
rea de personalitate, proprie fiecărui 
individ. S -a.r putea vorbi. chiar, şi 
de un potenţial de înstrăinare so
cială şi umană pe care il au a<stf'6l de 
foxme. Nu o da.tă repetarea princi
piilor, scopurilor şi idea'!urilor poa
te determina falsa ~mpresie că aces
tea au statutul valoric al realdtăţil. 
Aşa se face, de pildă, că se vorbeşte 
de lărgirea orirontulu! de cunoaştere 
şi cultură, de „luptă împotriva 
ignoranţei", dar de făcut se face 
incă prea puţin. Oum se subordo
nează acestul imperativ, !Ol1lll~lat 
de secretarul gener~l al partidului. 
activitatea editorială şi cea publi
cistică? Iată o in.trebaxe mereu 
deschlisă în fa.ţa lloastră şl căreia 
treblJl!e să l se răspundă nu prin 
r epetare, el prin fapte, prin aote de 
culitură autentică; printr-o reală 
creştere a accesului la valorile şti
inţei şi artei, naţionale şi univer
sale. Am· mai putea lua şi un alt 
aspect - cel a1 combativităţLi, in
dispensabile aatn~ltliţil ideologice de 
natură constructivă. Şi aici am 
putea .remarca o sărăcire tn con
\inut şi ~dei a materialelor, care, 
în schimb, abundă in etichetări. si 
nu de argumentele necesare for
mării unor convingeri. Neîndoios. 
sint numeroase iteorii criticabile 5i 
este necesară adoptarea unei ati
tudini combative, dar şi în ce le pri
veşte se impune o intelegere manl
Iestată prin demonstraţie logică, prnn 
lr-o bogată argumentaţie cu larRi 
trimiteri Ia istoria social-politică, la 
int.reaga cultwră. Adjectivul, la orice 
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„Dezvoltarea spiritului de cinste, de omenie, de apărare a avutului gene· 
ral trebuie să constituie unul din obiectivele permanente ale activităţii poli· 
tico-educative, d~ . formare a conştiinţei revoluţionare a omului nou". 
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grad de eomparaţie ar fi folosit, are 
o forţă descriptivă, în nici un icaz 
forţă demonstrativă. Nu putem con
vinge pe cineva că o teorie este 
reactionară dOa.r „taxînd-o" ca 
atare, ci demonstrînd, căutînd a 
face să se înţeleagă de ce şi cum 
s-a ajuns la asemenea idei, de oe 
şi cwn pot fi .ele •nocive pentru om 
şi societate. 
Cerinţa eficienţei acţiunii ideolo

gice ar trebui să constlituie obiec
tul unor :foarte senioase studii plurj 
şi interdisciplinare pentru că există 
riscul ca lipsa caraeterului cu ade
vărat conviJlgător al unor astfel 
de materiale să crească permeabi
litatea :faţă de concepţi1He nocive. 
In Manuscrisele din 1844, Marx 
spunea că „aativitatea 'Liberă şi con
ştientă constituie caracterul generic 
al omului". Pornind de aici, acti
vitatea ldeologică işi ~rmă valoa
rea socială î n măsura in care reu
~te să sporească gradul de liber
tate şi puterea de conştienitizare a 
fiecărui membru al societăţii. A
ceasta pu;ne problema foarte seri
oasă a competenţe1 şi responsabi'U
tătii <lelor care activează în dome
niul ideologic, al culturii şi educa
ţie) poUtice. care, departe de a ii 
doar simpli funcţionari ai unor 
idei. T>rincloii şi teorii generoase. ar 
trebui să fie. în primul cinel şi în 
mod obli~atoxiu, ,oameni ou un larg 

orizont de cultură şi cunoaştere, 
adusă, atit cit este cu ipu/tintă. la 
zi, cu o mare disponibilitate spre 
dialogul druia nimic din ceea ce 
este uman să nu--i fie străin, dar, 
opus categork a tot ceea ce poate 
ştirbi demnitatea omului. Mai pre
sus de ol'ice. eI rtrebuie să fle un 
om de omenie. Ştim, din inţelep
ciunea poporului, că poţi fi om şi 
fără omenie şi tocmai de aceea nu 
te pqţi împlini pe deplin decît fiind 
om de omenie, exipresle al cărei 

ha lou de amb1gulitate nu o sărăceşte 
în co-nţinut, ci o împlineşte (spre 
nesfir:şit) cu ceea ce fiecare poate 
da semenului şi societăţii , îmbogă
ţindu-i şi 6mb6găţlndu-.se pe sine. 
De aceea considerăm că activitătU 
ideologice a.r trebu.i să-i fie pro
pnie densi•tatea. profunzimea şi ri
goarea ştiinţei, plasticitatea valori
lor cu1turii şi artei, respeotul şi 
dragostea pentru om. dorinţa de a 
face din idealurile şl valorile uma
niste un factor prinoi.pal de so1!d.a
rizare, ştiut f:iind că omul nu este 
numai, pur şi simplu, o fiinţă so
cia'lă, dar şi singura flintă care nu 
poate exista şi evolua ascendent 
decit ii111.tr-un mediu sooial. 

Elena SOLUNCA 
redactor principal la re'V'il!ta 

„CONTEMPORANUL" 

Dezv.oltarea spiritului de cinste, 
a grijii faţă de avutul poporului 

D 
ocument programatic de 
o jnestimabirJă valoare 
teoretică şi .practică, 
car-a orientează într-o 
limpede perspectivă ac-

tivitatea de perfecţionare a organi
zărtli şi condtwetii întregii vieţi e
conomlc0-sociale1 Ex p u n e re a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la 
şedinj.a comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor democratke 
şi or.ganizaţli.lor de masă şi obşteşti 
pune cu pregnanţă în evidentă im
portanţa deosebită pe care conşti
inţa soclalistă, cinstea, · omenia, 
demnitat.ea şi onoarea le au în 
eooca pe care o .străbate acum so
cietatea noastră - epoca infăptulrli 
oelor mai cutezăitoare programe de 
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dezvoltare din jstoria multimilenară 
a României. 

„ V a trebui s~ se ac$ioneze -
sublinia secretaruJ general al par
tidulLui n ostru - cu toată botărîrea 
împotriva oricăror manilestări de 
n ecinste. de deln.pidare, de sustra
gere, sub o formă sau alta, din 
avutul general, precum şi din pro
prid:\iea pe1·sonală, să întărim sen
timentul de cinste şi răspundere 
fată de pro,prietatea generală şi per
sonală. '.l'rebuie să ajungem acolo 
incît cinstea, apărarea proprielâţii, 
a avu~iei întregului popor, spirilul 
de dreptate să devină o caracteris
tică definitorie a omului nou, con
s tructor conştient al soctdăţil so
cialiste şi comuniste". 

Stat-0mica .preocupare pentru dez
vol t.area conştiinţei noi, socialiste, 
pentru educarea oamenilor in spl
ri tul cinstei şi corectrl ludinU se în
temeiază pe încrederea neabătuită a 
partidului in oameni. in marile lor 
resurse şi posibilităţi de a se itrans
forona pe ei înşişi, de a se "perfec
tiona şi autodepăşi, de a-şi mobiliza 
forţele sub semnul unor înalte <..'0-
mandamente sooiale. Iată de ce, ac
tivitatea de preveni·re a oricăror 
manifestăr1 all'tisociale - îndeosebi 
a actelor de necinste, de delapidare. 
<le sustragere, sub o formă sau 
a1ta, din avutul obştesc, dln bunu
rile cetăţenilor - este o problemă 
a tintregu.lul nostru popor. 

Antrenarea maselor de oamenl ai 
muncii în activi•ta~ de .preve
ni re a oricăror fapte contrare nor
melor de drept instituite în so
cietatea noastră se inttemeiază pe 
faptul că apărarea cu~lor rf!!Vo
luţionare ale 1poporului, a avu.tulul 
obştesc. a ordinii şi ldllliştil publice., 
a drepturilor şi lil:>ertăţilor cetăţe
neşti con sti'tufo obligaţii pati.iotice 
alle noastre, alle tuturor. N.umai cu 
sprijinu.I activ şi organizat al tn
tregului popar, organele de stat -
inclusiv ale Mindls.terului de Interne 
- îşi ipot intleplinl in cele mal 
bune condiţii sarcinile încredinţata. 

Misiuinile de o deosebită i:mpor
t:anţă :puse in faţa aparatului nostru. 
de căltre conducerea part.iclului şi 
sta tui1ui, .personal de t o v a .r ă ş u l 
Nicolae Ceauşescu, comandantul 
suprem al forţelor amnate - reac
stual!lzate şi Î!1l magistrala Expuru:re 
la înaltul forum ail democraţiei 
immcitoreşti-revoluţionare din no
iembrie 1988 - relevă încă o dată 
nece.9itatea intensificării actiV'ităţli 
de preveni.r~ şi descoperire a în
f·raeţi.Wlilor şi a altor fapte anti
sociale, de aplicare şi respectare 
stnidă a legalităţil socialiste, tn 
scopul înfăptuirii consecvente a 
princlpiu'1ui construirld socialismu
lui cu poporul şi n>en.tru popor. Dar 
organizarea şi desfă.şu rarea unei e
ficiente activităţi de prevenire re
clamă clin partea cadrelor n oastre 
o bună pregătire pdlitdco-ideologică 
şi profesional-juiridică. Fără o înţe
legere deplină a cerinţelor majore 
desprinse din dooumentele de par
tid, din opera secretarului genera1 
al partidului nostru, fără o profun
dă cunoaştere a legilor. a ord:inelor 
şi dispo2liţiilor în vigoare, nu va 
putea fi .realizată activitatea de 
prevenire şi de descoperire a fap-
4elO't' antisociale- Tocmai de aceea. 
ca zla.Iiiştl comunişti. înregimentaţi 
în frontul dinamic al 'Propagandei 



„Trebuie să se înţeleagă bine că nu putem înfăptui obiectivele actualului 
plan cincinal fără o puternică ridicare a calităţi i şi a nivelului tehnic. A
ceasta constituie una 'din cerinţele fundamentale ale întregii noastre acti
vităli I". 

de pantid, sintem hotărîţi să acţio
năm şi mai put~ic, prin forţa cu
vintului scris, pentru dezvoltarea 
mindriei cadrelor şi militarilor noş
tri faţă de it-0t ceea ce s-a ctitorit 
in această perioadă ·marcll'tă de ne
asemuite implinirl revolu~ionate, 
mobillzîndu-i la ridicarea nivelll.Jul 
lor de pregătire şi realizarea la 
parametri superiori de cali tale şi 
eficienţă. a misiunilor incredjnţale. 
De-mersurile gazet.>treşti pe oare ni 
le propunem - în spidtul ideilor 
rezuLtaite din •ac.est document de im
portantă fundament:ală - nu cad 
pe un teren gol. nici nu echiva
lează cu iniţierea unei campanii 
publiciS:tice ad-hoc. Permanent re
ceptiv IJa cuvintul parliduluî , incă 
ele la apariţia Tezelor din april.ie, 
z.ial'ul nostru a contribuit, ip11in rn
termediul a numeroase al'liicole. 
not~, i:epontaje, dezb.at.eri, la inţe
lege.n~a esenţei miliitanrte a coman
damentelor majore fermulale de 
seciietarul general al P.artidului, re
fleotînd angajamentul unş.qim al 
efectivelor Ministerului de Interne 
in transpunerea ~or .în practică, ex
perienţa dobindiită de comandanţi, 
erganele şl · organl.zatUle de partid, 
de colectivele de lucrători în perlec
tionarea stilului şi metodelor de 
muncă, a aotuluJ organizării şi con
ducet·ii intregli activităţi din . uni
tăU intr-Wl proces poliitico-organi
zatark . marcat de o permanentă 
eficientizare. 

Avlnd. aşadar, ro,-,gumentele con-
4inuităţii, vrem să ne ]mpllcăm 
direct 'în dinamica vieţii, să ac\io
năm mai energic. cu mai mult 
curaj pentru promovarea elemen
telor caliita'tiive noj. elaborând mato-
1iale cu oronunt<ale valente forma
tive, superioa1'e în conţinut şi ex
presie. Ştim, însă, că va trebui să 
eliminăm ii:otal optic.a de tip p1·e
ponderent cantitaMv. să ne ba-zăm 
demersl:lrile pe evaluăm calitative. 
să nu ne fie teamă a dezvălui ca
rentele munc1i noastre, întărind 
au 1.o·exigenţa, asLfel încîl articolele 
ce văd lumina .tipanilui să comu
nice un mesaj cu adevărat viabll. 
mobiali2la:lor. contribuind la for.ma
l'ea unoc trainice motivaţii şi con
vin~erl pattriCYtice. irevolllţional'e in 
rindu) cititorilor. Vom întreprinde, 
in acest sens. pe un front de ac
ţiune c"nvergentă cu factorii politici 
si · de comandă din unităţi, măsuri 
menite să conttibuie la dezvolfa.rea 
'oiriitulul revolutionar al comuniş-ti 
lor. al .tuturor cadhlor. elevilor şi 
militarilor in termen. al acelui sîm
bure ~ncandescenit al iubirii de 
neam şi de ţ.ară, al ataşamentului 

fată de cauza soclalismull1l, care 
să genereze angajarea lor cu înt re!i:ul 
poten(.ial creator la l'ealizarea obiec
tivelor strategice pre.figurate in Ex
p'unere. La nivelul tiecărei rubrici 
s-au elaborat, încă de la începutul 
anului. planuri tematice şi de ac
tiu•nJ publicistice ce acoperă între
gul an 1989. pînă la Congresul a l 
XJV-lea al partidului, toate vizinrl 
sp rijin irea efecth•elor in însuşi
rea şi apHca1·ea in Viaţă a sarcini
lor ce reZlll•lă din magistralul do
oum~.t. cu pa:rticula.rHătile impuse 
de activitatea specifică clin com
parlir,nentele de muncă ale Minis-
1erului de Interne. 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Dor im, prin urmare, să reaJJzăm, 
în concordanţă cu răspumierile con
crete ce ne revin, articole diverse 
din punct de vedere stilistic şi ă.l 
formei pubHcistice. dar unitare ca 
mesaj, constituindu-se în energice 
pledoari i pentru cins.te şi re..--pect, 
pentr u adevăr şi lege, compet..en~ă 
şi angajare re\.'Olut;ionară in inf-ăp
t uirea potitic.ii parti.dult.1i şi sfatu
lui nostru de apărare a cucerirHor 
revoluţionare ale poporului, de 
prevenire şi combatere a oricăror 
aote antisociale. 

Colonel Octavian GOGA 
.redactor-şef al gazetei 

„lN SLUJBA PATRIEI'' 

. A prof undarea dialogului 
cu făuritorii bunurilor materiale 

A n consens cu exlgenţe1e 

I
~ 01·ientările de o ineo;
timabilă valoare teore
tică şi practică formu
lat~ de s e c r e t a r u l 

genetal al part)9u lui, it o v a r ă ş u l 
~icolae Ceauşescu, în magistrala 
Expunere clin noiembrie anul •re
cut, în Mesajul de Anul Nou, pre
cum şi la recentele consfătuiri de 
Jucr u ele la C.C. al P.C.R., in strînsa 
concoi:dru1 \ă cu ceriniele exprese 
formulate de edhtor. celegiul de 1·e
dacţie al ziarului nostru a acţio
nat şi acţ.ionează cu răspundere 
sporită pentru transpuner ea in prac
tică a sarctrnl.or ce-i revin. 

Ne-am făcut şi ne fa:cem un tiUu 
de m.i-nchie consemnind pentru isla-
1·ie, în sa.plăminalul nostru de mar
ţea. marile prefaceri ale zilelor ce 
le tra1m. Spun acest lucru in·lirueit 
indeobşte se cunoaşte care era zestrea 
economică a judeţului ce a dat tării 
şi lumii pe George Coşbuc, Liviu 
Rebreanu. Andrei Mu11.'eşanu , o in
lreagă galerie.• ele spirite academice. 
O zestre econom.i.că deosebit de 
modestă, dominanta eJ fiind o 
industri.e Ide tip lmeşeşugă
resc, o agrl~ultură cu o do
tare ntdimentară, a!ect.ate şi .a
C?estea de urmărUe nefaste ale celui 
de al doilea război mondial, ind.eo
sebi ale ocupaţiei horthyste. Dar, ca 
o consecinţă directă a polit1cii par -
1idu.lui nostru comunist, care a con
ceput dezvo1Jtar-0a econemică, şi în 

pl:im.u.J rînd induslrializarea nu ca 
un proces în sine. ci ca o 'acţiune 
de o anvergură complexă-. menltă 
să cuprindă toate :llOnele şi locali
tăţi[e patriei, şi judeţul B istrit::i.· 
Năsâud a pornil pe cal'ea dezvol
lă1if industriale. Momentul istoric 
ce a rruu:cal cu pregnan,tâ această 
evelu ~ie l-a consLLtuit - ca de alt
fel pentru întreaga tară - Con
gresul .al · lX-lea al ·partipului, care 
a elab.orat o strategie unifl.ar~ în 
ceea ce priveşte dezvoLtarea econo
mico-socială .a tu<turor zon·elor lării . 
De atuncj toate moment.ele impor
tante clin viata partidului şi p0parn
Jui nostru - congresele. conferin
j.ele natienale, plenarele - au cla
borat şi funaamentait căi şj sol uţii 
de profundă originalitate pentru 
infăptu.i rea poli ti.cii de repai,~izare 
şi amplasar,e ra~ională. echilibrată 
a forielru: de productie pe inlreg 
teritoriul tării. Init ia torul. gindi to
rul şi prQmotol'Ul consecvent al a 
cestei strategii, al intregij politici 
a partidului şi slatl:llLu i nosttu este 
mul t. stimalltll secretar general al 
partidului, ,preşedintele României. 
tovarăşul Nfoolae Ceauşescu, căruia 
acum, jn lanual'ie aniversar, in nu
mele tuturor gazetanilor bLstriteni, 
al !tuturor eelor ce ·trăim şj mun
cim aici, în glas cu tara întreagă, 
ii adresăm un călduros La. multi 
ani! 

De madele acestei polllf.ici înţe
lepte şi ştii nţifice, profund uma-
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„Acest popor, care de două milenii şi jumătate a trăit şi apărat 
aceste meleaguri, a făurit, într-un timp record, o ţară înaintată, modernă, 
demonstrînd forţa sa creatoare, ceea ce constituie garanţia viitorului lumi
nos", 

niste, mel~gwrile noastre s-au 
bucurat plenar, obţin.ind an de an 
rezultate spectaculoase. benefice 
pentru viaţa şi munca oamenilor, 
pentru destinul lor luminos. Cu o
cazia vizitelor de lucru efectuate la 
noi, tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
a analizat îndeaproape J'ealizădle 
econop1ice ale judeţul ul, a stabilit 
orientări şi sarcini de maximă in
semnătat~ pentru fundamentarea 
profilului industriei, delirni·tarea zo
neloi- de amplasare a obiectivelo!". 
definirea parametrHor dezvoltării 
a~ku·ltu.rii, a celor-Jalte sectoare, a 
îmoărbătat şi .însufleţit oamenii 
muncii, i-a chemat la eforturi tot 
mai mari pentru ca ·proiectele în
drăzneţe să devină realitate. ,,Bis
triţa va creşte din punct de vedere 
Industrial asemenea lui F1' Fru
mos, care creştea într-o Jună cit 
al~U intr-un an" - spunea condu
cătorul partidului nostru. cu prilc
jw u~el asemenea vizite. 

ş; iată el această inspirată ima
gine .poetică s-a împllnit intru to
tul. Tot ce s-a petrecut la Bistriţ:i, 
la Beclean, Năsăud, Singeorz-Băi, 
practic în întreg judeţul, a în
semnat de fapt traducerea in viaţă 
a acestor nobile gîndurt ale 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu. A
c;easta este, de altfel, convingerea 
noastră supremă, coordonata de 
b~ă a muncii no.astre. Pentn a că 
din orice postură, din otice unp,h.i 
ar fi cercetate marile prefaceri ale 
EJ>Ocii N1colae Ceauşescu .• s-ar a-

NICOLAE CEAUŞESCU 

junge la acelaşi mare adevă1· : pla
iurile Bish·itci şi ale Năsăudului, 
laolaltă cu ţara, sint acum „mira
colul românesc" al unei guri de rai. 
Sau cum ar spune poetul: „Fru
moasă cit eu nici nu pot J O mai 
frumoasă să-mi socot I cu mintea 
mea" . . 

Pornind de la sarcinile de mare 
însemnătate ce ne revin dil1 Expu
nerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
la marele forum al democraţiei 
soclaliste din noiembrie 1988, din 
celelalte documente de paiitid Şi de 
stat, ne-am elaborait un .progr3m 
minuţios de acţiune. Jn paralel cu 
relevarea suceeselor obţinute cto 
„Ionii şi Anele" acestor meleaguri 
în anul Congresului al XIV -Jea al 
par,tidului, ne vom spori substanţial 
demersurile noastre publicistice, 
menite să contribuie intr-o măsură 
fot mai largă la formarea şi dez
vo1 tarea spiritului revoluţionar, 
răspunderii şi angajării comunişti
lor, ale cadrelor de <:onducere, ale 
tuturor oamenilor muncii , De alt
minteri încă de la apariţia Tezelor 
din aprilie ne-am sporit .substanţial 
combativitatea, am -reevaluat cerin
ţele noii calităţi şi, în funcţie de aces
tea, am stabilit ce trebuie fă<:ut în ve
derea perfecţionării pregătirii noa'i
tre profesionale. a întăririi răspun
derii personale. Fiindcă - aş vrea 
să subliniez aici - ziariştii de la 
„Ecoul" au „mină liberă" în t rata
rea problernelQr fierbinţi din judeţ. 
TU!Quţi precum „Formalismul - un 

impediment în firurlizarea măsuri
lor stabilite", „Impotmolirl care nu 
scuză răspunderea", „In schimbu
rile n şi 111 indisciplina trece 
pragul unităţii", „Sezonul rece i-a 
găsit descoperiţi pe constructori", 
„Finul stă netransportat, iar fîna
rele rămin goale", „N-au învliţat 
nim1c din lipsurile anului trecut", 
„Pe cind un reviriment în propa
ganda vizuală din oraşele judeţu
lui" , "Un căm.in al ll'imănUii ", „Re
zultatele muncii - oglinda aotivi
t.ă ~ii de partid", şl multe, multe al
tele, vorbesc, sper, singure şi de
monstrează impllcarea noostră tot 
mai puternică în problematica cu 
c-are se confruntă judeţul. 
Conştienţi intru totul de netmpll

niriie iproprii, inţelegind cum se 
cuvine spiritul şi litera Tezelor 
pentru Congresul al XIV-iea al par
rtidului , ne reînnoim şl pe .această 
cale angaj-amen·tul de a reflecta cu 
maximă fidelitate exigenţele formu
late de secretarul i.teneral al parti
dul ul - acestea fiind, de altfel, şi 
priorităţile muncii noastre. de a ne 
angaja cu toată răspunderea in rea
lizarea exemplară a sarcinilor eco
nomice şi sociale clin acest an, a 
căror înfăptuire exemplară va ri
dica meleagurile năsăudene pe o 
nouă treaptă de bunăstare şi Civl
nizatie. 

Ioan BURCUŞEL 
redactor-şef al gazetei 

„ECOUL" -
Bistriţa-Năsăud 

„Ana.lele Brăilei", su
plimentul editat de ga
zeta locală „tnalnte" 
în luna decembrie, 
propune cititorului for
mula inspirată a unei 
publicaţii care se dove
deşte nu numai oglin
da faptelor de muncă 
din cele mai d iverse 
domenii de activtate ale 
judeţului, ci şi a fapte
lor culturale din acest 
~ţiu. G.rupate sub ge
nericul „Epoca Nicolae 
Ceauşescu - timp re
voluţionar, timp pentru 
!stol'le" paginile consa-

mate omagierii celor 
două sărbăltori ale Ju
n.H ianuarie: aniversa
rea tovarăşului Nicolae 
Ceâuşescu şi cea a 
to v a r ă ş ei Elena 
Ceauşescu, se continuă 
cu pagini de reportaj 
din Intreprinderi brăi
lene cu wofil industrial 
şl agrar, infăţişînd un 
tablou edificator al di
namicii dezvollăt:ii ju
detului Brăila în tim
pul de mari prefaceri 
revoluţionare pe care 
H traversăm. 

părut şi efortul reali
zatorilor de a înfăţişa 
viaţa judeţului Brăila 
în toată complexitatea 
:>a. rezervînd un spaţiu 
amplu vleUl s6cial-cul
sturale. Astfel celor 
două pagini consacr~e 
aniversării a 70 de ani 
de la 1 Decembrie 1918, 
li se alătură alte două 
c.are prezintă cititorilor 
Festivalul Nati,onal 
„ Cintarea RomâÎilei" 
pdn manifestările sale 
cele mai valoroase din 
ţinut. Numeroase -sin•t 
şi J>agi nile care, su.b 
genericul „Anale - lite
raturi" pre?J1ntă viaţa 
literar-artistică. De re
~inut este interv.iul cu 
prof . dr. docent Anton 

Dumi trlu, personalii ta te 
a culturii româneşti, o
riginar din Brăila. Nu 
liPSesc nici paginile în 
<:are. sub genericul nA• 
oale-document", sint 
restituite citeva desco
periri de arhivă. Su
marul este întregit de 
paginile de sport şi „A
nale de la A la Z" ce 
cupnind o informaţie 
bogată din varlate do
menii. Lectura supll
mentuluJ se dovedeste 

acAfel nu numai o sursă 
de infonnare din cele 
mal variate domenii cl 
şi o J)O.'>ibilitate de a 
cunoaşte, în toat:A com
plexi1atea sa. viata ju
de1ulul. 

M. c. Remarcabil ni s-a 

24 



Valoarea A 

ID presa · sibiană, tradiţiei 

temei de sporită exigenţă profesională 
Orfoit ai dori să eviţi clHle bătute (micile or

goliî de gazetar t), e imposibil să vorbeş.ti despl"e 
presa sibiană actuală fără a tnc~e prin evocarea 
tradiţiilor de lmpresionan.tă rezonanţă cu care 
Sibi'U:I .se poate mîndri şi in ~omeniul publicisticii. 

Şi oricît al dori să eviţi repetarea unor cuvinte 
(aceleaşi mici orgolii !), „primul ", „prima ", „cel 
mai" vor reveni stăruitor, cu fiecare rind. Pentru 
că prima carte imprimată in limba română a 
apărut Ia Sibiu, în 1544 ; primul centru ilpograflc 
d in Transilvania a fost tot alei, cu o tipografie 
fondată incâ de la 1528-1529 ; prima lni'ţlativă 
de pub11oare a unei gazete cu apariţie săptămî
nală, în limba romană, c;latea.ză din 1789, îl apar
ţine lui Ioan Piuar-Molnal" şi se situează la Sibiu; 
şi prima înce11caxe de edit.are a unei reviste, 

O zi in redactla 
ziarului 

„Vestiiri Filosofeştl şi Moral.iiceşt.i:' este legată de 
Sibiul anului 1795 ; primai mare cotidian al ro
mânilor de peste CaIJPat i a fost „Trlbuna", apă
rută ln 1884. Mal trebuLe adăugat „Telegraful 
rom&nH, editat la Sibiu i'ncepînd d in anul 1853. aşa 
cum nu pot fi omise nici in cea mai succinltă enu
merare „Sl~benbilrger Zeltung" (apărută tncepind 
din 1784), „Amicul şcoalcl " (1860) , „Observatorul" 
lui George Ba.riţ '1878). 

O tradiţie care conferă un blazon de înaltă 
nobleţe spirituală presel sibţene, un ~mei de 
firească mîndrie pentru gazetarii d e azi, dar şi 
de sporită exigenţă, de responsabilitate pentru 
păstrarea şi sporirea acestei zestre cuHurale 'ine
galabile. 

nă pe reporterul sosit „o z1 m 
redacţia zi.arului Tribuna Sibiului" 
se leagă nu de trecut ci de viitor, 
pentru că holul de la intrare găz
duieşte o expoziţie de artă plas
tică datorată unor „tinere speran
ţe" : copili re<.lactorUor. Desene, 
aeua1·e1e, lucrări de tot felul. fru
moase toate (în copilărie toţi ·avem 
har. mai tîrziu se mai răresc ta
J ~ntele !). in „lehnioi" şi . .stiluri" 
di.n cele mai îndrăzneţe şi mai dl
vwse. 

Da la emotîo"lanta evncar.e a tre-
r"t-ulu' t ·ec:'nd lJtin 19 fel de 
em<>~klrumta priviJ·e arun~a·ă în 

{'olldlaua ş-e<llnJil ele macbc;tă se desfAşoarll rapid, dar .nu tasA nici un detnllu ln 
nrara dtscu(iel. 

vdtor. pilt„undem în pl~nă actua
t••a+a. adirl\ :n red:3cfl<t un•1i co'i
rl tan l 1nti 0 telp.f'o"lnelf' "Un*i uc:iUe 
l'~ deo:ch'd 'li i;e inch id D"C"~l ~enit . 
mac:;i-.ne de <:c•·is Î"I "n"1°01inesc 
menirea de fond -;onor n"t"TI1an~nt. 
mai vinf! cîte un collibo•·iitor. ci~,,. 
un cititor. mai c-u•~ rHe cin<>va 
b'roul . mica public;ţ<1IP" nimerind 
te miri unde c:; am d Obj<:nuita at
mosferă de redactie a unui coti
d ian, chiar mai ritmată. poate. 
aici. dat'i fiind media de vi'rstă 
a colectivului Ti.ileretea gazetarl
lm· de la ,.Tri buna Sibiului". ne 
s-.iune redaclol'Ul-şef. Emil Dav·id. 
pl'ezinti\ avantaie dar şi dezavan
ta te. P ozitiv e faptul că au un 
ochi proaspăt asuora evenimente
lor djn jur. curtozitatf'a de a cer
ceta. a afla. a se informa Sînt. 
de asemenea. mai mobili. mf'li ou
tin pînditi de pericolul rutinei. E 
drept. însă. recunoa~te cu şjncerl
tate redactorul-sef. ·că nu sint scu
ti li de unele naivilăli. de 1iscu} de 

J recut ·- prezent - ~iitor _ 
Într-o firească atmosferă de redact!!L 

ln actuala ~ formulă (şi cu tit
lul actual) „Tribuna Sibiului" apa
ve din 1968, de la reorganizarea 
teritorial-administrativă a ţării, 
continuînd activitatea săptămîna
luiui „Flacăra $ibhtlui

0

". Adevărata 
fWaţle se revendică, însă, pe drept 

cuvînt - şi gazetarii sibien i ţin 
foarte m ult la această precizare -
din „Tribuna" lui Slavid , ilustrul 
cotidian de la a cărui primă apa
riţie ş~u împlinit, în 1984, 100 
de ani. 
Şi totuşi, imaginea ce-1 inU:mpi-

„a descoperi Americi ". Mai există. 
uneorî, şi un UŞO!' handicap în 
1elaţiile cu directori de întreprin-
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deri, cu oamenii cu veche expe
rienţă în dive1·se domenii de ac
tivita le. Cum în redacţie lucrează, 
însă, şi gazetaii cu o serioasă spe
cializare, cu practică îndelungată 
in ziaristică, raportul de fortie este 
prieh1ic. 

Despre tradiţiile bogate ale ptfbli
cistlcii slbiene, Emil David vor
beşte cu deosebită insulleUre, gata 
orlclnd să argumenteze, să exem
plifice, să aducă i,n discuţie noi 
date şi informaţii. Dacă eşti atent 
şi la modul aşezat-transilvănean 
de rostire a cuvintelor, la frec
"enţa unor expresii specifice zonei, 
la topica frazei, concluzia apar:? 
foarte clară : stal de vorbă cu un 
sibian din moşi-strămoşi, mindru 
de faima meleagurilor natale şi 
decis să le apere „culorile" în tot 
ceea ce înfăptuieşle. Concluzia e 
clară, într-adevăr, şi tot atit de 
eronată (măcnr pentru prima sa 
parte : locul naşterii), fiindcă re
dactorul-şef este gălăţean, Sibiul şi 
presa sibfană fiind, înţelegem. nu 
o moştenire afectivă c.i o iubire 
liber consimţită. Ca şi gazetăria, 
de altfel, pentru că, de fapt, este 
inginer frigotehnist (şi incă şef de 
promoţie). 

Tot cu însufleţire, dar şi cu o 
undă de preocupare, vorbeşte şi 
despre pregătirile ce se fac in re
ddctie in vederea introducerii unul 
nou procedeu tipograiic : tfpli.rirea 
zJa.ruJuJ la offset. Introducerea 
unor utHaje noi. modeme presu
pune pregătiri foarte minuţloa!*! 
nu numai în ceea ce-l priveste pe 
tipografi. E necesară o nouă or
ganizare amuncB redacţionale, de
prinderea dj n mers a unor noi 
tehntcl, fa.m!liari2area cu fotocule
gerea, cu utilizarea terminalelor si 
mult~ a ltele. Se va schimba modul 
de alcătuire n unei machete. ceea 
ce impune o deosebită acu1·'ltete a 
materialelor. deoarece eliminarea 
l!re"ial ilor flpvin~ la nolJl oroce
deu. mai difi.cilă . . :;:igur cn si ca\l
tatea imorimăril va fi alta mult 
mai bună. astfel incH efortul - si 
în ace<>t stadiu efortul de adap
tare nu e deloc n eE(Uiabil - va 
fi pe deolin răspllitit. 

La activitatea secretarlatulul de redacţie 
nu e prezent doar Dumitru Nlţll, ci ,1 
redactoru Ion SOr1!$cu şi Nicolae Ivan. 
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Omul potrivit 

la locul 
„Tl'ecerea Ja noul procedeu lipo

grafic reprezintă pentru redacţ·e un 
motiv de stărui'toare preoctq>are, 
cum spunea m, dar nu de îngrijo
rare" precizează redactorul şei. C:>
Jectivul e .închegat, tinereiea unora 
se ajută · cu e~erienta alitor.a, fie
care si-a aflat locul potrivit, mo
daliitatea proprie de a se inscrle in
tr-un raport de forie stabil, echili
brat. Principi,µ'( ce guvernează îm
părţirea sarclnilor redactionale este 
tocmai l il:>entafea de opţiune. posi
bi'litat~a ca fiecare să scrie despre 
domenlUl care-I interesează. pe Cci

re-1 cunoaşte cel mai bine. O ro
t11:e obllgabrie initre secţii sau în 
cadrul secţiilor, consideră Emil Da
vi.d, nu aduce avantaje pentru · că 
maxima eficienţă o poti atinge doar 
atunci cind al ajuns o autorJ.tate 
într-o anume zeină problematică. 
Tr~buie evi•tate bîjbiielile, nesigu
ranţa în afirmaiu, indecizia în a
precieri, şi"-de aceea rotirea oame
nllor în redacţie se produce numai 
pină la găsirea locului propriu~ a 
rolului. exact al fieeăru1a. 

Ioan Nistor. redactorul şef ad
ju.nct. este unul din oamenii vechi 
ai redacţiei care şi prin ex:perientă 
dar şi prin dat.ele qroprli - calm. 
răbdare. talentul de ·a găsi o cale 
de dialog cu fiecare şi în ori,ee pro
blemă ::..., constituie un element de 
echilibru în acth·ita1ea cotiliiană. 
altfel destul de agHa.t@, a ~cţlei. 
Ioan l'_Jj.silor , es.ţ( ·~-·~ .{or· 
matle;>-(a urroăţ "Qesifl\lt: :şa'<',cur.s11-
rile facultăţii Qt},,~iarU;ticli) ~l aces
ta constituie, ţfe, a~nea, un a
van1t.aj demn (le consemnat. D.in cei 
:n de ani de cind lucrează la lljlar 
are multe de povesfit ~ despre in
cepulur.i, •clnd un grup (le ti.rier.l s-a 
format din mers, invăpnd sjngul·i 
şi loti laolaltă o profesie pasionan
tă, niciodată pe deplin cunoscută 
si de aceea niciodată plictrisîb>are ; 
despre oamenii de Ieri şi de au af 
redactiei ; desore permanenta: luptă 
cu ti moul care Ja un cotidian P 
condiţia firească de muncă : despre 
c.ei ce au intrat de-a lungul anilor 
în redactie. de5m·e drumul narcurs 
de fdecare ("Ia1iL unii dintre el. 
au aiun.c; acum aoroaoe de vid. si 
mă gindesc Ja Rudolf Kamla. Nic.>· 
lae A chim. Lu<?ian -liman. Mirce:i 
Biiu. Nicolae Iva1r') ; despre per
manenta luplă penlru caliilatea zia
rului. luptă în car·e a u succese, mai 
au şi insuccese (şi printre lipsuri 
se numără insuficienta cuprindere 
geografică a zonei. unele &ltuaUi ele 
indisciplină) ; despre preocupările 

vizînd per!ecj.ionai-ea profesională 

- expuneri, un curs foto. un curs 
de secretariat de redac\ie. Persona
lil:<\tea unui ziar, apreciază Ioan 
Nistor. se naşt.e <lin personalitatea 
profesională a fiecărui redactor şt 
tocmai de a~eea eforturile de Qer
fectionare trebuie privite cu deose
bită seriozitate. 

Secretariatul 

şi presiunea timpului 
La secretariatu;} de redacţie lu

crează, intru perfecta încurcătură a 
reporterului, tovarăşul Niţă şi to
varăşul Niţu. Ne d,escurcă, totuşi, 
prenumele (Dumitru Niţă şi Gheor
ghe Ndţu), dar şi ·taptul că lucrea
ză în schimburi. In 'ziua în care 
am vizitat redacţia, la „cartierul 
general" se alla Gheorghe Nitu. in 
fa\.a „hărtii" desfăşurate, adăugind 
noi „steguleţe pe teritoriile cuceri
te". Cu alte cuvinte. bifînd pe ma
cheta ziarului materialele sosite. In 
presă. Gheorghe Nitu lucrează din 
1955 - m ai întîi la „Scinte.ia ti
neretului " şî apoi, din 1959, la Si
b.lu. Pent ru un r-€daotor cµ vechi
me eare a trecut pe la mai multe 
sedii. secretariatul reprezintă cea 
mai interesantă muncă. "cea mai- ai
namkă - ne măvturtseşte!··-ntvet-· 
sitatea problematică e mai mare-. 
ideil.e proprii îşi află o materiali
za.re mai rapidă. „Vil de acasă cu 
macheta bine stabilită în mlnte şi 
apoi o schimbi de zece ori. $1 e 
indispensabil să. ai totul clar in 
gind a t unci cind te apuci de treabă. 
aşa· cum tot indispensabile sint mo-
41flcările. Nu s-ar putea Imagina 
lin cotidian care să iie ·indi.ferent 
'la presiun~ actualităţii". In ceea 
ce priveşte presiunea aclualităUI. 
criza de timp care pindes-le mereu 
munca la secretariat, eXemplele şînt 
Iurnizale chiar pe parcursul con
vorbirii noastre : apare mereu dlf' 
un .r~aotor cu un articol, se mai 

1 
bifează cite µn spaţiu pe .macheta 
aflată oe .birou. interlocutorul mai 
întrerupe pentru un moment dia
logul ca să întrebe într-un birou 
alăturat „ce se aude cu boxul ?" 
ş.a.m.d. 

Cu ac.-e.leasi orobleme se conlrun
tă. desigur, colegul şi (aproape) ti
zul său. Dumitru Niţă, om de bsză 
a l redacţiei. după cum mă asigură 
redactorul şef. Fost tipograf, Du-

. m~tru Ni(ă esle în măsură să „mute 
steguleţele" nu numai pe macheta 
ziarului ci intervine in m od direct 
şi Î!1 p.rocesul tipăririi, atunci cînd 
e nevoi.e - umblă în zaţ, culege 
liingur. ]u,p1â, ded, cu toate mij
loacele şi cu deplină eucien\.ă im-

potriva preslunii !timpului. 



Economicul, 
o secţie de greutate 

Spirut melodic, precis, şeful sec
ţiei economi'Ce, Constantin Bota, 
poate spune în orîce moment cine, 
ce, dit şi de unde a scris. Are o 
hartă cu zonele judetului pe care 
sint notate cu grijă, mereu la zi, 
intervenţiile ziarului, drumurile 
profesionale ale fiecărui redactor. 
Autoritatea pe care o are in fata 
secţiei nu ţine, insă, de tabele, 
sublinierl, sittuaţil -pennanent puse 
ta punct ci de 'Competenta profesi.1-
nală de experienţa dobindită de-a 
lung'u1 anilor în gazetărie şi deo
potrivă in problemele economice. 
Multi dintre itinedi o:edacţiei au 
fost sprjj.inlţi în formarea lor de 
Constantin Bota şi şeful secţiei eco
nomi<:e are intatdeauna un cuvînt 
de spus, o Intervenţie oportună, e
chilibrată atunci cind se discută 'ln 
„plan de bMaie". 

Un ouvlnt greu are şi Ioan 
Fleschin ; şi asta nu numai &n dls
cu ţiile din secţie, de ~a ziar, dar 
şi în unităţi.le agricole ale judeţu
l ul, unde se afirmă că Poale da in
formaţii iprecise despre fiecare hec
tar culHvat (sau necultivat) . Bio
gra!:ia sa se suprapune, exemplar, 
unei biog1'afi1 a tării în ultimele 
decen1i. ln 1948. abia desprins de 
adolescentă. avea un prim cont'iot 
cu presa in coloanele „Sclnteli" ; 
a fost apoi brigadier la Salva Vi
şeu şi s-<a ireintors i n presă - de 
fapt, a început efectiv această mun
că - ~n '59 la „Drum nou." (de no
tai că a contribuit la faimosul „Pro
ces al milimetrilor"). Din 1970 este 
la „Tribuna Sibiului" unde scrie. 
după cum spuneam, desp:re aarl
cu1tur.ă, „sector care cere trudă si 
calificare pentru ca ziaristul să n.u 
ajungă in situatla aiibiltrul.u.i ce ilu
leră publicul". Are preocupări sta
tornice legate de creaţia tehnică. de 
invenţLI. are propuneri şi so'luUi 
proprii în mul te ,probleme. le tes
tează şt, deşi nu a înregistrat. nici 
un brevet. are in mod cert „scmte
ia inventatorului", afirmă toţi co
legii lui. 

Nicolae Achim a urmat cursurile 
facu1tătii de ziaristică la ·recoman
darea ziaruluJ şi a avut iun debu!I: 
furtunos .f.n presă. „Acum s-a mai 
domolit". ml se spune, ceea se nu 
înseamnă lipsii de energie, de en
t uziasm ci, pur si simplu, o !lrească 
„aşezare în mat<eă". Este om de 
condei şi manevrează cu uşurintă, 
chiar mat uşor ca alţii, în ar.ia re
portajului, a port-Telului, a genurilor 
ce dau. ouloa:re economicului. absol
vindu-l de obişnuita . etichetă : 
„arid". 

Despre timpul î.n care „ Tribuna 
Sibiului" era săptămînal, Ioan So
rescu vorbeşte ca despre o perioa-

dă neagră, „La cotidian şlii de ce 
munceşll. rezultatele se văd lme
dlat, ai sentimentUl pra-priei ulill
tăţi, a legăturii nemijlocite cu eve
nimentul ". Ritm.ul alert nu pres-u
pune, insă. mu.ncă la voia intîmplă
rii ci o 'Planificare şi o evidentă 
cu atât mai riguroasă - -precizează. 
„A lucra la cotidian nu i-nseamnă 
a lucra cootracronarnetru. Dacă ac
tivitatea este judicios gindltă. e 
timp şi -penttlu documentare şi pen
tru redaatare. e timp pentru toate". 

„O achiziţie de v:aloare, un ex
celent :produs al facultăţii de zla
rl~tică ". iată ca.mea de vlzită pe 
care ll"edaotorul sef al zianuluf i-o 
trasează lu.i Rudolf K;unla. Con
for.m principiului urmat la „Tribu
na Sibiului", la început Rudolf 
Kamla a trecut prin mai multe sec
ţii în căutarea celui mal potrivit 
loc. L-a găsit la „agrar" şl confir
marea opţiunii sale · O oferă opinia 
cititorilor, a specialiştilor, dar sl 
frecventele solicitări de colaborare 
din parlea Direcţiei agricole judt?
tene. Şi cum gazetarul esie nu nu
mai talentat ci şi harnic, sirguio
clos, cu o Temareabilă iputere de 
muncă, faoe fată cu prom-ptUudine 
si acestor solicitări. 

,,Oameni de bază" 
ln perjoadt docur,Qen1ărtii ~tru 

acest articol, la Sibiu se desfăşura 
prestigioasa manifestare culturală 
„ctbinlum". astfel încirt; caracteri
zarea succintă făcută de către Emil 
David şefului secţiei social-cultura
le, Octav.ian RU6U - "gazetar ex
tren de mobil, dinamic. foarte bun 
cunoscător al domeniului şi al oa
menilor" - a avut o contlt,mare 
Imediată. Octavian Rusu era pre
zent - concomitent, erai îndemnat 
5ă crezi - la mese rotunde. sim
pozioane. recit.aluri de poezie, co
locv.i i de critică, spectacole de tea
itru. sesiuni de comunlcări ş.a.m.d. 
Iar .relatările din ziarul de a doua 
zi. oricit de concise. vădeau efectiv 
„o foarte bună cunoaştere a dome
niului şi a oamenilor". Ceea ce şi 
explică promptitudinea. aparen ta ... 
ubicuitate. bunul renume de care 
se bucură în lumea cultural-artis
tică (şi e o lume în care „limbile 
a.scutite" nu liPSeS'c ci .. uneori. pri
sosesc). InCormăril la zi i se adau
gă cunoaşterea mai multor limbi 
străine. capacitatea de a scrie re
nede şi. practic, din orice domeniu. 
Tn ceea ce-l priveşte, sintem în
demnaţi să dăm ci·ezare. deci , ex
presiei favorite a lui Emil David 
dnd vorbeşte despre oamenii din 
redacţie (nu chlar despre toţi, de
sigur, dar despre mulţi dintre ei) : 
,.e un om de bază !". 
Uşor, în orice domeniu. scrie sl 

Mircea Biţu. absolvent al Facultă
ţii de ziaristică. Preocupat de con
tinuitatea investigării unei anume 
zone tematice. Mircea Biţu este lnl
\ iaforul şi susţinătorul consecvent 

a l celor mai muJte dintre rubridle 
ziarului. De aJ.tfel, de mai mulţi 
ani e în fruntea .,fop"-ului in ceea 
ce pr.Lveşte producthrltalea. Pasio
nat de sport („mănincă sport, pw· 
şi s implu ". afirmă colegii). mai a
les de fotbal. susţine şi rubrica de 
specialitate. urmează echipa locală 
io toate deplasărlle, îi redactează 
programele, comentează meciurile 
la staţia de ampliClcare a stadionu
lui ş..a.m.d. Pasiune mare, dar nu 
în detrimentul ci In comp1elarea 
(:Îasluni! pent ru gazetărie I 

Condeiul. cel mal ascutit, cel mal... 
foiletonisti-c al redactlei este mînuit 
de Traian Suciu. In permanentă la 
curent cu evenimenLul cultural, 
scrie păt0runzător. nu o dată chiar 
-usturător, şi, atunci cind tema il 
interesează, te poţi bizui pe 
promplitudlnea Iul . ColegU ştiu, 
însă. că dacă e vorba de planuri, 
scheme, situaţii, hirtii şi hirtioare, 
causticul foiletonist işl descoperă la
tura de boem„. 

Boem şi el la prima vedere (doar 
e scriitor, membru al Unluoil), Radu 
SeleJan. .redactor de ntbrică la 
„ viaţa de partid" . se dovedeşte, a 
tunci oind e necesar, un adevărat 
om-orchestră. Scrie repede şi in
teresant despre orice domeniu. e.9te 
-auborul mult~r pagini şi numere 
specia:le. experienta sa îndelu.ngată 
spunîndu..şi in ~cest sens cuvintul. 
Şi cum in redacţie totul se ştie, bi
ne'inţeJes. imaginea de boem mai 
păcăleşte doar pe cite un nou 
venit. 
Dacă răsfoieşti colecţia ziarului 

„ Tribuna Slblului" reţii lesne sem
nătura lui Lucian Jiman nu nu
mai prin frecventă (şi apare frec
vent) dar şi prin diversitaitea te
melor abordate. Cu p:i.·icepere, cu 
seriozi1late. cu capacitate de sinte
ză, mlşcindu-se uşor şi prin zonele 
mai dificile ale ziarist icu. de pildă 
articolele cu caracter teoretic mal 
marcat. 

Nicolae Ivan. absolvent de ziatiis
tică ailat în primii ani de muncă 
redac~ională a reuşit să se inte
greze bine colectivului, să se facă 
util. E drept că uneori ,.cugetă cam 
îndelung" sau „ii mai zboară min
\ile pe .coclauri" - spun maliţioşii, 

Dorica SeJcean şi Marta Şomrllean asl· 
gură sectorul dactilografie. 
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fnsă o spun cu prLetenie - dar ti
i nd harnic şi disciplinat. se va de
prinde cu bătala de metronom. de
loc indu.Jgentă. a act:ivită!.ii gaze
tarului de cotidian. 

Abia de citeva luni în redac1ie, 
Ion Vidrighin vădeşte încli.na~ie 
spre literatură. tentat :Ciind să-şi 
„ imblinzeasc~ ·· verbul gazetăresc cu 
:flgurJ de stil. Atita vreme cit figu
rile de stil nu ajun~ insă „ilorke
Je" de prisos. acesta poaite !l con
siderat un merit. adăugind o pată 
de culoare. o notă personală rela
tării. 

Nu pt1tem omite. vorbind despre 
colecllvul redacţional, despre „oa
menii săi de bază", să mentionăm 
numele de mulit cunoscut, si nu 
numai in Sibiu, al .fotoreporlerulul 
Fred Nuss, aşa cum nu putem o
mite important.a contributie pe care 
ci au la apariţia în bune condlUi 
a zi.arului, cei trei corectori - Mi
hai $lefan, Alexandru Constanli-

O zi !n redacţia 

ziarului 

nescu şi Mircea Babă, autori şi ai. 
unor articole publicate de cele mai 
multe ori in spaţiul problemelor 
social-cult.u1ale ; se cuvine de. ase
menea menţionată şi activitatea 
desfăşurată de Dorica Seicean şi 
MarJa ŞomfăJean {iar cu acest pt'i 
lej se sparge. in sfirşit, şi monoto
nia... mascul ină a numelor citate) 
care acoperă sarcina dactllogralJe
rli materialelor dar si multe, mul1e 
alte sarcini. Şi dacă adăugăm nu
mele Doinei Mărginean, care se 
luptă cu îndatoririle deloc simple 
aJe compa1·tlmenlului mică şi mare 
publicitate şi al adminisitrat-0rului
contabll Ion Pţeşca, înseamnă \..-ă 

am pomeni t., cu un cuvin!. măcar, 
şi „spatele frontuJuL ", alit de lm
pol'tani in orice bătălie . Chiar şi 

fn bătălia de fiecan~ zi oe ca.re o 
-reprezintă munca gazetarului de 
cotidian. 

. 

~~9#~iJ)tll 
Preocupări stator ni ce 
pentru perfecţionarea profesională 

lnlr· o şedlnţâ opera tivii, coleclin1l r edact!onnl discu t:\ modiflctlrllc tnlcrvenlte fa ţă 
de plnn1flcttrc11 i.Dl{l<lll\ 

ln redac(ia gazetei „Die Woche", 
presupusul feminism al i•eporleru
lui iăSuilu m3i in voie ca la 11Tri
buna Sibiului ·', unde li.sta mem
brilor redacţiei pare apelul de sea
ră la un liceu-internat de băieţi. 
Aici, la „Die Woche·' , cel mai vechi 
~i cel mai nou membru al redac
tlei, deci capetele de coloană, ca să 
spunem a,a. sint femei : Inge Un
gureanu, prezentă in colectiv din 
prima, chiar din prima zi de exis
tenţă a gazetei şi Bealrice Ungar, 
care la data documentărLi mele a
vea o vechime de ... 3 zile. De alt
fel , în redacUe există in general 
un bun echilibru i ntre virste, tntre 
anii de experientă. Pen.tni că, dacă 

28 

Karl Drolieff a lucrat şi la cel clin
tii num.ir , din februarie 1967, dacă 
Gerhild Buchfelner şi Felix Cas
pari sînt aicl dln primul an, Vero
nika Berger-Muntean ş1 Werner 
Sander numără deocamdată lunile, 
nu anii 

Această diversitate. ne asigură i:e
dactorul şef al gazetei. Georg 
Scherer, nu înseamnă Insă n ici o 
clipă absenta unitătii de preocupări 
ori necoordonarea eforturilor. Este 
un colectiv suda t. fn care integra
rea celor mal tineri se desfăsoară 
fără asperită~i. un coJeotiv care 
consideră clH este de.ClnJ.torie se
r io21ltatea, responsabilitatea cu care 

fiecare iş1 priveşte menirea : a 
oferi cititorilor un l.ilar cit mai o
propiat de pr'E!ocupările lor, cit mai 
bogat, mai diversliicat tematic şi 
ca modal itate de exprimare publi
cisilcă. Una dintre preocupările sta
tornice ale colectivului redaction'll. 
ne spune în continuare Georg 
Scherer, este aceea de a reuşi să 
găsească numilorul comun. un llant 
pentru nivelurile diferite de instrui
re, formare profesională. virstă etc„ 
ale cititorilor. Calea cea mai sigură 
pentru i·ea1'izarea acestul deziderat 
este, consideră redactorul şef, men
tinerea unui d iialog strins, perma
nen't cu „ beneficiarul" şi" de aceea 
redacţi3 acordă o atentie deosebită 
scrisorilor prin;>Jite. In coresponden.:
tă se urmăreşle nu numa! intre
ba.rea sau informaţia ce wnstilulf' 
obiectul el principal. clar -şi aspecte 
a tinse in lreacul, .referitor la viaţa 
si activitatea colecLivuJui de muncă 
din care face parte autorul scrlso
::11 , ale familiei şi concetăţenilor săi. 
îşi găsesc TăsPuns toa le i.n,trebările. 
•toate nelămurlr11e. chiar cele mi
nore: în paginile gazetei. dacă su
biectul e de interes mai larg, sau 
intr~o scrisoare trimisă prLn pOŞ~. 
Ziarul Intervine cu energie. stărui-
1.or atunci cind corespondentul îi 
cere. cu îndreptăţire. smijioul pe 
lingă diverse inslltuţil, iar alunei 
ciod cititorul greşeşte. arc revendJ
cări nejustificate, i se explică.acest 
lucru cu 1laot şi răbdare. Mun<=a cu 
scri:;orile ocupă un volum lnsemnat: 
de timp, dar gazetarii se bucură 
cind numărµ! scrisotilot creste, cind 
intei.:venţia ziarului pentru soluţio
narea oroblemelor oe care le ndlcă 
are rezultatele scontate. 

O altă preocupare statornică în 
red.act ia „Di~ Woche", in directă co
relaţie cu cea dintîi. fireşte. este 
'ee:ată de oerfectionaxea profeslona
.'ă. ·oe m4Jtă vreme a devenit o 
:il)lsnui..-i ă or~anlzarea unor dezba
~e-i oe teme orlv1nd teoria şi prac-
' i-" nri>-;,,.i - de la nrobleme de 

l'.mbă. st'!. acurateţea exprimării, 
""'-:ă la nunerea în pagină. iluslra
~·e s.a. ln orezent. s-a hotliril ca 
:,..•1·0 1:!11' rolecliv să urmeze un curs 
.~„ fo 0°r:tfie (inclusiv orelucrarea 
'"" laborntorl sl un curs de secrn-
1 nriat. Se urmăresle. în acest .fel. 
nu numai policaliflcarea. dar si 
crearea tinei emulaţii, a unei per
manente împrospătări a ideilor. a 
solutillor. 

Desore preocuoarea permanen.Ll!l 
de a t!ăsi cea mai expresivă .. fată ·• 
gazetei. dar şi des·ore mulllplele 
căi orin caro .. Die Woche" cultivă 
legăturile cu cllilorii am discuLat 
si cu Felix Caspari. secretar res
POnsabil dl! r~dacUe. Aceste căi 
mulliole sînt impuse de raporturile 
diferite. de cate~oriile diverse de 
citLtori cu care redactia se aOă in 
lei.?ălură dfrecUI. Există adevăraţi 
prieteni. care de ani multi. practic 
de la infiintarea ~azetei sint mera.i 
„ oe recepţie" (şi „pe emisie". bine
io~eles) : sint aooi copili. tlnerli, 
oare abia acum stabilesc un dialo~ 



cu zlarul ; sînt, de asemenea. oob\
boratorii din agricultură, din Indus
trie, sursă de infonnatli extrem de 
pl'eţioasă. Mai trebuie amintiţi (şi 
acesta e ·un motiv de bucurie pen-
1tru redactie) sibienii stabiliţi în alte 
judeţe care continuă să se aboneze 
la gazeta lor, pentru a fil aStfel 
la curent cu „ce mal e pe-acasă". 
Dialogul citltorllt>i· cu ·ziarul devine 
un dialog mal amplu, înlre cltitorl, 
pe temele cele mai diverse. de !a 
acelea de stri~entă actualitate Ja 
comunicarea unor datini obiceiuri 
tradiţii cultural. ' ' 

„Veterani" şi ;,recruţi " 
între „vetel'anii " redacţiei se nu

mără şi Karl Drotleff aflat aici 
„din prima oră a ziarului", dttt>ă 
cum spune, după ce fusese cores
pondent („deci faită""ll'l casă", ca să-l 
cităm iar) la ziarul regiGllal 
„Volkszeitung". Plecat din Jndus"trle, 
absolvent al unui curs de 2 aru la 
Academia ,,Ştefan Gheorghiu", KaJ:;J 
Drntlel'f şi-a făcut o regulil, tn in
treaga activitat.e ziaristico. din a
tenUa maximă acordat!i predocu
menfării („ baza, alia şi omega pen
tru un ziarist. singura cale penţLU 
a scăpa de gafe in ceea ce scrii.:'). 
Cînd, cu ani în urmă, plecarea din 
redacţie a unui col~ a iăcut ne
cesară realizarea rubricii agrare de 
,:ă tre toţi ceilaltl, prm rotaţie, Karl 
DrotleU a preternt să o preia, toc
mai penlru a se dedîca problemei 
cu toată seriozitatea. Cărţi ş1 pre
să de spedaUtale, documentare. ial' 
documentare astfel Incit acum (şi 
informa\ia o deţin. de această dată. 
de la Georg 'Scherer) poate com~u
ra cu orice inginer agronom. Ace
laşi principiu ii face să nu cedeze 
niţiodală, nim&nui, nlci un quadl'at 
dîn pagina-magazin pe care o reali-
zează - in felul acesta e ObUgal 
să citească mereu, cit mai mulţ, 

in toate domeniile. 
Horst Weber îmi declară din pri.-

mul moment al dialogului nostnt că 
nu-l place să vorbească şi că ru: Ii 
foarte împovărat dacă ar trebui să 
răspundă intrebăr.ilor pe care le 
pune interiocutorilol'. Descurajantă 
precizare. trebuie să recunosc, dW1 
diScuţia ce a urmat mi-a dsipH te
merile. Pentru că Horst Weber vor
beşte (chiar daCA nu-l place) foai1:e 
interesant. foarte ila obiect despre 
problemele care-l preocupă - fa
miliarizarea tinerilor colegi (un 
sfert din iI'edacţie !) cu realitatea 
politico-social-economică a judeţu
lui, dar şi cu t.oa.te detallile activi
tăţii gazetăreşti ( „şi şoferii amatori, 
chial' dacă au luat examenul de 
conducere, poartă un an semnul 
distinctiv "), diversti1carea proble
maticH culturale, edu.cative în pa
ginile gazetei. nevoia de a atrage 
cit mai mu1ti colaboraiorJ. externi 
ca prezenţe statornice in ziar. po
sibilitătile ex,trem de bogate pe ~are 
le oferă ziaristului realizarea unor 
po1ilrele, dWcilele dar atit de inte
resantele conta.Gte cu interlocutorii 
Şi mu!te. multe altele. 

Gerhild Buţhfelner, 1redact-0r de 
1·ubrică. a răspuns rnuJt timo de 
.industrie. In ultima va:eme i-a re
venit sectorul viaţă de partid, pro
bleme social~. informaţii. un sector 
amplu, deci. cu care s-a confr11n-: 
l.a,t (cu succes) pînă nu de mult de 
una singură. -Are acunl o nouă co
legă, deci un ajutor în plus şi. .. tot 
în plus. îndatorirea fkească de a o 
îndr.uma la început de i>rofesie. mi
siune pe care si-o asuma însă cu 
bucu.rie. 

Bun cunoscător al problemelor 
din industrie. Sepp Eckem·eiter uti
lizează fructuos în actlvltat-ea ga
zetărească experienţa acumulată în 
alte munci pentru care. o vreme, a 
părăsit redac~ia. „Dragostea dlnLîi-„ 
s-a dovedit îqsă. ca întotdeauna; 
mal puternică şi -gazeta îl numără 
iar printre membrii colectivului:-

Pasionat cronicar sportiv („~Mar 
prea pasional", se mai cil'teşte, clar in 
ma.~1•ie de sport pasiunile si.nt tot
deauna auătoare), Gerhard Bon!ert 
nu lipseşte niciodată. sub nici un 

motiv de la vreo manifestare spor
tivă, oriunde sl la orice ora s-ar 
desfă.şura. O pasiune uşor de ier
tat, insă, pentru că e gata oricind 
(oricind nu e un meci, probabil I) 
să scrie şi pe alte teme, să ajute 
pe un coleg năpădit de ti;eburi. 

Profesionist talentat şi foarte ri
guros cu propria-i muncă. Loto.re
porterul Horsl Buchfelne1· nu ac
ceptă niciodată, oriclt de mare ar 
fi graba, lucrul de mîntuială ; do
reşte, se străduieşte ca din lllbora
torul său să nu iasă nicl o p07A 
care nu l-ar onora. Ceea ce, de'ji
gur„. ii onorează. 

Mai puţine s-ar putea spune, 
pen!1'll moment. despre cel tt'ei 
proaspeţi" redactori : Ve1·onika Oer
ger-Muntean, Be8'trice Ungar şl 
Werner Sanaer. Deocamdală pro
misiuni, speranţe, aşezarea temelii
lor pentru o împlinire vlitoare. Pe 
care Je-o dorim din tot. sufletul. ln 
schimb, greu s-ar spune tot ce-ar 
merita a fj spus despre Inge Un
gu.re~mu care descifrează orice scris. 
care mai şi îndreaptă (mi se oomu
nJd1 in pm-anteză si lot în paran
teză notez şi eu), atunci cîncl e ne
voie. un cuvînt sau o frază. care 
ajută şi la corectură.„ ŞI toale astea, 
şi altele încă, de la primul nttmtir 
al gazetei. 

Inevitab11, problemele dlsculate 
- inlteresanle. import.ante, demne 
de consemnat - n-au pulul încă
pea toate în aceste pagini. Un d~
taliu. totuşi, un simplu deta.liu nu 
aş dori să fie omis. Şi anume : pen
t ru redactorii de 'la „Dle Woche1

' 

nimic nu pare mal iiresc decit. 
să-şi petreacă 1mpreună. cu fami~ 
!iile, şi timpul liber, să participe 
la sărbătorirea <tuturor zilelor de 
naştere, să-şi pună salopeta cind 
unul din ei face cw·ăţente acasă şl 
să spele geamurile. să care mobilă 
cînd altul se mută ş.a.m.d. Un de
taliu. bineînţeles, dar dacă rubrica 
noastr!I se ocupă ·nu de gazete 'ci 
de colective gazetăreşti. e un de
taliu cate. cred, nu putea lipsi. 

Cr istina D~TRESCU 

Gerhlld Buch!elnc.r împreună cu cea mat tlnăra 
coJeg4, Bealrtce Ungar. 

Dialog profesional înlre Horst Weber şi Rosem:irle Schuter 
de la subredac(la Sibiu a zlaruluf ,,Karpatenrundschau" dln 
Br14ov care tunc11oneazA tot tn redac~ta gazetel „01e wocue'I. 
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Din activitatea asociaţiilor prolesionale 

ale Consiliului Ziariştilor 

lmplicaire mai susţin·ută 
in fenomenologia tu,rismului 

Convorbire cu POP SIMION, redactor-şef al revistelor „România 
pitorească" şi „Vacanţe în România", preşedinte al Asociaţiei 

Româ ne a Ziariştilor şi Scriitorilor de Turism (A.R.J.E.T.) -

- Activitatea A.R.J.E.T. are. la 
acest început de an, un debut pro
miţător. Chiar din prima lună. din 
inJţiatlva asociaţiei, a fost organl
zati!. o conferinţă de presă cu mem
bri al conducerii Ministerolui Tu
rismului şi Biroului de Turism pen
tro Tineret. Ce aţi avut în vedere 
prin această iniţiatlvi 'l 

- In penultima zi a Junii ia
nuarie, A.R.J.E.T. a avut iniţiativa 
unei conferinţe de presă cu larga 
participare a colegilor de breaslă, 
la care au fost Invitaţi, drept con
vorbitori, tovarăşii Costache Zmeu, 
adjunct al ministrului tW'ismului şi 
Aorel Borşan, vicepreşedinte al 
B.T.T., deci „ambasadorii 11 celor 
două or~anisme principale care or
ganizeaZă şi desfăşoară activităţi 
turistice de anvergură în spaţiul 

ţării. Rostul acestui colocviu „de 
minte, inimă şi drumeţie" - cum 
ne place să-l numim - a fost ur
mătorul: a se face, în compania 
unor interlocutori autorizaţi, twul 
de orizont asupra anulul turistic 
1988 abia încheiat, şi - mai ales 
- a contura, în datele sale prin
cipale, tabloul programu1ul de ac
tivitate pentru anul în care am in
trat. Dincolo de cantitatea mare de 
informaţii recoltată cu acest prilej, 
ziariştii şi scriitorii de t urism s-au 
dovedit a fi buni parteneri de dia
log în multe din domeniile aflate 
în actualitatea vieţii turistice. 

- Pentru el nu toi1 colegii -
mal ales din presa locali - au 
fost prezenţi la această conferinţi 
de presi, vl rugim ei conturaţi ca
drul tematic al acesM dialog. 

au şi ajuns, p.rin gind reflex la 
concluzia că în ziarele şi rev~tele 
Pe care le reprezintă este nevoie 
să urmărim fenomenul turistic în 
lumina acestei triade tematice. (In 
paranteZă vă spun că revista la 
care lucrez, „România pUoreasci", 
şi-a propus să publice, număr de 
număr, cel puţin o pagină cu acest 
subiect, punind „bunele" şi „re
lele" unor aşezăminte de turism 
faţă în :faţă, spre a se confrunta şi 
a interveni astfel prin verbul nos
tru în fenomenologia vie de zi cu 
zi, a turismului) . Dezb~terile au 
f?st animate, vil, şi , neîndoios, re
ciproc profitabile atît pentru gaze
tari, prin bogăţia de informaţledo
cumentară, oit şi pentru gazde, prin 
multi tudinea de idei, sugestii, căi, 
experienţă prin care s-ar putea 
realiza mult doritul imperativ al 
revitalizării turismului românesc. 
S-au emis în acest scop foarte mul
te propuneri, sugestii, ipoteze, din
tre care unele vor ajunge, nu mă 
îndoiesc, în paginile de ziar, iar 
altele au intrat - îmi place să 
cred - în „computerul" de Inteli
genţă al Ministerului Turismului. 

- Cum va contribui A.R.J.E.T. 
la sprijinirea eflcleatA a „revttaU
zărll" turismului în 1989 'l 

- Acest climat pe care îl relev 
are în vedere, printre altele, do
rinţa de a relansa activitatea 
asociaţiei noastre profesionale, 
A.R.J.E.T. In acest context, colegii 
noştri cJtitori ar putea fi interesaţi 
mă gindesc, să cunoascA clteva idel; 
subiecte, acţlunl ale A.R.J.E.T . pen-

tru anul în care ne aflăm. Toate 
acestea, converg, se înţelege, înspre 
cele două momente cardinale ale 
anului 1989 : Congresul al XIV-lea 
al partidului nostru şi aniversarea 
a 4!) de ani de la revoluţia de eli
berare socială şi naţională, anti!as
cistă şi antiimperialistă. tn acest 
cadru se înscri<?, bunăoară, dezba
terea profesională cu tema „Tu
rism şi Istorie" pe care ne-am 
propus s-o organizăm în perioa
da martie-aprilie, pornind de la 
teza formulată de to v a r ă ş u 1 
Nicolae Ceauşescu în Expunerea 
la recenta plenară a partidului, 
privind cunoaşterea Istoriei patriei. 
Dezbaterea noastră îşi propune să 
reliefeze cum anume poate sluji 
reportajul turistic această nobilă 
idee. Tot in mai, vom orga
niza, împreună cu Ministerul 
Turismului şi Centrala O.N.T. 
,,Litoral '', itradiţionala conferinţă 
de 11>resă „Litoral '89". In 
aceeaşi lună, intre 25- 28, la Pî'riu 
Rece, se va desfăşura, avînd drept 
gazdă B.T.T., dezbaterea profesio
nală consacrată literaturli de in
formare turistică. ln s:firşit, imagi
năm pentru vara aceasta şi un 
program de promovare internaţio

nală a valorilor turistice româ
neşti, prin invitarea în ţara noas
tră a unor colegi din diverse ţări 
ale lumij care să parcurgă, împreu
nă cu noi, un interesant şi expre
siv itinerar in realităţile de azi ale 
României socialiste. Acţiunea noas
tră se va conjuga cu un ansamblu 
de manifestări ce vor avea loc în 
cinstea zilei de 23 August. 

Acestea sînt doar cîteva Idei, ac
ţiuni pe care le-am configurat la 
acest început de d1·wn în 1989, cu 
dorinţa de a race din A.R.J.E.T. o 
asociaţie cu trăsătură distinctă, 
inconfundabilă îl'i ansamblul de 
activităţL şi preocupări a le presei 
noastre, ale Consiliului Ziariştilor. 
Spun început de drum, nu numai 
din perspectiva calendaristică ci şi 
sub raport inte11ţional, deoarece 
structura A.R.J.E.T. s-a reorgani
zat recent în ideea unei aşezări pe 
temelii mal bune, cu o mal largă 
paletă de modalităţi de luci·u şi o 
mal directă Implicare a majorită
ţii - dacă nu a unanimităţii -
membrilor asociaţiei. 

Milena COMARNESCU 

abonamentele 
- Anul turistic 1989 va avea 

drept emblemă (ca şi ultimii doi 
ani, de altminteri) preocuparea pen
tru calitatea serviciilor, cu nuan
ţarea că experienţa clştigată în ul
timul timp va fi convertită în
tr-un bun de durată şl continui
tate a turismului românesc. Devi
za reală, dinamic ofensivă a anu
lui turistic 1989 a turismului ro
mânesc s-ar putea exprima mai 
clar, în lumina acestei ultime dez
bateri cu amfitrionii, prin triada : 
ospitalitate - confort - calitat.ea 
serviciilor. De altfel, ziarlştU anga
jaţi în d ialog cu cei doi invitaţi 

pe anal 1989 la 

IT.I~\ 
l\'UAS'l'llA 
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Retorică ziaristică 

XVI. Substiiul interpretativ satiric (l) 
XVI. 3. Sfero de cuprindere 
După cum am văzut, substilurile 

discutate pînă acum au o sferă de 
cuprindere mai precls delimitată. De 
aceea nici nu am insistat asupra 
abordării fiecărui gen 2iaristic 
aparţinlnd subsUlulu,i, unnînd ca 
pal'licularilăţile de acest fel să le . 
anallzăm ulterior.') 

In ceea ce priveşte, însă, substi
lul in tei,pretati v satiric, acesta aco
peră practic totalitatea genurilor 
ziaristice. Deslgw-. există genuri 
satirice propriu-zise (pamllletul, e
pigL·ama, caricatura. parodia. anec
do1a) , dar sfera de cuprindere a 
a substilului nu se opreşte nicide
cum aici. Asl(el înc-ît ştirea poate 
îmbrăca o tentă satirică, ca şi in
terviul, c1•onica. l·epol'tajul (-por
tret). 

O asemenea manieră de abordBre · 
poate fi sesizată încă de la începu
turile p1~el româneşti. Astfel , în 
„Curierul de ambe sexe" (1837), 
printre lraduceti şi Upare de ro· 
chii, se amestecă şi „istorii de ris" 
ori anecdote. „Românul'1 (1837), 
„gazetă poli lică, industrială, comer
r.lală şi Ule1•ară ", .Cace loc şi unor 
„noliie", „anecdote, glume". 

Dar, alături de ziarele ce cuprin- · 
rleau pagini şi scrieri umoristic~ 
sp0radice, au început să apară şi 
publicaţii cu „articole de lupt~ în 
proză, sentenţJoase, un gen de pu
hlicistică p0trivită cu firea &lumea
ţă a noastră. "2) 
După o sc1Wtă trecere pe la ~a-

7.eta „Ţintarul" (1859), alături de 
C. A. Rosetti , N. T. Orăşanu scoate. 
„Spiriduşul '·, apoi „ Nich ipercea" 
Cambele în 1859), patronjmic slnn
nlm cu „ Ucigă-L-Toaca ", un ilus
trativ exemplu al „hărţuielilor di.n- · 
tre oficialitate şi presa umoristică 
a vremii." 3> · 

Tn „Aghlu(ă" (1863), B . P . Hasdeu 
r;atil'izează într-o spirituală formu
lă umoristică pe adversarii domni
torului Al. I . Cuza, ca şi pe ciocoiul 
„care se poate cunoaş·te nu de pre 
c~ el v.rea. ci, din contra. de ore 
ce.•a ce el nu vrea ... " Următoarea 
publicaţie - „Satyrul" (1866) 
reia spi rl I.ul l ul „ AgbJuţă ", dar este 
suprimat mult prea curind. !n a
celaşi an 1866 apare, însă, ca va
rianlă „ nichiperciană", 11Ghimpele 11

, 

<ie care se vor lega înceouturil e 
ziaristice ale lui I. L. Cara2iale. 
Antidinastice şi anticonservatoare, 
„zig-zag"-urile sl cronicile lui sint 

1) 1n secţlunue ce vor trat~ 
tlecaruJ gen zlarlsUc. -

2) N. Iorga, utorla presei 
Bucureşll, 1922, p. 121. 

3) • • •, lstorla llteralurll 
Bucureşti, 1973, v. 3, p. 5t8. 

retorica 

române, 

române, 

reproduse pînă şi de publicaţiile 
umoristica. adversare. 

l p lllt'i, gnn 0 l..laponul·' şi „Ca
lendarul Claponului", Caragiale 'îşi 
continuă destinul în presă. început 
ta „Ummpe.Je ". 

Către sfJrşi1~1 se<:olulul trecut. 
npar douâ reviS'te umoristice. intra
te deOJ>Qh-ivă în ft>1\dul de aur al 
1lar1stlcii , dar Şi al 'li teraturii ro
mâne. }!:ste vol'ba de „Mortul ro- · 
man„ şi ,,Moş T~acă„, dm care, m 
continuare. vom face şi exemplifi
cări. Dar h1tă", mai intii , semnal
mentele fiecărei reviste în parfe. 

,,MOFTUL ftOJ\·IAN·'. „Revistă spi
ritistă naţională. Organ bihebdoma
madar pemru răspjndirea ştiîntelor 
oculte în Dacia Traiană." Apare la 
Bucureşti în trei serii : de la 24 ia
nuarie la 8 iuJJe 1863. apoi de la 
l aprilie Ja 18 nâJembrie 1901 şi , 
fn sfuşif. de la 12 J:nai la 2 iunie 
1902, doar palru ntimere. . .. 

Fiecare nu.mar are opt pa~inl ; 
de la numărul 9 se .supd~ă sub
titlul : numerele 9-17 (.februarie
marlie 180~) nu au .dată. iar de la 
l aprilie 1901 este blhebc}.pmadar ... 
săptămmal ~ în l902 nu lte specifică 
felul apariţiei ; nu âpare între 23 
septembr.ie şi ~l oetombrie 1901. 

O.rector : 1. L. Caragiale - de la 
24 1anuar1e la 20 mal 1893 şi de la 
I apcllle la 18 noiembrie 1901. Prim 
redactor : Anton Bacalbaşa (de la 
24 ianuarie la 20 mal 1893). Redac~ 
tori şi cola.boratori : D. Teleor. G. 
Raneltl, Petre Liciu, I . Al. Brăt.escu
VoineştL tn prima serie t.ot! au scris 
Căr& să îi semnat. Seria a III-a, 
mult mai prejos declt celelalte, este 
condusă de D. Teleor. 

„1\-IOŞ TEACA". „Jurnal ţlvil şi 
cazon ". Apare : de la 26 martie 1895 
la 18 mm·ue· 1901. O dală pe săp
tAmină. Dlrec.tor: An ton Bacalbaşa, 
de la 26 martie 1895 la 15 iunie 1897 
şi de la 25 octombrie 1898 la .2 mai 
1899. Ul 14 }unie 1898 apare sub 
Utlul „Pa·ş•opt" - organul l ui 
„Moş Teacă" ; înbie 9 .mal şi 3 oc
tombrle 1899 ş.i. de la ·27 februarie 
1899 la 20 februarie 1900. director 
este George Ranetti, unul dintre co
laboratorii de la „Moftul român". 

a) PAMFLETUL 

Cuvint de provenientâ franceză, 
pamfletul') semniiică un text cu 

4) v. Sllvestr-u propune . o definiţie : 
pam.lletul este o scriere "zeflemlloare 
care atncll fenomene negallve tn numele 
unut Ideal umanJst. fn această accepţie., 
la care ne raliem, genul a !ost Uustt'u 
sllrjlt ln presa romAneascA. pornind de 
la Caragiale, de N. O. cocea. Tudor 
Arghezi, Zaharia Stancu, Iar mal apoi 
de Aurel Baranga. Nlcutn Tănase, Radu 
Cosaşu, Teodor Mazilu. Ion Băieşu ş.a. 
(el. Elemente de teoria presei, v. n., 

Academ1a de SfudU Soclal-'PolltJce, 
BucureşU, 1087, p. 284). 

ca1·acter satiric şi umoristic, indi
ferent de locul în ziar, de dimen
siuru, de senmătură (dacă există). 

Deşi tăios, acid prin conţinuL nu 
se arată nici fw·ibund, nici distru
gător în expresie artistică. Semn 
că pamfletarul poate .să glumească, 
uneori chiar mai muşcător, prin 
a tac făţiş ori, dimpotrivă, prin abi
le insinuări sau disimulări ; clnd e 
posibil, cititorul devine martor al 
relatării. 

Un exemplu de satirizare a unui 
„cuvînt" in parlament : 

,,D. Vaxiliadi : „Cîinii latră. 
vaxul trece I !nlL•eruperHe dvs. 
nu mă pot atinge ! ( ... ) Sus im
mile voastre, în vox., p1in vax. 
cu va.x !" ~) 

Şi, mai departe, ;.iceeaşi cronică 
politică a zilei redă atmosfera 
„febrilă •· n dezbaterilor : 

„D. P. S. Aurelian ( ... ) combate 
noua lege a tocmelilor agricole: 
D-sa zice că dările în natură 
există în mai toate ţările de 
gintă latină, Deci, cil timp n-au 
un caracter hrăpitor, ele .nu re
p1·ezintă nici un incom·enient, 
mai ale; că noi sintem de gintă 
latin~ ; prin urmare, modifica
r~a nu are raţiunea de a Ii, din 
moment ce si::ntem de origine 
1atlnă".u) 

Şeclinta de inaugurare a congre
sului cooperativ român •. în marea 
chest!un.e : protecţionismul naţin
nal '· se închide prin accentuarea 
ideii orivind foloasele „cooperaţlu
nii : ea trebuie să fie pentru toti 
românii cu rolule o Idee fixă." 7) 
După care .,se intră in ordinea zi
lii" unde fiecare orator discută 
după cum i-e f.elul. rangul, ocu.pa
ti11. Astrei. dr. Babeş iine piept 
unei idei potrivnice : 

„Susţineţi cineva o opinie con
trară acelora ce susţinem noi ? 
Sunteţi turbaţi ? Eu. d-lor, ( ... ) 
nu m-am baccillt: mie-mi place 
să pun vlrgulele pe i ! Sustln 
că. Cără protecţionism, România, 
pe calea economică, nu va putea 
fi decîL un m ic rob al xnaril 
Europe industriale." 8) 

Să !i participat Babeş la un a
semenea consiliu ? Probabil. Folo
sirea termenilor medicali constituie 
un procedeu Interesant. sugestiv. 
numal c5 pamfletul citat abuzează 
de acest „joc" lingvistic. 

Critica parlamentarismului furtu
nos. interminabil se regMec:.te şi 
în satirizarea unei .. mesuri eroice" 
propuse de prezidentul adunării. 
Gh. Mnnu (supranumit. si el. ca sl 
alţii. gogom anu. după vo~bula pre
ferată a lui P. P . Carp). Astfel. 
,.pentl'u ..a evita pe viitor orice con-
flicte tntre guvern şi majoritate, 
( ... ) guvernul, de aci încolo, nu va 
mai veni cu nici un proiect de lege 
in lata deputaţilor, pină ce, mai 

5) Corpurile leglultoare, „Moitul ro
man~. ni·. 2, 1.893, p. 4. 

6) Idem, p. 4 şi urm. 
7) congresul cooperativ roman, M. R., 

nr. 4, 1893, p. 1 şi 2. 
8) Idem, p. !?. 
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Retorică ziaristică 
intîiu, aceştia nu vor fi votat ncel 
proiect." 9) 

Ziaristul ia atitudine fermă 
împotriva arbitrariului, a imposi
bilului, utiliZind un ilimbaj expli
cativ, cald-sfătos, al.abil, într-o to
nalitate aproape firească. Acest caz 
de tipul „primordialităţii" oului sau 
a găinii pune o nouă .întrebare, o 
altă rotativă a absurdului : .ce a 
fost mai intii - .proiectul (făcut, 
fireşte, fa interesul a de-alde Va
xlliadi, N. Fleva, Gh. Manu şi n 
altor „gogumanl ") sau legea ? 

Mascarada electivă a vremii (de
venită celebră, artisticeşte, prin 
„O scrisoare pierdută") se regăseş
te şi într-o oarecare circulară a 
Ministerului de Interne, devenită 
fapt de pamflet. Dată în trei punc
te de „d. Mişu Fer.echide, sinistrul 
de interne", circulara a fost răstăl
măcită de ziarist astfel : „1) Toţi 
agenţii forţei publice sînt liberi 
să (.„) ciomăgească pe >Cine le-o 
place, indiferent de poziţie socială; 
2) Cetăţenii indignaţi sînt liberi să 
se entuziasmeze cu vin, ţuică, 
di·ojdie de bere, pelin ş.c.1. ; 
3) Morţil, căr-0ra foşti miniştri de 
interne le 1-ăpiseră in mod arbi
trar dreptul de vot sînt liberi să 
voteze anul acesta („.) Vivat liber
tatea 111 1°> 

Uneot·i, probleme stringente de 
Ol'din gospodăresc (precum repara
rea unor străzi, deszăpezirea ca
pitalei) devin puncte de expozlţiu
ne pentru ironuarea vreunui pu
terni<: al zilei. Iată cum deputatul 
N. Fleva se hotărăşte să dezgheţe 
pe toţi pasagerii scoşi de sub troie
ne prin zelul agenţilor primăriei. 

El „începu un discurs atît de 
cald, incit, în mai puţin de trei 
o.re, totI cei dezgropaţi, înlem
niţi, incepu1·ă să se dezmor
ţească." li) 

La toate Izvoarele de satlrlzare, 
după cele cîteva exemplificări, ar 
ft potrivită o concluzie. Iată o po
sibilă concluzie, cuprinsă într-un 
fragment, aparent spiritist, o dis
cuţie între vocea •lui Caragiale şi 
spirilul lui Anton Bacalbaşa (or
fograflindu-şi uneori numele de 
familie : Ba cal, ba şa), neîncarnat 
incă : se puneau bazele unei noi 
reviste - „Moftul românu. Reţi
nem aici un frenetic adaos la arti
colul..,program : 

„Nu-nţelegi un lucru : e atita de 
ridl<:ullzat în ţara asta, tncît 
ţi-ar trebui zece ziare zilnlce 
care să apară o dată pe săptă
mînă ! Auzi, patrioţi ! Toţi şar
latanii, toţi imbecilii, toţi cari 
în fundul sufletului îşi bat joc 
de ţa.ti şi caută să se chiverni-

9) Ingenioz.llate padamenara, M. R„ 
nr. 8, 1893, p. l. 

10) Alegerile comunale, „Moş Teaca•, 
nr. 191, 1898, p . .2. 

li) Martie tucrArl nle comunei, M. R„ 
nr. 4, 1893, p. 8. 
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sească I Toţi ca unul ! Mă, tre
buiesc distruşi I („.) Bătindu-ne 
joc de pehlivanii -cari fac pa
radă de ipatriotlsm, noi nu ne 
batem joc de adevărata iubire 
de ţară. Dar în literatură ? Nu 
vezi că ne-au inundat Spana
chidlşlll, simboliştii, spiritiş
tii ? ... "12) 

b) EPIGRAMA 
Cuvînt de origine grecească 

(„epl" - deasupra; „gramma•1
-

inscrlpţie), epigrama îşi păstrează 
acest sens doar prin ideea de con
cizie. Ea este •îndeobşte o poezie 
lirici scurtă, de obicei formată din 
patru versuri, cu .conţinut spiritual, 
rezultat din ciocnirea contrastantă 
a două idei. Definiţia e incomple
tă. Epjgrama n-are mereu elemen
te specifice lj.rismului, nu dă naş
tere numai decit 1a o ciocnire de 
idei, ci, mai ales, de cuvinte sau 
de înţelesuri diferite ale aceluiaşi 
cuvint. Se bazează pe concizie, cul
tivindu-se asociaţUle şi concluziile 
neaşteptate, aluziile, disimulările, 
„găselniţele" spirituale. Epigrama 
este un complex, un sistem in care 
se împletesc ambiguitatea, antiteza, 
metafora, comparaţia ş.a. ia) · 

Cele mai gustate de public sînt 
epigramele cu adresă. Făoînd alu
zie la un fapt, la o împrejurare 
trecută, ele relev!1 un adevăr. Re
laţlile „prieteneşti" .intre B. P . Has
deu şi V. A. Urechla sînt astfel 
reţinute : „Istorică pereche I Aşa 
prieteni zic şi eu ! Ce legătură 
veche : / Ureche jură-ntr-un Has
deu I Hasdeu într-o ureche ! " 14) 

Lui A. C. Cuza, deputat, cavaler 
recent al ordinului „Coroana Ro
mâniei", 1 se adresează Indemn uri 
ca acestea: 

„La lucru dar, prieteni I... ghe
şefturi excelente / Fac azi pla
giatorii, adepţi ai trindăviel. / 
Netrebnicilor astăzi se dă Bene
Merentl I Şi capetelor sparte 
Coroana Romlinlei. / A. C. 
Cuza/ " 15) 

Dezbaterile sterile ale Senatului 
sint comblitute de opoziţie. „Moş 
Teacii" publicii, pe lingă epigramă, 
şi moto-ul extras din ziarele negu
vernamentale - ,,Mameluci! au 
propus la senat şedinţele de noap
te pentru votarea bugetelor" (zia· 
rele opoziţie!) : 

„La Senat şedinţl. de noapte, I 
Se zvoneşte c!1 v-0r fi. I BJne, 
bre, dar clnd avut-am / La Se
nat şedinţi de zi ?" lG) 

Acles. tematica şi expresia epi
gramatică devin macabre, mai a-

12) JurnaluJ nost11l, M. R., nr. 18, 1883, 

•· 2. 13) Mlcl enclclopedle n fi.gurilor de 
stll, Bucureşti. Editura Ştllnţllica, 1875, 
p. 209. 

14) Dol academlcl, N . R„ nr. 6, 1893, 
p. L 

15) EplgramA, M . R„ nr. 2. 1893, p. a. 
18) Epigramă, M. T ., lU'. 180, 1898, p. 2. 

Ies cînd este vorba de preocupă
rile Consillulul sanitar : 

„- Ce-aţi mal făcut în contra 
boa.lei I Şi-a morţilor ce se ţin 
şir ? I - Am ordonat să se mai 
şape I Trei mii de gropi în cl
miti.r ! " 17) 

Un loc Jmportant i1 ocupă ş! epi
gramele de apreciere a unui om, 
chiar de nu aceasta e intenţia . 

„Ai fost funcţionar cinstit / Tu 
la regie, cît îmi pare / Căci 
văd că nu ai 'Profitat J Nki de 
tutun şi nici de sa1·e. " 13) la care 

adăugăm şi replica lui Caragiale, 
cel căruia i se adresase D. Teleor 
cu epigrama anterioară, inspirată 
şi ea dupA alta scrisă de A. C. 
Cuza: 

„Că n-am destull'l sare-a mea I 
Te rog amice - a mă s'Cuza ; I 
Dar c-aş fura-o altuia, / Nu 
cred să poţi a m'A'Cuza." 1u) 

Insinuarea .plagiaturii e destul de 
subtilă, mai ales prin jocul de 
cuvinte. 

c) CARICATURA 
caricatura, desenul-şarjă, dest::

nul-ilustraţie, desenul-Bimbol au în
soţit totdeauna presa noastră con1-
bativă, progresistă. Ea este un 
pamflet .în imaglne, după cum 
pamfletul este o caricatură în cu
vinte. Exprimarea grafică, laconis
mul, posibilităţile .de a întregi prin
tr-o legendă - aceasta din urmă 
a\.ind menirea să accentueze con
ţinutul, nu să i -l explice - au 
extins folosirea caricaturii. 
Purtătoare a unui înalt mesaj, 

mllltantă prin excelenţă, ea a avut 
direcţii polivalente : lupta împotri
va necinstei, demagogiei, servllls
mului, mLstlcismului, indiferepţel, 

abuzului, superficialităţii, prostiei, 
aroganţei, mitocăn.lel, căpătuielii ele' 

In „Moftul român" - prima se
rie - ~.icaturil îl este rezervată 
prima pagină, pentru ca, în a doua 
şi a treia serie, să fle folosită ~i 
pagina a opta. Citind „Importantl
sim ", o ş.tire») cu un titlu de su
perlativ latinizat, aflăm că Aurel 
Jiquicli va fi .oaricaturistul gazetei. 
Pînă cînd ? Probabil c!1 numaJ la 
primul an (incomplet) de apariţie. 
După care, un oarecare E. Mar
van-Zinc pre.la rubrica. Tematic, 
cea mai mare iPOndere o au „de
senele" unor oameni politici ai 
vrefJ!il : P. P. Carp, M. Lahovary, 
Lnscăr Catargiu ş.a. Fiecare cari
catură are şi un titlu : „Mono
clul" 21), „Eclipsă totalA de lu
nă" 22), la ad1·esa Iul Carp, Intrat 
în eclipsă politică după ,r:ăscoala 
din 188~1 „Lascar, un vechiu echi
llbrW" :1J). Starea socială a ţării 
eete şi ea reprezentată sugestiv : 
„Iar economiile.„" 2-S), „SoJlcitudine 

' 17) conslliulul sanitar, M. T „ nr. 143, 
18118, p. s. 

18) LU1 I. L. Caragiale, N. R ., nr. 3, 
1801, p. 6. 

lll) Lui Teleor, 114. R„ Idem. 
20) lmportnnUSlm, M. R„ nr. 6, 1893. 

p. 7. 
21) M. R„ nr. '1, 1893, p. 1. 
22) M. R„ nr. 15, 1893, p. 1. 
23) M. R ., nr. 19, 1893, '1 nr. ll7, 1898. 
2t M. R., nr. 6, 1901. 



pentru ţerl!.nime u - decoratli ln 
l l')c de mtibl - şl -D. D lrcclor ge
nernl ni Serviciului sanitar şi asi
duo d-sulc curtlzanli" (= moartea, 
n.n.) ~) 

c) INTERVIUL. 
Interviul devine ş-atirlc numa1 

:umcl cînd ei;le conceput oa alarc. 
Jn acelnşl timp. lnsl'I, el poale de
' enl ridicol, nl\mci cind este !na
hll cons I rulL 

Sll mnr ad6ugAni alei f:Jlsul lla
tervtv. po~l!)U a fi avu~ loc. redat 
prin dialoguri sprinte."le. nlracllve. 
susţinute .şt prin reuşite jocul'I ci ... 
cll\' into, ln!rinuărl. subllUtăU sc
mant lc:e. Astfel, t~ma despre ,.vl-
11110 bls.-rlceşU u le dă acestora o 
imagine mal clară, le pune hain~ 
tlplc-r.trole..c;că prLn cuvintele ml
tropc11Hulu1 : 

„Red - Fiecare episcop poar lli 
in antereul său .sceptrul de m l
tropom . 
Ml1 r. - Perle<:t l Au mltroma
ntc. 

n. - ( ... ) Cc-al m ul autlt, tm1ll 
pre11 sCh'll~ ? 
M. - Ce s-aud. Cr.ale B1'an '! 
Zice-~? c;ă s-au adunatih:tl la 
otel „1\-Htropol''. au pus la oale 
nlşte mttropazlîcun şi au hotă
dL un .at.entut cu (.„) mJtrogll
cerln A !" "1) 

d) POR'l'RETlIL 
Pol'tretul satiric fng:roaş:.I laturi

le negative ale eţlui d~crls. Telul 
es~. evident; şă -rldlc~illze.ze, să a
tace. sl\ îndrepte. 

Pc lini.a .. caracterelor" l1JÎ Ln 
B1·uyi:'r" şi, le noi, a „flzlologltl~;r•·. 
, Mo(lt,tl român", p dn ca1·<1.gtalc, Js-1 
propune publicarea unei serii (l~ 
articole intitul.a.lA „Moftangii sl 
Moflanglonice, studii Ozico-pţlcho
lnglcc nationale ( ... ) Io toa~ chi
purile în cure se pqnie arătJJ la noi 
ncesl t ip aşa de cunosc\lt şi aşa de 
d"!i inliln!L" '!7) 

A5<"\ se race că arlicolul de rond 
clin nr. 3 1893 crelonea'd chl[)ul 
mnftl\11!!1U1UI : 

.,l\.lnfl"\ngiul este .amlnamentt- ro
mirn: ,( „.) e:-ol.e ML1·1rn hot~1·11. r'\
\ionolisl exdu:1iv. roman pin.i \o 
mllduv.u oni<elnr. (.„) El .s!lmeaz!I. a
gricultura. dar vlzea7.lt o induslli"' 
more nallcmală. care ~ ne sc111'l" 
de tTlbutul <!e-l dăm .stn'Unllor." :?R) 
Au~orul ii di chiar sl cvolulfa 

„mo!lololtid" pe particulnrilli\ i de 
"'irsl.6. El sufere o c(lnlinuă rnet.n
morfozil: 

.,Din clnsele primare pinll lu 
bacalaureat - an-archlc;l : de l;i 
bHcnl~uren1 la primul ~x.amcn 
ln uni.vers-i:10.te - ~octa.Usl: de 
ln rnti lu.1 examen pi1iă Jo 11-
rNllli - r-;t.dlcal- 1'1"0IO'eslst : de 
ln llccn~i pmă la slufb't - 11-
bornl-clemocmt; de ln !'llujbli fn
coln - conservntor." '2!1) 

Chipul mo!langiulul C\'Rsittenernl. 

2l) M. 1i .• nr. H. l.901. 
2Gl lnll'rv:IU cu inlltOpolltul, M. T „ 

nr. G2. HIH, p . li. 
m A\-ll;ul Te<fae~lel. M. R„ nr. t. 1en. 

i> 7. 
2lll Nllllnn~lul. j\f. R ., nr. ş, 18P3, I'· t. 
~9) ICIN1i. . 

Retorică ziaristică 
cnrncu:u-1-z.n~. ln c()rporc. cslc intre
gl~ prin „Instantanee ·• sporadice. 
Se vede nu nu~i cel portretizat, 
dar şi POl"U'CliSLlll. 

,;M. S., un eminent burbat po
hlic. („.) Al'c tonte clm1u·ud le 
C1hd stăm mult ln opq;,,lfie.t„. 
ne.r]or(lelrea Romă.n lel I Are toa
te calilăţ!le cind si1:1lem la gu
vern - un om sublrm ! ?1·0\•i
denţa ni l-a dăruit ! Fiindcă. de 
la o \-reme, nu prea st.im muU 
in op oz-i tie, cit p -acl să nlb!\ nu
mai catilătl. „ ,111) 

Cind se Iveşte prilejul, crlll~ 
unei societ&~l este rAcută chiar 
printr-un portret. al unui om demn. 
onest, de pilda : 

,,I. I.,. Dlraglale, !osl sufleor, 
fost. autor şi director de teatvu, 
a contmcl,at din coplltirle multe 
dlh apucăturile actorilor : e H
p!JJ. enbollnulul literar. (_, ) In 
politică ( ... ) votează regulat au 
opozi~ia, de.') i ii este told~auna 
antipallc:'I. Posedă secretul de 
a-şi cjşlig.a vrl\Jmaşi noi şi de a-şl 
pierde prieteni vechi. Dln!Te a
ceştia, pu~inll cu care incA nu 
s-a cei-lat.. ii găsesc oµrecarl me
rite de prosator„. " ~'} 
e) ŞT.fl.l.E:A 

Ştirea p.erstnntonl'c, insinuantă. 
dlslmulat.Gare. parllzahă ele. poate 
s~ prezinte un aspecl al 1·ealltf,tfi 
Si sub alura rizibilului. dacii hai
nele !aptului .sint pc polrlvli. 

Un eveniment mai vechi .este s.a
IMzat prlnLr-\ln simplu Joc de cu
\'inte: 

., .. .Fu lume aseară la luminatle: 
şi Domnii de la P rimihie rurli 
la lumina\ie."~1) 

Satirizai-ea prin parocllerea unul 
l imbaj incor.::cl mll'rc.şlc rîdlcolul 
civenin1e111 ul ul '\'17.::il. Anun(ul pri
vind a(!arL\la „Scând~halul ''. <.)ar 
umoristic. la care ,,vn. colnbora pu
ne.le cele mai reputato•·. dupâ cwn 
scrlti un colaborator a l acestei pu
bllca~il. este in acelaşi trm : 

.. Jn tot cazul. va fi nişte scan
daluri gramaticale cum nu mal 
este allele. „ 1'1) 

Vreun mare eveniment în cw·s 
dC! li se peb'tce csle pret.ental prin 
dlas:lrm : 

,.Tn vederea SClslr ll la Yasi a 
AA. J„Ct. RR. Prln\IJI 'Ferdln:md. 
Printesa Mari.a, d Costea Balş 
n oprit. vînr.nrca merelor mu
rale.•' a~) 

JO) Tn!ftllnlllTICU, M . n .• nr. n, 11111:1, J>. 
2. şi nr. 'I. 1•~1. p, I. 

31) T. L. Caraglnlo. M. R„ nr. I. lft93. 
p, I). 

3~) La 1uml11.11\lo, M . R., nr. I , 18113, 
p. :i. 

33) Scandal, M. R .• nr. I, 180.1, p. 3. 
3~) ŞUrl uln tarii , M. n ., nr. 11. 1603, 

I>• rr. 

iar. !n altă oca1.1e, în all plan ; 
„Tn cur!nd se \"8 num1 nit pri
mar Io Tulceu. Acea!ita se va 
in!implo clupu termina.ren lu
cr!lrilor el~ la abatorul ce se con 
str1,1leşte acum !11 localitate. 
Cind :1bitlorul va ii g."Jta, el. l\1i.J:
cea Pet l'-CScu va n sacritlcal. 
Curioasă co~ncldentă !" :r1 

O albi cole e aceeJ? a salirlzărll 
fnptel unul om prln fron.lzare3 pM
rooel ~ale : un bun frli;er. cişli~
tor lu loterie. vn şti ,.-.ii lWldă cu 
mlliesll•iE- şi cupoanele de rentă." 'J ) 

Falsa panici\ e o altă modu a r i
d lcullulril : C. D D\1~dUgan, tradu
cătorul „Intemalionalei"' in romu
nl!„ 'e, se fnsctle b baroul din Ga
tatl : dm· holilril'e!>. lui e pcivilă ca 
(j ca tn..s~r!'ltA.~0 

,,Mo.ş •rcnca" c clnd injUrlos. cind 
Şiigalnic : 

.;Trupa lui Vlădescu, compusu 
din „. asasini a so.sit in 
oraşul nostru cu tren speclal, 
măCAr cA prin buzunatele 11cl • 
ga~llo1· bate vintu1 cu putere. " s..~ 

() „amnezic" cum că 
.,dCln general Berendelu era să-şi 
dea dlmlsl.a, dnr a ultat. Lipsa 
de memorie conthit1~." "!}l 

I ronizarea fapte1or prin dcliulJ•ca 
pr-0leslcl, ca şi alte lmprejul'iiri. 
pseudoevenlmentelc r·edate prin 
ştiri :;allrlce Sporesc arsenalul pre
ş;ei umorislice : 

,.d. Vclescu (dentisl) scotea mă
~lele d-lui Dumitrescu (edit.or 
mul'lc."ll) Cl1 o remarcabili\ uşu
rln lă de mină, pe cind d. Du
mllrcsc.u biUca UlclUl 1>e şpl

Mrrn d -lttl Vc.lcseu. !n lfmo ce 
11uhlrcul a nplaud1tl «pasnjul 
finei, un ollcgro sostenulo ex~ 
cut.ul con dGlore şi cu multă 

măleslrlc.'" " 50) 
Nu ~tlre pură, ci rldlculirore, iro

nizare, mali1lo~llale, răslălmăclrc, 

bagatelizare - toate acestea sub 
văl ul şllrilo1•-i.at iril, al ştirilor-pam
flet 

Rubdcă r~izată de 
Const.an tin LUPU 

33) Ulllmo orn. M. T„ nr. 116, 1e01. 
p. 7. 

:is1 Fonrfecl, M. n„ nr. tl. 1001. p . G. 
a11 cr. oroo.mlcn. ncnoroclf'c <lln Go-

1„0. M. n„ nr. 3 1&02. p. 7. 
38) l\loş Tc.-neă 1n provtnoic. T~uol. 

.M. T., nr. 52. Jll!JG. p. 3. 
30) D l!mltJ4 tul don genera:! Bcrcn<1elu, 

M. 1'„ nr. 190, 11183. D· 7. 
40) Scnndnlul dln slrndn reglllJI. M. T., 

nr. ua. lliOP. p. 7. -
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•Am vă.zut •Ne-a plăcut •Vă semnală 
M erlloa·le p.reoo~parea unor redactii ,de 

a lansa. la .tncepul de an, noi rubrici 
care să răspundă interesului unui pu-

bUc clt mal larg. 
Rubrica Scrisori comentate din ziarul ..Scinteta• 

din 19 Ianuarie, dedicată d laloguluJ direct cu cl
utorli se vlideşte chiar de la debut. o inlţiatf\rA 
pubUclsUcă cu largi valenţe educative, ln S'P4tlul 
căreia, aşa c.um preclzeaz! l niţlaloruJ său, Sergtu 
Andon, vor !I dezbăt11te probleme etice, sociale, 
de comportame.nt în societate. Vor fi iă-zdulte, de 
asemenea, co~nd~\e referltoare la fapte 
exemplare, Ipostaze ale co~tllnţel lnatntate dar 
nu vor fi Ignorate nici semnalările privind ca
zurJ de dlsfuncţlonalllate atlt to raportu:r.lle inter
umane, cit şi în l'aportul dintre instituţii de ln
tere.'! public şi cet11ţ$L 

Prima scrisoare coment,ată este lnUtulatA "Tri
ICŞ'h) pentru cel ce te respedl" şi pomeşte de la 
paginlle emottonante adresate redacţiei d~ un U
năr care şi-a trA.lt copll~ria •tnti:-o casă de c:opll, 
deşi are o mamă. Un ttnlir care rAmine adinc 
marcat de prima (şj atit de aşteptata) intilnlre cu 
cea care ii d4duse viaţii. ln foarte diHclla sar
cină pe care şl-o asumă, comentatorul acrlsorU 
probează mult tact şi măsurii, glislnd araument.e 
temeinice pentru a-i reda tlnArulul lncrederea ln 
oameni, ln viaţă, în v tttorul cnre-1 este deschis. 
Comentariul său de,ine astfel o pled(>nr l.e pentru 
frumusetea şi tnăreţla vie\11, pentru lncrederea in 
tine 1nsuU şi tn cel din jur, pentru curajul şi in-
1elepdunea de a-ti asuma şi a-\1 construi pro
priul destin, orlclt de multe şi grele ar. li lncer
cările prin care treci in vJaţll . 

supăra••! 
.... 

S I ztaru,1 „Sclntcla tineretului" dt·n 
19 ianuarie· anunţă, in C.adr Ul r ubricii 

' sale 'l'inul in unJvernl mum~ll ,1 al 
creallet inceputul unei suite <!<! reportaje de pe 
c~ mal nouă plat.formă românească de foraj ma
rin, Saturn, unde fn aceste zile de iarnli, tinerii 
dau, alltturt do colegii lor mal vîrstnid. măsura 
exemplară a fap telor <lor de muncă. P rimul din 
această suită este. repo11tajul semnat. de Gavrila 
Inoao Intitulat .,OOl~rte pe Saturn" şi rel.atea:tă 
de fapt drumul gazi!tarulul spre platforma de 
foraj marin de uride va transmite viitoarele sale 
reportaje. Reportaje c:are, aperAm, vor suprinde 
tot atit de fidel şi captivant almos!era speclClcA 
acestul loc de muncă mai puţin oblşnult, aşa cum 
pri.mut reportaj din suită a reuşit sA ne transm!tb 
Clorul acestei călătoru Inedite. ,.. 

I n nwnlrul din 14 Ianuarie, zlanaJ 
oVlaţa noul" - Galfiif publicii o cro
nică de aMA care ne retine alcntta 

prin claritatea $i cond.zia Ideilor, e."<pr1matc in
tr-un atu accesibil Obişnuiţi cu ştflul a•ambacat 
şl volt abscons în care cei mal mulţl semnatari al 
cronicilor de a1'tă din ziarele judeţene (dar une
ori şi dJn unele publicaţii centrale) inteleg să-şi 
comunice impresiile, rlmtnem surprinşi. plăcut de 
u astfel de cronică . .lntitulatA 6lmpl~ "Teodor Vl
,an - D.lc~uri, gT&fld"', cronica reuşeşte S'ă desci
freze mesajul 1trtlsli!c al o.perelor Sn cµv lnte ge 
fntelesul tuturor, a.şa 'inctt cel care au vizitat rleja 
expoziţia au pos!bTitatea sl-şl verifice P.ropriile 
Impresii sau să-si desluşească Cl?1!.a ce n-au reu
şit să lnteleagA. iar celor ce n-au văzut.-o, lncA, 
le trezeşte curiozitatea şi Interesul. Aprecierile 
s1nt pond'lrate, autorul, l on Trandafir, elogUnd cu 
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delele atemporale. ancestrale, li 
procesu} In telectual al recul)el'lrli 
şi valotiflcArli la un all nivel pro
blematic. E&te. se pare, o l>n?OCU
pare programatică a tinărului sculp
tor, dacă ne gindlm la ceea ce a 
reali~ai el în cadrul taberei de 
sculpturn de la Sc~tela, ajullndu-1 
(cine, noi ? n.n .) sA glbească un set' 
do ~Juţ!i proprii fnlr-urr CQntext al 
mollveror de cJrcuiaUe lar&A. 'toc
mai prin recursul la ceea ce ar fn
semna rna.trlcea modelatoare specl
!lcă spirilualilăill noast-re. Echiva
larea fn 15Cară modernă se I.ace nu 
prln pi;eluare şi repetare .machlatA, 
ci prin încercarea lucidă de a de
ari'pta 5ensurl mal prO{u11ttc. apotto
paic.e lâ originea lor arhaJcă, şl a 
Je tncorpota cu ceea ce a.u peren, 
fn semnele timpului nostru••. 

• Metafore şi termeni 

de s1>ecialitate 

Cbtăm d in „Flaclra" (13 ianua 
r lu) : "Pacă in spetele prezentate, 
v iclenia unuia dintre soO se con
stituie drept cauză n vicierii con
i:lrn!ll.minlului celuilalt sot la înche
ierea unei cAsătorll 41ptnrutăl> de 
nuliitate, în exemP,lele următoare, a
ceastil muciwa putredă, inserat~ în 
slratw:lle sl asa nu prea vellne ale 
unor caractere. transpare din manl
{esturlle ambelor l>lir\ i ln raportu
rile matrimoniale şi, fără a-şi dimi
nua rosturile juridice, atentează la 
valorile moral-celăteocşU cu afecla
a·ea acută a µrlnclplllor etlcli şi e
ch!Ui.ţll soclă!Jste••. ne oblcel. un 
gazetar care \~rea cu 01•ice pre~ să 
scrie ,.mal allicl" apelează sau la 
metaforă sau la termeni de Sl)ecla
lltate. Exemplul citat anterior ne 
dovedeşte, ins3. ci\ se pot combina 
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cele două solu tli (asta în cazul ln 
cane "mucavaua pulredă, inse,rată ln 
stralurlle şi aşa nu prea veline ale 
u.nor caracie.ce" este o meta!oră. aşn 
cum presupunem, ş.I nu un termen 
de spe<:ialitate asemenea <:i!lorlalle 
cu cai:e materlalul din care am 
spleult ne răsfaţă: nSpete"1 nVlcie... 
rea consimt.ămintulul ", ş.a.m .d.). 

e A decripta sensuri. 
mai profunde 

Mereu in admiraţia darului croni
carilor de artă plnsUcA de a se ex
prima pe intelesul.„ cronicarilor de 
artA plastică. vă mal Pl'opunem un 
exemplu. alătu.rl de celelalte oferi
te, număr de numAr , tn spaţiul a
cestei rubrlcl. Transcmem din 
„Rom.inia literari" (5 ianuarie) : 
.,(„ .) Romelo Pervolovlcl compu.ne un 
grupaj de repere ale acUunll for
mative deliberate, Sn dotlnta sta
bilir ii dialoJ{ulul funciar dintre mo-

• Ghilimele 

Un articol publicat in „vmorul " 
- Mebedinti (27 dece.mbrJe) ne-a 
a·tms aten tia prin paslune·a de ne
slăv'IJlţ a autorului pen'tru„. gJllll
mete. tntre g.hlllmele slo.t inscrise 
numele unor personaje (nu titluri el 
personaje I) , sacul cu sutprize al 
lui Moş GerUă (numele, desigur, tn-

lt 
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măsură d~r reuşlna să sugţreze deopotriv~ $.I 
u.nel~ căulări ale artistului, care nu şi-au · găşlt 
incă () d,epllnă îm_pll rtke. .EŞ'1e de Îapl ceen ce 
aş;~~aptă pulillcul <Zililor de. ta oitice cronici'\. 

,., ns~rifndu-se mal degrabli i:n sfera 

I „mnrLlor probleme mld" deci·~ in cea 
~ leina,l'lc.II r'ţl.lillOre a zlarUh.ti, obser-

\ll1tffle cperUnen.te 1$rate ;Ja ~ubNca Acce,n,Jc a 
ua1:1.1lui „lna1nte'" - Dol[ dh\ .15 ian.uarl.e. sub 
titlul ,,ln tumuUul înnoirilor„, de ton Dia:conu, Işt 
propu n s.A atrag~ aten\,la f.oruri1or tn ,drept asu• 
pra ~e<?Q,t.1cerp3T)t~ unor c!.enum:jrl. <le sţrbl. caT
L1ere sau cv.ar tafo de loculnte. .sugcrind o m ai 
mare i;rljă in prlvill'la. stabUidi numelor acesrorm 
J.<'ă ră R fi vehement, 'tonul moderat şi echilibrat. 
este m~l'I .rerTQ, probi:n'd depl~nn fmp!ica!ie a gaz,e„ 
laru(µi cnre. flJl r;ămine aoar un ob;sârvato~ neu
trl1, c.I s~ dor~te un factor dln~lzatoli. lns'uşl 
titlul a11Uc9tullU !'el!VÎ'i' gt ltudtnea tranşantă a au
torului, ca reprezentant al opjmel publice; sub31-
ni1nd Ideea di „m tumultul inneirllor" urbanlll
tke ale mwdcq,1,u1w, n u ttebule să lle scăpată 

. qln vedere p~bler.na g~l(l,I celor maJ ad~11te 
deriumll'l, in concoli'<i{anţă <t'1 spect,aculâ&ffe?le trans~ 

formii'rl edlll'lar.e n1e ot"1ŞU1Ui Ct'alova. 

~ n nr. 11~ .al i:evJstel ,.Albina", la ru.1 brlca ,.,Manascrlsa .sl cir1L rare", şµ&ţi
mi'· d~ Mi hai Cevnat, şef:ul sect'fel 

manuscrise şi câtti .a B.tblîo,t~cll â~dernteJ R.S.R ,, 
puhllcil w:i interesant artlcol intitulat "'Un poJJas 
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blbllo1rratlc" in caL";e sin.t trecute in ;:evi.stă ull!i
mele · aclrlzitfi (manuscri~e; s.c-risol'.11 d9cume11te 
aparţlhind unor slujUorl de seaillă al uterelor ro~ 
mâ-0.eş.ti) ale ps:estlgioaset edlti.trl. U:n articol util 
pentru iriforimu•e.a gazelnrtlor privind noi su·rse 
<le d9cumî!l1t11re. 

U n· lnfe11e.sâilt 11.rftcol de popU.larlzare a 
expel'ientei 1nnintate g§:sim în zia11ul 
,,Drum bou... .din 2.l 1a1~uatie: sub 

tllltil 'Vă Ptţ'Untlm o. expcrientă: „€a !IA ajungi 
compctftly) tr~bpfe U. lî tt~I niai bun", senimrt de 
Adrfan Teacă şi Uvlu CGm~, ·articolul fafll:Uşează 
schlmb.lidle ca au a,~ut; ·,1pc într-una dl1n şecUU~ 

Inl reprind'e.ril „lildrOinecanka" pentru a pune iJ1 
depun acord tehnologiile;, Utilajele ş11 de~i·gui,-, .şi 
nlveJ:ul de. pregătire al aame1rJ1or, cu cerlnt.ele 
caUtaflve tot• mai mari ale produselor . FAd\ a 
se llmi1a .tnsă .la simpta enunt<lre a J]t'Pb}ernelor. 
auţf)rJj caută $'li desci~pze re&Q.ţ~urlle mal admol 
ale "acest9i: tunSiorrM:d. ca ilactor decisiv :al 
creştetU calltildi pl'.Qduselor pentru export este 
rele,•atli creşterea conştilttţel muncit-Oreştt revol~
ţl~.nilre. reflectată prin creşterea respon.sabtlfttl.fli , 
a -pi;egâtldt p ro,teslonale. A.rticollJl esie astfel gin
dit ş i scris 'il'\Olt cel ce ii citesc au realmente 

·po.slbiJHat~a să invete ceva• dJn aceailt.ă ~lfperierttl 
valor0aSă, autorii argumentlndu.:.şj ttecare alli'
ma~e cu "!apte con.creţe. a.Ma~e la ro@ JocUluL 
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lre ghllimele) (lellindeşte. n.u se. ştie 
de ce, semntU (ile p~a1ie PL'e.fe
rilt t>,etj,'!:rq c_uvlnfu.L sur~r;l~e Ş,,a.tn.4 
Uneori, însă„ nl se atrage 'in acest 
iel ate11ţla asupr.a lnh:cbul;nl:ărJi l'C
pet.ate a acelufasl Gu\.rln'b într-o tra
tit (ceea ce, chiar ~~ !ie tllal u,zl
teaz!i, nu s-e: 1iecomandă ; erl.cum nu 
se proa semnalează, şi incil de către 
autârW tnsµşl)· : ,,„or~ul copil1orii 
d in aeeSt an a' :fost •in.'ălta;~ ln 
parcul din centrul munkipiulUi, 
4nde slialuUe IUi l)ecel:W şj Traian 
prl'1eSc i;le la: .,.,tnliaţimea~ ti:rtrpulW 
1,1mna.Şli -venii! ai.el sA s..e desfăteze 
<sie!) J'n • .m1rajul basmelor. să sim
Hi. tAr.ia aerului curat e.l tntepator 
trltnls ~e B~b~ lama pe spinarea 
vtntulullt.. 

Jo ~l'tă oi;dln:e. de f~. &îr 001'
nlnd de :la a.celQI actlcol : nu e 
corec11 ,,să se clesffhl~e„ şi nicl plu-

supraLltl.ul (leS,ţul de·-neclar, ln con
t.e.xt, „Ca7.ur.f în care .ne-run impli
cat··'., cllim: „De multe ori, ~ 
ce e.sl~ ŞJ mal grav; '1!urau pu aoat 
ca s_{'-ş.l sa'ti$că n1şte teribllfiilti~ 
de moment! ·ci Cl.l sco.pu1 clar al clş
Nglllui neclnstit.'1• Il>acă miele.sem 
t>foe, cit, furi ca să-ţi satisf.act ,1nlşte 
t eril)il'lsme de molJ.len.V( ( ? O. mai 
treacii-i'n.e~gJl ; tptul e ~ m) al 
„scop1.11 aru:. ·al cl§tlguh'.H nool:rţstlt ". 

\1Jl scblinb de exp'l!:rlentâ, ,,reuşi!t" 
nici nu po_a'te însemna ~lcevai dt 
cil „ut!l ". 

e C(Jrectură 

De oJJl(:el, nu ne re!edm, tn ·a
cest spa~}JJ., Ja greqel l . tte corectUJ,'ă 
(deşi coi:ectura tine.. fireşte, lal de 
P,ro(e.!lla noastră). Ci'nd greşellle au 
lln nedQl'lt efebt 'Uiflor~st1c. facem 
tnsă ,ţXc~pţ\ie. ·cu·am din ,,R~mbta 
Uhcl'~1' (11 ianuarie) : 

11alul ,1d$uŞtL" (slngula1.ml .ftlnd1 pre
supun.em, „o nb.aşcl„ 'l nu 11un ră-
1.~IŞC"). 

• Preci~d de ordln · j~tidic 

tntr-un. arllcol .publicat de „Scln
fola- Uneretu1ul" ~111 1anuarle) cu 

• RetL5,it sau util? 

tritr-o emistun.e de ;tel.~vlzh1ne ·l)e 

tem.11·t1~ .âgraril, ţ!lfu;.aţă pe <ţat.a.de 
I.fi 'tanU.arl~. ne-a re,ţ,lnut atenţia ur
măţoa~e-a f ormuJ.nl'.e : .,.A !ost un 
r~uşit şi mal a:J~ utu schimb de 
expertl.ent~~- Fă.tă acest, i.'11lal alesi. 
am. fJ arezu.t .el.i i in ceea ce pdveşte 

„Cita.~ia nr. 2166/10.88, N1.1mltul 
Şerban DumJtTu cu dOl'J'.lie.1)11.\l necu„ 
OQ.SCU!t est.e chemat la JU:deqătoi•m 

Oorut:an \a fo ziua de 25 lanulN'le 
JQ611 ora a în prnces de dlvQri cu 
Şertban lonlqA. ln ~z de neprezen
lt<me se judedi Îl1 li]>sA." (s.n.). 

JiREF 
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Limbajul presei 

Pleonasme semantice 
Exi"!ltil w1ele cu\'lnoo - nu nu

ITUll ·in ll'mba noastră - al căror 
s~ns le -a.pare Identic unor vorbi
tori. Intră, adică, in categorta aşa.
ziselo r sinonime. Trebuie precizat, 
ins~. că p\l\ln-e ·sint s)nontmele 
a clil'Or accepii\ine e!!le ntil el!? a
semflnătu01·e incit~ in aoumHc con
texte, aparl(ia orică'l'Lti:n dln.h·e ele, 
se jusUCICă. 

Cuv-l'ntele îşi au via!a lov, işl 
qez\lollă Îll\eJesurlle ŞI, <iu toalecă, 
tn Unii mari. ul1ele t.ltl un sens 
1un-drunentnl, 'acestea se nuanieaui, 
tot\'lŞi, cu tilnpul, in aşa fel, ,inc.îi 
unul ponte lu.a loaul altuia pe.ntru 
a e.'>prlma o anumită. lqee. AN.ero 
a face, in necastă privinţă,, cu ceea 
c~ Jllcn'irHe ele speejallttite denu
mesc evoluţie semanlicl a llmblL 
ln ·cazul in anre, anumite cu.vl:nte, 
rrdn e\•oluţJa s:ensurllor. aJung sA 
reaecte !,!n f.h\l!les lderlllc sau m~l't 
tlsemănător, .uHli'uu:en lor in aca
laşi con.te~t po;;it.e duce la o &t·avA 
gi•eşea!ă de e.'."P1·îmarc. 

P>.?ntcu a Jlustcn o situa\le de· a
aesl fcl, ne vom t·eCeri la următoa
t cle lrei vocabule : bunăvoi:n«I. 
amn.blUlafo şi solhiltudfnc. Dac~ 
deschidem, de pild,ă, Dicţionarul 
cx_plicntlv al mnbll române. nOăm 
di butiii"voinf,f înseamnă : „l. pur
tare sau atit~cdine blmwolloa.rc 
fată de clncvn : 2. tragere (Ic ·ini
mă, rfvnă. 1.eJ, sfrg•;. Că· prin ama
bilitate trnbuie să iilţelegem : 
„ l . însuşirea de ~1 n amablt (amn
bll, prfetcno'>, bFoevonor). a lltydllie 
amabilă, potitete·•; 2. rapU'i, atitu
tHne, \'o rbii amnb1 l.'\1 cn.mvUmcnt ", 
şr rruu aliam aii pdl'i snlicU\ldlnc 
ei.primăm :;cnşul : ,,a'llll1i'llne plină 
de grl!ă. cJe huui;;votntă, de p ' c
tulrc fa~"!J de c!ncva SEIU de CCVll, 

nlcill, Te prevcnl1onre·'. 
Sim\u l JlngvlsUc sesiz<!ll7.ă aă jn

tt·c ele ~-a~t pl'Oclus unele dfsotlerl 
!ler.rranHc:e pe care dlc\l~nşrele mi 
rzb\Jl.QSc sn le- consemneze cn a
tare, Toluţi, eltlnd cu ntcn\ie de
ri.nltllle c(!)o~· l'rel 11Uhslantlve, Ob
.s<'!r.vum eii deosebirea de şe:hs de la 
un ul h1 nltuj pan~ a fi nu ati l: do 
btr\e mnrcntă Inei! s.â nu se poală 
s\J~stitul chtm· in ncelaşl te:<L Pen· 
fru tJ ilusfra ceea ce ne-am pro
pus; si'î ne opl'i n'I, deoc.amda tll, la 
Cle>uil e."<e111r>le. care Cltprlntl toein!li 
cele frel vocabu1e in conslruclll 
sin~nclice date. : 

„P llre:{ .Co"rte bvcuroasă ţi\ ure 
un no'u loc.ular ('?) cu c;:irc poat-e 
stu d~ vorbă, plină ('!) de so)Jcl
!ullinc i;r bul)li.vqJn~ă•'. ()..Pariren ş1 
umbra 1•, Edi! ura Emln~_scu, 1977 
p. 242) ; 
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,.ltltreguJ personal a inteles accs: 
1 uc.r.u ţi1 a act ionat ili co1~ectnţ1'i 
( •. „.) astrei incit.. cel dlntii climl?ll
ră!PTII să ~e ţ),rim.iţl cu amiţ.bllliahi. 

'!ii soJicitudJne" (.,Comerţul socialist, 
nr. ll (H02)', 15 matllc. l!r88. p. 41, 

Primul exemplu l-am spic·u 1~ ln
~Uonn\. tUn l!tllul IJelelclstl<:, do
rfncl, in Icilul acesl11;, ~fi şubîlniem 
poslbl:lilatea sh1ecw·ăr!:i unor tn
adv.erten1'e- de la un regtn11 al lim
bii llterare. la allul.., mi,11 ales că 
majQJiH.at~ z!arlştilor sînL şl acrl
rtorl. Al;ocier~ ~emnennlut bnnli
volnfă cu sollcitnttlne. pare aici nu 
locmâl 'jµsillh:'a'lă, d_~Că at-_rlbuJm 
1JlUmei v:ocnbule subUnla.te Q sfer~ 
Sl!nta.nticâ mal cupri.:mw toare, i n
cluz:ind, ceea ce în ul tlma vre·me 
cupfinCle ou pţegnantă, adl® fdeea 
de bunboin(L 

A s1tU$.fa~ o dorinţi, o cerere a 
cuiva i oseamnă a avea s o li ol tu -
cl i n o raj~. do acea persoană, a 
ma'nitesla 8 o I f.c i t u d l n e (de 
la supei:Jor la ;ioCeria.r, de la oei 
cat-e are ln ecl care nu Rre, de lu 
~1 care poale la ce1 cat'e 1110 poa
ic....), 111.r a,i:eas:~a, la rrhdul :.Său, 
lmpllc.ă atihidlnoa. de b u oă -
v o J n I ii. Ca. atare, ac~t tcrme1) 
pare de prlSOs inţr-u'n texl ui' care 
vorbrm ele s11ffeiţudlnca. crolva. 

î n ci? priveŞte. !li 6o!Te" excmplli, 
credem ca era ~le aJunE să fle ro
tosit nu1l)ai termenul arnabUUato, 
fiind d~ ln ~Lne în(eles că fa\i[ de 
c:umpîil'ălnt"i nu po~l ar-ăfa . dedl 
soliciludlnt1. atlit:li ,.alll1<1rllnea ele 
satlsiacere n cecn CI! ci cer vi11-
mtllrlk1r·'. lntt-U~ atare lie.xi, CUIT\ 
este c:e.J t~ care l-am citat, a spu
ne. câ . .-seA1ren cumpărllto.rUor t.i·c
buie incleplh1l1a cu amabilltatc şi 
suliciti:Jdfne", cllhivaleaoo cu o ex
prlOlUre pleona_şlicii, fiLndc;_li, i.n a
cest o.a1„ amb~le cm·Tnte e;owrlmă 
~enşul ele bnnâ-voinţ'il. 

Să ne oprim ş.i cuiup,ra altor e 
xemple C-.? llustruază. pt·t>C:e.deul gr«?
'!li '<le e.~plimure cohsi~a in a lli
hul'~u·ea uno1· ou\•f.J:'te .care 'l'epe.r.\ 
Inu.Ul aceeaşi m:eeptluoe, n,umît in 
lui:rllrlle de spoolalltate p t co -
na:::m se-manit:lc : 

,;cu loale aceste'1. hrn·-o serie 
.de all~ inlT(!prln_d~ri dh•lf$ene l)ll 
s-a a~ţionub lu 1uvetul pos;lbilhăU
Jor P,enb·u valor:lţit:area lntq.grală. 
a intnig-ului potenfial 1naterM -şi 
umon exlstenl ( ... ) "· („F lamura", 
nr, 3647, ti octomhwie 193171 p . 3) ; 

,.Este vorbn d.c. lcicomotive .iu 
abur, tn continuă porfectfonare 
( ... ), gindlndu-se prin anii '35 („.) 
că s-ti atins perfecfhmea. („.} şi cA 

invcn\ia gnl~zulvi TrevHchik s-a 
au(oclos!ivirşit clcplln" . („Flacăra ', 
n r. 27 (f724) , 8 iulie l 088, I'· 10). 
Aşu. d.uiro C\ll'l1 ~ menţioni:a?-~ fi 

in luc.ni1•ilc noastre \exi<.-o~tralice, 
în treg şi iutctrml stnl vocabule C\1 

~limcm cornun : 01,ivih~lil l atLi1 _ ln~ 
higct·, -~ Formele c"!Herlie nle a
<.esto1· unm11i lexicale s'int datorate 
calltll' p1•!n C!ll'C ele au păt:ruos in 
vocliliularuJ noslhi. Infr.eg, -cnga, 
inlregl. (ad]ectiv) este moştenit 
<lin letrina Jar lnteg-ml. - li tadjec-
1 i \• şi el) ' el\te u.n ni!ologlsm i.m
prt1muta t din limba rranrul\. ln
trcg ru·e ut!lnătoatele selisuri : ,1din 
ca 1·e nu !lpseştc 11irrtlc, complel, 
nC:şlltbil, lnlntl. tea.rnc. nevliu1mnt 
C·d'espre fiin~e): „lnlegru, (ocspt-e 
p1!1rso:mc. la Ilgllrat); tleplln ". Cel 
~e a! dQllea· cuvtnt este deLi11H i11 
le'<icoane cu ajutonfl celui anal'l'
il"I deja, specl!loindu-se integral = 
inlreg (uWizat adverbial are ace~ 
!&Şi sens : înlre!f, complet). 

Cele dnuii cuvinte fiind slno1i-I· 
me. inat mult. avlnd acelaşi eti
mon, este cle 1.a shie 1n\e.\es că nu 
Pol consrltuI o conslruclle slltt:ac.
tică in care să lie utilizate . ală.tu
rat.. Ca alate rttt trebuie -să Intre 
in 1-elntH determinative cu un de
terminat comun &au să fie · de ter
minat~ Intre ele. tnt1·-un -asemen e.a 
CDZ s-ar produce un pleonasm se.
mantie h:idlsoutabll, adică s-ar re
peta. inutil acel-aşl sens. Această 
greşeală de ·exprimare. s-ar fi pu
~ut e'' IJt!l dată _ s-aî' fl 1-enun lil:t la 
um.11 din termtmi, c~i;ect rlmd : 
,,( ... ) ,\-·l)iorirlcarea .ibtcgralli a po
t,cnna1ului ( ... ) .• .snu „(.-) va!orifl
c<1r~a· irilr('.guhd iJOtenţlal ( ... ). ''. 

FMmn verhiilă (a) parfecttona, 
perfecl lo.ne7i. a i·e valoare gramall
cal~ tran'Zlltivă Ş.I reflex.h•ă. venind 
în limba romim! ·de la v.ocabula 
pcr-filctlon ner (-.-eo.b. fo U'mba k.'.Vn
Cj?'<?ă) şl înseamnă : (._) a (se) deflă· 
"irfrş l (.„) ". 

De asemenea. leu<icr:ianele ·1·omâ
llcşU de.Imasc pe A (se) acsivJ~I; 
cle.!ilf\•i.r.şcsr (verb lranziliv)„ ca n-
1 nq slnt'>niin cu a (se) p~rfc~llon.a. 
adldi •• 11 (oc.c Cil ucthmen să cape
le form(t def1111tiVU '". n R tlezv:ol ta 
T,i~ del)lin.... Mcrgind mnl depllrla 
el! ce.i-cetarea dcllnli lllor ln lexi
cQanc, rull~m că tlc1)110 tnseamn~ 
„dc;,.ţiV'ÎllŞlt ", „pcrfacl „_ 
A~'adnr. fovme1e vetbale analiza

te, precum şi' celelnttc elemente d1'1 
f.lmlliile 1e~r le:>eicnle i;inl s-l n·onlme • 
detinindtl>:~e 1.mele cu aJ!.1 lor!J} ce
lorlal Le. I::st.e. dec11 de- prisos- n~li
Cu!'Drea cuvtnt:ell)1· J.)crrecţioua, pcr
fucllune; (auto) !,lesâ.virşll : d eJlUn, 
in eol'l~t.r·ucţil cn cel~ ollatc de noi. 
Dcslgur, asemenea 1mpe.rI~c(lu.ni de 
c.xpl•lmore provin nu n.tit -dln' ne
CUtlOa.~~reu i;ensului pe care-l ~
primă V<IC!al;ule.le. uUl ?-fllC, cit din
' r-p llpsă de s~pravegh~cre m[\I a
tenta ~l ·rcd:ich'lrlL 

Dorin lllU.~l'lSOU 
nuaio:t lJ'f~-tmJ!l'ESOIJ 



PUBLICISTICA EMINESCIANĂ 

o publicistică de atitudine 

M. E/\flNC:SCU 
(Sculplur li: Oh. Anght>l) 

p11nea, eu mulrl a11l Ir~ urmu, reputatul Istoric 

S 1l critic li1crn r Porn.plllu Consumriuescu : „Emi
negcu este nstA~I o Jnstllu~ie naţionalii ; da\a ~ 
ope1'11 h1I nlcAluie>:c un monument necliotil 
al C't..llu1 ii rcuni\nc : nici lnlem~l'lil.:- \1rc.-

n1ll, nici Lldv«!rsltlitllt> CUl-.'IH<.' ~l[(l t->lorlei. nici mome!l· 
tele de d (.'CCJc.le1·c şi lnăl\:wc ~Lle o:utu~nilv1•. niinic nu-l 
poote atin•!c i.n c~rnfh1l-1::l Jui A;rilrllu~llJ : c;1..i l:.'miJl,'!{C?\I 
nu este ttn !ilmplu nume, 01·icil eh.! muri? at fi til, din l'e-
p ertm'iul dlvc1s ul llt.er1?l·0r naU(1iutle : ex ~lt! ins'l~I mik
h1ria su1lllemr1 n .:xiSlcm\t?I nooslrc idenlt1, \?lt~ t1na din 
mat'i Io jus!IJiclirl ale e ,,1illt:tti\ll'i ele 1·011t.ul, 1nl:'c ~tlte~ tm

iilltll etnice şJ splrlLua, ... cul~·.,,i diNJ)\Jl.i un h,1c s11hsi,>~u·e" . 

Jnir-lldR.t•<ir, Mlfrn l e111lne.st·11 - ul ciîru~ ::e111~11ar U ~ar-
1.nflorim în ace~t a 11 - u dt>11~ r1 1t de n11 li u Jnţ\lli•;I.? na
\ionult1, cel mnl more u 1n /)C care l-a dut pi11't ttC< 1m1 cul
tura Masrrd, omul lt\legra1 nl spiritului rorr.iinmic. El s..a 
m'1nlfestaJ trl toate dome11!fle, fiind o prl!i::e11ţâ a.ctimf, ca 
oa\ nl ~!tţli, şi ln pul.licL~·?c11. Un clonLenfu. in caro e~ri 
chemat !a re TOSle{lt1 i11 cele rna! dl .·l!rSe "h •E. tiunf la or
di11e11 zilei. 11·I flU;1 apt•!, pr11tru a Ji conrlng1i.1r, la c1moş

tinrele acumulat e. p~ b.fttdle ~r:olilor, clei mai a/1>s dfntr-o 
lecturd a:.-iducl, tli11tr-o iilfonnare ~bteln4llC!1 ~ 1"·rma
ne1Hd, Să fli. adlca, 1111 om de culturd, CCE!l re Emmesct1 

.f-ll dovedit a. fl i11 a1..:.:ptlu11ea cca 111u1 h1!:1tti a a.ceste! 
sirltaQme. U11 1r11ciclopr:df!it, cu alt\? cuvft1r-e, un "m loial !li 
epocii in rore a trăii. fapt lesne di? ubsl!rt·at şf din parcurge
rea p:ubllcisrlc11 sa l<>. A1.1em j!) uedere, de8'01u, o ll?ct!U'u 
otentcf, d lutr-o per~11ectl 111î Is toric 1, rn Cc>IHt>.t:Clll 1tMI inre-
16Qeri raţionale. Emln<!'SCll ni se Ydcvă, din toc ceea .ce 
a ::crl.s, dtept u n rllar11 pur r!Dr. Jâ m o fi xenofob, Te'1epth1, 

dcscttb ln toi ceea t:e uenea din afară, da.cu i111nu.11ia putea 
f: r1 lloitci pe ttlrimul l'tiUlWlţllor noctstr~ natiarwfc. P ubl i· 
t:fot~H sale ii ttstc provrli: riooatdlt ştrl111tficli, fapt si1.tgu. 
l;i: f11 ţr-1> cpol/ă dorr.h1ot(I du dlletu11L1.,,111, 111! m.L'nHli fn 
ocucza rle al $1 m alte sfere ale vtefit sp1„hool.! 'l'omrin.e~tf·, 

Art ico1;ile lui r:111J111?S C'!l - mnl a!Pt cd!! r.' 11rl m~.;c cul
tura -. se cirac, cu cmo1te dcr ~I 1:11 mult, fcm rte m1dt 
lnle ru , păJ11 rlndu-ş1 ~ · nsr!lz-1, fn multe prfu!n!c, .atluaU
latea. Ele ne oferJ tm moi.fo t. fllf'Olllabll d e demon~traHe 
louictI, de coucl:?lc, clatit11tl! şi acurateţe, d~ m!nd!tl! t1 
limbii romdne. Fapt h1udabil, cu atît mal l1iud.'llJU c.u ctl 
- sa 1111 lli ldm I - Emh1e.scu a seri$ într-o perio!ldd cind 
nu !e pTea puica i;<>rbî d e o e:rp1?r1cnf.d t r rc11cd. 1 n gaze

tdrie, maf alns. dar, ln genere, in c1dturd. 

Publlcam, 111 co11Cl11uat l', dteua nc-s«1111ot• rlln pu!Jlicfs
t ic;'l 4!mint!Seinml, scrise pe renu.• şi in nw:lulîtti;l di.verse, 
roate, 11Uă, aTtkole de oCUw11rte rlviciI, naţwnilhf. Text e c~ 
n-ar putea Up~i, credem, din nld o a11tologie a publiclsticH 
romchie1tL. 
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Antologie 

Constantin Negri 1 

Alaltă.i\!l'l in 2.9 sep
t.emvric <.1 in<:etat din 
\t!ată \lltul din cei 1nal 
nobili bărbr. l1 a i 1•0-
mântlor - eonsuu\lin 
NfilgJJi. 1n vil:.sf·~ de 
!f<l de ani ~i butul'in
du-se <le o oe:pllnii $il
năhue. o bţlaJ.~ si;al:ml
CH, vunftă esuprâ-1 in 
tllel~ d in urmii, J-n:u 
rlipll dlil m l ]H:>l!lll n os-
tni. ~nsfa11 1,in Negri 
l'ep:rezentn nu num~i 
<.'<!.L nuli cu rnt l)alrlo
tlsm f1i 1 cai-ai:te1:1nl cel 
mai ciezint.::-1•esn t. dnr 

·şl o caµ:lt!i l4ile l..ri lel~-
1.Uallt e:d r;1tll'dlnară. cli
rC!n.-1 daio~m. l'n bunf1 
parte, toate: netele mnrl 
s~vf~ftc ÎfL islerra :lTIO

dernu il ron1UJ.tno1-. El 
a rcCuiat. co~'(};ma dom
nea.<;cli <.:e I ~c oierlse 
in 185!1, p r.eforind a ro
mina un slmp lu cet,ă

ţean ' el a sprl:JinH 
pîni1 La ut ma trnirea tă
r llor, el cn IEl>l't~ien

tnn t al IWmft:nTcl la 
ConslantincptiU a tă~ut 
si\ se. reuinonscil al~!lc 

rea îndoită a lu t Al <!

c~qdru 10,1m ; a. l,lrt..ga
tit secular izmiea m o1li
lor monasti~U' ~ ll in
ll'liu i'a t gr~µ-tăţlle ce t2 

h'is~ i11 tltm a ~cestul' 

ncl. R&frns de zet.e ani 
tn viaţă privată, în o.ră.

şelul Oana, el ne <.lu 
e.'tenplul vl~tel. cel~· 
m.al m~Jes!l!, deşi avea 
dreptu:!. ~ onnr lle ce\e 
rruil m~!i, l n.'>emnnl ca 
om de llt~te .ca şt om 
de stat, "'11ci un. român 
n-a l t>SL 1·epr~z.en1nt $1 
venerat cu şi d insul şi 

n jcl O' p il!rdure 11u at.i..t1~ 

ge poporul n<>;ih"l.1 t n 

'H 1\?iicOlld a. aJ>Uat f tJra 
il1111i iri c>1aruu de doliu. 
lll litc~qll!re1 d u/fi! otlm 
S•IJ putul OtllllTtJjJ, III 1'.«
cJioal'll4 mmnorla lui Ori· 
C/Orf~ G/1lciti-Vo1M. a. ~·CI 
pon o11atUote /U8'tl5U ouo
cata aa Eml11osc:u cp pri
r1JuJ ii~.z 11ol lrlf bllr tuJul 
vorevocru1111. 
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mod aş.a de crud cn 
p ierdet:en lu.1 Constan
tin N cs1!i. 

• 
Soarele! .frumos de 

toamnă, 'l'!llre .n luminat 
.slirbrn·ea d e ti ngulre 
pen:ku ~~m!nlu L n osLt'l.f 
şl penim ~1 rojnti.ren 1ul 
.Grigone dhica:-v~. 
ncel~I soau.• au lumi
nal. ifi al~ colt nl · ~ll'i\
vethe.I M ol dQVf', d u.ce
rea la rnormIH• a l'ă
mă~l ţelor unula Ciin cei 
niaI nwrli mal i ub_ijtJi.l! 
ai POi~Q1'Ul1.1i românesc. 
Poet ş1 prozaist ~rnl
oent, p1u1io; b:u n ' c11 
fnt~ cl t·~ptă .Ş:l .fără 
P.110.mâ, ~1 ec-l m;µ rli;;
ţJns djplomat al t~rl
lor romi111~tl, C<>nsuin
Un Nt:grl {dfa rell"as 
~n ~t,lŞQI'uJ Oarr.el Ill',l 
1:eaminMr ea UIIllel \'!leţi 
bogate, Lllbl~~ 1ln
~agl âc.estui ţlOl)Ol'.', ~I 
ces.te.I #ni. IDa:t se vede 
ci <Ieodată '\CU lto3..'ll!JIA 

an,Uluf acestuia. a fust 
sen!& s~ Viie. şi toamn'a 
a t.-estei viret:i jub!Jte căoi 
G«>i1fl ~ care a !l'll
·mlllflli ft.1ustuil. de FmliT'
Tnillr.Ă a Uilli! Cklf.g(II".e
Ve;W'1 la'U înoot1Jµ.ţat QU 

rozele S811e m 1intea m
m Allm'ul:diM n ~Ul eqn~ 
slallj1l!.TI 'N'egrJ -<>I ~·-
min;tul snu. ·:desrh1s 
s:ii-1 Pli~....ă. As.UE!! 
plu'ilintU'l l,.;mA~ pn
JTIGŞ.te lin brntale . mle 
~ ICO)).l!i!! săi adcn+m:iţ I, 
cu ~i bllml~tă ca 
si.nµl m e.mel i el Îill 

oa.re 'Z.<t:C .comoufile rtn:e
crutuliui amstitu .. w, odao· 
gă cite. o noul! comon-
1il ; şi 111.1.M rtl li~ .tace 
mal '$Oli nip, t<>l mal 
so.tunp. Dormi dulce ln 
păinîu t.,\J din c!lre te-a.I 
n!lscu't, pe care l-a! j'\.t
bft .pc cm~ l- ai npifont 
viaţa toa ci\ şi f ie-fi tâ
rJnn u:>uad. şi n :nmln
tlrea vc'C!l rilcn. 

,,C l:l'R.TERUL DE 4\Ş.l " 
(IX, nr. 108-l 09/ 

01--0lM0.18'76) 

Monumentul 

I. Helîade Rădulescu!! 

1\fonumenwl nemurl
ro.rnlul T. H eUade :Ră
dulesc\t ::1 sosit la Ga
lnti şi p este crt~va zUe 
Wl fi <lc\1US lingă Uni
versil.ale în Bucureşff. 
Astfel in o.1.J'fnd eon
cetă~en li no.,tl·i voi· n
v~ f<;ticlren să , • .121\ 
reJnviat~ . înlre din~ihl 
cimen111tfl iUlr-o rro
momlil stotu~ 1dl!. mnr 
morfi Uf.'\J)•;i tnAr~llfii ŞI 
lubiti a cuiul ce t:i·.a 
(.'()qsact'A t ton ~li v t.a; a 
penh.'\.I l'egenerw,-e:i l>il
por ulu i t'<.>nrt'U.".1 pl'ln l~!i.'
plnclih.•.t lumini'lor ;Ştf,.. 
l ot~! ş: ld~il·){ 11:iiiona~ 
le, prin ·cultura JJ ITt b~ii 
:şi a rnF;ra l1U'e:i 1'lO.% tre 
in nlŞt-t• lim~I tr11t11te 
grei şi i1i.h111.~.-..şf. 

Cel ce a dat ~wirU la 
prim.a şMalii tâmnnens
râ inccl>îită tje Wii\r, 
cel ct! n :!ost ·p_rl m1d ptt
b.Ucist. :şi ~lpogrnţ ro
m ân, el :1 fG.'tl şl 'l)rf· 
mi+i <!Iritelo r al· prfrn rt
l lli t e:rt r.h na1fona.l , pt! 
c41:I' i-3 v l!g<tni:mt dfn
S\1.1 imprc.1mu cu AJ'is
tla. cu 11ă~~ul Jc.inn 
Câmpineanu şl atţj.I . 

ln u rnht m.i Jl Qcir i:f 
pr1nrupclul D!m, Ghfl?ll1 
p1~imere oomlletu-
lul pen~:"u ridittar<!.1 
momm~entu hJi IUL I . 
H'ell.ade, Cc>m lletul 1ea
l rtilu! ·a bi:nc,·oH .\\ in-

Creditul 

l.'U\'ilnta da.rea u nei re 
pteze1ttaţtuni ;ol, la. J 3 
ale cmrentel, penh:u 
!ondul n«t\la.r i n!'t<il~
r ii a1:.1!~;1m mori\lme:nt 
na~lonnl, Artiş tii i-o
măni l'IJ llu~ll'\l I IN' 
ve ltwan 1\'l!Uo. fn fnm
te, s -ata grăbit n da 
concursul loc benevol 
pnn ttll th!l!..it M b ll scor>. 
NU li~al flUthi i;I (.- t'lt 
'Feotlorl ni. dis-1 Insu 
nQasLra rlrti.sr,1 din t ru
pa 14'1 r1rnii, a promis 
conc.ur.i,Ul \'Oe.li .salt> 
indn·~ilcut1·1~ la ncc;\St:i 
re prt"lldlttt1 (hm e. 

Sl? ,. 1 j u <'.:i .pl mm i'e 
mt1l11l Girl!!i, 1,1 ri ~ de 
mu.IL b'\l11iJl..1 d~ pubJl-
C~ l ntl..'l1 rl.I . ptecwn t<l 
C?OmecUn i nt.r-uu net 
F~nt>frţţ C!l re ţi l.f?l!J. 

I). :vu lh> V"~l f•\ce. ~ 
.<i: ·mal audi!i <I ful t!1 pc 
se.ma na::1stl \ remlmi
t Ul & l!J ţt /ll mwru. 

Iar 11-M T ec>tJorini 
v:i cîtl!iÎ cil~n arii na
ţ.lonal.n com,pt1se de 
el. Ve.'ltur~l-

Nll nP indQim de <'On
eurs!JI DUP1i t.-Ulul nos
tru in!el\.glTlte, erate, p i: 
Un~ un ·~perbcc•l foar
te l'Slâot1 t ~ VC\rltiţ. v ;i 
11~ 0ţa:;:i11nl?t1 a con
l rfbui ~ '1'~di(."~rM \J 
lllli' lUOflUlll l?l) t llu ţJn
no.j, care V.a 1J [>Odl~(l• 
Y,.~ C~plt1l~I. 

mobiliar 
• 

Ş I jocul de bursă:, 
I ~ 

I 

I I ; 

•r ratlnd mate.rii i t.
n.w clât·e· 1.nu-- im zl!ll.' 
c<>titl lap. llvem dOUă 
grc.ut.ă ţl de inţf:r.nJ>lnaL, 

Una J"C'ZlJ llâ dJn '8Ub-

~) P utJJlcct la r ulirlcra 
„Te.111 rul' nl\\IOIUll" . art i
colu! ·fao.e purici. dlnJr•O 
1111111 de nt'flcolit ~arin ito 
El'l1111~io11 t111ru Iau.Ita: ce-
1111 care .,o\t fOl!L promo
torµ\ !:!el m 111 :in.ntot' 111 
111iur0r rnlŞ~:hlloil gl!'l\t:
r oru;e şl. :\.U nvut1 o.n neal,~ 
lui, o tnOµenţi\ .d t!fQtmi
nanlli osupî'll carllcterulul 
oulti.lre.l rol\)llnD~ - ton 
&lade R.dd 1<l11so.u - n.11 
fdtd u '$e':1'111'1ala, !Juri! ~I 
„!nr\uclr.eh .slrlelotonsl\" 
tte mal t ir:::lu .a cc2rturaru
tuf ri~1l'priJ „ trumonsel 
Umbl vechi". 

tllltale& .mntel'lel, J ocul 
de bw~ cu toate ha-

~J JijJle ci doUal'a anlcol 
- api r(Jproaua din l!l. 
doa.r PJJr'lea mltowu:tJ.ud 
- rn. care Emlne*°µ lfl 
f f!A/frm4 atft11etne4 fo faţ4 
dl! Fnf llnfa rl!a, GradltulU'I 
l\f'()b!Uqr şi a Soclatt1Jll (te. 
oonnrr1cill J' iil4r'lt r pu· 
b1t~11. ud.l'Jn , f:ţ1d110rebl tn 
pl'fpla, .o 11u1lin,f l 11' du 11~· 
ot/14. Ace.na, ca ;t cel -pu
blfoac cu" doull rile m41 
lnn1nto, otera im e:rompl.1' 
dl! me)d ul C11)'71 ln/11!11g(!ll 
17111Tcla goilmfr ict 110 ao
oumo11t11:11 tn pro t>tem111a 
ca le pU11ea în ctlac:uţlo, 
aoulldJntfu.,~ 04tfat foart~ 
t 1i!pfri p e ptobţomole ao 
eao11om le . pollllc4, l.ru:luslv 
"PO to~ntaa c;Q.7™1llopld a 
mtnutrll oLfrel,Or arot~tttce. 



Jucina\lunlle tul, ar 
ct?ro un spaţiu mai in
tms declt coloo.nele 
unei toi. Mai ales că 
in lumea l>I>eCllllel Jnt1-& 
tut ce o sootei.ate ome
nească ar.e nesAndtos, 
minat; posplUt, rncep1nd 
cu culise!e leatruluJ şi 
s!tr$lnd cu culisele bur
seJ. 

TontA lumea-şi a
duce 1lmJnte de n!ace
l'i'n Sliroussberg ~ de n
cel duci şi conţi ,sll.e
ziani cari la~u drept 
fondatnri al socletli\11 
nlc cllrei uctiunl le e
miteau o hau te ban
que... papa Stroussberg. 
P~t-au a cel oa

meni fondurile 10 1· dis
ponibile in actll Slrous
sberg.? Ce 11A plnseze 
cind n-aveau nimic ? 
Dnr au. plătit poate pri
mul vătsam!nt şi au 
jucat asupra dlforentel, 
pe prime, pinii Jn eli
berarea lntegrald a ac
\l<!i sau, şi mnJ rău, au 
clipAtat un număr de 

literatura 

ac\11 gratis pentru isc:\
lltura pusi sub docu
mentul primitiv al ton
dnttunll. 

Dind dumnezeu s-a 
vem şi nol bursă tn 
iară, vom avea ocazia 
de a descoperi mano
perile incllclt.e ale agio
tajului şi a le descrie 
a;şa tncit oridn.e să le 
'Priceapă. 

Aşadar, cum am zis, 
subtilitatea materiei c 
o greutate. Pe puţine 
coloane trebufe.sil spu
nem mult tntr-o tormA 
nu p1•ea con.cisli, cAc1 
s-ar îngreuia lntelege
re.'ll 

A doua greutate e 
recnpllulilrea conttnUă. 
Flectare număr de ga
zetă e o scrlere de sine 
slătăloare, fncît oetlto-
11Ul trebl.ile Să înţelea
gă t o t ce-l spul, fAr-.a 
pretinde de la el ca 
66-\1 a citit şt numl1-
ru1 trecut <-·> 

.,TIMPUL" 
(VI, nr. 155/18.07.1881) 

populară.• 

Palavre, anecdote, taclale ş. a. 

( ..• ) Dfn aoeasUi ra
mură puţin culUvatA a 
llteratµrl1 populate, d. 
& lcan n:e lrlmrte cltc
va probe, cart desigur 
vor interesa. 

Intre mul\lmea a
ceasta de tipuri, româ
nul însuşi apare lste~ 
şi batjocoritor, pe1-sonl
flc.at. lei in Pepelen, 
colo în Plicată. 

Crorilcele DQDS'lre, de
scrJcrea dl n vremea 
iul Mat.el Basorab !A
cută de diaconul Paul 
din Aleppo, scriitorii 
polon! mlirturuesc el\ 
la mesele domnilor 
Basarabi şi MuşntinJ se 
cînta şl se glumea 
mult. Aslifel, bun§onrn, 
cîn teoul dezgi•opnt : 
Ştelan, Ştefan, dllmn 
cel mare / Seamăn ln 
lume n u are, 

se clntn unbono de 
cAtre totl mesenii. Măs
cl1rlcll .îşi flcettu men
drele, zlcindu-1 tul 
Vodă ,,mlU vere", curţl-

tf) .Artfci>!.111 de m41 • IU 
e"a prezetllared cul11g1"1"JI 
lui fl. Blifcan, „Lllcrotur" 
populara s11u palavre st 
anecdote•, din car• B:ml
ne1cu ua pubUco t11c.,:ifna 
chiar din numdrul rea,,ec
tlu ol rlaruJut st conlf· 
nutna fn nume,..I• u"'14· 
toar•. 

le domneştl erau plLnc 
de clmpoJ.nşl, ospetele 
~lneau cîte douASpreu· 
ce oeasur-1 în ş,lr, şl-n 
această vtnll!, pentru 
care .Miron VodA Bar
noschi zJoe că i•~ dulce 
Domnia la Moldova ". 
răsuna numai d!11 cind 
in cind budwnu1 răz
boinic chemind Vran
cea şi Ctmpulllllg!.1.1, 
Soroon şi Tighecluj, 
Tnra de Sus şi Ţara de 
J"os sub cel doi vornici 
ce cotnruldau ar.lpele 
lmpotriva duşmanului. 
Pe cal, cărora le zi
ceau : 

Aşterne-te drumuluJ 
Ca ol Iarba cimpulUI 
La suflarea v!ntului ... 

\,ara .s-atunc.a, o ade
v6.ral.ă vljelle. spre 
margino şi val de nea
mul ce-l incApee. pe 
mlnl. 

Ceea ce presupunem 
este huli că ln vremea 
unora dintre dlnnşiil 
comânl cală dii. fi exlB
tat o epocă lite1-arli ale 
dlre.I rămăşite frag
mentare se mal găsesc 
şi astă.zi şi carl pe zi 
ce merge se împuţl
nea1Ji. 

„. Anecdotele au dealt.-

Antologie 
mlntrclea p roprletn1oa 
de a se sch'llnbn cu 
UmpuJ şi de a 11e a
dapta .actualltliţll; mul-

În fine ... 
Sîntem bine lntor

maţl c~ MtnJstcrul ln
strucţiunf 1 Publice a 
dat ordin d-lui COOt
barl$ a e'+J)ulza p c Tet
zls di_n Şcoald .. „ din 
şcoala pro!an.'\tă de el 
despre cnre am vorbit 
fn atîtea lindud. tn a
celaşi ordin, d. minis
tru Un.pune dlrectoru
J ul de rorm6, Cumba
rls, ca sA tle un dlre:c
tor de fapt şi sli orga
nizeze şcoala şi să lrl
m!tă programa şooalel, 
care nu este aprobatâ, 
Ministerului spre a
probare ; dacll d . Cum
bari:s nu vn dovedi cli 
ştie organiza o şcon!A , 
I &e va ret.rage drepttll 
ce l s-a dat şi, dacă 
n...ar executa fn parte 
sau în total ordinul mi
nJstrulul, şcoala se va 
tnchide. 

! n acelaş tlmp, mi
nisterul a tnsărclnat. pe 
revizorul şcolar a ch'
cumsc1ipţluneJ a ob-

Formă 

Puţini se îngrijesc 
de fenomenul, consta
hlt prin date statistice. 
că populatf unea romA
nll scade 1n numill", c!t 
are fo fiece an un plus 
al mortalttAt11 asupra 
natalltă~ll ( ... ) 

S·a crezut acum cî
teva decenll că lntro
dU<:erea formelo r ex.te-

~) 1\1 Ul a I Jl'lp I ncmi u / 4C!ll.f8 
loc ln ~Jar 77141 tnullor ••
•Lr4rf Io aar111a unul anu
mo 'l'MI, pro/111or lu o 
fCOllld partlc11Jar4 din Ga
laţi, care avea o compor
tare lmoralc!, tncompatlbllll\ 
cu calUoi.11 N de rnnn
bru ol corpulut dldacl lc. 
O comltl• mlnulerl4l4, a
ulndu-1 fn frunr• pe Tll.PU
i otul ltlOrlc Grigore Toel
ta•cu, li ucs anclleca fi. 
9cl1tnau-1 ulnouat, ua pro
pune 111141tirar110 lui „pen
t ru totdeauna~ din lmrcJfd
mmt. Ace.li nt>mplu a
telt4 cl:t H poa111 d~ um
f)e(fa atcJrulnfa cu care 
.tml.neJcu urm4rcia 10111110-
na.na aem4rllor 1rtrnl1e 
de cltftorfl ziarului, tndeo
Htll cfrul ln oce1t110 era 
uorbll b cazuri ce /rtrau 
rn01'oltfo t110 publfco. 

le pot li de tot mo
derne. ( ... ) 
"TIJV1f'l.J L'' 
(JV, nr. 2'l3/ l2.12.1879) 

tot bines 
serva dacli ordinul dat 
d-lui Cumbarfs s-n cxe
cu~t sau nu ş i a m
pOrta mlnlsler ului. 
Felicităm pe d. mi 

nistru pentru thăsura 
energică şi conlonnă 
dcmnltllţli ţărel. Dad'1 
pinA ad ne-am bai.at 
pe oredln\e, acum ni! 
bazăm pe !aPt $1 .spe
răm că cel ce nu dat 
asemeni ordine vor şU 
a le executa. 
Adevărul trebule să 

triumfe ; minciuna şi 
crima trebuie să cadlll 
CJnd este vorb:i de In
terese rnnrl, MUonale, 
fntro cari ocup~ pri
mul loc educnllunoo ş i 
lnstr'uc\lunea tlne1'lme\ 
noaslre, totl romtmli 
trebule ·sli ni.bă un sin
gur sentiment, o sin
gurii !ni.mă, şi-n ea lre
bule sd fle gra vate cu
vintele : progr-es şl 
mornlltatc I 

„Tll\.!tPUL" 
(VT, nr. 218/04-.10.1881) 

şi fond 11 

?tioare de cultură apu
seană va putea SUlJllnl 
lipsa de cult.ura solidu 
şi .substa.ntlnli ş.I nen
ju nsurlle dsAvlte din
t.r-o dezvolt.aloe net·egu-
1.aUl n trecutului nos
tru ls tolic. Experlentn 

.. FtNT!NA 
BLANDDZIEI", 

(1, n r. 2.111.12.1888) 

lnt.roducerea1 no tele 
şi selec~ln textelor : 

Oons,an lln 'l'ATU 

(ConUnuuu ln Pll8· U ) 

lll E:st11 unut d lntrd uUl
mele articole pe care r• -a 
mol pucut ret"le Emlneacu. 
& rttla dlR_Ctlţla fn hrq4t ii· 
ni 011 111t ,1aţlo f4r4nlm ll 
s1w lmpt.r•la rascoollll atn 
p r m1a11om am 11tu .uu fi a 
derbalorlloT pi! aco111f4 ta
md din parramencur bur
flhU:, d ez bateri starllu, c11 
de oblcol, /4rd consecln jo 
practice. Emlne1cu pt•
dea:rd pt'11t ru mcUurl cu
pr ln:rd1oar11, care ia Jind 
saoma d• ,.tooie nelljunsu
rlle populaţiei•. 
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Cari!! c v.inruI conscrvnU>
rilo.r ? Deşi presa n-n tun~ 
incli l-a noi acea de-Lvoltitre. 
la care a'lplră cu drept cu
vin!. totuşi e l~CJ:u necoutes
tnt că 2lni-lstlca ocupcl deja 
un loc lmpol't.~nt in viata 
tlQţJ..<,'it~ politică.. 

Pat tidele, grupurile ba 
chiar lndMduallt!lplc Polili
ce de ln 110! îşi au Ol'gnnele 
lor spe-~ iute. 

Di Ceri L~·Jn camm Ie populu re 
u~rt>pi·~enlind ·niciun pnrthi'. 
d_ar personallzind d,>sJgu1· cfo. 
r1nţcle şi usplmj!unlle a sut~ 
de mH dt.> celătent. lncă ;;1-itu 
gih:u un eC'nu ~i cit.: un Lim:. 
Să el h'un : 
Cele m ai multe ilare, c.u-e 

apnr in 1~mi. apa.-j ln ni:;,;i'C
şn d1C<?rllt!l...- nuonte libe
r:tlt!. 

„Homunul d' tuuttu de rr::uH 
do regrr-tntul tlemocrnL s.l oin 
de staL cu lnhn~ C A Râseul 
rcprenn t:J şi aslă.:I !delie li~ 
bc1'tile i nn i nlate. 

„NaUunea ·, organul d-lui 
DumJtru 11rl!Uanu. exle ecoul 
fl'dol al JlberoU101· 111t.lepen
deuţi - cei ce s-au d2:ipăT
\it la tfmp de acel c:ire au 
Cormal m!\I tfr4'iu b:md1l de 
c~p}(1.1tn 1·.a col!.lctl vii.Ul 
gnm cnre a lucrnl cu alila 
nbnegallunl" şi ~UU?a ~n·m
<' li I n r.ilsl urmir~ u cel uI re-
g Im. • • 
Oemocmţ il rntlJCllli îşi nu 

ort;anlll 101· nu1ol'it.at „Lupin ll. 
n c.irul pr(lpag•rndli ncllvă în 
timp de patru ani 11 ~ntri
l>uit. putem ztce, tu !onoarea 
nc~tul grup. 

S-Ocla llşUJ ou ~ou! zmre. 
unul coLirllon ! „Dt.-?plurlle 
omului" şi n.!Lul sâp1.\n'l!hal 
, Muncitorul". 

Curent ,!le J>Opu.uu e. cetăte
n ·i cu bun simţ t l ne11wcgi
m"nfa'I în nic~lun p!1rUd, ns
plrn~lunUe llhe.rnle şl tlemo
e1'llt!CC, l n sur~lt, ale unul 
ll'IU!ll3 număr de români gă
sesc ru;Uizl în ziarul nostru 
„Ttesbolul '1 un judeclitor im
par\fol 111 ~ului-or evenimen
telor zllnlce, un .:ipru-t1tor 
:ilncer şl dt"Zlntere~n !11 In
tereselor mulU1n:i. 

„LI> Llbei·te ro•1ma•n~~ \!Sie 
în 1.ne 6l'A1mul m1p.1d~111or 
al tuturn1• nuMţelui.· liberale 
şi ecoul Jlbcr:illlfl'nUlul 1•om.1n 
pentru shilln~tllt~. 

fn judele. prc..>n lfocr.t1lu 
~~ inrăşl bine ~I d~mn re
pre7.enlaU1 prin „ !:' '1ij:erul 11 

,şl „P rapelul" d!n la~ t • .• De
mocratul • llln Plolejll, „Ga-

lnl!l" din Gnlaţi, „0plnhmea" 
din C1·n!Qvn. 

Parllumti tostuh1l regim 
lncâ îşi nu şi ei ci1·gancle l(lt, 
care enutu sli-~I a.-cişUge lo
cul de onoare pe cnre nr tre
bul sA-1 ocupe m presă -
dm· pe curo ii pi~·d\l~~ră 
pr~o llmbnghll cc-1 ţineau r;le 
cînd patronii lor erau la 
cirm1i. 

Venind I.a presa IJ.'>GC!iU, 
sup(Jsft. nnUJlberu1ă de cille
•1l te nunn~e ce înLllnlm 'I 

Jntil!llm .,Romiml:a libera", 
o rgan pur junlml'>l. care 
!oal'fc des cu~ortntlc: '1l't irole 
de.stol ele severe l!l udt'esn 

.con.~t'lfatlwTlor deq·,mernţi ; 
,,Ept>oa u cace IH!. şi i11t 

nlclodnt'.1 ce e - cum nu 
~tlu. nici cl! :~.nil "''' ~ ee 
o citesc - şt care 11 d~•·enlt 
uslă;:J un 'l.lar vv111>1nd nl.l
mttl Umbn ze!lem~lei1 şl coo 
baromeltică. 

tn LilnJ m, in fi ne. i>e ,Ro
mitola " care trece Jrept or
gan lll partidului c'\$1\ Zl\I li
beral-conservator. d.i:.- c~i·e 
în renlll.nle este orgJ nul per
sonal a l d-lui Vl!t'n~u. 

Unde &inl dar ~Jruele p1J1· 
oonservutoore 1 ( .. Re.;b11iul „. 
G ianuarie HIBD) 

* RedaulJunen „Po:irlt:4:ll", 
ziarul u m Qri.'ltiC 1luslra1, ne 
magii s.'\ o n un ţăm c5 1:4'\r l ca
turis tu 1 !>flu, el, Polem.ky fl
tnd nevoit a se i ntoi-m'.:e ta 
Vie.na, u uognJa~ pc d-mtl 
J lquidl, UnA-ruJ noi.•1•.i carl
catul'ist de mar;: tnlenl. 
<„Resbolul"', 28 lanu't!'le J tleS) 

* „Gh~l4 Berbecu\ !'iar umt)-
rMrc lluslr-at, \ 'U 1-.1tnci)pe u 
apare lu 5 lnnwwI• ', scris t 'lt 
de vechiul său reoa.:1or şl 
1mrn:Im:a de dnla asta Pe 
hirtfe velină. („Resbpl ul'·. :! hl
nunrl>e 1889) 

* "2-t lanWlrle. Pentr11 a 30-a 
oar~ românu oerbeaz.1 astilrJ 
ziua cea msl glorlonsli din 
istorfn lor com13mporan:1, orl 
cal'e, cu cil se (J\?pl11$eriză 
mal ruull de noi Pl'l11 curge
rea nnJ.101·, c:u aHt:t ap:rre 
mnl m:ircnU't ochilor nQŞlrL. 
Şi şti\I clcee sln~1· •h:amul 

1 '1>m1Ul~se 1n ill<llli l~urop!\ u 
putut opcru nceM!!\ mtn11ne 
fflru ~guduirt şi 1't!r.'t vârllu
rea unul strop de: sio~e fră
~.c '! 

l?enlt·u. că - ziCt!ll pi'ltln
te le r enn1tel'ii 111.crlltt~.di ro„ 
mlinc, I. EUade RrtduleJJ<:ti. in 
,, I.egnllfatea" ş i nepicrlto.rul 

Bollinc In „Trompeln carpa
ţiloc •I - 1-0~i romunji, de la 
domnii lor ş·i pinu JA Iucrll
torli cu m iinllc işi conccn
lrn.serll tonul glndfr~a ş1 toată 
nc~îunea in lde<)lul unirii 
Vnlaehicl cu Moldovn.„ 

Mai mult fnci1. Nu a to.st 
sacrtnclu '* de ltul!lls inu
lntea curula lnlcro:sul pnvat 
şl meschin s~ nu se fi sup
ordonnt lnt~.'t:Sului geneml, 
probii cd, pe cinel mUU'.e or11-
şe dln I laUa şi di:-, l";,ermanln 
pre.testau contrJ p·1~ul1elar 
ce le pricinuia u1.ilnhn, fa
şuJ si ngur, leagănul uull-li. 
devenen de punâ\'oie din wo
rîM n cnpitAlă n 1\foldoveJ o 
Sjmpl5 reşed!J'lll' de j udet. 
(,.Romlmf:1 •·. 21 lununde lfl80J * ' 

Cum ~e :ilcg soclall')ti.i. C:o-
leghal Ql treUett dC' Roman i l 
at\!s ieri, cu upnmp.: unn111-
miu1 ce - 236 con tru \•reo 3:'i 
d t> \•oturl ale n(.lminisU'llLiei 
- pe lÎ\'lârul L&clir VenJa
min. cruidldntul pmiidulul 
socjalist. P~in o.cc~'ltâ l1lego
re. numărlll d~pututllor .so
cfaliştl - ale,! co atare -
fii Camt!ra no&lrl\ s~ urcă ln 
t rel şi anume : Ion Nădejde 
V-asile Moi-ţun şi Lu:;cih· ve: 
n1amln„ .. 

Se pu1·0 cli, dtn toate 1>artl
dele noustre pohtlc~. num~I 
socialiştii, ăe cind au hol.Aril 
.S!i p:irlluipe ş1 el la lupt\?fo 
poUtice, nu inictcs mn1 blnt> 
rolul cc ie ioc'1m\>a cn EU'l1p 
opoY.an L Soc!aii)lll nti pun 
c:andtc.laiurl decit ncolo un-ii?. 
în timp de un ;.lr de <ml, 
s-11u d!!dat la luc1·nrrui cc;) 
m..'LÎ lolo:moar • $1 totodm~ 
ce..ti mal gra., : nc..ecn de li 
cultiva col egiul elect1wal p • 
care Yor sA-1 ciisll;" , 

Ac-ea stll cu1tlvat·~ constă in 
deşteptaioen tăr-Jn!lnr asupr;:i 
drcp~urtlpr !a l~ ::-..i proprie
taru, fatA cu tou1·e i:utorită
t:lle, faţă cu legile ~rU. 

Paralel c:u a~tă lucrare, 
soclall5UI Jac şi ptopagandă 
ldeJlor si p rincipiilor lor. 
După o munci\ de tft1vâ 

ani, lntl\ cii s<>clall$lil culeg 
ro.:id~le cln.'lti'e ale muncii 
ll)r . Rl Intra in parlnment cu 
! runtea curat:!, rrlmf$i dl• 
nJşte alegăU>rl cX\lliU~ti lle 
tlrepLurlle l<>r.„ 
Clne·şl fnchlpule cll reu.-.1-

ta dlu l I. Nl\d~jJ~ la I â$1 e 
numai rezultatul un.?l c~ll
tiunl (liberalii s l radicnltl) de 
ocaziune, se înşnli\ cu fotuL 
(„Resbolul "', O ianua1•le lcl89) 

Rodle& Ş.ERBANESCU 



Db1 tradiţiile progresiste 
a l<! presei româneşti 

Personalitatea unei reviste : 

La 1 Ianuarie 1939. ;1parea la 
laşi, sub dlreetla lui G. Călinescu, 
,..TURNALUL LITERAR", to.ale 
si'lptAmlnală de critică şi iniorma-
110 literara. 

tn \'a.Sta sa J\1CN1re - caliClcal!i 
cu modestie dl'e.P,l eseu - cotlsa
crală i>ersona,IJtă lii l'U I G. Clill
ncscu (G. Cc'Hhtescu . Intre A1>oUo. 
şi D1onJ1SOS, Ed. Minerva. 1979>. D. 
Micu aClnna că "..;Jumalul ll«tt'nl'„ 
ests publicaţia călinesciană mo.tcl. 
periodicul cel mal apropiat, prin. 
realiuirea e!eclivă. de publie&tia I
deală pe care Călinescu o a\•ea ln 
minte. Celelalte. !le el o anllclpea
zli, ! le cii ii succed, slnt copli ale 
el. Inclusiv ln aspeo:tu1 grafic. A
celaşi Llo de Utere, acela~ lip al 
v lgneLelor11

• 

Dacă, conwn:n aces~l?J ,Jud~c~'I, 
dit? :valoare, isaptâm'inalul leşe.an de 
acum o j1,1mătate de secol est,e re
pre.w.ntatl\I pen~ conceptia publi
cistică declarată a d irectorului 
său, cu atlt mal necesară şl lncl-
14nt~ apare lncercarea de a con
tura, din pei:spectlva timpului, lo
cul de e.xceptte pe care l-a ocu
pat ln presa romănl. 

tn 1939, George dJlHnescu, la 
virsta de pam.tzecl de ani, se alla 
in plină matur:itate a creaţlet sale. 
Se afirmase deja ca scriitor. crt
Hc, l:itorlc Uterar; "ţt,ase.5e c<'icHrector 
la „Via\n rQtnuneasd '". devenise 
profesor al Univel'sl tltn ieşene. 

ln „Jurnalul literar" se vor re
necta lntr--0 deplina unitate toate 
aceste preocupăr;I. 

Evoctnd tnce:puluriJe acest.ci re
viste. George Iva5ţu, cel mnl a pro
piat colaborat.or al directorului el. 
Ucej, cu prilejul un.ei deibateri de 
la Muzeul Uteratwil. urn1Atoarea 
precl1.are : „Conştient de l?)lsi1,1nen 
lui tn multiple sensuri, con~1.lent cli 
trebuie eă ofere ceva c1mt.emp1>m
nelliHll şi n1,1 pen'ti'U a-ş-1 face do~r 
o revlsl-ă . el ca s'li- <tepfi;Lc1.e ce)c 
mal proaspete, cele mal t,inere scli
piri ale ialan'tului li'k-rnr. G . Cll
llnescu a inCUn{at „.Tur nnlul 111.e
rar- cu sprijin ul rcdactiel «Tn~tl>-. 
C:tre (1 adâpnatea fizic şi spri1inc,>a 
l•):lt•• nc1lunlle necesare Cipllrlril 
unei as~men~ foi. ptnă ta tranc;
p(lrtul tn gnrll„. La sfirşit\11 anului 
!938 erau deja pregătita cite\•n nu
mc1·e. rrecum şi macheta • .ln r<-1 

mni mic amănunl "· 
Apn:rltla revu;!ei, cc a\·ea sii irt

şumCU) d oar 33 <Je nume1·e, incetind 
IR silrşilul anului 1939. $e înscria 
in CQnijnu._ar~~ \mei nobile traditi:i 
a vech1f capitale moldnve, această 
„Florenţă a Ilomăniel'' , după .,Da
cla lltera:ră", „convo1•b!rl Utetai·11". 
,,Cont!lnporanuJ~ ş.I ,1Vlat,a româ
nească", reu,;nd asemenea lor sli 
do!>tnd~as<:ă. în scurt timp, pre~t:
g!u pe plan -naţional. 

1n numărul 6, redactta ammta 
de.fa că primirea cltitorlJor a fost 
a tit de binevitoare incit a trebuit 
să ddlce tiiajul peste prevederi. 

Suc.cpul printre contempor.anl şi 
dnltwlrea in conş-tlinta publlcă s-au 
datorat, desigur, inaltel sale tinute 
!n~leem~re, p;rofilulul şi progra
mulul, ·dar, mai cu• seamă. pe.rşo
na.U.tdţii de ea:cepite, .reflectate a 
per-S<>nalită\;l! animatorului său. 

Ca _profil, după cum anunţa ci 
Cătln~cu in „Cuvint pcntrU înce
put" , ,,Jurnalul Uterar" Urm4 să~ 
fie un echivalent 1'om4nesc pentru 
gazete de informaţie Uter41'4 cf„ 
tipul ,.Les Nouvclles Lll:teralres " 
din Franta şl „Il Manocco" illn 
Italia-; adJcă nu un magazin de lli
teratura ci o „revlstli de crl tlc;' 
generală", cu totul altceva declt 
rn1bUrotiile deja exJstenfe in ţarli. 
„ .&>arte tr11moa.c;e~. dru· l'IJ).11te de 
viaţă, :f'lc ,g~eonle. cu Uternt1,1r'li „ne 
volum". 1ie „de direcţie ppJ,itlcli", 
fie chiar „simpatice. de solidaritate 
lnt-re bătrlnU nemulţumiţi şi tine
rii grAbili". 
Dacă G- Călinescu la dJsl.anţă 

faţă de această ul timii categorie, 
nu o Iace pentru că n -ar fi !ost. de 
acord cu principiul [nfrilţfril ge
neraţiilor. DimPotrlvă, şi-l însuşe
şte ca parte a programului, cu con
dit!a însă a re.c;pectlrli adevărulul . 
şi il pune io apllcttrn. 

Secrf;Jtatia~ul do redacUe i~a fost 
lncJ:e<llnfat lui George lvaşcu, ,,spi
r it pr.lfultQr de nou;l:ate, cu o cu
noştintll adincă a llteool\lril con
tcmpcmme ( ... ) uimitor prin justetea 
cu care. se adapl.('ază problemelor 
t:edactionale. cele mai complexe". 
ln acela5i articol al lui G. arn
nescu. apărut la 12 feb1-uarie 1939. 
d in care am spicuit cuvlnlcle de 
mal sus, ern eloglat şi un alL tinăr 
colabora.tor promltlilor, Al. P iru. 

La o jumălat.e de an de apariţie 
a jurnalului. după o a~nlă triere. 
directorul ,.evitl~tia" altl Unr rl. 
p e M.lhal ChimcagA. C. D. Anghel 
şi Viorel Alecu. toţi cu .. studii uni 
versitare, intr-o publicist.cil plină 
de prea mul \1 aul.-xliclo.c\I, ~ dispo
zlţle e~·1Hi de a percP!)e -od~\·ltrul, 
oronro.n d~ solldarital'.! de ··genc
ra~fe» şi o -1dlt'ectfe„„. 

tn viziunea lui G. C-Mlo~1,1. J1.1.l"
nalu l săli urma• so fle o publie(l(le 
ele d'lrectfuil Uterar~ cure sli de
call'te~ \lalorlle. „Int-:?n\-ia noastl'ă 
- scria el în a11llcolul pi·ogram -
e-.si Ct de a da linii monumentale 
culturii inc~ fu.'l'let;oase de peste un 
secol". 
A.sumindu-.şl conducerea acestei 

redslc. „la. Insistentele unor pl'Je
teni Jiterarl" cc i-au acordat pul.cri 
depline - cum el însuşi precl7.a -
şi l-au făgăduit sîl-1 -unncua .. ca 
pe un câpltan de c'.>rnpie''. G. Că
Unescl!l crede.. in vocatfa sa d e 
mentrrr al tinerel g~eraţil, auto1·i
tat~ supremă fn iudm:ata c):'ltlcă, 
intemeletor ele şooaln, asemenea Jul 
Tilu Matorescu. la vremea sa. 

Orlenl.nrea, structura _şi. mai aks, 
t-onul „Jurnalului literar" st.au măr
turia în acest sens, după cum con
tribuţia masivă a directorului la 
!iecare numiir apare, din perspec
tiva timpului, subsutn!llil marl10l' sa
.le proiecte privind prOl)ria operit 
AceastA revisă li va f olesJ lui G. 
Călinescu ca .,teren de tncerare'' a 
r~cţl.eJ pU:ţ)llculUI la materialul a 
d 1,1nat penlTu 1st1;>rla :tlteralurii ro
mâne. Zeci cle stucli.i - despre TU-u 
Ma1ore6cu, C. Dobro~eanu-Ghet·ea, 
G. Coşbuc.. AL Vlahuţă, V. Alecsan
dri. Al. Macedonskl. G. Topirce.anu, 
DuJllu Zamfirescu. Cezar Petrescu. 
Bn'itc.<1cu Volneşti s.a. - publlcate 
a lcl, u nele pe cltf• două pastlni. se 1·e
găeţesc. aproape făn'i modi!icăd , ln 
viitoarea slnt.ezli : de asemene.a cro
nicile Iul Aristarc, fişe de obsen~atie 
prin care s-a ex<>rAAt romancierul, 
,·or ft top)te tn consh'ue?ţla . B'letu
lnl lnnn fde". 
~u nuoinl ca vi1loarc lrlhins~c1\ ci 

şi !Ul hiti·nde1'c în :ţpa~lt.i1 redactlo
na I şi dlversUaLe a 1:enun1"r 
s tudH de istorie şi ctllicli IHernră. 
fi~. ar1.h.1ole redacttonale. e.~urlle 
din nelipsita „Cronica MIU!n
tropuluf". core.cmondenta cu ci llto
rii şi colaborai.orii. ba chiar şi u 
nele Cllr\caturl în i>eria .. Aventuri
le profe<iO!'Ulul CimbrusM - noor
tul Jul G. Călinescu este impreslo· 
nanl. 

Dar, cum el Insuşl prcclzu. „dl
rec,lfa se dă nu numaJ prrn lirtlc<ile. 
ci şi pri~ c.ompnner~ m,1m~rulu't" 
iar .,c:evi11t.n de dfr~He lHc.mră hro
buio condusll efcotiv de acela ul 
1lt:nro să <)ea orlentăii literare". 
Consecvent acest~i concentU. s-a 
ocupat -personal de structu-rn pe 
paginl st rubrici. oină şi rle ale~e
rca caracteruluJ ele lile-ră ş1 a vig
netelor. 

Preocupnrea stArultoare penh'U 
aspec1ul grafic izvora din conşti
in\u lmportnntei Cle<"ărui clcm'3llt ., 



Din traditlUe progresiste 
ale presei române,d 

ce concura Jo compuoc1~ publica
\iei. A studlnţ titlul şi f01.maLul, 
uupă cum m urturHsoo ci ins1,1~l, in 
11umărul 6 dJn 5 februarie l!.13!1. 
„alerglnd cu ochiul pe t:rcl secole 
de tipărituri" ; a TetinuL „un as
pect sob11~1. naiv, s·tr lct Upogra(ie, 
Cără po1,a tr l vi ale••. 
Dacă pagina intii avea un pro!ll 

maj schimbător, m!?nţlnlnd totut,1 
un;:Je elemente Pi!rmanenre. ca d~ 
pildă stucllile p e probleme teoreti • 
co sau ct!le de analiză a OP"rel 
\'Teu.nul scrîitor, foiletonul, une!il 
poezii ~I M~icolul redaotlonal -
paginat pe o jumăfnle de coloană 
şi sannnt :fie cu iniţialele revistei, 
Ue cu cele ale directorului. cit"O
r.latli do G~orge Ivaşcu. celelalte 
Plll!inl aveau o l '!m-aUdl p red-:11. 

Pae:lna n doua era Intitulată .• Do
cumente. Istorie literară", cea de 
n trcia - „Cronici - recenzii -
l"'!\'1$~". ·fa\• cea de a patra -
„Carnet 5ăptlimlonl". 

ln primele numere apar, după 
mqcta LimpulW. pentru ca aPQI. s1i 
disparA. rubrici de cJnematografic şi 
tea~ru. nesemnate, dar şr acestea 
redaclate, mifoar parţial, de G. Că
linescu. 

!ntt·e mek>dele de comunicare cu. 
citi torii. „J urnalul l ilcrar" foloseş
te ancheta, ca de pilda cea pentru 
aflarea cauzelot· „oroarel de cul
turii" şi a preferlnte1or publicului. 
sau cea despre specificul natlonal. 
Iniţiată în penultimul număr şi 
caro nu a mal Ptilut .fi <;h1să la 
caP,ăt. 

O lech1ră mai lejeră şJ chiar d is
tractiv~ oferea pagina a patra. cu 
rubrici varlate ca „Indlscrettl ~i 
anecdote", ,;Biografie" . ,,Arta 1

, 

„~r<lda'' . ,,Viaţa" . .,Gastronomice". 
Asemenea rubrici. meni~ Sii at!1l~ 
cHitor!I. erau p1,1bllcate şi in til.t~ 
paginJ. tn pagina a t reia. de otl(li' 
npllre-a ,.Proslolophlcon ". tntr-o no
tA polf'mlcă. cu inteoăf.url Ja ad1·e-
1Ca altoi· publicaţii literare. C!!I mai 
aoesea tlnta nlensă era .,Unlvm":Sul 
merar" . Iată o m<>strli : ,.A fost. 
l«'m.nalaf la IASI u n Individ r.are 
clk'a ~unlvers\ll l,lferar)". El a dis· 
plltut înnintc de a I S"' putea s ta
hlti lclentitatea. Cn7.Ul a OMdus 
sr.:tttati"". (24 sel,)tembl·le 1939) . 

Part.na de ios a primei pnq!nl 
era crm'>ac1'a.tQ Collelol:)ulUJ. une<>rl 
cu continuare in t>a1'!1nlle u1m1itonrc 
constind in gene-i-al in texte de dl
Vl!TSI scriitori sl trlndll<wl sau r-0-
"'" \llf'I ca „t>lnvolul tndi'·lh!0stl t <l~ 
CJa.7.olll'" sl .. M:l-:terele caslelulul 
Trli;tenhure". ac:esta din urmll seri.:; 
mereu clr altclnc;ra şl rămas ne
t.>1-roinAt', 

tn spiritul p t·ogramulul său 61 al 
vocattel profesorale a dkecto1-ului 
„Jurnalul literar'' a incurajat cola
borarea Unei:ctuh.ti, cu condl\'ln ca, 
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pe lingă aptitudini a rtistice, să 
p robeze, prin contribuţii !.storico-11-
t~raxe şi esefstice, un nivel ihalt 
d2 culturii. ln locul ·,,poştei redac
ţiunil" din alte publicaţi l, pline de 
Ironii, G. CăiJ~u a Int rodus ru · 
brka 11Pdmfi paş·i ''. de care se o
·cupa personal, dlnd stat.Uri atente 
şi incurajind tlncrele talente. De 
a4U'el, cu tncepero de la 26 martie 
198.9., toa.tă coresponden1a - căr\I, 
revis te, manuscri.Se - avea să !le 
trlmisă. p~ baz.a anun tulul dln re
vistă, la adresa sa din Bucureşti, 
in sfr. Aviator 1'h. mesau, 47. 

Pc lingli r~actJa proprlu-trsă. -
la in~put număr.a Cioar două per
sl)(lne. G, Călinescu şi G. tvaşcu -
şi oola.borat<.>l'li consaora\I c-e lHm 
uHi.tm·nt. ln Jtu-ul 1~vl41:el s-a în
chegat ,,prin redl1c(.lune şi control" 
o echlpă de tineri „pregAllti in s pl
r l I, fn.i.I t ". 
Alături de critică şi lriformatl„ 

li le rară, recenzU de cărţi român~ti 
şi străine. biogr.UiJ 6emnate de 
Magd.a tsanos, i\d nan Marfno. Eu
sebiu Camilar. Mircea Pavetl?!leu, 
Viorel Alecu, Mircea Mancaş, C.D. 
Loghin, sau articole teoretice şi e
seuri de JCdga.r Papu, M . Ohlmoagă, 
Mlreea Mancaş, artioole ih:forma
tlve de Saşa Panii, .,Jurnalul lite
rar" a publicat şi ~ie. Descope
i:lm t,n !)aginlle P?Vfsle.i vei~rt de 
Maf{da Isano:s. Mircea 'Pavelescu, 
Radu Bellgan, Ncstor Ignat Şi al\11. 

Reintilnim citeva dintre numele 
devenjte familiare "Jn edito.rlaluJ 
uUlmulur număr. din :n decembrie 
I 039, scris 1n·1 r-un tlplc 5til cJlllnes
clan : „Dintre tineri, cităm t~ or
d inea pre:supuc;ă a "1 rstel pe dl 
M. Chirnoagă (nuvelist şl editor 
tnain{e. acum in curs de tnfAptulre 
a conştiinţei totale), A. Lucaci. 
(oolitehnlcl~n. aplecat sp~e pri')· 
bleme ii\ 11ph·it poztuvl.r;t, antl-p11-
Wlzic), O. D. LoghJn (actor ca re 
umrea;:ă studU Cilosofice şi litera
re o!laiale urmind o experlen~ w
talA, dupl1 care e po.ţlbll să ' !acil 
sinteza ln regizorat). Bogdan Istru, 
(membru al invAţAmtntulul, cu vo
.catie Jlricli), Eugen Coşeriu. (,UnAT 
ardent cu voin\iă şi poslbllib:te de 
toate), ~tel Moraru. (tinAT paet 
in căutare de solutf! estetice şi de 
adtnelmi) ". 

'l'ot aici sl'nt menţionate cele trei 
nume feminine dln echipa „Jurna
lului literar", Sanda P ope$u; J.ull
ette ConstanJ sl Lidia ~Jan. tn 
conţe:xtul urmll.t-O;u·el precizări : ,So
cotim că femeia va avea şi la noi, 
de data aceasta nu p rin salon, el 
:J>:'lllJ'l wV:lsM, tca tn .Amgtra şi .Ame
rica, un rol hotărltor In r ldlcat ea 
plafonului literar". 

In a.farA de cei ~paU tn Jurul 
l'C.Vlstel, nuQ1eroşi ,redactori sau con
ducători' d~ pubUcatU literare din 

dl.ferite oraşe ale târli ii devenise
ră corespondenţi. „El - arăta G. 
1 vaşcu in articolul d e forui Intitulat 
„ite\risle de tlneri~ dJn M septem
br.ie 1939, - intretln o largă cores
-pond-allţÂ cu •1Jurhalul literar .... ce
rind şi dindu-Li-se s!aluxl şi sugestii. 
In plus, p e teren strict practic, ei sc 
ocu-pli chiar cu lmbunătălirea con
diţtilor de dlCUtari? a revistei în o
raşul lor. Departe de a fi stinghe· 
rit, ..Jurnalul literar„, dlmpobiivil. 
conslde1'11 grupele (\c tineri Şi re
vistele lor din Oiferlte ot'aşe ca p11e
tioşl colaboral<>rl" 

Din ~tlva Umpul1.1l, refuzul 
iniţial a 1.ui G. CăUnescu i:le a iace 
poU~lcă p1·ln „Jumalul literar'' a 
pare mal curlnd ca o eschiva.re de 
la tribut;ul de laude ce trebuiau a 
cllJSe .regimului; un mod de a-şi 
piistlla jndepeJ1denţa de :r;pb·lt şi ac
ţlun~. dccit ca indiferentism. De 
asemenea, trebuie ţinut seama de 
faptw că in timpul dictaturii T.egale 
regimul pres:?I se in~ris~ 
D~ altfel, intr-o notă publicată 

ce. anexă la articolul „A \·em un 
·program". din 2.8 ma't'C·ie l~D , di
rectorat simţea nevoia a:l faci ur
mătoarea precizare ; „Stdm in tul'
nul de filde~ a.i aTte' pure atita.we
me cft patria. e tn sigu.mn((f. Da.r 
dcică norii se vor apropia de- Ml, 
ne uom cobori din ~u.Tn şl vom fa.
cc artă cu tendinf4-. Dispreţuim 
pro/ti.114 pe sor,tt-OrU fdf'4 hi.stinot 
na/iQML N&clun mare cr~atar (C:>an
te, Victor Hugo, EmiMscu) 7t.U &-4 
~lttat sd /te patriot. F4~ o ~
ntf lndependen.td nit p~te e:dsta H· 
tera tură rom4rut •. 

tn „Cronica Mizantropului" . inti
tulată asttel, du:pă o mărtw·lslre mai 
tlrzle a autor.ului (,,Oontemporanul" 
9 decembrlo 19~5). din „,pudl. sooo
tealii redacţională" , strecura „multe 
sllgetl tmpotrlva stâ.rilor de atunci, 
,scl!.pind de cenzura TedaeUonalA s\tb 
cuv!t1t că ,,aşa e el , mizantrop". 
t n cazul de faţă termenul trebuie 
luat ln accepţiunea pe. care l-a 
atribuit-<,> Oăllnescu Insu.Şi tn 
" Ad!!vi!rul ll te.rar şi arllsllc" din 
1937 : „„Mizant ropul„ e un lubllor 
de oameni, care. contrariat tn no
bllele lui a,pi.ratlt, s-n tmbolnAvlt 
de melancolle". 
Dacă această rubricii a !ost Ini

ţiată lncă din 1933, odaU cu apa
riţia i;.Juir.ruflulul lllei;:ai" se c-0n
turea2â - dupl opinia tul ton 
Bllu (G. Cllinescu - Eseu despre 
eta.pele cre.aţlei, Ed. Cartea RQ
TI)ân~~. 1070, g . 48,Ş) - o el·a
P~ superloară fu evoluţia sn. „A
cestea - arată Istoricul lltet•a r -
am lmp1·esla, rAmtn oronlclle rc
prez~ntaUvc âle Iul Ati starc ,r~e
udonlmu1 cu care erau semnate -
n..n.). Nu numai că volumul fiecă
rei cronici ~ tt-iple~~ in compa
raţ~e cu cronicUe aplirute in ,,A-
deviil!ul ltterat' şi artistic 1', insii 
problemele sint. abordate cu o 
gravitate ş i vehemen!;â nemallnln· 
ni te tn aşemenea pronortll la G 
CA1lne6cu". 



Jn. unele articole proptii apar ac
cente critice la adri>.sa stărilor de 
lucruri din ţară, Jar în altele, in 
nianlera lui SwlCL. intierează h1Ue
rlsmu1 şi tendi:nlele e:-cpanslonlste 
ale Germaniei. 
După invadaJ:ea Cehoslovaciei şi 

apoi a Poloniei., G. Călinescu publi
cn un şh· de cronici - „Frtgmunl:i 
şi Oovenla11

, lin ne. 13, apoi „F1·1g
manla, Btiyeni:;l Ş,i Laponia'', nr. 36. 
• .l~urnlclle", nr. 40, „Trei metode", 
m. 45, „Capacitatea de uri\'' . nr. ~a. 
„Frigmanln„ , -or. 4.7, ,1Cc.rc v1Uos1' , 

111·. '18 - condamnind agre.siun"i. 
mllillnd pen.tru dreptul naţiunilor 
miel ln. independentă şi suveranit:i 
le na\lonali"I. 

11'1 pşmfletul ,1Frig:manl& şi B<>
VMia". de pltdă, G. Călinescu. cu 
extraordinară rorta de sugesLi'l şi o 
lronlo p:? ci.t de s.uculentli pe alit 
dt"' 11mllt'u, evidenţia prlipastla din· 
L1·c moUvel(1 reale şi pretext.ele in· 
v<r..t1tio ,d,c O~ari!a (Frlgmania) 
pel'ltl'u d~zmembmrea Cehoslovaciei 
(Bovcnla) : ,,Frlgmanfa era o tarli 
puternici\, foarte populată şi, mu
lntlc; mutandis, l nqush-lală. Bo\•e
nla era o ţ.'trişoară vecină, ap1'-0llpe 
Căra nlcl o l'.nsemnătate oolitică. 
Nenorocll-ea Bovenlei (căci va fi la 
mijloc o nenorooire) este că, în vre
me co Frlgmanla avea păşunile cele 
mal sterpe dln lume pentru un Po
Por Iubitor de lapte şi derivatele lut, 
&veni.a era acoQetită de o prea .fru
moasli jarbli, Tul'111ele de boJ şi 
vaci ale aces~i 'tM'l erau vestite, şi 
nume,!~ statUhii nu pare străJn de 
bogA'tla tul. Pltşn.ica clătl'na1·e d\? 
co7.I a vao.ilor Bovertlel i ritii in cele 
din urmă pe \~nii cu vacl s labe. 
1n Bovenia toculau 9 frlgman! spre 
hotarul Frlgmaruel (impin~I acQlo 
do !rligezimea păşunilor) şi un frig
man !n capitala BovenleJ, numită 
Gt'apa„. Ciorile .făct-au era-era la 
bietll frigman l, purtcli ii pl5cau. 
ciinli ii lătrau, oile behlilau obraz.
nlce la ci. Atund -cerudi ajulo r fm
pdra'lului Fl'igmanlel, care cup,·ln.c;e 
lme~llat ~erl'f;Pr!He bovene in care 
locuiau cej ·9 foigm.nnJ, lutnd şi 
ceva in p lus, ca garan{le'' . Cutn 
vlr\tul boven s\Jilă şi clătină p~rul 
C1·1amanului din Grapa. împlratul 
Frllml&liel, ce avertizase pl'inlr-un 
tratat „de calmă veclnăl:ite" că 
nu va suferi să se cllntească un fir 
de plir de pe capul unul frlgman, 
ocupă toată Bovenia. ,.Dar toate 
acest<'a - incheia Ari.start - s-au 
petrecut foarte demult, tntr-o vre
me clnd omenlr:ea nu era incă cl
\1l llu1tll" 

Oum rllsbo1tt1 dezlăntult de a1·
malele hl.tferlsţe dep~şlee ca be.'I· 
tl.Rlitato şl cru:zlme ~ot ce istoria 
loreglstrase pînă atunci, G. Oâll
ne.<icu afltrrta. cil e."l:cepţlonalli fo.-
t~ pa.rnaetară, tn cronica din 10 
septembrie 1939, cA. Ia.Ul de silJ
bliUcla prezentului, est.e d e prefc
t'Bt „int.unecatul ev mediu. plln di> 
mlireţe catedrale, de superbe mî
năstJrl. de sublime clopotnl~e. de 
lmpunlitoare ceremonii, de aul'lle 
manusc1·1se, de gălăglbase univer-

Din tradl'1lle 
ale presei 

progresiste 
româneşd 

si t.!iţh, tle .ul i1t11de de.{)l-avl'rri golda:Nli
~. de mari linişti cetllten~-· rr 

Dln luna seplembrle, 11uplămina
lµ1 Ieşean se Implici\ mal tMens in 
1>011 bici"i:. 
,,Numărul aces~n al "J\ll'llltiUlU! 

litenu-.. apare clnd jumăla~ 1.Un Eu
roP,a e in război d e 10 zile - saria 
G. Ivaşcu în articolul de fond inti
tulat «P2 ntru patrie". din 10 sep
tembri~ 1939. Nici un om preţu i~r 
al valorilor spirituale nu Poal~ pri
vi incrucişarea armelo1· d.:?clt ca 
un fapt cc ameninţă clvllltarla şi 
odată cu ea cultura, llterurnra. Cu!
liura nu-şi poate gus! condilH pdel· 
nlce decit ia tinip de pace, ai.11gura 
tern-.me adecvată ţ1•i\il'ii, progt•esu1Ui 
ş.f manlfest.'U•llor el". 

fo acea.sfi\ situaţie dntorla laW
t.eclualflor este „integrarea in me
cani.&mul colec!lv al lnttcgli nâU
uni, ~cobo1irea dln lw'Tlul de fii
de~ al ari.ci pure", or.lce lzol:U.-e 
clipătind semnillcaţia unel sabotări 
a interesului naţiona.J (G. I vaşcu -
Inte111YI.rea intelcctU4lllor, ,„ruma
Jul literar''. 8 oclombTie 19:i9}. 

Re\"tista lui G. CăJLoescu va ln
cepe cblar să publice, ln paaiml a 
treia, un ; urna.1 de 1'4zbol., in serii 
săpUln:ilnate, Clll:e va not.a cu sfn..
cerltate, pas cu pas, evolu~!a răz
boiului. 

ln rubi:lca „N<>te actuale". M. 
Sevastos consemneaUl şi el eve:. 
nlmentele, într-un stil lapidar, fă
clnd haz de necaz. De pildă : .ln 
Palestina s-a declarat 6tare de răz. 
bol. Cll pină acum a fost pace.~". 

Cum interesul pentru evenimen~ 
tele polltico-milit.are p llrea op~ 

liniei afiŞate lnl\ial, pentru a-l mo
tiva şl lnttigra intreguluJ. redacţia 
prezint!!. „Jumalul de rhb<>l" cu a
t;iUtate ca „o epică reall2a·tă pe mă
sui-(l ce se clesrăşoactll'. reală. spi:e 
deosebll'e de folletonul de pută I
maginaţie pe care pretinde că 1-at• 
inlOC'UJ. ŞI pentru a mări, ln moo 
deliberat confuzia. face menilunea 
insinuantă di titlul ,,Tr!stus, Trlsta. 
T-rlstenburg<' ar rămine în conti
nuare valabil 

Anunţfodu-şl lnten~a publlcărU 
acestei rubrici. la 17 6ept.embrie 
1939. la ,,Note", G. OiUinescu 
articolul nesemnat poorlă marca 
lnconfundab1111 a sttluhLI sliu 
dădea cltitoruhll, în încheiere, şi 
cheia ·qlfrulul : ,.D-nUl Prudhomme 
sll\. in came1•ă şi priveşte, Dar d-nu'l 
Prudhomme e.<ito şi el om, are şi 
el gravJtAµJe lui şi nu se poa;te şU 
dacă $Ub banaUtAţlle lui verbale 
nu se ascunde un fin umor". 

Tot în .,C1·oolca războiului". care 
evidenµază prin numeroase f.apte 
puterea de sacrificiu a Poporului 
polonez_ se consemnează. şi asasi
narea primului ministru al Româ
niei, Armand Ci!llnescu, de către o 

ec.hip:'1 de legionari ce !iic.e::i, prin 
acest act de terorism pol1tic. jocul 
Germaniei hlUerl.sta tn .acelnşl nu
tnăr, d in l octomblie. sub tHh•l 
.,Armand Cl1Unescl1'1 , pe pTfina pa
ginii. diliecf.orul „J m·rudulul lite
rn1·'' î~I exprima lncllgna!'ea. el()
gilnd totodată p~rsonali tatea cell.11 
ucis : „Nu este om d~ lsprav!l şi de 
s oirtt drept caro sii nu rnmlru1 oon
s~rnat 51 ndinc înd11r>-ral dt! asa· 
sinarea cu aHta Lipsă <le repr~zrn
tare a unul scop util a footutuf 
prcşenlntc d e Consiliu.„ t.n nceste 
vremuri numai siilbnUcla cP.a mal 
împA.r.o;ată mal se poate gindi :>l\ 
lurbure o Hnişt' nece'lară -0p1irărli 
p..<it.rl "'i.,. Armnnct CA1i'ne.3cu .ş:l-a 
It,at i;1nrn11• o riîsp,undel'e. a 'lP-1° ... 

s". ~u asprlt'r\e, ştlipd de ta lnce
p•1t. ce-l a5!.ea,ptt1.. mintulnd pe al
til prin el Merlt turbwiittJr cal'e-1 
Cace grandios". 

tn Hl!Ul. an d~ 1·rtSCTUce pantr\J 
destinele omenirii. in care s..a dns
l~ntult ce~ mal monst:ruoa.si'i con
Clagraţl"" din istoria ~ rar· Româ
nia. i7.o~Jă. devenise, a·1pă expresia 
lui N. Torga. „o (ară pincli.tă.1'. „Jur
nalul llt~rar". aU\turt de .. Vlnt:> 
romllneascli ", „tns~i i~,ene" şi, 
deşi eclectic!, 1,ae.vlsta )i\mdat"\lloi: 
Reple1', una dintre puţine.le r.evis-
1<! de culturi\ dem®1«at.ice l'Aniase 
n~uspendate. exprimă. -„destul de 
lAmurlt" pozltJa ant:UiJtlerlst~ în 
prlvlnla evolutlcl slluatlei externe 
„ln timp ce presa de mare tiraj 

începea a fi tot mai invadată de 
ştirii a agentlel hitleriste D.N.B. ". 
(G. Ivaşcu - Cumpăna cuvtntutut 
1989-l!J.15. Ed. Eminescu, 197'7). 

Cu clnrvlzlune, G. Cllillnesc\L sub 
pseuCl.onlmul Arlslarc, fachela a
p1wltln 11•Tu maiului Ute.far", aver
Hzlnd că urmeaUI „o epoCă na\lo
nală dHiclUi, tle că vom trebui să 
ne apărrun direct integritatea so
lulul. fle că această lntegdtate ar 
putea !i pusti în dlscu~e la o ma
să. undeva. Atunci va trebui sa !im 
pregătiU pent~'U a dovedi altora ra
ţiunea de a exista". De alei şl ape
lul de ,,a Cac.e bilanţul Utemturll 
ncaistre, a o.întllrl şi stabili valorile, 
noas·lre lnteleduale, a le conserva 
ln opera temelnice". 

Construite în această viziune. re
vista ieşeană şl „lstoria llteraturU 
române ele la origini pină în pre
zeo t", la de!inltlvarea cllreia lucra 
Intens, reprezintă nu numa! un act 
de c11llură, ci Şi de ina1t patriotism. 

dr. Rodica ŞERBANESCU 
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Bibliografie 
ev~sta revis telor de presă 

le Journatiste 

Revlsta Organlzar!ei 
l ntcrnat1onalc n Zlarl~
tilor işl desctilde penul
limn eQiUe dJn J.088 c i 1 

u.n lntc.n.•iu acontat Cle 
Chrli-tophei· Wal'ren, 
i>N?r~tar federal ni Aso
cia\ Ici jurnaH~Ulor 
1;1uslralleni. 

Dln a1:n:cclcrlla rncu
lr relincm cn apu1·area 
intcl'<1> lor oro!csiona
lr ~1e ziar;şli101· austra-
11enl sl garantarea drep
turilor Io•· In conillcl 
cu pall·onli se află rer
manenl .la ordinea 
de 7.l. 
„Publi~\ llle periodice 

m,1str;illene .schlmbli a
Ut dn des conducerea 
lntil fn ultimul tlrop 
2.brişUl, cind se intil
nesc dim!neaia, se în
treabă n'Ull in glumă 
tnnt tn secio$ : cine este 
palronul nostru nzf 1" 
Se aratA. de n.~cmenca. 
că un numiir mare de 
~lare ~i canale de i.e
levlzlunc deoind de so
cleUll I ale · cllroL· preo
cuoă1·1 esruiţJnlc.? nu au 
n\a.I o lcgălu1"ă cu c•'>
mun!c~rea do masă. 
MonopoJizai·CJJ muloa
celor de comunicare 
eslt? legală de prezenta 
tot mtli Masiv:l o mo
nooolunlcr str;'\lnr caro 
rm~dl'l 70 la suii\ qln 
lira 'elr lol«Jc ,,Ic rn· 
1Jtllanolo1· australiene. 

T n artlt-\)lu! I nt Llula'l 
•• C';ine C'.t" p r imul. cine 
mer::-o mni deonrfc, 
rino lnttcaY!i mal re
ncdc '!", !lnmnal de 
F'nmli~<>k SUlc:, !li? rr,
l~vli c!'1 in ultimii nni 
a rr~ţ'ut dln ce în ce 
m'll mul• r"lul lmao,lnil 
ln r;morl cu cuvlniul in 
arL'lamb!1JI mfi!oacelM 
nP. co1111 1nicare In mnsii.. 
l n domeni11I audlo-v'i -
7.U.:tl :tce.a.'lll 1·calitall! 
eoni.I.>\ în primatul ,..,_ 
lc\•l;dunil. c:H un puh!k 
in r.t•e<Jh~r.... in Llmp cQ 
nml~iunllo 1lc• 1'11dlo Ir~ 
bule .,.„ se ,P4'." t11t mrii 
blnr• dl! cnn!:u· ... ntn 
immt nil. 7.J:lrcle nu o 
l.andlnUi tl>l mni accan
luatll de a insoll l hft>r
maUllc cu imagini d<' 
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la -t:ven11nentele relata
te. Unelro tiU<m~ll inl!?r
mi!ionnlc de pre.!;A au 
di!vlui : „o bunfi !u11l
u.ralle echivalca:7.â cu 
o mie de cu\·inte-" 

La rnbrlca ..Pregăti
rea pr 1>fcslonnllt n r.la · 
rJştilor''. Hemăn Udbn 
Abt>~dctl?.ă ao;uec• e all' 
instrulr'l âariştUor la
llno-amcricwnl în con
dftillle B!'ILlalel tfo.wal
tArl lt!hnalogicc cata 
lntluenleaT.ă acllv ltat<Ul 
mijloacelor fi~ comuni· 
cnre ln mnsă. 

Revista publlcă şi co
menlează cî~vn !olo
gt•nfll-doi:ument din ci!! 
rie-al doilea ră.zbol tnon
dlal, realizat" de Robert 
Capa. onul din c~I mal 
mari lolorcpor.<e1·1 de 
1:1'1.zbol, hl'bre care şi 
celebra „Ziua Z - d e
barcnrea nliatilor rn 
Normandla, G Iunie 
1944". 

* Re\•ls~a OrganlzoUel 
lnlerna1lonale a Zla
rlşttlor, in numărul său 
pe- lull!l decembrie, con
llnuă :;ă publl~ s.1b 
~!Oul ,.Slmpoz:louul 111-
turua~IQn a..l nsuprn Pc~ 
r Jitratlcl UNESCO urJ
vl!Hl orsnnate t1e infor· 
mare", noi documente 
elaborate eu ol!azlU cc.. 
lei de-n X-n anlve1·l.lh"I 
a Declara\lel c:nre cu
prlm:le t>rlnciplU"' fun
ri:im11nlalc privinil mi 
t nbut1<1 organ el I'&· <Ic 
ltlfonn:tn• ln ·..,rnrl ... ·11 
~l.\<!îl .şi inte!e!(oiil ln
ternatl~mnle. .onmova
re?a drcpturllor omului 
luptei Cdntra rnslsmu
lt1l, aparlheidului (li 
r.:fabol1.1lul, adoptnH'i ln 
noiembrie I nsO. 

D1n paglhUe c.on.qn
crate acestul evenimen' 
retinem extrasele cl ln 
nprccJerllc gemm1ll' n
!.uom activi lătli O~·g{!
n.iza!lel lnternatlonulc 
a ZlnrlştUor ~I d ocu
menhtl ,.X'ederatia lati
no-americană a zfarlş
Lllor şi D!.lcJarniJ<\ 
UNESCO nsupra OfflO
nelor de lnfot'ma::-1: : 
dupi1 10 nnlu. 

Un ~rtlcol ~-on$acrat 
celei de-n Xl U-a cdl\11 
n Bienalei de a11.1\ gt'n
I lcii de la Brno . .sem
nol <le .Tan RaJlich, 
membru al comltclulul 

d!! oro.,,nrrli.arc, este in
sot lt de mal multe re
produceri colOL' ale C"· 
lor mal t·eu-s lle expi1-
nale. Autorul art icolu-
1111 se re!ert\ la rcla' i"l 
d n.rc aria ~rn!ică şi 
m!Jlonccle scrise şi vi
zunie de lnfo1'mare ln 
mnsă. 
Semnalăm de nseme

nen rubricllc „2aa.r1şm 
şi eu ca•·, „Violenta şi 
mljl oa.~ete de Jurormiu·c 
ln ma.'ill", referiri Jo 
musa rol:undl!. prUcjul
t'I de- Fes•tvnlul inter
na\lonal ni !'llmului -
Karlo")· Vary - 1911<1. 
11ub genericul ,,Cr l!Ilj ic, 
lllm, etică". 

Rubrica ,.Istocln zfa.
r~ llcll" este consacrntli 
n9ariţiei primului zl1r 
in Rusia, Arllcoh1l. 
nemnnt de N. Ra.dvan
:;kalo, de ln Unh•e.r$l
tatcn de stal dl n l.N I\'. 

relc\•ii importun1n cfal<'I 
do 17 d~cmbrle 17P2, 
daUl care a marcat un 
moment deoseblt în l.s
lorln cu""iotulul Upi'irl t 
ln n usta. 1'llh1l Inic· 
grnl .al ziorulul era 
lung da.r revelator : 
„Ga:1e{~ ovculmcntclor 
militare Ş:I a alto·ra 
demne ac a fi ounos
l'Tl~C t l re~inutc rore au 
l'"o ln tu:ioo\l"l şi în 
imprcjurlml". 

. I 

.l·DPiirtiitCT·· 
nubUca~ia JunarA a 

Unlunfl Z!arl('tllor din 
U.R S S • - JURNA
L! 'r - IO"'?rea~ in 
num(lrul .sllu din de
tcml)rl<! I !18.1 un schimb 
el • experh!nl 1. dcsCnşu
r.11 ntft i11 pl'1nu1 ne· 
t 1 ·i lătli pracUce. cil ~I 
.n cel al perr~\iQn rll 
Pl"L>feslonale. Oum este 
r:eallzal schimbul de 
expel'lentâ ? ModnllHi-
1111? 'iint dh·erse : t't!
porlaje din redactll , 
scrisori ale cititor:llo\·
z1arlşti. un aL'llcol sem· 
nrH cje redactimrJ W a l 
unul ~ar de sea rA, 
portretul (sub !ormn 
unuJ ln I.an iu) ul unu la 
d in comentatorii de po
llllcă e."\iemfl aJ z·n
ru~~· I „ lzves'la". 
Această ::;e<:1iune a 

reviste! este completn
tl\ cu <.1 rubrică de nou
t!itl edlt.prlalc desl i na
te zlarişlllovJ preeurn şi 
de o rubrlcu ele lnfot'
rnatll ollclale (decorări 
şi numJrl ln CuncUc 

din lume.."l presei sovle
ticc). 

O IJOgat~ scc\iune 
este cca supralnUlulală 
- Lume:\ şl prc:;a··. l n 
11lllmul număr din anul 
lrecLlt, revista se opl'~le 
::isupra relall tlor sovlet~
amcrlcllnc, asllprn co
ttdlnnului italian „Re
publica " (un reportaj 
din redac\ia 7..larul Ul), 
nsupra âclhilătll zla
ruh.11 ,,Mundo obrero" 
(intr-un lntervlu cu re
dactorul-şef al organu
lui de presâ nl Parti
dului Comunist din 
Spnnlal. 

De asemenea, in a
cuenşl secliune po.ate Cl 
citl1 un reportaj rctro
specllv lnUtulut n&'n
hinnrc~ Iul K~nned9 ! 
CumpllraU LIFE !" . A
$adar. 22 noiembrie 
lfl«'.:1. A fost ucis pre
şedintele american J . F. 
Kennedy. UmtJ din re
dactorii revislel „L i!e1' 

rclateazl:!, ~ 1nndol' o
cular. C?Um h.·vtllfa ame
ricanii, populară 1n a
ce.a vrl'me, „a Jâcut o 
şth"c" din e.\'enimentul 
amintit et.c. 

Din pa~lnile revistei 
~iarlt>lllor din R. S. 
Cehoslova.ca, număt•u) 
IZ din 1068, 1'e\h'lcm ar
llcoh1l au.re nµu't!heată 
jubileul editurii „l\tc· 
la.ni rh'h „ la 00 de anl 
tiC' IR lnCl!11\arc Autoa
re,, arlic<Jlului. Marie 
Solleov4. evocind ince
pu turllc edit.urii şi ac
li\·ltatea prezen~, ara
t "\ că aceasta es te con
t!nualoare.'\ unor bune 
l rntllţll !n vreto cultu
ralii şi politică a (ăl'U . 
A.:1 ln aceastA editură 
apa1· periodicele „Cu
\"ln' ul liber", M ngazl 
nitl de simbâlA ~. „Con
SidernUI lsl'Orke'' ŞI ru
te publlcalil. 

Un l"<lPOrlaj-nncbelA 
inUlulnl „Ca~ul Sochor'' 
semnnL de ~Ilion .reli
m~lt. pledeaz.11 pentr1,1 
spor fl•ea .contrll:iu~ie.I 
presei, a mijloace.lor de 
comunicare in mas!.\, ln 
tcencl'Bl. la promovarea 
MUiul ln vinla econo
m lco ... soclală, fa ~<>lutio
narcm op llml.\ a unor 
p robleme. opernliv şl 
cu clicienlă sporită. 



Argumentt;i.le sfot dln 
sfera construcţ ll1or. 

Revii.ia p ubHcâ par
tea n doua din seria
lul .Jlln vinf.ă şi pen
im via.fă" 1-eaU?.at; sul> 
l ortna unei dezbtuerl 
profeslona.le1 gJTupind o
pinii ale unqr ~ecla
lîşll sovlelle4 prlV'1n9 
pi'egUlr~a . p1·ofesionullî 
a vll to1•llor ziarişti. 
Dezba.tei:ea reaUzotii ele 
Lj ubit t?Qkovl\, se l'e
fera la -tematica şi:pl'<J
gram.a, studlate la !a
cuitatea de ziarislică, ln 
pregâ tlrea gener.am şi 
specll.lllzatea 7Jar~li
lnr, 11'1 fogâtultS 11cesto
r..:1 cu pracbica, 'CU 
vlaţn. 

Alte articole şj ·. re
pot'laje se ntei·ă l:ii ne
cesitatea cr.cşteti I eu• 
noştiotelor ~l a conştl
lnlel ' jw'i<iiee ale zla
rlştilor, la ~E'Cl'(lcu! 
t.imbajului :dar!.Stlc, la 
rolul estetic şi polIUc 
al copertelo1· revls~elo; 
perlod)ce. pTe<ffndu-se, 
rn l.eglituriă liu aceastt' 
ul timă temii, pentru 
sporirea ntenţlei ce se 
a~i:dă Iotograllei reu
şile, ptfuirt.J · ev!ta1:eu 
şablontil11I şl cr~steren 
activitA1ii publ!catilil. 
Jlltai rej lnem '!'\1brl_cfJe 

..,_. , .PoŞta redacţje.!" şT 
•. Din lllDle". 

~vlsta presel $i ra<l!0.-
1.eleVilzfunil din Il:'D.G. 
publicii. sub iHlql ., Vo
cea OJib\vaSltor - Ptss
ltzl .de l'tidlo ni unm tr?b 
de Indieni din statul 
Wi<iconlifu, S~UfA. - îşi 
e<mtlnuA emL'!lunilo.~, o 
<!br~pondehtă · d tn Wa
sh ington semnmă de 
J\indi·cas R:n1>u5' în care 
se .in!cmnea~.ă d_e.,"J),re ac,
tivHalea unuL pGsl dera
ctio inedH, apar,ţlnînd trl
bul Ui OHW:a, cai:e nu
mâ1·ă 7 '50(1 membri. E
ntJslurrl't.e · · 01uie pot p 
receptJona. te pe o raZA 
d,e I oo km $int ll:rnîg
rlte şl:' de circa 100 OOO 
de .albi, a:fiatl tn ' an:t1 
r!!:z.arv'1iLel. Apn~atul'3 
Qe emi$1e esle deQ$e
hi,t de .uzată, nept.1.raLi
ile inerente d~terminiJ'Ld 
înfrei•u'perea em'ii;lunl
lor cite do~iHi:-ei 7.Ue. 

Vocea ,OJibwaşllor 
transmite mu7.icl}, tra:
ditionnlă a trlb'Uţilor 
lnclleQe, legcil:de şL ds-

Bibliograf ie 
liui, precum şi cLirsul'l 
pellll'\1 proi unt.la corP.C
Lă a c1.1vintehlr aprl}ape 
ul4i le din l imbu st n'i
mLJŞl k1r. 

Hcvisla na iM.lirin<W
·.-.:·1 Că la Harare s-a infl
intat l"eder.atla- Ziarlşli
l -01· din sudul Mr1cii, 
care reuneşte oi·gnnlza
\IHe r.Jwriqtl lor din noile 
!il 8te ll'.l'crnbre ale Con
feri nţeJ dl!. Ccxwdon::11·e 
fi l{<.>1.'l{IHărU in l'l!glU• 
ne, ~la1işU u.l C.:tJnsil't!'
sufui African şi ru Con'
nresulul Pana.t:rîcan din 
Aft'lcn de Sud sr l'LL
rnlbtn. Statutul adop· 
tal la Congresul tlu 
aonstrtui•·e a Fede.1·a·~le.i 
asigw•~ «idt'41 ·leg_al 4~ 
aci i4ne r>tmtr.ll zlati:>lii 
din r~iune tn ~e1'i!3 
spoirfrll c.antrtlbu~ei !Or 
la !llptu r;1e cl.) b.e1·ai:e
·Mtforuilu ŞJ, îndeQsebJ, 
pentn1 îmiepih„taresL 
sls1·emuhri ill! npnl't-
hcld. 

* tn numărul sau ne 
luna decem1Jt·1e 1980, 
.,Neue Deulsooe Ph~
s~îefrl', consa"'i'.ll e în
ireagn pagină, sul.J ~E. ... 
nericul „'llcmrie ş-i 
prntll~ă.", r qfuTj.il ce 
i·~,·1ne tith..i.l\ll în 
paginile presei SL'l' Î-
se: Titlul orle.i1leazil· 
şi ff!.fbrm iazll, till µ\ a
L1~e citlto'nd şi !lune, 
in evidenţi\, io formă 
sirJ1tt!tlcă_ cu;r.dQS\11 ar-.. 
Lic<SluJul, UYul 'Poaţe 
i ncita t1;ez..i:nd in:te rnsul 
fatd' de mateda1elt! PU
bl1c8".l!, susţine semna
lam r'ubr\cil, (ll'. i;i;llrbt!I 
B61tcher. de ln sect;io 
de i~arlstlcti. 

Un IWLicOl ca catac
tcr i:te dezbale~e p1-01'.e.:. 
slonală ~e r.e~1'll Ja re
portlljnl de specla.lUate 
ş! esle semnak de dr. 
.Petett ,Hac:ili:ellS:l:hr.nicl l' 
de fa .FacJ ltntea de 
zl!Srlsiiică'. 

All'torul ;relevă con
ttlbutia ieporla!ul'Ul î,n 
cunoaşterea unor f apte, 
experlen~I!. opinii $1 
ounc"" de vedere. eare 
pol ot!en1a ac\iunl şi 
J!enern motiva1H sl 
oonllf!ngerl. 
La tradl(ior;iala expo

zttie cu cele mai bune 
foto1n·a!fi de presa ale 
anu1ut in 1988, oau pnt
Hei~ţ 147 .rotoreporlerl 
CLI J)eSl~ 600 de fmn-

~ini. dln lna1b reniu
n!lo R.rD.G. T~m(lle 
pclo1 !Iace :· ~"'E!tlÂmente 
.<.Un ocluellla1ea ooltli
cn, uez.m.:im1i'e:i. pacea, 
precum şi (apte neo
bişnuite. ţuriozltrill clh1 
\•lata ele tit!care tl. 

Un <ll't.ÎCVl sen:innl de 
Stll'l:ten l\.1lil3-s-Lezyk, r'~ 
d.rictor-şe! adJunct ln 
Radio n .n .G„ prezl111tâ 
pro!Uu~ îmb.ttt)fituUt ul 
emlslunlJQr rutuza~e oe 
PN.'l~I nUil!l 2 în. scopul 
stil tnuit'irli ali t n ·splri
lulul tl ti ore:n!IH d.l ~ 
a rnt;:.~·e-~ulu l 11.Sc\1Ulf~"<1· 
11Hor pentril 111i;iu1§t1 di n 
·koalo clomwl!Nil!. ln;:tJ
ltt\fl a®.:;1;(5t· emlsitiril 
s:lrit l,riventat • bio~ 
104.L t)Sl:ho?-0gi, :fitozofi, 
soclu•lo8', ru1;fşil. EmJ
şîunHo se adi-es:en~ă -
se ar3Ul i'.ti ~rtt<ioi -
rn maci' <1cos<iliit t. i:ne~ 
rnnr de pinii hr 2;-, de 
a·n· 

Rt!vist.n 'Z!ar-;!şlilor şi 
soriit()rilor clfo 'R.F.G„ 
,,l!>ie Feder·•. t'!OtlsnCJ'ă' în 
lr\1 r~g'lflle nu nilîrul sl11,1 
dfn· 'lu na noiembrie 1986 
s:i liu.atfei dllicilc în care 
se află zlnrlşlll liber 
.Pl'Oft?.siQn !şU clln această 
·iad\-, 

Pornind de ln datele 
sondaj'UIUI eteellJat în 
a'hul lir~ut Şi cprripa
rirldu-le cu cele ale 
pt ecedenttului i;rmdaj 
dlri I 96i:i. revl.llta t'elev.ă 
că sfluatla ziruil:i;tj.lor 
lH>ei; :tno(eslon.lştl . este, 
in continuare. de-Ost?bit 
de a rea. ln' ulllmll h'e1 
~~1i nu u fnl!U'venlt nici 
o. îmbunii•ătl.re . .iu co.n
diţ1f1e Io~ d<? mcrnca .sl 
nlel m oe prlvesie ni
ve1ul onorarUlor. 'Vetil
ţi11 mediu at zlan.lŞHlor 
n t!angajal.i eu contract 
este c"u l'rl\lll sub ce1 al 
'.7Jarclljtllo.r angaJafl. La 
® .lldlilne. r.lo ext'mplu, 
zlnrlşlU llbor profhslo
n:U;U p rh'llesc numai un 

1>Ie.r;:t din lai;lfele. ce i:e• 
\rln 7.larişlilol' oe1·mn
nen t Ol!lg'ajaţi, şl jumit
olate penu1u acllvi~lll~ 

prostate Ia radio. 

Ri.ibrk îi .reaUzală <le 
Ancn, NACIU 

(co11!1muue dEtt pag, Sd) 

11lW a do' edit C.71 lti~ 
tro~ucC;i:en de (<>rme 

, lipsne ele cnprlns si ot 
d~pnrte de a prezenta 
0 C<Jn:tpensa(Jun.e exac
t' a sacrlrJclUar pe 
carî le cerc introauce
r;a lor, cil POpe>rul să-
1 ~c~e prfn rislpu de 
m 11n:eti, cu totW dtspm
port10nnli1 oa 1ro.toasefo 
ce le POll~ c1,1foge clln 
ac:esl'e 1llovajJ:unl. A 
rost da r 1~.Lu~·~ J ~ Sn 
urma nc~eJ ţ>:teAJ.ta ţii 
d2 PU l&e multe rcle 
cndemJ.~e ~ 1 illt.el~ d~ 
carne~- epi(Jcmtc s!f se 
iveasea şf sA declmez.e 
popuJb \ funile (".) Nu-
ITliltul l n1ifm1Uur la 
l'ACl:Ulaţiu a Cl'eSCUt dJl't. 

:ân ln rui, µi,ta a rost 
L!.r1vultA de I>ela.gdi tle 
tnloxJca\jun~ paluStrti 
de aogh Im. v;;1~a r, · toa~ 
t!lc ~sle-ti în urmo in
fl4en1e1 P,etinicloase ~ 
t> e~erdt.t asuprn s,\i
niii'â1U mlaslinU~. loou
wiele lruia1lib1~ ~I ne
ae1·awi JuiAna neindes
tulătol)i>e şJ m llll.1oa e,„_ 
·cest vă. 

Ar trebui i-n s!f.rşit a 
se. da un a tac erolc 

. cat1::elc:,r cure J.ll'Oduc 
degenaresceuta ş'f Cl!imi
nuarea pbpu:JaţlunilQ.l'.', 
ar trebui ·ca in.teres'ul 
general să n.u nt se 
patl1 o utopie, o aetlti
ne zndarnlcă &au o' idee 
neceallztlbilă. Nei>otri
vue vor it Cost pentru 
nor fnai ntatele .fio1me a· 
.ch•ilizaţiunn prtplle ln
h<>tltise ea (I pla.tl~ e:
:-:ntioă p~ p~mn1tul 
nostru. dar cu irncerul 
trl cu !ilă!1ulrtţă cultura 
şe Vt& Mlhn11~1~ şt: .din 
c{lsmop-Jll tl:î. va deveni 
nnJi1mală. 

Nu n uinf,U teform .9 
1egllt>r agrare ~ nei..-e
sară pentru J·idibru'ea 
stârei_ lgl~l'îlcti şi mnt.e
rh'.lle a cultivatorilor, 
cl o serle de miisurl 
btne Şi inţe1ept chtb
zulle, care să .~ie. sea
m~\ ae toate ne.tijunsu
t lle PG.Plllaţlun!f. Dacli 
s-a fiicut un fnceput 
bun cu propunerea de 
re(orme mal tl'.eb~1ie Să 
le urme~e aaestml<l dls
poirttuni ·carf să augu
re sacriOtfir~ deplină 
a relelor · ce l>JnluJe in· 
ITlO'J constant satele şi 
Cl.1 d, .cont!Jmi'n d cu as
l>l'im ea de acum, ar 
putea Plihe }D cestiune 
îris'ăşi e11.'istenta. po~ 
J)Ontlul. 
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li Cu onntlB „Zilelor 
Eminescu" , desCăşurale 
la Botoşani în zilele do 
15-16 ianuarie, juriul 
Uniunii Scriitorilor, 
prezidat ae C. Clopra
ga. a acordat unul din
tre cete i:louii prem1i M. 
Eminescu - rccenL 1n
stltulle - lui Dumitru 
Vatamanluc, pentru ~c
U\•ltnlea de editor al 
operei eminesciene, !n 
şpec!al P<?ntru lngtijl
rea volumelor de pu
blicistică. Amintim ~ 
D. Vnt.nmanluc, autori
tate lnconteslabilâ în 
domeniul Istorici Jile
r.are, este, întl:e altele, 
au torni ciltl ii • .P11bllcls
Uca emincscio.ni\", n1u
ru tu ln Editura Juni
mea i'n 1987. 

• GelJeU<ln şl cvolu
~:in a fost una clln te
mele dezbăluLC de bri
gada şUln(lţjcă mulll
dlsalpilnal'll „Munca \ 
ci<' sub egida ConslUu
lul Ccntr.al al U.G.S.R, 
in jude~ul A1·geş, în ca
drul coloeviilor gn7~lel, 
Intitulate „Ştiinţa şi 
artele - l1wcsh·e des
chise spre om". Briga
da - care u avut mnl 
multe intllnlrl cu oa
meni al muncii d1n Pl
teşrll, Costeştl, Goden!, 
Cut·tea de Al'-geş şl 
Polsu LaoCUlui - a nu
mllrot printre lnvila\l 
pe dr. Vla.dlmk E.şanu, 
dr. Mtu.'Cel UJ1Jllu, d1-. 
Corneliu Zeană, dr. E
mil Vlad, lni; Alexnn
dru F orje, d1•. Ioan Mo
goş, dr. Ion Comea, 
ing. Şlelun Iancu. 

• La sfirşltul lunii de
cemb1·~c 1988 u începu~ 
edllla a W-a n cursului 
de secretariat de re-
dact ic. organizat de 
Comitetul SlhdlCAlulul 
Presll-Edilurl, curs care 
se deslă.şoarii bilunar, 
de regulă marţi la ore
le 13. PartlclpA z1arl!itl 
dln l'edacl llle din Ca
p Unit\, illl.eresntl de cu
noaşterea problemelor 
de secret..nrlat. cursul 
este coordona~ de Mk
cea Ichim. secrelarrcs
ponsnbll de redac\ie la 
nAlbina'·. 

• ClUbul pre.'lel sl
blene, rn colaborare 
cu As~la\,ia Scriilori
lor ,şl F!llala A, 't'.M.
Slblu, a orgtln!Ult, in 
z1un de 15 lanuru:lc, rn 
Salu Studlo a Centru-
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1Ul de Ccea\,je şi Cul
tul'A „Cintarea RomA
nlel" al Sfnd1c.atelor 
Sibiu o m.1nlfcslare 
cuaura1-artlstlcă ded1-
cată cenlenanilul poe
tulul naţional Mihai 
Em!J1escu. 

• La ~firşlt sl in
cepul de an. Brigada 
ştllnlllicA „Maraz.in", 
de sub egida Consilfu
lul Naţiono.I al F.D.tJ.S„ 
are un bilanţ rodnic : 
sute de acpunl şi dez
bateri desfăşurate în 
mnjolitatea judetelor 
ţârii - Argc-ş, BrăUa, 
Boti1şanl, Eiiaşov, Ca
raş-5everln, Clllăraş4 

cineclubului „Agerpres". 
O contrlbutie Ja reUŞl'ta 
:iceslul dlaJoJ! de Jucru 
au i\.VUt-o 1-euizorul do 
cumentarist Nicolae Ca
bel şi Oli.Ucul de mm 
Tudor caranm. 

• Toff la începulUl 
lunii Ianuarie a lual fl
intă cenaclul merar co
orilpnat de ~darul ,. lo
fomlaCla Harghitei", 
care lşl Pl'OPune aflrma
Tea taJen-telor autenl:Jce. 
Cele mal bune creatll 
lnsphate dln 'l'OOlltll\llf' 
Rorrulnlel social lsi.e., din 
gloriosul trecut al oo
PoruluJ nosttu. prezen
to.te 1n cadrul cenaclu-

PE SCURT 
de la noi 

Constonto, Dîrnbovlţ.a, 
Glut~lu, Hu.tu!dtt!rn, Ia
loml(a, \h-1aramures. 
Olt, Prahova, $a-
tu MaTe, Sihlu, 
Suceava, Tulcea, Vastul, 
Vl%"8Jl:Ce3 .şi, de:.igw-, 
Bucureş.tl - care au 
pledat convlnglllor pen
tru o nouA alianhl me
diată de marea ştlln\6 
despre naturA. socleia.
te şi om, in lond o 
pledoarie pentru 0-
Mut.-OM. Dorim cole
gilor noştri de la „Ma
g.azin „ «i .ş1 rn an ul 19 SD 
ac li vila tea brlgiiz.ll sii 
se încheie cu acelaşi 
succes I 

• La începutul luni! 
Ianuarie. clne<:enaclu1 
„Ooutem})oranu·t" a des
fă.Şu11aţ p1•lma sa .i:eu
n tune din anul 1980. P~ 
ordinea de zi a şedinţei 
de lucru s-a insc:rJs 
djscuforea noilor crea
~tl ale clneamator1lnr 
bucurestenl care ur
mează a fi prezentate 
la lradltlonala compe
tttle cineclubistă ~PP.· 
llcula de aur" - sec
ven\A reprezcntat!vă 
din marele tesll vaf oa
tlonaJ al muncii şi 
creaţ i ei „Cîntarea B11-
mânfei ". Printre uarll
clpan~ll la discutli s-.au 
n.flat Llzeta RusA.nescu 
şi SteI.;an Femru. prJn
clpalii anlmatorl al 

\ul. vo.r ii gă'l.dutte dP 
colonnele zlarulw. 

• Ln Editura Polliticli 
a ap1lrut un no,1 vol\Ull 
dln domeniul islorlei 
presei român~tl : Zia
rul "Românul" şl Ma· 
rea Unire. Selec\la tex
telor este realizat! d~ 
prof. Iulian NeRI"llA 
(A1'.tld), Iar studJU! ln
troducL.lv apa1·llne prot. 
dr. Ion SpăUitelu, .de Js 
Academia de studii so
clal-poUtlca de pe lingi\ 
C.C, fii P.C.n. 

• U.n alt voluro oon
~·.:it lsL:»:lel pre,>ei 
i\:.antt.nc$1Ji a vilzut Jiu
mina liparUluJ, b!I ed1-
Lura clujca:nll Facb : 
PubllcişU precursori ni 
Marii Uniri, nut01·ul a
cesluln fiind lstoricUI 
Stelian Vasllescu. 

• PubllolsUca L'Om!l
nească s-.a î.mbog.ăllt cu 
o nouă carte de excep
l:io - cel de*at lfl-lea 
\•olli\m al mult regt-eln
lulul Ceorge lvaşcu din 
!>erla Contruntlrl Ut~
rnre. Cartea insum1"~1-
zli. intre altele, mât'l'U· 
rtl Inedite de crealie 
ale unor! scrJllorl. mul
te din ele dltuzat:e orln 
lntennedlttl 1·adlou!ul şi 
televlziuonU, ru>le de că
lătorie din S.U.A. şi 
tnsemnA.rl de la intiln1-

rila int.crna\ionnle de 
la Geneva. la care. cu 
iilli în urmă. a partici
pat ca reo1'eZenl1tnt ul 
tării noasLre. 

• Publicls\uJ Neagu 
Udroiu ~te prezenL in 
Ubrar11 cu o noua cru·
le : Terra - casa ill 
care locllim, o convlll
găt()al·e oledc>atle tien
:t.ru vla\ă, 1)Clltru h'lwn
it1.111 uman lsmu:.tti (Ed. 
Sport-Turism). 

• La Editura MUi
tară a apărut cel de al 
lrciso~elea roman 
al p1·ozatorulul şi l)ubll
clstulul Platon 1?arctau. 
intlluJnt Bilnultele orl
m ejdil. 

• Pagini memot·ab1 ... 
blle de oublfclstică stnt 
Incluse şl în volumul 
Oia'lt:U-~ mun\lh>r . qe 
M!lgd.oi Jw..11·t;, volwn 
apărut l"e<:ellt fo POPU
iara colectie .. B ibliote
ca oenh'U toll" a Edl
lu1il lv,tlnerva. 

• AleJCandru Andri
ţoiu este aubrul unei 
lfllQi cll1rţi de vwsu:rl -
Două Dod , doul1 s urori 
- C'~.se adresează ro
p1Uor. spăt•utl, iireştct 
In Editt111a Ion CJ'cangă. 

• Colegul nostru fo
ntl Chiru. redactorul
şef âl gai<itel uLuptil 
C.F.R ". este autorul u
nul nou volum de pro
ză apărut ln Editura 
M lUUn'il\ - 'l'emernrll 
- Inspirat dln viata 
mnrlntttllor. 

• Zla1·Jslu). bu~o1an 
<'..-0meliu ŞLe!an publi
că la Edl<lura Emlnescu 
romanul Adio cu nop· 
'lle clo unul singur, aJ 
<:ărtll erou principal 
est.c un z.iarist„, de 
provin ele. 

• Adevllr şi meta
WorA - aşa se intl
tulează cartea de debut; 
A i'llll r lslull.ll găiătcan 
Mircea Ionescu, aJ)ăru
U1 recent la Cartea Ro
muneascll. 

• Cleopalra Lo1·lnti.u 
s i-a reunit citeva dln
lrP. i!l'lervlu.dle sale in 
volumlil Despre tinerc
~e, J'CalJtal dJn lnltJ11-
llva Comltetulut Jude
ţean Blslrila-Nâsăud 
al U.T.C. 
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• Adunarea Genera
lă a O.N.U. din 7 de
cembrie l 088 a adoplnt 
un p roiect de rezolulle 
prin car e se eheamA la 
edl!icaroa unei noi or
dlnl lnlerMUonnle t:n 
domeniul ln!orma.tiilo.r 
şi comunlcArll. care ~ 
contribuJe la consoli
darea ~ăcll, seclll.'ltăUI 
şl lnţelegeril inl.ema
\lonale, ln prom1Jvnrca 
şi dezvoltarea p1·ietenl
el lnh·e papoarelc lll
mil. 

• Tn luna octombrie 
.::inul trocu\, la .-\mster
dam s-au desrl\şut-at 
lucrările ConitrcsulUI 
Federal Ici G ra!lce !11-
1erna1 lonale. 

• S<lcl<!~lea spn-
niolă a nu tocilor 
(C.E.D.R.0.) permite 
:dariştllor şi ziarelor 
să lldere Ui ru:eas1ea so
cietale. ln sensul a
minut, societatea şl-ll 
modllicnt statut.ul în 
adunarea genernlit din 
luna lanunrle n.c. 

• Dupi'I 130 de a ni 
de existentă, Asociaţia 
na\lona!A a zlarlşt11or 
din Peru n hotiiril, la 
Congresul său ele la 
QhlclayO (27-28 5CD· 
tembrle 1988). să se re
organizeze într-un sm
dlcat - „Fedcra-il6n 
de 'rrnba;ladorţg d t" la 
Oomunlcacl6n $ocini" 
(F.T.C.S ). Congl'esul a 
ales o nouă comisie. 
formată din' J7 mem
bri, pentru a conduce 
Federntla. H ernan<lo 
Agulrre C amio a fost 
ales preşedlnle. Iru· 
noberlO Me3ia AlnrcQn 
- secretar general 

• tn toamna ace<;lul 
a n, la Varşovia Vcl a
vea Joc o reuniune cnre 
va discuta re1atlU!! din
tre zlarJşU şl Conferin
ţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa 
(C.S.C,E.). Reunlun~ 
se va des·fuşura sub 
auspiciile O.l.Z. şi 
F J.J. 

• Oq:anliJlUUe ln
ternaţ Iona le şi regionale 
ale zlurlştllor - O.I.Z M 
F.LJ., P.E.L.A.T.R.A.P. şi 
F.E.L.A.P. - au hot4tit 
s1 propună ColegluJ 
zlarişUlor chJllenl pen
tru obţJnerea Prentio
lul Nobel pentru pace. 

Propuneren a fosL mo
tivata prin acUvlt:tten 
prolesionlştllor din 
presa chiliană care. 
timp de 15 ani de re
gim ml LI tar, şi-au rrs
vat \tiata pentru a pu
ne La tllspazltln popu
laUei o lnforma\le cit 
mal veridici'!. 

• I rt S.U.A., un grup 
de editori şi autori au 
hoUlrit să crce7.e o aso
ciaţie - „Association 
tor Copyright Enforcc
ceme.nt Inc." - care 
vn urmări respect.nres 
drepl.ur.Jlor propriew1H 
Intelectuale, lnclusrv 
reproducerea Uag9.lă 

ln aceeasU\ ţară, un 
ziar in japonezA. Pu
blicaţia este desliuUi 
cu deosebire 1uri~tllor 
şi oamenllor de a!ncerl 
japonezJ. 

• Camet·a Repre
zenta nt llor din Tunls!a 
a aprobat o nouă lege 
a presei, care stabi
leşte llbcrtă\I hll·~ile. 
in specl? I pentru pu-
blica(llle parlldelor r.o
Jlllce ş! ale organlzn
{lllor recunoscutu prin 
lege. ln \'lltor. san::tl
\rnlle Impou'iva presei 
voi· u 11111te numnl de 
c.ălre un lrlbunal. Pe 

PE SCURT 
din toata lumea 

prin fotocopiere sau 
prin alte lorme rerut
tate din noUe lru1mito
gll. 

• Anul aeest3 sl! va 
shrbători cca de-a 
1511-a aniversare de la 
Inventarea fotogralieL 
Cu această ocazie. vn 
II organl1.atii o cxpozi
lie, tn c:ire vor fi ex
puse rotogrntli selecta
te dintre cele pr~l'.en
Ulte la un concu~. a
vlnd ca prlncl.P{ll.! te 
mc : e!cctele războiu
l ul ; foametea ; de~s
tre naturale sau ecolo
gice: sportul: e!cctele 
nlc<>olulul, ale droguri 
lor şi ale SIDA : ştiin
ţo, cult um ş1 inv!k({.
mintul : personalllăll 
cunoscute. 

• Se<?reLarll gent:'roll 
al sindicalelor zlarlşll
lor C.F.D.T. (Frant.a) 
şi N.U.J. (Marea Bri
tanie) au convenit ln o 
mal strinsă coJnborclre 
a celor douâ organl
z.aţU, nUl la nivel sin
dical, cil şi proteslona.J 
ln cadrul. acestul a
cord, se preconizează 
ca, în tuna august a.o .• 
membri ni N.U.J. sA 
parllclpe Jn Universll-n
tea· de varâ asupL'n co
rn unlcli MI. 

• In Australia apa
re, ventru prima oarA 

de a ltll p.n rte, legea 11-
mlL(!<\Ul concenll'th'ea 
excesivă in domeniul 
ITUISS media. 

• Un nou_ ziar 
„Sootland on Surula.y" 
- a !ost lansat. in lu
na august 1988. Ec.htorh 
speră să menţină sau 
s.1 sporească tlrnju\ 1-
nl \la,I de 00 OOO de e
xempUlrc. Noul po?rlo~ 
dlc concureazl'l cch!\al
te ziare sco\iene 
„The Scotsman" (tiraj 
- os:ooo de e:..:emp~nt·e) 
şi „The Glasgow He
rald" (L20.000 de e 
xemplare). 

• ln „Le.s Nouvelle'l 
de l'OIJ" se relates1.~ 
despre începerea pt•e
parativeJor de a se 
lansa uo ziar european 
.pcntl'u tlne.ret, care va 
tl condus de tineri zia~ 
rişti pro!eslonlşll. 

• Din augw;t anul 
trecut, a rost Intllnţat 
Departamentul lnfor-
ma\Ulor de pe lfngA 
ConslUut de Miniştri :ii 
U.R.S.S. Acest orgn
nlsm turnl1.eaZă lnfor
ma\11 diverse şi deta
lfate J)entru corespon
denţa de pr~ străini. 
Lev Vosnesenskl, co„ 
mentator pOUllc al te
le\•lziunil sovietice, a 
fost numit să conducă 
acest departament'. 

• t.a prima C"nfe
rln\ă a mlnlşlrllnr In
formaţiilor dtn ţll.rlle 
Islamice au partic\pnl 
4cl de ~lin . Conforin\a 
a fQrmulat recom.nn-
d11rl şi rezoluţii pri• 
vfnd poslblllUi(lle de 
Impulsionare a relaţii
lor itl domcnh1l infor
maţional '.intre statele 
membre ale Org11.nl11t
\ieJ Con!erln\el Isla
mice {0.C.f.) s,I de in
llirlre 111 organ.?lor co
mune de ln!ormat·e ls
Uimlcl!.. cum sint Agei\-
1 ln lslamictl ln~natio
nt.1lă de ştiri (U..N.A.) 
şi Organi...a(ln rndlodl
Cuzlu nil iitntelor lsl..tlml
c!! (l.S..!3.0 .). De ~emc
nen, i.-a con\!enit cu 
o~en\ia kuweiUou=' 
K UN A să r1'1ln."fll\l lf1 
şllrUe Ll.N A. in limbn 
cngleZA pentru toot<> 
regiunlle lumii. cu e~
cep1 l.tt A~lel , de care 
se ocu_pă a~en1ia tli> 
prei;ll malayeslailll. 

!III ln ultlma lună a 
onuJuj trecut, la Aleno 
s-a dcsfăşur~t o intJI 
nh'e de lucru n~Cicla
IA a celor 12 mintilrl 
ol culturii din ţAiile 
membre nte C.E.E. în· 
Lre nitele, a fost sub
llnlntJI n~llaten a
doptării de măsuri dt> 
apărare in fata ofon· 
sivei nmerlcnne in do
meniu, în fa\a proa.s1el 
calltăLI :a serhtlelor 1''1 
dln S.U A De aseme
neD, a ro!IL aprobat.fi tn 
unonim.11.Dte ideea unei 
•. Eureka " a auuiovlzun
lulul. Aceste probleme 
vor n reluat~ 1n dl~
cu\ le intr-un cadru o-
ficial î.n cursul acestul 
an. la Madrid. 

• F.1.J. \'a edl~. tn 
cW'Sul acestul an, trei 
m.a.n ua1e, ln lltu 1.3 te 
„Slndleallsmul" - des
pre orgsniulr(!a slndl
catll a zlar!ştdlor : „Noi 
telwologll" - de·mr('! 
ncordud recente în le
giltnră cu noile tehno
logii iii domeniul lllMs 
media - şi „Drepiurlle 
de au.lor" - o intro
ducere eseoţlaW. in pri
vinţa dreptului de 1•u
tor. Manualele npnr în 
limbile engleză, rran
ccz.'\ ~I spaniolă. 
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Raport anual 

pentru 

perfecţionare profesională' 

M..11~a B rflanie, S.U.I\_ 
şi Canada, ţlirl cu „vechi 
lradt til clemocl'atlcc", au 
tnn.~gi.'it rat „o 01~tcre in
semnnlă '' a nun·1â rului le · 
gllur care lczM~ llperta
tea presei lor naţiuna1e 
se 1>reeiel'a.zlI în roport ul a.
'll lUJ ( al J1uti ttituLui lpter-
11aţfo1~al ttl PresâL ( l.l.P.J, 
dat recent publlcitutll. la 
Londra. 

In pc, r tea l ntroducti'vd a. 
raportulu i. d l raceonll 1.LP .. 
Pl't••r Gallittt:>r. me111iont.'D-
za to11'al fvcle l}Ut1em ul lti 
M. Tl1otcl1er de a impfo
dfra p ublloarea in ziarele 
britanice a unor fragm~TLte 
d lri ca ;•tea „ Vin•11.orul de 
S11lonl" a lostului agent seNet 
Peter Wr ght, ca s l reco11ta 
interdicţie impu&ii p:>~tur(lor 
de radfo şi tclevlzlu'1e brl
t.a.nlce de a da ouutntuJ mzm
brilor partidului Si:u1 FPm 
- aripa polllică a. 1.R.A. A
cea. td ult'mci hotdrire ;-,ţie 
apreciattl d e numeroşi zla · 
1'işti <:a. fiind cca 11101 grnr;d 
interdi~if' dictata Urt!odatâ 
p c timp de p at•(' mt1toaat!lor 
de e'(>ln U11lcaru de 111os.1 l>rl
urn!ca. 

lntrebări f dră 
.,Thi:? Eirrly Times" se 11.u

flu~şte? rr uwa pa-1ttru oopli 
lansatei fn. Marca Br1 ta11 le, 
Este o noud te11taUvă de u 
concepi? o p1wll.eaţle pentru 
tfnereiu1 br1tanic1 care şă se 
ocupe ele probleme politice ş-i 
socfale scr lOO.$C. O o1cd ht
cercarc anteri0<ird - „The 
Early Setious NlonlhJy" - a 
eşuat dupd patru lunt. în 
fata conct:renţcl putc n1ke a 
r„ vîstclor de modii şi rock. 

n edudt>ncl ŞC'/ ol revbtef 
„'l'he E1.1 r l11 Tlmas", Nicky 
Smllh, af l rmli t·d acca~td p~ 

bl!caţw ewle shioura. 1rn1Jlka 
ţle dfa. Marca Britanie care 

C<Jttada fi S.U .• 4.. sfn1 criti
cate pentru clauzele acorâu
hti prfviî1d liberul schtmb de 
zlar~ti, incheiul intre 1•dc 
două ţdri. Potrluît preued1m
lo1· acordului, zlarlşlfl Cil 114-
dieni ~re dQrllsc şă-JI exer
cit pT.ofesh.uwa 'in S.U.A. slnt 
obltgaţl stl prezint<> di1tlom4t 
di? "4b:i<>Lul:Te a. u11 u! Mstllut 
dl?c fnv<It.ctmint S;U.pf,!rfcr: şf o 
®'tuerinţă dfa oar11 sd reia.sa 
c.I au o e;rpcrlt.>flt'1 de h 'cf 
ami în act l11il-(ltea zfor!sflcd. 
GalUner a. apreclaţ ~ 1 totHe 
in.cerccîrile de a sraolll 11iue
luL de califica.re a. zi.ariştitor 
- ,.lncercdrl la care se i·e
curoe fo.a.'t'le des m tfirfle 
din l.u~ a treia" - peri
clitează in mod serlo:; profe
siunea.. de ziarist . 

Pe d e aJtd. parti!, tot dfn 
S.U.11.. este pU3 in dlsc:uria un 
caz petrecut fa lmta .ipr1lle 
anul trecut, ci 1ld Trrtnul4!UI 
suprem a condamna! la 2 Cilii 
tnchisoare un lucrăt~.- civ il 
dln cadrul cen!rulul de in~ 
formoţU a! marinei .imcrk a
tc.e. sub ac-uwfClt dl! a (I 
transmis m1ei r et;f:;:a brlta n -
ce foto11ra'fil!e prin s;. tc.lfr o
it! tl{n~L nlr'UC striîhlC. 

rdspuns 
răspunje fn t„~eselor t .111n·C't.u
hll ,.<lare gh1deşieu. 

Recent, primul ml11tstru 
IJrftainlc, Margaret Thatcher, 
s-o. fotreţinut tfmp de o Qrd 
şi jumătate cu t lnerff rl!1lac· 
tori a.J rei,'ist.ei pe probleme 
de pol'ft:tca internii şi e.r12r11:J 
al~ guvel'l~ulul s6u. 

Dar tinerii ziarişti 11-{l~t 

primit, in. tntret·Pderca amln-
1it-4, 'Il ici un rdspuns la rw
meroasele tntrebărl, cum 01 

fl , d e exeniplu, prfufre a1tele 
cea prhntoiire la I r la11da. de 
Nord !au la. cea -referltoora 
la şomaj. 

În . 
JOC, 

secretul 

profesional 
Două 1to:ă.rirl ti'ccn.te a..le 

tri/Junalutu1 au.Ul"aban obli/74 
rlariştli să dacian! $U1'S~le 
unor a.rttcole p1rbUcat.e, OT1ul 
din OâZU.rl i tl'IJ)lkă zfarul 
„Syd.ney Mornlng Herald·' şi 
pe c01111mtatorul s4u de i>o!l
tfcu e;-i:ternă Pet~r Bastlr.ns. 
La 26 octom b'r!e 1988, Curtea 
Supremă <J. •adntls o hot'ărtrc 
aJrterioard a Curţi! Supr~nu• 
dî)t. New Soutll Wales, 0N!-
0&1d pe Ha.simos sii dhmlgc 
s ursele a rtLco~u/.ui s-au p ul;U
ca.t la 13 februarie 1985, tn
littdat ,.Corupţia . o for11}â a 
a.rte.1-'. Da.cfi zl:aristul refin:d, 
el ar putea fl conda111.nat la 
plata unei am~nzl şi la pe
d eapsa cu r11c1ris04rea pentru 
i11traj la adrC:ia magisttah1rli. 

Anlcolul cfteazlî, fOră. a o 
numi, o mare ba.ncâ. a.mt'rl
oand ca.re aflnna.s" că- 9 dm 
cele 26 d e ntlliarde dt: dola ri, 
clt reprezintJ datorr.a. ext.er-
114 a F'll!pfn<>tur. f-useseriI de
tumati de fl>-~~ul pţqedl1.te 
Ma.rco~ şi de <Uoliţti săi. in
tre care ,i FJ. Ci>juangco. 
Zlcrut a fost som.nt ·sd -fl 
clezv dlu!c 111rselc, clupă ce 
Cojuangco (care a re lmnţ;r
tn 'lr..i inWre.se fn auri cut.ruta 
Australiei) lntmdmase Cu!Tţil 
o re-dau utle IH aOCJt ş~ru . 

Cu o lunci btafate, Curt' a 
Swr>remă d!11 ,°'tatllt Vf,ctorjp 
disp1~e.1u C'a trei ricnlv.ti rfd 
la ,.Melbou:me lfoi<a1t.l" 
Penelope DebelJ~. A n11e Ma
rie NlcCar thv şi William 
Htchlnus - sci-şi duoolufe 
$Ur'Aele tl.»1.4.l OTtfcoL cu prf
vfre le t ra112ac-tllll?. imobilia
re efectuate de o orga11fi4-
ţfe de bniefacere nu.mirct 
,.Guide Dog Owners and 
Fr fend.s A ssociation". 

AceSle situaţi t au fost PO
slbUe şi datorită faptulu~ că 
i11 co1istltuţla. Australiei 11.u 

este pre11dzut4 11lci o gcmm
fie pentru libertatea de ~
prfmare. 

Rubricii ttallzalti de 
Con.<>tantln LUPQ 

„ 
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LA ANlVER AREA TOV ARASULUI 

NICOLA E CEA_UŞESC':!._ 

Alături de întregul nos tru popor, .zl ;ţ.J'lşUl vil adre
sează din inimi urllri fierbinţ i de săniital'4! depllnâ 
şi putere d e munc!I, de \•l n~ă lungă : (Telcgrnmn 
lldr!sntâ de Consiliul Z111riş11lvr) 

e StriUueilă operă revoluţionară, demnă 
de mareiia prezentului, de memoriu 
llltoriei (Nlcul.ie Dragoş) 

e On conducll.lor strilutit. o evol'll e.roic4 
(Vnsile 'Mitu:iil 

e Oma11fo s imbolului suprem :al cine-
reţii revolu ţionare CDlnu 1\1driu) 

e Jntru<'hlpare a aspiraţiilor intregii 
noas tre naţiunj (Cornel Popescu) 

e ll rbAto• rea recunoştinţei şi a angajării 
noast:re (Andrei Antal) 

e )Jar ete strateir a l dezvoltării socialiste 
şi comuniste a pairiei (Ioan Pop} 

LA ANIVERSAREA TOVARAŞEI 

El.ENA CEAUŞESCU 

Alese sentimente de sUmA, de preţuire şi profundi\ 
recunoşeln !ll 11le tu&uror lucrl1torllor dln prei;i 
(Tele~rumn adresatu de CQnslilut Zlarlştifor) 

e llinlnc1;u om poliUc. iia vant de la r ir1\ 
rccunouştere intcma,tionulll (Constanţa 
NicuJe;eul 

e StrtUuclt e.xemplu de aotivlt.ate crea
toare, revolullona r!\ (Vîcroria 1n1escu) e Vibrant omagiu pentru o via.Ul eroică 
(Sofia Şincanl 

e Profunc:lll gra titudine ilustrei filee a 
na,lunli noa.'ilre (Rodica Slmionescu) e Nume C'U putere de e.xemplu. de s imbol 
CM aria PongraC'1.-Pop) 

DIN ACI rvr 1'A'f E.\ A::,,OCIAŢULOR PROFESIO
NALE ALE OONSILI LUI ZIARJŞTJL-OR 
Implicare mul 'iUSlinulă în fenome nologia turlsmulul 
(Convorbh•e cu Pnp S1miiui, !'eaUz.a~ de MileM 
Com.'lrne<icu) 
DEZBATERI PROFESIONALE 
EX1J)Unerea 1ova.s.i\şuh1 i Nloodne Ceauşescu, secretar 
s,:enel"!l'I aJ !J)a.rtidulul, la şedln\.n «>mtmă a Plenarei 
C.C. a1 P.CJR., a onganlsmel()r democratice şi Qrga

.ni;r.a\lllor de musă şi obşteşti - dooomeni. progra
rru:itlc de excep\.lolli!lllă v.aloat e penl:T'u int rea6B 
.noasll'ă P l'E~Stl . PMt.ic~pă tlu de~balere George Bure
ţca, Eleno Sol<l.mc.:l. col. 0-et.avian Goga şl l~m 
BurC1i1şel . 
O Zl IN llEDAOŢfA ZlAlllJDUL.. 
vv.10~1rca kud>iţiel .itn IPl'es<'I sl bJană - temcl de 
S.PCllri t li exlgen\Ji rprOlfesiortifl~li (Reportaj r~ut. de 
Crisllna Dumltresou în redaclfa ~îarelllJ" „ Tribuna 
Siblu llul" Şl „Dle \Veche") 
RETORICA ZIARIS'l'IC,\ 
X VI. Sub.stilul ln t~·pret.atlv satiric (2). (Rub•lcll i-e~-
1iz.olă <le Consltmif:iin !Lupu) 
RUBRICA SUBfECTIV A 
A.m văzut. Ne-a p1llaut. Vă semnalăm 
FAR;\ SUPARARE ! 
De prin presă adWlate ... 
LIMBAJU L PRESEI 
Flleonasme semantice (Dorin UdteS:cu şi Rodica U(ii
CJ rl t.esc u) 
ANTOLOGIE 
Publid.'it.ica emJ:nese!ană - o publfoisti~ de ~mu
dlne (lnt rodUt.-erea, inolele şi seleclia textelor de 
OonstantiJl Tatu) 
CUim în presa no11.strl1 de a.cum un veac (r'Cocll~ 
Ser bănescu) 
DIN TRADIŢIILE PROGRF.slSTE ALE PRESEI 
RO!\fAN f!ŞTI 
Personalitatea Ltnet reviste : Jurnalul lUei:ar (clr. 
Rodica Şerbrinescu) 
BIBLIOGRAFIE 
Revista r evl!ftdor de presâ (rRubr:kli 11eatl7.ată de 
Anoo Niaclta) 
Pc scurt de la noi. Pe sc11rt, din foati1 lumea 
Panoramic extern (Rubrlcă l~.aUzal.ă de Conr.tantln 

~, ______________________________ _.. 
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Pro letari din toote lă rile , un i ţi·vo ! 

Revistă editată de Consiliul Ziariştilor 
din Republica Socia listă România 
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ANUL XXXIII NR. 2 (394) 

Sumar: 

~UvUI 1·cdHC\ll)nnl • 

AURA ~NOllf:L (R('Ct'l.'t.\r n:!-.pl')n.~tthll de rednctle) 
KODICJA $ERBANESCU 
l\111.F.NA 00l\1AltNESOU 
'\UREJ. NE~GU fredOClOr-sen 
ORJS1'1AN CALINJUC-IONESCU 
CONSTA.~TIN TATU 

Lei 8 

Re<lat-lia : Burureşti . Plnln Scir.leii J. telefon 18 57 i5; 
17 60 10 1 1333, 2 H O. cod 71341 
Admln lslraUa : l.S.l.A P. - l"iru a S:clnl.?il n r. 1. telt1fo:i 
18 03 57, cod 'i1 341 
'rlpnrul : I. P. „ lnt'o1·m&\ll\" - c. 1114 
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VILATELIA - sectu1·ul expurt-lmpOl't-1.m.:.ii P. O. Box 
12.211 1 telex 1037(; p1·sr1r BucU!'f'5ll , Cnl t•a Crlvjţei nr. 11~ -0:l 

DEZBATERI PROFESIONAI.E 

Presa - fac tor tllnamizator ni inireccrlr SfH•lnlls te 

• Nici o nc1iune publlci'itica fără calllale 
şl eflcicnlii (fon 'C'oodor) 

• Cimp Iar~ de arlrmnre ini\iativelor mun
cltoresll (Dan Cons1anlln) 

• M<>dalitll\i publicistice de stimula1·" n 
int recerii sociaJlste (Corneliu Plloff) 

• Prin culonnele 7Jarulu1, un vast clnsn
ment ni ln trecern (Dumitru Ghl'Oneal 

• întrece1•ca socinlistă. arnpl6 competl\le n 
muncit (Ştefan VnrttndeJ 

O ZI JN HEDACŢIA GAZETEI... 

O p ubllcJst lc:il de cnlllale in servlcluJ oilmt!nUm· din 
U'llnsporlurl şi telccomun.lca1ii rRePor l:nj renUY„fH de 
Ccmstnn1in 1'nlu in rl.'dnc\lu J!ll~etel ,, Lupl:1 C.F.R. ") 

l'E '11EME Gt\ZE'l'ARF.ŞTI 

Cerlnle s peci!lce tlli! t1•ansm.lteril me,c;ajulul Pl!bllcls
Uc prin lmnglnen de tetevlzfune (Viorica :Bucur} 

ltETORIC1\ ZIAIUSTICA 

XV!r. Genurile ziaristice (Rubdcă realiznul de Cl'Jn
~lnnt ln L upu) 

LIMBAJ lH. l'RESEJ 

Dltlcultllli ortog~i!ice <Rubrică rc.sJizstă de Dm-ln 
Urilt:a~("u ~i Rodica U\ll- Urftescu 

ltUB(UCA • UBllW TTV A 

Am vu2u1 • Nc-n plf1Cul • Vă semnalăm 

F.\U \ SUPAILARE ! 

De prin presii adunate_. 

FIŞE P ENTRU UN l>ICŢIONAR AL OAl\IENU.OR 
OE PRESA 

Valeriu Urnnlşte - remarcabU zi~rlst. militant pen-
11•u unllate şi demnitate na1ionalu CConstan1ih Talu) 

PltOPJL 

M ircea Hudek - vocn1.ic, munc:i, dragoste penlru 
fologro fle• 

ANTOLOOIF. 

Tin\aru l - prim;t publlctt\ie umoristica mm1'1nen~ft 
(dr. Rrtdicn $erbăne<ocu) 

Clllm Io presa noastr4 de acum uo veac (Rubrică 
r..-a,117.nlfl de Rodlct.t Şerbănescu) 

Revisto rcvlsielor de presă {Rubrici reaUzat.i\ de 
Anca Nnclul 

Panoram ic extern (Rubrică re!lll7.ată de Constantin 
L upu) 

Pe scurt de ln. noI • Pe scurt dlo lume 

Jl'INERARE PROFF.SfONALB 

Dlmcnslunlle me1·eu cre~cînde ale A.LP.S, CPrtma 
reuniune n Comltew lui Exet'utlv ia Cblna) (Aurel 
Neagu) 



„Să fa ce m astfe'I incit constructorii sod atrsmului din Romania să 
poată sp un"E! cu mândrie că, în orice împrejurări, au acţionat ca revoluţi
onari, au acţionat în spirit muncitor.esc, comunist, făc.indu-şi datoria faţă 
de popor, faţă de victoria comunismulu i." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Presa - factor 
al Întrecerii 

dinamizator 
socialiste 

Compe.lltle a muncii şi bărnfoiei, îutt:ecc:.. 
·rea soc.ialistii SC.11Jnifică afirmarea .to. fapt a 
noului slatu·t social al oamei1Uor mnncli de 
nzi - acela de J?roprlefatl, prouucatol'i sî 
beneficiari nemijlociţi' ni roadelo.r :;triid~
l)iilor . Lor. Din această conştiinţă de sine a11 

izvodt. $j ·nen·umăr;ate iJliti'ative muncito
reşti, ilriţrativ~ c'are d~u d

0

imenshtnllr i,n
p licăr-il conti nue, re.l1oh1ţior1uc a oalnPliilOl' 
mun~ii i·n aoti~·ifatcn producti'\lă~ c-are pun 
În ' 'aloare inc11ui·.ia'bi'le rezerve de creativi
tate, <le sptrit _gcn;podăresc ca re eoolirmă, 
o dală in plus, _adevănd de substa1l~ă suhli
niat de secretarul general al padHJ.uluj, to
''arăşul Nicolae Ceauşescu, i>otrh rit căruia 
pri11<tiJ>ala garantic n tututror realiz.ărilor o 
constitUi.e res1>01isabilitatea politică şi mora-

lă cu care oamenii mu ndi desfăşoarli larg 
intreceţea socialistă pentru indenlinirea 
obiecti vclor înscrise in pro.gramele de de7.
vol Ca.re economico-socială a tădi. 

1n acest <!onte~i:. presei 'ii revine indato:ri
rea de a sprijini, prin modalităţi publicistice 
cit m a·i diverse şi c.u un J>roaunfat caracter 
1uobilizator, aceasta largă ~ompeti~ie mun
citorească, atît prin reflectarea, iu vecle110a 
gcne.rali.zărli , a expe11ienţelor înaintate cît şi 
pri.n Intervenţia ope.rath1ă; efidentă în re
zolvarea 911icăror de(icîenţe. 

Ne-an1 adr esat u~ot colegi din pt~a cen
trală şi locală spre a consemna, in v.eder~ 
n.nui larg schimb de experieotăt acţiunile 
pul>licis1ice iniţiate fo scopul oglindit1ii şi 
stimulării întrecerii .socialist~. 

Dezbateri profesiona le 

Au 1·ăsµun& invlt't!tJei noastre: Ion TEODOR, şeIUl setţiel î ndustrle-ştîinţ_ă a' ziarului 
, 1ScÎl'ltcla", D an CONSTA.1'1.JT.IN. redactor .şef adjunct al ~iaruluL ninfoonaţi$ Bucureş:
tiului 11, Corneliu PILC:>FF, şclul secţiei economice de la ga2Jeta ,,Munca", Dumitru 
GHEONEA, puhlkilit comentator Ja ziarul „Drum.dl socialismului" - Deva, Ştefan 
V1\RTlADE, şeful secţiei economi.ce de la ziarul „Drapelul rQşu" - 't'lm!ş 

Nici o acţiune publicistică 

fără calitate • eficienţă 

.mină .ideea Qe compef:'liie ca ~er
ment al progreswul. Exl.s.tA, după 
;părerea mea, o oa:r.eeare detaşare. 
- ca &.~ nu spµn alttel - a P1"®
cl.lpăr,i1or mariife9tate de unele 
ziat-e şi l'evlste !tl\:ii de pl'obl'emele 

ŞI 

Din J:ll:i<:a'te; nici măcar c11 titlu 
de e.'C.oop~le, nu-m1 nduc runtn1e 
c!a \'rettn zhn· să-şi fi orcrpus st1 
1,1,rmlreascli stslematle, pe par
cursul unul an, ce se \ntJmpl~ in 

Unl'l'Aţ:l)Je oare au lunsat chemări In 
lntret!el'e sau ce ·ambiţii nu Io~t 

stirnlte, :rAscoLit<!, reinv;latie in uni
tăţile care au rlspuns ace.stor che.
mâ.rl, asll'el încii sil fle pusă in lu-

comple.xe ŞI. 'Sl. reeu,noaştem, Jeloc: 
simple ale organizării înttecerll 
soci.all$le . 

. La :ziarul nScl:nteia 11: eh iar dacA 
nu avem rubirlcl specl.a1e cons11-
crate joti;ecerU, pot spune că se 
ur-măre·Şte prinllr--o serie de a'l·U

c6le ·sau acţJun l pu~11clstl~e st1mu-

1 
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Dezbateri profesionale 
larea lnltlnlivc-1 crc.alonre .n onme
nllot· muncii; concenlTarea t'fo1·1u
rllor pentru munci\ de c4Jl bte, cu
nt1nştc1-ea şi populari.lare~• uno1· 
experlente fnotntate cni·e sl\ dele r
rni ne rerlllza1·00 Ullt!I imllt·• c!l
clenie economke. f recare 'li toale 
lu un loc - obiective nit! inlrecc
rll soclalLte. Desigur, lnlrecel'e<J 
lnt re întreprlnderl, c::i 01·ic~ cvm
peti\ie, pt·~upune cl'Aulărl , o Hmplft 
moblll?.ar..- de tvrte. cunln.11.Hilrl de 
opinii şi nu cto pn~ine orT chlur 
cl1&pule inlr~ compellt.orl. Imn de 
ce, cred c(I tocmai ventru reollec1.a-
1·ea acestul cllmnl de jnfreCC'!'•! tl'e
lluie sfi lU'mărlm mn1 Olent renn
rnen t.11 competlLlv I.lin întreprinderi, 
p unind in valo:tre mtll muli decll 
p:ină acum J.uLLlt'a angtiJărfl umr.nc 
pemru reaJlz:irea şi depăt;irc:t snr
clnUor e<.'Ons>mlce. 

tn ocee11şl ordlne de Idei, am 
impresia că s-a format o opinie 
nu tocmnl conformf1 cu realttat~a 
r><>trl vlt c1,rcln despre jnt.recere tl'e
bute scris numai de bine. adie(! 
JlOz!tlv. A.Pronpe fiWi exceptle, 
din articolele care anoll7.et17:il din 
clnd în dn.d uet.tvllatca unei în
treprinderi eare :i lansat ehemaren 
lu in~recere r!nnll cu impresia ca 
in unit.atca respectlvli totul decurge 
pei"fed, toţi muna!itnl'i1 şi s.pe
clâUştn Clin(! nurnol cu eint!ul Io 
ciştJgnrea intrereril, incîl te şl în
trebi ce şnnso mnl nu cclelall~ 
unitll~r ln aceas!A L'Ompeti \le. 

& te, do asemenea, loc 3nf•oient 
pentru n aborda şi aspectele de 
tormullsm ale intrecer.ll, tenclinlele 
de b1t<ocrati7.01·e şi chiar de .. . 
ajustare pe alocuri n <?lnsnmcmte
lor. Aşn de pildă, îmi vlnt> greu 
să cred cA rerulllllele reale ob\1-
nute in produ ctie nu fost. cele care 
tn urmă cu ci'tvn tlmp au rii,:;tur-

Cîmp larg de 

nat bn.l.an\n inlrccerU int r~ clouu 
unilii\I economice, cea d~lanllu 
învlngătoni·e tilnd vr~me de 1 l 
Iun! t.Lle nnulul. in cc1 m al bun cm~. 
pe locul 3, lnr ccn Ci'lre 'lu mai 
pl.fţln de 11 hm! li rost pe locul 1 
ic,şind pinu ln urmi\ pe Incul 2. 
F..st..- Limpede cil nlle1e nu Cost cri
terii le cnre nu d~is aici învin
gătorul. dar oricum a1· sla !ucrn
rlle nsenmnen risst u1·n:11i l tle i;l
tuntil nle1°Hă mal multll tHt:nµe. 

Sfero temalicf.I LI inu~erU socia
liste este deos~bll de Jnrgă, <te st1-
muln1 ivă şi ofeJ.'ă poslbiht:lh':t 11nei 
exprimări puullcisllce ncuv,•. pi me 
de continul. Am aici ln \•cMre in
deo.sebi ccrlnt1'1 formul:il1'.l d~ l•Wn
rlişuJ Nicolae Ceauşescu, în ·rezele 
<ltn aprllie, de o orgnnli:i mnl bine 
inlrecere:J în\t'e fnlrcprîncler i. nsl
fel incit :;â i>e stimuleze p.·oduc~l.J 
dt> î11altil <Ull11rlate. ,.Avem inlŢ<!Cl'
r('a socl.nJlsUl, sublinia secretttrul 
genenal ol pni•Udului, 11.,r vreau s!\ 
Sl\Un clesch is că du11!i 1)!\rer!'n mea., 
cc o. devenit im\in tormaJă. Se iau 
cn bn11.il uni1 lndloat,orl gctnerall 
- nişte punctaje - şi citeoclnfll 
ocu111l Jocul J !lau 11 1nlre prlnclcri 
ce nu rcalizea?.ă produc11e care sli 
le dea ucest drer>I . tlnr an i.ntr11-
11U n l(i htdlculori ge.11rrnll cinre nu 
dus intrc1)r inilero r e<;peclh•li pc 
aceste lonurl. Or. criteriul flmcln 
mcnfal 1rcbule s.-1 [le caJll l\fcn şi 
rriclcn~~ 11roct11cllcl. n e nlrl I re
bule s ii nornhn ·•. 

lnlr-adevU..r, de nici - ri'lspun
?.ind acestei gcnel'()tlSe idei n secre
k<t1'11lul gene.Nil ;,J parllclul11l - tl'e
bui~ sn po1·nenscfl ~l acll \'Î lnten 
pu.bllclc;Uc« a Cieclll'ui z[::ir şi re-
vlsle cDn.sacrnti' intrecerll !lOl!la
llsle-. 

Ion TEODOR 

afirmare 

iniţiativelor muncitoreşti 
lnla'egul con\l'llut al .zl..:u:ulul ,.ln

forma~ia BucurcşlluJuJ " csl.c put.ei·
lfllc arlentat sp1-e 11·eOectru-ea. in 
!arme şi modalităil publicistice vu
rlirte, ia inmplruo1· eforturi. des(fişu
rate de (l()le<:t.~vele de onmenl ai 
m1.ll1di clin Capl!a.10 i:n dll·eclla ln
:!ăpliulh'H 1>118JtlIUJ1 ui, .u pNg:-a-mclor de 
dezvdltnre ~.uoml~Jalli şi e
d lllt:1r-u11bnnlslicu cl!ln m.·LuaJul ctn
clnal, .n 1ndioa\ltlor de cxcep\lo:t~Ul 
Lnsemnăliate dnte- de ~'{'reţ.ru'Ul ge
:ner.al ~1 parlidului, i.ovru'ă:;ul 
NlcQ!ae Ceauşes®, in vedCl"ea per-
0Cect.fonila:tl l· 1.'0nllnuc .i a,<!~1Vl l6\ll de 
2·eaU1.an>, in ce?e nl3i bune ('tll"l(ll-

2 

\Li, n h<>ti'trittllnr Congr<"Su.lul al 
XLI 1-lea şi Conferinţei Nll\lonalc 
ale partklu! ul. 

O lemalieă ge.ncroosll ca'r·c cles
ehide clmp larg de afirmare ia
leJnl.\ll.ul publilcisUc. unlveniul m~n
c!f oCerlnd subiecte ® mmie v.arlc
t.aoo pentru t 1.i:1te s~\llle z!ru'!Ului. 

L1 ~I cnd.1•u, un l<"C dls1incL 
c>eUJ:>îa prezenl..Ten ~c\l1UM!or colec
ll \ rell01· de oameni -al nHi.nell penlr'll 
î.n(âptulrea angt:1Jameotel1>? aswnn
te in mtlrea f.nLrec~e :icOCi&1is,ţQ pe 
:icest. an, desfăşumlâ sub sen:urnl 
puternl.c<.>l mobl~lu'\rJ a )lOt(!flfi.a.lu
lW tehnico p1"()(iu<'tlV şi de creau-

\'ilaie. pentru :ren1 lzaroo u nt-.r nm 
şi in~mn.:i-Le sucl-cse d<!d .<.~I<' m:1-
l'U02· evani mente poliWco din via\,<! 
Pol)Orulu1 nootru - a 45-a ani
VC'1'Sare a i'e\'ll>lru!.lel ele c.llbemre 
i-OC'..alii Ş{ 1TUJ~ion;iH\. ant.!Casd sll'I şJ 
onUlmperlallstl'i şJ Congresul :ii 
XJV-lea ni pnrhiduJul. Unor 1·e-
pri!Zeintative unltăli ,!lldwtrlale, de 
cei·cct~rre ~i proiectare bucureşli!
ne - lntrep:·!nde."ea de maşini gre-
3-e, l ntrepr.Lnderea de piele şi în
călt.Am:!nte .,Dimbo\•Jt.a ". lntreprJn
dereu de prepari1Le şi oonservc <1 Ln 
<'.'lrJle, lt\stl h.11 u1 de t·ngineric teh
.rl·'ll1 ·~1că si rroleetare penu·u ln
duslrla chimică, l•n:.lltut\Jll de ccr
cet.arc ştiln~llic-.i. şl d.llginerie ten
.nolc.-gfd penwu 'll'laŞi111l-unelle, Jn
~U lu~uJ de ce. ~turl n'U!t.alw·g1~ -
k'-a rcvt:nit L' i nst.e.1 ,;il ~nSe'le ;.i 
<icest nn chemm-ea Ja intrerere cu
tre •tmiUi\ile slmllnre dln dome11i..il 
lor ele ocfa'itot-e. 

Publlci:nd chemiir.Ue Ja întrece
re, zi il!!•Ui „I n.f«1nn~l.a .Bunw·~ u
luJ " u $lgurat o pagln.a\le .s.~L!el 
incit te.'<l~le să ,poată .fli ol'lşnle, 
utilluite c-.i. materiale t.n pl'opago..n
cl:a vl~ualll munJti\ sâ conw1bu1e ro 
cunruu;1.ere.n, pînă ~1 'ni velU1 l<>cu
rilo1· de munct'i. a obiectlvelw-, nn
l{ajamenteJor asumote. ln oten\k\ 
~:edacµeJ se ntlă .a<'lun prezentarro 
st.adlulUi ele î,ndeplinll1C a angL1-
j .o.mcmteloJ-, a tnodalltătill<n: oe sll
rnuwc .:.\ ce.ap.:l<:luiţil <le moblli7.0 re 
n colecllvclor din unitt\p1le clin ln
dust.rle, agricultl»'ă, oonstruc~ll. 
ceroeeU1re-pi10iecHia.1 e, di;n celel~te 
dcmenll ~le uclivllălii ecooonuce 
periţ,ru indepltnlrM !n cele mal --
bune cundilll şi depăşirea planu:Jul 
pe lll89. Articolele publicate ur
mAre.sc cu prlo11tllaJte sO contribuie 
la geneNtlJ?.area şi e.'tlinderea ex
perienţei \·aloroase a colc~<'tiveloi· 
de muncii din Cnpll:al!i. să prczln-
te. in deta1iu lrnl ţlative .ş.i aclhmi 
deoi;ebitc in direcpa Cl'C.Şt'el'li ex
port"Utui, in!Aptulrii programelor 
de Ol'g:mi?.al'e .şi modi.-r;nl1..<ire. 
:-curtărJi duratei de execu\ie a o
b.iect i,veJor (le 1în vesllllf, sporirii 
accentuare a eftc.leniel eoonomlce, 
tndepl.lnlril programelor .de dez
voll.n.re u unllăiJl<»' ngl'il'ole. 

In pagţnUc ziaruLUi s-au criStali
znr tt·ubrilcl cu putere de penett'il\ 1e 
in rindul cl tlloril()l' .ş! cu o bUIHl 
perlodkl,U.te : „Sarcinile economice 
- indcpllnfte exemplar!", ,.E.-.:pe
.rienia înaintată - temeinic cunos
cut il, rapid generall.zatA '1, .,Clomu
nlştU - puternic impllcall ht so
luliollllJ'ea. probleme,Jor produa~lcl", 
care prezlnbi rezultate ale 1.m.itlill
lar .flliunl.aşe lin intre.cer~ socln
ltstă, s'olu\11 tehnice valoroase, me
tode e!Lc1ent.e de organizare a pt-o
<11.'ICllei, care au condl\11 tlo J!Qli('ll
bliltale in mn1 multe unitti\I. Ast
Cel, in oM"lkole de l~l'g 1nte1•es, pu
bUcale în rubricile eMnOmlce s-a 
urmărit a,P,Jicarea şi cxtJ:ndere:i în 
un.ită~Lle lndllsLtiltile ale <=api talei 
a moder'l'lJzăril i.ectonrolor calde, 
llOl'!lllml eh! l.n iClCJ.)l)flanţa 1n I.re-



111·Jndei·Jl „2a Alu~n:;1". ge-net·allza-
1·ea 11.fl·zăl(>..'Jrt'Jor 1-e&Meraltl'Ve cu 
t'<>nsum redw; de g.,.\ll. .met.-n:n. ut'f11-
z.1Le uu bune 1·e21uJ~t;e la I.M.G.B. 
~ I Semaniitl'>a:nm, Implementarea 
t~hhl<:ii de calcul în t'Onduce
r~'l prot-eSclor de productle Pl·in 
sistemele realizate ta: fou'Cprln
derea de calouiatoa1·e ş..a. Arti
colele de p1·~ntare a metQde· 
lor 5.l'lai:olla.le de munc.ii, de orgil.!1!
za:re suipet;!ooril a produictiei ad.ue 
fn alentla -0.i ţl1JG1'ill(.ll' a.lemen'te de 
$.i l)teză ale acestor acţiuni, sublinl
:iza. -prin cokule sugestive, convin
~fi'OOa;re, uv.antnjele 1Bpfic:-I11·li l<a·. 
clail su~e.l>t11 pri'\~l!nd posl hi11tiiţitb de 
e.'tl,i<n~ere. Reda.c~!U'i?:t m it~r· ... •e-
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for ,.pe are:;~ teme csLe Ci;outJ\ fn
ttt-uA .limll.J.\J acll'csibil, cvîli.ndru ~~:c 

tc'()[reUW:rlle şi „telu1•ioîsmc-tc" e."<.
ceslvc., cih1Limd s~ se canstlhlfo in 
plcdool!!l c.oTWi<ttRUlioare. care si1 sU-

mule1.e irnteresul oam~d~or niu;odi 
pentnu ~ioorea ~1~iul. T<>todntil, 
i:n u·eJ.X,irt.aJe, j!Jl Jn'le:rv'lillri, fo lm.i.
glni sml prezent.ale w:-h-ete!e u„ 
nw unu111citani şi spooial işti foun
t.aşl care se cU1>U!ng pJ.li Jl te.MzAl'lle 
Ln l)r()ductii-e, p r.ln 001.UU I le t.ehnl<:e 
şi de arganil~a:re propuse. 

1n c3nduzle, lematlca. ,1iratrer.-erii 
1'-.cln:l~le" stlmule:uă purernlt C!1-
.d1·e:e red:ic(lunule I)entru a da un 
cx1:i lur p1.1bl :1:-i~ti:: elevt1t efChr !Uiri
k ·• r·.menlk • muncH, e[ervescein1\ei 
ur.m!A.:e din tu .;1l t:' clnmeniUt? de 
ae111rvhttle .l;n ~zcsl an. qu p_ulern\I„~ 
semnlfJ~ţH i1n v.Jn \tL ,par:l1clul11.tl, ~ 
l'>O!XJ11ullul roman. 

Da.u OONST l\ N'l' lll' 

Modalităţi publicistice de stimulare 

a intrecerii socialiste 
t n crutte:~bul ·t,ll'OOCU!piH.'ilor gn?..e

rol ,;Mu nca" pen Imu ogl!~nd1J·en mo~ 
ll~~l!UI de orga:ni11.arc ş; des!-ăŞ.IJAnt'e 
a ifltrecenli sociallffie, ne-aim •iii~ 
direr.>lht at:e;p Ua s,pt-e a.cele e.<ipet\'te 
legate deo genern.ti.zairea ·şi np~e:a 
oorecllî a nnl1taLiveloll imu.rulito
reyU. Mal cu :ie.amii a tttltitat l'velo1t· 
muncl1Jat'CŞl1 CV largii 31'1C de 8'j?ll
C<!llb11H:ate eLm1 si1ut: ,,Contul de 
economii ·a.1 grupei s1J1dicnle", .,Cer· 
eurile ealltă~U" şi „Fiecare <iadi:u 
tehnlco-.ingineresc şi de SJJeclall
tll t~ sl1 rezolve, :anu.al, cel p"ii(ino 
problemă lehuioă &au de 011ganlza·rc 
a pa;OduclieJ şl a ))luncii, în aJar11 
.sarcinilor de serviclu i._. 

?111 ianuii U.983, peste 150. OOO de 
grru.P<'! sincli<la:l:e .şJ„au tilout din ce
rln\e.ie fll:i'\Jnt·wei ,.-OootuJ de eco
nomii· al ·grup~ si.ndiualc" o ade
văr~tă c;onc.liultă a ai."tiv,itfltii Jor 
p l'Odu ctlve, a.a ora d~ ,bililnţ pU'U!nd 
tnsorie k:> efil-Olit:n\.ă tqta1A ~e· l~ 7Ş5 
mUifu.xte. ltei. !2rln apJlca..i·ea d1nih~t1-
veJ „Fiecare cadro telmlco-iagine~ 
rcsc şi de şpeelalilate sl1 :rezolve, 
Mual, cel puJln o problemll. tehni
cii ·sau de orgl\llJzlU'e a 11roduotJ.ei 
,şi a 'muncii, în afara. sa:rcinilor de 
l)CJ'VicJu'f - .l!hJţlal:l'Vă ;lin oare au 
fQ$t eupnlai,şe 811 ita &ută din cad~I~ 
telmlco--la:1,gl1ne1·eşti1 şl :de s,pecf:aiU bi
te existen~ în unH<\Ule econllmlce 
ale .\ATll - au· Jl\';t ~1utlo1U l~ 
lSS 445 teme. ou <1 e lii·cientll eco
n~că .(mu:nai 1la rrnt\<Clul nnu!ui 
Hllls) de H ,874 inll:larde Uel. Li 
~it. ·l'nembrll .,Cnr c:urllo.r caUtă
~ii" au {ăwt peste 49;j 700 pro
RU.nerl, dim cal~ oo rest SQJ\Jţ.iJouate 
4'12 300. P .ropune11 (!tllnciretr'Za\e ·în 
fmbună1A\ ii:.ea ~r.:.ilrll.Mletor teh-

ru.-00-iWl.cţiona!le a1e 11>roduse1a r, im 
aslm1J!.area de 1pnooi!lise iru:ll, jn pe;·
J'ecţuona:i•ea tehloologlilor de ·fabnl· 
catle. scâd!'!1~a sim!J~-e a· l'cl.u-
2url!lar c;le ~H\3~, in dlml'niµirea 
cbcllruicld~ar ce se [Acea u -Otl reme
d iedle . F§11Ei a cădea în păoauu.I 
H:PSe1 de rnoclestle, pl,li~.m -'Yt>i.tne. cu 
D.'1.. acest btmnţ Q.otab11 şi-a ad\t$ 
.con11rlbuţ1a ş) ~eta .,Muinca ". i;>! 

pentru a 01'\J rărnine in. .pcJ·Jmelll'ul 
simplei« afi~I. lllli cUeva ino
da!IJ lăH lprln c.ar~ am ioncer~at să 
sl linul â{l:l preoo,~pa;rea organelor 
şJ Ol'g.ainii7,aţntor sincU,OOl!e pen Inii.I 
generalî~ea Şj a,p)lllearea eru~1~1 tă 
,a J1niµall".alOl' munofto~tt. 

Cum er.a ,şi J:ii:esc, oa:l!Lăţ·ii pl·o
c11LL'e.lor i-am aoorclar rl.l([I spaţi u 
toarte lm\g tn eocanomla ~el. Jn 
pa tru· supllmente Şi .mtr-u:n .inu:nAr 
~;tlsemnat de. rpagîiii tenl3Uce ~!ost 
i nscrate am.chete. oo.Lalxnlălr.1, .l'nter
vîui·i, repo.rtl!j~ scmniile orlti.eeJ)11l
vllKI, a~Ll! pl,"Oblemă prJ«ltar~ 
a ec"<>n<Jm1ei lr:llll \ lonat~ Prum.l'D<l -Oe 
w „cli!"i,rea'' atentă ~ „oolete1or" l!1 
<'A!'e mentl)rJI „Ce!ro\Jll'ilor <!a>UUi~U " 
lsJ t.ransqriu cancl!WJ!e t.ravl!IUW:IJi 
lc1.r .Cl'e<Llli\', J.m putut să slru.ct.u
l'lon tairuitlca produclililor !l'loas!rre 
g.a!te~"('.ŞW spre a.cei~ .aspecte oor.: 
aînt cu ;adt-\'ărat csenWa.1<? ~n . bă-
1.ălda p enbt1u ic..<Jlitale •• ~a se tface cil 
i.n SIJ!Plimenh~le $.I PCWhlille lenmti
ce âmlntile am sUi:rn.m asu'.Pl1a llllor 
prob.leme oo : ~ion~ L~h· 
n1;1lo,gtilor , :i.·e1:mQ!Îecta~ uml r pro
d'U.Se .nruar.e tn J'arl:a:lea\,re $i ~lmi· 
100'00 al'liohi no! ; accelerarea pro
cesrului d.c tiJ)l'l.at.e şt a:l.andordh.a:re 
a produselo:r : pedectJQ!larea pre
gilt!'l"ii 1,>l:'Ofel\-l'Onafo a ,Pel'Sarlt1WlUT 
ntunit'.It.or ; oog~i~cn le me'ln:i.ct\ 
a oonL11ol uLui de cam;ate ~ c.alltates 

e<mtro1orflor de c.11U:late. ş.a. 
&ţ ifl;utl d'.i ap~ de am!inil;t; fM')I ul 

C1i. SUJ.)11..mml fale .şi 1l3gl'lti1e ~'l}„ 

ce sUll dul;lta;te Î:le o rubrld per-
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ma.nan tă l.nll but'la.Ui ,,Marca fubrl
cli - emblemă qi inaJlet rilspun
der.i muncltoreşlî ~volu \lorull'C„ . 
Rubricl1 sub care publicăm, aproa
pe U1 Jlecaxe ntţm~· o.1 g.:uetet. co
laborln~, intervi:uri, i·epart.iijc pi\i 
vl11d experien\,a unoJ' colective 
Lnm~ • .a u!l()r „Cercuri :iJc cm
litili,I'' S.:'1,u !ormati.î de lu~•u, jn 
imbuol\tăţiren ruvelul ut ţehntc şi 
calitativ ru produselor. 

ola-.;eJ ooa.c;tt·e muncitoaa·e c-
a·oL'ml, abnegaUe. dir:r..enie spi rit 
ele organlz:ire .şi d.isclpUriu, ct'C3tl-
vit.ia,l:e - caire .nu sitiuat-o şi o sl
Lueau:i mereu in a,\·anlpo~tul luptei 
poJ)Ol'Ulul pentru prog:-es Sl prmpe-
1i tate. 

Prin coloanele 

k1Lli donT cileva dl.nt:re moclo1ltii
tHc pub11c:1:.Lice prin care Tim, cc-1 
dl! la gazeta ,_\!'\Ulm'-. ac\joru'lm 
P<'nl ru oglindirea şi stimulat-ea in
tr\'eC.rll soclalls~, .i q~tel impre
sionan-te ut1mpe1t1 li care .:l'n de „u1 
uneşte m1,J ionne <le oa.meni ol 
muncîl în bătilJ.kl pentru acc<."lt-
rarea ~umur.Uor de dezvolt.mre e
oonomico-soclală A rp.1lirie1, pen-tiru 
o nouii <'nh~te a \'le'\iL 

Cor neliu PILOPF 

ziarului, „ContoJ de economii al grupei 
sindicale" osl.e, .de nsem<moo, p11e--
7.enii, i n tr-o Iorm.â snu alta in fle
care enumăr de ~Ul. lin cadruJ 
unos- supltmentc, a unor pag1nI te
rn.a,ţjc.e, Gpo:i in imchete, ool.aborări 
şl ia.rtfJcole cfo nwalizil căutiim Sil 
ogllndJ.m acele ~cUvH.'\\i care h>r
meazA swuct.ura acestei generoase 
lill:i·1Iiat!lve muncitoceŞU : ~uptn pen
tnu economlsilrea mat.erilloi· prime, 
malelia.lelor, energiei e!~lrice şi 
oombu.,UbiluJu1 ; recupera:ren şi 
valol\11tJcm:e.'l LuhD"or u1mterlnlelor 
i•ekllosibtle ; ireco.ndi'\.lona:t'O..'l ple
s~Qr de schimb şi a subansnmble
lor uzate. 

un veritabil clasament al intrecerii 

1:n coon ce pnj.veşte ~ de .a trei-0 
1nil'lativă de care am pomenlt, l ni
tmtlvll cu :protunde jmJ)1lc.a\ ll asu
pra î1n1·egU oct!vWll•I productive, 
am .E1\ll:lsumat-.o ~t..'OCUPl'.\:rflor Jioas
tire pe.ntnu ogll:ndJrea modului în 
care se desllişonră mn.p1ul p1'0ceS 
de ;pe1lfec:iionare a 01·garuwil şi de 
mo<lcml?.a:re n prţ>d.ucţlcl. Al'tirole
l~ nncbctele. collLbor01'!1Je şl a-e
portajele lfilbllcate in „Munca" vi
zează cu prccAdere ac(IViitatea co
misiilor !inglincr llor şJ l"ehni:elenilor 
din înlrepTilndcri, o cercurl1ai· 1n
vanta1an"lor ~i inavatoz'l.lor, pentru 
pedec~ional'ea tefuleilogil.lor şi teh
n icii din dotare, pentu.-u 1mmn11l.11r<.'<l 
unar rprodttSe de con>cepţie orJgina
J.A, pent%iu conceperoo şi aplicarea 
In prod.uc\ie a 1t1nar in.VentJi şi Jno
via~J4 de ~a!U\ <Cffoienţă eoonomi1eă. 

IDezvoltănd splriM de !nil'njuto
rorc rrumcltareasc:l, de >!ntranslgen
tA raţa de Jtpsul"i, slimulînd pe 
!focare om al mi.m!Cdl să se afa·me 
cu iper50Drultiatea S3 dlstlnctll , cu 
cultura sa tehn!ico~tiin\Uicli şi 
~looalll. să fie u;o model de 
a~ ~udhie Ş,i oomporl18 mcnt ina:irn
tat, [ntrecerea soclnlisU\ s-n dovedH 
-a 11 şi -0 şcoală a educa\jel soo.La-
11ste şi co.munlste. A<iest mare a
®'•Ctr oon!irm."lt de viu,\ă r.nc-u .de
terminat &A JinanJWn'\m, •îneâ ou anl 
in urmă, rubrlca .,ConşUlnta mun
all.qrească - înalt exemph.1 pen
tru mtniegu,l JPOPo'I-", subordonată 
ideii de î:n:!ă\lşare h'1 repo.rt.aje, par
lrete, 4nfe1TV!.ur!. ~hete et.c. a e-
:-.'e!llplului pc c.a:re ii oferii ml.11lci~ 
~ zi1~1ar no;:i,shre, atât lin pro· 
ducţie, clt şi iln fam!lle, t11 socil'
tale. Ne strădulm ca î'fl 1!\l.brica :'l
minlltă să oglindim cit rooi veri
dic .a~elc h.i1s~lur1 deIJnitorii ale 

Ni $-a pl\rut inte:rcsant.'t solicl
tare::i l'eVl!>tel „Presn n9n1,trii ~ I.le 
a răspunde ta o asemenea temu 
tiwn este reflectarea în ziar n in
lrecetil sociallste, susţlnere.:t şi sti
mula~·ea el în coleclivele muncl
tor~u. prin Jnstrumentele spec!
rtce presei. Aceasta cu titil m:tl 
inui t cu cit în judeţul tlunecloara 
Uinţear.ft puternice unltft\l cu con
t rlbuţll insetnna'te ln de;woltni·ca 
econnmieo-socin.lă n patrie!. 

Conscmnr1m dlnlru ince;mi. fop-
1\.11 el\ ziarul nostru acordu în per
manenţtl atentic întrecerii socialis
te - larg cadru de mnnuesinre 
a hărniciei şi abnegaţiei munclto
restr, lntcligemol creatonl~. dorin
ţei de continw) autoped~eţicmure? 
profesion:ilă .ş i ob\lnei·e a uno1· re
zultnte superioare în produc.ţie 
- in sc;opul de o menţin.?. r onll
nuu. fa cole de <.ltlrufre şl ruigajarc. 

Sigur, la nivelul intreprindcrl11,r 
şi UZinelor, secţiilor şi sectonrelor, 
atelierelor şi lnb„rat~areloL'. CT'Ile
rîUe i nlre®rii slnt temelnic cunos
cute. grupele sindicale le readuc 
periodic in aten\ln Qamenll:>r mun
cii. Iar aceşlla se slrUc;lules:: 1.I de 
zi su Io mare1·ta.llze1.e în nc~MUllen 
lor, prin {apte şi 1-cal1zflri deose
bite. Rezultatele -se ,,măsoaru•• lu
nar, se popularl7.e.'lză prin formele 
ndeevaţe ole m1incii de propagan
dA şi -polil:tco-e<lucnlive. slimulînd 
nstfe.l spiritul de comp<!tlilil!. Din 
acest unghi de vedere şi ziarUJ nre 
sarcin i .şi ri1smmderl lmpor•nntc. 

Deplasare.1 1·edactorllor in uni
tA ţi in dustriale şi ogric.ole, pc şan
tiere. în alte sectoare de actlvitALe 
sr fe,ce, cum esle normal, dl.lPft 
planuri şi progrt1.me dinaint'? sta
bilite, pentru doc.umentara.1 unor 
teme p recise. Foarte. adeseu. su
biectele a filate in a~~tle vizea?.1\ 
comp et!Un hărnlcfel şi realiziî11ilor 
tn producţie, pe marginea c:lt·cln 
se scriu artic.oJe de diferite genuri 
ga2etU1'-0Şţl ; anchete, In terviu ri. re
portaje, note şi tnformoţlt. tu m:i
teri.alelc redactate de la adunările 
t c?nernlc ale 1>:imenilor muncii sint 
evidenţiate colentlve fruntaşe ln 

~~!'lll,.... ... ~.--=..J:' 
~..,„~~!Dfff 
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întrecerea socialistă, lucrlttorii cm-c 
.s-au remarcat în mod deosebJt ln 
acth~i l'aten productivă, despi·e carn 
se scriu apol reportaje, în t~t 
cur.iul anului., la rubricile: „La 
1>anouJ de onoare al m uncii. fap
tele <le muncă, ele inAlt patriotism" 
şi ,.ln cununa trumuse\Uor var rlei 
- faptel e de m uncll, iubirea Cicr
blnte de inrii". Am putea ~minli 
mul te asemenea repor tnje, s-crl~ 
îngrijit, convlngllor, cu ~1 cleren\.â 
ln clUlor, de redactori din aidrul 
rubricUor tndushie. agricult1mt 
din celelalte, despre oam eni şi 
fa pte din unl1C1ţ1 1·ept1?zentaU\·c 
ale jude\ulul Hunedoara: comhl
natele sîderurgice de la Hunedoara 
~I CA:lo-n, tntrep11ln<.lerile mlJl lure 



Poroşem, T...onea, Lupeni. S:m~:i. 
1crmc,cen1rale le MinUa şl Paroş~nl, 
de pe şantierele de eonstruc\11 din 
\lnlea Jiului şi de pe arnerurjarM 
h1clroenergcllc!'l Riu Mare-Relc?..at. 
ctlli alte domenii ş i sect•>aN de 
uctlviU!te. 

De asemenea, reullz§rllt! colo 
mni bune ob\lnulc pc linia orqani-
1ării şi modernl7.ărll produc'l<.>l 
promovărU lehnc.•JOglUor inainl:il'? 
~i progresului tehnic în ac th•llalen 
producU,•â sinl consemnate tn 
arl.!co'le scurte, de eseJt1ă, la oblcct, 
ln cach'u1 paginii cu aparitie l11-
n1wl\ : „Tribuna oxperienlci inilln
tutc" snu în art icole la rubrica: 
.:rrlbuna wcolnllshtlul dln aş;rl
cnltură ·-. Noi considerăm c.ll prin 
a'lemenea articole in care <Widcn
liem frunloşli şi rondele lor in mun
cii, expetien\a pozitivă şi ini\iatlve
lc valoroase - caro conCcră calllalc 
i eficienjli produclfel - slimulătn 

interesu1 şi spiritul de nngajare în 
i nt.11ece.rea stlciallsl'tl, de~erm1n1'm 
inle>nslficurea rllmurHO\' compe
tilicl hămlclcl .şi dăruirii mund
toreşti revoluţlonnrc. 

Dar poate argume.nlul cal mnl 
mobilizator ii constituie rubricn 
lunara : tntrc<'crea soolalistl\ - t.rl
hurui <le unrmnre a fnl(ta tlve l ttl 
răspunderii oamenilor muncli pen· 
tr n inlle1>llnlrea sorolnilor do plan ''. 
in cndrnl clll'ela, pe pau·u .coloane 
ole ;:iarulul, aducem la cuno~Ulnta 
publicului I.Arg cititor unităţile cu 
cele mai bune realizări în luna an-
1crioara, io o rdinea p\lnctaJului 
p0~1tiv intocmll. pe ramuri ~· dfl
menil de. actfvllato. 

Dup{l' pubHcurt?a celor 11 1>nt;i11I 
luaru·e (4 coloane) 1 la începutu l 

DeLl1<1teri profesionale 
t>cestul nn nm publlcul re1.u1lut.<>IC 
pe luam dl1Ce.l'nb11le şi intt·egul an 
WBO, 7.Jartll gi'1zd~1 i ncl un verilubll 
„clasament ·• ni întrccerll. Pentru 
. .rgannatorii in1recel'il, ca şi pen
tru redac\ie a cnn5Utult un moli\• 
de bucude Caplul că unilălilc eco
nomice clin jude~ au ob~inu t l'ezul
tnte ioc mai bune do la o tunu ln 
olta, ncea!lw şi dotori lti publicltrli 
con<;tan{e 1.1 r~tult10lelor C,jU'e nu 
r~t cunoscute: etc Lot i cititorii din 
judel. Dacii în primele llmi, şJ ch kt r 
la scmestru. humă1•u1 unii ăl ilol' 
cu „p unctaj pozitiv '' a fost mal 
mic. in a doua parle a 'Inului ci 
a crescut sensibil, r~ult..'l~e ln 
!ifîrşll de an fiind cu mult supt-rl
oarc perioadei ele rncepul. 

Oessgur, e(ortul rec\Hcti'!I pcnL1·11 
1rns1increa şi impulslonarsa inlre
cerU socialiste p\1tea 1i mal efi
cient daef1 am n folostL o gamă 
mni largă de mijloace publicistice, 

utracUve, dlversmcntc şi cllclcntc. 
Şi in ugricu.tlurl\, in campami, 1n 
afara clasame.ntulul pe co,n.slllt 
unice agt·olndusu·inle, am fi pulul 
l'ecurgc mal bine la an.alize11a c'>m
pnralive d intre unltăţlle vecine. 
De asemcne<i, in Jndustrî<?, nu nm 
pălrWlS cu suliclenUi p1-o!unlime 
ln analiza modulu l de organ i7.arc 
a intre;cerll la n ivel de sec\,J i. ale-
llc1·e. în cuno::işlcrea şi populal'l
wrca lnl\iallvclor muncltf11·cştl. 

Ancheta M(;onlza t;ă de l'evlstn 
.. Pre.5.a noastră" no vine în :_ijul.or. 
prin cunoaşlerea e:qxrrlentel allol' 
l'erlacill, in a gl ndl noi mod:illUi\i 
de stimula.re a fnt1·ecerli :;ocîullsle, 
pentru ca in aces t an, aureolat do 
marele e\1anl.metne politice. c.olec4 

Uve1e liuocclorene de muncă s!'i 
ob\.lnli cele mnl bune 1·ezultatc tn 
tc·nle domenme. 

Dumitru OHEONEA 

Întrecerea $ocialistă, 

amplă competiţie 

Pomind cl.e la sarcinile lml>(lr
lnnle ce revin juqeţWui Timiş din 
Ph.ll\tll natlonal unic de dezvol1 nrc 
oconomico-soclaltt a \ihii pe an'UI 
1 D60. de ln I delie, C.'Oncep leJe şi o-

•• a muncn 
rlentările rormulate de secrel.a.rul 
general '11 partidului, tovarăşul 
Nlcoluc Ceauşescu. ln Tezele d in 
nprUfe, in magi!lLrala Expunei-e din 
21l noiein'bric 1008. privind accen-

5 



Dezbateri profesionale 
tUt1rcn Jnlurllo r cnllt.alive ale in
tregll acth•lt.litl. dezvoltarea int.en
:>lVă a economlei şi. pe aceaslii 
bazâ, asigurarea progrcsulul neîn
cetat al pntrlcl, cmlecUvul zlnn1lui 
,. Drapelul l"OŞU" - Timiş şi-a in
tocm!l un riguros şi cuprinzător 
program de munci, men!l să de
termine, prin spec!Cicul demersului 
publlciştic. mobilizarea plennrn n 
organelor şi orgaolza~illor de parl!d, 
a organismelor democraţiei mun<:i
toreşti-1·evoiu1 iona1·e, a tl.ltul'or co
lecllvelor Umişene pcnlru obllne
rea, ln acest an a celor mol bune 
re7.ullate pnx.lu.ctlvc din adualul 
cincinali 

Ln bnm luluJ101· inllfaUvelor 
noastre aşezAm sl rădanln de a U 
mereu prezenti acolo unde se pll\
miidesc fiaptte, acolo l\IJlde Ideea de
\•ine realitate concre1it, unde omul 
işl dă 'Întreaga q1ăşut'ă a put,erii de 
muncii şi creatle, a inlellgen~el, 
competenţci 1 d0ru1rll şi răspunde
rii. Stntem conv1nşl că drumul spre 
clLltor inseamnâ, obligal-oriu, ac
Lualll.;ite, mesnj, idee, concizie, nou
tate şi, deloc în ulUmul rind, pre
zcnt.area subiectelor tn aşa fel 
Incit, neapărat, articolul şh-1 sUr
nească interesu). sll-1 indemne. să-l 
mobiU?.eZe la acţiune, să-şl punll 
mii.car o înlrubnre, să se bucure 
oe izbînda semenului. Aceste cilc
'';\ oblirg.at<ltiiii „eleme:nte·•, oda~ii 
adunate la un loc, se contopesc 1n 
ceea ce noi no dorim a fi eficien\n 
aci u I ul publ iclsUc. 
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Cit şi in ce mlisw·ă am reuşit ? 
La lndcmint\ ne stau doull exem
ple. Primul. scrisorile. in nurour tot 
mal marc. soslle la redac\je, în 
ctire cl1ito1ill işl e..'\prl1nă opinllle, 
fac propuneri, ne .solicită la fata 
loculul, ne pun int.reb!lri, ceea co. 
de bunt\ seamă. ioseamnl't că avem 
un bun dialog cu ei. Al dollea e
xemplu : numlirul abonamentelor 
ln 2.lat· reprez:inU\ mnl mult de ju
mlitaţ~ din tirajul mediu zilnic de 
IJ3.000 e..'\emplarc. 

lntreoerea i;oclnlk>lă. amplă şi di
namică competltle ~1 muncii, a iclci
lor novatoare, tl'lrimul nelimrtal de 
e,1firmaTe a ştiinţei, progresului teh
nic. a gindlrli crealonre. a fost şi 
e.<:te sustinulă prin toate mijloa
cele şi căile publlelstjce. FapLu,J că, 
in anul trecut. Organlw.ţln judc~ca
nă de partid, ConsUiul popular ju
dc(ean, 2L de mari unltA\l econo
mice tlmlşene, ur~re a rezuJla
telw ub~inule în 1987, .au ocup;rl 
locul'i Crunlaşc rie \Mă. Cllnd . dis
tinse cu îna1le şi merlluoa~e till\11;, 
diplome de ,011011re sl ordine ale 
Republicii Socinliste România. tre
buie 6 PUS că. intr-o oal'ecare mă
sură. este şi l7.bîndn colectivului 
nostru redactlona1. care. prin 
lntervcntillc p1;ompte, Lie populari
zind un succes. fie crlllclnd o stare 
de lucruri necore:.punzătoare. si-a 
ndus conţ1•lbU1in ln dobindirea a
cestor impllnirt. 

focepînd cu .·mile ele rcmQrl<1Je 
şi articole temotfce. cu note crlli
ce, insotJle de lmni;lni şi carica
lul'Î pinll hl unal:i7.elt' economU::e şi 
;mchetelc ziarului. ne străduim st\ 
aducem în prlm-plun e[orvesccnia 
muncii. 1:ill subliniem cu pregmmtii 
prlorithtJle de Uecnrc 7.\ ale ncli
vllatll din Jndu$Lrlo. agrlcult1.1cti, 
investl\ll C('fc>Zlm-e. lnrlităminl. din 
celelalle domenii. sub generice pre
C\lm : ,.Sfi cunoaştem. să gencrali
dl.m e~~rlcnţa unllă\ilcn- frunta
şe !u, „Expol'luJ - problema m. I 
n economiei timişene!". „Filonul 
minelor de ln aup1·afaţ(l - valo
rlricmt ·ou mnl mWl:A erlclen\o !", 
,.l n zc>otehnle - prioritate absolu-
111 ~rlrll pr,pc;h.1cllel. creşterii en
~ientel !'1•, „1989 - anul produc
(iilnr record in legumicultura ~1-
mtşeanf.i !" şi nHele. 

fo intimpinarea celei de-a 15-<l 
~Hllvo1'sări a 11cvoru1icl de eUbernre 
~ială şi na\ional:I, antimscistă şi 

anll irnpe.r.lnllstti şl a Congresului 
ni XIV-ten a1 partidului, pe te
meiul mobilluit<ir al E"''Pllnerll Clin 
2a noiembrie a tovru'ilş~1lul Nicolae 
Ceauşescu, în dorinţa 1ireasci\ de 
perfec~ionare continuă n demersu-
11..11 publiolsUc, de a !ace Q presă 
tot mnl angajat~ şi cu adaosuri ca-
111.ative impuse ele· cerin\~le nclun-

Ici etape de conslructle soeialls-tă , 
cil şi 1>entru a rellecla, ln mod cil 
mni convingător şl diversificat. 
ef'orlUl cl'eutor de pe tnLreg cu
priru;ul judetului Timiş. inccpind 
cu nces1 an redac\ia zl31·uJu! O<)S
ti-u a lnal1gt11·at o actlune de l<i rgu 
resplra\ie şi vastă mie de cuprm· 
derc. sub genericul: „O zi de muncii 
la... sa1.1 desp re s pir itul revolu(lo
nnr in haine ile lucru„, ac\iunc 
cara şi-a a.flat deja concrellzarea 
in două mru1 colective muncîto
reşU - tntl'eprindel·ea mecanidt 
Tlmlşoaru .şi lntl'eprlnderea de 
aparate electrice de măsurat. In 
de.f'f1Ş1,1rai·ea nc~iunll ne propunem 
ca. poposind în diferile colecilvilăti 
ş! ~C?iimlnte umane, să ~urptin
dem OO<>rdonajele c:.rre parliculari
zt?ai'„11 şi. deopotrivă. unesc destinul 
omului României socialiiste oon~em
po1"tlne : si1tisfnt\i<1 impllnirlloi-. ro
busteţea muncii şi puterea de a,.şi 
făuri vlitorul1 int,r-un !>'lliş generos. 
clădit pe monumentalele :tidlrl ale 
„EpocH Nicolae Ceauşescu ". 

Exemple concrete, ce vîn sl sus
\ ină eficienta, lntcrvent lllor noni.
tre, sfnL teall7Arlle mai bune din 
ultima vreme nle colectivelor mun
citoreşti de la Schela de pro~lucllc 
petrolieru Şilndrn. tnlreprlnderen 
minieră Lugoj. 1nlreprln<;lerea de 
au l<\tu.rlame Tlm.lşGnTt1, Inlreprln~ 
derea de lacuri şl vop-cle ,.Azur" 
Timlşoarn. care, tn urma nenjUJl.'iU
rilm semnalate în colon'nele zia
rului, a măsul'llor stabilite de ca
l re factorii responsabili. nu 17.bull't 
sil impulsione1.e ritmul muncii. s:I 
intre pe un fugaş normal. Tot a ici 
mcnl(cmiim revJrlmenh.11 ronsenmnl 
de Ba7.a jude\eanil de 0provlzia
na11e khntcn-malcl'laW, unllale do 
prlmi\ insemnillalc prln natura ei 
m buna desfă~urare a proditc~iel In 
intreprinderile economice clin ju
de\. care. pfod nu demull, !'ie con
fru nln cu se1ioalK! cnre.1\lc de or
dhll orgnnl7..atciric. Oesp1'c munca a
ce„tui colecUv. in m:li multe rin-
dbrl am scris in pnginile ziarului, 
rec\u·gind la intervenţii energica, 
propunind s olu1ll si măsuri vlabHe. 
f'lna1i!<11ca tlcmersurllc•r n1\8st re 
J)Ublicisllce. măsurile i n I.repri nsc. dt? 
Ol'gnnlza\la de partid, de C.0.1\t„ 
au !1lcut ca, in ţ\mp scu1:1, 
B„I .\.1'.M. 'l'imlş să (!()nsemneze 
saltul cnlltallv alit de necesar, nu
mllrfndu-se uslăzt printre bazele 
rrun~ Cli11 t11rll. revenindu-!. în 
acest ~h. a11Huri de alle llllilătl e
conomice limlşene. cinstea de n 
lansa o mobfUzatoal·e chenuu-e kt 
ml l"l?CCre către Ion te bazele de p1'0-

Cll din \arii. 
ColegU de la seclin agrarii. n

flnl i i nlr-o pc1·manentl\ campanie 
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O publicistică de calitate 
din transporturi şi 

În serviciul oa1nenilor 
telecomunicaţii 

Tra11~pi:i1t11rilo - rutiere ~I lorovioro, 11ovale ~I 
ocilcne - circumscrlv un întreg unive~. Cu tolnolo 
şi cu pr:iblemele lor. Cu oomoni o căror menire este 
do o slUJI oamenilor. ŞI nu oricum pentru că meseria 
lor - fie- că sînl mecanici de locomotlvti sau mari
nari, conducători auto sau aviatori - se po<ite foc.! 
lntr-un singur chip: cu responsabllitcte, cu pasiune. 
Acest univers - practic greu de cuprins - trebuie 
să-şl găsească reflectorco. in cele mol dlve1$c ipos
lo1c, in paginile unei gazete care va pofi in cu· 
tind ln cel de-ol 58-loo an do vio\ă: „ Lupto C.F.IV' 

l nlilul ci număr vedea lumino tiparului Io 1 aprilie 
1932, co publlco!ie legală a portldului nostru comu-
11i!;ţ1 ovindu-şi redoc\ia undeva pe strado Popa Radu 
din BucureJtl. Ea a J1.1cC1t un rol de seomă in pro· 
gătireo şi -orgonizoreo mo rifot bătălii tovoluţjonorc 
ole munci torilor cefe riş ti din februarie 1933, deşi n-a 
putut să apar.o docil o Jumătate de cm, outoritătlle 
burghc?o·mo~iereşll curmindu-l existenţo, lşi va relua 

O zi in 
gazetei 

actlv1totoa i11 toamno anului 191M, in coodl\li nol, sub 
in:.clc de bc ole lui Augusl biruitor. Şi va contrlpui. 1 
cu mijloacele ol specifico, la mob!Hzaroo oomenllor 
muncii din transporturi şi telccorriunlcalii m morea lupto 
pcnh u dârimotea vechil odndulri, inl"mcTote pe ine· 
galitole ~I asuprire, şi odlflcar.?o olteTa noi. mol 
drooptă ţi moi bunei orindulrco sociallst6 $i c:>mu· 
nislo. Contrlbul[o cu lotul meritorie cc so va bucura 
de inolto aprecieri din po•teo conducofil de porlid 
~I do stat. Do11odo concludento, peremptorie, cele 
doua ordine ole cCiror insem:io s1nt imprimate pe 
frontisplciul gazetei: „Apărarea pairiei", claso o 
li-a. decernat ln 1958, ~I „Ordinul Muncii" , clasa I, 
acordat cu un sf~rt de \leac mai 1i1ziu, ln 1?82. Aşo-
dot o cor te de vizj t{l p1astl91ooso, cor.! - o .spu-
nem din c:.dpul Jocului - e~lq clnstnă cum se c:uvlne. 
printr-a publicisi jcâ do calitate, de către cel co H1-
crcad1 ostă1i in redacţia gazetei. 

cllnsacmt ca scrillor : ,,Surpri-
zele unul cUriOl." şi „De..ar fi 
bă:nult Caly1>50 11

• Ctm.duce l:'edac-
1 i.a din l 977, expedenta acumula
tă in alîtea decenii de t rurl! ne 
n1anuscrli.e Illntlu-1 c;leos•!blt ele 
ulilll astă~! cind YJ11rlstica se poate 
fa.ce num~i ln cole inaHc ue aall
tn te şJ e.Clclen1u. 
Dinh>g~1 l cu Ionel Chiru n decurs 

ca între vechi cunoşUnte. Am sll''i
~'VH, evident, ~11pra orgs.mizrirli 
muncii in r ... >docf ie. En se <leoac:>be$
l<! mulL de cca existenta la all<? 
puulica\11. Fllndcfl „Lupta C.F.R." 
<'<lt~ o IU.lzt.li'i departamentalu. cu 
im spcclrlc np;ut.e, propriu numu 1 

ci. Specl!ic ce izvori1şte din necc· 
silatea ca o min;\ de oameni sfi cu
pi-lndli inti·ca~, nrle ~le acllvil.-ib 
n mrnt~tcnHul h1lelar. Flerorc rc
cfru~lor .r1ispunda ele cite o r~glo
na1n C.li'.R, do~· şi de cite un c.Jt)
tnenlu, pe ctt cu pul ltllil in lunc\lc 
de f<mruttl a s.1 profe.stionon.UI. 

Chezăşia oricăror succese, 

bona organizare 
Nu mi\ găseam penlru tnlil a 

~mră ln redaclla JIBZelel . .Lupta 
C.f'.R.". Iar unU dintre nnmcnii .:!e 
nici imi erau cunosc11\i nu •le le1·I 
- de alaltăier~ J:lindu-ml colegi 
de breaslă incă d in tlnerete. Cum 
es~. de pildă, redactorul-şef, Ionel 

Chiru. cu care, - ~inl aproape pa
lru decenlf de ~tunel - m-am aflat 
pe uceaşi baricadă, in redactlu une:l 
pul>llca~il millt~ne. Venise de 1-0 
.B1·ăma, de Ja gp7.ela „tnalnte ", un
cJQ..şJ făcuse Uceniclo ln &l~rl5ll<!ll 
Meserie pe once nu o vn pă.r/isJ 
nlclodahi, nrHndu-se clin 10.;3, 
!ără mtn:erupere, w „LupLa CY.R.". 
A devenit. intre timp i.nglinei· 
Tn transport uri şi n (Acul citeva 
călătorit pe mlirile şi oceanele 
Terreî. Impresiile culese 8\'eau să 
constituie substanţă ş i pretext pen
t ru două din cArliJe ce l -au 

0111,e\a apare sllptiiminaJ. tn 8 
pagini. de formal mblold. R.edaclo
rli nu mult de lucru, chiar foarte 
muli. aflindu-se permant>nl „in 
pl'lză", cum se spune, dar 11e d~
cuTcli. $ 1 n:>ta Pf.'nlru că munca 
eslc bine ors:1m!;..alii. se rlGSl!t.'i<•:U'ÎI 
dupa planu1i concrete. !nr dccb.!He 
se iau în cr>ll?Cliv. Org..ml~n\,k'l de 
µurlid îşi 1.rt\h!.\ll" vlnµi dl n plin, 
me>blHzind 'ffi•munli, insuneţfndu-1, 
1m1H1zind cu 1~g1.Parft.ate proUlc
mclc de l.Jni'JI. ln ulllmn vrome 
- 1m1 s1>11nca 1\!Uhnetn Albu, Sţ?

crelara biroului - oomunlşUi de 
aitl au discutat, intre alt<!le, des
pre căile de sporire a comballvltri\11 
gazetei, n audienţei sale in 1indurl-
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le cititorilor. Concluziile de.imrlnse 
~I găsesc înto tdeauna locul cu•1enll 
fn planurile tematice. 

Pe 11rim-plan, 

problemele profesionale 

La „Lupta C.F.R." se wmăreşle 
rigut·os sladh.U indeplinlrli l>llrcinl
lor prevăzut!! ln graficul sl\;>U'lmi
nrlJ de ~parl~ie a gazetei. 1Jn mel'lt 
dCO.Sebit ii i:evlne în aceastA l)rl
vlnţli secrelarulul responsabil de 
rednctie, Ion Şinca. Este un om cu 
multă experlen ţâ in gaz.ettirie, cu 
state vechl in activitatea de presă. 
Ca atiţla alţii dintre noi, mal 
virstnici ori mal tineri, a Invălat 
meseria la 11Scîhtela trnere~ulul ·•, 
această verltabllă pepinieră de ca
dre a ziaristicii noastre contem
porane. 

Aici, la „ Lupta C.F .R. ". esle 
de remanuit şi sp1ijinul real pe 
care colectivul redacţional îl pri
meşte <Un partea (orurllor tutelare. 
Atit prin crearea unor cond ltll 
bune de lucru, cit şi prin <>rien
tl'u'lle şi i'ncllcaţjlle date, prin ob
s e1-vat l;l le pertin~le asupra con.U
nt1tulul gazetei. Nu mai' dep;ll'te 
deci{ in decembrie anul trecut, 
ncll"Vltalea redactfei a fost IUlallza
tă in Biroul Executiv al Cons!Uului 
de conducere al mb1lsterului. s~au 
răcut aprederl pozitive, au fosl re
levate rolul şi 1nauen1.a cres
drn~ă a gazetei. 5-'1 l~st.at, insli, 
şJ asupi-a necesllA\.ff de a se realiza 
o plle7..enţA mnl activă n l'edaclorl
lor rn toate sectoarele şi ratnurll~ 
de aclivîtate din sistemul lranspor 
turllor şi telecomunlcaliilor. Cerln
\â Jegithnii. desigur, reallzab lUi, c 
drep~. dar nu aşa de uşor. E nevoie 
de e!orlu.rl, de o chelluia!A supli
mentara de energie. 

„ Lup~ C.F .R." consacră spa\ll 
lnrgi refle.ctArU activltătli dlh 

• La corectură „. 
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tnmsp<>rturi. însăşi menirea l-o 
cere. 

Aproape număr de număt· citi
torul int.ilneşte două pagi'lli sub 
genericul - arid, e drePt - .,Pro
blcmcJc noast.rc p,rofesionale''. Alei 
sin~ publicate urtlcclle ce se reCcr:t 
la activii.alea oamenilor muht'i i 
din toate categorille de transpor
turi. Se regă.se.~c cu împlinirile, 
dar şi cu mlnusurlle lor, cef~rlştli 
şi avintorti. i;oCerU şi marinarii. ŞI. 
deopotlllvă, lucrătorii din po~tă şi 
lclecomunlca\„LI, ca şi cei din ln
t.repoinderllle arw·ente, chc:matl sl"I 
asigure tunc~lonnre3 in rthri nr.>r
mal a hransporturlloL Se regllsesc. 
de asemenea, cel ce <.-onstrulese 
canale, p oi;lurl, viaducte, ş<>sele r-1 
câ1 'ferate. Se regăsesc in !:!le scrise 
cu inţelegere, cu vibratie chinr. 
patosul cre:t\iel fiindu-le p1-oprlu 
nu numai eroilo1· raptelor de mun
ci <.>I ş:I <:elor ce îl zugrăvesc in 
imagini şi cuvinte potrivite. Fireş
te, nu numt;ll h i cele c;loufl p agin i 
amin li1e, in gazelă fiind pret.ente 
cu regutnrl1ate şi alte rubrici de 
\l nută - „tnsurJc(itor raport mun
ollorcso", „A CI comunist insenm
nă a U in frunte'\ ,,Cronica vlllo
rulul la timpul prezent", „Trans
porturile ş l telecomunicaţiile pc 
firul actu all til iii " . 

Dn; cine sin t autorii aceslor 
pnglnl şi 1•ubrlcl '! Practic 1toU cel 
ce ~tiu şă m1nuiasc:ă condeiul. In
clusiv oamenii lnvestifl cu atrlbtl-
1ii de conducere. Şl nici no s-a1· 
putea altf~l la o gazetă cu o orie 
tematică Şi geogrotJcă. alîl de in
Un '<t Pagin ile denumite, cum am 
vuzut. ,.de probleme ptofesionnle" 
s1nt consacrale dezbaterii cratru:rl
lori de irU;emnătate vitală în aotl
lnle<Î' ministewlul Lutelar. Iali'l. tll\ 
urtlcol recent, pornind din pagina 
întil. intitulat exact şi ndevăl'tll 
„Ordinea şl dlsolpUna - atribuie 
escnUale a lo ac&lvltlţll transi:mr
lurilor şi tcleeomunfcaţUlor'\ poar
tă semnăturo ministrului de resort, 
nitele, tol pe teme majore, .apa„
Un unora dinh'e adjµncţl i sili nri 

dir~torilor de regionale C.F'.R şi 
centrale Industria.le. Două puginl au 
ca generic ~ PrcgăHrca tem ein icii n 
11lanului pe 1989 in dezbatere., 
adumiritor gencrnlc ale ~amcni
l<>r munc-li ". Şi , !apt semnHk1tllv 
pen !iru l'~a <.-e ~uneam m ,1 i 
inuinte, intilncştl in cupt•lnsul !nr 
samnl'Htn·ile cilon·a redactori 
- Ilie Stan. F' loTlan Mihai, Mihaela 
Albu şi Maria Ghelase - tl1u· şi 
nlc redactorului-~ef şi set!retarulul 
responsabil ele 1·cclac1ie. Cele douri 
f)agi:ni se dl.sL;:ng, ele .asemenea, şi 
prin dive~ll11te lii varietale lemn
lici'I. A.st.fel, întl'-unut din numere 
- 1-Rl'n tunt ln inLimr>linie - i~i 
11lrag <i'tenUa artkole cu UlllH'ile : 
.,~eat'frttatC4 tehnică in sprijinul 
producţiei", rc:illzat de Mihaela 
Albu la I.1'.A. Alba : „La proha 
fBp~loT - rezultate superioare''. 
renUl',at de Maria Gh~lase lu 
A.F.D.J. Gnluli : „RC31imrlle -
pesf.c pre\•Cderl, cunsumur Uc -
sub -llormil>'4, l'etllll'..a~ de Adrion 
l'onesou la U'zln:i de reparat llnll 
cu şmă sudutil ; ,.1JtllaJe noi prin 
acţiunea ac autodotare-i, realizat 
de Dumitru LA?..ărescu la Dep,)ul 
ele locam<>Uve Paşcani : „Utilaje 
clo calc cu cfl<'lentă SPOrl11î". re.1-
lizat de Floreu Stoica la I .M.M.R. 
B1·aşov etc. tnu l ncş!i rrecvent şi 
ai·ti~le dintr-un seotor de rnal'e 
.inselnnM,$.te - avincl ca ::irie geo~ 
grni:icâ întreaga \ară - poşta şi 
tclru:ommika\llle. ŞI. blnetntetes, 
de? fiecare dală p aginile o;int Hlls
trate cu Imagini cel nui adesea 
sugestive, apartinind fotoreporlc
rului - prezent şi in spatlul dcs
Unaţ insemnărilor de t.ată - Vir
gil "R~dlJ. 

ş1 innă o 1·cmardl. un11 cred 
cit Proolcme1e pro!~iona1e nv pot 
Ci trafute altfel decil ÎJllr-O manie
rii tehnlcis~. Este o opinie falsfl . 
Opi~e pe care redactorii ac~lel 
i;a7.ele se struduie~c s-o de7.ITl lnlA. 
sl. in cele mal multe cazuri, reu
şesc, Ei aaută s~ releve cit mai preg· 
nanl camnţllc po11ti~ şi morale 
ttle oamenilor, atmegil'!ia şi dl\1•uJ -

• Se 71<1gineară gawa 



-

t~'\ cu cat·e-şi fac dal~tia t 11 1Jos
Ll1P,Je incrfldinjti te. Coatrlbuie 
astfel. Jmpliclt, la rjdica1't:!a gra
du lui lor rle res1">ansablllla te ct>mu
rHstl\, de conşrnnţă r evohHlonnrti. 
Fli·~ Plai s-îoL iru:ă destttle de 
făcut •in acea.Sta p1ivl11ţă, !\fanlcra 
tehnicist! t~1 mru pune lcl-coltl, 
intr-un ajlţlcol ori altul, af!lpn>.nta. 
R~aQ(Pl'li sînt însă cofl$1tcnti de 
sc'ădt:i·Uc lor .şi acesta es1e cel 
mnl ,l'nnr>orU!nt l ucru. 

Combativitatea 

la ea acasă ... 
Este deajuns Sfl r i1s6'1iP.SCi, ne 

şi î.n grabă, pttglnlle „u11µ1ei 
C.F .R."" a1 siHi P:O\i da . s~m." c~ 
aici cornba,tlvUat.ea se Mlă lu ea 
&c.:lSa, Dar nu e.<>te vorba itumai 
de t!iUu.ti, cs~·e nu întotdeauna J-e
rlectă conµnulul artlcolefor. Ain 
J>tlf'CLITT cu .in lete-.:>, chfar 'C\ I "Plă
cere, toate matierinlele ar.r.'il'ute Io 
c;i(lrnJ ac:!lunîi de pl'csli pom ln<J 
de la <?erln(a ex.p1tiat:ărll ililensh:e 
1ţ mijloacelor de transr;>cu1 : „Cit 
timp " Pl'oduce-. şi cit «oonsl1.mi'l
vaironut de mura: '? ·• De ce·'! Pen
tru Cil reamia!orUl el, Adi·lan ra
nes~ - o altli veche c:unQşlfnţll, 
I ucrind .mulţi ani la gazeta m ill
t.n rii ,,De \l.e:ghe" - n \.inul su ana-
1 li!~7.e detnllatl sp1·iji,n:tndt1-$? pe 
rapt& conqlud<mte, cau:>.ele ne.fo1o
sb'il in~otdea.unâ C\l efîe) e11ţă ::l v::a
goaneto1· de ·m:arfiL Tot nşa s-o 
p1'1'>aedat şi 1n C<tZl.ll altei anchetl? 
publfolsUce - ,.r~ ITase.1U loco
molivolor in termen de garnntl~" 
- reeli7..u.1.ă de Petre Gheorghlu şi 
llie Stan. 

Fh·eşte, nu sfat 1 în acest con.text, 
st.ngurele exemplre. Ori.cum, n-mn 
p utea în niei un cai! -să trecem cu 
ve(lerea u,na dl,n cele mai citite 
rubrici din gazelă : „Semnale''. 
a cărei „materie prf'.rn.ă;" o c::onsli
\ule sesl'Zi\1'11~ oamenJ.lol· munc.ll. 
t>e plldli, ~ rerQvlar reclama .că 

e Se preg6'tesc 
... Jr>rmele" pe.11t rt1 
difuzarea otJZe
tea ; (\$1ÎllOn) ; 

e E nllcrc·u1'i 
d lf1Jilleara„. Ga
zata a aJt~M 111 
'l?~Hnne chltorito-r •. 
et (dire~pta) , 

nu p()ale o.bUne pe"tru nep_oala sa 
un abonament pe C.'F.R, penţz·u câ 
!unc~!onara de la agen\ie ii rl'ce
t fnde ce\'Il de domenlul absurrlu-
1 ul: să mai vinii' cu încă_. µatruso
IJ.Citanl I. Unul d~ător ! se .dăduse 

o altă valiză de l~· magazia de IJn
gaJe a gâril Tim1şoarn-No~·d. Fu
cindu-.şi i n voie de .c~:rp, nişte 

fu.ncvona·d abu1.au in !el şi ahip 
de timc:ţille lor. 'L'<late a~lea, dru· 
Sf alte c.:1·:rurl slmHare, au ros t şa

tl'ri7.aLe CI.I un umor de bun gust 
şl rară m~najamenle Îll r ubrico 
sem.nată criptic A . Ctl..r. Cine-l 
pu.ctMorn.il cludailih11 pseudom.m ? 
~ne.I Chiru. 

1
Cal0 liberă reportajului 
trn pun-ct-roitt~ n1 „I.11.i~lel 

C.'.F.J:l, „ este, c1'edem, pe1-m.nnen111 
i:rJ paghniie ei n ireporliajuluf. Ex
celează în nc:est gen tHe Sbln, InUl
.n\t de. api:oa,pe do l ani fn ~etii 
cu J)sginl purl.ind generlou1 „Cro-
nica VfJtorulul la timpul prezent "· 
Autorul aduce în prim pla11 oame
nl tip1~,1 pentru epci·c:a noasu·i'i, 
~nsţi'W:ţod harniel şi entuaji;L}tî 
a l 'Unei mătete ctHoril ; ,canalul 
Bue.ul!eşti-Dun:.âre. Oamen:I ~ clrum1 
star~ de $)1rlt oul0'11\l1 o .Poate Jn
(ul mat plne deci'l orfc:are au 1-11, 
red'îndu-le !aptele ve1idi'c clil.r 
şi lncltrui t Fie şi pentru că me 
S:tnh Şi-a peu·ecl\t nn.11\.i nnl dhi 
vlalu pe şantlefyle fărll, adUoin
du.-$.1 conllibutio oa ingh;i.er e1eţ
t1'<>.ols:ţ la editlcai;ea bl.drocentrn
lel de pe S<>n'J.e.ş, apoi a „ma.gis
tra1e1 âlba!.i:1:e" - canrutil oună1-e 
- Ma•ea Neagr!i. Este~ de alt·t)in
teci, autorul a multor repotl.ajc 
d~pt·e co~ctQ\'Î a·p\irnte în 
,~Sdntela tineretuh1I ". ,.Lu.;eafil-
rul ". ,.&m.Nteatru"'. - la s~a~t~1 
dm urmă avînd loc sJ <leb~_tul 
,s11u· - ori ~an.s,mise: I.a radio. Ct! 

....... - . 

şi al µnet drţl de refor:Inţ~ in 
domenlu - „Cod;bil in i~ma Do
brogei u - , premiată 1'n l91l4 de 
c.c. ul u:r.c, Urmează ~-1 aparii. 
tot la '!i}dil'Ura Albatros, o alt§ 
carte de reportaj : „Pe iisoo~, in 
aer şl pe apa:•'. Că:r\ile sln t sem
natt! cu p.seudonlmt,IJ PeL.re Pom~ 

La " Lu,pt:a C.'F'.R. « .report.aJ,Ul tŞI 
ari! c~e liberii. Cind .aştemeam pe 
hirlîe cîmtw-lle de !aţă era ln cur.g 
de apnl'l\îe cel de-al patrulea epl· 

&()â a.I ~erfalului „Arlpl ~mâneŞ.~I 
pcsle acoveii.Şul lumii'''. Sînt noto
ţi i l·eporterlceştl, scli~e cu sen~lbl
litate, rod al p~rlplulul lntre:pl'ins 
de Mlliaela Albu; $pl'c sltrşitul 
a.pul.ul lt·ecul, ca insofit<>n1·e d.e 
bot·d la cursa T-AROM 3H de pe 
rum Bucureştl-Bei;fing. 1nte110$1ln&1 
ideen, lnleresanl .şi rreporl'ajill., îµ 
ciuda unor impel'fectJuni stJUst14e 
şt a un.or detalii de praos. 

lk asemenea, fn gazetă sint 
ogliiidlte constan·i. t.aptele"dl!cutmj.şJ 
er-0Js:m. Faptele unor oameni, cai'e. 
n~ese.'l .cu pretul vic.~fi JOI", SGlvea
ziî vileiJle altor oameni. „~ler&:i\ la 
por~ilc Bi rllgauului" şi .;sn.nHnell\ 
lu sJguranta clrculatlel" (Florian 
ri-tilrnt")., „Pe.'ntru o efemil tlnerete 
flirit bMrincţe" ~a,ria Ghclas.eJ. 
,.o nterbare na i 1,>uţin oblşnuitlţ" 
(M!ha~la Albu) • • . Sint do11r clte:','.a 
di.n ~daje1e şi 1nsemnirlle des
pre eroism '8l}ănute bl ultin~ v1re
me. M.nl e nevOle, oa.re, să. spum!m 
~â as.emene.9 mute.rUUe srnt l!IUie 
cu deosebit interes, cu ei:nQţîe ? 

Vieţii s·piritua·Je 

locul ce i se cuvine 
Oamen 11 (lin tJ$.Jl,<J.P<! l'tw'l t ră.lesc 

şi o intens§ viato sp.fri'tualii. Ei a.u 
în aces·t domeniu tl"Rdlţll bog.nte. 
1n toate un!Uiţlle, sub condue~ren 
organiZ.a{(llor de partid, ptf11 grija 
Ot'g:mblaţUJGr de :slndJcat şi -ale 
U;T.C., -ncthrează tor.maţii şl l>ri
găzJ ~l\t1SUce de a.mat<1rl, multe 

~r;':mi\i&i· - t,.9 



dfn ele· (),cupind. prin <ln '· ll')Ct•l'i 
de pi:cslit;tu pe pocUumul marli in
trec.erl cru·e este Fe!.11. ivutu l nnţio
n;~J „C1'nUlre.a Ramăniei-. ID ca"2ll l 
„Dtl'lnel Jiull'li ", de la J'e~lb011ln 
C.F.R. Cral~va, $.atl ~ l,))·!!f.i ,:il? 1· de 
nghotie de ln Constanţ11 , l3u?.Uu. 
l.aşL Funcţlcmează. de. flSemcnea, 
m'ul'te remiclurl - uN. O. Coc~ q, 
la Şlghiş,ţ>artţ, „,Llvll.l Rebre(lnµ •i. Ja 
PHeştl1 _,,d.. Căliilescu". la l3ttcu-
1~eş'li, ,.1'exte•· tn Sibiu - ln ca.~1·ul 
c1lroi:a ~e tit'.111l'lă tialerite nute.ntlcu. 
'Un puternic uvîn't cunoaşte şi ţr-!11-

~ai multe generaţii, 

Da(!it ·vei merge la ,,Lupta C.F.n. -
tnti--o 7.1 „plin ii"', iii va AtL·age a
t:en~ia PJ'e?.enln in retlactJe .a Ullor 
ga-zetari din .g-enernţU di.fo,•lle. Lu
c.reazil împreună - l~1ul !'ilnd n
c~laş.1 , ;pe11l'l:u 'lotl -, î.r.wntA unii de 

Colegiul de redacfie al gazelei „Lupta C.F.R.11 

Mlhpela ALBU, ing. Ionel CHIRU (redoclc>r-sel), Petre GHEORGHIU, 
ing. Ilie ST~N, Ion ŞINCA (s~~IQr r.espor1sobil d~ re~ocţle), 
Preşedi.ntele consiliului de condu.cere al 9111etel! lng. lulicrn TUDOSIEi 
adjunct ol ,1minlstrului transport1.1rilor şi tele<ornunica\i.llor 

ţi.a telinlco..,şl!Jnţ{tldi. Det!l, o. aatl
vlrta·te nwrltorle ce se ecre consf!m 
tla~ 's'lllmblată. Ceea ce se ~i Ca.cc 
i11 pag.Ina cu ~lt;lţ11l •• Viaţa uoliStrd 
culturală", cu.re 4lp~ o daţii ))e 
Junh. BAs.1>unde de ea Petre G•heo1:
gh'l:u, un gn.Z<?tat ce-şi semnu ,tn
Hlul nrtl'col cjJ iV~I l>.ine d'e trei 
decenii fa u.l.llTI~ :în 'gn:zct3 oslă
şească „lmtintc'\ De-a hmiţul anl-
1or 'I s-a'l1.- î11e.t·edlnj.ul 1nulte sar
cin i de narlcltl, $n l·1'e <'.'ll'e şi .cele 
d·e retlactm·-şel' 1A ga?.etele „Fla
ca ra roşie" - o g.&7.etă .de ttzl:nă 
de prhi anH '61) - şr „V·ln~a şnu
t..ietehw". '9 e.~l)~l'lcn~ deme ne
gUjabil6, . fmp1,1gli!ilă r.>rin col!:1111m1-
rea stato11ulcă l.a diverse publ.l'.!lltll, 
m al· ales mllUnrc, şi fruc'Hbitil 
acum, !ia „Luplin C.F .R." Peke 
Qheol'ghi1;1 se ocupă .$'1 de rubrica 
Sie. :Sport, ceea c.-e este destul (le tli
llcil c1nd ·u se cere sâ scrii cles1>rc 
cH1bta li Rapid f', al dil'\ll SUp ():rlel'I, 
se ş~ie pc~a P,lne. ·nu.„ su~rLli ~'llcl 
un fel. de în,tePiiHu:'l L'I ~lf.h-e~1 fa
vori ~1101• lor. 

Md1.t aşteptat!, c~e <:.l~ltnri,i 
„Luptei C.F.R." este şi 1.lllgfna <'e 
~E"'-~1'e· su~ genericul .,Ori:t:ontur.ilo 
cunoaŞ'terli ". O pag~hă :tten .~magu
;i-n", in1Crcsanf,ă cu adevli1"a;t, El9(! 
pal'cu11ge O· ,,inicu·. enciclopedii!", un 
•w1!col p~ u:rne nteist-ştilntJ11!ce, r1 
rubrii:ă 11penţp:l ailnn:tntic:a c1um11e.1-
voa.stră •-, s.1.1Sti11ul~ .J,Je d11• Şt~F~n 
Nnmrl, me<ltc prlma1· ~a SJ)itJi'lul 
Wittling, Dur şi prezenUî't'l de cikll, 
un colţ 1matelil:, pr0b1eme .de Şl)11 
şi de. 1.'.ef !-1.s e~c. C.1~ 11ille cuvlrt.il!, 
o pnltinli ce sa.tl!S'l'acce tms1:u1·!l~ 
multor cntego1·.ri de cl1lltori. 
1tnpl:ll:tf~'i i setei .c'le cunqwtfie.te a 

·oamenilor îl .es.ta con:sacmh'\. şi u1-
lJ~ j>s!glcnă â g-OZeteî, .,Mer(dlane„. 
0 pa~lnîl de rn9t~ com~nfm1i'I şi 111-
f-Ornm\El ouprl.nzind asemenea ri.1-

b.rlc.l ; „ l)ln tilrDe !iO~llill11tc". 

„1'.riulspol:'lurUe ş.l t elecom 11nl •:aţ.flle 

pe irt~b", ,,Tn lumea <Uli))ill\lulni-„. 
De 11eguJA,. in spnţ\iu1 ce-i este :i.1'ec~ 
~t sin·h mse1'.ttlc r.aple ce sti,\'l'~"o 
ln..ter~ul:, mul\e tl•lti ele lneglle. 

tO 

l~ ulţli. se complet-ea;>it unii ['le 111·
ţu. Cel _mnl tineri sîn~, nll înaţi;>e 
~Ici . I) 1m:Wlnlll"'" Mat\ln G.h~lase şf 
"1or1~n Ntlh~L A,mîndoi ;eu ~ren ii 
Îfl 1-ed1leţ._le - pri m.uJ in 1979 ~I 
c\uJJenj cu ,un an mal tw-:e.J.u -·di
:11eca de pe bnl)clle l~acitlliil if ~te 
ztnrlsllcă. Mt;n:la C~e a Meul 
prac(.l~â .in11·e o.ltcle, Io .. Scintei.o 
tfnerntu!ni " ·ş1 ,.flomiinfo lj)lWte~s
cn „ npoi ii\ 1·cdOCiltl elnlS!ltl'ilJtlr ţ'n
dlofonl~e 11.enti·u s!Tiih.lqf..:lt<.>. c1<1r 
mese.~'la n .fnyătat-n ci.I Rdevlmrt 
la •. ~upta C.F.R. " ~ to\! cellnl\i 
nre m ,1prlmh·e„ o t'ef:iOMIQ <J~ Căi 
·fe1·:11.c, îns~ $1 11.'.(lilSp(lrţurll'e t•uHere 
SI nnvale. N1,ţ-_l t+'ţm·, mai ales <iind 
11.'ebUte sfi te im.parţi intre aasn şi 
l'e:l.RlCţla Dm· <> .~1011caztl me.~e
rln Ş'I ·cu. nlCJ 1til. chip n-nr vhm .s!1 
o S"chlmbe <:u alfa . 

. ~c~i.şl piislune penh•11 ziuJ·isUct'i 
n nnimfi şi pe Flo rl11n Mihul ·car.e 
inalnţ~ de facujtate, â lUctat' M e~ 
lec.trlriiafi 1ă F8il)cl~ ~le m."ISO .p ia!;
ţlce cJ}IJ Blt.~tlu. S~~ remarcaL S'~d~ 
tz;id ,1Vlel-ii Buzthuip ··, far t!l?df!t!ţ~u 
e1 l..u MmL~ la .f~eultnte. $igd1'. flu 
el>n st.apin pe -meserie cind a ve.nil 
la 1,Lupm C.F.t:t." A învăţat, îrlst\. 
Si conllnuă să invetc, pe.t'Si!'IW'<lnta 
Ilindu-î o t11â$ăturr1 pregnmltă. Serie 
mult şi în dlve.\·;;e genuri. l11r (ile 
cît.vn ticnp i:ăsrmo(le sl <li s~isurl. 
0 !lt!XcJnu colxiple.'\tl .lnc.i firiem 
.seru.nu. că anul tl·ecuL nu SQ$ll la 
~'~tl~t'µ,e ~te 1 700 ~~e. .ict:i11or.l. Şl, 
~n ctle am r>.\l!(Mt !Iii constat. toaţe 
ser i>Odle, eh.iru• ~ cele a.nonime. 
sinL lrttt.nte cu egală .cnspuui:tere. 
[au Vie calea or_ganelor in d1·tipt, 
f')'en~ru a fj .s<>lu\,ionate î·n 11pit·~~ltl 
Jf?g,Mor, fie că· Ji ş~ rtis})lmde i:o Ctl
drtll un~! rnbrLci .spe.t;i.ial~. Ile că 
sTnc utlll7,nte in ruhNca ll'll A. Cac. 

l'n ,rcdac~ie, ·cum s-a p\J'tut v~
clea, n1.1 venlit g.-.ze.~ari m.(\J 1Huw1, 
însă - iapl.aaraotel'I'stic - nu loli 
001' h"C!CUţi „În pen:,s!e-. 'Utl !,'lep\llL, 
a1mele. CI\l\'B dlhtl'e e-1 - Flore~ 
Sf~lco , Petre G1,1111 şi li>lnu Lll~:i
rescu~ slmţindu...se .i.n. pu,terl, .1;tr.>n!i
nuli ·sit. semneze, nu rî11 conrliu{1 ci... 
în gozetli. L-run \lătU:t, l le pll~i't. 
pa Fl(1foo Sto1ca !iclridu~ş1 ·,/()t~ 

.~- """'°' -

mele~ de def)lru;i{lre t'lant1·u Oluj
N11r~cu. u nde l!!'tna :.:~ 1im·11l "lt,e 1:1 
ncfunure~ seni:t'âlă <• vu.:m:mJ lor 
muncii de la fotreprim:lercm „HJ 'Fe
brual'îe'·. ll vine g1·~u să se UeS
partă de o m~re r.ie. .<:are r.i ,!'.ace" 
din 19.5.1, udtcâ exacl de clod li 
primi·b sa1:clna. de pai·lid de u de
veni... gnr.et'fll' la ,.Vla~a Capit-1lcl ". 
t:.qi J se 1)(ltl'lvesc retarte- bine c.1.:
\'l ntele ctfo titlul pe care t-a <lat 
recent unui.a din reportaj~~e sn'le : 
„Bu c uria· tic o. spune: ··l\1i-mn făcut 
dntorfa cum se. cu\•inc .... ". 

Un ah „pet:L!llonar'', Din1,1 L-â .i}\
rescu, şl-11 rnceput ncthiit:ne:i la 
„Lupm C.F.R. •• - intre Ump o l u 
c11at şi Ja ..,,ll'lrbrni.t1 tlt1 B1 1oot•t•st111-
l.u·I" - $1 o U.µ,ut s'1 .şi-o i.nch~ia 
tot 0.1 a1 , rev.e.nlnd i n redacţie. M:c•1·
ge pe tJS de A'ni, iMu nlul nu-i 
fl'$:c P'1in minte nl.l J~ d~parle 
unelteJe scrjsul\11. La tel gi11deii1e şl 
Petre Gun:i, care. h.1cro{l~ll in rednc.-
1ie din I9liD, oeupîo.du-se îndeo
sebi de muncn cu ·1Jţ'rl:101·lle şf <le 
(lltu~rca ga:zetel. . . 

Şi unii dintre vechil C1}.t'espon
den11 continuă 1111 scrie gu7.-:?:cl, 
deŞI -0cum sî1'1.L ~en:.-;lonnrl. l'nglne
ru) Dlr:nflrle 0QlOD~nta de lu CJ.;-a
Iovn. fos.tu.I Impiegat. de mii;ca.rf;! 
N.ecukrl Mlsl.rincscu. tle la lnş i. 
şi n~ nwnffi e'l. Treuu1e si'l l'~cu
m>.-işlem că nv i'.n.LiJQ\?1) , chlilr . i f'! 
r1ecnrc zi asemenct.l pllde de !id~ 
lilate fa.Vi de j'.laz~târi:e ş i , CLt .ntit 
1ru1l m11 ll. ·fn\il el~ acec:i.'}I puhll
co ! le. 

„Auxiliari ?" Niddecum •.. 
--------------

E drep'l, gnze'l:n o rne, iMtn.te de 
tusle, ceJ ce sc.rl.\t .croouv. Dar -OSln 
n,µ-1 si,i(icient. Şi nu e pentru 
cfJ moterintelc .se cer cule.ic, in
t:N>d t:fşe în pagini. !fli· pagi'nilc 
m:iChelirte. ~lpfi1>lte„. 1Jn pro
C?ţ!S cqmple.'I\, se c1.n10aş:te, realitut 
de tehnlcienij 1•eclaC?liel cu nJuM1'ul 
co leg'ilOT noş I l'f tlpograti. D:i·r gr\
zeta mal 11,ehJ.liC şi dlftW.at.!l, şi nu 
orlcu1n, ci a$Jt ~$!l- ajungfl Iii timp 
ill m Jin:ile cf.tl'torJJor. Dro· cite alte 
proble1ne de ordin ndn1rnL'ill'atlv 
nu ·11ldl'«?A eCl{~area unei t1u.bllo.a\ ii ? 
. ,, r,,upw C.li'.R.. 11 este ,tJp1rlti'I de 

cî1t1v.11 ani la Casa Scinle ii. .Ion 
Şinca şi .Ad\-i:in 1onescu, ncli<:li crJ 
cc I uci:ea7Ji &il 1>h'lmi'nl'i ele i;llpthmi
nă în tfpqgrafJe, au cuvLlte t.f~ la11„ 
dl dc.i;pJ!e il~ogtfufli ifo aici. oare~! 
ajutil să e.dl:j;e:ze o ga2etll „cw:nt.i ", 
ae111'1illă. Sf. il~t\'-adevăl', onUll' 91 
ft'!C:hlu.1 ce'I ina1 pl'e~eil\11~$ ir,i m:it~ 
1tle de „d~Ign" gtl7..etirasc va ·găsi 
pu1 tne ·distoM:ll'te Jn ·~mhm ·cl. 
Nlbl î1n ce priveşte c:1re::HWa nu 
s-nr PtJte.n (a.ce Cihe ştie ce obser
vam. Lttc.ica lonesc.u. CL!re a lucrat 
mulţi ~nj într-o redm:tie mmtarll, 
'elite St l"lpîn11 pa 'nw.ieJ·le. Ş'I. l'rul'i 

Constanti11 TATU 
J lustrn~i,a : 

' i irgll J1Al>U 

(con,1lnirnre iii f.14{1. 26) 



Pe teme gazetăreşti 
specifice 

mesajului publicistic 
Ceriule ale lronsmilerii 

-- -
de • • 1mog1nen televiziune 

Mllf1l une <ie ceLt,~cni - cup!i, t1 -
ne1•I, otluJ11 şi Virii lntrl - fWIVl!SC 
Li!nic l.let':inul telcv1:a.ruh1I, urm.1-
1'e..I! pm:;nunul ulclllull de luc1~ 
lorH d:n televizitme, re:ill7.nlt•rl cu 
mulliplc prnt.eslunl şi t-;peclnlf:-.:! rl 
fn ştlin\elc -.neinic, lehnic1,, nre:.l 
şi ...rtll. Ce:i m:.ti marc pal'tC n 
J>flPlll.Utfel \lln11 J10IL'ill'~ este „Cll
nl'c:lull\" dlrecl şi permanc-nt la a 
t'(!\ea ln!1H·motrnnal~ na\i()nntă, t•en
IJ a!IJ..t!lt 

„ 1 n t1~ rn cmi~le - Lnlr<1 ln con
~llliltc • afirma un crnnicar de te· 
lt>\' lî.l une, .sl o1etizind rl'sponsnblll
l•ltCu neeslel ~~cLI vl'lf1 li c11 l'(!Z1111nil 
\f1 pul!lil'i"1, ~ICl111ii, l.'<.'Ulll•lllh•f1 ';>I 
1.'llltllr.1Ui. 

E.stc cvlucnl cft rnl ul lclt!vliiL1nl I 
116Dsl i'e - iltin <:Utrl se sublln.Jazu 
ci~ m:nun'lilrate ud in dncumentclt! 
de portul - nu con..-.tll in n ex
prim a v pr;llllcll 1nr11r1n.111onolt\ i11 
şi pentru .'>Inc, ci ln u pa1·1.h:lp~1 ln 
in.Cliptulren <.I , fi comunicn, 11 cun
~ing<'. a mobi!In1. u pune în mlş
cai·e. Ft'H'm (t r.I~ rl':!leclJlre pe i:m·e 
u reprezlntll em1SIWlile de tele\•1-
~Iunl: exprlmii. în ult.lmă instunlfl, 
reaJ1talci1 obiecUvă, iuuu1•ult1 şi 110-
c:lnJn, dal' dlcie.ni.a lvr i:onstă în n 
1rnru.lorma ~1.~st,1 l'E:alltnte nbiec-
11v11 in re.'llilntc i.ublecl Lnj. ii1te
le11S!I şi nslmllntă de mlllvuncle tll• 
su ol cc( I ol Mmunlcârll. 

O comunlc11re eC!cienu1 - deci $Î 
lln prqg1•am 'Fv. etlclenl - îşi 
i•e:ill:tcwlt tune\ lile numai ln mll
su1-.1 i11 care inConnarca. ffJnnoH•a 
s~· 1ruch1c !n me$:1jc i11tcllglblle, 
cQlnpa1lbfle eu unlvel'SUl 111 nect'
slta\lle d«> cunoaşlcre :tle teh·~pec-
1·11nrltoc. uch·~fndll-se i n mo<l n
r.l1:1•vnt accstoni. A ~inc 11ca m11 de 
O['e.st tnpl , a dc:pistn şi n Fl'll()<;f in 
mod cor~punz.•1tor con\lnulurlle şi 
modalltă\lle ele expre<ile. com
putlhli!e c:ru rllru:imlc11 f)Sfhologkâ, 
soclnl:l şi eul tu ram a tclt'Si>eCLHlO· 
rullll insenmnr• a mftrl cu mult 
e1whmp1 t'omunkflrli tlc mnsu ~u
tlln-vtzlli'llc şi rolul ei 1n \•in\o tn
dlvj1.lh1r şi a :.ocletGtil. 

R ldic.al'M .nlvclullll muncii de 
educt1(fc. cle pro1,ng11n<ll\, un cllnlog 
eticlt•nt cu publicul pre.<;ur>un cu
otW'jterea şi mnl oles u tll 1znren 
unul sistem de cunosllnle i7.vntiw 
din c<>t·cetarea ştltnUtlca a mlJlo-

c:1l11l de comunlcllrc ni,illlu-vizunl 
di.! lllt,1~ cm·c c- telcvltHmca sl 
lt-~.1 ru ncm1J tocit ele ()t•u;:tic.1 d • 
z1 cu zi n ac:ll\•it:itil publicbtic.e 
'l'\• A1·1.a e.~prlmtirii prin imnglnl 
- micul 1.-Cran o prelu;it-o Of' lll 
m11! virsmica s.1 .;sor:1 ~ : cinema
tografia. M 1U'sh."lll Mcf ... uhan n(ft
irt4.I, lntr-u lnc1·al'e de ~n~fC!rl n1a 
Peni 1-u intelegerca mJJloucellW de 
cumunkare, <.'li orice nou mijloc d1: 
l.'fllnuniCJJre i"ed lmcnslunen1~1 mlj lo
t•ul <!e-1 esle ~mtcriot· istortc şi 
tt-hr1r>l~1glc. ~ Nouu ambianţo rcmP
cldeozll Vl'chen nmhlnntn tot alit 
ele mdic•tl dllpU cum lclcvl:-hme!1 
1·einodl:le?a?.b clnenuuonraful Ccin
µnutul tele\•l:-Junii esre cincmnto· 
t{l'l1fut ", Dur 11 re mode li ml · cln<ima
wgrntu l. 11eluVl?JUneH l.l!i ~ng şi 
sernnlfl~\11 n<>I mi jlnact!lur de ex
pres ie lrndlticmal clnemnto.1(1i1fice, 
inclusJv lmagin ll . .De oceca, în ciele 
cc urmeu.U1 dorim sfi scoatem in 
~·\ lden\d cîhNn Qln r><1rticultlrllă· 
Ilic imoglnll 't'v in cpmpa!'a\lt! cu 
('t!ll clnemalogralkfl. 

în 195 1 Rene Clalr făcea urmă
IMre.'\ observa\lt~ : „Telcvi:ttunen 
:.t~ dovedeşte un c>..xtrnortllnnr mlj
ioo de difuzare. da r n imic nu ne 
oe rmite i ncl'i a- i a escuperi mlJlon
ce de expresie l)e cnre noi sd n u 
l e fi f! llllOSClll... Oară întl'(' u~u L\-U 
tii cincmnlugrat e:-..lstă dlrert!nle 
t undamenlah:. a\ita nu mseamnii cil 
t!lt: cxtst:i şi intl'Q cin.,.ITU31-0~rnr şi 
telev1zlum:i. Dlu l'tt!l ce 1·u~ 1>r~zlnlfi 
ec:r:inul televl11unll nu :.e \'ede. 
p111ă ~1!1%1. nimic cal'e sl n11 pM1H\ 
(I pre7,C!nt11t pi:- ecmnul cinema.tn
Arafului ·•. 

Cn:Uir dacii ret: lull'ul ri·ancl.'Z 11-
mltcazt'i televizluncn lll <l tehnici\ 
l1c cllfu7.Jtl'C !l 11nul 11pl'Ct.acol. nces
tc rindurl atrug olen\ln ast1prn u
nul lucru e v ldcnl : inl l'e rllnl şi te
l~vJztune eid slA nenumllruto 11unct~ 
t•um une. Prlrnul şi e.•>enllll lu l CSl t' 
dut a~ lmagfo e, ca suport bhlhn en
~•onaJ .al uno1• mesn}o nudio-vizun
le o.til pc nnu1cle, cil !li pe mlc11l 
~cran. 

Totuşi clncă televJrlunea şi clnc
mo lQgrnfln nu in <'om un hi\••1:1in1w 
1·eslntel11.ntă. ele se dt>0sebe.sc. sl 
incă muli., in ceea cc j)rlv~te n;1-
1.ura tehntcll· şi niodnlltnlea de l'e
Allznre, trnnsmltcre şi receptare a 
acestei Imagini. Este vorba, pe de 

11 1;1atlc, ele o l111a~ne ob\l11t.Hd 'ln"tl 
inrcglsu111·e ·I prolecţle vpllei' (t~I 
cln.e-ma1ogroflcf1) iar. oe de ollfl 
parlt', de o cnpl111·e, transmitere şi 
rcpr.iducer-e !l lmnglnllor prin sin# 
te7.b l'le.-=ht>nlcll (in c:uuJ lelevl-
1il.Ulill 

Acest lu.eru f'f.lce ca imre tllm 
şi televlzlunu să irucrvlnll deoseblr l 
ui ceea cc prl \le.~ Lc dimenslunilL 
c r r uu ulul (d~l .~I a ualH(l1ii per· 
c:t!t>ltvc şi a condl\lilol'" oo ro«:eJ>· 
tare u lm::ig1nll C<.irmnte pe el), cit 
şi i11 ceea cc priveşte nmploorea 
11ul,lkulul venh sll r-ec„PI lonc?.o 
mt:inj ul uudio-vlzuo I. 

r urrrutlu! .:ictunl ol ecr11.nulUi de 
ciocmntograJ' şi p1·opor}in lnturllur 
snJe sint o ur!Tlll:re tllreclii a dl· 
mensiunllor pellcuJt>I :.t.andard 
cc.i ele ~S mm : <.l lm11glne U:lc cll
rei (ll!l'le.nsl·unl sinu J llX 2-1 (deci un 
dreptunghi cu laturii.: e."l>rlmind 
proporpa de I :J,37). A~est fnrmol 
stanclurd, adama.t dupi1 nl1J!tlple 
cilutlirl, ln QQugte..uJ I nternoiionnl 
\inul la Paris in 1909 sub preşc· 
neo11n celeluulu1 l\'[~11e;, purlntele 
!ipeclnc:olu1ul clnemnlogr-arJc, a fO!H 
apl\rut de t....•m•eliclenii ortcl filmu
lui prin numeroase argumente, mu
jtwitaten cleriwlle fll n stutJlltl pic
turtt : „ numă1•u1 de •8t1r·· ru lui 
Pil:agorn şi Platon, .,sect 10 divina " 
n lui .lr.hrumes Keplei; snu „:.etitlo 
n1111ca·• :1 IUi Leonru·do <ln Vln"I 
ttoa1c 1·eprezenlihd prop„111 li a c.1-
roi· vnloar4: numerlcll esle de J.IH8, 
deci apropinld de valoarea propo1·
ţfei exprlmnlă de b.iluclle l'Cl'ttnu
lul de clnenuitograf 1,37). 

Io te lcvl~lune rormnt1.1l standard 
ol ecranului este detw:mlnot de 
p rlnclpluJ explorW-li 1!1ec1ronice o 
lmngl111l (baleajul). l'enlru a ob
sern io mod oor ect o lmaglnc pe 
ecranul u:Jevl:wrulul, spun telmt
clenll televld unll , ea trebuie. p r l
vllă s ub un ungW de 15° \ 'eTtlcal 
şi d e la o dlatuntA egali\. eu 1le pa· 
lru ori dlaaonala ecranului. Ecr"tl
nul de lelevl7.lune 1nnxl111 e:.le cel 
cu diagonala .de G-1 cm, 11.ieceptoare
h: cu diagona la ~le '10 cm fiind 
prea mari pen!ru o vlzlbllilate co
rcclă într-CI lnci'1pere ob~nuită de 
locuit. Cu cii ecranu• e mnl ma11e, 
cu nUt ,. re~enua d(! linii" a recep
torului e mul vbJbilăr cllnd lmprc
!;lp de filrimllure a lmaglnl.L Dl
mtm.Slunea rddllsli I\ earanulul tle 
te1evl~or · se d;itoret1zA condi\illOr 
de vl~lonare şi nu unul stadlu ol 
pragrl!SUIUI te h ntilogio. Ecrnnul ·rv 
„ nu Vfl tltlnge nlcioda:ll\ c.Jlme-nslu
nile celui de cinema" (R. A. Bo
mtskl, A .• Juroskl). 

Astrei, penti•u compoztjln cadru
lui cinemnLOgraf.lc, cUmenslunea c
cmn11lui nu prezintă, al.im timp cit 
p1..'0pci1•1 1n Jnturllo1· e p&.slrntll, nici 
o Cl)nsldngete lett poate sugera 
doar structurarea plastică expresi
vu a SP..'l\iulul clnem::itogrnfic pl'in 
cndi·nj, loL atµl cum ramo unul 
tablou detcrmlnii, um~orl, opţiunea 

pictorului pentru un nnumh UJ> de 
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Pe teme'· gazetăreşti 
compâzl\ie picturală}. Pentru ca
dt•ul de l'v, dhnensiu.nea eerqn,ul\Ji 
işl aL-e importan\a sa, 01·lce igno
tare a ei dUd'nd cMar l a lmposi
bllitntea recept.ă11il corecte din 
_punc:-l de vedere vl2uaJ a e.lemen
t:elo1' ce c.>ompun lm.aglneci. Spaţiul 
cinematogratlc e m1 spa:llu s lruc
'Lurat: de apal-aUtl de fllmat, spn· 
~'lut 1'.Jlinuiul . de T\" e un -spa\h.o 

.s,tructu.rs t şl. de ecra n. 
CllJUnteu 11ctcc.Qtivu a. imail'inii 

~u~lnute pe cal e optica e.s1e mal 
bogata, rna;i blinii deeit cca a imn
ginii elccfr-tm lce. T e>lcvi:d unc:i oot <! 
„ un medi'l'l l.'eee„ (dl..lt>ă tl.xpresia 
lui Mar-shall McLul;ian), <:1dicf1 ofe
iiî o percepţie .vfzualll nesu tm·a1U 
dato1<ili''t sintezei e.lecti:onîce a im•1-
ginl1 . şi ~ dlmens1·un1lor 1'ed1,1se ale 
ecranu1W. De'J'ini~in eleclronică o 
Imaginii (cele 62:>· de •linii) o Cnce 
sih·acă in lnfocma(le, rezulta tul f1-
i.11'd plerâerea dLri cltirlta le o lu
crului repre~~tnt. Aslj.'.el. un con
trast de 1 OOO. ele unl:tăţi in pet·
cepţfa ri.atw~lă 1lre fo 1magi11en 
dnematog.i·atl'cil 150 de unil il li .şl 
do,ar 20 in cea de televtzlu.ne. 

~1 tn cmemtltogi1a·r - sc1'hl· Marcel 
Bluwâl, cbnoşcµţ 1·e~U7.ator al 1e
levJziunli crnnce.ze - .c!&rllalea 
Jmaglnli1 l,)rof1m2imoa sa, I.ac ca 
tot ul 'S'ă d~vl.n,ă tle·cor, Î:IC!OJ-Ul 'fil
Cînd part~, int(lgtîndµ-se aces'twa 
~ element, desigur cel ,mai impor
t1mt. Ec.rnnut televizorului, In l.'tl
port ou cel 'de chretna:, es~ mlnus
clll., Deeonl.1 nu se ved~ Tehnica 
constă aşadar in a indepărla i:le
C?O:ruj pentru B ~utea !i pe1•ceput 
ca a-n-1bian(fl. CU a11re c.uvlnt-e, in 
televlzl11ne. penc.:ru a veilea ăeco
rul, e l trebuJe Să tJe departe, clnr 
pentru a ved.ea 1lCtoruJ, acesta tl'e
buJe s.ă tJe apTo.ape". ln c.oncluzle, 
dacă in c~nema raporltall a cfo1'-de
c9r e un 1·aporL (le contoph·e, io 
televtzltwe . el devine 11n r-0p0rt de 
priol·ltat.e a actorull:ti , a comu]lieă
ton:t1ui. Art>l a petsoan.eJ - lele
vlzfune~ {de regqlă) cere o regie 
in cnre un per80.naJ din pJân me
diu s.ii se d'eplasez.e în prim 'J)lan. 

l"11.lî deai incă uo a1·gument in 
favoarea !f.de!i că televi2li'unea e j.n 
pr.lmul rî·nd un mlJloc ae oomunl
care 4e masă, ce orgauJTţoa.%ă roa
matea io binette de om. stt•ucll.1-
l'ind toate elementele componente 
ale meQ>jllhti audio-vizual trnind 
~a ş'l, mal âl'es_, porrjln(;J de ln 
comivHcator. Ap61, prl.n .dimensiu
nile :ted.\.l.se ale ecra1rnlUi şi defi

·niţia sla'bă a Jmag-i.11li, lele:rizlunea 
cer~. sţ:ntStlc. ·coodlihuic: D~ alU!!l 
,fi'.lnd şi !'> ~ehll,i~ă a comun[c•iril: 
.etl 'trreb1.1ie sli facu eVidentn şl ef i-
clenU\ aC:eastă com~mlc!are. 

De a~. î n compo7.fl.ia ,cacJn1l u i, 
modalltafea de e„"J)resic protJrle ;Va 
li ·shnputafoa. Nu o Slll!SU~ a n
c~i hl\tlărli, ci a eptu•Cu-U. Nu epîLe-
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I ul .i>au CQmp111·n\,i(I, ci sinecdoca şi 
me1mumta. Nu m:nănun.tul <!e 1m
bogăţ.eşte, ci detaliul care se.iru1i!l
:.:ă. D lme1~turtl le re(lusa ale ecra 
nulu1 '.Dv, 1.a co11i:e se adai1gl.% c~1'.ln
t1: luv1zi.u11U cn tclmic<'i ele c:omur11-
cose de masă, fac nec~atfi, ·in con
ceperea şi realizarea compo7.l tiel 
cmd )"ulul„ preferinţa ,penti;:µ grQs
planurl, t>dm-pfanuri, planud me
ci! i şi 1>la n detnili şi evitare.'!, PC? 
CLL posibil, a plniitu·J!or generale 
sn1.1 u celm· d,e aosşmblu ce c.onlin 
ni;uraţle neme.i•os.sli, decoruri bo
ligum1 ic numeroasă, decoruri bo
gato tn a m t'l nunle, peisaje de la1·gă 
ces~lrn~I~. o srruct.urare Pt\rocil a 
caqrul~ţJ, actl.un! r.n.uJ'iip]e şl c.en· 
t ril uge-. Ton te aeestl?a „nu wec 
blneM pc m icul eci'{m, nu comuni.cil 
c.1lur şi · convlpgăt~>I'. 

'.fot ·clin, .aceleaşL considerente nu 
este i·ecotnandal'.il 11ici cruos.)J•c.â ca
d1·e101· l'Utnale dlT-1 ungMurl r;m~I 
pu t ln .ei.bi~nutte pen t1· 1.1 pl!ucepţilL 
normailil (J~lonjeurl şi r.i:icumlctrl 
11eccm1u:ue), 1lliliz.su·ea .prea frec
·ven tXi a u.nQr 9.l:>Iect.lve s pealnl'e· 
(zoom, uoan;ior!otic), mlşcarl de 
ap111•11( 1•npl de cr>anoram.ăr!, trave
llngur..i) sa u abul\cle1'1\a ll'ucajel nr 
opLiee. T-Oate. •ac-este ' cli_u{ăr:i de litn
baJ şi s Ul t lnem.a t.ogra{ sînt pu1Jn 
1)1:e ţuHe de 'Wtte telespeota t'oJ'l, 
c::irc 1J1 'Ca!)lă. în m od (J biŞnul'L ... ca 
micul ecfr:'!n sA le orere ".o J.er~.as
lt'ă deschisă sp.re i'enlitate" şi n.u 
.un spect11a-0I s 11.pn1elahorat al ren
lll~lll . 
Elfbcrinclu~se de s tilistica imagi

ni:l olncmat.ograticn, lmaginea Tv 
puate. folosi, însă. pe:ntTu comuni· 
~ca et'icJentU a m!:!S&julul, un in
l reg sistem de s i·mbolizare. Astfel, 
con:ror.m stu.dlilol' uho1· cercetiHol'l 
in MmeruUl p.<;!hologi_ei ~ n1e
cUa, se pat uti1ha .ch eva Cot'me 
slmple de reprez·entru:e simboliuă, 
bazate, pe „~ec~lonirrcaM eCl'anul.ui. 

lJn . punct i:.t:olnt i'n.ti:-un -plan 
gene1•al ~onstltuie U1'l. i,11cepu.L .E.l 
s~cilă atenţl.n prin r:ncercaxea te
leşf.ie.cta.torulu.i de a. ghicl incotro 
se va indrepta" ce va deveni. 

Fl:ind· tinlc inrt•r-un plan geneJ·nl, 
PLinct ul devine un simboL Acea.stil 
.simbolistlc4 POate.fl utlliza'lă, şi. este 
un.eori , în generieeJe de emlslunl 
realiza te prJn inten;nediul anima
l îei , ca o ten.Lutivâ , de captuce a 
alcn~iel . Oon.şi!lerâm eâ pi:ocedcul 
J1<;1al.e f.l utlli.1:3t. ·cu bune rezultât~ 
şj in flli;nlh;'Ue. i-t:1 plaQ.url .ge'!.ler~Ue : 
1> ubiedul, tiind unio.ul • ..p\rnct" mo-
bft a l imaginii, dh·LJewJi, prin qe
plnsarea sa, privirea şi f\tenW1 tc
lespectaLorulţ.sl. 

Vtirticaln ca simbol al deve111ril. 
al unei pernpedive, poate f.i adcs 
ull!it:<1'tă in iele\•l.7.li.J1'e. Tn\IJbnen 
o!HccleJ1)r detJn~ o semniflcaµe 
major;! prin va1entn s lmbollcll, pri·n 

~mp~L'll\Jn pe ţare o lnţ~·ocluce 111 
cadL"u. 

Orlzontala impa1.te ·supra:fa:lia e
crnn ulul in pin·t.ea de S \IS· şi cea 
ele jos. Blemenlete cadrul.ul capăUi 
linportsrnin şi .s-emnl!icaţl l dlrerl1t<! 
eonrorln aşeză1'.H loL" superjonre sau 
infe1.-ioare ncestel demarca(U. 

Da to rata pat1L1cularllă,11.lor J?el"
cep\Îel ·\•h:uale, sn uar.ea telesp'ec
UltoruJui .Caţă .de imnginea de pe 
~~·im esk> la mijlocul geometric 
at ac;este:! rmaglnl. Orizontala .ge
nerală de un delalch1 al Imaginii, 
.în funcţie de o.şe:rorea s a sub sai.1 
Glerumprn ace.'it ttl punct:, wi rucc ca 
tclespectaturul :>ii „th.imine" $811 bă 
·f ie „ dom.lnaf'l' de imagfuea prezen
tată. 01·l zontala mai operE!n'zil o n 
doua d1Iere11tle1·e in cadrul plQnu
hH - ~ miJlO'cul .ei s~ gpseŞt.e 
"cenlrul alen~Jet "· .Pentru te.lespec
tlitQ.r, cel mai important element 
-01 lmagl·nli va fl cel situat in ·m1J
lt1C'ul ec1'1'llluJul. Cons'Jdei:ăm de 
aceea c~. in~l'-Un l;mt;l i n·t~i-yiu Tv, 
1'ealiZ*lf.ot'ul nu trebtlie sâ cadreze 
niciodată Îll cenku un obiect. un 
element de t'ecu2Lt îi (O vaz:ă du 
r1or l. 1,1n lamgadar, etţ..) p14slnd 
t'OPt•rteru.l şi l.o.tel'lo.cuto:rul sâ.l.! . ele 
o parte şi de alta a aceslul obiect, 
dcoiirece oblecLul Clin centru vn 

·capi.a, pl'ln sihlai:ea sa, interesul. 
Ocb li 1elespectat.oruJul ~ vor opri 
mal intii 12e acest obiect şi abia 
apoi ·se vor î-ncll:.epta ,spre adevă1•n
\ ii cen ţ.l'f de Interes af ih\ag,l'uii -
reporterul ş1 intevlocutorul s!l.u. Do 
asemenea, datori ta. pa.rllcularJ'l.ilţi
lol' perceptiel vizual~. pnttten stingii 
a ~-anl11lul este mal pregnant per
cepută, c.retnd telesI)ectatorului 
.senza1ie subiecliv.ă ele apropiere, de 
".sîmpatie ~. Ounoaşl:el'eâ şi 1olf1Si-
1·en acestcl ~r~icula111yr1:1 a Pf!rcell
ţlel ponte .dele.rrn1na, in ca·arul fil
mării unei emi.sil.n:ti, o j1.1stli am-

· p1ti:sa1-e a palrlllclpanţllor la o de-t~ 
balern, de .exemplu. 
Cunoaşte~a uno_r efecte ps iholo

gicce se doV'edeşte utili şi to Jucli
".iousa u&.ilµar& a culorilor. Specia
Jlşt.ii impnr.:t spectrul IUmlnll in 
autori ca:Jde şi culori i-eci, Culorn e 
calde s înt Lo.nurlle de roşu, po)·to
cafiu şi galben, in timp ce cµl~rlle 
i:ect s'"rnt tonu.ti'le .de verde, ·A1bns-
11.u, violet. Culorile cakle ·au \dbra
!.H 'l':a'?ide şi 'Sînt c.\UOri ,.care îna
i'ntţaka "· ae1e reci 'sint culorf ,1~e 
~ţ ,retrdi". Această- constatare se 
dov,edeşte important-A pen.tru un 
practician a1 televiziunii. U:n bun 
1 ·e11ll7J\l~r t.rebut·e sA evite utnfaa'
rea· unui ca,i;lru i n .care pr.e7.enl.a
.lm'UI (crainic, reporter ek.). hn 
b1·ifc.nt inlr-un cos.tum Sn -nua'nţe 
de albastru, eS:te plM8t Jingii ele
melHe de rec1,1Zilă ·(pe.racle de .tu11-
dul, glastre de .l'lori etc,) a căTOr 
dont!nnntfl CJ1omaticli e 1·nşu l, o~n

jtt.l etc. Aceast11 nu Jll'LH, sau. nu 
numai, din clluto unE!I compo;:lţtl 

lectn1· unlv. 01'. Vlorh:a Bl!OUR 

(C'ontimwre Tn pag. 26) 



XVII. Genurile ziaristice 
Dlscujlo dcspl'e stilul publlclsllc şi subslilurUe ac.eslu!a nu n 

preze~t decit preliminarJUe n~csare pentru analiza genurilor 
:zlarlsllce, a retoricu ace!ttora. 

La lnceput, insă, vom face cite\·a consldera\11 generale privlnc.I 
ae<:1<1slO problemntkft. 

XVII. 1. Genul, expresie 

concretă o ziaristicii 

Vom po11l1 de lâ exemplul edlticl 
unul ziar dintr-o nnumltft zi, Tn cete 
s••se pagini nle snh.• (operll ziaristică 
colectlvlil slnt publica te mal mulle 
t)pere ziaristice lhcllvJduole. Ele se 
deosebesc prin dl menslunj, 11wi11 11:>
cuJ ocupa~ ln poe!nd şi ln arJSam
l>lul ziarului, ~ilr mal nle.<i prin 
modul cum nu ro11t prczcntnle. 

,.Luna cărţii la sal<?„ este un e\·e
niment. Ziaristul îl face cunoscut 
prin lnlermcdlul prczen\el sale in
h--o locamate ruralii La clunlnul 
cltltu rnl tocmai se 1ansează o rorte 
(INFOnMAŢlE), nu va CI singura 
act lune de acest Cel - ailăm de la 
secretarul a djunct al comitetului 
comunal de partid (tNFORMAŢID, 
n :1porH numliru1 cllltorllor blbllD-
1ecll ; .. Mecnnl7.alorul X C.'>le ni 
100-lea de la lncepulul anului·· 
(INFORMAŢIE) ş.a.m.d. 

Lansarea plnnurllor editoriale 
este tot un e\·enlmenl. Pentru n-1 
prezenta, ziaristul nlcgc o allll 
modalitate : lnvl~ sâ rl\spundi\ de 
la iDlrebărlle snJe pe unul dintre 
directorii edit.urilor bucureştene, 
Din discuita cu ci aflăm cll. în 
unul curenl, sînt previzute să apa
ră „n 1

' llllu;i (fNE'ORMATIEJ. 
pl"inlre cJe figurlnd . .. ,(lNtrOR
MAŢIE). iar directorul - cunQs
cuţ scrlltor - inten~!rmenză să t·e
vlnă in lfbr§rll cu o 11ouli carte 
ce-l poa1·tă scmnllţura (INFORMA
Ţl E) ş.a.m .. d . 
Tată dom· d ouii modalltllţl po:<;l

bilo de rnră~are fn presa a unor 
lnfonnatil. S1ruclurnrea lor diferi
tă. în runcUe de mal m~1lle crite
rii, îndreptăţeşte clnsiflcarcn ope
relor uaristlce în genuri. 

De Copt, operele ziaristice se pol 
grnpn ln clase, in raport de apar
tenenta concrelii a lor ln un gen 
zlarlstk. 

Definltta cea mal generală a 
~nulul ne trimite ln accepţia din 
logică, Yolablh'\ ntît in Ş1 iln \,ele na
!UriJ, cil şi fn nrte. fJlosofle, ziaris
tică : „Cln.t;li de obiecte care au 
note e.-.enţiale comune şi cuptfod 
oe! puţ ln dou~ specii " (Dic!lonaru1 
e..'<'.pllcatlv al limbii române). 

ln le<>rla literal urli, .. genul U'C
buic CQ"nc<mut ca o i:rupnrc de 
opere literare bazaUl, lcorot\c, atit 
pe forma externă (melrUI sau 
structura i;peclflcăl crt şi pe for
ma internă (at:l{udlnea1 tonul, sc11-
r>ul in senernl, subiectul şl publicul 
cni·ora ele se adrese.aul)'. 

Gli:NUL ZIARISTl O este o gru-
11arc ele opere ·z1arls llcc, iwind 
comune modalli ll!ile de vretuurarc 
a inlormuţiei şl I\. oplniUor despre 
ca. prccwn şi allludlnca, tonul, 
s tilul. manier ii de prc7.cniarc a 
faptelor şi ideilor. 
Rezultă ea genurile zlorlslicc 

(ca şi genurile litcrat·c) sinl cate
{!frl! a1e prezentării. Pn•zcntarca 
presupune: 

• ~ Conna" externă = ~lructura 
(corelatia dinlre conţinut şi 
formă) 

• •. forma M rnternA = allludinca. 
Ionul, .sinul, manlern de tn
făţl'!'are a !aptelor şi Ideilor 

Despre acela<;i eveniment, pe 
una şi accaş1 lemă s-ar pulea 
scrie - privind teorel\c lucrurile 
- şlirl. articole, reportaje, nnchc
te .ţau pamilete. Decl, contlnutul 
(realii.alea refleclală) este, în ge
neral, 41ce1aşi, direră doar lU'czen
taxca' . 

Sil fncem, din nou, procl7.area 
cil opera $risliclt lmblnli aspel"
lul estetic Cst..ructuM şi stfilul 
- ceen oe se 1:ezolvă şi prln olege
t·ea gen11lui - ) cu cel ştllnlirlc 
{folosire.a argumenfatlel, lmprumu
tarea unor mel.ode şUln~U:lce) şJ. 
mai ales, cu cel politic (eva.luru-en 
şi Clete1mlnru-ea creşterii influen
tei mesajului publlcaUel. a pps
tulul de radio s t televl1.iune. în 
lumin a p1>liticil generale n edJlo
ruluil~. 

Astfel di nu numai asneclul cs
lc llc, ci şi aţpeclul poUtlc. cn şi 
acel ştlinllfic pot influenla d~lsiv 
ale~erea genului zlarisuc. 

1n practica ~larlstlcl\. genurile 
,:,ln l importan\C': 

11 <ten~ Well!!k. A ustln w urcn. Teo • 
rl11 lllcrlllurll. Ed itura pentru lllcnuura 
unlver&\JA. Bu<"Ute4'1J • .11167, p . :sos. 

~) A1rn11ra acestul 1ublec1 vom mal 
rl!·1en1. 

3) Ot. 111 . D. F1!1Jer, "Elfe}(th-UO!il' 
/IOOb~enUn I lft(!r&IUnllj IUIJ)l'kt re· 
d nln 1rov1,1Jtlll. LVO\'• Izdnt}el'lll\"o „ V.lstn 
Skola •, llml. p . 8. 

• 11enlîru ZIARIST : cum :;ă-şl 
!>lructure-~e tnflorma1me. argumen~ 
tele, ll' Jncluzlll~ cum sa sq dtXU
me.ntexe :.au cum să 1olo~â do
cumt>nl.:11-e.:i e.'tls1ient11, •ar în 1unr\I~ 
de aceste cleme.ole - care \"3 fi 
c~t m..'li P:>~rivi tă pret..en.tare ; 

• pentru REOACŢJE, in functie 
de profllul numl1rutw snu al p11bll
c.atle1 (emisnmii. postului de rndlo 
sau de l<'lc:w!7June). ce JXmdere vor 
avea şl.\rile, artlcolcle. reparhjere 
ele. 

Fiecare J!en zlar1..~ic l'n pat"(e ~e 
<::i"'loel«lze.11..A 'Prin : <:'lnj.lnul in
rormn\.lonhl- deaUc; lnsu$l:rJ st.nuc
tu~J-rompozrlfon;i1c ; parliouJQ:rl
lii\ I stillst:ce. 

Ace:.le caracleJ.•tsticl s.In~ în e
ceLaşJ timp .şi poc.JbiJ~ crHerll de 
c145Hkwc a gen\.Wilor zîtlr!stice. 

XVII. 2. Closificor~a 

genurilor ziaristice 

O •l"Cl.>1'lun1.Mor fu:nc~1i~or publl
cl.sLC'C r>eilnaria ne !răspuntl, $tenU.lile 
zlarlstlcc pot LI lmpăl'\ile [n dO".iă 
mar i guupe : 

• gel'IUl'i JNFORMAT rvE : 
e genuri COMENTATTV~') 
Gcmurlle Informativo eu, ~prin-

oipnlll sarclnă, d!Lu.z.1Xea !n!orma
lieJ dln cele nn.l diverse domenii 
d<> acUviLn.le (politică, cconomldi, 
!<Oelalil, crullurolli. etc.). 

,nc/i de la p1·Jmc'!e zi a:re Cin 
:>cnsul actual al cm".i:n t.uhti - cu 
P&iod!citate, num.fir Ş} dată de a
JXUi(!e, cu UUu. mi liraj de masil) 
apărute ln lwne. genurile înfor
maUve ~u ocupat S{latii larg!. T en
dLnţa S"'1 accentuat odată cu 
scurgerea v:remH. ApanUa noUor 
telmld (rac;Uo. te1.evJ7June) mal o
perative în difuzi:r:roo l:riformat,!eJ. 
inu au e."<clU3 pre7.ertln aceste:l'l, in 
ronll'!lua.re, in cdloane1e presei soti
.c;c, Mal mult eh.iru-, exlstil ~ aslllzl 
1rn1n1~1~ .,.Uaire de l:nfcim.aţle'(. 

de.şi presa scm:să esle rurmăr.itA, 1nni 
ales, pcnbiiu genurOe <lOcnenlalih'c 
(in C<JTTl.pair.aţlo eu radloo.11, de c~ 
x~mpl u). 

Cele dlntll ziare i·om.ă.'neştl (,;Ou
r lerU'I romime6c '' - l,829, „Albln.n 
românească" - 182.9, „Gazeta de 
Tronsllvania" - 1S375>, dar mai a
l(!S, mariile perJooI~e de ma1 Lirzlu 
- ,.Unlven:lil " • •. ./\~evArul ''. , Di-

I) \'~rl. l n nclllilt uns : oauivlnn lJU-
101. Jurnalism. OnlvCT'Slt.ate;; dtn Bucu
reşU. 'F11c11H..icş dc lstorlC! _ţi ntosotlc, 
111112. p. 11.$ 51 urm. : Miios :'<luko. T c
Jcvmu• :Zurnl\llstllu1. Pral'la, Vydatclstvl 
'll1w!:1"r-. 1976-1917 : Roiter Cl!IU&Sl?, t.cs 
~ouvrllr~. Bruxelles. 1063. p. 23 ~ G~
Yf'ln.Ur 1J1nrl. ll:datiel'sr.-o l>OlltlcekoJ 
lltcr111urf. Moakvn. l91il : Tolltll Mono
v11. Dlfcren1 trovan~ nn. Zwtro\•ct c ,. 
1>tl!al3. ln : Blllr;11n1tll ~mUIS1, nr. 4, 
t"IUI. o. lll-22. 

S) CI. c. A nUp, l.Storln prcscl rom~
n r. Acndcrnln •• ŞtefM Glleor!Uliu•. Fn
C1l1lt;11ca dr 2.\arfsUcll, BtlCUte$U. 11179, 
11. 64 : ~ ln pruncie ~lodlce romo.ncs\i 
~<' putenu ~Jtl : •ll rl J>OUllac. noutllU 
11e 111 te:urul rhbo1ulul, documente o
tlclnlt'. v(';U dl)5Jlrt' neito1 •.• " 
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Retorică ziaristică.' 
mlncal-<1"") _.a'u l1~aLus in pag·'Tllle lor 
genur :lc i·rr,!ormaU\re. 

ln p;rezen t. la J'l<>i iTI \.a ra. apar 
şi colldlane cu 1>rec!idel.'c JnCorma
t'.ve : ,, lin l'<>rtna~i'a. :au.01.1ireslrlu lu.I". 
„Spi.:1.t1lu'1 11

• Făl'i1. n avea sklcl a~ 
a~t oaT~cter, ,.&>mânia libera „ w
.lluzează o gamă largă de genuri .in
tormatlve. Un soop similar il ur
mfr&sc Ja r'..a.dlo emls1Uinllc com
plexe de aclru~1ll,!i~l (,.'R.a~or.ro,gra
mul d,l1mln~l1i", „iOc Ita I Lu :J" . ,.O
rcic serii">. 

Genul infonnaUv (un:bm:mtal 
mte ŞTmEA. Uc oble~!, şl~r~• iire
bt.i,le 1iâ ·~?UJndli, ~ cum <am 
ro;il ~văt.all, J111 1i1nl11'E!bilnJJle cine 1 cc? 
ciod'l unde ? Adeseari. îflsâ. contl
ne şi elemente comentat ive : răs
wnsurlle la inllrebăriJ.e de re? şi 
cum 'l 

Ev.Jdenl, p11tln'el1>~u~ <ible::li v Gl 
şUr1.1 este sl\ i·n'formaT.e. J1n(W11l\ind. 
in a~laşi il:anp, şlirea orlcnteazl, 
formead, educi puhlleuL Ac:esl 
din urmă obiect! v se r.ea!Jzc,."l7l\ ,Jm'n 
selec:~ia ev,enimenie1o1:7 tmta.te, cit 
şi pilim faptul cli ştln-ea estu, de 
1nullc orl, un ,,senm.al" . ca'l•e va Li 
contmuat. ~xti:ns, a,ptoWndat prin 
aU.t.e genuri ziatlisU<:e. 

REPORTAJUL poale •fi®ra. mă
an· prl1n,~1·-o speole a ~. sl fn~i:e 
l(enurl'le ~nlrOl'mat!Ne. Geniul accsba 
se c.:ir.a.cterizenzll pri11 implloarea 
ziarh..tului in ovenimenbul preî.en
tat, r~u-se de mlJloace ~ite
orar-p1asLr,ce. 

iÎm br..:.o sllunne lQSenlli.nJlllC'!lro ~e 
or.tl\ sl lNTERVlUL. gen crn:e (lez
\'ă'lulc 1'.aptele. evenfm<mt.e1c, ide1-

le prin .i-nl.et'medlul di~uţlci zia
rj11tului ou un inlerlo--.ulnr, tn 1Jr
m11 unei i!ntrevederl. 'F<J.Pm~ el "JŞ\-:;fi 
de i'Tlllerv.i'U ~te su~illmea l'Tlke
oorc-i-1\souns. 
Să pr~l7Am. încă o dalii că. to

bu<:i. numai unele reoort:'I ie Sl)U 
lmterv lurl oot r i inclJuse hi i;fer.:i 
lrnwrm~ti,Vl:l(!.u.i. E11te VCll•l>n de aGC.
le clpere lhttliillu. au <'l"r,p.:teri:<.L!
clle tip gen amlnb•te. in cru·e J>rc
dnmlnl elemen14!'1e lnft'lrm.atlve. 

A:\t.e spet"îl <Ic re.oort." I !'!lu de 
1111tenrh1 stn,t ,m,<1i ~""le iiO e.le
maTll~ oomen,tatllv-anla.l'ltirce ?>i a
D"t"li'll. de fapt, i>ferel genurilor co
m«>ntntlvc. 

'F1e;'.lre eu sn ::lftiCut .săt1. avind 
cron1mii pon<lcn-m1 acorrial.li arau
m('!T1t„b1~i. an,.,„, 17,cl f~1,'iSP1J1111µrtn<Yi· 

li> l11lf t>bl\nl1te rl r. rn? 111 1:11m ?\. 
;\RTICOLUL, ANCHETA. CRONl-

fTI Tn nrtlc.-olul-pro«rl\lll ni :r:larul.u\ 
.• t>l mlne11111" !iC C911$C;mn.Q 11>Sl1tl no11lul 
c111H1llln ; •• un Zllll.' C.uc !l.'i ol)tirA ln 
1.orl dC! :sl. ln cntcn orlcllrnl cclllţcan. 
111 ol'li>e (!011 ni tl'1111l... prch1llndenl sl 
'<l'l·I 1-\1\ lr.ie ln 1<11 ere n-a petrecut de 
ll!rl 111 ritnll n2.I, oC'tic T.1 s l Pl'llle noap
t<?.„" 1 •. Adovllrul de dlmlnea\ll". an 
1. nr. 1. li februarie 1904\. Aoud Tl-
b~rlu Avnunescu. ,.Adevlrul". &J1$ca· 
ren d <!mOcr11.Uc' ~l ~oclllll11tll <t-9S-192il). 
Edll111'i\ l"e>llllf;'l\, B~1c11~U. 103''. Jl. 5~. 
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CA. DOCUl\tEN'l'ArtUI-. PAMFLE
TUL, ESEUL sinl gemui romrota
li\Tc, 

J\ce<itc genuii - p · ,, Ic t.'111 ex-
coplla ~nchel-el - se inl1ilinl."f>C. Tn
cleo&ibi, 111 P l''?.\11 spe:~;a1l1m1n (ar
Ucolul tcorcllc - în „Era ~ciall:;· 
tă", cronica - în • Tcal :ul". „Ci
nema", p ;i.rnflclul - în .,Ur7.icr1 "') 1 

dar şi in pres11 rle !llllr_.~mare ;;c
nc.am,lă, iool pull.rt prl'n Amele :>t)l?cil: 
articolul ~prin speul!ilc .>u.lc - c1li
torlalul, arllcolol d e anallzli. co 
mentariul) sau eseu] d ln „Scinlclu, 
documentarul - in " România li
beru", etc. 

W 'llr-o moda~1t.ate J>'lil .!1ll;;i, prltn
cl.palele gen1u1;1 se r:egil.'>CSc în In
tre.aga zlarlsllcă, ialtret •• Ce m!!l 
poate rămine dinlr-1.1 pneină de g..'.l
zct.A in care nu se gllscş\:e ~.ns
mul IU'OU>\ p:un.llel, e:n'olla ~rdvund 
omenâască n umil rop...,rtaj, nQul.ak•, 
1une.i ~lhi ? "'> 

Jn 1fnte1·iottUI Oecârul Hl?ll. Cl:1-
sl!lcii.'rile în ~pc::il i>:>I unna douil 
cru~·ji v.aJabl'lc penlJJ'll ,\03le 1te
ai1u.rtiile: 

• s trucluraJ-compozlllona l şl 
• lema.tic 
De:Sigur. fa f1~11-c i;cn, c.~il'it.a şi 

criterii sp~cirice de cl.asiflcare. 
Oat~tm,lstJJioliJe fh:.căN~ gen. oii.\ 

flecăl-el specii le vr.m rn.cc ulle\·:or 
Tn cele cc mmcalil, st\ lreccm cite
\'" ohservaţl i cu Lll'l caracter mi!I 
g<"neoral. 

t. Orice l{tm 7.iarisllo trebuie t.il 
albă, cia ,punct de pornh~c. fapta 
<lin rcall&ate. Genurile se deose
besc Intre ele PTin m aniera de pre
zentare a faptelor sch:ctate de zia
r ist. 

2. Unel~ !{CIJ'H>ri <"1mun11,.~. în 
pri'mui rlnd. fapt!?. ~veml'm<.mlc Ml-
re.1, reparl.aju'l. lnleh·iul). .nltdc 
:>in.t crestim1le cr,muoicî1rll iţlcllor 

(articolul, eseul). Crmunicind lt~ă. 
!a_pli!, evenimente, - t-lii:e:~. r~ 
port.aiu!l. sau lnlmi,•:ru1 vehl culeaz~ , 
,iJl acelaşi L~mp. tetei. 011ril\ cum .:il'
l i'C..'dlul sl eseul itill ll--"'l comu.nlc:i 
~de! abstracte. dln n""nt. ci bal.ll-
1.e, in ullimli insllnll\, t.-.1 ~ f.:iµ-
lc, pe eveniment~. t 

:t. Im lnl~1~ioi'lut fle!"\i1µi t;cn, spc
cl lle d eoseblll? iprirn c:Ili tori uit lctinic
lurcil-oompozllional trrmi:-ază cn
l<'a de la s implu la eom11 lt>~. De 
exemplu : ŞTLRE-A - (la<;ll. şt.'n• 
m u1U!plil. notJ\ ~ A.Rl'ICOL - ro
la tia:re, IB.rllc:Ol de M'lUU\, e<lltorltil. 
t.coretl.c etc. 

4 . .Prin crlt.etiUl l.!'malk. j!enuri-
1e se pol c.111..<ilfica pc dommll pn1-
blematlce: po1ltic. t."l"(lqli"mi~ S"l
Qial. oul;f!ural. ş~l t!llif.k. sptT"tiv. 

Conform aoo111,tiaşi <iritenlu, C't'·«nl
ca poale LI : P'C'lllî eA. C"J'Cn<'m 1 ci\ , 
soctală, şt.im\lf!că. 111era1ii. artbtl-

;> Geo Bo11>m. Jn1rod11eţ\r11 tn ri:11ortllJ, 
tn \'OL „AnU lmpotrlvlrll" • .EtttlUl'8 ll1J
ncre1u1111. Aunur~tl. 1J!1'.1. J). 1JI. 

ca. (teatrala. clnern3lni.;Mf1<'„ mu
~icalil, ))l"\.'ilici, d e (l•n~) . de rnd!t1 
şi lelevlz'une. sp ~u"-'· a di v< rl.i5-
menlw1ru1 (mtj(li, f1Lnlelic, l -r1di.!r> 
<'Le. I, rc''ii\t:;i 1:rt' •el. 

5. Genurile zlarisl,!icc !1mc\!{1'1o.l
r.fi ca u.n sL~tcm, in care clcmenlc
lc lt;tenurile) se p<Jt lnlcrf rra. 

l n prm:f !ca 4nrl::.t lci'I, ::ie rna1 in
f,l ln~ t'C.'1> •rlo!hhtll-•1nPholii. n:por
io'l.iul•lnl t'rv.i1u, f\."{}::>r l aJul~e::cu. lira 
tcrvJ ul ~pa m0cl, in lCl'\"ÎUl·l'U1Chelfi. 
:mcneta-11:imrJcL ~rl!C"'lul-pamflel. 

De nllfcl. rarcorJ. in cnfoi:tinete 
7.1.nte:li r şi r~vjstcl< ll". La il'.fl(l.lco şi w
l evîzi1t111c -0.p:ir ~(,mo\Jri pu,i·e Ele se 
il1h'er>lll11Uf').d în alln~n' l ~Ct1'PIJ'1 UI 
o •mun : in<lepUrn °ren fun::l111< r so
c1.nl ~p.~'iUec şl publkfstloo. ln a
O<'SL dcm1r.r-;. Hecm1·c gen işi arc irn
pvtl~Ji.1.u !'l-'l. prlicc lel\Clirhlwrc, c.t in 
<ie&t puncl de vodere. nu $0 Justi
rlcă .") 

6. Contl'lbu\ia Cotorepcrl«Ulul ~n 
7inrlsUcli n dat naşlere un(ll' genuri 
Specifice : ştirea rollfl (f'.1binsU!:n
t·airreuJ), fotorer>u1"1111,j11l, ft 1fnnnoh·c
ta. foi icrrinrea. 

7. Prol u:ilc din Pfe"il sC'l''~ă. ge
nur: Jc :11iarist~ce şi-au pă„lral d"l
l <;:1lc esenţiale la rndh> ş i l eleviilu
ll!! 

Elomcntc spcctr11ce există , rti•cs
·fc. pcnf ru (ie(.wrc <IJ.:l.n.'11 in Pl'trlc. 
De exemplu. in ~a se-risi\, 'COli
d~<ml! , sLlrea int.-c1>c .cti rllsr·unc;ul 
la ilnLreburea oina 7, sp1·c deicnilil-
1-c de arae.'lŞI ş~i1·c Io n's'tllo :JI l.a
le\rlzhm~. care ITeQ\,Jie ~ <l OO dls
puns. inalnlc <Ic I.cm!<'. la inlrcb:1-
1·ea ci' (s-a intlmf)!al) '? 

C.'l monleră de ruruzare n iţ.m11-
rtl~r 1.l.orl:;ti:ce. :>peci fitci\ tX'nlru r.a
dln sl lclcvizh anc. este h·ansmlisl" 
dircctil. 

XVII . 3. Genul iiaristic 

doar o problemă de opţiune 

IJ:>upli ewn am m<11 am·nh!l. !(o
nuJ zl,n»<tlc pnate LI ~hm de ziarli.t . 
irwi'r1te s::iu (pan.wu presa scrl5ă) 
dupa d~ument1i1 rc:1 lerrnit.l1c:.ă, trni 
~Ic :<i1l-t ffc indi::.·•t de rcdac(ie, 
i n r·~1'l<1rt ele net"A"'i t~~llc z.Ja.1'\.ll lll 
(emls"u:nll, programului\. 

t n <?rlcc situ:;itle. dcoiz.ia ddi ni 
l1fv{1 ~'C ia ci uoli t;ermf111..'tl'Elfl d'Oeu
men Ul1111! 1 emal~ce. c.llnkl Cie"...n,re a
ani'Jlî\U:nt intHnlţ ln .re:tlJf;aţe p:l(ltc 
hol~i vlltr-3t'ea Cormi\ dQ prczcm
tare. 

De acce;i sini şi h cec:arc CUt'l":\S
t1oh'\elţ <le ba.7.li l'l!forl ~m1r.e kt w·
JloUT'I. Ol111c n.u şLlc f!I:' ~enurt nn• la 
digl>C'1.iitJ„ pc<ntr:u J-şt e.-<prh'M luc:xi 

IJI Pr nrmclr 11n11I 1tn1p1 nt ilnrl11lu
h1I C41'7b"ltc1•c). Tn : Pn:isn nonet r6, 6 . 
t~l". o. n, ln lnlcrvenţl11 !iD. t;;orMlln 
Ş\jnlnnc~Cll nflrm () : , •••• Am lmDl'C~l ll 
cil orncllcllm. 11m:6rl. un fel de doporo
•alllrc tormnlll. d<? fnelnr4 ndmlnl~tfO.· 
11\·ll : nnchcl!I - genial ln care 11tttudl· 
nea 1rn1111t.iruluL trebuie Să !!<.> rt'levc cu 
pre1mn.n111 : reI>OrniJ11t - conumnlirl 
plnclde. comblnnlc cu '!lrur l de cllrr şi. 
adJecvlvr 110nnrc cc 1IH1cs;e. ;utesc11. rl'n
nuueo descrtsa". 



r.iia:rlr.i.ic:i m t l>Oâte ni!11 su alengiî 
finfra mul tLPll!ile ;p0$i,J:>i lilili1. 

Pe lingă· cuooşllflll~ele desp:re spe
cil\lmi!l şf ceruntcl~ tiecâm.lil ~ !n 
parte. zlaNi>t:W îşI_ fol'l1\~'7.li şf î?I 
dezvoJUl al{)t;ftludjnfia irn vederea fo
,IQS!Jrii creal:oo.1-e a cu11oştiinţe1or de 
speci.a~l1la1e. Numai in <11."eSL Cel, 
;r.fa~ll'ilil.•l Va l)J.l 1ea· să rec\aţ: teze o
perau.~, foieJfglbil. e-0n vil1gltor, va· 
rial. 

Bil\ci'l'l\me.S, nu Vttm ttece ou ve· 
c;lot-ea llnpt.l.111 ci'i e~st.ii gazetari oar-c 
s-n-0 speciălllf7.8lt int1:-~unuJ l'!tlu mai 
mUllte genuri zl11nişLtce.. Rute.m, lt.1-
f,uşl, n.l'lrma. tă (• -0.;etncn~ sr>eota
li~re de tlmpu11iu dăuneazjj pi-dte
~Lumj I. Zl111Mşbl'i bl.t'l'll. . chliar ttaci't 
pref ei:ă u.n i;en smu chla<r da-cn sin I 
f<>toşj l! u-nll.alel'all iin l'e(\a<:f.li , or1-
cjnQ" ll'Ol r,1 c•1pabfli să. se ~xprJme 
- !(;ei puti.n onambil - în cele mai 
var.Jmte Cn1·nic g'aZ!!Lil're.şli, 

D e multe Ot:I, stnt apreojalc <l!' 
Ptll>l,i:C $all ill'I rednetil O®t~ 7.li1-
1is;tf-ce caTe nu r~pcctl'i c:im;ianeh> 
~enu!lul. 

Ai-11l bl~Uui<l mrnl.\ 'llll't;i lc;leeo dl 
qe-ni.mlle ~laiititJ'lre nu ..smt lncorsr
tMe ele rrea,uli rigide. 

I\ t."Uln,cl de re esl~ neccsa1•ă d.1-
noa,c;tei·ea l-br ·1 

Jn prl mi.d ri·nd. pc.nt\'-.u di petmi
te· 1>mfeslon1JŞL!for. o:JIL'llr,,;c.itt-Orl gî 
rllfe1·Itelor f«me Ci<> cX.pr1mare. sfi 
opte-1,e operativ n~nwu ac-e!ea rore 
îl a.simim e!icicnta m.;i.'iilma in si~ 
IRJ.a\Jin dată. 

I n al ~llea i"ind. pef!J;i'u că ~de
vlirat:p ; 1'l1)Tar:4 illlr-im f;\1;1menf11 
(indl\!Sh• î1n cel ni gerlllnlor zia
ristice) poate î:n~ m:m:i1 ciupit 
ce se ştie lrAt to Cma.l 'tea1M. cum> 
:;~ ,Cl:e<lt a!Îtel'~· Abia 81)01 se 
Pl">lillie tre1rc la t1~t.m;oa (,preLLMJra· 
r~J ''1J!l1ei ia111umtw documenllir1. 
FJeo.i'l'~ sliunHe. fleo.i•re eVt<J'.l imC'lll 
nre !)ari icuJnvltiltUe sale ce nu se 
i nc.u.dt-ează perred i.n Un:Hel1e 1u:ni 1i 
gen ~~ ~It.lJI. 
Pm~azl.ncl fi rn-i;.fmp roarle c:t.1-

nn:"Wtil nu cx.fslu Jt(mi.rri in .o;iilll~ 
CÎ llUITl.'IJÎ -Opere marîsticx> ~acl..nle 
in. cllfe1,i1e g!!n.un. Deş i r raz;i cr>n
t1"11e Q oa.recente ~er<m?. ea ·Jui;ti
fică n ccc..<;ital.c1\ eCortoluJ r rcator, 
niy-~119lE"·'I tnlcntu1uf 7.lnrlsl ului. 

B\nelnţeles, creaHa ln 7.l,al;'l~fldi 
h:ebule Să t-lrna seama de ~Nidf\Lile 
istcn'ke, JXilil'icti, SfJcîa }e, ~n<inli
c~ 01le SQCiel~\Li. 

Se r>t:me mtrebu~·oo ; oricărui su
t)j (l(tt I se llot.rh·cc;te orice gen 'llfa
r i11tlc? 

Pnnt1•u n' ribpu,noe. vQm recurge 
la cl tc\'a eumpl.lfică.11t. 

t . „Din stati11 C.F.R Tl tan p(1r
nesu din Buc.ure.'lli şi Ollcnî,ţa. in 
24 de ore. 15 trcnu1i 'de pe1~Nine ·1• 

2 .• „ -.Gat'1\"" Ti tan nu ·este, de fapt, 
cleci:t o bnmcă de l emn cu. ghişee 
Jmp1·m•i1~le. l'lit'U ~m de a'>te.pt11re 
şj Ulrl! adii\lo.st:, fără o mfoă salfi 
pentT.1;1 "*mama si coplJu.J~ "' fl'irll 
oile depenclinw sh•ict necesnl'e" . 

3. „ tn satul r.:im~teş!.hCli.lblorl 
s·a m•ganizat o nuntii il1 ·şco<ilă. 

Retorică ziaristică 
Sinibătă şi -Ouml.J~ică - nuntă, 
luni... 

Luni <ilminoatn. c.levU nu giîsil 
şcuala incunJ1irnla dC. cotrltu'l şi me
su lnthist•. tal • lociniul... pt\J1Lru 
IÎU!) t.'l. 

O şcoală o~eoaHi, .cft.rein. îJ Iu
s :i:>C'1'u anuJa1e ţelu nlc .şi Jd<NJlurfte. 
<1 şcoală. 

Dupil uitţ?wi 7.llc, un lm;l)l!dor 
tll tl minister cx,plk11 · nunta n~n 
fo!!t it1 SC'>l'.l lll, ci -in curl~1 ~etilii , 
cN•a co ~~•c cu llilll l al1ceva„" C!'!')' 

E..-.tc c\•ldern cu ~x~mvlelt> noas
tre 11p:41•tfn rlccnre clle unui {!e n '. 
1 ~le () şli re, 2 - notft crllki i. 
3 - Cnpl dlvenr.. Comună le e.~e 
d ~ar dt'\CUmen l.:u-en.: 6lu. tJll \CUu ,fa 
publlcatc .sub aceaslă fo11rnH. Cazul 
rnul rfo· ln en.ro pr<'\fi·n toot.e t~lf
l-"? lc a dnt n<.1')lerr>„ if\S1i. unE'I an
rhele. l!hh1r uneî sull e de nnrhete''J. 
E:.lt! normul. fllplclo11 nm1ntHe 11 
s..uu nclâugnl ~i <illele, pl'lh tr-un. 
'1-l)'ll' ~ inveslig!fti I. 

Se m,,1 pltne o Jnl.rebil~ : o 
lemă poafo fi tral.otâ prLn orice gen 
-z inrlstie"l 

'Pen 1:!11.1 n ră.'3nundc 1"1 r11trroba1't>. 
să u111 miilrlm un I~gmC'nt d in clJs
cupia ~m,1.a tll d.c i'lfe,ag"l 1 Udt ••li1 1.'U 
;,,iarfst'\il am~ic.m .f"mes- Drls~ll!: 

..- Despre cc !';cTiu editoriale
le ... 

- Da-:P?"e nr1cc. 
- Pon.te fi tiC(!St „or icea clrlar 

nrlce '1 Da la un s n!Jiect cc in 
teresează r>hlnc tn plnll la, Ră 7,1-
ccm. calita~ţa ambalnJolor de 
~ticlîi '? 

- Aş zke ci1. . . d:a. A!S zî ~ 
Că. tlia. A<111 mi Vi\ d.:i li U;J1 Qt<cm
pl;u. /\c1.11n dou•l s~pt~mînl :am 
sonls Ulll ediwrl.al <ile:spre m1to
nn5ele aill ma11t:llre. p:! t'"l're l~ 
gri.<;e.ş1,1 pe tontie clrumurjte. r-n
t.r®u()i monede şi Qb\<i l ră'C"ti
t.oarc, sand\'ici11d, ţ:eaŞt".Q cu c.:1-
Cea. Asemli'lioo 'mlişlnăti' I a\J un 
er~t dezumSl),174~. :ilnt fnar-
lc :reci. inJo])i?rwn 1'.lc. No".111.1ts:1. 
tinl'•u, ciind ''reu11i~ dia· ele nu 
funcţlo.n~"!l-ă., ~:tjn!!nll rncep :-;ă 
le loVe.'lf$clt le ::;cutbră. cindv, 
vom deveI11~ p1'Cib."tbi'1 o Ş'")(J:et:ifo. 
m t'll're a'lW'frutlele 4Stea v<"r 
\'t'OO să ne .şi 1,'li..qpi>ndă. :iă :ll u:1 
de vorbă cu 001 nvind t~xl.c .cli-
1H1l1nlc inreg,jstrate . • . Aşa ce va 
n-Me ele ce sfi ne bucut·e" tt•i. 

!'01'n:i nd de ln d ial<>~l.l'l ci !;at şi. 
Îll generoJ. de ln practic~ T.aTl'Sbică. 
p.;>l fi de$prmse dte\rn c:on·dU?„ii : 

R) Sint flr1t..uşi .ţemc ori eveni-
mente şi idâ.l ca1r~ cm· s.li Cfo h«1.-

9) ,;O nunl l\ lnn.--q ~c~IJ\ snu pove& 
u 111 unul l'lbui~ (R9ml\nln litici'(\«. 2 (c
brtui.rJn 1002) ş1 „iro1l cu ldft.ttl , dllr- pu· 
lini cu 1111m~ ln 1111 t • <..Romll.!iio llb_C?• 
ni". a februa rie 19112). 

10) · 'S. UdrofU, De vorbă c.4 Jllllll!S 
Otlscoll, publlc1s1 Io .. 'l!'lle Nnt1on111 
obsdl"V~r~. s.u.A . : fn Pres~ nouu·I\, 

7. 1g19, p. -19, 

tak•, tn s~ prin ~1wntilcc ge
nuri. O l~ P~11.Ll ~ Î,fl~ îlllC'ăr· 
cal!'.i. de pooturule. scnmid'l'C.aţîri so
cltdc, eoorwotnlC'~ p 1>11111ice (de exem
plu. are}lei•oa prooWlU'vlUi\il lt\ll-n 
C'i i r1nţ1'-o i.ţj,j,fep11mdere) are lo~t.c 
rr. -.: tlvele să Ue inf.i'J\IŞ<nlil pni111.tn·-un 

articol. Se Îlnb!mpln ~ l'CJ ~nd .!ap· 
t-ul se reretil 1~1 un elev <:e a $lll
V<11t de .la me-c dou11 tem~ a{tlate: 
i:n impm11b:1l~bate:L ne a 'leş i · dli!D 
tr-un au(Jl)t.u:rism ,,-atalil~t·' m D lm
b 1v lţ.a '/ Cazul a r>C\S~ .şi a Nimaş 
subiecl!t.U unul fopl dl \'E!l"S. 

Cu ~te ouv.l:rrte. l.cm<! ua ·mm·e 
nn vergt.#!ii, ovein.ftnQtJ.t.e şi Caple cu 
l.'l rgI lm1~ll~li1) ret'Iamii i:oloslirea 
UTlOr gen-ul'i Jl.'!U o mr11i mure po.nde.re 
~ aspedu.lui oomentatlv (ar.tl~l, 
n "ld1elă), i'lr lema. e\'WJi l11t.'l?l~ şi 
Caple de itote:i•es perlie'ic sii fie pre
zt-.nlale fo l un;:i ci•rtd se cll!niiliderîi cA 
m:?rl Ul) p1iLn hrmt'l.JIR i'fl care as~
l.ul iJJfQrmMlv t>redumlnâ. 

b) Gite<.>d.aită. ca lin. e.xero,Plvl a
micr1 lit, o problem!! ca1>iu~no· mJ
~rA p0ate devel'tJ sl.tbiec'l.Ul un'\ţj 
artJ.col .a~UQci cin'd ztarlsb~ril treuşe,ş
le să-.i desprJll'lilă şen11n1i rLw.Uîle ce 
c!,epăşescr llnill~t- sttua~!ei o:>n.:orero 
dn ~. llăciD(J ~l!t.l,l.tt d'e idel, aJ.~ri 
ahld la ~clu~li ~i, e.ven Iru.al. cbfor 
la so1uiij. 

c) PnZli ~fa P<ill i'lţ:o-ldeologlcif pe 
eat·p se Sftueazjl tiQirlŞli!.L) Clelt>.rml
.nă opţiunea penbru llln J!en sa;u al
hcl, ~a :refile..x ar -in1~11,11fnil.el· ce (I 

ae(l1'(!a (sau nu " ~t11ll 'Ullnr ţe
me. eveni'rne1~. fapte. 

Un exemplu cdleh('IU ~lle ,,1\iflaJce-
1·('a D.rey.fius•'-. DÎ!ll lir-'U!O fia,pt divers 
de SJ>l'>naj, ca7JUl s~ tfti.flS:(ot\IY\at 
l.ntr-o <111'\Plll campan,ie 1d.e Pl'CSă. 
l.1 oaT:e at1 ooncurat dtrerite ~~111wl 
;o:iairlsllce, tle la ca11'licn:tniră pilnii la 
r1!l1,b1'ul „,Pncause'' « h•I F:mUe 
:t.oln. 

Optiu nea peri tir·u llO u.~,um.lt ~ 
„1pcrj radaeka·ea in Jd1mitele lrmou
se ele rlgoa+en !lcciirul!n îinipa:rtc şi , 
l<•l:oda;t ă. deplişl'lld~ prinbr-o crea
tie 1)1.lr -pei . ;mală. oon..<tt!lurc .~pie
i.ne oe Îllllcel'<lOl'e" pen111•1u oriice· zfa
list. 

Miai mul'l clecll aUI. sve.cUicul 
!;C»Ullll C-OITl1mbti1c la fo1nm Blr~ per
S<•nall1J1Vl 'Pl\O(luctil~1 · ?Jha1til!Uce. 

Pe de o pnrte. 1;iperC!e acelulasl 
gen .se po1t „de!CU.p-,..1" şi illlla'liua. glî
l.>înd:u-lî -~ 1111D~le comune, dar şi 
·d~bkl~e. 01.~a.tli c11la1·, „de
cupa}ul " dl.I lj'laş~ere im01· voiwne de 
ese~rl, .de rCJ)m-lQfe. <llc lnLellVJLu'Î 
ck. (1+Cron.11.1He ,optirnls'tului" a le 
lui G. Citlllll'ie!!Ou, oa."m!llel~C- Iul 
N.D. Coi:~ şi T. Anghe7J. „Tei!il·~ 
rll n labilllmt 11 ~ „l3f1lel ul Io conl!rol" 
ele D. P<>iJescu, „~ub S<)mn:\111 i!J1Lre
bărll'' - Interviuri ~enm.ate ~te 'A. 
P.âµne&ot.l s.a.m ;d.l. 

Pe de <Jill~ pi:u-t:e. ~~lflcu.l ge
n.atul det~J·m.'l~\il Sl)e:l!d'iou1 opetel 
ziaristice cdlec;lllve (de exelî\l>ÎU. 
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ponderea reportajului-anchetă ln nalUatea autoruiui. din 1'clnlia Iul 
revista ,,Flacăra" con(eră un llmb1·u cu genuJ tolQSiţ sau (şi) cu ~e-
~pec!'flc publl,caUel). r'1 de a.bordare. a reniei ş I, bimeiin-

hi ocmtrarea 1PCrsonalliUi tll one- ~ele:>. d:in talen1lut lui, 
irel zlu.11Js ice, specUl!1cuilul genulu'l l'D ler.Cer.cn ţele dl:ntrc spec!fdcul 
i se mal adatugă maniera de abor- genului, maru!.er.a de a'!){irdare şi 
dare a unei teme, a unei prob1emn- ~tal.ea autorului ~int şi mal 
ticl, in rnport de canalele de di- pregnante 111 oper.a ~larisl'd glo--
fw,are Cp:resă scri~O. r~dio. televl- balii (colectivă), in care cele h'ci 
zhme), in ir.aport de lnleresele de nspecle discutate se nlăluru tola li-
Clasă (presa bUt".gheză, presa clasei lilţii mljloocclor plastice. clumen-
munci I.oare), i·n naipro>t <le <a'L1iia de tl.'101· de pnqlnnţie. efoolelor c;ono-<llf;uzare (presă naţionalll sa-u itn-
temaUonală, presă localii sau cen- re etc., rezuJtind o formă proprie. 
trală) , l n ra-port de 9ubllc (tinerel. rt.'<'osno~cibllu ~i inronfundoblltl. 
copii, femei ebc.). 

De ~enea, person.alltarea ()µc- Rlibrkă re.1111.cită de 
Tel zlalllstice decut·ge şi dtn pC!J'11o- Constantin LUPU 

Genurile gazetăreşti 
~ 

Criteriu 
Gen/ Sll'uc turnl com~ilu ttal j Tcma1lc I Spa11a1 

- nuh polltlClA ln1C)rn• 
- ftlrc multlpltl ee0119mlc4 externi 

STtRE - relauu·e #oclalA 
- notA eullurAll 
- fapt dlnrs etllntlflcA 

sponh-ll 

REPORTAJ , - relatare 1- rcportaJ· ancbetl I vezi : I ' 'Ul : 
~ - cola.I - roport11J•lntervlu <'lulflcareA OIHUl(u\fCll 

-eseu de la etlre 110 ln ştire 
- povestito 

lNTEaVIU 1-decl&raUe 1- lntuvfu-reportaJ I " I " - convorbire - lntervlu·pamllet 
- colectiv - lntervlu-ancbetA 

ABTJCOL - relatare - arilcol-pamrtct •• " - de anall11~ 
- de apeciat tale 

(Lcorelle) 
- edJtqrlal 

(de rond> 
-pro~m 
- comen tarlu 

ANCHETA I - rald·anchell 1- anchetl-pamJlc1 I " l „ 
- ilc caz 
- de. ansamblu 

OBONIOA - de e\!enlmontc - POlll(cl „ 
- ele Idei - economici 
-mbclA - 11oelAJA 
(eventmento-Jdel) - • • llnt~d 

- lltua 
- artb11do 
11ca1ta1il, clnem:.· 
lOl!l'llfld, pia..,-
llcl\, COl'elfl'.ll• 

rial) 
- de radio şi 

t clevjglunc 
- eportlvl 
-a dfvutla· 

meniului 
i fmodt, filat~ !· 

el, bridge, 
etc.) 

- ~cvlsta presei 

D OCtll\fEN- I - necomentat I I vcxl : I TAR - comentat clulfienca 
-mixt de ta ştire 

PAJ\IFLET - nota (nhld) - artlcol-pamrtct „ „ 
- blffmnare - ln1ervlu-pamtlet 

(„lirici) - anchetA-pa:mtlel 
- f&Jll dlver• 
- polemhiA 

I 
- eplCJ'taml 
- aneedotA 
- carlcatud 

ESEU - lnsemnare " „ 
(„labie•• "• 

„eunlnil•) 
- ClllCU propriu-

tltl 

C01lBSPON- I I I I DENTA 
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Presa, 

factor mobiliza lor 

al întrecerii socialiste 
('·01iii 11uare tli11 pag. 6) 

publkist:lcă. relie!eaz:i. cu o bună 
rt·ccven~ă, inlreaga paletă de preo
cupări, acordind atenţia cc se cu
v! ne cunoaşterii şi gen<Wt'lll7,ărll cx
perlen\.ei pozllh·e dobindlt!i de uni
tOli ngricofo cunoscute prin pro
ducţiile slgun~ şi &labile. lot mai 
mari de la un an la allul, in con
.se.ns cu c,,biectlvele ooil revolu\JI 
.agrare. Combinatul agroln(luslrlill 
„Timiş", C.A.P . Topolovliţu More, 
t.A.S. Llebllog, C.A-.P. Bellnţ, 

C.A.P. Gottlob, lat! doar cileva u
ni ti11 I clin cnt-c am lnformat de
seori cititorii, speclallşlll din ~o

menlu. despre cit ş i ·cum se lu
Cl'Ca%ă., despre ştllnia. arin şi truda 
în munca ogorului. pe fronhll zoo
tehniei, toate implinite în izbin.r.i 
co se prezlnUI singure şi, prin in
tcrmecl!uJ lor. oamenii ce le rău

r;sc. Dar, in ega lă măsura, mereu 
npmape de tumullul campnnlei. 
am luat a lltucline fată de neojun
.suri, in1erven\lilc ziarului, mereu 
obiective. contribuind la dlnnmlzn
rcn arthr!1ti'itll. mobilizarea ·forţei 
de muncă, chinr la schlmba1•ea dl·n 
func\il a unor cadre de conducere 
care nu s-au impllcal în mod co
respunzător, nu au dovedi t că sint 
racordate 1~ exigen~ele şi comandll
mentele actL1nlci etape, c.ind inde
pllnlrea obiectivelor noil revolu\tl 
ograre conslltuic o inaltli indolo
rlre patrioUcă. 

Desigur şi ln conHmuu·e ne vom 
concent ra e!orturHe penhlu activi
zarea în trecerii socialiste, exllnz.ln
du-ne nu doar mr.>dallttiţlle publi~ 

ci.Stlce, el şi a ria de invesllgaUe. 
convlnşI CJind că datorln noMlră 

rllmlne mweu aceea de a ne ana 
permanent în „Unia lntli". Avem 
credin l3 că zlnrul. in zona sa de 
pătrunde1-e, este cel moi Cidel ba
rometru al vle\11 de fiecare zi. că 

el nu consemneaui doar clipa, efe
meră. ei sc1ie Istoria la timpul pre
zent. Şi pentru nsta. cu p rctul ot:l
cărul efort. merllA s1I dăm tot ceea 
ce avem mai bun. 



.. 

Limbajul presei 
. . - ~ -

Dificultăţi ortografice 
Din lectura multOI' 1Jare şi re

viste anolizind limbajul folosit de 
dive~! autc•ri, am pulut să cons
tnl că atit cuvlnt.ele cnmpuse cu 
burul, ' !onno de tcmlnln a adjecli
' 'ului call!lcallv bun. eh şi grupu
rile sintactice libere i n componen
to cil1'01·a intru această vocabulă, 
pn:zlnUI o onrecnrc dlricullale de 
scYlere. 

Din nenumăl'atele exemi>le LO
Hlnllc ele noj, vom con~emnn ot
tcv~ : 

a) „ Accantli trisUi sntlsfoo\le \in 
insu s-o înl'cglstrez (l)el ca o mt n
gilere pentru frl\mtn'tf1rllc la care 
m-,1m supus de bund volc". (,,Va
tra", nr. '7 1908, p. O.). 

Secven\n JlngvisUcll hunlivoie 
- intr-un singur cuvinl. nu ca în 
exemplul citat. - ruestntii incă la 
Miron Costin, se ullţl1~ astăzi 
numnl în locuţlu,nea advcrbln!U 
cte bunăvoie sau tle hunăvoill mea 
(la. sa, ele), cu în\elcsul „nesntt 
de nimeni, clin proprie lni\lalivli 
bucuros, de la sine. singur. făr!'a 
v1·eo inten•en\le clln aforu~. Aceas
Ul vocabuli\ clrculo. in limbn \·eche 
independent. in construcµl !:inlac
ticc libere. fiind un calc după Ye
chiul sl:w bJogovoljenijc. Elemen-
1ole componente o.le secvenţei Ung
vislice (de) bunăvoie, adjectlYu.l 
bună şi substanU\•ul ' 'oic, s-au con
topii, îormind Wl sin&tJl' rndlc&I 
bunăvoie care păsb·enzri. nea.lte·ral 
un sens 'nou, dlterl~ de cel :il Cie
cll.rui element luat in parte. căcl 
bunii nu mai cllliOcă, iaT voi (e) 
nu mal exprimă s ensurile al du·o11 
purliilot este tn diferi lele combi
na\ 11 Hbere de cuvintie. DacA am 
aocept.'l exlsten\a a două unllă\I 
lexicale, buna şi voie, nm accepta 
Implici ţ c~ienlJl n doull sensu1;, 
ceea ce, penll·u 01·lce vorbitor, 
este lnacceptnbil tn cazul vocabulei 
bunăvoie dln consfrucţla locuţiona
lii consacratli : de bunlivole. 

b) ,,Argumenttnd fericirea prin 
lubln~ şi buoMnţclcgere ... '' (,.Ci
nema", nr. 6 (292), mai 1087, p. 2-1). 

1n,clegerea. „nc1lun~ de a {se 
lnlclegc şi rezullatul ei „. poate ti 
privita şi ca aniraJament, aoord, 
involalll. UUlizatii în ace:istii 
nccepjlune, vocnbula poate primi 
determ.inanl} ca 1,>ertcclă. rnlsă, 

proastă, burul .•. Orlograt!erea sin
taginelor i:ezultate din astfel de 

îmblnari de cu\linle se race cu 
blanc (pauză albfl) intre elemen
tele le.,icale companenle : injele
gere falsă, falsă iojclegcre, inlele· 
gcre perrectlL 11crfectl\ înţelegere, 
iotelegcre proastă, proastă inlele
gere etc. Dacă vom .spune ,.nrgu
men tintl ferici1'CD prin iubire şi 
bunăin~ele-gere·•, mesajul transmis 
de rormu1are va CI perceput cu 
clatital.e. E.'l lc vorba, ndlcrt, de un 
acord deplin. Inversarea tcrmenl
lor nu sctUmbă Lndependen~n se
mnnl.:ica şi gram~tJcnll\ n elernen
lelor lcAioale. (Vom orlogl'nfln, 
deci, bună iJ1,elcgere şi l\U bunA
injeleg-ere, cn ln exemplul cllnl). 

c) ,.Cu patetism. cu umor ... sau 
buniîdispoz.i•Ie" („Orizont 11

, 11.r. 22 
(11 D9), 3 Iunie 1988, p . 2.). 

Prin tlisJ>ozi lie înţelegem , ln cn
zul de raţă, ,,stare suneteascli ''. 
Sinl.agma se ortografla1.! cu blanc 
intre termenii componenţi, cm şi 
st:rre nlllura.J ă, s lare socialii, s tarea 
vremii. s tarea săru113111. Acestor 
stări particulare 11 se pal atribui 
detenninnnte cu sens diferit, fn 
func~ie de existenta obiecU,·u ce 
se cere. concreti7.atii ln un momenL 
dat in legăturii cu ele: s ta re sufle
tească bona, stare sufletcasoă proos
liL La fel vom scrie dispoti~ie 
burul. dispoziţie rea. di6P07.ille 
proast..'\. dar şi buni\ dlspo7.lţle, ex-
CCI>tionnlă dispozlţle etc„ construc
ţii cu postpuneren caU!lc::ttivu1ui. 
ln care accentul sintactic ~de pc 
no\iuue:iexprim.n:til de determinant, 
dindu-i o mare ,pregnanţii, fărli 

deei, a 11chtmba Cunc\'llle grama.tlca
le sau vălorl1e semanuce nll! vooo
bule!ol' ~e fot•meazli ~vente'lc llog
vi1'tice annlîzate. Aşadar, in exem
plul de mai sus sintagma buni\ 
dispoziţie a fost scrisll corect.. 
Une<;>rl, mal rar, e drept, se fnlîm
pl!i şi alU'el. 

d) „ ( ... ) A trece pmle mlclle 
asperităţi ale vieţii fnlr-un mod 
c.it mai elegant este doi:adll de 
buniicreştcre şi, de ce nu. chiar de 
Inteligenţii". (,,Viata studenţea.seu", 

nr. 17 '27,04. 1988, p. 11). 
Una din accep\iunlle vocabulei 

creşt.ere (la plural, creşteri) este 
aceea de „educaţie, educare". Se in
lelege, deci, eă slnl.Llgma bunii 
creştere inseamnîi „educn\le alea-

-.11~11'<0• 
·~ .„ 

~• lttr•l~t 

~ 

1>il11
• Dli;(ingom filei două. euylntc, 

ll\;l l cxacl spus avem de a face cu 
d(Jut\ n1,lillni şi cu două fonctll 
s1nt.aclice diferite. De asemeneu, 
vocabulele ap11r~in la două clase 
morfologice deosebite. Aslfel. buoll 
cnllliro, creştere denumeşte, buno 
determină, creştere este determina· 
Ui, bună e.~e adjecl.iv, creşlcre 
este substanth<. FUnd două CU\"in
le Independente d1n pwict de ve
dere semantic şi gramatical. orto
grnfierea lor lrebule să ogllndeaacă 
:icest Capi. Ca atare. corect este 
!lă scriem : bunii Cll'eşt.ere ca şi 
creştere bunii, creştere proasl'4, 
creştere aleasă. 

La p1iomovarea gre$elii contri
buie, evident, şi uoole dicţionare în 
care apare in moq neJustillcnt 
scrierea inlr-u.n singur cul'inf a ce
lor douii noiiuni clistlncle ale e.~
pre,~lci de carene Q~f)ăm. De pildă 
„bună.-cuvHniă sl. - l>Olllete. res
p~at, bunăcreştere" (Dlctfonal' de si
nonime, Ec!ltura Allbafrosi Bucurcşll, 
Ul72, p, 73). 

111 lexlul de mal sus ar 11 lrebult, 
deci, să se scrie bună creştere. 

el ( ... ) •Mis1unen„· noulul - care 
trebuia 01·lcum să !le dusă la bun
sfirş lt - !lind aceea de a-il glisJ pe 
( .•. ) ~ (,,R-0mfinla literară", nr. 49/04 
L2. 1986. p. 10). 

Unul din sensurile substantivului 
neutru sfirşlt. este a<.-ela de "final, 
capăt, încheiere"). Sfi.rşltuJ unei 
intreprinderi, al '\IIlel acţiuni poate 
să fle aşteptat, neaşteptat, presupus, 
inc:hlpult, riu, bun .. . Aceste Cu\·ln
te de-termină numele care exprimă 
„momentul în care se sfi.rşeşLe 
ceva''. atribuindu-i o însuşire dl.s
Unclă : stirşlt aşteptat, sfirşlt ne
a.şleptat, sfirşl' bun, bun sfirşU •. • 
GMria „bun-stirşU" este nejustifi
cată. întruclt secvcnta lingvisttcli 
nu este unitarii clin punct de vede
re morfologic. cuvlnt.ele bun şi 

~lirşlt a.vind Oexiune diferită. De 
o.ltrel cele Qou!\ vocabule nu au 
nici utll,tate· sintactică„ prlJnul tllnd 
tlelc1mhuint, lnr a:l doilea dete,i:
mlna·t. Nu are unitate semaotlcA 
nici secvenţa Ungvisticl &un stlrşlt, 
bun C.'l(primînd o însuşire caUtati
vă, pe clnd slirşlt denwneŞte o ac
llune. Neexlstînd nici un tel de 
u_nitate Intre cele donli vocabule, 
ortografierea 1.Tebule ~ ogllnde.aa
că aceastii realitate UngvistrcA. 
Vom scrie. deci, cu pauză albă. 
intre cele două elemente ~exicale. : 
hun 1dirşlt, ca şi bun incepul 
Să sperllm cA mcorectitucUnl co. 

cele. de care ne-am oeupat aici 
vom illllilni din ce i1l ce mal rar 
în zinrel c şi revistele noastre. 

Dorin N. URITESOU 
Rodica uŢA-URlTESCU 
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Rubrloa 

•Am văzut• Ne-a plăcut •Vă semnalăm 
M arcind împlinirea a 40 de ani de la 

începerea cooperativizării agriculturii 
in lara noastă, ziarul .. Scintela" din 

9 rebrunrie publică un amplu reportaj din co
muna Gheol'ghe Doja, judeţul Ialomiţa , inlitulllt 
~rgumentele vleUI, ale fapt elor, semnat de Mlr
cea Bun('a ~I Mihai V L59lu. Reporu1jul se Cile.şte 
cu intere..<;, autorii 1'tluşlnd printr-o dQcu.men~m·c 
temelnicll - incepi11d cu dlalogurifo purlate Cl l 
\ăranI e<>operatorl, ,, martori" al momentului de 
inreput al inflin\ărH cooperntivei şi sfirşind cu 
ccrcNnrl!a m1nu\1onsă 1.l nrhivt•i C.A.P . ,.Gh. UoJn'', 
unde !'iint pfi„u'!lle cC'rerile primilor ltutenl cnrC' J>.11u 
fnsrris „tn t'OlecliVi!" -~ ndUCă argumente roifit'O· 
toarc p1>ntru m\elcgerea urlnşci lransformuri petre
cute in r•i1s timpuJ celor -10 de nnl. Reporterii ne pro· 
pun, ~pre exemplificare, c,louii cl!re selTinlOcnllve: 
2-2 780 lei contTavnlon1·ea Invcnlnrului la în.l'llntu
ren cooperativei, 186 mrnoane lei contravaloal'en 
-averii obşteşti la l ianuarie 1989. Du pA cum este 
de reţinut şi ideea pe care reporterii işi propun 
se-0 llustre1.e prin 1onte tnptele de vjaţA pe cnre 
le JnsereazA rn reporta]: „Pulerea unul om e 
li.mi tată. Nelimitată este pule.ren onmenllor unl\i ". 

T <>L h1 aceeaşi Ide-O, a ma.rciirll oelo1· 40 
de ani de la începerea coope)i.i.LlvlZâ
rii agrieulturii, zlaritl „Tribuna Sl-

blulul" publicii un s-eria1 de arUcole, reunite 
sub genericul „Stampe de suflet şi simţire··. nc
ţinem din cel de al doilea ,,episod" inserat în nu
mărul din 12 februarie, lntLtu!Dt Ţilranul romi n 
- om al pilmintutuJ. semnat de 1oan Vidrighln, 
o idee care ar putea prilejul coo.frn\llor temei de 
mai adîhcli medltaţie, ori de cite ori îşi propun 
sîi scrie despre tiiranJ şi muhca c.împului, despre 
cum se înfăptuleşt'e ·noua revolu\le agrară : 11 ( • ••• ) 
mal exlstă oameni. rntr..ale ser sului pentru care 
.:i evoca eh I pul şi preocupArlle \ăranult.i.l de azi 

nu înseamnă mai mult decll a Iace procesul-ver
bal al reparaţiilor în S.M.A., al aprovizlonlhii sau 

<>incopelor in aprovizionarea ritmică cu seminţe 
ŞI piese de schimb, mai rar sau mal des (dupli 
trebuinţele redac1ionalc ş i nu după cele a1e pu
mintuluJ şi ţăranului). dAri de seamă şi nnallzli 
a ·leşlrll masive sau mni putin la muncile '1gri·cole 
de sl}4on, n cauzeţor obiecllve care şi -au pus tn1Lr
ttn ft•I suu :1llul am'p1·~11(,(1 -;nbi!!<'livă asupra pu
ţinelor ncimplinid devenlle probleme („.)". 
Daeă este ade\'ăr.at cA se mal scrle adesen şi 

3$a, fărl ca 1·eporterii Să reuşească tot<leaunn sir 
reUefe1.e dragostea 1ăranulul !nlă de pămint, ome
nia. statornica sn încăpăţinare in a smulge ogoru
luJ eh mal mult ş.n. - caJitătl care definesc !ru
museţea mornlCt a ţiiranulul, tot ntît de adevărat 
csle, cum observa mal departe autorul, cA ade
seori .,se scapă " dJn vedere şi ceea ce esle S]ledflc 
momentului actual io viaţa. s:itului rom1ineso. 
Aşa incit, cel pui.in această însemnare (nu ştim 
ce a conţinut prima şi nlcJ ce vor conţine cele ur
mătoare) şl~ar !I gă.sjt bine locul chiar in paglnlle 
reviste! nonstre. 

S
ub genericul „Romllnla - coordonate 
a le mileniului ffi", zloruJ „Scintela ll
neretulu1" dJn 9 tebrut1rie :publicii o 

pagină nlclltulU\ din 4 reportaje reunite sub t.illul 
Oblpul nou, inOorltor al patriei - rod &I efor
tului crealor al inlregulul popor. al tinerel 1ene
ralll Semnate de Dumitru Ion Dincă ( .. Fne de 
cronică nouă) ; Florenta Mardale („lnsemnele ur
banizării") i ConslanUn Stan (,.CQmpetenţă şi spi
ril gospadăresc") ; GabrJela Ciochlnă ("O comu
nă a hi'irnlcle l" ; cele patru reportaje din Foc
~ni, Avl'ig, Cif1\pulung Moldovenesc şi cornu~ 
Priseaca îşi propun sa surprl,ndă nu numai p~l
sul vieţii noi în aceste nşezărl care trăiesc plenar 
prezentul, rncor dllte, cu tot ce~ ce au mal de 

l'ără cea.stă instltu~ie, desigur printre e
levi, c.Acl ceLlalţl JocuitarJ - cum 
~ poa~ pres1,1pune - Jucreaw d in 
plin in o~Je dlmlne\,ll. DE PRIN PRESĂ 

• Sisi(, ajutorul 

lui Harap Alb 

lnt.,r-'Un articol din ,,!\l unca" (9 
februarie). se ooment~.zA. intre al
itel&. cererea absulldă a. unei cchlp~ 
de control ca 1.C.S. Metalo-Casnlca 
(Jude~ul Argeş) sii la măsuri pen1rl1 
sortarea a mii de tone praf de clu" • 
bune : „A cerne această imporU!n
tii canUtnte de praf înseamnă o 
munca sisi1Jcl (s.n.) ce ar putea fi 
.rcalizabMă numni dac!'l cei de la 
depozitul de combustibil R~"izboieni 
(acolo Unde a 'fost fAcutl sugestln) 
ar beneficia de spt1iJinul ajutoare
lor Iul Buno Alb ... " 

Intr-adevâr I ... $ i este. din păcnlc, 
pu\ln probabil. Pentru moment, nu 
s-ru· putea conta decit pe... ., P11-
sări-U11-Lungl!A. 
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ADUNATE„. 

e Discreţie 

Dlnlr-o anchetă despre „ Zilele fil
mului la sate". publicată în „ lnfor
ma'la ffar&"blteJ" din 21 ianuarie, 
aflăm cu bucu.ztle cll, spre t;Ieose!;>lre 
de unele locamll\J unde sHun~ln 
este nesatlsUlcALoare. „La SIND0-
1\UNIO (sublinierea. de această 
da{ă, nu ne :lparţine), problemele 
sînt cu totul :ilt!eJ rezolvat~. cola
borarea cu şcoala se bucuri de 
popularitate (s.n.), iniţiativele !Und 
de cele mai multe orl comune. A-
1unci dnd sala. este ocupată. slnt. 
create poslbllllă\I d~ rulare a m
m t?lor in matineu" {s.n.). 

Autorul. discret, nu ne spune mnl 
mult. Ne lasă să ghrclm, de plldtl, 
unde \'-Or rula Cllmele in matineu. 
Poate la şcoală. ceea ce ~ expllcn 
şi popultidt.atea colaborăr!l cu a-

• O banalizare .•. foeditlA 

Cltâm din „ lnlormqia Bucureş
UuJuJ ' ' (9 februarie) : „Se banallsea
zl (s.n.) clrculalia feroviară pe ma
glstrala 300, în porţiunea dintre 
Bucureştl si Ploieşti - ne-a lnfor
mat Interlocutorul, 1'ă8purtdnd la 
întrebarea noastră prlvlnd elemen
tele inedlle (s.n.) d1n agenda de lu
crări a anului. Noi executăm mon
târUe de linii. Iar centralizarea elec· 
trodinamică şi blocul de linie au
tomat sfot in sarcina colegilor noş

M de la I.A.S.A.F. u. 

Ca un specialist în teh nic.A să fo
losească termenul de banalizare in 
loc de. sll zicem. modernizare. este 
un !Apt... banal ; dar ca un rel)Or
t<-r sit consimtă Ja o ~menea nll· 
c~nlă g:uetărenscA " este ... Inedit. 



• Am văzut • Ne-a plăcut •Vă semnalăm 
preţ din patrimoniul trn(il\lei, l:i marile şi gene
roasele idenlurl ale soclalfsmulul, el şl modul în 
cru:e cel mal lh1eri locull"01i. Cormaţl şi educaţi 
în splritul dragostei şi al atoşamentului Cn\lt de 
pămîntul natnl, răspw1d prin faptă încrederii cu 
care nu fost lnveslitl. Remarcabilă esle pagina ş i 
din punct <le vedere grnflc, atit ult.ernantn de tit
luri, cit ~i montajul fologrnfic d<!Sfăşurnt pe 
întreaga li1\lme a paginii creînd sen1..a\la de e<:hl
Ubru $i rigoare. 

Z 
i:il'ul „Pentru socialism" djn 1 fe
brnarie, la ru.bruca ,1$coaln şi famlUn" 
putillcă ancheta, pe o temii de acul I n-

teres, Cit acordaţi pregUltli copllulul dumnea· 
vo11Siră ? Ancheta, realizată la o şcoală din Slghe-

111 ~1n1·ma~ici. an• Urc>J>l <;<'Op, a~n cum mărturh~·r 
to nt,1torul, Sorin MuguT, aducerea ln dezbatere a 
Lme1 probleme de importanţă mojord pentru prc
~f1llrea copilului, pentru de\lenll"t?U Iul cn om, şi 
anume llmpul pe care părin\li. indiferent de 
munca pe <'tir~ o de'iră50;:1ră, li ui:ordă prcgl\tirii 
copilului. Cazurne prezentate demonstreazli, fi1r4 
p\ltere de tagadă, cil 01·1 de cite ori pA'rln\H nu-şi 
găsesc rligt-17.lMl peni.!'µ a supraveghe.'.1 copiiJ, urmf1-
1•Jle n.edorlte nu intin;le să opnrA. Un spaţiu mnl 
~impiu acordat in econom ia ziarului ar fi rost 
in favoarea intărlrii mesaJu lul lmpllch al acestel 
binevenite inlewenµJ publlcls1 lce. 

Z 
!arul , ,Informaţ ia lla.l'ghitci" publlci1 
tn numilrul din l Cebrunrie o pagină 
consac:rntă dlnlogulul cu cltitorlt din 

oraşul Gheorghien:i. 
InlltuleUi „•Informaţia JlarchUel„ in mijlocul 

cUltorilor clin oraşul O h COt'lrbCnl" pagina se 
:ilcătuieşte_ din două parţi distincte : un repoitU\J 

despre devenire.a Ghcor,ghicn1uluJ de la condit~ de 

• Coordonate1c pădurii 

DE 

U.rg nel:!lsenmat.1~ Ol°ţ\Şl.tl, mOdernde asti\.zl şi un ;re.o 
zumat al dLalogul.u.i purl..ittcu pa:rticlp:mlll .la rnlll
nire, irezumat Ctll'ere\lne ţ>ropunerl COl'K!l'-ete şi uUle 
de imbunâtă\l.re şi d lversl!ie.a.re a canţin\ltului şi 
rubricilor :d arulul. 

D 
ln ziarul „Vl~a noul!." - Oala\I (3 
rebruarle) remarcăm Implicarea re
dacllei în impulsionarea creştedl pro-

duc~iel în sectorul 7.00tehnic. Sub genericul „Zoo
tehnia - seclor cu -.roc continuu•, brigada ziaru· 
luJ, „ln 7.(lt'i de zl" în C.U.A.S.C. Tg. Bujov srun
nalca~ o serie de fapte potitlvc dai· şi uedo1·ite 
nspecre negative sub titlul, gun<Ut a ti ~eplln mo
bllluitor : I ntre.aga acUvllale trebuie s i a lbi 
drepc s cop creşterea producţiei şl reduce.rea pier
derilor l 
Con~inutut anchetei esle de allfel \IŞOr de re.i.u-

mnt din chiar lectura sublltlurllor : ,,Bunr1 dlml
ne.at.a, tovarfişe preşedinte I''; „In tT'el stipUimlnl 
- un spor de 450 litri lnpte-marfA"; ,;La 10 360 
ovine - nici o pierdere ; Juninci care aşteaptA 
(1.adnrrl!c) sG ... crească" ; „t ncl\ mai e mul1. ptnA 
la „ ronrte bine• „Ol cure rac ... economii„ de :ip6 
şl furaje". Autorii anchetei, Viiclm Pinlog şi Corl· 
olan ..Păunescu. ,chiar dncA nu !ormuleaz.11. în In
cheier~a raldulul concluzii generalfuttoare, aces
tea sint bine reliefate .în Şncheierea fiecărui mlnl
reportaJ şi, uneori, chiar în subl!llUrlle mal sus cl
hlle. Aşa Inert raidul reuşeşte să se constituie lntr-o 
lnterventie ga1.etărească deosC?blt de utilă, ates
lînd opQrLun!t.at.ea dmpllcllril 21ial"UlluI lin 11"e20lv01'e:J 
prol,)lcmelor stringente cu care se confruntl1 zoo
tehnia din jude\. 

OBSRB VATOR 

PRDI PRESĂ. ADUNA.TB ••• 
,;Pădurea constituie un laborn-

1or vlu, in care mlnle.a şi mina 
omult,U l'n1ru·vln oportun şi e!lcl.cnt 
iipre a-l oferi coordonate oare vi· 
iead viitorul (s.n.) in conformitn
le cu interesele sale (s.n.) „. c„ou
vintuJ nou·• - Covasna din '1 fe
bruarie) 

• Fiiră comentarii din 1848, Theodor Aman ini1luâ 
expozllil jn care prornoveazA talen
te şi oameni de Idei şi opţiune, lşl 
continuă activitatea de pictor :şi, 
ceea ce este important, în perspec
tiva timpului încearcă, prln toate 
mijloacele, sâ ridice stalutul Şcdlll 
de arte lrumoase d in Bucureşti pc 
o pl(l,tf.Ormă c,le pe cat-e ea aven 
şanse să pa.rUclpe la procesul r e
volut (s-..n.) al artei secolului trecut". 

Furai, pl'obabll, de lnmglnen 
pădurii vlit:ol'Ului (prezenUi SI tn 
tot:ogratin oe rnsoteşte textul I), nu
torUJ nu a mal fost ntent la con
scrucţia !raze!. 

Dacii folosim, dln cind în clnd, 
cite un „şablon". cel pUţln „;să ii 
potrlvîm cum trebuie. De aceasU\ 
dală coordonatele - termen utl
llut ln e.'Cce..> de către multi eon
tro\f in multe publicnţll -, „ote
rlteu într-un contexl lnndecval, se 
răzbunA. tn loc să simplifice lu
Cl'\lrlle, le complică într-ntit incit. 
in ruptul capului, n u mal înţele
gem nici măcar despre ale cui In
terese este vorba. ln niciun e<>2 
alo clUtoru'lul. 

Int r--0 anchetă d~pre felill'\a zoo
tehnică de la O.A.P . Comăna. pu
blicată în „Drum nou" - Braşov, 
din O rebruarle. cllim următoarele : 
~Clteva ... ;no,·a1H-- meaită, totuşi să 
le reţinem. De plltlă imprumuHn
du-se obiceiul de la bivoUI oa pYl
cioşl şi nilrlvaşt (S.n.) şi vacile slnt 
mulse unele nunml dlmlneata. al
tele numai $eara". 

• Revolut sau revoluţionar ? 

Dlnlr-o cronlc:A de muzeu cUn 
"Sliptimina·' (3 februarie) : ,.Cu o 
pasiune ne\ănnurltA pentru nclul 
cultural, I noculată, poate. prln ln
tr?.rmedlul dragului shu profesor rs
COvt'SCU, de intele~tunlii rcvolUllei 

Dacă procesul artei secolului tre
cut nr fi fost revolut, adlcii fnche· 
lat sau împlinit. - ceea ce nu .cre
dcrn - atunci ce T(Jst ar mai !I av1Jt 
partldparea la acest .pr~ a Şcolll 
de arte frumoase din Bucureşl1 şi 

merltormc strădanil ale lui Theodor 
Arnnn 'i 

.BRBF 
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VALERIU BRANISTE , 
remarcabil 
n1ilitant 

ziarist!' 
pe11tr11 11nitate 

demnitate natională • 
Sl , , 

Despre remtffc.nblla pc1:wnnlHale 
tt lui Valei·iu B1·anlşle s-a scrii 
relativ mult, 1mU cu ~~mă in ul
ti mele două decenii. Cu toate aces
tea, n te aplC<:ll nst1pra publ'n.rlsUcii 
sale nu e nici pe departe o în lrc
p1indere facilă. Pentru că - asa 
cum spun~1 Nlcoln~ Iorga - ,.Va
leriu Branişte („.} a fost aceasta g1 
atita : cărturar, profesor, scriitor, 
aazeta.r - ma' ale.s 9azeUir - pe 
up timp cînd hl t.aira tul 1'oabă nu 
era u n loc mai expus decit aces
ta 11 1, „ gata do orice sacrificiu pen
tru ca.uza 11at1<.malll, /ifră st1 aştepte 
[ 1~ sch }mb ureu.n beneficiu sait vreo 
Tăsplată~ - ii vn completa fonn 
Lupaş:!. 

Valedu Bt·anlşte a \•ăzut Jumina 
zllel cu 120 de ani in urmă, la 10'22 
ianuarie 1869, inll'-un sat din tl
nu lW Făgl'.iraşului - Ciocul Mare. 
ŞI-a l.tă:lt copllnl'la int1t-un m~lllu 
Intelectual : tallll său, Morse Bn:i
nlşU!, · jurist şi stenograf. el'a cu
noscuL şl în calitate de cowbo1'alor 
al unor publicatH romfmeştL Prima 
încercare gazetlirenscă n Temarca
bilului ziarist de mal tirziu dnten
ză dln clasa a 11-11, iar în cl<Wl 
n JV-a îi mArlurlsea lui George 
Bnrl~ irneslol'Ul presei l ransllvane". 
e vident cu elanul pcopl'Ju v.îrst.ei, 
că v l'ol a sfi dev1ni1 ,.red11ct~r". Cfl!
va ani mal încolo, în 1884, pe cind 
era „gimnazist" la Sibiu, pubJicn 
in „Tribuna" mn! mulU! bucăţi de 
Iolelor ardelenesc : i,Chio~te popora
le" şi ,,Dol ne", ton e culese de la 
tAranli dfn Valea Buil3• 

Apr~pe un de<:~niu \'a mal trec:e. 
însă , pină c~ Valeriu Brnnişla vn 
imbriiţlşa <lelin ltlv cal'iera zlu1•lsU
cA, A~ta d up!i ce \'a urma cursu 
rile FacuU!itll de litere şi filozofie 
clin Budapesta, beneCiciin<l de o 
bursă a F undn\iei „Em. Gofdu ". şi 
se va specializa in limba şi Jlte-

t . N. Iorga. „oomcnl cu e au ( Oll" , 
voi. m, JJucureşll, tone p. 2H . 

2. lonn t.iupoş, ,,Din lsto,r:la '.l'rnnsUva
nlelu, E'dl~urR Smll'lQ5Cu, J;l ucureştl, 19011, 
p . 2$5 •. . 

3, Miron ConstontlnC6oU şt Alexandru 
Porţt'ODU , „VaJcclu Branlftc - cpoc:.a şi 
rnemodlle wc•, tn volumul : Valeriu 
Branişte. ,,Amlnttrl din tncltlsoarc", E
<lltllrll MJncrv11, BucurcşU. 197~ D· :>.."ll. 
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rntura maghiarii. Apoi îşi va lun 
doctvralu) cu o leză despi:e poetul 
Andrei Mu1leşanu şi. 1·ct'uzind o 
c:aliet>i't un I versit11 rr1. va opta, in 
109 t, pen\l'U o cat'OO..'ă de pt·oresor 
ln un 'liceu românesc din Braşov. 
Visul ele a deveni gi.1:;o.cta.r nu-l pil-

dWse, insu, nlol o clJP,ă, Mai înn• 
Inie, alllQdu-se uu părintii ln 
MlercUL"ea Sibiului, ,1edit11se" „. de 
mină patru numc1-c dlnl-1·-un :dnr ; 
„Miercurea_". 11 subintitulase „zl.\r 
socialist.". !ă1·1'.1 însă a fi !osl, dar 
oglindea bine t-calltii\Jle sociale ;ale 
vremll, mal ales atmosfera p rovin
cială. Tol pe a tunci, p1·eocupat ile 
comoJ•lle folclorlce, publi.case în 
l'evlstn ,,11,lransUv<n> la11 două ~wtico" 
le : „Cătu.şaru l ;J~cai ln secoLuL al 
XfV-lea" ş.I „U't'lne da po~t vopu
lore roma·ne d in secolu l al XIV-iea "i. 

Uite.dor, alălurîndu-se oc(iunilor 
prfleju[le de cunoscutul proces ul 
memoNUldlştilo1·, Valeriu Branişte 
\ 'I\ începe sli col~bor~e activ la 
„Trib1111a" d.in Sibiu. C<I wmare n 
„nula din twtlc<ilele apii!-u~e ulei. 
c-nre de?.vă luia sllkl de lucruri ne-

4. MJrcen Bf1.llescu, „Valeriu Branlfte 
- ldar llil" , .,Prcsn no~lrll", or. 7/1.De8, 
p. 37. 

corespunzătoat"C, lnlră in connlct 
cu conducerea şcolii. lru· det<icur
du I :;limtt de darc<t de seamă pu
blicată in „Gazeta Transilvaruel" 
in Jegutură cu adunarea de p r'Ot...-st 
n b1•n.şo\>enilor contrA u nor prvlccl•~ 
de deznaţlonalliru·e. cu.Ltn,i,nea7.;ă cu 
un ducl int.re Valeriu B:canlşte şl 
Cornel Scurlu. Duelul 5e termlnl"1 
cu uşoara r.1nire a acesluln din 
urmă, care, Ironia soartei, \'ll d:?
vcnl unul din prietenii şi colaho
ratoril săi cei mnl apropiaU. Con
secin\ele duelului - acest mijloc 
de solutionnre a dl\lergentelo1· nu 
mai era de mult legnl - nu se lasă 
prea mult. aşteptate. B1•anlşte e ne
\'Olt sîi demisioneze de la cnledr?I, 
încherodu-şl asltel cariera dldnctl
că, dur face şi opt zile de t~mnilit 
la Scghedin. Sub impresia primei 
sale detenţii şi în atmos!era de 
pregătire a procesului .. Memoran
dului", publică în „Tribuna" un 
serial de 13 foiletoane, sub generl
t>ul „Segl1ed finul". deosebit. de lnlc
l'eSante, 5(fătilitute <le optimism. de 
un umor roln1sl, tipic ardelenesc" 

Nu peste mullă vreme; Jn lnnu.i-
1·ic 1803, la p1'opunerea lui l oiin 
Rnţiu, pl'eşedlntele Partidului Nn 
ţional Roman. Valeriu Branl5l<? 
preia conducerea zlarulul slbiun. 
Se dedica pen lru t.ol.Qeauna m11ri!'
Ueil, plecînd „la. luptă - cum spu~ 
nen lonn r„t1paş - :pe. f 1;on1111 c11I. 
•mai pr imc.jd•uit, i>n litt ia de for a 
gauwrllor 1'0mchtl a'l'd e1~nl. pintl !rl 
11econte11it de p rocurori şi ame-nlr!
fatr d e_ temnf1e m1aureştf„. •o. ,,'T'd
buna" adoptă, sub Impulsul s,\u. 
un lt>n mal sobru. urbnn. 51 renun
tii la aHludlnen de ploconire fntil 
de habsburgl, evltind tolodâlă a
tacu1>i\c la nd1·<.'.!ln unor Ji!e.rsonnc. 
,,Pieris'e d/11 coroanele foit - vn 
consemna Brnnlşle în .,Aminlirî • 
- sub.linierea continuă a. "credi11-
tei.„ şi. „ aliptril>„ noastre tradllln-
11ale că t.re înal tul t ron. de care se 
ac-ri~e deja suflet ul cititor ilor şi au 
in.celat şi sup1h'ătoarele ins11lte la 
adresa. bărbaţilor c:onsfderaff pt1lâ 
11u demult ('4 fr1.m t:aşi şi c•ondt1-
cători .. .'17. 

Dar vremile nu erau prlelnlc'! 
unei gazetlMI... llnlşllte. Ce1:curlle 
şovine "din Cluj, în frunte cu Apn
thy. nu declanşat o campanie de 
polemici 1mJ>Otrlva „Tribunei ". pt>
lemicl alimentate şi de intrigile ad
\'ersarilo1· h,ll Re\h,1. Aceasla dure. 
în cele din urmă. La suspendare:\ 
ziarului. „Ai*ntnta mea ca~um1 -
va scrte B·ra'nişte cu m1hnire - s-a 
rntrerlipt. fn. '!1lod bruşc. La lovi tura 
o.ceasta mi m-am aştepla1. Mi-a 
zdrobit 'fle·r vii"8. 

'* Valeriu Brnnişte 1rliia un mo-
ment cu adevărat cri tic dln ext.s
lc11ţa sa. Păşlso cu entuziasm în 
acUv11atea g(\Zetărea~cA. dai: buoele 

s. Miron co~tnnUncscu şi Alexandru 
Por\eanu, Op. eh . , • p. X:CX-XXL 

6. IQan Lupnş. Op. cit„ p . 2.!i4. 
7. Volcrlu Branlşto, „""mlnllrl Oln ln

chllfoare•, p. 21 ~ . 
8. Jbld.cm p. 211. 



lui inlel~U se izbeau latu de <Jr
zelilc unor adversari' ncl~inll l n 
aceste impreJurări, invitaţia · lui 
Cor!1<'1 DiaconovicI - reputat or-
1;nn1zator financiar şi constructor 
ot lnstltu(Ulor ,,Aslrel"~ - de a 
Inlemeia impi:eună, Jn Tlmi.şoa r.i, 
un ~1·gan Polltic pentru romtinil 
bânăteni, s-a dovedii mni mult rtr
cit salu~ră. De alLCei. Branlşw 
m nl t.'Olabornse ş! pini\ ulu1ic1 cu 
Comei Diac()noţ• lci. Accst.o il pu
blicase cU.eva m·tlq;le in rcvl111n 
„R<>mâ11tsche Re1>1le", devenită mal 
npol „Rumiinl.scl1c JaMbilcher. 
care. ,,zece 4nl de-a. Tind u t" a adus 
i;crvicf! insemnate „cat1zel româ
neşti ( .. .) în strtflnfitatc" to 

Şi, astlel, la 25 decembrh: 180.'l 
upărca la Tlmişonrn 7,i;irut Drov
ta(ea", avindu-1 ca redactor-~l)ţ!n
snbil, ulletlor ca dlrectar, pe Vn
lerlu Branişte. Nou~ publicntil! con
ţlnua una mal veche, ,,Lu111i11d;u-
1:iul", şi se ~ubinlituln „co,(lcU«n 
polltfc 11a11onai", ~vind drept oblCJc
llv Pl"lncipal rea1iza1'ea „sofldarHăţlî 
Mflona l.e" a tuturo1· românilor dill 
Transi lvania şi Banat. „Dr<lpl.D.lcu". 
cum era şi normal, punea acccnwJ 
pe lupta Politică. in spirilul celor 
mai bune lradltil ale mlllLanlllor 
arde.Icni, urmaşl şi con llnuntori a.I 
Qperel Iul Avram rancu şl Simion 
lli'lrnutlu. Tn _a rtlco1ul-program, sens 
rle Valerfu Branişte, ziaru l îşi Pl'CJ
punea, totodatlt sll dei-.volle ,,gu„tuf 
Ulerat", 1,pr~11 .scri~n oriy fnaie şl 
trt:ZducOufll"', a.nunţîndu-se cltil:-Orl· 
lot-. . ct1 a~Laşi prilej, apl'oplnta c
rllt..aro u unul ,,num.dr s~pgifmfna/ 
vcntrn pt>por''. ca1·e să contribuia 
ln ,.educa:fiunea. politică, /ltemr6 sl 
l'conomică a poporului. nostru" li 
Era vorba de suplimentul lllt-r<ii: 
şi cullural al ziarului, „ Foaia de 
d ttmlnic4", ce avea sli aparii pc.-.tc 
:ilci două sAptă.mini, la 6 lanuorh: 
1804, avfncţu-1 ea redactor-resp0n
sabil tot pe Branişte. 
~o conduce~ noului ziar. Va

leriu Branlş f.(i îşi man lfe.'!1lii plenar 
c.-a l! tăUlc sale Pontice şi o.rganllm
lonce, fi ind conşt;lent de l'olul cc 
ponle să-1 albii o publlcatlc bln<· 
fiicuUi. subsumată unoi· teluri c1.tr 
defini te. „Zlari!t1ca 1lt>OstrrJ - ~crla 
et - e.ste unul d ln cel mal 1m
Porl4nţ[ factori ai luptei noastre 
ventru libertate naţională, nesoco
tirea eJ ar f i o orc~cald ne~ctlzau:. 
Id. ia r f olosir ea, el p entru scopuTi 
parver.ţe a.r con.stirut o cr 'm11 
(lravă "U, Conccptlc judieloasil, care 
w• va regăsi şJ într-un arUco1 (\I n 
. Fonia de duminică" : ,.Nu tira /latt 
rl11şmdnla c011 t-ra uremutt popor 11a 
st{lpînt aceastd f oale. c~ 11,~mal. dt>-
1'1H curat de a ţlşura 1100.rta po-
1'0t1.rc lor ş:f d e a. le aplira. co nf r.(ţ 
orlşlctfrci asupri r i şi priQonlri. vină 
r.lc de la orlrlcare stdpinltorl. marl 

:1. t on CloPO\cl, .,AmlnUrl 11 por1re1c•, 
Edllura Pacttt, Tlm1ţonrn, un~ . p. llJ. 

10 ••• 11toda lfterAturU ron:11\n11M. vol 
nt, l;:dlturn Academ1el R. S. Jtolllilnlo. 
Bucurcstl. 1!>73, o. S.'!9 , 

li. Jbldt'JD, p. llllll. 
12. „oreptAtcit•. nr. 229 din !IO.IO/Ol.11. 
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.satt mici, căci ttfcdLTL m lume 1m 
popoarele si11t pcn.tru stat ci stat ul 
Ş"J si1ijbaşii :11ll sr11 t 1Jc111.nl, popor'' 1.1, 

Statornic în ace.st~ prll1clpll 
Valeriu Bt·unlştc la nlltudine !tir~ 
mi\ in nytlcolcle ~mic fnlll c!c p•Jli
lka naţională ŞO\'lnf1 promovatâ 
de clnsele dominante, faţă ue legi
le .slapinlrfl dualiste auslro-ungnre, 
care urmăre<iu de7.nationali::areJ 
mili_tind, în acelaşi t1m9, pentr~ 
r~a~17..area oproplerll intre Jl()po;ire 
ş1, 1nalnte ele loate, intre pop0arele 
usuprlte. Pt-e~nlă int.cres în n
ce.asti'i pri\llntă ciclul rle .artlclll•• 
din „ Dreptatea·• ln ca1•c Bnmlşl~ 
pled(\ pt:nt1·u egali ta ten ln tl;·ephH·f 
a luluror nnlh.mlk1r şi se 1idlca im
PQ'lrlva falsulu i conslilu\1onail11m. 
n abuzurtlor şi fărădclegUni:. a lot 
ceea cc le-1..a demnitat~ umana. far 
h•lr-un nlL ciclu de urtlcole, apă
rute sub genericul „PoUtktl iradl
(fona lâ" . combătea cu vehement« 
11cele ~rupărl politice r-0miincştl ci1n 
1'rnnsilvanin ce continuau s.l'i sus
lmii curtea de la Viena, tleşi ..-ea
l! t.ntea dov<.'<llse că de mu I~ n\.I s'? 
m<il putea nveil încredere tn hab
sburgl. „Poprm1l romă11 h1;~ru9e -
scria :VnlCJ·lu B1'tl111lşte - cd poli
t ica t~autŢld'na l(( iriseam nil llfl (fl
.~trumt>nt doatl. fn mfno r.urlif dr la 
Vie11a (.„}. Poporul o i·nvtitnt dfo 
reuol.uţi-i de 14 1784, din. LR48. clntl 
11 jurnr credtntlf lmptif'atuhrl. carr 
d11v1i v ictorie <X impus (ll,:toluti.s:
rr 111-. ŞI. in alt~ n;irt.e. 1nfr-o cx
prill'are frlnrle fzbullt5 : „Vienei a 
tredt ~JJPranre. nutrit speranţe şi 
lnşeJat sprrar1te". H) 

Spalii largi ou fost consacrate in 
„Drept.alea" şi „Foaia de dumini
cii" 1>rocesulul "McmorancluJu1", 
des.făşll rn t ta Cluj, <'llfe ii l·eunls~ 
. .ln Jllndurl ~I-n slm~lrl" pe tot! 
1"Qlilfmil al'dcleni. Fiind şi apl1răto11 
n1. unuia dintre ncuu1ţl, Gavrllă 
Tntnn. Bmnl~tt- publicii un arUcol 
în legătură cu tncUca de urmat in 
proces, după care mai ana= alte 
72 pe aceeaşi lemn, toate scrise pe 
un ton decent. cim· h'1tărlt. .,Prfn 
1·erdictu& dhi Cluj - scrh el -
c.ade o nerdca. ff, fn mijlocul st11-
telor civlli.zatr. se prezlt1tit in. i1i
t relllJa .~ nuditafo trn ~fot tu care. 
drepluL fire.se d o o.d„~trmtil a no
non~lu! ~ SUCiiUMAT, fa„ raclu
ma.rea lcoalif (I. d reptu l·uL tzcesta. 'fi
>'11.~C e CR.IMA"M, ~ceasta a h'l
li•t 1a culme au\nriUi\lle care au 
m·donat o nncheU'i, urmată de im 
proces. inlcnlnt lui Valeriu 
Branişte la r.firşllul anului ien I. 
Tribunalul il condamnă la :? ani de 

13. „ Poalo d e dun1lnlcll", nr. 1 dln
OS117.0l.lft!l3. 

H . A pud Mlrcen 131\ltell!:U, Op. i;ll., 
p. 38. 

15. „n r,ptnlel\", n r. nll <Un lll/3.0.0o.uiu . 

inchlsonre, ellberindu·I pro vi 1.orl u 
pe cauţiune. 

Vt1le1"hl B1•nnTşto mal 1i'imiJ1e li
ber doar clle\'a lun'.1 şi. dup;t eo-51 
pune fh 01'dlne treburfle per.ooo~lc 
PIJbllclnd tsl un <'ldmirabU arlicol: 
lntilula~ „r..o despărţire'· •), pleac:\ 
lu VQc, răminind în lemniţ,n de alcl 
un an şl jumătate. Ln rein~oarcere 
işl dii demisia de la „Dre11lalcau. 
Cnce o excursie indeiungnUI prin ţi
nuturile transilvane - la Tu:;nad 
1-a cunoscut. pe r. L Caragiale -
dupii CI1re. in septembrlc 181JG. se 
slabileşlc din nou la Bt•OŞO\'. Dc
\1lne cQmboralor la „Gazeta ·r ran
:,;llvanic,:I''. condus~ de Au1·e1 Mu~e
~nu. d11r nepllicindu-1 stilul de 
lu1rn1 aJ aceslula, gre:ol, dc1.orgn
nl141f, S(• reîntoarce deocamrlntll. la 
ci. ledrcl. '"> 

Dar Valeriu Branişte nu crn <>
mul care sn poată renunţa aşn de 
uşor ln o nsemene.a indelelnici re 
cum este ziar!sUca. O proouncre 
vMill'I din oortea bucovinenllC>r li 
~lctcrmlnii sl1 pfoce la Cerniiutl. lu
mdu-<şl concediu f;le !iludil. chipu
rlla pen~ru a ob(ine la unlvcrsllA· 
lt'n bucovineană un al doilea dorto
l'alt. I n fnpt ci pl·egăt.eslc opnriUa 
unei gnzclt> H·lsăptămlnalc - „ Pa
frtB". - nl ttlirei nrlm nu mli:r va 
ICRI do sub lioar l;i 1 lulin 11107. 
Nu-şi in~1•lc in.._<tft pe fronUspldu 
nki nllm<'1C ~l nici calilnl~ . nra
,·ind cetătenfo austrfocA. 111 Dar ~I 
m•tfcolul-pro1m1.m şi mullc nite ar
ticnlc U aoartin. „Patria" nven ln 
v!'de1Y' de;\'ollarea con$1ilntcl na-
ltnonfo. a solldariUltll nati<lMI" 
''""'"""' ~1 ~riicarP-11 nf•1rl11lul 
CULTURAL. MORAL („.) al po
rmruh't rpm ci1i dt-n B1~coulna : c11 
<&.•tlal vornlnd din, .1fa1qur.ii t1M'ft 
Mrrctt'i .i:it tlc1>h1.li u1i.- f tuJl.()r hnnot'
tm11 hJ. Ruf11fma l ucr<Zre " rf„ilf:?a
thrnet ~I prtn aceasta ~-i·3i n firM ~ 
in r1do •nf'indofelnlc. c1ar ~1 noz-f-
1111 VPntr11 tollt(t thnnu.ri~ ~l fm nreo
jurdTilr drenlul •liu 1a e.Tf'1PnM· nr 
acest nnmint". Ga"'~ln m:::il 111m1'-
1·r~ . IC'llQffall\ •. d„nUnti ti l'bl!r a 
<lnz.volt1Jrl! o lfmbl l 11oastrr rt·~trr-

•) Rciurlndu·~e la C'lllWlle Wcmn1111-
rll ~nlc, Vnlcrlu Bt'llltls~ 11crtn fn ncl!lft 
11rtlC1>I : „ Nu fn1>trl11 m~c, el raptul c:A 
l n 11ufhtt11I 1)11'11 trll cş t11 m C'roorln c rollC>r 
noşlrl o nUon rul1 cJI.. ncil!.astll m ii tncA I· 
7,Cl$11l.J :wlntA 111 ml\ lmptn i;e l n l uor nr o, 
CI\ :111 ltu\1ln v r Pdnlo. de el, şi mii tn,•a 
lll ,;I\ iv1u:rltlr. !Olu l pentru poporul 1111-
~ll şi rlloll (h; llronmri, caro vina m e,n, 
"~te v11r:1fo1 Jn1 rc11rt nl)l\atr c e cnl'Mlllunl 
~I est„ etauu prl,:onlrl41 s rh lni;lurD fn • 
trc;tuluJ nostru p op or. clei nu n umllf 
ln noi Wl'O clUv• c:J fn tntr~n l!'Cnc
rallunc, ln lo trei: 1>opont1 e•te vie me· 
morto t'rOllnr n o, lrl n nllon11ll c:trf' 11u11 • 
Unc- n1>11 llcrat rocu.I ictfnt ft.I oon•tllnte l 
nallona le" . („DREPTATEA", nr. 61 din 
15 27.0.1.1895). 

IG. Miron COh!ftAnllncscu şi Alc;1t11n-
dru Portcl\nu, Op. c1t„ p. X>..'XTV-
XXXVT. 
11. I bidem, p. >.,•·xx v u . 



Pl,e pentru 
al oamenilor 

un cllatlonar 
d'e presă 

ne", aşe1..area şcolii „pe baza prin
cipiului 1Utţ{onal", pentru ~a nsliel 
„sd dezoolte INTERESUL pentru 
limbă. ~ să ridice GUSTU~ LITE
RAR al publicu.lui cititor".·~ 

Valeriu Branlşt.o n-a pulut l>tl 
lucreze lnsA prea multă vremt> in 
redacţia gazetei bucoVin:me. Actl
vitat~ sa de ziarist militant~ cu 
drag<lL'Jte de neam şi de oameni. o 
iritat autotltăţlle habsburgice care, 
In eluda protest<!lor presei vt·emil, 
l-au expulzat pesle granltil. ~n 
România. EL rAmăsese insll :n ine
moria tuturor celor cu ca1·~ a lu
crat şl l-au cunoscuu ln acenşUJ oc
rloadă „u~ redactor cu care B11co
"'""a se V4 mi,n.drf ş~ cum n.u a mai 
1'dZtU plnd acum<t" - cum ,n\•ca să 
serie publicistul bucovinean G«>r
iO Popovlcl. l!I) 

* 
Valeriu Branişte lşl cucerJsc un 

mare presUgiu Intre oamenii poli
tici ardeleni. Este solicitat :n di· 
verse foncţll , dar el opleazli. se in
telege, tot pentru gazetărie. La ce
rerea şi cu sprijinul militanţilor 
politici bănllţ.enl. intemelazli la Lu-
goj un nou organ de presfl 
„Drapelul" , - inUlul său num1'r 
:ipărînd chiar ln prima zi :i anului 
1901. 'I'imp de un an gazeta va Ci 
blsâptămtnală, apoi Lrlsăptăminalii.. 
in Iorlll<lt mărit, slructurnlJ\ pe 
rubrici, tn primul rlnd de lnfor. 
matli , cu cronlcl fonrle utile din 
domeniile cele mai lmpartante. Vn
leriu Braruşte va iace din „Draţ><.>
lul" o gazetă. bihe lnfoA"Oat,'l. seri· 
tiă e."<ceptlonaL tntr-o rn.imoasi\ 
Umbă românească. cu un profil 
larg, int.eresnnl. depuşinti cu m.uU 
llmUele provinciei. $1. .cum se va 
vedea mal departe, ea deVine o tri
bunii a luplel intransigente, car 
plltimaşe. penttu dreptul la C.'( \s· 
tentA al celor ·trei milîon-ne de ro
mimi dln monarhia habsbur~icf1. 
Pe scurt, „Drapelul " a fost o g.:iut:i 
de mare for~ politică şi ~ulturala. 
un ziar popular. democratic. reprc
zentind - aşa cum s-n angajnt Va
leriu Branl.şte în arlicolul-nrngrmn 
- .,int~resele generale "omâneştl 
in mod demn şi serios. cu eneroi4 
izuorft4 din lublrca de neam ~i mo
şie, /ifr6 nici o re.zert16 ascun-sd". ~·1 
Aşadar, o publlca\ie indenenclen~.:l 
fatA de orice grupare po11lică re-
gională sau co11fesl<1nnlli. nle cărei 
pagini lngălbe-nlle de vreme le 
parcurgi _şi astăzi , după atiteP. c!<>
cenii, cu plăcere şi interes. 

11. , ,latQrla literatur ii romlnc„, vot. 
m. p. 543. 

111. Jbldem. 
20. „ Drapelul", nl", 1 Clin l)U.01.1901. 
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Sesizind limpede logica C\'Cnl-
rnentelor politice, Interne ~I lntcr
nntionale, Valeriu Braniş~ lrat.'l 
problemeltl prin prisma cerin\elol' 
obiective de dez,·oltare a soclel:'.1 \}I. 
,,Gu~erneLe şi politica de g•1t1E'r114-
mint vin şi se duc - scrl3 e l în
tr-un edit.orial - Poporut lnsci rd
mine(. .. ). De şcoala polltlc<i a accs
h1i popor t rebuJe să 'tu? h19rf.jfm ( ••• ). 
AD-llm trebuinţă arzătoare de acea:fld 
putere mora-1ă a popon1tu!11 •11 $1 
se poate afrnna lără a greşi cft 
,.Drapelul", dezbăUnd arg11menla1. 
cele m'ai spinoase probleme sociale 
şi economice. a fost cu ndevilmL o 
.şcoală l:>olitlcă n maselor. cu '1th 

mal mult cu cil, în scurt timp. a 
izbutit să patru11dA pinii in cele 
mai indepăM.ate colturl :tle T ran
silvaniei. Această popularllute s-o 
datorat, :!ir(!ştie, şi fapttilol că Bra
nişte scria arlkO.le clare, concise, 
profunde, cu adre.'iă, folos l.nrl e~ 
xemple din istollia noaştr!i nal.10110-
1.€1, din lltera'Wra româna sl unl
vel'SalA. din mi.t-01Qgia grec:o-l·omu
nă, Elin :folclor, ŞI mai tr~bule adău
ga~ că şi aici, ca şi ln -:elelnlte 
redaeţji , Branl.şt.e a Imprimat gaze
tei un llmbnj ~obru, urban, şi oi• 
numai dm c:onslderenle luetice, 
cum 5-ar putea crede. ,.Voiam anu
me sa eUmfnaz dfn presa 11oastrl 
t<m.u.l 1>ulgar, certăreţ şi tnjurios -
consemnează el undeva in •. Amin
lirl " - infroducînd un. ton. mtii dl$
tin$, mai cumpătat şi mai to1crant 
fată de atte părarl. Poporul nQstr11 
care ru1neaii incd fiecare vorbâ tl
păritd, căutindu.-i toate înjelc.ruri!e, 
nu e publk pentru presa d e? lllti<'· 
vard, pe ca.re să-l m~I c·1 n1$te 
exclamări şi strigăte". 22) 

In primii ani de aparltieal „Dra-
11eluluiu, V~ledu Branişte a promo-

2.1. ApuiS Mlrolm Bllll~u. op. cit„ p. 
38. 

2!. Vlilcrlu 'Branişte, op. cil., p. 4ll7. 

val fn paqinile gm:etei o <1titudine 
„pa.'liVlstli". de neparticipare la vla
\n pollticn. Era aceeaşi poziţie t>O 
care se slluase ş1 mal inain.f.e. pc 
timpul cit lucrase în redacţiile pu
blica1llor de la Sibiu şi Timl.şoara, 
i;>ozi ţie impărtăşllă mai a1es de ml
lltnn\l! băntlteni. După 1906. el rc
nun ţ1i însă la aceasUi. a titudine, din 
cc in cc mai pu\ln impârta$ită ln 
cercurile P'lli li ce româneşti, şi se 
a\•Int.ă în lupta politică curentă, !1-
lnd ales preşedlnte al comitettllu l 
de acţiune In cercul electorâ.l lugo
jnn şi , mal ales, !ăcind din „Drape
iulu un organ de presă ,.activist". 

Romanii din Transilvania se stră
duiau s!l-şl cucerească drepturile 
lor lstol'lce prin bună inţelegere cu 
poporul u ngar. Opiniile iu1 Valeriu 
Branişte fii această p1·lviniă au fost 
intotdeauna ferme. străine de aUl.u
dlni conjuncturiste. ,,Pofftica, 1t04-
str1t 1m este con4tis4 de 1l-ră contra 
mngh1a101/or - sc1•i;l el !ăiă nici un 
echivoc - ci de il".aoost.e pe.ntr14 im.
ieresc1c d e existenţii 1Ulfiano:lii a 
poporulu.t român. Dr.agostţa acea
sta 11e I n.deamnlf la. cea ma! re.zo
!utd rezi.ţtcnfci c&nt,ra. lendintelor 
utopi.~te de deznaţlona1lz.are spri
jh1ite de politica de st4t a U'ngarlei. 
dar dragostea acell3ta e muit prea 
curat/I şi sffntă decît să se poat4 
profana prinm411-ffestif.ri de tLră.".31) 

Valeriu .Branişte a scris de toole 
la ,.Drapelul „. Inclusiv foiJetoanc, 
folv~indu-sc de diferite pseudonime. 
Dar s-11. do,·edl t mal ales un exc~ 
lent şi lucid comentator al .r>olillcii 
europene. Jn pertlnenlele. nnaljze 
meu le de el asupra diverselor e \'t'
nimen te lntema\ionale nu pierde 
niciodată din vedere existenta unei 
leglUuri strinse i ntre politica inter
nă şi externii a u neia sau alteia 
dinli-e \ări : „PoUtkn externă a u.
n.111 popor. dacii t o politiqi ~rectă, 
trebuie să-şi albe rădacmile puter
nke l tl politica Internă, să core.ţ
pu,ndll lnt.etcsel-Or. a~11i.ra.(1Uor, i
dcnl11J rUor u.oporl~1'~1" . 2\) 

Actlvltalea Jul Valer iu Brar\l_şle 
J~ Lugoj a <,leplişi~ c1,1 1Jl1ll.t g·ra.nl
ţele gnzetArlet El a incleplinlt în 
decursul an"ll<>r peste 60 de func·\il 
publice. la1· in 1910 a 10.Sl alel; 
memb1'u al „Comitetului national 
de zeceu. organul de conducere al 
P.N.R,, suprema autoritate politică 
n r omtini1(11· transilvîincnL „un ou
i:crn 11euăzut, neoficial. insă ef ici· 
ertt. ascultat şi. ·urmat". Z). ln a
ceaslă caii late parlicipă la tratati
vele c:u cercurile guvernante ma
ghiare, face numeroase vi?.ite in 
n omânia, con.staUnd cu amărăciune 
că Clici nu se cunoşteau ori nu şe 
acorda lmporlan~a cuvenltă e\•eni
menlelor d in imperiul austro-un
gnr. Dnr nc:eslt- preocupări nu 
lmpictea7.ă usupn1 acUvitătli gaze-

23. „ Drapt\lo lM, nr. 15 din 08/11.~t. I~~. 

na~4. Ap\ld Ml rce11 Bl\Hcsau, Op. cit„ p. 

2s. t on c1opo101, OP. c it„ p. c;~. 



t~J el. dlmpOtrlvă, bucurlndu-se ln 
treburile redac~onale, cum singur 
Cl va recunoaşte. de ,,sprijinul o/ec
tl o, Inimos şi in1elioe111'1 al devo
latoi snle soţii. :lll) 

• 
DezllinLuitea ln HJL4 a primului 

l'llzboi mondial a rldlcaL probleme 
deosebite -pentru l>l"esa romilneascâ 
din teritorme a:tlate sub domlna~la 
auslrO-ungat"ii, penb-u vla\n polltică 
in ~fnb1u. „Drapelul" va tl sin
gurul dintre vechile ziare politice 
româneşti care se \'a menţine. A 
trebuit des1gur. să t•ecurgă La ror
mule publicistice mascate, Uislndu-1 
pe cllitorl sl descifreze „prinlre 
rinduri" sau prin miJloclrel\ vreu
nei anecdote ori ghlcllorl glndurlle 
ce Crămîntau un întreg vapor. raiu, 
in acest context. cum dădea Vale
riu Branişte expresie corwingerli 
sale că după rncheicl"ea marii con
tlagrqtJl se va st.atornlcl în lume 
o alUi 01:dine : „u~ <l$emc11ea. tliz
boi t~riblt nu poate rrbnine /ă.ră 
o/act cun'ffitbr de mora.ouri şi de re
lafU. Un asemenu l"dzboi trebuie tră 
aşeze temetttle unul alt omor. mai 
bun, m.ai Jrumos, mal fericit de 
cum o. fost aeelo pe care Hun pre
/ifout fn ri lele de na.al inairHc. ln 
t recut, sarblfd ~i nenorocit". '1) 

Foarte interesant din acest punct 
de vedere - dar nu numai - es~ 
,şi nrţicolul scris de Valeriu Bra.niş
le · după inCrlngerea armate.lor 1'\lse 
pa frarl~l.lţ din Go1Hla. E.ţte su'fl
c1tmL să cităm următorul ollnel\t ca 
să ne dâm seama de cită clai.·,ri-ztu
na dădea dovadll autorul. 11 Intru
cit i$i poate da seama soldatul rus 
dr dtm1ţie - scria intre altele Bro
nisle - trebuie .!4 tnţelt!aotJ cil 1.i
bertatea. patricl sale. prooresu~ . 'n 
huninii fi bun4stare e.ne cond1po
na.t de i.nfring.erea. ţa,rismulut c.0-
1 ropitor. Ştfo prea. bine că Rmna . 
form.tdabUul imwrriu. nu poace a
ju,nge hJ robia a,ţ(ei ţdrl. dar $1mt,e 
totodotd c.ii tui:moi fnfrtnoereo t,a
r lsmuluJ ii poa.te reda a.-0ea. tfbar
tale ,pe c(l.'te o visea.z& d.e atîia 1>re
mt1, pentru care s-a revoltat d1• atl
tna ori (_.)".1!). Aluzia este prea 
transparentă ca cititorul să nu n 
ln(eles că ziaristul se referea nu 
numai la tmperiul ţarist. ci ş\ la 
cel habsburgic, nu numai la sol
datul rus ci şi la cel austriac. 
După c:e ltomănia Intra fn război 

spre ;\ satisfjlCe indreptlţltele sale 
revcndtcări na\,lonale, „'Dt·npclul" 
est.c sup~ tot mai puternic cem:u
rll, spatiile albe din pngliii fiind 
din ce în ce mai Crecvente. im; re
daci:Qrul său şef urmărit şi sup1·;i
\'egheal i'ndeaproape de poliţie. T 

:a. \'11lel1u Branişte. op. c:.11., p. 437. 
~. ,,D.-Qt)UP. nr. ~ din 24.0~IOUlL 

l tll. 
211. Apud Miron conslanUnescu şi A

k xandru Porţ,eanu, op. ol1., p. XLIX. 

un dlctlonar Fife pentru 
al oamenilor de presă 

se cerc s:'i sl'mne-1.A? Calmvasa şl 
odioasa declarn\te de ildclit:ate, 
ceea cc cclih·aln cu abdicarea de 
la tupt.n nu\lonall'.I. l•'lrcşlc. ·Valeriu 
13ranlişio re!uw o asemenea c~te 
şi. mal mult, seric un ciclu de ş1·ll
colc consacrat Alsaciei şl LoreneL 
teri torii rrum!e7.c aflale sub jugul 
german. menirea lor fiind de a a
trnge atent]n ru;upra unor probleme 
similare ale Transilvaniei. La io
ce_putul lui 1018 este areslat şi, du
Pâ un simulacru ele µroccs. e arun
cat in temniţa de la Seghedtn. Miş
carea sOC?laJlslll, indeo.5<:bi organul 
er de presă - „Adevăru I", ea şi 
c.eţCUJ'ile demooraUc.o lnrgi ale, opi
niei publice maghla,1•e, prntestcu1.a, 
µc ci~ le sl6 ln putln~li. lmptitrlva 
odioasei inscenlirl po1lţjene,ş11, işl 
exprimi\ solldaril.a,Lea tor m1Jttanlâ 
cu vajnicul luptător penlru dl•eptu
d le celor multi şi asuprlU. ~ 

Bnl'ca nu mai puleo.i n Jn:lă sah-n
tă de la innec. Dupli Rusia tarfstâ 
venise rindul imperiilor habsburgic. 
şl german să se prăbu,şea<;că sub 1„
' 'lt'urUc re\'oluţiei . Censul llbertă\11 
popoarelor asuprite era aproape. Te
şind din temnlţâ la I octombrie 
l018. ValeL'l'U B•·anlşle !le aruncă in 
~ea din urmii şi ma~ bAWle a sa. Tn 
fota pe>.rsp~cLlvelor. certe ale l'eali
zări1 Iminente a Idealului Ma1·ll 
Unhi. el conduce „Dra'pelul" cu o 
fJlSUOetlre neobl.şnultă, in cruda bo
lii care-l măcina. AdoplA i.n arti
colele sale un ton combativ. ple
dează cu energie pentru lichidar~ 
puterii dualiste nU5tra-ungare. Esle 
deajuns să el lăm titlurile articole
lor scrise de el în cursul acestei 
luni : „rrlaurile aşteptdrfi", ,.Punc
tul d11 ouhnh1a ţie". , .. ZUe mari". „FJ
m.a.ndpa.rea prescf.„ ", „Revoluţia 

iri.vi1111dtoo.rt1". „LG A1ba. 1-ulla„.". 
Sau cel lnll'llllllt „ Ne allea.mă liber
tatea 1taţion111d", în care 11 indem
na pe biinătenl, pe toti românii. 
din Transilvania să-şi trlmtltl so
Ui la i:;torlca adunare de la Albn 
Tulia. unde urmau să se botărascli 
destinel& românilor l1~nsllvAneni : 
,.Le. Alba I ullti se va. I ncepe u.n. nou 
capitol al istoriei 11alionale roma-
11eqti („.J. Şi dac(t u,m bro ltmtinoai14 
a lui Mihqj Vfteazul ( .. .) ne va 
clJcema la desâvlrşirea idealurilor 
pentru ca~a atif <1-m păttmlt, va. 
st-rifbate din adi.1tcurile fort6reţel şf 

ecoul oen1e relor acelor ·martiri cari 
au fost acolo frillţl tn 1'oată, Iar 
sufletul nostru va fi chemat sd. tl
nă cu11ipăna intre lumină şi umbră, 
i»tTe jal.e şi bucurie. intre trecutuJ 

2:11. lbldem, p . tr-LTL 

înoura t şi r:Uton1t ~tTtJl11cHor cc IJ.(! 
citea.mă". ~, 

Slnrca sânilUl;ţiJ m1 i-a ingl\dulţ 
Iul Valeriu Branlşlc so :fie grezent, 
ln l decembrie 1910, la mn1·ea ~du
narc dl' pe ClmpuJ lui Harcn. Rc
cuno."cindu-1-se insă merii.ele dco
.„ebllc in Cuutircu grandi06UJul acl 
Istoric, el C$le desemnat membru şi 
$eC dt' resorL in Consiliul Dltlgcnl, 
n\spunzind de prob-lemel~ invă\.ă· 
miniului public, cahlate în care va 
Jnaugura Universllatea romăncnscă 
din Cluj. Este pJlOC.lamat tn 1919 
membru de Qn<>are al Ac:ad~lel 
Române, Vo tl ales chiar sei:mlor, 
dor nu va pal'tklpa la lucrlirlle bă
trln'UlUI 'Şi lnullluiul for. l1fc.'\daf)lli1-
du-so nolloi· tmpre-Jurnl'i, dlsplă
cindu-i poli ticlanismul slerll. el va 
plirâsi culind arena politicii, rllmî· 
nlnc,l cr~lnclos in.'ili pllb1iclsticll. 
Nu va mal edita, e drept, „Drape
Jul ". socotind misiunea Iul inche· 
lntll, dar va colabora la allc îJU• 
blic.atll : „Con1JOrbhi I-iterare". ,.So
clet.pteii de mii-ne". „Allna!Ulh\Ll 
presei române" ~.a. Boala conlrnc
ta1ă în lemnl(e il va rAµune in cele 
din urmă, ln numai !>O de l.lî!i, in 
priml'l ii n ~nului 192.S, rlimlşltele 
sale pnminlcşli fiind inhumnte hi 
L1.1goj, ullll"url d!! celu ale nlk>r clol 
tna1•1 lUptlltorl pcmtru CA.UIJI. iil:ler
tMl i l'Omiu'l ilor araelenl : E!Umic 
Murgu şi Coriotan Bc:edkeanu. 31) 

* Valt:!riu Bmnişle rămîne una dln 
personalllMi!e cele mal lumlnoose 
din publie1stica t.ransilvană de la 
s!irşltul S<?colulu[ trecut.. şi tnccpu
luJ S(l()()lulul nostrl,l. Zlarlst insu
fletit de Idealurile tuplei penlTu 
juslltlu nollonn.IA .şi socin.llt, cii.rlu~ 
rar cu un larg orizont de cullt.lr'• 
el n~n lllsat pe.sie 2 OOO de al'llcoll", 
un număr ar)reclabU el~ prpic, i:le 
sl uclit pe dl!crite teme, u1r memo
rl ile sale. $Crl$e în tcmnHa de la 
5eghedln, dar publicate lnlegral a
bia in nnU no~. ~ înscriu prin
tre oper~le de seamli din acest sten 
M:l.i p1·esus de toate. însă, Branlşt"° 
ne-a Ul..at mostenire - cum aut 
d~ .suge61fv~expri:ma Istoricul Ioan 
Lupns - „scnttmcnful miormeL 1"CS
po11sa.bllil41l"· ArUMn de orest111:Iu 
nJ Mqrll Uniri. Valeriu Branişte vu 
ft lr'llotd~unn pretui'l pentru „a-
tltu(l-riea. 1111 profund ff con11ta~ţ 

rQmtl nea.~oi!·', penlru „munco-I ro
dit.oa.re şi lupta.-i fă'l'ă preget• :\l) 

De ncaea i~<im şi consacrat rindu
rilc de mul sus. 

Constantin TATU 

:io. „ Drat1tJuJ•, nr • .l!U d.111 lllf.11.11.19111. 
31. Miron CoMQlltlnescu şl Alexandru 

Porţcnnu. Op. cit„ l>. LV.O-Lvm. 
3:!. 10110 L\ll)llŞ, O_p. eh., p. UG. 
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Tunelul timpului „. la. prezent ;;,~ 'lllClrlle uzin.c 

Voca1-ie, 
' ....,, 

mu,nca 
dragoste 
pentru 

fotografie 

Imagini 
dintr-o · expoziJ ie 

A 11~r-u11- mart! htJI at 

I Agarprt!s, ftitor.:• 
rC;Por1erH a{J'ml Iul 
Mastre de prasa 
fşi a/l~eqz<A, a pron-

PI.! cu re(Jli/4rll{lte, fot.poraf:tlc 
c(!le mac ruu~rte, aHi-rte(lrn şi 

colPr, realizfod ade·vărate ex-
11oziţ1i e<tre 'O'uoreat(J cerctt1 /or 
p rofttsîonai âir~ cadrul ,,testi
aioasei i~Utu.tif. 

ZtareJ~, gazetele Şi 'l'l?UÎSlelc 
publică multe foto0ra.fli semna
re t;fmplu.: Foto AC.SRPRE:S 
Sub acoostă siglif, Agerpres, 
alit de cunoscută ziariŞti!"r qi 
cititorilor pubilC4ţH!or romiin.eş
ti, cliia.r de pe&te hotare, 
apar lucrările unor fotorepor
reri care, spre deosebire riP. c >
legii lo-r dtn redocţlle :::iarelt>r 
şi re1:istc/or, nu se bucurii 
semntTturL cu m1mc proprni. la 

fotografHle publleale. Ei Tdtnfn 
a1t0nfmi, fdră ca <lragol!tea lor 
prntru ·reportaj să fie drml
nuotci. 

Uli/m-a crpozitle do nc!',st yen 
este un mozaic de momente foto, 
uu /(lL de rubrica ,,Fo10-rll.-!l'l-s1r . • 
o c11rr.oere <k f1i.şki.r1to11c11 ~ttr
prlnsl! d_e a11tor d.e-a. Lun,gul p1m1-
orin:lrtlQr prfa ţaTll„ Am reţ l1mt 
din i1rnpccJetc tematfce ala l!.t:
pvzl1i11i. citew~ lmg{l{flf, pe CJJrc, 
a1Horol, Jotoreporternl. NHrcf!Ct 
ffudek, le-<1. ~Urat au sensibili
tate. 

Mircea Hudek .a.re .43 de anr 
şi practicâ meseria de 20 de anf. 



La Jlgerpres lucrea2ă de 15 ani. 
- Cum ll\I ~venit !uto

rcrli.ll'lcr '! 
- M-a fmprei1fo11at friptul C(.[ 

su c1·oi<!şta fiirii " J1ah1d tiou(l, 
m-a cmo11011at patosu.i oft11•m1t
lur de a-şf construi o altd 
viată. m-a srf.mulat per.spcctroa 
modcml:lirîi in!regil pn1 rii. a~t

- ft!L că, irt anul 1975, am ~rdsil 
laboratorul f<>lo a.I unut ! ns•i-
1 ut şi m-am. prezentat la 1u1 

- conciira or{)(lnl:a1 d e Agerpret 
J)<'ntru ocu,:arPa unor posturi 
de foloreµorttiri. Arn r l!11::l1 şi 
de otu71ci mel stradulcsc ,;ii iu rc
nrsl r<'z cir 1nal bine cu. <l;>urarul 
fotnoraflct 11rll1.şo. dw.vo!lcru n 
ţtiril noasuu, morfl.e scltim-h 1rl 
carcr se petrec fn vf.aj.a 1'11lm(l11·/· 
lor . 

...-:-L- Cc v-e determinat sr1 <.'n;u
nlwU această e.KPO'~ilîe? 

- Nu &im Io o prcmlt!rii. ne 
ocrr1>ln do1d am selec:t•o11a.t 
pr111 ru e.rpo=iţ1e /Dl<>grofii cc 
rcprczlntd.ospecte inedite de ol.a
ra. Am dorit 11ă Jiu pre::<mt cu o 
cont r11>uţle personală ln cadrul 
ac1l11111/Qr reda.ctlilor Aoc•rpres 
pentru o.nîtiersarea celor 4~ d'.'.' 
ani de lu 1'Jllber.arc şi ii' intim
plMrcc c1/llu.:l d.: al XIV-Ic.a 
c„nures al 1Jftl'tfdului. 

n.n. 

f'.S. A~ll!p16m 11oulăH rl1> ta 
cercurile wofe.donole foto, de pc 
linmf Jilialrle, Co1i.şillul•ll Zll'r'lş
ulor dh1 14rd. Le ucmi 1>:l!>lka 
cu pliicC'rt>. 



Am primit 

Celo11 care qeschlzlnd 
Almanahul ·Oşti rii '89 
se aşteptau să găsească 
o publlcatle ce se adre
sează une.i categorii 
distincte de oltiton, 
lecturo acestuia le pri
tej uieşte o plăcută sur
rprh:i'i prin orientarea 
către o tematică lar
gă, adeseori <?U accente 

la redactie 
" 

lnedllc, ca şi prin am
p litudinea unghiurilor 
de abordare. 

A'tUcolclor şi versuri
lor omogialle, ccnsacrale 
anlversărilor t11w.ariişu
l ui NI.colac Ct-.auşescu 
~î tovnră~.c·1 l'.:lenn 
Ceau'i1.~ci1. cu cnrc ~ 
deschide almanahul, le 
urmează un substaMial 
„capilOI" de li>IOl'if', ln 
care pngi.nUc dedicate 
7-"Uel de 29 August sinl 
preponderente. CIUm 
a.st.fel intere.sanle măr_
turli, repere cronolo
cice, evocliri aJc mo
mentului, cat·e re învie 
atmosfera a~cstel clipe 
glorioase în care osta
ş ii Romfiniei au dat în
treaga măsw·d a capn
dtâlll lor de dăruire 
penl~u eUberai;en pa
lrlei. 

Remarcnbile ni s-au 
p lirut paginile reunite 
sub genericul „Epopeea 

veşnic tinără a. P aull
şului ", semnate chiar 
de Coşti ostiaşl sa1.1 oli
tcrl dln ,.Detaşamentul 
Pliullş". amintiri care 
au consistenta şi sa
\'Oarea faptului tră it. 
Cu mult anleres se ci-
tesc l<>rodat4 însem-
nările de.spre .,Co-

ll)mnil Tmiatlă" - lBi:i 
de ani de la inaugu-
1·arc., despre .,Eoctul 
O\•idlu - Ilustru cro
nicar latin in Dncln 
Pontica" ca şi cele de
dica le ,.meritelor prea
st 1-iil uci le alo !aptelor 
şi virtulJlor" lui M ihai 
Viteazul sau testamen
tului politic al lui 
AvrBm Tancu, pen).ru a 
cila doar cllevn dlntl•e 
tcmvle incitante. ne l'l.'

(inut este de asemenea 
şi articolul consacrat 
„î nceputurilor presei 
m!lftan! J:QJTiâneştl", :ca 
şi g1·upajul de articole 
i•eunite Sllb genei·icul 
„MihiurU noi fn u bl
va Istoriei ". reportaje-

le gnrpllLe suu Llt
JU:l „ln Posturile " e
gbol oJ ale muncll p cn· 
tru tari'', Ultlma par
{e a almanahului a
bordează interesan.l o 
o problematică diversă 
- de la Interviul a
cordat de scrlit.orul Eu
gen Borbu ,..in exclusi
vitate pentru Almana
hul o.~tlrll" pină la pa
glnl .,Din culisele răz
boiului scc1·et" (193!1-
lM!i), schl\e poli iiste 
din literatura străl nă, 
vmor, curiozltăti. ştlvl 
cHverse - completlnd 
inspirat sumarul. Rea
Uzatorll au reuşil ust
feJ sii găseaşcă o fo1·
mu]ă 17.butl>lă spre a 
pătrunde într-un cerc 
cît mnl larg de cili lor!. 
ceea ce nu tnseamnă 
insă îndepărtarea de 
rosturile unul almanah 
adt'CStlt in primul J·intl 
cltllorllor din rlndutlle 
annntel. 

!U. C. 

O publicistică de calitate Ci?rinţe specifice ale transmiterii 

in serviciul oamenilor 

(Continuare d'1t pag. 10) 

ales, simte conştunta răspunderii 
faţa de cuvintul tipărit 

Un cuvint greu de spus in e di
tarea gazetei il au şi cellalli mem
bri al redacţiei, socotiţi uneor i 
drept... aux iliari. Emma Donclu, 
contabH-şe!, Daniela Szanis~o. de 
la cll!uzare, Simona 'l'ofan, secrelia
ră·dae,tf:lograllL. Toţi con tribuie, 
într-un fel sau altul. ca •. Lupta 
C.F.R." să fle o gazelă cu audientA 
la cililori, utilă şî e!lclentA. Spun 
multe in această prJvlnţă şj unnă
tcmrele două cifre: tlra}ul - peste 
150 ooo de exemplaie ; beneficii la 
bugel - peste un milion de lei._ 
Se maJ poate vorbj in acest. caz 
de.... „auxiliari" ? Nicidecum. 

„,o zl J;n l'edacl ia gazetei ,.Luptu 
C.F.R." '? Nu. mai multe. Şi, to
t uşi, un timp prea scurt pen!ru a 
cunoaşte ln fn lreaga lor complexi
tnle str:idanllle unor oamt?nî car~ 
şi-au făcut din .gazetttr.ie nu o p 1'0-
fe11le oare(l{lre, el o pasiune de ;:i 
cu 7.1... 
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mesajului publicistic 

(Contin·uare drn pag. 12} 

stridente din punct de vedere cro
in;1llc (deşi nid aces~ as{>ect nu 
trebuie ignorat), ci. mai a1es. din 
cauza erectelor p slhologlce rezulta
te din receptarea culor ilor d e că
tre telespectaior. Roşul şi oranjul. 
culori calde, vor !ace ea elemen-
tele d~ irecumtl ct&ră vaibal'e cli'a
matică şi comunicaţională) sll „ îna
inteze" tn prim plan, în timp ce 
albastrul coslumulul, culoarea rece, 
11 va retrage" i>rezent.atorul, ele
mentul prlnalpal ce comunici! în 
cadru, rnta·-un plan secund. La 
toate acestea se mai adaugă şi alte 
erecte nedorlte ; de exemplu : cu
loarea pielii este o ctdonre caldă, 

care va face ca rata prezentatoru
lui -s11 înainteze". Se ajunge astrei 
la sen1.a1 la unei feţe mari care 
<jomlnă Wl corp mic. 

n esigur. acest~n sint doar cîleva 
clin elementele de care trebuie \I-

. prrn imaginea TV. 

nul seama în comunicarea prin In
termediul Imaginii de te leviziune. 

Practica televiziunii prezintă co
Udian at.it de multe situat.ii, încît 
un bun .reallzator va Ci lntoldeau
na ln căutare::i unor S<>lulil optime. 
Aceasta constituie frumuse\ea mun
cii de televiziune, care nu i>e in
vaUi niciodată ln întregime, răml
nlnd mereu lucruri noi de desco
perit, lecţii noi de asimilat - c!J 
atit mai mull cu cit. tehn ica de 
1·elevi~iune evoluev.ă continuu. 

Fiecare emls1une de televjzi'lmc 
este un caz particular, o exoerlen~ 
\a nerepetabilii. alît pentru rea1i-
7.alor, clt şi pentru telespectator. 
Cău1.c11-cm şi idcntlticarea de clitl'e 
nm117.nlerul 'J'v. o miJl011c1>\or spc
carke pentru conceperea, realiu 1-
rea şi transmiterea mesajulul, 1n
tr-o formă cîl mal a~ecvalli comu
nicaţional, este calea sigură spre o 
EFICIENŢA cnre să-şi merite ma
jusculele. 



„ .... 
' 

„Tî~TADUL'' 

primd 

publiCd(iC 

umoristica 

româJDCdSCd 

l n urmă cu J :JO ;inl, la 28 februarie 1859 apă
rea, la Bucureşti, cea dfnCU .• /oote com.tcă" 'romli
ucoscit. 

Fondatorul ei nu era QlluJ declt C.A. Rosetll, 
menţionat în frontispk1u ca di recto1·, dar ) l cn 
redacloi· alilturi de N."11. 0raşanu. .Adm.lnlslraţln 
era rom una cu cea a ~!arului .,Rofliânul". operp 
de căpetenie a Ivi C.A, R<>Si?t ţi, lpr l\!parul se e.'<c
cuta in stablllmeniltl propriu al acestuia. 

Cit despre perlodicitate, „va ieş:i in toate zilele, 
nfară de duminică, luoi, marţi, mi~ri, joi ş1 
\•lneri „. ,adică în Decare simbliUI. ' 

Genul era nou la noi. Pini;\ in anul Uninl. nu 
mat e.xist.aserli ga;:ete satirice. Mal mult chiar. 
s ingura ince.rcare notabilă de a publica o rubrkă 
de acest fel dăduse greş. „ Urzlc.ile- dJ:n „Curierul 
R-Omt.nesc" al Iul Eliade s-au n•stejit repede, căti 
boieiimea nu era invă\at.ă cu critica, ci doar cu 
temenelile. 

lnsăşi ~parlţia ,.Ţin~.arulul „ este semnul unul 
nou cllmaţ pollt1c, al liberalizării. Al. I. Cuza, 
domoitornl Unirii, !medial după inh·onarea sa, de
cretase desfiinţarea cenzorii şi, în lip$8 unei legJ 
speciale a pţe.Sei, extfo~ şi in Muntenia regimul 
mni_!lberal al prese! din .Moldova. 

Sub re&imul libertătll tiparului - scria C.A. Ro
setti in -Românul" din 5 fel>ruarie 1859 - „ misiu
nea noastrli de~ine o adevru.·ată p1·eoţie, Căci de 
ncum :;iîrtem răspunzători noi inşi.ne- de tot ce 
vom zice şi de tol ce vom Uicea. Omul. pinii nu 
oote liber, nu poate fi rllspunzl'ilor". 

.:rrntaTUl~ a rost Q publicaţie s11firică cmtno
nwntc µoli'tjcă, ser,•ind, cu impunsălurile .sale 
., !răteşll ", acelaşi prograln ca şi ziarul de oplrnie 
,,ttcimânul'· şi gruparea conslil;ul1ă în jurul lui. 

Esle \'Orba de .,st1nga" Jibern1 radicalii, adver
sară redutabilă a l·cac\lunll conservatoare. C&rlca
Lura d1n trontlspiclu apare cil se poale de conclu
dt<nlă in această prlvlnlă : dol gazetari - asemâ
naren lor cu redacto1il foii nellind cituş1 de puţin 
inlimplăloare - inţeapfi, unul cu pana. cclălall 

cu condeiul Regulamenlclc organice şi Arhundo
loglo. pe care le calcă in picioare, ca slrnbolu1·i 
ole \'ecniului :regim şi ole vechilor linduielt 

ln schimb, roseLlişlil nu :.capii nici un pt'ilcJ 
puntru a im·oca obligatia apUd1~I Convenţiei, 
cnrc, deşi 111.11. rlspunden pe de-n-nbregul <lortnţelor 
l'Ol111Înilor, l'Wt!!I r'l'lerlluJ de n COl'l:.3cra. fn' 't'On
cor<JtHl\ă cu principiile revolulle:i de la 18!8. ega
litatea cetă~nilor in fa\n legii şl desflinţcn:ca pri
vi le~iilor boiereşti. 

Cel pupn pentru momenl şi parţial. această 
!c~c !unclamen1ală, in \"igoare pinii la adoptarea 
m 186·i a unei noi constilu\ll, oferea un cadru 
propice unui lncepul de democratizare. dar Iran.s
punerea e1 ele via\a nu numaJ cll nu se făcea de 
la sine ci in timp îna rezisten~A din partea boilll'imll 
I czEI te i n 111 teresele ei. 

Nu scapll de intepălurlle dipterului nici liberalii 
modernu - ati't ca linie politic~ cil ş:I „ ca număr• 
- chemau la .PUteL-e către s(irşjţu1 ~ul martie 
l8S9, cW-011a radicalu le contest!1 dreptu] de a 
reprezenta poporul ; ,,Culierul Principatelor Un.i
le", o[icloi.'UI abia nă.'\Cul al a.c~tui guvern. pri
meşte şi el,in fiecare număr, p porţle copioasă. 
Convm~f câ o toaie comica este foarte b-el>uincioa
s!I pentru că „muUe greşeli se r>ot drege mal lesne 
cu rlsul şi cu acul unul tintar decit cu vo1·ba unei 
!ol serioase". r.edador!i nu nu <:rutat nici un sacri-
!icl!.1 pentru ca „ Ţintarul " flii fle cit. mal vrednlc de 
a se fnCăl!Şa ciUtotllor. ln numlrul 12din1,6 mal, 
anun(A că .au g~sit, tn s!lrşlt, un artist _pentru 
gravurile ce ocupa.u în int"1'Cglme pagina a patra 
şl ultima. Identitatea ii va li dezvlUultll mal tir· 
ziu de Orăşanu. Este vorba de R. Trenk, plcU)r 
Pt'.i<:epljt la âesen, a\Jl0rll1 IUcrlirll in ulel „ Tîrg"l 
moşilor"~ rămasă in Pinacoteca naţională. 

„Dacii vom fi susţlnulJ -adăugau aceiaşi redac
toli - vom aduce din Franţa şi un într-adins 
b3pălol" in lemn ca sa putem da gravwile şi mal 
blne decît le Poate da litografia. Pină acum acea.o;-
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lu Co:iîc arc ro.1rlc pu\ln abonat!, Ublfel incit \•eul-
1 \1 I nu acoperă chcll u ielite"'. 
După :!5 numere, ln 15 au&W!l 1850, „Ţinlarul • 

~ retrage clin ~U7.a fttptuJui cu, deşi redactaren 
se Căcusc graluil, pierderile se rldkau la vrw 
cinci mii Ici. 

Cu loatc cil sllu:t\ia Clnnnclarâ n acestei prime 
gazete satirice nu era ciluşi de pu(ln încurajo
tQllre, în scurl llmp îşi vor face apart\io şi nllele. 
Drumul !use.se deschis. 

De:;părlindu-sc de R.<IWlli. Or5şnnu fondcaza 
în lunn Iunie •• publlcatic pr<>tlrle - „Spi1idul). 
Ntli nn~!>I „frnlc da baltă" al ,.TînţarululM m1 an · 

o i1oarUI dl! Invidiat. în \'irslă de numai palru 
s!1ptf11nini n fo.~l trimis ,.în rundul ludului de und<> 
11 ic~ i l" adicft ,. in lrnducerc", a Jost suprimat c.Jc 
c:iu·~ gu\'erntll Cr<'\ulescu pentru v inil de a !!<' n 
amestecul in treburi de ix>llUcă e:-..-temă. 

Locul lui va Ci luat de „ Nlchipercea ". Abfa noe.st 
.. Wll' bun" \'<l g;isi, in S[irşit, !011nula de \'ÎB\i1 
lung:1. 

P1·c7.cn tăm cilito1 i lor no:,tri citevn rnooh·e de 
„~inlll•·l:.murl" . public•tlc_ inlr-o surprmzăloare 
unllatc slillsllctl, fle sub pseudonimul lui RoselU, 
C. Trnndarircscu, fie .sub cel al Iul Ot'ăşanu -
K T. Cetll\l•r.e.'' 11. 

Antologie ! 

Profesiunea 

de t:redi n tă 

a „Jîn\arului" 
De unde n\al vine şi 

Tinlarul accsLtl t-1 cino 
este? 

J\cC5len, :mu cam a
cestea sint intrebăl'lle 
cc v"r face a.slllzl cel 
care isl vor arunca o
ch li D-aceustu !oale. 

Spre a nu nşlepla 
d nr ~i el. ca ministerul 
no:.iru, o mlerp~lore 
pentl'u profesiunea sa 
de credinţi, şi-<> face 
de ln cele dlnUI linii, 
şi publicul vn judeca 
dacii profesiune.a de 
credin\ă a Tin\nJ'Ulul 
nu este, de moi 
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bună, cel pu\ln mi!i 
ctc.$luşltii şi mut Qllirit~ 
decib Iu a 01inJsternluL 

De la 24 îahuarte. 
fr.'lţia s-a a~&at ( ..• ) lh 
Inimile tut<\lrl.>r cel6le
ol lot!. 

Din nţealiffl \.ll'li t'e 
dnr Lrebul să nusca şf 
născu Ţin\nrul, ca
rt-le, cum este de obşlc 
cunoscut, ca frate ob
şlcsc. le zice la lU\l : 
nene, nene, nene. 

ln adevăr, cu toată 
frâi ia tul, cam piscll ; 
insu sinlem obişnuit! a 
\•edea la noi ptşci ndu
se frate pc !rate, şi 
plJicălurl pentru pişcă
turi. acelea ale \in\a
rului nostru sini. şi \'Or 
U mai neculpcşe. 

.'\st.J'cl născu ŢCnţarul 
c~ ' 'inc nstazi n saluta 
cu frăţie pe toil celă
te~il lntruniţl §i ~n'l;ril
ţiti I.a 24 ianuarie llJnî 
osebire de clusn şi de 
partftlc. - .,, .. 

Cit pcnlru pror~lu
rwn i;n de Cl'(Xlln\ll este 
lcllllc ncum o şi-o Cuce. 
Ţln\nrul, deşi ~in\111•, 
tt re şl el Q crooin\1', 
şi-o cre<linin. cc nu se 
teme a o mărlurlsi. Ei! 
Şi de cc nu ! s-a văzut 
o m\11\h'l'lc de nnlmnle, 
care n-uvcnu inlr-ade
\•nr alt6 credin\il clccit 
ncccn n celui mai tnrc, 
silindu-se cu toate a
~lea a se inpliuna cu 
profesiuni de credln\ă 
frumoase şi liberale. 

S-a vdzut .şopirle 
,·orbind contra celor 
care se Urăsc, guşlcrl 
vorbind de Iubire, llli
ecl şi bu!ni\,e vorbind 
in favoarea lumlnii şi 
a llbe-rtAtil. Upilorl 
vorbind conlra celor 
ce sug singe, ogari ce
rind inCrăţiren cu ie
purii, pisici wnlllndu
se înaintea Şoarecilor 
şi declarfnd că vor să 
se facil ca el, vulpi 

Sistemul de vo
tare ol Centrali-

•• ft>r (Comlila Ce11-
crală de la. Foc
şa 111) ca re PS te 
d«pct cmmlalea 
truTJurllor (Tln
taru I, 1850) 

!?r1luzl.•i.-.inate, Vl/l nd so 
jQnţu hora unir!J cu 
găîniJe. lupi jurtncl 
cred1in\ă sub .stlndal·d 
I urm!?h>r de mielu.şei. 
de ce dar p.ubikul L'U
mân sii nu. prlmeuscl'i 
că şi llh '.f1ntar p0:i,te 
nvea o credlnttl şi că 
este ade\•ărată cererea 
sa d!! i n r.ri'itl re nene, 
nene, nene? 

Spre " completa n
ccasUi profesiune de 
credln~ă, tin\.arul mai 
adaugă că el. ca o i11-
sec~ micii şi \'ionic cc 
este. n-are plăcere a 
sta la un loc, sau mal 
bine: unde nu semeni 
ncolo răsare. Varn ii 
găseşti pe balia Cişml
glului, de unde sare şi 
bilşlcii pe te>ale fem<"f!c 
şi pe lo\1 bărbaţii infi
deli. pc toate bMrîncle 
şi bălrirul amore-mU şi 
pe foale femei le care 
fUJ'Tlâ. Varo .şi larnn in-
1 ră asemenea Jn căma
ra cleptîvă şi pişcă pc 
to\l, chiar cind votea7.ă 
i·n ~l!(!t'Cl ; plh r'unde ln 
cnbinetele marHoll noş
tri diploLnaU câutind n 
se procopsi şi el, adu
nă lclelle lor cele grc
$.lle, lăsindu-Je pe 
frunte cite o băşicu\'1 
pentru Cieeare idee şi 
le 7.birniie apoi in loa
Ui tnra; lll ocheşte încă 
pe loti acei care se Iac 
patrie* pentru a căpă
l-0 crte o funcl ie şi in
seamnli şi pe -0.ceştla 
ca pc toU ceilalli cll
en(i al tuturor gu\•er
nelor cu slg!liul său. 
spre a-i putea. cunoa$
t.e apoi oricine ca râ7.
vrătltorl snu ca lingăi 
ni binelui public. 

De-acum dar Jos Pll
loagele ş i perdelele. jos 
plllftrllle cbiar, şi u:un
\ilc înaintea Ţintarului 



c•lc:1 el şi nunml ci v" 
otâl'i il1 Vl!llJl' tl('.'lpl'I' 
soart.a omimirli. {2!1 re
brunrie 185!\). 

Şliri 

ale săptăminii 

ln curind \'a leşi o 
foale nouă, pollllcli şi 
rellginnsl\, sub ti tlul : 
„Nonptea snu întuneri
cul conştiinţei". Re(lnc
torll nu-l cunonştem 
fi indc?'1, conform prin
\ ipiu lul votului secret. 
el voi· scrie ln secret. 
Acea; tA tonle vn ie$1 
ln fiec1u·c mler. du 
nonpte şi se va rmpllr-
11 gratis ln toţi 101."Ullo
ril din tonlc urf1!1Cl.: 
din tqntli Romiml11, in
lln numnl ln ncul cn.re 
vor şeden pc pn11t!!.1 
rfrcn1>lfl a ull\cltH'. 

* Teri. fernelle din 
fJuc•u1•eştl - cnrc a11 
IU.'lt ouicetul de n fu 
ma - s-au ntlunnt in 
adunnrc i.lrM1"tllru1ril 
-.ub prt>,hfon\iu dnm
nişonrcl Dandnnn şi nu 
hotlirit în unonlmllate 
cli, llindcti ou rost a-

„ lttc~le pentru dellc:.i l:.i 
pell•ecere de n fomo 
\lgtll'ete. sfi lepede 11-
g_al'elele şi să nu mnl 
I urne în vlltllr de<:H 
Nnrgelele. (211 fehrun
rie 1850). 

Jinţărismuri· 

Deşi în dlnurr!i nu e 
1>em1Is a fumo c:lnevn. 
însă 'fumurile Sîflt pret.1 
multe, prell negre incit 
nu poli deosebi pe pu-

lnot 1 de pn lt'1-hotr. 
Unul dln dcputuţi1 

din pnrien di:eapl~ n 
rnst ales cu majorltn
tell unul singur vot -
n!!grcşlt al său. lalit 
dar un om carele se vn 
pulea lăuda n nu dato
rn a sa alegere deci! 
sieşL (7 mnrtre 1859) . 

* Ziarul guvernemen-
lnl. vuzînd că nu inn
lnteadi cu abonrunen
tele 7.llnic!!. spre a pro
paga „ legile cele noi". 
n ndQptnt ,<;istemul de 
n citi Curierul în toate 
prăvi:\lllle prin oameni 
ino·-adins lnsărcinaţl 
cu ace-a<;;ti\ misie blne
făciiloar~. (21 IUlle 
1859). 

* Part ldut mcidernt l'stc 
n'l'>dern·L şi în nutnl\r. 
'El încape t <1l 1nlr-un 
timnlbus. lll lr.1ruti ş! 
lacl\-1 cnmplet. (2 mni 
1050). 

* Eu, clrtincJ nev-~c:t•?i 
mele o discuţie a Ca
mercl : DrepUi nu Ct!
rut lflplidarea prolec-
1.ului... 

Scit ln mea : Cc Cel. 
dreptll ·1 Vrei su ~Ici 
nt>drepţli, Iiindcl c.are
rcu lol' e nedreaptu. 

Eu : Aşa e, ne\':lSUi. 
dnr de cintl exislii a
dunlid şi c?1mări. tol
deounn nedrep~il nu 
fost drepţi, lor drcp~l
lur s-n tlnt nutnl re de 
slingacl. 

So~in mea : la las!\ , 
blirbnle, că n-o să faci 
nlclodnla st\ c1•ed d 
Rling~clul e om drepl 
.şi dreplut nedri!pt. 
Nu-ml bag eu nasul 
tuldl? nu-1nl Fleeb·eo111n 
.şi nu rn-am~iec in 
Pl?liticn voastră.. dar 
dc-nş aven ceva a zice 

: Antologie 
şş poruntj ca t.1-lur 
să-şi schimbe locurile 
Ş-I el\ drep\li su se focii 
drepli. 

Eu : Bine, nevastă, 
nu te necăji, ve>i scrie 
unui amic al meu, 
care c dcpulal. st\ Cucă 
ncea.sti1 pl'opunere în 
şcdln\3 vlltonre. (15 
august I 059). 

* Ce deosebire se ortu 
între lin om c:;we mli
nin<!li sl1·ldll şi un a\·o
anl ? Mtnciitorul de 
sMdll lnghllc pc C?lien
lul sjţu gti1 şi lnsl'l cnsn 
lui 'lll o parte ; nvO(!tl· 
tul dlmpotrlvo ingl11t.e 
ca..~ elicntului silu ş i-l 
1a.~r1 pe dln.ciL~l ~ul . Cl:l 
mnrll" lR5!J} . 

nP,vista politică 

••• La 4 ale lunii ur-

J11111trwa elPO<H11d la 
R1<1bi/l11H•ntu1 Plal/<ov
ski 

mAlo:ire, epllropul r1l- lnsl'i rore ştiu clll in 
posnlulul Spiriduş \'li stele spun c» mode1·a\ll 
n inninUH procur<H'U• Ie roc aceste:i cu scopul 
Iul spre a-şi da senmn cel m.ni patriotic ş-I cnN 
pentru mnarten fAril L':.le spre R obişnui pc 
limp n beizadelei Spl- 0:1mcnl, a învîrli con-
rldus. Se :.:!ce cti lot in deiuri cu mcşleŞug, ast-
n<.-e.'"t zi va. fi cercetat f~l incit să se strecon-
şi administratorul nvc- re prin încheieturile 
rli belwdelc-i Nlchipe1·- piepmrulu.l inamicului 
ce:i, cnro va [I nsindll şi atunci să-l elen o 
la temniţă pentru d i jmpunsi'ituru chn cnl"e 
n-a şllul respectll cum su nu se mnl pont:1 
se cuvine pe l'cdnctll- ridica; ei mai spun c!i 
1•il anonim! ni Kurle- :.isemenea pi·ocesl.lrl au 
rutul nemţesc. avnntnjul de a deştepta 

Domnii cel fă 1·ii mln- solidarii.citea, putere 
l~ num!!sc ascmenCII marc şi necunoscut!\ 
f;ţple persecuţii şi pri- încă în \m·a nonstl'i"i. (t 
gon ir.I nedrepte ; aeein a1,uju&l ).351)). 

Comenlarh.11 sl SC?lecl in ~extclol' 
dr. Roillea ŞERU.A.N'ESCU 

Reînnoiti•vă abona111entele 
pe anul 1989 I 

la revista ziariştilor 
I 
I 

I 

I 
I 



CITIM ÎN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 

so 

„Llbcrtntco ". Sub ~cest 
litiu n nplil'Ut in Bo!o~nl un 
on:;on sltplâminal sint„-er 11-
bernl, cu tot11l lnd~pcntlent, 
cu Inimă şi sim1llmin te ~1-
t riollce, tinere Şi de \'li tor. 
Pentru co. s11-l semnuldm ~
pal'lllunea, nu putem Cucc 
mnJ bine decît rep1•o:lucin
d1,1-i pnrtoo cea .m_i.i insem
natiL n p1:imci snle revl~!e. 

latu-I cuvintele : 
„ Ulti rul penlru totdenuna 

de re5(!1ltlmentele trecutului, 
ncel care şi-au jertfit o vl:lt.1 
lntreagă peniru nlc::ilulrCJ) 
pl'ezenlulul şi vutorul,tl Sl;\
tuh~l rpmr~n. precum :ii ticel 
c.ci1·c nu .ncstrărm1 lnt in cu
get vi ltot'U I democratic :ll 
\llrll - trebuie s'A-şl dea mt
na fără intîrzlere, p!!ntru ca, 
fn unlre.. sll polrtă opun!! cu 
succes piepturile lor curl!n
rulul contnclos $1 u l7.olvnnl 
a] 1"(-llCllUnll. (H rebrunrl11 
1889) 

* Oi\tro ouoro.~11 cclltorl !.„ 
Pe lfng(I progr:unul ce 1-.am 
observat Pî·nă azi la red.1!.:ln
rea foii, sint.e.m decişi n cul
t iva mol mul~ şi unefo trr!.!
ne caroro pinii acum. ponte, 
nu le-nm dat ntenUunoo cu
veni tll. 

Spre scopul tlceste tlnl .ivut 
fericirea n concen1r9 imp re
juru1 nostru un număr tn
semnril de bărbaţi ru cunoş
tinţe speclnte. care vor cola
bor~ rcgulnt la loain nl\ni.-
1.ră, nşa ro JlUllerlalul ce-l vn 
conUne sA Cle cit mat vnrlnt, 
JnstrucUv şi acomodat : 1·c
bulnlelor poporului. 11u nu
ma.I pe Ulrim pontic, llterlll' 
şi social, ci ţlnînd cteopotl' ivli 
seamu şi de Interesele din 
punct d~ vcdel'e al econo
mlel, educallunU ŞI hlitie'lel, 
al aracerl!or sale cu a utorl
lllµ le cu care vine mni da<i 
ln aUngete şi al trebilor .1mle 
!lnanclare şl comerciale. 
Afară de aceea cişUg1n

du-ne convingerea cll1 dup!l 
1mprejurilrlle popol'UlUI MS
h·u, un ziar coUc;l11m nu este 
ln st.are a pătrunde tn toate 
pllturile sociale - pa11te mnre 
dln cauza p1-etulul lui - şi 
aslfol şUlnd că se simte lrc· 
buln1a de a i se face cu pu
tln~ orlşlollrui ~·omun , eăre 
.ştie cell, ca sâ f le lnfo1·mnt 
desp!·e lnleresele şi t1·ebu1jn
tele Htl, nc-nm decl<1 a mnrl, 
ln mod destul Je înscmnnt. 
prin adnusu.rl n umerele noas
tre cu dntn de duminici\ $1 st' 
le întocmim şl redact~m ao.1. 

!el C<l să intereseze orişice 
celito1· ş i su se poall1 al>onn 
separat. Redacţhmea ,.Gnw
tel Tronsllvnnlel ·•. (lJ Cebr .in
rie 1889) 

* Ziarul „La Libc&·hl". unul 
dintre ?.larele noas tre ooliti
ce mal bine !Acut, trece sub 
di cec~ta d-Jul 'l'. tonc~cu. 

ln(ă scrlsoal'ea ">e am pr! • 
mil în ncensUI prh·in\n : 

„Do1TU1ule şi scumpe con
frate, 

Am onoaroo n \'ii informa 
cil fnccpînd de !liniblit.ă Ul fe
bnmrie, d-nul Take lont'.scu 
ia cll\·ec11n politică B zlarutul 
;.La Llbene rourna.Inc " Vil 
voi !J înc;latorat dacu. \ ICI I 
vpl sâ anun\„W nceastn in 
CClloanele ·1-vo:;stră ndflu
gind Cil rf1mt n, ca Sf în I re
cul, şe[ redoclo 1· al ~flt"l]uJ , 
a cilruln linie politkd.. nu \'a 
fi intru nimic schimbată ş i 
ca.re va rl\mî ne ceea ce 11 
!ost, un organ sincer liberal 
şi democ1•:.it . .Frederic Dnnn6" 
(HI tebrO:ir!e .1089) 

* TC?.aurul de IB Pietroasa. 
l n edhurn Rothschlld dln 
P aris a apărut cea dl n til bro
şu ră a opului d-lui Odobes
cu, profesor la Universitatea 
dJn Bucur~tl, lntlluwt „Le 
tresor de PJet11onsa ". Această 
luC11ore, cnre e un p1-e~los 
monument al arheologici, o 
in tocmit li roarle luxos :Jl .\r
t lstfc. (17 februarie. 18119) 

* Fonol't'af. .lot sen..~a (2 fe-
bruarie} se va da in salo ho
telului Europa cl in Bra.ştw o 
prod1JCI 11.1 ne cu !onoi:l'n Cui 
Iul Edison. (I tebruad !! 1009) 

1*1 
Franz :Xavcr Gabelsberi;'!r , 

care se Poale număra printre 
cel dlnt11 tnventato:·l, :i d
rula Invenţiune a contribuit 
mult spre folosul ~I mint.ul· 
rea neamului omenesc. c a
cela cm-e a Inventat steno
grafia . El fu născut la !J (c~ 
bl'l.IGt'le 1789 m . Ce1ma'lln, 
i:n oraşul MOncheD. Locul to
ril acestui oraş au .r-er bat în 
9 !ebrunrle această aniver
..are de •J 00 de ani de la nnş
terea acestul mare !nv11nta
tor cu grandlonsc şi diferi tc 
rest.i\'itllţl , 

Statuln H1l de bl'on r.. pl' 
oare o pregAtea ~ra.'1u l MOn
cben pentru n.111versllt:e:i :se
cu la.dl, nu puru Il l.erminnUi, 
Se prom ite însă că se Vil ter
mi na in vara anului accs
luJn. (27 rebruarll' J 089) 

Sta.fl.slica pi\mîntuJ11i. Pe 
pWnînl se vorbesc 3 orw limbi 
şi locuitorii aparţin !n peste 
l OOO rellg.iuni. SexuJ bărbu
resc eslc aproape în nwnur 
se.xulul feminin Vh·„'!a mij
locie e de 33 !lni. Un put.·:ir 
din locuitorii pAmintulni m11r 
mai lnnlnt~ de 17 ani. Din
LI'(' 'I OOO locuitori numa! unul 
ajunge ln elalea de HIO nnl 
şi numnl 6 lirl'llesc 65 de ani. 
Sfo~ cevn pesle un mlllnrcl 

® Jocullorl pe pâmint, dln
tre care mor pe an 15 21'1 i oo. 
pe :r.i 96 480. pe oră 4 020, PI! 
minută GO-G7 şi pe secundă 
un.ul. Se nasc pe an 36 972 1)')0, 
pe zi JO OOO, pe Olil ~ 200. P<l 
mlnuUI 70. 

Cei căsli:torl l l lri'lle'!C m a l 
mult ca holteii ; nsemenen 
cel cumptlUl\1 şi sîr{Jl1lt~ri 
mai mult decit imbu!bn\U şi 
leneşii : cel civiliza1-I mnl 
mult ca cellalU. Oamenii 
mnrl de regulă n·n:e.._c mni 
mult ca cel mici. Nwruir uJ 
PCJ.'St)nnelot cllsăt.orite ra\u 
cu cei necli.sâtoriţi se capo1·
tA cu 75 :100. (10 te bru.urlc 
1989) 

*: 
,.Necrolog". Vig1l1?t1tul Pe

t rache Nltcscu o incetat su
bit din vlala de ajutor de 
primar al ComuneJ laşi, in o 
\'imlă fragedă n1,1mni de 
G luni dt.' 7.ilc. O.rn.zn mo1•\tl 
esle o compLlcatle de nele
glulrl, jafuri, abuzuri. pla
carde excit.ante sl imp!U\rl 
!Acute cctfitenllor, cu ca1•e 
răZ\'l'litise intregul 01·a41. 
D-zeu, precum şi prateclorll 
Săi, oscuHlnd glasul celor s u
r~rinzi şi convtngindu-se in 
sfîrşjt cli Pet1iache e mnniac 
din cauza căţellor de turb1\ 
cc-! are sub limbă, l-au con
damnat la destitulre ; con
dnm.nare care a p1'0rius o 
senzaţie inveselllonre în tot 
oraşul. 

Fie-1 tiirina uşoara „ 
Ca o plat.ro de mourli I 

, ,Drapch1l " ('2 !ebrual'ie 11160) 
fit 

RectiflcDre. î n numtirul 34 
al „C:t7.<.'tel Transllvnnle l •' 
pag. 3, col. I , !llnd vMbn 
despre ino;uşlrlle episcopului 
P opasu, este a se cetl in rîn-
dul 23 de Jos in sus : Nkl 
Jnima Iul nu putea CI depar
te de buzele .sale, în loc lle : 
„Nkl llmbn lui ".„ etc. (14 te
bruane 1889) 

Rodiei\ $BRBAN'ESCU 
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Revista revistelor de presă 

it~vista des<?hide pri
mi.li st1u numAr din 
198!1 ('U lln tlpt!1 Cl'i· 
Lre cititori. pcn tru 
promovarea unor rrl oţii 
mnl tl lrectti dt> ~Mlt1-
c·1-:1!'l•. necl'Sare pcnlrU 
l'O ,1cctts1t1 riublic-aţte t>e

nlodlt!.1 sa !le () reuşitu. 
Numai .astJcl. ,,Le J(>ur
nutb1e tl'1mt>C'f'llli(tUC'. 
se ornUI in m~j. poa
le deveni ou ndeYttl''1t 
un perlocilc al 1-ucrătQ· 
nlor din pri,-sii în cnr•o 
at"C.ŞUa sa. gâseasca µiX?
t>eupfili şi lnfo1'm;tlll 
privind propriile I r 
Jlrobleme. 

S1.tb titlul „P&nlru 
PIM!e m Alr1<!2 aulltra
lil ''. l"t.>\'htn in rormc;izii. 
tiub semnătW\.'I fţti 
Chrl.!'IQPhl'n M uzav,1i.1, 
se(~f'tar ol 0.1.Z., des
pl'e cea d~ tre!.;i tn
tnnlre ~ organizaU.lc1r 
zki.rl_ş.t:tJor din stalele 
ill.l1 ,fpld.mu l!Jnle"' şi 
dcspi.~ constl't.W:rea Fe
der.:iliet z.!.arlştuor din 
Africa aus.t.rnlCt. ln ro
<irul conferln\c.i de con
s ll ~ulire, zl'lT!şţH au 
hotArit sll co1abo."E!ze 
strins, prin Intermediul 
!ederallel lor, pentru 
apl'tîrarea d1•eplu14J Jnn
lien.abll al po))Oal'elor 
din .•\frica austr.!llil la 
nutodcte:-m!nare, lnclu
sN drept.ul de a se de:r.
vdlta PQtirlivlt proprii.~ 
Iar aspl~\ll. Jn ce pri
veşte m!Jlo:icele de co
munical"e s-n subliniat 
ca rnajorlt.a.tea Ln.for
ma.1u1or ce se di!uzea
za ln lume despre A
friC-O australA sml pro
duse In Atiica de Sud, 
U'nde se a'fllâ .nl.ajorl~\
t.ea corespond1lll\ llor 
da presA sll'Alni, -acrc
dlta\1 m l'~giune, fopt 
ce per.mite ir<.'gimutul 
de la Piretor ln să dcnln
Jormeze si să prC7.lnlc 
deformat lfeal.ităţlle, o
d ucind ~}udicii int.e-
1·eselor legitJ.me ale 
popoarelor din zonă. 

Weriodloul Cdl1tinur1 
sa puhllce ln irezumat 
documentele pregătite 
cu ocazia cele.i de-a 
I O· n .an.j vei.~J :i Oe
cl.araţîe i princlpllfor 
Jundnment:ile prlv~nd 
contrlbU\la organelor de 
lnfonnal•e la i.-itllrlrea 
plicii 'ŞI inţ~legenli Jil'l
lurna~lonnle, pi·-0mQ
vare.a drepturilor omu
hll ~i lupt.:1 oantrn ra· 
sjstnulut apartheldUlu. 
Şi l nci lf11•1J l.t1 !rliZb()i. 

Jnter\·H.11 -a<.'CX'dat re
vistei de VltaJi Kuroti
ill. redactor şei ni L'e· 
vistel „o II o n I o k " 
(U. R.S.S.), l>i>t 1t publl-
(!Sl sub titlul „Sine rc
rlwl pentru cil îmi Iu
besc munC)a." şi $«!' re
fm'd la surcinJ1c pre.
set c1!111 UnJ1me:i Sovie
tică, in spr!Jlruro;i pro
gramel~r de der,volt.'l.!-e 
~'Oflomtco-!.".Cl.al:i o 1~ 
nil. 

La l'tlbrica „Zln.rlşHi 
Pt!lllru p ace ", Arl lieJ
nonen, din Flnl:tnda, 11-

bor<leam ~m,porl.onl.:t 
pe •care lucrfltorJi d 1~ 
presă ~buie sl1 o n
('(J['d.e promovăr.il pAcii 
pe ooni inentu.I alos tru. 
F'l'.nle:ndll se numhrii 
Prinl!re acele tări dlin 
Europa occ!dem.alâ tn 
care în ultlmut deceniu 
mJşcarea pen lt'.u Pll~ a 
2too·1şt J10r s-a dcsfi'tŞu
iT.'.lt i:rl mod r~t. Au 
tmt fondale, de ase
mc.-i t>.a, gru puni a.Ie z.i 11-
r!ş l.,lllor pen~~ pace ŞI 
l.n alte \.Ari occldenta
le. l\'llşcarM pentru pa
ce a z.iariş lllar !inls.n
d.ezJ la:nsea7.ll o dezoa-
t-el"e pentru cW\~1şle-
rea .şi poplr.l:arlz..'l.1-ea 
scopurilor mişcării i.1 
!avoarea pl\cli. l n cen
t11u1 atenţ.iet se n.l'.ld 
inaniera de organl;:11r1.: 
.şi a~I hme, U1 funcile de 
Cl'Qlldlţiile nou creai<! 
tn lwne, precum şi nc
ccslf.utea cle ~ se asi
gura l\Dlllaiea mtşcii
r1! pentru ~ce :a zi.3-
rişlilor eu:i-open.i. 

,,Noi sinlcnl :l.111-
rlştl. Nu traretl l" -
eoesta eet.e t.itlul unw 

!'m<>ţton:mf mm tinspl~ 
r~ l dbn'llr-<> d.ramo.lfcl't 
Te.tîli ta t.e, .film ~-eaUz.st 
de studio.urile ce.ntT3-
le de dO<'l.lmentnre din 
MOSCQva. La n1hl"ica 
„Protenl ln. 2iCU'Lşlllor ", 
sub tlllul „Prctul ade
vărului '', sint inserate. 
citeva ircllec\iî :isupra 
~ceslUi mm, fasoţJte 
de mai mu'lte i m.,1glnl 
cutremurotoare p rivfnd 
lipsa de protectie a zi
ariştilor tn sltooUl pe
rl eulonse, in '1.one din
tre ~ele m.al flerbint.1 
ale <'On!.runllirllt"Jr ar
mate. 

I<-Onsl3nl\!<n Slavin, 
~mnaUm.ţ} artlcoh.lll.ll 
şi unul dintre :t'C{lll
zatorli Li1mll!lul „ Noi 
sintem 2.Ul~tL Nu Lro
geti 1~, evu<:Joi Sillli:tlii lf
rnltA Clll'e ILU llllSJlll':lt 
filmul. Astrul, este 
deserisn ~ven"'1 Jn
credlbllu petitecuu·1 in 
Ch11e, lmedloL dupli k1-
vlturn de stat cu ca
racter rnlUlar din I 973, 
Jn c..ve un reporter de: 
tclevlzlune, in U mp ce 
rn.rna dl'Sfăşllr~rl"f~ pu
ciului. e fl>l.mat şf pro
pria sn 1ooade. Un o
t.ILet, :a;:>Oi aJ\1 dol pu
clş Li. au tras q.rupi·<t 
camer~1ului. d31· au 
~eşH IJnt.s. $i l'<~porte-
1·u1., C!U stnge rec~ şi 
cur.nJ, filma mal dep:1r
le desrl1şllmre3 evl!lni
mentelor, dnclusiv pe 
cel cărorn le devenise 
t in ti. Jn !i:ne, un 'l I 
lrcilea saldat n-n ra-
1..'I L . . Aiceastit. secvc.n -
tn 1:1 care came:i·.1Jna
nut Leonardo Henrlck
sen şl-:i fl1m:i~ propria 
moaJ1Le. sl~Wl\le cm·e, 
dln pileate J\u ~le sih
i;ul.ară, o flrez.!t oroare 
şi !indlgMrc. 

Ln perioada 1970-
198'1 ~'lU tos:i ruclşl irt 
dl!errte 20ne ele aum!I 
358 ~rjşti. 

FHmuJ „No.I ~î.nlem 
zlarl.şti. Nu Ulageţl !" 
:;e consti tule b1lr-un 
adevArat. semnal de a
larmă prlvind 5\nlutul 
1nt.oert .şi 1'lit.un1la gl'l!n 
n ziarlşlllor, m.arbor1 şi 
p:irtlclpan\l ui ce1e r11.1I 
dtnclJe cvenl.mentc dln 
l urnea caoteml)Ol'l\m'i, 
cum 'Si'n t oonr11l1 ctie Ie ur
ma le şi rll~al·clc. 

• 
A ap!lllUL ~1 supll

men tul de 1li!'l ffîllJYUlţll 
~ Or&an.iza\lel Inter-

naUon..i.lc ~ Ziru·Jşlilor 
.nr. 1, l~uarle. 1989. 

au ocuz.la ZHet pre-
sei palesUnlene !>l' a-
dreseazll ('(l}egH~ p.:;
lesUnleni ·urarea d~ 
a-.şI .exercita hi libert· 
te, fu cunditi:J de V'ia\!l 
şi mW'lcă favcr.abile 
profesiunea lor ln sluj
b{l caiu~I pllcll şi PN· 
gresullll. 

D.irt sult.n de Jnforma
\U cupn!nse fa supU
menl m.nJ reUncm : 

Zmrtl~tt·1 'UgllndcZJ nu 
consliLllll o orgn:nlz.'l~ic 
care mllllează m ltlvoa
rc.a pro\eJlirt! copliloL. 
combaterii bolilor ca-
1·~ del~ a'nual 
l"llO&l'tca ia pest-e 100 OOO 
de rop. t ~ s\ISI Lnerll 
progrrunelor CC! \ '12'.eil.Zit 
reQ.uce:rea m :>rta,litl\ fi 
!.n.lb:n t i le p.r.h1 co mba.-
1 ere:i tutx-rcuJozel. ru
Jeoiel, tel:m0$Ww, po
JlomelJlei, dil.terlei şla 
altor bolI. 

~l~dalla .Tullus Fu
cik. 11e 1988 a rost d~ 
eun:alll 16farlatulul Gnn
k r Schubowskj, d1n 
R.D.G. pen111u cantiri
bu~Ja sa la promovnrt>:i 
gazefitl"fel democ:rat~c.t! 
şi a aciJvltlltucr tni.er
nalfonale ale Uniu
nli ZJ~wlştllor din tara 
~ 

Co.legi ul NajiQll.;I] a I 
~LnTifitilar dln Colum
bta, 1•ererlndu-se l a 
moartea preşedfutel.ul 
său. Osvnldo Rcgtno 
Pern. ~nat de !OL·
lele de extremă ~ 
IA. în den>31'1.amenlut 
Corc.Joba, a condam
nat, cu ace...-i p rilej, 
Upsa tol!l.lă de g,aranµ,i, 
care su pcrmtta C.'C-er
cltarea p:roi'esi!Wl ii de 
ziarist t~1 dep:i.rtamen
lui amintit. 1.lnde blUl
de arma.te terorlieam 
zi ari şbf i Joc.ii.li. · 

c.an.cursul de lot-0-
gra.61 şi e>tpo7..1\ia ln· 
terpnsspboto '89, se 
vor desriişura m t1•c 28 
i unie Şi 2'l IUiie 1989, 
la Phenian, sub tradi
~u'l generlc „Pen
tru pllCC şi inlcl~cre 
lnte.rnAliona.Jii., pentru 
umanism şl progres ". 

Concursw Intt'r'pres
sphoLo '89 est.e deschis 
fotoreporlerUor cll~1 lu
mea i'nhrcagâ, in.r cx
PozilLa VQ -.3\'eQ ~'\ te
mă in ()Cest an, aspec
te prJvlnd v:!aţa t jnl'.re
tUlw. 
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Bibliografie 
Sub egida Oti,ganl-

z::i I ici LnLema1 lonale n 
Ziai,lştilor (I ap!b'ul ln 
limba engleză 'Un vo 
lum ca.re grupe:iz.ă do
cwnenw s.Ie mişcă1i i 
de neal.lrricre Şi ale 
JlC1ii ordini lnlem..aţio
nale fa linformn\11 şi 
comunicate. adoptat~ 
la reuhiillll~le ce ~u a
V·U t loc Î!Il noii I MR-
1987. Volumul esle p~
.Ca1«1t de Knarl Norden
streng, preşedinte1e 
o.r.z„ care subliniam 
fnptul că acaos1ă cu1c
ge."e a .apiirul cu sco~ 
pul de a a(luce tn a 
lcntla l'lr.ar.iştllo1· p1·orc
slan.lşti ş1 n altor l U
crăl.Orl cl~n sfera mlj
l>Oacelor de comunicare 
în masă prl.ncipllle ce 
trebuie i:;i"1 t'lrlcntczc e
roi·tur.i'1e )Ol." pen lru 
m·om.ovorea nnil ardini 
lnl~1irmale fo d~me
J1l11J tnl'<mnt1'\lll<.1t .şi co
n'l.trnieăr'll: ·deoolmlz.:.1-
re.1, d~vcJt.:iroo, de
morrativ.arrea. demono
pc..~1.1ro."l şi dt'L..trma
l'e.:l. 

Vulumul ~pe.'11.li 
documente ale celei 
ele-a O-a C-Ot:lfdl1lnle a 
mlşeării de .neallniel'c, 
H!U'âre. s~ptcm.brle 
1900, '1 c~lci dc-:i 9-.a 
Şedlinţ~ a Ocms!llu
lul .inter-'>"'1.IVC'l"n:unen -
tal pentru t."()()l'danarea 
1.nrormaţici şi oomunl
c.3\!el a lărllc.r 11e3li
nk1le. R am1·e. tunie. 
l!l87, şi n cele-I d-c-a 2-
n conferlA\e ia mlnl:;te
Ye.lor Jillfurma~llft~r dln 
iAl'Ue 10eaii!1.nfole. Har:i
re, lllllie 1987. 

Sint. de asemC'llc.,. 
incluse în \'olum Pro
gramul de n.c, lune a
doptat ae ce.a do-a ol -8 
Contc:rln'ă Genera lă 
'>cntru Ncallnlcrc, Ffa
vtUUI.. 11w1·tie 1986 şi 
RC!.2-0lutla celui do-lll 
llHo.a ConRTes O.LZ .• 
privind lmu.a ordine in
tema\!onală in Jnfur
ma\l:I ~i comunicare. 
Sofia, octomb11ie 1!'186. 

Edl~in din luna tle
cembrle a re\"lslel edl
t~iă de Uniunea Z1a-
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rilitilor din R. P. Bul
ga1·i11 se slruetw·eazii 
pe citevn db·ec\ii obiş
nuite cititorului perma
nent. 

O pri mil direc\ie se 
îndreaptă spre nrliro
lele cu un conu.nul 
mni pronunl.at teoretic. 
pl'lncipial DlntTe elen
minLJm pe cele inl!Lu
loie „Dcmocra1La ş i 
ziarl'lliea " şl „Morile 
responsabillli li aJe zia
r istic ii oultura.Ie". 

J\ dl)ua dlr~lle o 
consutuic reportajele. 
insemnilrile deşpre <:ic
ti vltn tea ziorlsUcă ln
temil, De aceast-P datn. 
es1e publiaa~ un fato
rcportaj purtând titlul 
„Peste noi- Fotog'l'ar 
la televiziune" - o 
sucdnl!i Istorie în I
magini a televl.ziunii 
bulgare. 

Obsel'vA~llle p1•ivind 
t'nilsi unUe Pl'imelor 
două programe ale ta
levi7lîunll britanice 
(BBC-1 Si B BC-2) sfot 
reuhile sub litiul „ Re
,rolup c iu practica ln
formnţionald" şi impli
ca o n treia direcu~ n 
r1:vistel. 

Ultimele pagi n i cu
pri1u~, rcvtstra prest!i 
sc1il~c. raclloîonrce ş i 
telcvl\'lnte, grupajul de 
recenzii ale unor cărli 
de specialltnle, nou a
părute, rubl'ica de ştiri. 
Se întregeşte astfel un 
numii r echilibrat. 

Revisk\ presei şi ~
dioteleviuunli din 
R.D.G. apare, In ;numll
ruJ sfiu din Januarie, cu 
un bogal sumar axat 
,pe probleme prh'ind 
pra~Uca şi teoria pre
sei. pl'ecum Şi ~,fec
ţlonarea pregăt:lrli pro
!eslona le a ziariştilor. 

Rellnem, mai înUI, 
ma..c;a J'olundă organl-
7.aUi cu 003zla lradltlo
a'lalel int.ilnb·i db'ltrc 
Zi 1nişt J şi Jµ.'tlŞ l•l, pt•J
uej d •e <:Un~e l'e
c,iprocA a prob.lemelor, 
de !morma:re a pre.el 
i:n i nte.I'<.'Sul creşteri! 
e!.ia!enţei acesteia în e
ducarea maselor, inle
legerea conţinutuiw le-

-~ 

gilor şi re«pecbr•>ca l<>r 
tn OlJJditiilc U\.•iwolla
rîi fo.rme1w· dcnio<:raLl
ce. 

crn alt <lJ.t•l l oA c.<; Le 
cvnsac1;irl experienţei 
pdvi•nd oohtlx11taraa pu
blic;'lţle! „Fl'efhcH" 
("Llberla I 00 '' ), cu C-0-
respruiden I u sfii volun-
1.ari. O recc-nll întll
nLre a red.:i~ll<>! cu ;i.

ceşlla s-.a c..ulSUtiult in
ti·-iun bun l)l'ilej de 
Jn:;b•ulre şi de ai·ienta~ 
1re tematică pentru con
:;ottd:area Jo::iuh1I cor.-es
panden~i!or volumari 
in paginUe publicaţiei. 

La :rUbL"iCa „Noulâţi'', 
revista Wor:meazli des
·pre Con1eiilnţa de.;111-
şw·ată la Lelpzl~. cu 
p.arlciclparen ~ 150 de 
specl.n'l:i.ştt dim Pl'CSu .şi 
<Le Ia ~'13diotelevlzluneşi 
e unor lnvltn;ţl de pes
te mlnrc, conferfntă 
c.1J'e ia dezbiit u t. jn 
Pl\'>iect, oon11nun1l u-

~ul 1ttnt manual de Jf.t• 
teluric ncncsnr 11crlcc
ţion:il'ii pl'cg-;H.lril v ro
fc..;fonnJe a lucrAlorl
lor tlln presă. 

„Comenta:riut•·, este 
tllilul ru•t.loolulul ~em
nal de Pele. .H'.nclcen
~hmldt, de ~la Fa<-ulla
len <le ziaTlsticâ. Auto
ru! l"ld:că probleme ele 
aci u;,J 1 ta te prl\-ind lu
cuJ ş i rolul comenta
riului oa gen publlrus
tic complci.:, in revis te
le do spc<ilalitate. Co
ment,91riru I trebuie A:i 
!Je pre.7.Ml în 1X!~lni-
1c puullcaţ!lll)T de ~pc
clnli tate penlJIU a co:i
trlbul. pe ba7;a unei 
praf.unde document 'i.r:. 
la der.baleren şi U\
murl roo. tn odinciimc 11 
'1.lno1· probleme ele ma
re ~<'l.:wtli tate din vl~\n 
N!onomlco-wclalA. 

Rubricfl Tealizalu de 
Anct\ NACIU 

PE SCUR·T 
din .toata 1.umea 

• Sub llevbm „Z.ia
ri.şlil lumii pe'nll'U \i
itorul ATmcntui•' - trei 
mari coUdinne ve!\t-eu
ropehe - ,.Le l\Tomle" 
(Franţa}, „La Republi
ca " ([ta lin) şi „El P a:b" 
(Spal'!ln) nu sll-ins im
portante Cond'.11'1 pen
tru vkt:Jm ·-'le c~ta.:.b.·o
(ia,t,ului cu~remur din 
Armenia sovleti<4 Plin 
grtjn 1·<:dneţiei săptu
minalulul ,.l\roskow ltic 
NovostJ". acesle fon
dwi au !ost destinate 
construlrU şi amenajl:i
rU in ;iona :;;lntsirat:ă n 
unul centru d~ protec
ţfe a mamei şi copHu
IU1. 

• „Tblrd WorW Te
levlo;ion Exchange Jnc. 
(T.W .T .V .) Ol'gt1nl7.ea1.ii, 
în decursul unului, 1-R 
New York. un fesllvlll 
al produc(Jllor televi
zate dln ţările /\slei ~l 
A tlMcll, preeum şl ·<lin 
tă.rile a.flat.e în regiu
nea Pacificului. Obiec-
tivul acestei manifes
tllrl e.st-e de n crea o 

~ - ·. . 
„. . ~-

rezervă de (ll.'p~rnme 
'l'V şi fie ·tihne <>rigl
nolc produse in \1\rlle 
în Clll'S de dez•:ollarc. 

• Printr-un o(!Cl'el 
al preşedlnlelul Cnme
runului a fQst inflin
tal Conilletul (le Slnl 
pentru Radiodll:uzinne 
şi 'retevizlw1e. Noul 
comHe·t reuneşle, inh'-O 
!lingura lnstltu(.l~, Pos
Lul naţional de radio şi 
Televiziune~ ctuneru
neză.. 

• FJrma elvetfnnli 
„A.S. IDecti:onies" n 
lansat rece.ni. ·Pe pia'll1 

receptorul radio J.Uonr 
M&", de îormă c1rcu
lnră. cu dl<1melrul de 
4 cm şi cinlin•ind 30 g. 
El este pravlizut cu un 
cl'ps 1>entru prlnderen 
ele ureche. A\•ind o an-
tenr1 tele.c;copic», ncl'c:l 
rndlOl'C-Oej)l()l' l)ODlC 
capta l)OStu1•l Cl' cmlt 
pe unde medii cu Irec. 
\'cntn cuprinsu Intre 
88 şi 108 1\Uiz. 

-



Dimensiunile mereu crescÎnde 
ale A. I. P. s.~ 

Prima reuniune a Comitetului 

Pn·găti t·ea C(•lni de al 52-ll"a Con~r<''i al A.l.P.S. carf' \"a 
an·a lot l;i G iikhorg (ma i, 1989) e \l<'gl'rC'a u1wi noi con
duc l'ri a .\.I.P.S. O :\ltf' n•r t>ri de· afi lier<' : St•negal, Tailan
da ... ; 11011~-nonf! O O „ .-hadt>miP t>Uro11t·ană a 11uhlid„lic\i. 

sportive" la Bad Orb in R.F.G. 

At.ocla(ia JnCemu.iionata a Presei Sportive - A.I.P.S. se incweax>lă 
!IJ>rc uiira <to 100 de !Art a filiate. Rencnt. cererile tnainCale de lrel 
asnttla~ii natlanate de prell~ sporii.va din Senegal, Thailanda şi Honr-Kons 
rl!ircau număr(l} (A.rllor membre ale A.I."P.S. la 97. Rom~n.ia s· a afill~t~ 
Jncă de la lntllnţ3:1ioa AJ.r.s. in anuJ 19,24. cu membri ln(lividnali far 
A'Soofll:ţia pn:sci SllOdive t1m1ttne a luat< flinfă in anul 19,i1 şi S-!l llfiliat 
('la atâ1:1:, dii) ·anul 19'73 .tlim1 reprezentată in Comitetul Excctltiv al 
A.J.P.S. 

UlmcDSJ.unile A.l.P:S. an orcsc1~t muJf ii) ultimele donă d~nil. De 
la t:onpesul al az-tca at a~CS1'e.i asoolafil tntematton·atc lfe presă .spodt
vll, (lnui in anul tP6.8 la Buou(eşLf, nu.mirul li.ritor s-a dublat Jar apro.v 
» e 10 OOO, ditt.. coi apr-oximatlv 30 OOO de ~ari.şti .spor:tivl atn celo 
urnol conliucntc • .POS~lă cn.rtea ·jnternatîoua:Jă. a A.l .'P .S. 

.1.uareJe numnr ae 'ao~ecllirl din preşa scr(ŞA şi aucllovizual.ă la ultbnetc 
ţclJjii !.l'le .roour~o1· OUm.1>ic~ cu r~\l1>rdul de 13 OOO d.e la Seul (incilllBfv 
tehnicienii ele transmisii radio, TV şi ai apauturilor aferente, în n.umiir 
de eirc„ ~ ovo) a u pus Probleme or gunt:u1rU ln ceea cc &>l"'iveşt-e lollurile 
~i ork lile ile presă , râlHo şl TV <l.In s ladJoan.e dar mal cu seaml tlln 
sMi. Ot> va 11 inlffi in vllfor '! lat~ una din cele mal Jmvortante probleme 
'llS\ll>.rn clb:ela A.1.P..S. vai avea de discutat şi hotlrit chiar in ac.eSt a.n. 
la ceJ ele nl 5.2-lot\ ConS'J:es care e ' 'a line in Sued ia, la Giitobor~, in 
luna m~I. Reunhmea Comlletnlui .Executlv al 4.1.E.& •• o.are a avut loc re
~enl. pcnfTu i>rlma oară in B.P. Ohinczl, la 0 1\Dton. a p.rcparat niroend:i 
Ci>nltresuloJ la ciarc ' 'a li aleasă şi o nouă conducere a Asoo.la:~id lntcr
na.~ionnlc I\ Prcsel SPOl'Uvo. 

Pe deasupra 

„Acoperişului lumii'' 

O căUîtorl.e la :PeJd n m.1 mal e.o;te 
nici pe depart.e alit de I:tLbuloru;îi. 
ca pe vremea 1u1 Mat·oo P(llo, ia.)unb 
după trei anl de l~ Plecarea ~ln Eu
ropa '(f27J.); tthiar după patru secole. 
altul cillit<>r celeb11u, "P~ f&l·u!ui 
Nlc<>lae MUescu J-au 1.rebull [ij?1'oa
pe ţret anr penll,"U a şe. r;tuae de 1a, 
i\llQSCO\'.tl la P e.ld.n şi a -se inapof.n 
(l075..-1G'lB), t n Zilele noastrc L'\l 
iwloanele moderne, ou UQuă es<:ille. 
iii KAawEr!t şl 1.1. Karacl sc njooge 
can.Co:rlabil in 16 ore ~ la Buet1-
nştt la Beijing. adevă'lîai·ul numie 
al ~ap~lel R.P. Chlne?.e. Cu1'Qa 
siiplâmtnaUI TarQm (lee.nl!W'~ de 
['le a~oport.\11 Otop eni .seara. &Ji>~·e 
oro 22, s trtlbate Orientul 1'niJlocru 

nor:rpliea ş-l inoepe, .dat-Orita ş.t !'u<Ie
lor 01•a.re schimbare, <;ăl ftU>tfa in 
Asia la lumina :mel, au IUher:irhU 
peste uriaşu} rnns.IV- muri tos ai .H!
mai.aiieJ. De<.:alăm de pe aer<;PQrtul 
Karnor. Ne aflăm la 1 o o.oo rn in.ăl
tlJne. Cerul este aompleL se.ri.ln, 
~ttiiluclmr. Comantlarrlul a\rfonp
lui ne enunl,ă C\ld!l'ld ,apropierea 
de mash•ul l{l.malaiei. CuciQziml~ 
este i{eilei!ală . :Pasagerii pr~ii.tesc 
a'pnrat.e.le. :roto pentru ca prjn hu
blouri st'I pcindâ rmuginl de neui
tat, Apar şirUl'i de munti inzîiµc
uu. cu creste ~emeie, Speetaioohll 
este miriJ:ic. Cit ouprrnae prlvir~ 
ele 1a I O OOO mc11'1 tniilţlme se \ră'd şl 
jn 'tlreapmşi im stl'nga, $1 f.na;inte şi 
lnaj)oi .numai mun\,J utl~l. Ma.'ii
vui bitnataiap at"e 9, 11.!J\g~e de c:i
ll:'Va s~1te de k!fomelrl şi o lăvglme 
ac 50-110 km. Dorinţa tuturor pa~ 
sbgetillot este să VUdă Evel'e'\tul, 
ce1 mal înatţ Vî1;! d'ln tiime (8 R'18 m). 
Pila! ul ne lămureşţe Cii ~'~r'estu1 

·şe aOă ln st'inga 11oastrâ la cî1·ca 

Executiv ... 
1n China 

2Cl kn;i„ dar sub nol a'lll munţi 011 
\' irtu11i de peste S-7000 m su văd 
<=<, şi cum s-nr .ufla la cith•a metl"I 
sub aripile a\TiQnulu i. 'Imaginile par 
halucinante ŞI , b>Luşl1 s1nt renie. 
Prlipl!stil jllll\eţitoa.re prlin.lire p11r.am1-
de gigantice, (ărâ vegeta~le, doar 
bl!•rbi lungi d-e nea pe vtdurlle v~
nke. P lutim cu a\!lom1J peste un 
Peisaj ir.rtr..ad'e_vii.r exlraterestru. 
Alte rompanll aer-lene ocoleSc a
ceastă ruta. 

Avem !Rf! tjepltn senzatia p5 denu
mti;ca de. ,, Acni>erlş ncr lll:rmil ". da tJ 
mnslvulu.i Riinlmru.EJI, este o me-ta
frtră r'®lu. Neozee~nd(;Zul Hilla1y 
şi şerpaşut T,t:inşing au cucer!t vlr
[ul .Everesh1lui in anul 1111!9. d l1Ţll'I. 
ce in l051l .pentru primii t:>ill'll ru
se.se Cfepăşită inăl(lmea de !IOm> m, 
v7dul An.n.apu.rna (8087 m), de oă-
h'c .lrancezul Rerzog. Pri vim in Jos 
ln zecile de vîrfurl muntoase, <loe 
1nu de. mellni mli'lt~t?, 3,.IJ.a.~ su}) 
ariplle n\oiooplui si ne întrebăm, 
asemenea nlloru, acum nproope 40 
de a11i cînd au incep\lî să .fle es~ 
c.1lndate n«e-;te \'lrluri. de ce' este 
1'1evole· dl!' atf.tea eforturi, .lll.<;curi 
şi sacritlci1 lfmeneştl. de cc trebnle 
neaparn.t sfi se ajurigii J'l~ \'itt11dle 
Ace~br muntf _\urlaşi, m ai aJes rn 
a.iltimlle decenii cind teh.nka mo
derna oferâ posibilităţi de a scuLi 
~emenna Silo.l!i.flcli ?. Replica ma
rlîor temeral'i a rămlilS cel0ebră de 
tu Ftlllary şi ~te superbă' : ne ur
oiim pe ncestc 1nălţiml pentru că 
ele e..'Cfstli. Lâsăm în urmă mas.lvµl 
Himalaia Cll ~dmiratle şi 'llu<:<?rni
că emoţie penlru tot.I c.el care oau 
reuşi t să invlngă sau ş.i~u jertfit 
v!a\a pe pantele 111.malaitme, pe 
cln d noi, cel ciln avion, 1&-am Jre-
aut pe deasupra btnd lln]Ş,tl\ i ~ 
~lea, într-o plimbare cie neuitaJ: 
pc „Acoperişul lumil ·•. 

Marea de1voltâre 

a presei chineze 
· Peste citeva ore aterizăm la Bei• 

ji'ng, P dmh-ea este ptietimoosă. 
D rumU'l la hotel !trece p11ln. cenlnll 
oraşulu i. Sh'li.batem ~lebra l)laţA 
Ticnnnn'l,en, cea mni mure din 
lume~ admltl:m h1·trarea î1'1 PttlaLul 



Itinerare profesionale 
I f1l{!r1,lii ~l lnl:rilrn pe Bulevm•dul 
l'ădl Eterne, cu i2 benzi de el!•c11-
h1I ic PC! rhHfii sensuri ~I fticii c1oui1 
1Jcll%1 dr! 11 purtc şi d t1 cealnltă ru
~el'\'Ula sulelor de mii de cLcllsll 
cru:I.' TI narc arg zilnic. Beijing :tte 
J_tJ milim~ne de 1ncu11Qri şf 1m rµl
I111n ele flntan\i, lnJ· nu1niin.1J L>icl
olE'lehw înscrise in ch'CL1l aţle c.sf·e 
cm ş :i p1c 1nlllaane ! ! Beîj lng se 
<illl'I tntr-ull mn·l'e proces de mc1-
llel'til„.H re. Pe lfng6 Lradll ir>n<tlelc 
luc11l11tu au apfirut clădlri şi hote
luri înalte-. cu arh.flechwi\ geon\e
lrkă din fler beton şi slicJfi rumu
r i'!. clrauluţia maşln l'lol" s-a .maiit. 
hn· magazinele sint m;pectuoase. 

A doua v.l de la §O!'ire ne ·anăm ' 
111 vl7.i Iii ln redaclor'ul-şe! ul a11n
tHR11\1lul atrinei de spol'L „Tb•u Hno" 
(l(inrul Sp1>rtulJ. 1.o\'ară.şul Lu 
Ounn~, p.i:eşcdif:-tel<? /\socln\iel 
l'r~ii Sportl\'e chinez<-. unul (lin 
<'ll'fi!lnillf! lnr.11 rcuniµnii Comllc:tultrl 
eN•'<."Utlv aJ A .l.P.S. Ziarul ,.Ti jl t.i 
Bun" ţe dl!uzear,il în pe'Ste \m ini
lim1 de exemplare rn .toatA Chlnn 
era„ rn nlk> mari on1şe. ca de pild{i 
S:111ghaJ (.L2 mildoa:ne de l(lcul-
1or1)' anur şi alte ifat·c de SPQrl. 
U11 numâr marc de rer,iadorl. l.flO. 
cdHe<ivll zfa)·UI de sport aen t ral 
•':tl'e mn.bM.izeel?JI 1b,erelul ,!'pol.>li
\•i l fruntaşi al Ft.P . Cilfnc7.c la 
pcrfQ)·mon\e moreU mal it1al1.t?. 
'rrwarfişul T„u Guang este si scrii
tor ş.I se ;11111Ui (Qarte interesat sil 
cw1r~cli ~mr1nln. 

Vi/1111111 _aP,ni A-liOt:i\t\ la ~la1'işl fl~ir 
di n mtrr:iga Chi.J'.'15, Ne prJ me~le 
thl'MiÎşul ·Ya,ng ZI dai. membru ~1 
i;ecrel11rif! l,HhJI itSIJt'faţlel. Se î n •1r
;,~ tlt? curin~l c.H nt r-o vfz.ftă li'.1 
Rr1cv,rQŞI i. 1-a ·eonsifitrl Ziarjş ti lor, 
&1111: bu<!.uros de cunoştlnţ.â $1 n@ 
Jntr1'11l)fi desp~e co1egll infilnlU in 
Ho1rlânfa. ~e coudµ~ la cl\.tb\11 
J}rt'$9l, o. -a.li~ c.lădire lingii pia\ia 
'.rinmmmen, clllb de-;chl-. ~lntiiştir 
lor c.hl.nezi .şf lilrilf•l l, oiispt!\I al 
ns()olntiel. Clubul e.•lie mul!ltcmi:
llon:i!, cu să l i de conferinţe, de $e

mrna Pli, Jl~lltru [flll\~ Şi l.Jll ţefilJIU• 
ranţ, Alei l a clubul pr(!scl aflfim 
t:l<1j1• lnlere;anlc ,dlilSpra pre.'f)l ohJ.:-
11ezi'f. A nru' in Th.P . Ch I nCT.ă :i50f) 
rl& t.iu re; silpt:iimin!llc, lunm·c si 
tlCtip11rinn,e11lal~. r1l1\lre cafo :jl) ln 
i;Ulfi s'int· c•1lldi~ne răsofni:llt;e ln 
t'Cll' ll!l de pn)\•fn.c1f a le Chinei. 
pt"nl ru t l 011 OOO OPO loc11(-n>rl. TJ't·a
.iul cqe.ne11<1l '11 prese.J ctiine?..e fmpre
Unit c-h m:~la al re\"l.'l'tclor i o număr 
rle -!iOl>O. este de. 1fl. 600·ooo n110 ~le 
W<"'ITIJ>larc pc ţin. "1\fumal ~larul 
pdrtcipal „,Jemin jlbao". 01·gan :il 
Pa•·firlul\ 11 t;::omiuii,st 'Chinez, tipă
reşf c zilnic clrca 5 , m iiioaue de 
<>.x:e.mpJ.are. 400 0011 de per.<ioane. 
dlntre ~rt! 100 OOO s.inl zlari~'fi 
profe.sionjştl. !le ocupă de JJ\·e~ . 
de redacbn:e. edrt.ai,-e şi difm•.a1·e. 
Fleca1•e din cele- 30 ,de prov'lncil 
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ale Cb 1,n<1i a I'<' \'Îl!! o n~ockllle dl' 
t>• csii nu{lonnHi Cintsfllul :fa\i!lr:al 
;1 l zhnl~Jl1111· din li.I>. Chinezii arr• 
:lOO df' membri, dlntni cnre .10 de 
prcşedl ll !i de grur;u1i Ptl d 1.f••1·ilc 
prc>L>leme. Menţine ll'gli.tur.1 cu 
pesl e UID de nsr1du tiî tic m•esă ci Tt1 
'inlreagii lume. rclalrt oe schlmbt.11•1 
de male1·inle ş i 1'ctlact•i'rl. T>tn :mul 
1001 :;e tll:>n.reşte i11 Ch i011 Ntl
dlaoul (ÎC limbi) cnglC?„u ,.C:l1111t1 
Da.iJy·• ou L111 lirnj de ino 01111 ilc 
exempln:re. O n'l.arC' a l ~m~it! se 
aco'r'dâ ·p1•1•g~l lrli 1 lnerl \1)1' zP.lri-: Ir. 
111 llHlinil llr1i n.u ~1Jat t fnt.ă i.ac;ol
tăll şi ~ecJ 11 de z1ol'isllc:i fo fii'\ c:.le 
lnatlf u.(11 rfo inv-'iJ~mîn l "O(letl-.r, 
ourwrn.,,lnu p~lc 111)011 i;ţudoniL 

Uu r,ongres A.l.P .S. 

dr.nsebit de important 
ue· lu Bel.ling ln Cn.nlnn in suJ ul 

Cbincl. di!>l,llnta e~tQ ncceaşl ~a Llc 
lri Ducureşti l:i P;orl!i, t>llt·cu1·st1 în 
a, ·ltm 1n dbu~ ·~rţ şi 41'i cle min\t.e. 
De JTIUHI uni m 1mdc. Cunn;t4hou. 
o bilocuh vechCi'.1 clemunll:c eug1e.r-U 
a (>r~Ull'Ui C.;mlon, cu <"Wca 5 ţiţl
Ut.Janc âe lnt:u l'torl. afl<1I pe mnh1ri1c 
E1 iiviul,t.1J Perli!lor. Chiar pc mal a 
Ioot consl11uit cu d!ivv a 11i ~u ur
mii boteiul „ r~bildn albu". cu :~o 
e~Jc şr 1 ooo (le c~1mt•rc şl :iiill. in 
ţtu·e is..,a lf1.w t Jlrfma re.uniu.no a 
0.1mitcl1.1l11i ~x:ec.11 tiv ni A.LP.S. 
în Chi'n:i. G=tl',d~lc nna:H re. !:!tlctfl li 
Zhnn~'(mh W 111 membru u1 C«'!l!1 1-
tcl li~ ul ~.iţeculfv u I P., I.I?.$, :şi 
w~,n~ Dbu1lmr1, )Jn.'~ocli 11 ll~lu exe
cuttv rtl AS•'.!C'.ln~iel nn(ioMlc u 11,fu-
1•îşll ll'I' ~ rmrlHd llln Ch1nu n'!. 11•i-
IT1C.SI." <:!~ ITllfll;i :ilcmtfo Si c:;1.ldur1i 
E sfit'Ş.lt ele dcoembric rl3 r ln. 
Ouang<"ho,1 e cal<l ca in luna ru
nle la Buc:ure$U. Snse,c pe rind 
Lotl mGl'.Tlbrll Comitetu.lui Executiv. 
bucuroşi de cuno~th1 ţ.a cu Cn]J1n 
şi acci;t m";Jş-111wt iMlrltl.Hor cn ;1P
zipc şi P,E_!isnj; Ne '1J'!llnteŞ'te ne. -v~
c'hlla tllirrc d.csnre Extl'Cml)I '1!.l"l-e11l 
şi l1c su1Ţ>rlncle, c~ şi la Beijinzt, 
fl·w.nu..-e\~ t'li•ilti1· dii.di l'i rnQdt'J'liU? 
nle t>l'a§llll!i. O.,~'.i.~Hal-ca st>cei
cirie4l a g;i~dt!lor e.-<te nei1\h"e~u:ii3 
iar ·cadrul reLUi iunii excmlent. 

c;m:nUelul ~~utiv al AJ.P.<;. 
are o ogenclă bognlil imiinlea :..~h.1 i 
de nt 52-l~ Cnngt:~i: d in Jun.a mui 
n ~celiUll an, in ' Suall;i, la'G'Me~oi;g. 
Dlmenshmlle A.l.P.S. an tual Pt'Q
por\ii î n ultimii anl. 0C'gan1z~lc 
de p n :sli ln marile compell\i1 mon
dfale alt devenit gigănlice, ;;e::(i11-
nHe conW,ep~le încet' mi şe de,1.
voJte dµpi\. modclu1 celo11 Qul'l'P~ 
ne, comisllle lnter.mrtionale pe ra
rnură de spcirt şi-au miil'lt activi-

1.tttea. -srruo~uri!e A.LP.S. au noevol-e. 
de lrrl'btfnăl,ăl itl, i:eiprezenl:an~ <1i 
11oift>1· gen.era~H de ziarişti i;·:ilis?hiă 
luuuxl în 'COnducerea A.r„P.S. Ue 
itHfel Ist acest ·con~·es w1 [i nles 
un pou OomTleb Execut[<V pen
Lt:l.l pm"10lu;la tDO~lll9a. N~c.
silit.1 lcµ innt11.rllor ~e e:x-plică ~i ptl11 
tre.~tărea numă11Ji~1 de tăr,i afili;:ite 
la A.i.P.S. Prtibl.emel.e la orcl i-
'llcn zilei. deosebit. de iimpor-
tante. au prod,1-; dlscl.jlll [t+uc
iuu;i$e in ConiHctul E~cct.lfiv ln 
Ju1 ul sPQrlril eCfc-Ocltă~li A.l.P.S . 
S-a insh;ta1 în nriod ·tteoscb!C :1so-
1n·a. neccs!Hilîl ca lti\I ~lari'dtli 
:o.puri t\'i pl'uft-.sful,lişU :;ii Pt?.o;ede le
gitiJl'l<Hia ln'rter.n~LlrmaUi A.l .P.S 1 

ccf'tmoşc1 1J;i de Com1tt.ttul tn t-e:·1111-
~ll1nlll Olll'l'lpic 51 s-â 1'ecotMnrltfl 
sr-c(hih!lor contlnenl.aJ_c ş! .\\thi?<i
lk•neze Jegil'ima\lt A.I.P.S„ căel i 11 

m·er.e~I zla1'l1>1:li euro-peni d~ll 11 2/3 
uln ccJ1.1 a.proa@ 10 QOO de esi.!el 
de lcgi~lma.tU tllstrlbu.He. ·c;omlle
tul Executiv ' 'ii lrm:lnln Crm:gi·e
su1ui propunerea ca numiiruJ \'iee
Pl'.l!Sedintn<1r A:J.P.S. $ă fle mărit 
ou di;t(ţâ locuri. de la lrei ln. •cl n'<'li, 
j;il>IHl'U n cuprinde mal eflţlent sfera. 
de Pl'l'lblcme a A.r.P.S, lh sctlli'nb, 
natualul i;eeretar generi~l ni A. tP.$. 
Mossimo 'EleJl.a Pexgola, ln 111DCEie 
din anul t977. a aJiunţtit· hotibi.cea 
ba d~ a nu se mal pre;-.cnta oenti.·u 
u1'1 n1:1u ~n,dal· .;te pal11ll ani. Pei1-
t.ru a r.1 de tolo.o; în contin uare, cu 
mnrea sa experlenfli tn ma teriei 



„ 

' 'R cand1d.i lolu:>I pentn1 unul din 
I'"'' uni„ tll' ,;C't •1lrt><:1 din lt• c 'om ll••
t ul Jo:'.<cculiv a m11llumit lui l\la
f>~lnm Oclla P<'r&:ola pentru s~• •i 
cillc nclusf' timp de 12 <llli u '"""1-
IClrll ;i~1ci:t1iei noaslre 111lcrnri1 lu
unh!, cot·e i n a~-.tU perio11(ll\ ş I ·1 
,.,,llll c:rn;cUle autor1lalea, num,1· 
··u l de liui armate ca ş i ft>n•for !lc. 
Mn~!ilmb Delia Pergola a mnnll'·~·i 
lnl o nlllttdine deose1Jlt (le 1>rlet'1 
ncascll rat\'.1 de Asociat ia m·r.•sm 
sporllve române pe cu 1·c n ' prl j1 . 
nil- 11 i11 lonte oca7'llle. El l~i :imin
l!•şl" :1de..„e.1 cu plticere cJ unchiul 
c;liu, pr0Cc.v1rul iialurn de mu-'.ic 1 
Ucllu Pen;ola. a 11.1 r.:1( mulii 'lnl la 
()peni şi Con<-arralon.il rh11 Uucu-
1·cşt1, intre cele duull 1'f1(.br1ow. 

Un111nc01 E:uropenmi 1 f ' r .... ·~• 
Sp 11·11ve - U.E.f'.S„ P'C\lc cm1l1· 
nenloh'I a A.1.P.S.. a onun• aL in
rtin \IH"'ll unei „1\ t·nd~mii L:lll"flfH!fl ~ 
„~ 1.>11bllolslicil sportive " Ja Unei 
(lrl) fn R.'r .G„ la C;'ll'C SI.' VIW cm~11-
nl;t,a cu1'suri anuale de Pre ·<\ .~p11r
l 1\•n ş i ~e vor ecliln bt1lellnc ~emc -
t1 ·Jnh.• Voi· co11tlnu:i Clws1.11•llc cit• 
'.u·;, pen11•u llrn!1'li 7.lorlş11 in v"11-
cln, lu Olympia in ;,nul l!Jllll, ci(! 
lu li lu H iunie. li! cnre vor tltlrtl
cip:i zwrişli SJ)Ol'.11 v1, cunosculori 
ni Jimbii engle:r.e, clin 20 dl' 1~1 i 
de pe pntl'U ct'rrliTle'l'llc. Allc l'U~ur•i 
'" 'l' fi cn);1ni;r.ale in As1-0 sl Arr l\l 

/\I fi2-11•a Congres ni /\I.PS. ,.u 
(i, d~lt;ur. ~e •1 marc lmp 1rl.:uHf1 
pcnlru activitatea vill•"'llre u :r.hu i<;
t •cil 11p1:11·t iYe lntema~ion11Jc. 

A „8-a minune a lumii" 

dt~ la Xi' an 
Col<'gti rhinczi <1 u n\'UI a mobi -

Jitatea i;u 1'lc invite să ''iZllăm 1·c
lcprul m1,11•minl ~I gărzii lmnc.-1.\le 
n IH'lnrnh.tl îm.PăraL al Chinei, Qin 
Shl ll41111y (~S!l-~10 ~.c.n.l, tntc-

ltiner„_re profesionale 
mt!iclr11'lll d 11o1sli4•t im1>u'iul1• Q in , 
i 11 c;i re se 11 flu rn 11 de :,uld,l\ i .,, i 
cai mn<lc· ,~p în lttl l 'lr<' n f(•«I np"i 
111 • (teracot;,). ţ\c:cai-l) ;wmnlfl ~111>
terawi ~te con5ld1.mll ă d1·epl c<.·a 
I •'I.ai lllfl l'C d!.'SC'O[ll.! 1'1 l'C rn:h„ulw.!lccl. 
a scco'11luT .XX. Lt~Ctll llHlNI Jfi1gii 
c u•c se aWI .co;tc orw1111 xrm1 1.le 
-l mU1n·111 ~ ele h .• cullorl. l.1 '.! IOll km 
Vi-st ele Urijin~, in ccntrnl (''"finei . 
,\111 t1J•1ns cil ;wl onul lnlr m ' •rtt!J 
int i ns ln c 1rc clf11lirili• ni.•rJctllC 
" 111 indeo~P.hi nrelca h.·~alc le .n
tl're ul 1 u ni>llc peni ru ac:P..i;lc Yav
li~il m i1e.i1<1r•· vl.i:Hntt> d'-' suit> de 
m ii de străini in lllUmll 1.ccc aru 
de t:ind ;m..ambl11l (IC Shlllti 3 fo~' 
~Hnennjat lll!ntru 11ublw. 

Ali( morminlul irnplit'aLul ,11 Qin 
cil ŞI g_anh "li tlnµe L•Jnlll 1'c;J U~ulil 
cll fl luţ ~1rs "C ~1fUi lh :1s km de xran 
în dblri<:'tul 1.intnnE(. rwuviTirh 

SJ11111'(i ln m111l 11171. in t imp r1• 
li• nmi al brl~.1~ !1 Llt> pmrl uct ie 
Xiy1mg-Chun săpau 1tn 11u\ o;11bte· 
rttn pentru irlgatil l~.1 dl~lanUl I.Ic 
1 li km de mnrmint•1I impuml olui. 
ll\t lovit numema!:l' ri-1~nwntc ele 
s tul ul in lut ars nll' untw i;(>lclali şi 
cui. 11?11b1nte in m·1rimt n.'llur:\tii 
() verlt'1t.hil 1 n rmalA I n d\nas
llllc a11Lcrll>11re hnparutul 11 O.in. 
mnle umane şi unl11101e .w.111 11a
c.d1lcttt.c ricntr11 <i Ci in!(r111lal~ l'U 
mort ii, iar mu i li 1 Y.h1 nrlslr.1ci:;1\i1 
N'<lll înm1wminla1l c 1 ... 1:11111 de {jJ:
gl!a re11!"l9.cnlincl ~ultn JC„<;hJl';.l, 
Luct;irilc de Nirm .111" au (l 1t l., 
\\'r.;1Ja trei 11111nnl11t1·. dinl t'C .:..'lr~ 
humai unul ., fost amcnu j:1t ll<?'lt .-u 
,. , ~liulot i. rlunll n m11nct1 tJe r•·sinu
r.irc ele S ani A~l m11rminl ar..! 
U2 m Wri;1mc. 2:10 m lun'lirne ~1 
i; m a.11nclm;.>. p.• o ~up:-al"lt:1 d l! 
l I .311{) m p. 1)upii rc.>I ·iui-;1rile m.".:e-
1rirc. în :wc!>1 m11rn1inl ~t· l e$ttfl
p<!ru \0 1z1tnl11nlnr p1"<le !OllO tll! 

iot.al.ul. suldat l fn plC:<"\:m~. ln;1llJ 
{l.U0-1.tl5 m ). ş1 2·1 de cni, d~ 
:1• cm cuca 111 mărime. nulurnl 1. 
f'li'CŞ'I~. to tul ll.,lc Pl'Oleja l de •.1.1 
mare P3rll ion. un muzev .)CCJJ')~1t. 
Sr. npreclair.ă cll, înjur de 6 OOO asu
nH.me.-i slnlul s-nl' mal al Jg in 
inkrinrW c:eldrlalte c:ovllliti. 

Vizlt.arca :\cesl(\r ves tigii 1mprc
si1.ne;v.A puternic. După 2 200 de 
:mi unele din statul n-a11 n•.r:1t 
nP\•oic de rcs1nun1ri. Sohl(I !li -;int 
'111nilll r~ •> g:w.Ju aduală. Niei u
nul nu „~amănla la figură cu r:?.· 
llllall V;m rl'llca fb··.ionornlllor l)f.!c 
uluitoare. Privirea i-ămjne fl"it 
şi mcdit.1,1U\'ă in Cala aceslot· ves:l
gll pe cmrn şi ahinez:ll şi vlz.it<JIO• 
1·11 stti\lnl Ic denum<:S.c i;oontan 
„A oPtP minune o 1um11•1• 

• 

La revenirea fn .Beijing ne intU
nim cu Cn.~tu t redactor se! :li r.li.1-

J'Olut „1iiy\l Dao". X u Cai, acum 
\"l<:cp~edlnlc al Comitetuh1i cn1-
ne" pentru cullură fizică 51 ;pnrl. 
Ne \•orbeşte ~·11 enhi:da."m (l.e · ll!'e 
J o<"llt'llc As~uticc din anul I !JDO 
care \'()I' n ('ll'J!.:lnlznt" h Jkijlnt!. 
cil ~I de t'venluall\ahli1 1blh1e:-il 
t.10 dl\l·e R.r . Chlne7.o o N·gm1l"1i· 
i·h O!l mpladei de \'lll'R clin anul 
2000. J;lli 'llJ~J:llilTl'UI, r1µll'lnjc;111u l. 
clnrlnl~1 tic ntlrm:m! î n lmne en
ra<.'terh-.euză pe lo\ I priet ?nii pe 
(':ll'C 1-nm TnUl111 t in China. $ <?(11! 
pr<1locol\1lul Comlletului $1>0rtiv 
"' Chln<?i Chc Xhmdimg, car(' ;lC 
lini.iii cni;lc1.ă \'Orbeşle curenl li"'li
b.'l 1">mi1nl\, lnvu\alii la l3etJmi:: -.1 
nl!-a \'ltilnt de mulh: ori t.nn ca 
interpre t ni unor cehit>\.' sor1r:i1•c 
clnncu• ne-o ruwil ~il l ra11srnlt:?m 
prietcmil\1r de Io JJucurcşll ~fllu

t;irl şi urni'! dl' ~flnllt 111c ~L nr1J>;J)i'-

1· 1 l~I<' în ruiut JllR!I, Alll înl.1111111 in 
;1c:1.u:; l .1 o.11\at„1·ic in R.P. Chlnc~Jt 

prieteni de demult. după cum iltTI 

lc1tat noi prielc.nil, ba-ate pe aspl
ral h şi i n teres.I' proCesionille co · 
tnl\Jl('. 

Aurel E.\ GU 

membru în ComHeluJ Exerutiv 
al A.I P.S. 

Un11 din. cele cinci ca oitdl i 

ale muzeului acoperit de la 
.;\ I' o n hi C4TI.' se O/lă 514-

rune din lut a rs a.le soUla.t•
lm aifrzll militare li lmpăra

tuluî Qh1. 
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Congresul F.E.L.A.P. 
Al V-lea Congres al Fed~· 

raiicl latfrro-a1nerica.11e a zia
rl.şr llor ( F'.E.L.A.P.) va avc11 
loc la Acapulco. sialul C1tc
'T'crro (l'v!c.rlc), iii ztlelu ne 
J7-19 octombri~ a.c:. 

Pofrl ol t co1n-u11icalu!ui pu
qlkar de Co1nitct11l p1'c(Jiill
tor aL Congresului, oe ordi 
nt>4 de :i flou rcazii nar mul
ii• p1uicte: modlficartUJ statu
l ult/1 orga11tza ţ1~i. de:;: rifor
marva şi rc'fzboittl 11aHl'>laolc. 
rf«curllc şi pericolul la rem: 

C6tC $11/'JU~l'Î JJrOffJllflW!la de· 
.ia rist, pro!Jlornelc spcrfci Ic 
olc ziari.st~lor, ,ţlatu 1 LI/ 11rofc
slonal şt orpa.nkarl!4 ziarlşli
/nr etc. 

Documc111lul cita! :w.t1/htl 1-

36 cd profc.~lun1ştii <1111 J1rv!Jâ, 
"" ţonh: co1Hlit.ifle /()ari c di
/kile !1~ ca.re f..si dcsfii~oanl 
1m111ca, şi-n.u i11drcpta1 <'/ •Jr
I 11rilu p1ml,rJJ n edifi ca. o f1i-
1>tll u(fr cu adov4rat rl'prc
zvnta(i 1·J a. ziarlştrior din 
1lmerira laUmi. 

Asociatia „ interna tională „ 

pe probleme economice 

A /US( i11Jiir~14l{J Asocia/la 
llttcrnqţlont.ilă o Ziariştilor pc 
probleme cconcnn.fce. La. ş/ir
şltul. celui de--(1J 6-Lea. Seml-
11ar inte-rnaticmal al %iarl.şfi
l9l' PI! probleme economice, 
dcs/Jşurat la Deliii. pa rtici
pan;H au luat acea.stă hot(j
rire. SeopuL rwif <isoclcir.11 este 
acela de a contrib tti ta o 
mai bună inielegere. colabo
rMc şi scit Im b de ideţ Intre 

ziar~t;i care scriu pi! teme 
,~conomlce. La sem inar 011 
participat pD11tc 50 de ziarişti 
c/fo. lări dez11oltate şt hi curs 
de> dezcoHa:re. Din consflltil 
el<' CQll(ltccere al 'llOfi OSOClff.f/f 
fa.c parte zrarlşlf din J'1 rctri. 
PrC~t>rlfnte al asocia I iei a f OBI 
ttlcş reprtnc11tr111tul Polonlcl, 
far secreta.-r general repre
zentantul Indiei. Secretariatul 
A .l.Z.E. ~c a/14 la Delhi. 

Piese noi ln dosarul 

concentrării presei 

• MAXWELL SE ~"TIN
DE. Casa Israeliana d e rmua 
„Jlfaarhl". preliuată nu demul'l 
d.e edftorut brifanf.c Robert 
MuweU. esl e cea mal marc 
sotietqte tlpograflorl şi -una 
din cele mt:1i mari casc d e 
presă din 1 srael. Ea publicii 
1tn ziar de seard la Tffl A i;ii; 
şi mol m 11lte reolste. De ase
menea. are o reţea foarte 
d eris<l şi dezvoltată de di/u-
zare a. videoca~etc l<>r şi 
<l'5cu rllor, in1eresînă11-se. 
1otodatcl. şi de l11trodt1cerca 
tel<iui:wn ij prtr~ cablu lr1 a· 
CCll$1ă ţară. 

l n 1~lu.s. Maxwell a cttm
păTat o intreag/i filială a lui 
J.B.1\1. (S.U~.-1 .) - „Scic11ce 

Ri!search A:;:1ociat<l8• (socie
tate cu 500 de persoane şi cu. 
sodiul l« Clllcaoo). 

De asemenea. tot eL a ln
cl&elat un, <lCOrd cu conolo
m cr.atu! baloitW „Soclele oc
ncira?e de 8elgiQW?", pentru 
a construi 1111 „SutenL de 
C!>Tll'Un:ica re europen·n şi mon
cllaL"' şi o cu1npăr.at ? mMe 
cantitate da acţiuni la socie
tqţe11 betgiattă ca11e publică 
colUlianitl „L'evenem~·nt c>u· 
ropecn". Se a1iun1a cti ompul 
„Pergamon" ol aceluia.Şi 1na9-
11at va publica a.cest ziar ln 
limba engle,td. 

1n s/irşit, Max1Uell a, I ra,-. 
tat cu socletat.ea „.&maudfo 
I 111 ornat Ion" îe1' cu prfvlra la 

pulllîcarc'•J. ("()lidfal!•1l•1i pur
t.ug/lc;z „N lloras" . 

• COMISIA AN rt\10!'1 l 
1-'0LJSTA c1f11 H. !". î.1m11a-
11ia s-a optL!! unei rtjacC'rt 
µ11si: l!i cale d<' uruput l'f::.I· 
gcm11<1n dtt prcs/1 .A 'tl!l Sprt11-
rwr". Ar<•sr11 cumpdrast>, 111 
1wp1cmbric .l!l86. 21 5 la suta 
dmtrc 11cţi ur11lc colldin11uh1I 
rugrondl „ J<iclcr Nar.lrrlclt
tc.>11" . Ca 11nll-Ort', ,..Sprhl!J" ,„. 
:si·a vfîldut ju m4tat1• >lill U<'· 
ţiunj nrt~pu.ZUl „ Burda''. 

„Rlelcr NnrhricMun" <'.~te 
cel moi important co11dlm1 
rcoior1:1I dir1 lanchtL Schl111r
'Wlo-Holslcln (n .f'.G.J ~ are 
un tircij de circa 130.000 de 
11.rcmpl'lrc. 

• GRUPUL ~ IlEJ{SAN'l'" 
a !cm71at un c0nh·act 1·u 
companki ~lllolă de prasa 
E.D.A. privind i 11/lilltllT'!!U 
un~I socrntdtl mixte - „Ce-
7Jl'l?S$" (Comp. 011/a eu r'()peanfi 
de presă). 

Prln a.ceastâ soclata:tc mf;r-
14, E.D.A. şi rJMLp11l .,llar
sa11t" -urm~cl 116. partlclf)(! 
la conducerea rntrcprlndr. rii 
„Edica". ca.re . <fcţfne, între 
altele, ;darut catolic -Yo„. 
cotidfanclc „t1011" l(I Boda
)Ol, „/duo.I" /o Grenada ş1 
„ Vcrdad" la Murc1a. E.D .• L 
mai este proprle.t'lTil " un1.1.I 
numâr "" ziare aJ}!lnC<Jle rt'· 
glona.lc. 

• !M POTRIVA ESCt\ L \ 
DEl CONG LOi\lERA TF.J l>H 
s-o por'nil. dup6 c:trm am 
m"' anunrqr. o larg~ cnmpa
nle in Au.~fralia. htrrc altele. 
în luna Jcbrnari!! a.c., la 
U11tversifat11a din. S11d11<'u. se 
vor reu11i f"1>nd11culorl ai ,,. 
nor &fndlcnte ale Ziariştilor 
dlt• toate cmal eoni I ne itfctlc. 
pc1ttrn a padlcl!J'I ta primul 
seminar f111ernaţiv11al <JSUl?ra 
problemt!I concent'Mrli mf,. 
I oa-celor dit e1om.u 1ticare l n 
masă. 

Crapul de pre~n • .Dali•/ 
Mari.'' o cerut nu.tori!!Iţilor 
bril<:lnkc <i1Horkafia. pentru 
~şi puteu d<Jp!«sa scdl11I 
prh1dpaL ln.„. Olanda, 

Motivul real al aces-
tu I d't<rners rezidă i 11 ta):11le1 
Ji$oola, 111m 1a.uor111>11e dllt
colo da Co naiu I :l'linscif. 

Cond.urâtorii lui ~Oa1l11 
Mnn" a11 declarat ca, fn con
formU<Ha cu acprdurile in 
oiaoare, ca-sefo de prcsJi din 
fiecare /atli n. C.E.E. i,i pot 
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muta scdHle ptlnd~lc în orl
aaire aliă ţarll a ce>mur1ttâ1ii 
11est-c111-0pune. f·ntfi a u.torltă-
114? brita »ice ăatt at:e8tei pr!!~ 
r;t!clerl o a ltli. 1'11 ttrrpret ara. 

/ 11 COl!$CCUlţa, "Dulty Mail" 
Htte~rlon~azlf să supund ches
Urmeo judec:ăJli t1'Wtwalttl,11i 
C:.I!;.E:. rl~ r11 r„u.~embur:o. 

• 111 111110 Jebrulirie (LC., ln 
·~lldlll'IJ ( Atl.Sk'~fa), o at·tct 
!(Ic, sub .61DLda Fed('rafiei Tn
'ternt1ţionaJe a. hillriĂlt/Or 
(TU./.). o confel'inHi mU>mn
llonnlu privb,ld 01fa:1 Pn' \"'7J
cat6 de cancenlraren în ln
dnst !'la ll1J1SS m11df1,1. 

011 (i()fl§t prilej s-ad Intre~ 
Prf/1$ studii di'l11Harr. <1$llPl'.a 
impact uhd cehLi mtu ma >>e 

·mrnglomeru~ mu/fl 11a1îcn11i1 fliîl 
1t1m1> lli domni.ful ma.gş m-e
d"tt> - „New Cor1)()rnilu11" Ou 
af l,fel, Ru.pert lt1t1Tdod1, pro„ 
prli!t<Lrul lut ,.New Corpm·a
Ho11" , n drcl,nrot 1•il1 la .~/ lr
şlttlt tieeolllh1l, mi ··or mar 
cx1:1tii r11 l1mw 1focil ll 'frmi.
Lwri tJ'(JJ(On1aţi1>Mle.· cîe PrN1(i. 
in'tr~ Ctfft!. ţi .. Ne:w C'J.rnorn
Uot1". Ulrllnl/I m4{fl1atr """ Jt 
oarei i\ftl;L'Well, Bar:tel.s111n.n n 111 
Bn7 tl$ţ(l1JJ 1. 

• Şi foc/I o ştitf! des
pre Rupere Mw~docl1. m a 
ircl11ztc!onnt $apttimh1alul a
mcric.1111 /Mrle:· popular .,TV 
~uide.i . Age711(ifa U.P.l„ c<trl! 
a tt.1111.'lm 111· această .şrlu, 1:0-

m1mta cil 11oua achizilfo a 
ma1:al11I maQllat de. 1pr~i;4 a 
fost po~lbflă ·ca ~rmarl! a 1·c
t r-ag~rl,i dh• afaceri a /0$hll!li 
1>r'Oprir:ua:r \\î.alier Am.emhero. 

·iW 80 de an i. S1Tptăn1i1wl 11 
a.parc f1H 1'~~11 Uraj de f)Olltl' 
11 rrtWomu! ilî! cxcm·plttre. 

• Mnrlle co11cerina din l'tn· 
lin dom 1 llâ, m m6tl tr<id1ji~· 
1101, lttmen. r ia.r'llltCcil. De . P
xl!lll.pltl. ~la.rut torinez . .Stam
pA.11 (tiraj '500.000 dJ c:ri-m 
p/are) ap<1r11na d~ Ul a Iii 
cumchniihll f,F'iţlfu, „G lom()" 
dln. Miiano (380.IJDO d e cl'l.'nl • 
pln ·l'e) - cmwer.n tlh1f de 9fat 
„E,N.I ."', 1:Ur ::iaru l . M~A$e
ro „ d''' Roma (21[0.0IJO µe 
l•:cempla..ll'cl conce11m1itd f'M-
111-fc „ft1on tediso !L' ' . 

l t1 a tare sit ua./fe. ţe mac 
pntuc> v~rbl , au adeoural , d <-
o tbdeJ)ernlm1ţâ ·b l;?rint·1 ? 

• Cel dr·at doilea o~up de 
prlMtl iurc VEB·OfSJilfI' ('prl-
111 a ·~dbi cUr.tr. turcuî este „ Rur
riyel ") şi-a $cl1 lnl bat 1mmri1•
ta.ru1. NQttl ·patwt1 este 01~111 
de afacei-• f1ri la·!lfc A~!I Nadir. 

Veb·O/liet pu:blf.ccf cif>llii 
ma rJ c11Utffa11r. na tlrJ na Ir! 
„G'rWH\y'dill" (210.()00 tÎP f!. 
:rl'mp1Llre) şi ,,Tanu (2JO OOO 
de ex emplare), f)atrit ;ziare 
7C(:{limale -şi 1111 cotk!lan eco-
110111 Ic !'I f h1a11cl11r, 

Iniţiativă de apărare strategicd? 

Publicaţia amr.l'icană , ,A
vialion Weell nncl Space TeJ1-
nolOID'" c pubHcat un a~rlcol 
in aat:(? s.$·11t pre~~ntata fnten
{ille Jldm.i11ht.raţlei S.(U\ , de 
ă a14\:a fo>idu"rl ~1ip1lment411<: 
11'111rr1~ pune-rea i>1 aJ1Tlca.re 
u Lnltl«Jf11l!f de A-păra.ri? 
Stru.re(flcă, p,ro9rnm · cunoscut 
sub nllnt4!l~ de "'ribbo!UI ,~te-

felor'', caTe ne1wreazii. d1wci 
mun se ştie, u 11. puternic val 
de critică şi OJ>Ozifie, SuJ)t(I 
1o(aLii Jn:e·vcizufli a fi clwltul
râ pină in 1994 se. rld1cd la 
46 •mmm·i1e dolari db~ care 
9.5 mma1·ae i'n 1993 şi 1.0.1 
.fniHq.rde m 190,1. !Mă d~ 3.'I 
mrli<1rde t11 aclualrd a11 fiscal. 

.Revista de informatică 

JDf11 111110 ~eptem brfo Cf a-
1111lut trecut, in tl11ittnccr So-
1ilet1aă a<T>a re () '1"CVf.'i(t1 de 
ir&1Pl'Tll<tf:icil, nvînd 101 tirlJ:} d~ 
SU.ODO de C?Xetj1plar11. Pub1l
Mf'ţa P.dp, real1Jta1,1 'tn t()lll u.1i 
de J.D.G. Comm11.1d<!atfoM 

(SUA) şl de S'Oufet Badll> ; 
Svfaz (URSS), a plll-lnil fit 

/tm,ba rusă. 
Clr~a 60 la. suta dl.11.. a ct!as

tl!. revbt« ilus tratei, ap<rrltrd 
iu t20 de paţjhH, eli te con„ta
crarif. t.1110.r arltcnle pe. teme 

dfuBtlit! ale dOltl.(!;flÎlJLrtl. rM
rut· c<msit>1d dhl dll~nţuri 
pub!it:Uart? ok ultor /lf'Tlle de> 
comput~e. 

Dh1 laml a.r:fe a.c., 'l'«Vfstu 
apare cu o pf.>l'lorlkf!atc hr~ 
n<ll'â. 

Posturî 

municipale 

de Radio 

in Spania 

T..tt Cu rchlo11a, capi!a1u C!a
ti1lonM CSPll •lf4). i.:-n <lt>$/6-
~ur111 o i11'1t11lre de hzci t1t o 
rcpreu•11t.1J/llf1<>r $taţii /or 111> 
1'Cldfo »IUllii!ipttJe din SJWttfa. 
R1•11nf1n1t>a a fosi o-rg<111i:!aur 
de! Ci:i>11rrut ~ $1ltd ff şi -re
~1rse .cul1t11rale ,(CRHC) al A
ti1111.ir il De1111t11ţilo1· •lin ll111•
celo11a şl d~ Asocia fJl! st,(l Ii~ 
Uc)r mv.Triulpale dfo Ctltulonfa 
(EMUC). 

Din. rl Irul 101!1, ~'W{ltlt' fM!l'
-nfol)J(lfe sertte11c pU'blic·IJ.l lo
cal . con..ţti t nind un. factor im
porta tt t i-n dezwlta·ro.a .'t'lcţll 
t'u l t1trnl11. economici: :,1 ~m,;f<J

Ie din dqpartamell(l!lll ('11fa 
la11e. 111> PMZeJIL, 4'XL~til 190 

de sta tit m un icipafo ;n Ctita
lotiJc. din 11t1md.rul 'lcia.7 lle 
~so de p,nscu n de radfv. 1'1 t1-
11ictpMe df:n Spa111a. 

r ,. lf:ntpuJ l'!.''UIJiutlli, ~111'11-

(.+ţJanţU a ii oxnmi11a1. sta(llll l 
ac.r11at şJ p erspeolit>dC' de v i
itor ale. ~adlocfi1uzfut111 lo11ol.e. 
€1mu.t11îcaHd {l,ttil st.dfllnlazif, 
h1rre altefo, 11ec1?slU!te<1. fuă,

rl1 Urtor măsuri j11'rfd ice rJcm
l·ru /egaliza t.ou. deplină o sla.
t1~ht/11I t uh1mr .~t"'liltlor mt/
uicîP'J~. De o:fetttanPa, con11L-
1doo:ttd relet>d. hitett/la paru
clpa nţllor de n 11c co11.Stittrl 
f.n.tr-o Jederaţ.ie ira u btf1'·0 
cnnfetleraN.e. 

Rubrlcli renllocntll de 
Constantin. LUPU 
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• !11 tnl:Ulll.JlllUl''~ll 
uc>lei 111: n ,l~-ll nnl vei -
sări a revolullel de eli
bera1 e S<•clală $1 naţio
nahi, t.tnlifosci~tii şi 
11nl11mpcrîal!slil i;I. a 
Cong1·e.suJul lll XfV-leJt 
ni p:'.lrlldului. 1edac11a 
1 e\'i.i.14.'1 „ Viaţa milita
ra ", i rnrweunfl c.11 Dl
rouJ U.'l',C. tlln Conlii
llul P• .11\lc Su1>cl'for ul 
Arrnntl'i. 11rga111.cc 11".:1 , 
:.ub ~t?nerlcul Jurul 
onor llllh !lamuri tlc 
eroi. un cunc11rs de 
crenUc llH!'r il1'n - pw 
:t.1. poe:tie d lc. - 51 de 
m atcrl:ih: sccn1rc p.:n-
11·u f111'ITU!~ilht 1ltt lll'
llŞti umalurl-, dl'Schl.::1 
1 utt11't•I' tlnerllor 11rJ
\e1 I. rnu.l,;trr mlliuu I. 
r.uli1~fi\erl. mll!tlbrllor 
t11mlllll•11· 1111·, prc:N.u n 
~i elU\ ilol' insilwţiil(Jr 
mJlltnrr ele invd1:lminL 
Cele rnul lwulllc crea
Ui Vtll' vede.!! lllmina 
1 i ria1•u l I.li in p;l ~ln ilo 
revlst~l .. Vintu mili-
tară~ s1 nle _ l nd1·lJmit
lm ului cul1 ,1 ral-Hrtlstic 
d in :wmalil"' ~I, de a.se
men.eu, vor primi pre• 
111ii .-1 1ne:111Iunl. Ci>l'l
C:lll'Slll ~ \'i'I fnt'h~% l!i 
1 n11lt'mhrlc a c. 

• C.:n cte n -l lH1 a
n lv<.'1'"111'<• a \'ii.-1„riel 
r<!\'o I u li~· i de l! III;.: rru·e 
6uCl31it ŞÎ llh\J.JOU!ă, 
nrnifll$clstn şi nnllim
pcrln I ls11i ~I €cinttre..ID! 
al X IV-le.l ul partt
dull1i sin t intimph\at~ 
dP. zl11rul „ lnfonoat ia 
Uar11h.lh:i" prii\ inJ· 
I iere,(1 cf\nCUl'Slll u i Ani 
tic muri prefaceri 111 
&lorio:i!le l.tbinzi. 11r-
llli1rlnu u cit m:.i1 
bu(lfi <'U llClnŞterc 11 
11~mnirlrntîei ~1ctulul d1• 
b '..Ll ,\ ugu.st l!l~ I s1 :i 

nllc11· ~''"nUricnw im · 
l)vrrunlc ~ J-nu urmnl, 
tm.:aum şi u J11 twllflt' r<!
ullzt'Lrl uli\illll fc de llll
p1:1rul 1•um.in, du nnine
nli rnunal l harghiteni. 
in t•ulc pai1·u clerenlL.şl 
j Ul11!,lt\LC d e Vili i/\ Jl
OOră. îndeo.'iebl în pe
rioadLI tle dupâ C11n
gre.i1,1I ul JX-l<1a ni 
partldulul. 

• 111 ctnstea 1wd1>raşl 
mari f' Vf·nlmente gaze
lu fn s lujba 111ltrie i 
11rg1m lzcardt. împreun" 
cu Cnll!illlul poli Lic .tl 
Mtr1lsli:rulul de fnter
ne. u n c;i>ncurs de re
!)t•rttljc st fo tngrnfll. iar 
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r e,•1sta P entru 11a tric, 
un Cl>nCUl"S de Pt1t:Zie ŞI 
~rodi. Ambele con
cu1su1•1 ~tnt rinl nlc cu 
Îl18emMl(' pr..:mii şi 
men'l lunl. 

• RcclncţJa zio1·ulwl 
,.Clort01u1 - ~ l•rl;l .lll il'.<1l 
u mosfl\t uire C:tt 1·t•s
O<tJl~;1hl I ii pll:; lurllor rlr. 
l'Orcsponclcn11 vulun1.i.fl 
d in juclc\ul l311t••s11ni 
~ pr11hlcme {ill' t1rj.t.1-
hi7„kl1 il!l'ltrn·l11 lt'. ah' 
tn~'ldern 1711111 I lot·11 lt L1 
I Uni-. 

• Pri 11 b e c:el r;irc au 
Cnsl disllnşi uu 1>1't!1Jtl1 
;\ ' l'.M. il" :tntll I fll!U, FI 

nom;inu, şi. TJLu Gh<.><>r~ 
i;he C11checi, clin Chi
'$În i1 1. t'Crcet:~lor nl u
llOI' u-.pectc mni p11tin 
ţ\tnOM:l.111! din publlcis
lic:i ernlnt'!iclanu. Dn
lt•1·iL1 nce:-:Lcl ~hipe. 
\'l)sn putoa să intrăm 
nv p r!.stc muJtil \'rt>m~. 
m po:-t~.;ia unul L1lbuni 
tm1,uni1 U11• l'l•ru;aort1l 
lllllH·'u J·:mlnL'~CU 

• Scmn:.1l:'im n1>nri \iH. 
<'Ul'letiml1cnL, a ull!rnetor 
1h111C. nu mer~ - I 82 şi 
llU - ul('f rc\·islc1 Foto-
1•r:1tia. 1.M~at ilu.i.Lrn~. 
CUf)l'I 11ZÎll(l 81 rlL•OI('. cro
nici de t»rpnzi\H şi nou
lill 1 ll'hn ict· de un rl!nl 

PE SCURT 
de la noi 

~ut.:;11.ă ~1 trei c11noscuţ 1 
publlcişli : Va lentin Sil
vestru. Prainif11 SJ>f:c: l.1 I 
;1C'l'H'Ulll d1• Ct/l\clUct'rc:I 
llill1CIR\ll!i ~P(:nlru l·c
man:abiltt Sil cun11·IL>ulil 
in domeniul crllicll. le.:.i
t 1•01t1elci şt I ~loritib<m4 
rlt'i lt>hlmle rom!ancşt1 • : 
Premiul pent ru criti
cu şi t<-:llrolugil' :i rosl 
acortlut. au1ag1Jo1· nn::I rl : 
P lo r ic:a l 1·bim , .. pcn· 
Iru arlic:<t.l~le s l Ct'Oni
cile 1eu1rul~ puulkut.. 
în ·•Jtom(inil;l ll lu•ru„ ·:I 
1wnln1 c:(llt~1rl'!'I " l tlllJ 
i11ir 11.11 C:unil Pdrl!:;. ·u · 
!;' I IJinu !tivu. .w·nlm 
cron leite tc::.it mit: rn1-
b!ln1te Ît1 r,·\ r .1J1 
n0011!1'11111ina 1111 I•· „. 

• O cchit1.i 11.· c. t
l:ttorl, 1111mmlll'I" in 
adew'\r.;1tul inwlli- <.11 
c11v1ntul11i - c 11n 11 
nome~ll' c.rillcul ,i 1• 

minc.sc.1'11~111 l\ll liul 
t.:lmpril d in 11.S.S. M nl
rtuvcnPn-;r n - s-.i nrl.11 
<Ic cw·lnd pe urm1~e 
lilSlll~ Iii! l\flhai l::01i
ll~u l:i Ccl'n:\u\i. O 
desa "1 Kunlgsb·„·~ 
c~1.stău Kallnillf~1·nm. 
Din cchif'l(l au ră<!• tl 
p~~rtc V1<"11lr C1·111:l u~. 
1lt1Ullci:.t ş 1 ls lo1'k li
t~rar. r<!~tllY.<lllll' 11! I?· 
tnll!l unii ~ rtt'VI ,111 li 1e-
1•ai·;l H:idto~. Vasile 
OlcnJea. Col t1repur Ier 
la Radlnteh:vlzlunea 

i 11 teres. i11d00St.-bi penlru 
1•11t.1rf.'p01•1c1·1. Se rcmnr
<'l'I .sludiltl dl! "r1.tozia
J'l1-lica " ni cole~ului 
n11stru Vicl<>r Dote?. : 
"N~11ionul şi un1v~·rsaJ 
în fol()~ra rla presei 1·0-
ll\t1neşt I". A l'licolclc ,{:i
vll1.?_<ihF1 lmnginli ", de 
V 1vrl."J Durul ana şi „ tJn 
W•J!~CL nl arlei llp11rului 
tlin secollil al XIX-l~a : 
emloruwlc tfo lutogrnru 
r1•mane:;1 i • !le Adrian 
~ll·:a11 hlllt!:...Cu. preeum 
Ş1 Jnt1..rvi 11f pro1. 1. P•1-
1111s cu C'wl11tu11Uo S11'\•u
h ">CU. t'LlllUl;CUL blo rlc 
:11 tulii •1".1f1e 1 rhm!: 
l)t,-.11. 

• I 11 F.dilu1•t1 Ml
n •n·:i n :ip.trul. de t·u
n nd, "''' de-.11 V lllli 
volum :i I Ser ierilor lui 
Mih :ii 1lnlen cup1·in
z111d. pr1111'11 i n liillnr11.1 
Jtll 1"- ll rnl'tt' int t'l!llAa 
n 11111>1 l.'•11tlc:i ni·lllic·\ 

I! .!\ccct1şl ct.lll~t r-d 
h1·-n mnl nferh 11 cm·tc 
C(• n-n1• l1cbul sâ llp
,„::iscti uin blhlltllec;J 
tuci 11n11I ~au-t .1 r : Vn 
lori 11mn11W~ in lj'in-
1 llr~~ r1Hn îlneu..~1'ă (S{.'-
1·11lc lc X\1-~lX). 1;:.cae 
' ''• ru•1 th.• n ant11lugie 
th• lt!Xll• Clin litl'l'lllJ.l
r.1 111)!.l'll•ttli 11-::1lionnlr1. 
sl 1uct11rn1(1 pe tl!mele : 
„ ('t1nM.1ln1n url~lnll şi 
n conlinuilă\ii „, .. C1.1l
l 1il pentru t':\r~e s l elo-

g1 ul c:ulturll na1iuna11~ ·· 
şi _ Pledom·re peni ru 
umanism şi pat1·lo tlsm "". 
SclecUn textelor şi 
prczenltU'!':I nUl<>rllor 
np:u·pn GCl)rgelt!I 'J'l\
m1se, iar prefatn cu
nnscutulul filo.so! AL 
1'11n.nsc. 

• Re: tm i, în scria 
„r•le\i rom!lll.J c<lnt..-m-
11 r~1n i · o Edllurii Erni
ne.,cu st !t!>.'l.tlU1 o mn
~iv:I a.nlf.1l~lc cl11n t 1 r.i <»o 
hu Nicolnc D1·.1~ş : 
Poeme d lnr-un <;terl el e: 
v 1·1le. Prl'f!ll!I volumu
l 1.11i C :.ttnn:LLI rit- C. 
St 1 ne.~~ ll . 

• V1tl('nlln SI lvestl'U 
c-..,le pr~1.t?nt in llbrarli 
<'t ' wilunn11 de ulosc Js
l•)rlc,~ "' teoretici!-, lri
l 1lulo~ tJmuruJ in llle
r!& lUru. 'i nrl:l. apărut i n 
T•;J.11111.1 M1•1·Jtlinnl'. 

• Ln Edlturu Albn
h us. a nr>Arut \'Olumul 
111 llin l~1Ll)l tle d e nr nw 
n Ic· unur dvlli in sevo
lui ril~honfC'lo.r moudh.tle 
"1lU C<! i llSC:lmnli JIUtor ell. 
opnrtmind scril t11rulul 
Cornl'liu Leu. l't'dnclm
\ll'( :.tdJunc>t a l rc\•ist.1:1 
.. Coutempcll'nnul ·• . 

• C11lcg11l nostru O. 
C: „i;::t, rc'<lnctor-şeC al 
zlaruJul ~ tn sll1jb;l ps
trlelw. 11 .• nrnr..a~. im
preuni\ (!U I. Stnnciu. 
111 Edllur u Cnnea Ro
m ;111cosc;1. r<in1an u I 
Stn.rt ~mrc nccuo(lscul. 
dmllcat •. lupliitm'llor 
ne.;llu li dt: pe mctcr<>
:..:1·!~ nt•v1i;mrc :ile rr,m-
1u lui nntlltlfrocpun.11 ". 

• Pul.Jllc:lstul Jon Ar
c.tş de lu 1·e\tistu „ T ri
l.luna- cstv autorul un ui 
nt•t• vulum de versuri 
tnllLWiu 'l' t'lfle tle sin~ 
ce.rilute, upl1•u1 ln Etll
lt1r11 D 11l'111. 

• Surprize de \ 'IUlnu -
111 c~ lnlltlllal vo-
lumul de pQ\'cstiri 
pentru cup1i St>mnat 
de P etre Hfodchl- AUc<>
\•lncnllu , vof1,1:1"11 ar.>farul 
lu Et1llut'11 Iun Crcnni;~ . 

• Nic<llue Bnstlii~n. 
d in rt?d·1c\ia rt>Vl'ltet 
. Vfa.ţn mlllt:irfi ·-. .51- n 
r;icuu (ll'l!?..Cnţa În 11-
hrilrii cu l in r11m11n 
r>• lhologic • Llmitu s ln
gurăhitll , apâ1 ut l'ecent 
ln IMftUl'O Mlllt.nrll. 



• 1\~<m11;:• \Julsu..-.1 
de presă .,Sollu Pre.c;-." 
.şi Com isla bulgarii 
penlru prot.e=! in me
clJului inconj11 rJlor nu 
t1wltat carlcatur!şli ş! 
desenatori Uin l1>nte tA
rlle lumii 'Iii in p:trte 
la. o expnzitie intl•rnn
tlnnald cu temutk:1 e
cologicii. 

• Pri-şc1llnl f' al 1·nn-
d u c:erll Ag4'nl l<'I d t> 
presa i.ovle lice „'llo
vosti " 11 fos t ilfo!. :\ 1-
berl Vlaso,·, 5fl . tni. In
tre nllele, Vla<;i>'I a lu
crm 1n cndl"l.11 T„\ S S., 
o fost COl'<!--'POndcml ni 
acestei nJi(en\Ji rn Chi
na şl in Dlrm'\nla, 1we
cum şi prim·t·lcc p1·e
'edinte- ni CIJ!lO\lCC'l'il A
genţiei „Nu~m'ftl · (!'!'
lre anu 1D71 sl l!J7u). 
El li inlw:uJt.' ,!...! :n n
ce:Htr1 fun..:ţr.:, P<: \'a· 
ltntîn F..11Jn. 

• ln Gr~la 0 11 1n
t.'eput. [>l'Cpa1 'lllV.:h,: 
peni ro inl'lînţAu·ea unui 
I nsllLut :.1 mlj!i1nc.!lor 
audio- vizuale ele un~ 
munlcnre itl m 11'll'I. Vi
itorul ln.'llll ul va în
treprind.: sl ttdll şi un
chcre ,\SupL'IJ ind1cetul 
de a1u.llen1ii n t.'m\siu
ntltJr tll' rnlllu ~ 1 1le 
le!e\·J:t.l une va f•ll'ma 
zloa·i~tl (l(!n Iru .1cl'~U~ 
media ŞI \•Q COO'illlul 
bl'lnci de pn•J;l'.tme. De 
JS(.>meneo.. in cad1•ul 
lns1itutulul se \'nr or
gnnl:t<l blbllote·:.I spe
cla{e, ~cm i tuwli şi con
fe.tln\c pe pr 1hlclM 
nJe mass m<>rl iu 

• A~en Pt1 d<! 1>resil 
a R. P. Cl1lneY~ -
„ Chlnn Nou:l'' - şi-!l 
inUinJnL 1.1roprla sn n
renJle de p1tblleilnlu -
„Chlna Glube /\ctvcr
llslnn Agcnr)'". AgC'n
\l:i pune 111 tH p11:::11 in 
firmelor nccld2nmlt! c11 
sedluJ la B~ljin;.t "Pn
\11.i puhlltll.Ar ln t1·-un 
ziar ~pe('lnl. ?ubllct :a~ 
le:t de acest r„1 e...;te 
llm1lotu Jn o pnginn 
lmprlmut1' p~nlru He
core sollcltatr1r. Th•;ijul 
zlnrulut - :; milioane> 
exempla re. 

• Pri ma r.eu 11 i . me a 
zloriştllor tlln 11\rllc? tle 
llmbll poJ"tugJwiă a 
avut IOC! in tonmnn Ir~ 
cutii la l..is:i-bona. O ;i 

doua inlilnire a !11st 

previ<1ul f1 i n c.:u 1· ~ u1 a
f'C<llllJ un in n1„1~ ille. 

• Elvc\L:! a ndnptat 
o lege prfVI nd lle"\'fll
Wetl vll'h'lllt'e ~• l'n<li(l
di!uzlunli s l tt>k\'l1.it1-
nii. Sini SLa~ilitc tlr~n
turile :iutorit.qllur (e-
clerall.', realonole şi lo
cale in dm-pcni11l 1:~
liunii 1;tntlilor ii~· radio 
i;I l«levl1lune. Df' fll c
d;!al cil în tnră c.."llltlt 
111.imt:rnnsc statn (.I • l'a
dlu locule s.I ou np;U"ul 
primele st:1(1l TV Jo
ttlle. Tt•levl:dunt• 1 .le 
.„t aL <lin Elvt:l ln 
s.s.n. rl! r,1~·enza 
fH'OJ~•·nmr. r>P- l c. noi~. 

r:1.t:11.i>. ru pnr llc.11Hl'ea 
un"r repreY.im1:inU din 
~o rt.:- \uri Adunn:-ea a 
iruislnL 3!!•1pm mswu
"fil'il unei noi ordini 
lntcrna(lu11111e iu dome
n iul lntormatlel, in 
fnvonrc:1 păcii ş; a 
llr1mliiil soci3lt>. 

• A apiU-!.ll. l111r-un 
tlt<1j rle ltlO.llOH d~ e-
.xemplnr<', p1im11l n u-
m;·ir 11 I veî'l un li iTI 
llmb~1 eleMl a si'lpt.~
rnin.11 ului <:t).,..ll!llc •• Mu
â kov1k.ie auwo~tl" . l ..:i 
Atena, editor al ures
lal ,,uulltt11n e«H~ rir
ma , Mnn:(IS Chlnpu.nls 
ond C+ • ", 

PE SCURT 
din toată lumea 

o A pnl ro 11·ec\•enl 1 fi
ind l'<!'..ti'l'\' tl!tl ~MtlillH' 
i(JC.l ll! 

• Adunar.·:1 AC'n<· ·ulu 
n l11tll11utului n .1~linml 
nt 'l.larl.;ailor 1:-;.N P.) 
clin CUSl!I RJ.•a ( I a h'•-: 
u noua ''Omlll\·(\r ~. 
l>~na Nlv.trla r , re1'n 
n oja.s este noul 'luct·e
t'1r g enruiil -' „inclita-
1 ulu.i 

• A nvut I<>~. I.'\ 
Viena, şedinţa Cum 1t~
Cul11i ur~g"lltitor al C•111-
frrln!ei ziBrlşlllor ilin 
tilrUc parUuitl.\n le la 
c.s.c.E. La v J1n 1.1 AU 
toşt prezen(î J)urt.t l11rl 
de cuvinr al Or~11nt1.a
Ue! Inter nnti<•nJI~ a 
7.harlşlilnr {0.l.Z ,_ Fe-
tlerntld I nlern 11 ltmttle 
a Zlu11lşUlr:il' W.l„J.J, 
Urrlunll zian'>llln1• rlin 
F1nlnndn (S..S.LI l\••r 
cJntiel :dm·iştlh1 di11 
R P. Polon! ~\J Un f\1-
n1I z1o.r4;tllhr ou-.'. rlc!C'I. 
fl~nlunea p l"o l)l'IU-;t,\Sfl 
a :1Jnrlştllor eurupem 
vn avea loc i n cu r':'iul 
OC'l!!>t\11 o.n, ln PolLl(l[n. 
şi \ '.'l m•cn 011 dl•vi1.â : 
,.De la conrr11111ure 1!1 
cuuv ernre", 

• Ce{l lll'--a u·ela A
dun1we m ondlali1 n hl
crihnrJlor din rarlfodi
ruzlunoo loeald lt :J\l\lt 

loc ln Munngu;:i (Nlca-

• La 1;; de<·enibrle 
nnt1l 1 r<:>cul, tu B1·u~et. 

le 1, s-n clc>sf15L1\-nt o 
reuniune A !;l'\lf)Ulul 
l)llrupcan :11 1.lnrl"tilor 
rl ln F l.J. ln principal, 
:l (o..c;t diSCUU!li\ Jl fO • 
Hlemn C<lnl·enlr!irli mlj
ll•M',•lyr de 1'Y)munlcllt't! 
în m11s1i :;.! infll1"nla sa 
ncfnstl\ nsuv.-a drc!ptu
r•llor tii h!licule şi J?l'O
Ce$IOnale tJe :.cl,wl$ti
lur. 

• Secrela1'1Mul ge-
neral <11 i;·.:i.1e1·a1M 7.iil
rlş1JJ"r 11rnbi (F' A .• l.l a 
1JubUc:11 u ,1~ch1.-.1ue tn 
care Nire 1h·gunl:tf1 re.s 
qe ur~e11j ;'.I R un~I Cfif\'1-
parm tnl.-e.rnn~lnna!tt 
penlru sulvore~1 zlartş
lllol' pul~t\lth!nl. llt-tl
n14 I de ~'1&.>:itlll t'c ls
l'llellene. 

• P rim ll n•,llil 1.ia
rlşll din l\f 1~mbic au 
ţ~rmlnnt eui~u11Jle ta 
noun şc11olf1 de 'l:b11ls
lk(i din Manmo. ca
plf.al;1 \Mii Cu:-~u I a 
durut I II luni ~I a cu
prins prcle~l.!ri de l!{to-
1·1!1 zlurt.;;Hcil, tooria 
P• esei, r>t.'<iiuioiue ~ 
p.<;lholu~ll'. 

• Cnnnlul "llV britn
hlc Sl:lJ)~r Chormt!l e;te 
in prngul raumimtului. 
Pd n lre cl!i jnt<.-1~satl 
să.~l pt•elo sini Unh~ 

<l!uble, i·lome- .H tl< 0 1.
I lce şi C.N.~ Sup;u
C'hannel a irweput "" 
fun cttone:.ie cUn anul 
I Dfiî. 

• Tt-levl;rJuoea dln 
R P . Chineza roall1.ca
DI io preZPnl un 'Jcrlat 
in 37 d l' e pl:,;oado ron
'1il.Otill marclui -zid 1Jhi
nf' 1.~11. 6xtdd11u1·"l" Hl
rnulul ·inl uln t't:!l~ 
W pn>vincll şi 1 egluni 
out(lnom~ pe und~ u·r· 
CI"" urluşa oonstrll:.>\ ir. 

• A G-a l'.On fed o.fii 
ll lt'nal!i a Ccmidlhtl11l 11-
frlei111 a,.; upra cdut•ulh!I 
pt Ivind c<>mimlc:lrea 
(A.C.C.E .) s-a de;tăşu-
1-a1 In oraşul ,Jp~ (Nl
ge.i·la), Temo conft.t1'in
l"I : „ComuJHt-~ct1,, i.I 
proce!lul detnul'rat lt• in 
Alrir.a•-, Au tmrt1clpat 
ci 1·~ HIO rte r{'f)1 ~4en-
1anli din toate târ!I~ a
Culc..1.ne , prt:!CUm şi 111 
UJlor organ iza.ţi i ln l}l"
"''~ionnle. 

• Un nou c.1t1d1.1n 
n.i.tU~nnl - „Th (,I Po•,&: · 

- -<! r ..... 1 L-m:>1tl in 
n<iiemb1,~· tTt!CUl ID 
Mate:i Drllanle. Nvu.l 
publlcatle art: c<.i cdJ
fl!lr pe Eddle Shnw Ti
rnjul silu - np1 .1:d
in~11v ..iun 0011 ext:rnr,la
re Co tlol ani in urm 1. 

Sllaw e<JU.ise :.tbln d\!I 
„Todo.y", clar -- din 
dUîcultlljl tlnancinr~ -
Cusese r"r~tu sll-1 \'inrui. 

• La .\dd!s AbeLll 
(Fllop fa) a rost 1m1u
guro1 un Cenlru 1<.'v,lo
nal nfrlcan ul Or~ 111i
?"1(1ei lntc-rnn\,îun·1•c a 
ZiadşLll011 Cu acn7.in 
fcsUVH.t'i \i.i de desch i
dere, a rosl -wmnnt un 
nou awrtl Je J)1"1l' „ ni" 
~ I de oouper.nrc Pl' ter
ll'll!n Jung ll'l.lra O l ,Z !;i 
U .. f.A. (lJnlu n~u 7.l•t
rlşWor Ah'lcnnil 

• ln n. P . Chlne~a 
la nmpltiare mv1\tă
mintu1 7.larlsllc Tn uJ
Umli nn l au 111111 flln\l\ 
racultl\ll şi ~'li tle 
:dm:istlcll în fiU r.fo in
stitu~il de in111\ti'lmfot 
superior. cuprlMinJ in 
prezent pesk 1 l .UUU d1• 
studen\I. Pe !:le :iltiî 
paL'te, nwnero.:;J =~tu'rîşti 
profeslonişll i~ I P"l'u?c
\lonet\2.1\ cuno,tinh~l.: 
tle. speci•1 li tn te t: ralf.: 
unei ,.unlveral1AU TV ·•. 



Produse de calitate superioară 
la cel mai Înalt nivel de competitivitate 

pentru partenerii interni şi externi 
Centrala lndnstriei 

pe coordo11atele 
Bumbacul11i - B11curesti 

' 
progres1tlui con·tint111 

Centrala fnduslrlci Buntbacullll - Bucureşti, asemenea tuturor 
t·clorlalte centrale din 1arA. represintl o unitate de bazi in des-
13.şurare;a şl conducerea activiUi.Ui uonomJco-!ID'1lalc, ocupind un 
loc de frunte in industria 000...trll ~oarl. Ac~Cl centrali a 
luut tllnli au aproape 18 anl tn urm~, la l iulie 19'11, ouprinzind 
ioJtial 30 d~ intreprinderi, aPol 55, datoritiL rl&mului rapid de 
tlc:l.\1ollare a lndusl.riel romiincş,:. Sporirea. numlrulul de unitl~i. 
dar mal ales dispersarea lor pe cuprinsul inlregli ţări, fi<'HU 
tlllicllă conducerea şi coor-dooarea eficienta. a intrcgii acUviU\ţi 
tcbnJco-cconomfoe a· lntrc1,nindcrilor. De aceea_, cu c'i-ţlva anJ in 
urmi. s-a. trecu( la oraanlzarea a lrcl cenlrnle eu acelaşi profil, 
C.1.B. Bucureşll riminind cu 25 intreprinderi. E\•ldent, cele din 
00.pitu.ll, un:JLlţl reprezentative pentru economia noaslr~ nn~lo
ll!lll1, şi cele de la Buitca, PileşU. Blidu, OU~a. Giuralu, Ca
lnfat, Slobozia, Slntlrua, Alexandria, Rimnl()U Vncea, Codlea. 
Isuccea. UrJotI şl dln alte localltăţf. Ce produse Ies pe por111c 
ncestor intreprinderi ? Asistăm an de an la o· tot mai lo.rgă di
versificare a producliel. Pdoritare conUnuli a tl , insi, firele din 
bumbnc ,şt t.lp bumbac, firele d e 1•lgonle, tesilturlle de bumbac 
şl bumbMl in amestec cu tlbre cblmlce şl ,aiDtetlce, destinate con
reelionArii bunurilor de larg ronsum şi de arlioole tehnice pen
tru nevollc ecnnomtel ş.a. 

Acllvib.toa Centralei lndustrle,l 'Bumbaeulul din Bucureşti este 
exirem de complex!, revcnindu-i n\spunderea direct!!. pentru 
intocmlrca planului şi realiza.ren luJ. Un moment de reterlnlA tn 
vla(a oamenilor muncii dln intreprinderile acestcla l-a constttujt 
recenCa vizitii de lucru a lovarişului Nlcolne Ceauşescu la Fila
tura Româneasd de Bumbac (P.R.B.), Cu nccst prilej a avui loc 
un amplu dialog ou muncitorii şi speclallşfii prczeotl, din
du-li-se J>reţloase orien~i.rl şi lndicain men1'c sl asigure or1a
nlzarca mal bună a inţregil actl~ltlţl de produ.cji:c, modermzarea 
conttnuii a tehnologiilor de fabriea.ţle, f08podklrea mai Judl
cloasA a resurselor matCl'iale şi o.ma.ne in vederea creşterii mlli 

accentuate .a eticlenţe• economice. 
De.spre 1>rcooupiLrllc a.ctuale a.le centralei ne-au relnlat tovn

rişll : tnr. Georgeta tONJCA. directorul general al centralei, Lnf. 
Aurlca OJOBANU, director tehnic, Gheorrhe DU~UTRAŞCU, 

economis t, director comercial, lnr. 1\larin RADULESCU. dlreclor 
t>Jan-produc(le, Ioana BURLAN, economisi, :contabll-.şet, log, 
Ioana COŞERU, şeful servJc.lului produc&le, iDg. lon HALAL/\ U. 
şeJul secUel cercetare, şi log. Liviu CALIN. şeful serviciului 
tehnic. De asemenea, am discutat cu t~varllşul Gheorghe STRO· 
ESOU. şeful servlolului orpnJzare, aPol ca tovadşa Ele.na OAN
CEA, secretara contiteluJui de partid de la centrali, Viorica 
JBMNA. secretara biroului organl,aallei de parlld de la F.R.B., 
Ioana LANCRANJAN, preşelllnta contiletuluJ slndical, cu alU 

1 R11eciallşli şi oamenl al munclJ. 

AO 

lng. Georgeto IONICĂ 

Centrala noastră 
la ora bilanţului 

tn cursul amrJu1 Lreo-,: ~. ~;Y.llll
:eaj I ,pui.emfc de istoricele l'lt>b1'r1rl 
ole Congresului al X lll •loo şi Con
!erJnţQJ Nuţiona!:: .,.;.:,. P.C.R ,, de 
mtlcmnu1ile secrete:rnlUJ gertcrt\I al 
parUduh1l, I. ovar ii ş ul Nicolae 
Ceauşescu, oamenii muncil din cen
U'alli .şl d.lin int.r.epditlclerile s.a~e au 
acţionat ro mal mult:'! fetl'nltalc 
pentru indeplLn.lrea ~r~lnilor de 
plan, .apl~carea "Oli consecvenţă a 
principiilor mecanismului econ<>tnl
co-t.in..fmciar. ln!âptulrea m1\surl lot· 
d!:n programtJll de modet'.niz.t1Te ~ 
PlV'!CC.'\elor de proc:luctre. de ridlca
re a ruveluh.li t.ehnk şi onllbtiv a l 
produselc.r, de •reducel'e a cv.isum1.1-
l1Uor de miiterU prime ~t maler!.a!e, 
combustibili şi energie elccmcii. 
S-a man.ffestat o prerJcur~we .;po
a1ltd .penu·u J)romoY'Jre.a factnrllo1 
lntcnsivi şi ool!Ulti\i de cr~lere :i 
ef.lciemei economice. l,)eflts.iu im bu
nătâţi rea slruc~uli! pl'oducţlei, p rlh 
1~J)r<l!ecln.rl'a şi asfmJlar«1, de Ml 
n.rtij.oo'!e de \esă.1ruJ.:I, redooerea con
swnul'iwr spectace, spoiiroa gra
duluJ de '~Wc.are a produselor 
la ex;porL ~ ~enea, au rost 
lnlensilfleate mW."Ur11Je pe:nmu tFans
punerea in via\.il cu mal .multă ctl
cfo.nta a rezultatelor lW<:etăril. Or
ganele de conduc.ere .coleci~vl't dll1 
cenlra.lii Şf inlreprinderl 11u acţ1o
NJt cu mai multă răspunde-re pen
tru ~lguroi't!.'1 1itmicil 1:.1 ~1prnvizlu
nării te hnlco-mnler..a1e. 

Un spriji11 permanent a prim it 
contrat.a .noost.rt'I dill pa1·tea ~ndu
cerll Minlsterului Industriei Uşon
re, care. pe b.."l.Ul WUJUzei perm.a
n<mte 1t1 &ctivl t.«lll n~Lre, ne-a ln
cUoat in Llmp ulU mÂswile ~ tro
bulau luate pc:nlru elim1nnTea tieia
junsurH<ir, pentru ~'ewlvm-ea nu-



meroa::selor probleme ci.t ca.ce 
ne-am confru.olel in cursul a:ntuJW. 

Ca u.rnuuie, colectrvele de <>O· 
meni ~d munc.i:i cli111 Îllti;eprlndm-Jle 
rt<lastn.~ s-au 'înscris cu o lieamă de 

;,-UCre>"'e in înclepll'nll'ea PlaM!llll 
p1•oduc1lel fizice şi valorice ln pa
r.nmcLrf 1icîicatl Lle calltat.e, corer 
punzfitor exlgenţ~or mereu sporit!.: 
ol~ 1ţ>al't.ener1101· iil1.ennt şi e:<~t 
r:tCzultute bune 5-au obti1ruuL 1~ 
prooticiţla de ţesiHmi Tulite!, fire de 
bumb.~ ŞI tip bumbS!.c. con!.ea\li 
tie~Llle. v~tft pentiuu. tuz medk1'1al, 
<1tli d~ CWiUt şi penll11u liu-c.11U nr1-
1Tt.ral. Cele in:i~ ll'Att.1 depăşil"i s-a·u 
realizat la <».'ll'ec\·H t:extlle (103,8%), 
\eslil.ul1 Jne!Jtaj fl08.9° o), fire 
(l39.'.!111v.)· Şi mndcA re-~u:Itatale nu 
s-aci sHuai. ;J?C:Stt? lo1 !a .aee1aşl lli
veJ, îmi fuc, ared, o dall!>rle de <>-' 
noare de a aminti a:lci. că succe
S<?le cel~. nl3.l J:Mri 11e-au ooţl'l!lut 
C(lle<!Uve'l~ . d~ mun<il lol"l şl spi,:d.a
!l.şti de la int.l-epr.lnderi le tex.~tle 
„~da", „OHul"' .•. B.ueegi", 1,Slatf
na·1, F.R.B., pl'\?leam şJ cete de 10 
ffl_aUlrlle dm ~1hla1, Dt·ăgăne.şti
Olt si Urlaţi. 

O inentllihe aparte m-..rltă. in 
a.c~_t contexl, CQteoti.\'ll1 intrupdn
derii "Dacia", o inkep~lnderc C\I 
mru-e poµdere In p1·odue1Ui de ex
.l)Ort, produs~le. de aici fiind apre
clale pe mţ.tlfo m~t(liane ale glo· 
bulu-L Practic In toate oqnlfocn
tele se irlmil 1~uiu"l'i ~ip buml!>ac 
Pi:?l1'lru llm)el'le, conţoo~u. lenJerte
p11l„ rodtti ~.a. Qr«i\J&.6 ald. PN
tiUi;li.1! .d{l care :ie bucmă a<1eastii 
ini.L'eprindere se da~. fna:i.nte 
ere l()Cl.lc, conducruii sa.le : 1ng, E:.. 
Iona Pop. dlreclor:Ul tntl'eprfuderU, 
ing. Vior~~I Ale:.:arulru Bura:cla. dJ-
1:eo.lor tennfo', lng. D.nn Lutm, dl
.rector comercîal ş1 Virgil P1·icoptc, 
contab~l-Sef. 

lnweprimierlfo inoastre au C'IWlClS:
cut 001 de an o puter:nJ&l ciezviot~ 
tm·<?. Da«ă In pt'1ml.U tle<:en.iu după 
<:'OnsotUJn:a c;entralţ,t, de~voltac.a 
şf modern.lzn:rea 1.nd'ustriet bum~
<."\Jlui a viu;t Jn11î '1'1cs dezvol t:11~1 
extensMI IR capae.llă\llo.ţ de P1'9.
~uclje in fila~i.i:;j. t.eMttorii .şi llnl
saje. chbainalut 198~-1985 a ntal'· 
~t. pt1hl flolmre:i cu cchip4J?lcnte 
mQ'deme, fncepuiV1 11&-k<>a~tll t.i·~
t'Cil:.O de la den'iPlb.'1.tea e.-tteruilvii 
ll:l µ.r\X;l t1c\1a Lllte<n,:;i''li. ou toate 
iitribittew ,oh<!s!eîa. Se remii'tcă. iri 
1311imll] rînd, ml~~ea maşJnj~or 
şJ uliibJclo11 ,ou gr.<1d de uzul'â t.eh
n Ică 1w~ll$:l.tă cu utilaje moderne, 
de ma1·e ipr-Oducti·~ila~. r\U ! •ml m
t.rQdl!Se !1oi tiPW'l de u~ie (m-i
şl.ni ele ţesut fill"'ă scrvcicii, mn.ştn i 
d~ Cii~t eu. oa·p.".il llb~, rutll3.j(! au
tomate) ~u eceleaşt Upuri de ma
ş.i:n!, inwî:\ eu perfcr.m!l:lll~ Lehrn:lce 
S:~LP<!rio:ire 1 c:idre, lamlnoo:re. ma
şhtl tfe lllnt ou !'nelc ·;Ş,n. 

ln ~duaruJ cl!ncl1rul'l1 proce;.ul de 
mo;IeitllllZM\e si. ~~li.are tehnlcll 
o intr~prinda·ll<ll!' noost1'e c~te 
un ~h"'i.nl Şt maf puter<ok!, Au fos1 
i111lensl!lloorn p1·eooupiaile pentru 
apllc::aren mt~'-UoJJar prevăzute rn 

progr..a.mele de pet'J.ecţlonare e or~ 
g11mzărjij şl mocle11m11.u:r~ .a p1•oce
:.el1r <le prodt.JC'\ie. Aceasl.n a avut 
ca etecL raaşe.7..area :.ilntd'llrllor de 
prodU<:tlc, roor.gron 1w1X'a II U»UJrllor 
lelmolo:;tcc, amt>lasarea unar ull
lflJe inol, o-eutl~~ea Un".'!' S«I U şl 
m ode11niza1lk1 •Utl.laje!'lr c;.;istonlc 
in d-:ilarc, IA -care am pu·tca <ldiiu
&;1 innoirlle menite să ~lrlbu.ic 
lu iredut.-erea cQnSumur~lor ma~e-
1·iale şJ oreşberea gradul.tri de vnlo-
rlDcare a materi.11or 11>.rime. 

IDe mare inscmnăt.ajie pe111ll"U de._z
VQl t:arca actiua'lli a cenb1ilel no.as-
1.re este Vizita de lta:l"U efcotuală 
de tovarăşul NjC9J1n~ Ceauşescu, 
secretana genet:al aJ partiduilui. la 
Fl'laLur.a -aomim$l!><:ă de aumbac, 
în ulrlma decadă a Jim'U fanu.alie 
:i :t~ul an. Vizltal·ea pr!nclpale
for 5eeboo.re de 1prodruc\ ie .ale In
tfieptJrul.Clîloi 1u pri le~ ul t am1t17..a a
pro.flu1tdaUI a organizătiU :tliuxulut 
tehnologlc, a iati~lvlUitii iles!ă$urale 
iii vt!d~ţa ·mdep11ilirn ,rttmr~e a 
t.arclinllor de ~l~, U'I rondlţU!e 
Cl'eş:taru.J proeluaUviltil'\ii mu1ncl i, 
pe:nhn1 valo:riflcarea supcnioaJ'ă a 
maleMtlor .pi:.tme, sporkea continuă 
fi •tentai econoriiice. Cu ~ceastil 
oO!Ulle ~l s-ai:i• ®l ot!en1ă:ci şj in
clleaţ.li d«rosebH d~ preţ!~ ptmb-u 
~ed~ oontlnui :i oonsum'U:lul 

ele ma~rll p-ii me .şi materiale, ate.;
t~ PO!lderli flre1or :.ul;ititi pe'a
l:pu lcsli.tud'le flne, exttndei eu unor 
sortimente de IllJlele lnL"Cile cu uU
Uza:re sporită de ma4~.;i1e t.exui~ 
l·efo!9S]plle. reducer-ea aootm.t-u.1lii 
a ainmm11.tl.lui de manopero pri o 
sporirea .gi'tl;dUllU ~e ~nl.ioal'e "4"1 
au~izarc a oper.atlunU.or. De 
a">ei'ne:nea. s:-.a j~t dotnren cu o 
Unie tehnol~cii do fll~m~ ri~
venfională, cu Instalaţii noi de all
menl:al'\? dtn balrill, l)reC'Utn ~i cu 
maşinf automate ero boblnal, ClI O 
ell~ienţA. dublă fn\li: de \lti~jcle 
~>:i5tente. 

Ap:recllnd d\, în p1·~~t t'Ol~U
muJ de ma ngperl\ esţc. d(!:i L\il -Qe 
rfd)~l. LovatiîSi..11 Nlcolne Ceauşescu 
;i cemut spoctaijştJ1lol' noştri sâ e
laboreze mă$urt şi solUli-1 cnre :Iii 
asJguTe o mai '~ll~ uUl lt.are a lnr
~et de mim<!il, ill .nlE\;LerHlor pri1:ne, 
creşterea pllekiucbivitil(ll muncii, rLI 
erecte lmedi:ille asupm sportrn pro
dll~lei 41 11:eâu.cerea timpului de 
muncă µe ru,uHa11en de produs-. Tnr 
gama h1~nor pentTIU •rcducer~ 
~«stu!-0. e.'!lie pr.:lcliic nellnîll.a~ii : 
~ ln -rc8'peclm•(la l'llluro~li a ,dfs
clplinet t.ehnol<Jgle<! ş! iplină l:t e!l
m1n~ prod\!Sdo1· cu defeclC. (I~ 
a.a :<1teştei·ea .ra,n.da.me:tjiuJ:u.I ul~je
for şi a pooductivitllţU mu:ncli pfnă 
ln t'eClU.Cerca oonswnurl~or s.pecli'ice 
de .i:nalerit p.i;Jme $1 malerlale. 
Pl."eocuptl:ri care Sţ) regăsesc' in ac
l:ivltatea c.<1<'lrcl~r doi! condu~r.c şt 
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e &peeial1şUlon· dflll <?ent1\:Jllli ~I hl'
i..·ep rindei·j pe-n Ll'u a putea obUne. 
i n cilisliea cel.el de n 45-:i,i, an iver
s.?frl a revo1'u(.lei de eliberare S<i
dală şi 1na\.forl~~. anltifaşolstă şi 

lng. Aurice CIOBANU . 

"" 

ainUhnpei"lal:istâ şl a celllll de-âl 
XJ'V-foa Con·gi:es ~l ·D<Wldc,luh.H, re
:im1tnl.e ci~ n~1i bW1e jm li>n•Le oom 
partlmcml.:ele cl:e ac~Nllnt~ lâle cen
l1:<t~el. 

lnnoirea şi diversificarea productiei, 
nostru permanent obiectivul 

tnnol,rea şi d~vei-si flca:re<J produc
\ lei 1'eP.reiinJft lWWI dh1Li'e <l1l>Jedl
vele .cele mal impa.rt.amte ale eon
n<llrniel uipaslirl; •n$;ţionale. Şr cei1-
t.rala ;\ oas:tli'il se inca{.lrea z.ă. f ires te, 
i:n .efuti.uri.le ce se. i!nt1-eprina i•n 
m:cs·t domcnJu, Ol:iliigi1a<)iu-.ne la a
Cail:il.a şl ~oUcl°till·lle pi'C'IU. ID;rtW!"IUI 
atesliac er;orthrl s-ău · asfguiraţ SPo
r:uri .im.portante l:a tesătru'l"iile U.atc 
şi extrolat~ ipemtniu Jen~ede de pat, 
J)l·eoum :şi ·la şifoane, \.esă~urJ lm
pţlii;ila:le oe \-ară, tesătJ.iri peu tru 
cilmă.şi .ş! bLu7.e, Tootllza:be di·n :fi:re 
de poHes·ler şi d!;n nmt.'St~ cu 
6umbac, · \,esătur!! penltru 1rnpermea
l'1Jle, .caBiea u.rn ·ŞI. !imprimam. 
Dacii i:t1 anul Hl70, Q;11n cele 460 
rn1'!loalţle meL'rJ · Bă.L11a\i 1e,să•ţUrJ 
re.alHzate pe inllreg secliot'.,1,11. .80' Je 
~uLli a>vea u finisaje t~-.adiţiona1e şi 
l1Ulntd {1,7 }<l :yu~ !!nlsaj~ SlJ>PC?llÎ• 
oare, Ni ·~rel\en l mai mu1t de '10 lll. 
~ulă d•ID Pl.'Odru41.n ce.ntr<il~ 01oas~ 
tre se reallzeaz\1 10u u.n gra·d de 
pt'el uarare supe1!)1>a·ră lin Q,!li$;l.'Je te 
~rem so~J;lQ'le1fl~lur pr<1prtei:~ţi 
calil.a.tiye, <1l::IOSeb1t:e. A\u o conlimc
tie ~·«t~ii, si.nt neş,ifon9bJ:le. saH
~1â'l!e, ~usla·ui;fo. scămoş,ate. Cjr;::-pons
\e., Ol.I efect c;le, $ifonâ:re, ttaiate 
hii'ckof()I:>, t1•a'Late .1mti1nu.rdăa·ie ele. 

Despre dlver~i'ficafea' ga'IYl:el f->Vr· 
tim~nt.1llle ~ lesiîLutjlm; l'le ·YO.r'Qeşf(: 
E!'tlOC\'~llb . .şt r11pln.1'l .cti 1in eill1!:lrnulul 
p1-eaedent au rost i!t1hioduse fh ~
br.looţie 1543 art!1?0le "TIOU crea:tc 
ş.n.u rtmdennrza ~. 0050 t.lcsfffle, 11)0-
rlele. oonte.xtul!•l şi npi:oll/J)e 30 OOO 
po~llil colorim'U<ie. 

J•p c~µJ n~esLill c;inc.itml1. acl~
v ilâilea '<'le p;r.oieclarl! q1 pMd'USelor 
~l f()$l .ax.a·tă pe dl:ver$U'lea~·ea sor
Umen ~µ1~ c;le \e,s.ă'tiurl Rl'ritru qlfe-
1·ite destlna\li "Şi ias1millarea• de n:>l 
.-u1tlbole, I03l"C .SiÎ. OOJltclJl'fCli Gia ValO· 

t•ll'jcmrea mal- bună . ~omplelă a 
maţer.Hlor pt"'imJ!. Asllret; m apu1 
tr-evu't spooici J ,i.ş-tii noŞtri a 1u m"i?.'l l 
num3'.I rrel'ltru pkaţ.a e:die1mă 'lfiO 
atl.\C()le. ~<r4Q deseŢ,le şj 4'3118 p<itl\i.I 
t't~Oll.'Jstr.ce. Au ro:i.t ~rn.t<l'Odi'Ul5.e m 
fabrl-::.aţle ţ~~tlur~ df.n ililre de erect 
sat~ ou can,tttn.1t 11ldic:lt d~n mate
rial'~ 1~losi;)?ille, l~-ă~,i 01,I fire 
fi:lia.nlim ta re iiex·hU.M l>!.>. &I ş-j ţesă
IV·Cil peinbtiu ·oost11.me Jn li t r11.1 ct.~·a 
complexe. flnliSafo su}'>:er1ar. De- n
semenetn 3 fos~ re:pral.ect.at şl m-:i
cl er1ti'7Alt 'SOl.1 bi menfo I de tesiltuili 
fl'hir!ce 'i'lece.<iât dLvetselOJ· r.anw-Ti 
~le eoono:n::ileî mon~tire na'tlo:iale. 
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lnlTl.pbuu·ea. proi;r a.R'lel(>i· <Ie mo
dea.11·iWJ~ a conla·ib.ulL iJl mod nc
mjJ'Jodt W QC~l:c-rea f>ro.ductJej şi 
p1·oduct,i\'l lă\~ l mun•.:IJ. De \PUâll, 
produc\ltţ de \esiHurl din 'bumbac 
şi Up· •bumbac n s:porlt, in perioa
da 11J71-19Bi, .cu apr-Oa~ 6fl kl 
suta, ~h1plifi'tfuldlt-:ie gama ele ar~ 
lloole şi sort imen1l-e cu d~ţina~ll 
dHerlta, ati1J P6fliinu .p l11tia dn t-errnfl, 
cil şL .tpenhm cen e:-:leimă. 

Oori'comrtenţ cu aoUirea uni1H1lL
Jor c.u maşJ1n1i,. rub!1aje· şi imsralaţli 
moderne .avi'nd llll'l ~·a11dame;nL mult 
sqpe:iţoi· celor i1n1JocUl~e ori irămase 
<Hill perload~te n.nte1~1oa.re1 s-a lre
cut l:a apliica-i:ea tclmologiJfor mo• 
d001e de fllm-e ş1 ~:esere propl'i'I 
noilor llU),Şliti i.nsbalafu, la_ iapiica~·ea 
de tehnologii trXJi pentmu creş t.cirea 
g1·.adul'Ui de .iJnn()b.iilat·e a t:esât-µri·
Jar, <ium al!: (! ;p;_aH1l;;lrea, 'fleŞlfuna
blUzaraa, şm:Wghelw~·ea. ·a:pli:eai:_ea 
de d1.l'erite fum l:gimen te. A1porbul de
lli1·1 tol'~ ll ~· n·Oi!lqr te1mo!Ogţl ~ 

rcgâse.şte !~ apacltatea iind1U1>t;rlel 
l>uml)aoul'Ul de a' reali;o,;a prQtluse 
dlltl· fibrele chbrl.ice. tn n~l sens, 
s-aui ex-ecutat. in btce altcle, nol sw
Llmente da fln·e de niare fl:neie, 
destinate ~esătiuri'l1.."'I' de liiP voa l. 
ci.a ma~c, ipe.i.'IOal, iau 'fust s-1.abill le 
măsurile tel'l'lliQllogke <?e se .impu'
neau pen·J1L'iil ~·educerea 'cletec~elor 
ln le1·ven.Ue r:n opera ~ihle u llet;'ioarc 
rllrmii. lf)e llSemen2a. $ -.71JU pel'fec-
11\')11'11. ~ehnologlllc <le v.opsJu·e a 11-
11c,•lor pe l»b1ne şi s-u11uri de u1·
zea.'!ă. cu efecte not..abhlc i'l'l ce pd
veşte cal1tatea pro~hrae.lor. Toa te 
aces~ reaaizA1i. <.>31-C au dus şi !a 
spnrli."E'a pradudi\'J l.ăJîl· muncii, sh1L 
cocl11J oonaret :aJ efortiurrllor ~lec
t.lvu~ul de ij.ngîneru şi tehn icieni d i11 
<.-enL1-.u1ă .şl mllreprJ1ideJ,"Ue ~e. dai· 
şi al Oolab orol\iJ s~e cu lns tlt\1-
lul de C~r-ceţiil"i Tcxme r(l.C.T.). 
M-a~ ptllea rer-ei·i şi la a.tte-,rezul

'l.a (ce J?Qtl:~I va, Tretiliie să .recu-noa.Ş
tem insă. d , anaili~ind·u.-.lle activJ
tate., lin wiJ·itut cn1ient~Ilm: .şi in
cl l<:aiiilot d:a'le Ue se0relar1,1l gene
ra;! al parl~dului cu p\·llejul vjzilei 
sa.le de Jrmwu in lir-'unia din inlre
pi-inderile cen!lmllel irioost.:c, - Fi
latilt'a Româliească de., Bumbac - , 
~c~I~ (rezutfate t-reot1taµ. să .tie 
mult mal 1bU111e. F'Îllndcl!. av.em im.cil 
l'ămmeii .,111 urnu'i 100!1 a1cş il1 ce 
prjveş~ fo1oo!'rea' <:U ~tbt,en~ a 
modernei 'baze tehnice cu car,e sec
to1,ul ina&kou .a fosl <lot.at lin ul ti-
mel_e .(IQµă tlecerui!. · 

Siinijim pe deplin conştiem\l că 
<IJJ)licaioea fut mru ilwrgli a l:eh11olo
''glftor 'Dl<>deime, p:recum şi ~·ea;rea 



de artirole noi, imbunătâţite teh
nic ~i calit.aLiv. S<! vor rC'găsl în C4-
1>aai Lat.ca indus Lele! bumbaoulul de 
a saL!.!lface in mod c1>respU111Zător 
- C><1nl.it.nblv .şi cail.ltaUv - cerîn
lclc e«1n{)miel .na\IO"la1le de p1·0-

d\•o;e textile .penlro to:ilC! de:.tlna
\iilc, cu priori tate penim 1n'dusllia 
ele canfccl ll .şi tricotaje. precum şi 

! n vt.>dereu e:x porlultrl fn voi ~1m 
spo1•1l şi &truci uri d lvcn;lfica\e, 

din domeniul Industriei l7u:mbaou
l u.1. O asomenca conlucrare e'ile n•1 
numai in lnterei.;uJ nostru, ci şi al 
bane~lcrtirllo.r irnter<11I şl C?Xti!wl. 

Gheorghe DUMITRAŞCU , economist 

Oe al t f<!l . 1n aten\I~ c.entral()l se 
nr!li ln permanen\fi preocuparea QO 
a-1 cunoaşte pe beneficiari, de o 
realiza I.rumosul şt utUUl pe care-l 
clnresc. Munca rnoastră ~l:e colcc
li vr1, dar şi 6lrict lndh•idua.lă. F1c
ca~·e vine cu idei ~l prorecLe, prn
pu_11c teme, in.o;;ă Ic tJrnl:eai<1 inlT-Un 
J'rl'VI personal, m !J<l cc Line de cum
petenla şi e~i>cr!cn\.a tui J)1„''.l[l?SJo
na-1â. Nurnal imbinind arrnoni<".:. 
roodele colec L!Ve ale mu:lcii cu sll
lul personaj de 1-er.ol\'al'e a pn.ibH .... 
mc.lor. ccu st.ăm.llin\~1 expresă şi .an~ 
ten tlcd de e og! indl ln rfie:<:ai!'e prn
d Us s p i rltUI. oon t.em pc:n'ain el lă \li, i n
suş ir 11 c specHkc poporo:!ui romfm. 
vom puica giisl calea cea mnl po-

Publicitatea - cerintă , 

Ci?nl:r.tlel noastre, c:n ele nllmil"l-
1\."ri Luluror centralelo r <lin lara, ii 
r e\rine sarelnn de a lnYestlga, sta
bili şJ pun-c in 1111.şcsre cele m,i 
a decvate mijloace şi metode spl'e 
n i nfo1rma cUentela polenţl'l11fl des
pre cele mal noi reall:dirl Ş i a de
monst ru capacitatea noastră de a 
răspunde prompt şi ln nivel com
pet1 li\~ pe plnn mondial tuturor ne
cesită~llor ŞI exigenţelor. De ncel?a 
:)in tern lnl/T-o perma;nentu căl!,Ulre 
!ll celor mol potJ.'1>vHe fo:rme de pre
zentare şi l'eclamă comercialii a 
modelel..:xr noastre, p.'U'Liclpllrn activ 
Ja e.'<pozf\il naţionale ş! tirgurl in-
1.erna\ionale. La TlB ·oo. creatlile 
noastl'e s-.au bucumt. do f;rumoa!le 
~preclerl , 3ti~ dii:n rpurtca n·cp1•ezcin
l:a;ntuor cvmerl'l.1.lUi .românesc cit şi 
a ®lor dln alte liiri. O .m)uLate ;i 

fost pre1.en\a Ja prestigiosul Aîrg 
int01ma1lonal a palru intreprlm!eri 
din cadrul centralei ~ub „marc:.i 

a comerţului 
rabrlc.il „ r c.>pecllve : M Dacia „ ..• Au
rora - • "Pil<?Ştl ·• şi ,.Buce;;I ". 
Aşadar, ine st.răd1,1lm să lninsCor

mdm clientela polentillll il într-o cli
cnL<~IA a;ea lă. ln nccmsiă tPl'i\'i'l'l ~ă , 
un st,rlJîn lfllporl.ont ne-a dat -
şi liperăm su ni-l de.a in conti.nun
re - presa. X'oi putem sii 9rgani-
1.t'lm penlrtiu zlal'!ŞU vizite şi inlil
nlrl de Ju':'..'.t'u - cum am mal fli· 
cut-o de o ll!cl - . sp.re ~•-1 in[or
mn, .a-l lh1e la curent .cu noulliţlle 

Ioano BURLAN, economist 

lriYitii spre satisfacerea. trebuinle
Joo- onmenll<:u·. Ct.-ea cc. ştim bine, 
C-'ile o!m~rl-:>s lhecesru·. 

Autogestiunea şi autofinanţarea 
la ffivelul exigenţelor actuale 

t nl.ări!rea auLOgt'.Stiunii economi
co-financiare - roi:e-şi găseşte ex· 
pr~a i'n bttgc'l.Ul ,pr µT\lu <le veni-

turJ şi cheltuieli - ccrnstilule pen
tru r!ccare co1~tl v de conducct:<' 
drn int1·eprtndcrllc noasiTe. un p~r
m~inent m ijtloc tle ac\iune ~r>rl"! <>h
linerc.a unei ef'.cien\e maxime. h!
d ucerca :;ubs-lan\ktlll ~ c:hcllu1t!tllur 
ele ru~uctfe. ~reşlcres produt'licl 
nete, a benencl!.l'.-ir, a rentabllHălll 
in genert>. lntrcgl.11 ~°™'I de 
sp~lulltal.e din cenlr.iilil. ap<1nnl11.1;1 
ci flrn;mciat1·-uonlnbl~ racUoneaw 
cl11·ccl în ino·eprlndel'l pent1·u in
cadhn~a cu strictele in normele 
de stoc si normal!vele !inimcmra 
aprobate µrin bugetele de vcnitur. 
şi clleltllîe11. Oblecllvele noa.st.re ., 
LlchiQ.area .şi. prevenirea tWObiU;z:1-
1·Uor de mij'loacl.! cilf'<.?Ulnnte, rcd11-
ccrca volun'lul u i de credlte şi a 
plăţilor nerambursate la scacJon\c, 
cr~lerca continuă a vitezl!l de r<1-
l.a\lc .;i mjj}c.;icelo r cln!1,1lante, ţtc

~lc.l'nrea rltrnulul deoontăl'ilor şl 
asigurarea ln Pel'l'î\31\en~ o. llllţ!JI 
cch1Ubr1.1 ]:n tl'e încasări şi plĂtt. 
Economlştij d itJl centrală:, lmprcunfi 
cu c-el din ullilă\Jlc suborâon;ite. au 
reuşit sii asigure. p•'."n evi(lenta 
contabilă, exnclllnlea oonsemnl\rli 
in conturile contabile a acHvitlitll dl? 
pt'Oducl ie şi econ<>mlce, determl011-
'rca ooreo~ prin bllant•l,ll'l le c:on
ta.blle. :i irczultatclc>r ccr.momlcio-n
nanclare, lnr pr~n efechw.rea li\ 
Ump şi cu exigenţă a Lm·enL-irfcr1-
l!>r. aplirarea. inte..."l'ităţli pat.rlmo
nlulul centra.lei. OontabiUi şcli din 
intt·cp1·i.nde111 11.'>ii:ură im oond lt1i 

<Hn ce in ce mai bune ordinC<i şi 
dl~clpllna n~ll tn ullltuirea 
mljlcmcclor materiale şi băne.,~. 
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acttont'.lză tot mai hotărrt pentru 
evitarea oricăror cheltuleU Jlelegalc 
sau neeficiente. organii.eoză si exe
cută c0J1~1-oh1l r:tnanciar prevtmllv 
'ln con·ronnllate cu JWevederlle 
1e&llor. 

Erorlurlle n<>a.slre n~~u !I'ărna:f 
Iătil urmi!rl Pozitive. A:>Ucl, princi
palul Indicator economic - bene
ficiul - a !QSt ;nu niumai reullzel. 
dar şi depăşit, n i1 cu cileva pro
coo'te, ci ou peslie 30 ~o sulli, eccw 
ce, valoric, reprczintU, falii de pre
vederile de plan. ~le 300 de n11-

lng. Marin RĂDULESCU 
A 

l1oane lei. Au mai !ost, in~. şi o 
se.i.mli de :neajun:.--urri, <:eca l"C n~a 
impiedicat sii ob~i'ncm n~wlwle toţ 
~lllt de bune şi fo ceJl~l\i lndlca
t(lrl. :Oe •1ccea, 1in~"clegem bine cii, 
mni mult ca onioind, co11tnbllll şefi 
lTebuic să ac11onci.e cu o 1·ăspun
derc sporll:fl pentru lraru:punorea 
in \iată. cu maximum de fermi
tate, a prlnolpillar m<.-canismull\.IJ 
eoonom1coJ!irumtlar, ~llfol ca .fie
care rtnt'epfuldere sft Pont.li .f.\mc
liona .rlglll·oo, pe bază de a.utooon
dur~e şi <:1Ut of'lnan\~m.~. 

ln 1989 - sarcini economice sporite 
Dupll cum se cunoaşte, in<lus

ll'la. lnlrc.:iga non:st:ră economle na.
\io.i:wllă so allă inbr-o et.c.ipă 'nouă, 
cea a dezvoltlhiiI dnWlls:lve. Unu 
di·nire or!cntă1,1Je p1incipale ale ac
tualului cincinal o repreztnt!i mo
dernlUtrcn mJjloacelor de muncă 
şi a structurii producţiei, introdu
cerea şi .aplJtarea JargA a tchnolo
giî lor m'ode.rne. aro:ista m scopul 
cre,şte1;li 111i,vel;ulU'l lchnk: şi calltn-
11 v al1 1produse1or. 

t n acest amp1u şi comp]ex pro
gram se înscrie şi sectorul de prc
lucrarc .i bumbacului. Jn splrltul 
orientărilor şi sarcinilor <late de 
to""tl.l'ă.s11! N~col.ac Ce~uşes-ci1, se·cre
tnrul general al pnrLidului, cu prl
J~jul 11·ectm tel sale vi~i'te de lucru 
~ 'Y.R.B. $i în alte întreprinderi 
sinlem hotăriti să Te.'l'lizăm o co
titură radicală in int.reaga noastrii 
activii.ale. ~oar.clind o al<enlie deo
scb!Ui iml>u:n.ătălinli stJlruLu.i, şi me-
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todclor de lucru la loale inlvelurlJe, 
perfeclionl'irll acUvltăţll de ulili
z1,11·e superuoar4 ia ma te.rrnor pl1irn.e 
şi mateniialelor, a·idldirll rnlvclJului 
tclUlilc ş1 calitativ al produselor. 
Planul pentru acesl an prevede o 
creştere a productlei fizico cu 16 
la sută. a gt"'1dului <le valorlUcare 
3 1natel'lei prime QU 4- la sută, pr~-

CU!ll şi sporfrea suostan\illlll a pon
derii m.aleriolc.lot: <tL·eJ<Yloslblile. m1· 
toate aceste sp011uri ur.meazil să le 
in.făptw.m pn ntr-<> ma$ bun li •Ull1l
zare a !ortel de muncă ~i sJ)Orlrea 
in mod cor<:Spunzător a produc.th·r
ll'iţl i muncii, 11eaHzind <> ~lere 
!m,portan,tâ n prQducliel pc munci
t.or şi, in .rucelaşj timp. redLLce.t•e.., 
timpului de muncă pe unitate.a de 
produŞ. De llSOmenea, , . .:i. trebUi să 
realizăm. !progrese subsLanUale şi 
în ee pniveşte nlvelu] tehnic şi ca
liltnt!\' al prod\lseltcr. 

Pe.ntţt,1 1~·.n,nsp~nerea in pr.ac-tleă 

o orlenUirilor deosebit de prctloo.>c 
dale de $t?CI'Clarul general al pnrll
dului pl'h•rnd ~Pori1·ea -cotnl)t!I I li vl
l(lt li p r'1Cfl,1$e:or romi1.neş.ti şi n pr1J
duc~lel pentru e:-"port. conslll ile 
t amonllo1· mun<rll. ntlt 1., nivelul 
l'"nlralei. c-1l şi :'li intrepr:ndcril„ r 
de profil. au a1UlllZ3l critic acele 
!aluri al~ .a<:th'itâ\ll productive cc 
a.c;li;ur~ premisele necţSare 1reallză
rli \Wl C'Jr Ql'«Luse rle c;illtnte supcrt
oarl.i, stnblilind pc- aneMtă bn7.ă cele 
mnl tle ~mă a.-\ iwi l cc se vor 
dC?Sf~'Ura in J9U!>. Atingerea ~
lui ob!~th· eslc stric t rond1\ional-O 
de ! l'.'!osirea oomplo1u a c3p.actUl\i
lo1• de produel)e, 'ele rehll7.aa"l'a in-
1-0Sl'alil ~ pr<>d~1~ \l l'! fi7>it:<' lu ~o,alc 
isorllmenlcle contmck1tc şi, irn pri
mul rtnd, :n praduc~icl pcntr.u m<
porl. Ateast..1 in.-;enmnă ~ în rle
t":lrc Intreprindere sf.\ se asigure o 
funt!\lonare corc.<1punză1"are ~ uli
lajel(lr, resp1?otart."'l :;kîobi "1 lchno
loglllor, i,nţrcp.ncrcn ex~mpla~'ă <i 

mnşlnilor. ~umui aşa se pQatc rca
h211 creşterea randamentelor de 
lucru. l n ace.Inşi llmp. vom m;Uonn 
cu mai mult.li fcnnil.ale penlru ~i..,
lt>mlclrea 11.1nei apmvlzi<."'llări ritmi
ce cu materii p1•lnie şi maleri.nlc. 
tmbunătn1lrea rlolării cu ac<!e<>orii 
textile, precµm .şi pentru ireali1.arc.:1 
p11ol'hU\r~l. specia 11zliril şi cooperl\
l"il j udicioase inlre unitătL 

Tn ansamblul preocupărilor ccn
ti·<ilc.i şi ale înlirepri.nde!'tlor snle 111 
VC('ei·ea creşterii c.alllătli p:-oduse
lor fabricate, a fll'OOCtl'lel'>r de 
functloauillt.ali? a acaslDra. o pondu· 
re imPortnntâ v,n 1reveni in conll
nu:ire perEcc\lonărJl proceselor de 
producţie pentl'1,1 aslmlta1-eu unor 
noi tieh.nolo~il. Tn .:i~t oons. vom 
insist~ 'fl.'e npWmimt·oo teh."'lologlllor 
de pregătire " lcsă1u.rllor ln ve
derea .;\StlW'"ll rţt proprietăUl(lr ce 
co11diţione<!zr1 calitatea nroocsel• •r 
de vo1)sln:. 1mprima.rt>. apret.are. O 
iol-01)\le- sporl~li v.om .acorda 1>pl·lrni
~i\î·11 j)r-.oCG>Cll)I" l~hnofogice rlc rit'• -
bcn? şi albire a (c.sMurllor de bu01-
bric şt tip bunibvc in vcdere.1 p1v1-

teJl\.r il µl'Ol)rieUili!Ol' fibrei şi re.
<11Jc.-e.11li pladel"llor de st;n1ch1ru. 
Tol.Qclalll, V'lm at\lonn pt\lh \O!J\O 
mlJloaccl~ în dlrce1la pc.dec(lonărll 
pregnthii profcslon.ale a personalu
luJ m un<"ltttr. o urg:mizărit oonlTo· 
1uJui ca!Hă\11 I1rodt:selo.r pe faze 
de Iabrl~~ie. Îl\ «e:s~ SCQP vom 
imbvnlită~I şi aclivltalea· grupul u1 
şcolar, a şroUkr.r pro(eslonnlc dcs
t.innte pregllliril fortef de mundi 
din int<eprtnderlle noastre. Vom 
tace, deci, tot ~ dept11de de Ml t:.a 
prodt'lSCle intrcprj;nderl lor illon:stre 
să se <llSti:ngu prlnlr-o c.uli1ia1e su.
penoa.rtl, FJrm rl.abUitete, confoi:-t, 
atractivitate şi bun gust. 



lng. loono COŞERU 

CALITAllA - obiectiv 
ImbWJă.tăfiitea cialîtă-111 proouse

lor, c.a şi o.s.iguraren în procesul de 
fi::\bl:!cape .~ *rin~filor de calitate 
pre\'ă7.tt!il constilVuie JX:Pllr'\I ~ţe 
col~t.iv~le -Oe muncă d in inlreillil.n
(lenUe nQtlOU'e '1.lfia dln '(ti:rccrme 
p\'j()r.1,"l;al\e de, SC'ţf.1..µ1e-. 

.Obiecti\'uJ central 5n PJ'QdU<:\.ia 
fo·elor de bu mbae îl ire1:wezin t!I 
c1'eşlc~ fineţe! .fi!i;elor 51 dl.\·~rsi
flcm-ea sorlimentalo1· de fJre c.x_
lraLllTle. Reallzar~ aceslui inctica
t.O'll cU111ooşte o eVtilu ~le :isrendoornii. 
Pentru a-1 'l'idlca ~ o t:rea.plu şi 
mai hlal~ vom C'i',iltin Lui sll mooei·
n izJim b•enumile de .la.minat. Ja uU
lnJe ~minoare, Ilalere, maşin'I de 
fllet.at), concomHent cu ~Llllzru:en 
unor comPQn~te l.ehndoglcc de 
ms! bu:nll cantate, precurn ş1 C'LI 

f.coloslrea tl!lio1· lel\'l'10!_og1·1 petl'ec\t<l
;nate ~ curăţire de impurlttl~i şi 
de clublă c:u,·da:re a amesl.ealirlti .fi
h1v.l!i, d~ e.,...: tl1111t!le.re n r.woces.uhlil ele 
cun)\ lte elru:LJ·oniei\ n !lrelar Wle. 
'.l\'>l0tlau1, in p!'C>du<\ţi~ (le !h~ v~ 
m'c>.Şl.e lnai l)Uternic ponderea flre
J(lr unl<!c, de~l~nete pll0duc:11e.r dt> 
ţes:i\~url şi l1'i~La)<?. care .')ă inlb
ooios.<:5 !.i?'ele piepUlna1te cu H~e 
:rl'iM1dtc. 

De <> :t~rle d«u-ebilA in dome~ 
Jalul cmlitittil ppocluselor Jl~e se
bu:cU!'ă l)(OdU~l.u ~e \esă·t.llt.l . M»
sw•Ue e1al:ior~te viz~ză red:ucerea 
îf.l mod di{e1'cml!t1.l. oe grupe de .ar
t.iool<? şf destirri.sflill de util!znre ii· 
n:ah1, ~- n'l.aŞei tesfitwr.l1ar m oondi~ 
t l'U~ ci:eşieiil pm•ameµ'Î'lor lm' de 
tuncl!-onalHa.te. .Ne propunem .sli u
til.i:141Jn ma.I bl:!::m !lirele iflne şi <o:n·· 
te tl:ne din dlrverse am~uri de 
fj:bră pep_t(u 1-eaJ.lui.i:~ Ci<' proc.h:ise 
noi : ţes.ăt111·i penlru căm~i-blu
ze, rochii i.mp-irlrnnle, costume -
imbriicfimrnite oxt~o;irii. G,reut,.at·c.a 
medie a lesă.tiiri!Qr ~ v:i cllnîdnu:t. 
ce~ ce .w1 ao;igt,r..:.i 1irtf1i.v..a:rva supe
r1onrA D m1ntmillnr ~UtlC. Ol'eşl:erea 
crncJulli1 l<ll' (.le y.alori ~icare. Şi , 
panl;fu ti oonchlde ~pra -ace:.-tiei 
probleme, aş v..r~a să subliniez di, 
in ramura -noasLru. îmbună Iii\ il:-ea 
paţamet:rilor cal;!~tivi - Lel)l)j~ 
şi eoom>mici - J>Onr:tCŞ"~ <le la ma
teria jlltimă şi seini cabr1icale, Clre şl 
suJ)at't,'ill de ţesăt.ilră, pînă Ila prn
~l' n,na,1 .Ctesuti1.H!8 IinliiO, care 
oondjţiooea11l crlivelul callUI.tlv ai 
ioonrec~ioi tn c~m~ este 1TI001~p1>raUi . 

Foarte actunl.ă este lin noi, ca d ? 
uHfel li1 fn·~rea_g:a economl.e, proble-
ma COnţ;um.utiJ.or mat:crl~le. de .?
;r;iergie e1ecki·clt ş-I de rombustlbill. 
t\.nuJ trecut, dnr şi mnl îil'J{!tntc, în 
hi t1ieprmdbr'il~ noastre s-a ac~la:nat 
cu hotJ.l.tire pentn,i 1.·~uceren cr.n
sttmW'Jlor speci~~~- De ,piildă , in 
ved~·ea IolMfilt.U supeu·l<:iia:t'e a ma-
1,enii lor p_rlmc. mn Y:rmllrit <Il\•erst• 
t1:c.a:rea sl:ruciwll:I Pl'<ldiU~\iej p11Jill 

mereu prioritar 
i.ntrodw:C111ea fo fil.b.ni<tx1.pe 3 11.mor 
HpLWl de· fibl'e oh:imlce fil ·s1r1teti
ct• ~~i.~ten l.e in \ară . prwurn Şi a 
m.:.1ter!D1<.>olor te.'<tile re(ol~bile pm
\'eniile d-lm proecsellc t.ebinologiee~ 
c011oom.1.ter)t ou rcduce1·ea oonsumu
lt!J de bumbac ~ iieama 01'.eşlţ.tH 
celul <le CI.bre clrlmi~ ~i si.ntefice, 
Ne vom inOO!LI'o3 mai sliliict i:n nor
me!(' de C{lll:s.umt 1.nch1sl·V .lin -tele 
de energie el~Lr,1cii şf de. combus
tl bTII, i~ aiee..'lSkt i•n oondi,ţiile in
depllnitii Jiitmice, la t.oU ind!eat.o
rii , n pr!!\•ec:le:i•.f'1oT' s!Et plan pe anul 
in au.rs, cu precăf.lere ~ proouoţiei 

peri.la'U -e~rt. lin Jt~t context se 

lng. Ion HĂLĂLĂU 

tmp\IJl~ inu~ mal m r1J·e mfumtli 
decit pilm arc..rwn .prolecl..:r1·e.a mmr 
\,j?:Sjttl.lJ•l cu ccmte.x !lJjrl cctte să aiOJă 
rn -sfTt.~tiuriJ fiJ~ au CGll·Ub-u.t rJtj.l
Cfl·t de maleiniale ie.."'ltile re!o1os1bne 
pen hru destwnia~u adecwiU?, \,esa'LurJ 
.t;ll'.IUşale vo,psite in !ir, pWl~ pi
Jama1e ş.i ca.Poii!le, S!!U tn bucat-li, 
pentru ciimiişJ de w.nli, .~curo şj 
1 esâlm.·1 i'mpl'i mate pen iw roCl'lil dl' 
CRSă. E\l'l.d<ml t 1''-0m qa priorll:âte 
sQ1'ti.mentelor de lesălurl C3.l'e se 
îiiootlrează tn atmtteie 4e gl'euflat-e 
P!lai!J.lilcat.e pe- mettml plltrat :1\l~m, 
echUHllind ~trei strue,tuna a<!~to
ra illeit sâ · ne putem• i11-qacl!r..a. .in 
a.10rmel1r de ~nsum shll>illte. Şi, 
Ilr~te, votn -adopta şi âlte tn~url. 
' 'izi-nd î;ll pl'lmu1 n.nd întăl:ire~1 
diScîplilrlel !ioo.ncin:re, asl!'>Urillld 
astral ca roate inh>ep1inqm·Uc sli 
respeete cu stL'icteţ~ .a~tă c~.ln
lil m<!t'eu ~tualld. 

Cercetarea ştiinţifică, d~zvoltarea tehnologică 
şi introducerea progresului tehnic, 
fact-0ri detisivi. în realizarea planului 

Ottm bine se cun1;1nşij!:. pri:Q ln
teumed1ul acti\vJtl\ţli de cercetruie 
$llin\l'flltll1 s<l,_1il ,.ca'l'.izat ol:UeoUvc 
meni~ :?.A .ţ()htrlbwe ~a· to)QS_h·M 
Judicl!:k'lSii .şi val1>rl!l1oa~a $UpiarJ
~r-ii ia ma'k;1;i<il<itr ipdme ex!sl:en te 

Î!l talii, rei:lucerţţ1 cans.u~1Jri1<11' do 
materjj µrimfr tfollcl lare. male?t!ale 
.şi ene:rglc, Sji)orbiea gradultl! de vn~ 
lorlfic~u·e a 'n!&u~-selor sccunda.J'e, 
rl(!lica.t'c.','I riJveJulUi [~injc ~i ca:ijt.a
llrv al produselor im ved~ sa.bis-
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!.acerl i cerfnteto1· bene!iicJ:rnilor in-
1ernl ~i c.'<lemi, a creşterii produc
t lvitllllf muncii şi 1-educerll lmpo.r
lm•llor. 

l\.rml treoul, planul de cc11cetnrc 
ştnn~trică, <lezvcihure tehnoloAlcli şi 
de Jnlt•<lduce1•e n progresului teh
.nlc o euprlns ul\. mare .numu1• de 
teme, o b-ună parte din1.rc uccstoo. 
!ill1d deJn Olnrulz;lte. S -3 1,u·mtwll în 
prlnclpal valoriClcarea superroarr1 
.a IT\:ll erillor pnlme şi energiei. rl 
diearaa nivelului cnliwllv nl prn
dusclor, spariroa - producllvHăU1 
munali, 1~edurerea ~ inaxlmum a 
J·mport1,1.J'ul. ercş.lerea efit'lentei ki
t 1-egll nctfvită\i. 'l'~le w:este ohl
ecllve .au fost fn bună măsură rea
li2ll te - u ntestă cifrele contsbUe 
- din· se puteau obţine su~ $1 
m ru Jmp011l0int.e. 

~rcetArile şi testele efectuate in 
1988 au d,us la stabilirea unor pt.(1-

cese tennQlogire rnenUe sli asigure 

reallz.arc.a de llre plcplăn."lte d~n 
bumbac cu fibră ext:r:\11\Ulgu s:m 
~\.lmbac mu<Uu .r, reducindu.-se <.'Oin
slclerabLl eforlluJ v.ulutar. D~ aseme
nea, ~-au 1'e1.0Jvat o so.amli d~ pro
bleme Jegate de asimila.rea de tLr
Uoole noi., s-au obţinut culmi mal 
stabi le. 'in nunnlele solicitate in
clcosebi -de par tene11ll e.xtcanl. D~ 
qisemenoo, ~1'U Jasl <'lC.r>erlmenlate 
noi Upurl de !ibre chimice şi 
amestoourJ, coloranţi şi pl'oduse au
xllial'e, adoptindu-se teh:noîogU şi 
rele~ de .am.est.ecuvl noi i.n vede
rea u.tlJlzl\rll pe sc.airă mal aru:gâ ~ 
rei>u1-sd,01· IlfltelUle, cu men:tJneoren 
sau iinbunilU\\lrea pnr:imelrllor de 
CCtlitate. 

Rez.ult.ate Îl\ genere bune ~ c>b
\i.nut · şi in iactl'Vlitates de pvoiect-0-
1·e1 a'i..>e&$lia fdiind ~XJttn pe dlversl
ficru:ea sortlm entulUl de \aliturl 
pentru di!erite destinn\il Şl aslml
larea de Q'lOi .arhoole. lJ;n accent 
deosebit a fost pus ln această pli
vln\i\ pe 1neallza~·ea de cdlecUI co
;·cspunzlit.on1•e 1~nlrtl export dil'e<:l 
şi prin oonfec~ii, precum şi penti•u 
Candul piele!. Colectlile prezentate 
Io cont~·llctărl pentl'IU fond1u1 pieţei 

lng. Liviu CĂLIN 

~u asigurat conlmctru·e.'l fondului 
de mor(il d.til pe Mll•fi mruite cit Si 
pe clruie de rolltatc. 

Ce11cct."lirea ştlln\lfi.cii va u·ebul 
su :iclloneze insl\ mal ene:rglc pe11-
~1·u men\lnere.a şi consollcwroo 
presUgiuluJ dobindit de indu:.Lria 
humba~uluJ din tarn :a,oaşLrCt pe 
me11idinnele g!obulrUI. Avem oblU~n-
1 ia de a t lne pnsUil ou tertdlt1tcle 
de modl\. <ltiit sub aspecllUI c<.ntcx
turlJ şi al oolorl tutui, cit si al li
nisnjuJui , ccen ce nu se poale tace 
decît prin ;fnte.nsiJJe3.1-oea acLMh1Ul 
de cerccf·are Şi 1creat1e. ne acecn ne 
\'Om slri'ldul su stimulăm mal pu
te.-mic creaUa tehnlco-ştlln\Hld. :;îl 
o legăm mai sb·lns de productie. 
urgenUnd aplioarea ttzult.alelor 
ce-rceli1T'i1lo r. intrai·oo ln ftlbl'IC:a\ie 
a n oll('lt' sort~menle. V1-etn ca .acu~ 
vl'talca de cercetare lelmioo-Ştlln\1-
n.ctl. de cre:i\ie s§ eanbribule in
t r--0 mltSurn sporită la llirgirea 
pîetel d!! rlesroce1•e. interne şi ex-
1erne, la ar1r1narea p11odtlse!01' 
noasl1'c iin cu. mal mWte tw•l. mnl 
:i.lcs în acelea unde sînt cliut.nle 
produse de oilltate su~rloart'I, in
cluslv wocluse de ilux. 

COMPETITIVII A TEA 
numai de nivelul 

calitativ al • 
SI 
~ 

este asigurată 

tehnic 
produselor 

Moderni zarea - se ştie bi.ne -
nu este un scop in sine. En ne n
JutU să dlve1'SlţlcAm contlinuu pro· 
du'ctia) sn ob\ lnero o gamă mnl 
J.a.rgă de prbd.use, jn special pe!ltt'\! 

pfa\a externă şi. ~I mai impMlant 
lucru. să sporim continuu nivelul 
tehnJc şi callt.nllv til produsclol', 

•Cdlccllv~1c d<! c1·enl1al•I, lngJncri 
şi eolorlşli din ·întrepoinderlle n oas-
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Irc rooli/.t•a?.ă ~usl Lll.->lt! "' ~uifi 
ele ru•ll~>le lfili , d.in rurc j unull~1lc 
!nlocrwesc articole-le depă~te. Şi 
101 an"WJJ se .realizal2:1 C:t1 1nnre 
tiumlir de desene şi PQ7.i\li co!vris
llee pentru ~es?ituri d:n bumbac .şi 
lip bumb.'lt cu diferite- d~llnn\il : 
lenJe1i e pentru pat, căm(LŞI şi blu?.c 
dln lire rine .ş1 medii. 1cstl.t\tf l pcJl
lru f'O<.'h U dln fire p1epl:1nule .ş i 
medii, CD şi 1lentmJ oo..aume, n'l.Jx•:·
me11,b4c, ~onpe, h" Li1'. brillste, 
Mtl[~. teAAllU'I tJp :>lli>ir şi pl'ilu.rl, 
precum şi w1 m.ire rn11mll..1• de :;<>r
llmente de te:imt-url utlHwt~ ln 
soopuri lehnlce. PrGlO<.'f&e:.i şi 1TW>
d1rrnlmre:t :t.0rtimen1.elor de \.,..,f1turi 
c•stc structurală, ln lune ttc ele des
U~~l.a lor, pe ni\'t:?e de ~1eut.:1te 
şi Clne(ea Iiretor. 
~ inlal.nirea cu membrii c •• 11sl-

1Ill<w «lmenilor .muncii şi :1ltl re
pr~nlan\i ai mulU.'itor 1 ll>l', l t>hnl
clen llnr .şi ilnti-ncitlur din intrc
prl nclerl !e vJ?Jitat:e - Intre 001-c şi 
Pllmurn Romill'foo.c;cA el~ S.mn.bac 
- j.ov(ltlişul lţioolae Cea11JSe;c.u, 
sccrctnrul genem1 :il Jl!lt' l'idulul 
J1-0Slru, anit.3. reierlll'lclU-se la l'ntilp
lll~ pro~an1elo1· de rn•xh·rni:tA'lrc 
!JI pc,rre<:jionare: 

„lntrcurinderile pc care le-am 
vizitat - ca. d ci alllel, loalc in
treprinderile din Capitalii - 1ll1t· 
pun de tot ce.ea cc este nceesar 
pentru a lndeplllli în bune eondi-
111 ,)revcderlle planului 81 ole pro
l(ramelor. Este lll.'!A ne<:e'ln.r s!\ se 
freacă eu mni mu1tA hotârî re ln 
rc:1ll~ea. în practică n tutQror 
p)'Ogranlelor. a. m t1.ciurtlo:- de mo
deml7..are. î neepirul CI\1 problemele 
cele mai lmt>ortanle. Sint necesare 
milsurl mlllt mal rcrmc. într- un 
spirit. rc\'Olujionar. o schimbare a 
g'indirll şi concepţiei de moderni
zare ş i _perfecţionare. No ne mul 
putem mul~umJ - aşa cmn am m ul 
ll lscutal, de aUfcl, pc parcur«<ul vi
zitei în aceste trei intreprinderi -
numai cu măsuri de pcrrecttonarc 
llc doull-lrel-patru procente. t .a 
f 'llalu1·a Românească de Bumbac 
arn d.l.Sculat Ulllcle măsuri , ce pot 

să tie aplicnl.e - Ş'l l rclmic s!\ tle 
n_pUciil.c - caro să ducă la o 11cr
Cccj Ionare n aclivit ălli şi la o crtiŞ
tcre a proclm;lici pc muncitor de 
30-60 la sută, să reducă timpul de 
muncă J)eotrn o tonă de fire, prac
llc, cu ciTca 600 de ore. Fări !l
('ea.'ita nu ne vom insorlc io r cvo
tu\ia tehnico-ştiln\ l fl cil, i n proccslll 
du \noderniziu ·e !" 

ln tte<'St context. aş dorJ sii sub
Hnlei., cil, m mau, ton te 1,1trcp1•i.n
cle1•!:ie ITToaslre rtu ~ici l<mtti. pentl1u 
r.-.achuaili?..area şi oompletar~a pr-0-
grnmelo1· de modern'l-z.a.rc. Ne-a 
prOOin!pal in mQd deosebit aplic.s
rea lehnologii!or Ml'C' si\ oond~ii 
la reducerea şi intooulrea unor 
material~ ou altele j ndi~ene. in 
:;pe\ă celoHbrli şi poliester Up 
bumbac. tnh'~ reallZlll'Ue ob\m,ul (} 
de .nol ln a.L'OO!'illl privin\lt :iş a
m~ntt tehnolo~kl de rtnlsare supe
rioară a t!Stat.-utllor lip bumbac, 
crcindLl•se e!eele s1~~l~de. Jn l .T. 

Piteşti; <llvers iflcsrea sor l!mentu
lUl de j csăturl 1>e11l.l'U Jimjerla de 
Pal şi Cete de masă tip _Jacquard", 
ln I.T. BuZău, rcall7Area de noi fire 
de efect penLr.U Industria trlcot.>Je
lor, 'la Lntrcpriru:ierca de ntă d ln 
Rimnfcu Vitcen ş.a., 

Rod :qt activiUilli de or-ca{ie şi 
<.'f'r'~tare, al apllcărll rapide !n 
producţie ~ rezuHnLe!OT acesteln. 
produsele pc care le ofeJ·l m se c.<\
~·.{cte1·i?.~Zli prl.n nqutaLe şi o ltm
dlli'\A nccen~lil de ar(!ştt:re ~ gra
clul u,I 10 1· de prel ucta1'e şl !inis:u~. 
Pro~resele (lbţtnute m p:roductl;i 
1e~ittu1·slM d in bumbac, ca $1 a t1•
sA1u rilor din fire in nmemecuri ln
tiJnc de Ubre, model'hizarea conU
n uil n lehnol<:i~iilor de p1·eluci·1trl' 
~ materiilor in·ime naturale şl chi
m ice· şJ, mai ales, a tehnologiilor 
de Cini~j conferă produselor cs
raater-lstici supei~oru:e, atH eslettee 
d t ş) tl~ pl11•t.al'e şi COîl~orf. Creş-



terea pc <.le ,o parte <.l ofertei d_e le
~hni !ine într-o sa.mă optimă de 
lăţimi, iar pe de al tll parte diver
~i:!lcarea proou-0tiei de }esăturj. ro
J95ilP. tn 0011fectii1e penp·u imbrli
ailminte. deschld :rwl perspective 
cxportuJut de produse textiae cu 
un ~1·ad tot. mai in:ill de prelu
erare. De altfel, cele mai dinamice 
sporuri de mancheazâ lenjeria de 
pa t si celelalte p1·oduse t.e..'<file de 
uz c.1snic, ea şi .articq-lele dil1 tt:
.Sliturl pen~u irobrlîclimin.le : că
mAşi şi lenjed e de corp, l·~hll, 
bluze, costume impermeabile şi 
alte arlico1e. MenUonl'im m aceas
tă pr,lv1n\ă eforturile colectivului 
de crea~ic condus d11 inl?. Anton 

P roca, in<leoocbi ale toţ•m·Uşelor 
Rodica Bălan, lnginci· proiecl.anl, 
şi Mania Lechin~n, a r lli1<\ct con
ductor, ca.re re.alfa~~ modele nni 
,penllt:..u cJien lela potentÎ.l!llă , precum 
şi te1m<1logiJ ava:nsa·tie pen~·u flni
s.arca stwerloară a lf.'!.'iătw-ilor. 

buniităl.lre.n calit11Ui ill:elor şi le<ii:i
turilol', 01·ga.nli.ar~ unor linii tch-
110log!ce s_pecfall7.ate pent.ru orelu
cr.airea ma lerlalclor, lmbunfil:1Prea 
in ocmU:nuare a nivelulu i tehn ic şi 
<.::!ll l'a1.Lv nl tmor grupe de produ~c 
Ccilmtlşi, b1u1..e et<:.), perCectlonarea, 
i mprcună cu conslrudoril de ma
şi ni. a unor insialalii ş.a. 

Activitatea (le rnodennl zare a pro
ducţiei. de creştere a par.ametr.il<n· 
de cal!Late. runclionalita1e $i este
ll-0ă a prodUSE'lor -va cunoasl<', a
inw a.resta. pt'Ogrese cu adev1t1rat 
tnolalll.!e. Se va ur.mli.1'11, iln1,.t·e altele . 
dotarea in conlinua're ~ unor flla
ituri şi ţeslitorli cu uWnJe de Cilnt 
şi 1esut neconventioTll!1e care v-OJ' 
.aslgw·a un spor de prc ductle şi de 
procludivlW.lc a muru:i l, ca şJ i_m-

lnlrl'aga a clivJ1ate de innoire şi 
moc.lernl7.are a prnduc.tiei. ele ci·eş
tere ~ calităt.11 l iecârllli produs e<;t.<.' 
subordonată c-u preci'ţae11e ceil' I ni c
lor de spotij~·e a competilMUltil şi 
de promova.re la e,'\.1)0rt a produse
lor de concep\ le iromâneasci\, in 
contextcil obţinerii 1.mei eficiente 
~omîce maxime. 

DesfAşu:rilll~u.-se in a;ţmos!era genen·.at.ă de ldeHe. 
tezele şi orientăniile cupr.i!nse în magishmla expun<:~·e 
a tovarăşului N icolae Ceauşescu la şedinta cormmft 
din noiembrie 1988 şi in cuvinUiren roS'tltă la înche
ierea recente! vizite de lucru dJ:n Capitalli, adunlirlle 
generate ale. oâm.enllor munc.11 - organe repre7.en
t.atlve ale clemocraţiel muncltoreşti-revoluţlona'l:e -
nu de:zbllt'iit cu 'inâXl'lnl\ respOnsabilitate a.,ctlvi·Ln'lea 
desi'ăşuiralil şl măsurlle ce se Impun penwu 
·realizarea p1anulul pe acest an. S-au evid<?n
ţiat rezerve importante, care, puse in valoare, 
pot asigura obţinerea de rezultate tot mal bune 
rn toate aorne,nme. Masutile adoptate sint ta 
măsurii să oolilttl!)uie fla Imbunătăl.i:rea oott.viuălil. la 
IDSl'gu.'r'area contllţillor matetlaile Şl 48 1.~etni'c.a ~ga-
nlzare e munciL în scopul desiăş.urit'rii ~·respunzăt.o.-i
re a productiei şl ObtJner.Li de irezultate superioare. 

Pomin"d de 1a: 1ezn !ormulală de sem•e.ta.nW gene-
1'3.l ro partidul.Ui la ~ele f(IP1.1m democra.tfc dln n <i
'iemb I'le potnivit ~l\reia este necesar &ii crească 11li$
puriderea ooleetlVă e oamenllat' muncii. lin calitate de 
proprietar!, producăOO,i $1 ·~e!4clarl, într~ per
sonal ~ centr.alei şi tn1lreprindet'ilor d in subardlnea 
sa aciionează pentru :c.porirea grn<lt1lui de ;r.espons.'l
bii1ita1e al 1iec1il'ule fatA. de bun'Ul me1'S al produc
ţiei, pent11u dezv~ta.rea iB:t.l,tudtnll noi !ată .de muncii. 
a ol'dln.ll şi cliS<'lp11nel, a sp'lrit.lll'uJ ~e i\rtt1·aJU1Ma1·e. 
o atenţie deosebită se acordă prcgătirll pro!esl~
le, îmbogăţlrl.i orlzontulUi tebnioo-ştiinţi.!jc a1 tutu
ro.r muncitorilor şi s:pecialişti1or .prin imbunătilţlrca 

continuă a tuturor .(ormelor de instruire, .astfel incit 
acestea sll f.ie cit mai slirbls legale de <.'elint~ actl.13-
lă prlviiid 'reducerea consumuLul de manoperă pe 
t.c:ma de produs -şi creşterea .IJa 90 la sută a r.nnd3-
mentulul in fq-JQŞtrea materiei prtme. 

Cdlducer.ca cent.Talei se preocupă Jntens de Te
zOliVarea m'.ăstLuilor cup.rimse Jn iJ)rogra.mele. de orii:a
nlzare şi moden;tizare a prod,ucUei. Valori!icarea lrn
tegralA a potenţialului t.ehnk şl uman existent, r id i
carea. muncB la <'.Otele de cantale şi efl.cien.ţă Impu
se de cer~nţe1e obiecltve ale dezvoltătill economloo
soc.laJe a ţă riii - iroprezintă S8Jîclrnl prioritiaire ale rie
clNI compartim ent'. Cu multă 1rAspuindere se ac\M· 
11ează în domeniul gospodăririi .şi vailoni:C:i'cikll j.u
dieioase a materUIOl' iprime şi materiale lor. Sialt puse 
în evlden\A noi cll şi modalitAţl menite su canducă 
la inlătlu.roliea .risipei şi a neglljeniel. ~espect.area cu 
stJră.cteţe o destina\lilor matedilnr pri:me, incadrat·C?:i 
bl normele de 1:0nsum, ~ldl~vea. nWeliuluJ tehnic şi 
calitativ al J>l'Oduselor. 

iP~ţe '10 la sulă clin personall~ intreptw clcrll<1r 
Ce.nlrale! Indusb·laJe a Bwnbaculul-Bucureşll il con
sl!tuie {emeUe. Exlslli, de aceea, alei, o -preocupari> 
continwl pentru imbunătăţ;jrea rondlţfiJor lor de 
muncii şi de viaţii, ,pentiru .cu:n03şterea $i .rezolvMca 
optimă a J)l'Oblema1or SOOiaJe, .ceea ce spor~te ra.n
tl.amen ~!Jl de 1·ucru, aslgur.ă pro'cesu 1 teh11101ogic, 11it
mlul tatea Şi continultaQ>a. Aslfel, numai la scdi.ul 
ccntr3'lei şi .al Ftlalw·ii &mă.ne.şLi de Bumbac !unc
lione.i1.ă o ere.şa. un cămin pentru copii, <> grlldinH~ . 

un cnb1net medical, a-remeneD dotări pu'tind .O intil
lllll.c şi la 18..lte intlroprtnde1i. De asemenea, exlo;til 
doull .canLi.ne peni.nu nefamiii.iste, o cantinf.t-res~Ul\.'l!nl. 
un bufet Lntertru· şi iun punct volant: nliment.nr . 'Al-în 
grifa comitetului sindical urmooză su se real iZ<!Ze şi 

o casă de oomenzi. 
Consmu1 oamenilor muncii <il centrrue1 ~upreci@î'i 

eV. toate in bi:epi·i:nderllc dispun de dol:arca telm1-cî1 şi 

rort.n de muncli tneresm·e penlru 11·eaUzarea lnl.egr.:ilă 
o planului pe l98R. A.<:a cum s-a ll"'elevat, ins~. la 
l'ecentn .adunare a reprezen lanţilQr oomenilo.r mun
cii, trebuie să se nc\loneze rnui puiennic penu-u i n
t.nrlres. ordliD'U şi dlsclpll.he1, sli se 4ovedea.9Că m,p.I 
mullil 01>emtllvilalc. ll'îist>unde1~ m&xlmii î:n l·e7..olvn
rea problemelor, ~ incit sal!Clni'le de produc\ie să 

fie Jndeplini.f.e e.'<ernplar , ritmk şi la un ntvcl cn-
11tn.liv superior„ în !ieeare sec\le ş1 a1eUer, J.n fie
CAre loc de ·l'Ţ\UO·cli. 

De aceea s-au şi swl>lli,1 ll"e'">pon~bUll:ă~I clare pen
tru itoţJ speclallştti d in cenh·ală fl1'l vederea ip:U·tici
pâl"ii cLLrec.le .la activitatea econonuco-soci:a!lă şi poll
lic(H)rganlza.torlcă a intreJ)rinder:iltt Clin subordine. 
Sporeşte astfel sprijinul lor concret în soluţionare1.1 
opera\lvă a proplemelot pe Clll'e le l'i<liLeă de!i,f;jşunn

r ea proc.estiltri de p1·odqcµe. 
Şi, peni.ro cli tne a!liun în preajma zilei de 8 M:u·

ble, conv.inşi că sintem fo asenllmentUI luluror ci
titorilor revi:stel .,Presa noastră", ate in.gădulm a a
dt'elle hru"niţelor specl4t1Jste şi ml.!Jli:lloare din intire
prjinClcrile Centralei cele rrnµ bu'ne 11.1rărl de sănă~le 
Şi !eniclre, de i·ezult.:a!'e tot mai.I mai' i ln .irlfii.ptull·ea 
sarcinilor de plan, pentm a intimpina cu cinsle cea 
de a 45-a anjversaTC a revoluţiej de etlberare socială 
şi naţionali, anUJasclstâ şi anliimper!allslă, precum 
şt Cong1·e$µl al XlV-'ea al partidului nostru c(>munist. 

Grrupaj de materia le nmllzal da 
Elena ŞOIMU 



Centrala Industriei Bumbacului 
vă oferă: 

e ţesături din bumbac şi tip bumbac, într-o gomă vorio1.ă de desene ş i culori , pentru confecţi i 
- (rochii, bluze) şi lenjerie ; 

e ţe~ături - 50°10 bumbac, 50°/o poliester ş i 33°10 bumbac, 67°/0 poliester ; 
e ţesătu ri din poliester ti~ bvmbcc. 

Pentru re laţii suplimentare : BUCUREŞTI, ROMANIA, 
ŞOSEAUA MORA.RILOR NR. 2, TELEFON 276080, TELEX 11265 



Datorită ovontojelor deosebite, sculele diomonlole sinl folosite ozi 1n mojori tC1 leo ra
murilor industriale, pentru prelucrarea unei gome largi de materiale ca : metale feroase 
şi neferoase, carburi metalice slnteriza te. piatră, beton. ceramică1 sticlă şi sticlă optică, etc., 
în aproape toate procesele de producţie moderne : rectificare, -debitare, găurire, honuire, 
lustrulre, lepuire, trefilare etc, domeniul aplica tiHor fiind în continuă extindere. · 

lnTAEPRlnDEAEA DE Q, 
mernn1CA J:'lnA W 

INTREPRINDEREA MECANICA FINA 
Bucuretli - România 

Popa Lazăr, 9-25 
1el. 35.0Q.OO; Telex: 11583 
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EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU 
epocă de mă re te Înfăptuiri 



„lntr-o perioadă istorică scurtă au avut loc mari transformări revoluţio
nare in toate domeni ile vieţii economice şi sociale. România a, depqşjt inQpo
ierea în care se afla datorită politicii claselor exploatatoare 'i dominaţiei 
imperialiste devenind o ţară industrial-agrară, cu o industrie modernă, pu
ternică, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale tehnicii şi ştiinţei con· 
temporane, cu o agricultură socialistă in plin progres, cu o puternică denol
tare a ştiinţei, invăţ(lmîntului, culturii, a bunăstării materiale şi spirituale a 
inttegului nostru popor". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

,.. 

lmpreună cu Întreaga tară, cu Întregul popor1 
ziariştii Îşi omagiază conducătorul iubit 

S-au implinlt., aşadar, 15 
81U de clnd, prin Vl'e• 
rea limpede ex:prlmnt{i 
a Io Lregul uJ partid, n 
t.ntreguluj nostra popo1'. 

rel i;nai de seamă d lo'tre 'fiil săi, 
conduci'ilorul ptlrlidulul, marele 
e.rou al păcti, tovarăşul Nicolae 
Ceau.~u. a fost ales tn suprema 
(uncţle de stat, devenind tntilul 
preşeclln te al Rom Aniei soclaUste. 

z;uo de 28 martie 1974 - o zi 
istoricll, o .zi pentru istorie - mar
ca o opţiune cc se lnscria h'ilr·o 
firească succesiune după alegerea 
tovan\şulw Nicolae CeaUŞes<'u in 
fruntea parUdulul, ln Congresul al 
IX-km. O opţiune ce dă(i!ea glas 
sentimen telor de alenc;ă şi i>1:ofundă 
!fUmă şi pre\uire, de lndl'eptăţitil 
recunoi,.Unţfi foţii d<? tndelungn{a ~I 
eroica ~ activitate revoluţionarii, 
de lupta sa dirză pentru inleresel<? 
vitale ale poporului român. pentru 
clezvollnrea J l beră, de s ine stlltA
loare n ţjlil'iJ, p<?nfru dcvenlrea ei 
s<>clallstfl ş i comunist/\. l'rwelitfrcn 
t ovurăşulul Nicolae Ceauşescu <.'a 
ln Uiul preşe<llnte al României so
cialiste exprima, de asemenea, uni
tatea dp nezdruncinal dintre partid 
~ Popor, oferind garanţia sigură 
pen~ru în făptuirea neabătută a pro
gramu.lui par:lidului, a politlcii '1111 
de tmpllnU:e a ·celor m.ai nobile 
idealuri şi a-;p!rntll ale poporului 
rnmun. 

Ne amintim cu Pmo\ie de acl'll 
momornbilă zi cînd reprezentanţii 
nn\lunli în Marea Adunnrc Na
ţlonnl li. di'nd glas fn deplimi uni
lt1le voinţei poporului, 11 invl'!\tenh 
pe sccrl1laru l general al parl iclu
lui, conducăloJ'ul încercat ~i ihţe
lept, strategul vizionar nJ o~rci de 
l'<lificnre socialistă ~i comunistă în 
pa lrio nonslră. în innlli:I flJnCţie de 
mir.şedi1W,• al Rep1,1bl.lcii S<:>clali~te 
Homânil\, Spw1en nll1J1oi, 1n dis· 
cursul solemn rosllt cu prllejul 
alegerii sale., tovnrăşul Nicolae 

CeaW>escu : „Cn şl in trecut, pen
tru m ine nu e.~st.A şi nu va exista 
un Ideal mai Inalt decit slujir ea 
intereselor partidului şi 1;1oparuJul, 
cama ~oolallsmulul şi comunlSmu
lui în România, Independenţa şl 
suveranitatea patriei, pacea şi ln
ţelegerea intre toate naţiunile, lu
mii". Erau cuvinte 1nălţătQare, tn
cărcate de patos revob.-ţlonar şi 
patriotic, rel!efind dimensiunea ex
cepţională a unui cre?! suprem de 
viaţă, o vin\ă pUSâ, din anii cei 
mai tfnerl, tn s lujba oamenilor de 
pe l~endarele noastre plaiuri mio
ritice. 

lncepea alunei, la 28 mnrUe 1974. 
o etapă nouă , superlnaril de valo
rifirore a t'l)drului politic, econo
mic şi social fundamentat ·de Con
gresul ni IX-iea al partldtilul şi 
tnlărit apoi, la foarte puţină vreme, 
de adoptarea noii Constituţii, o 
ct>nstilu ţle cu ade\iărut demO<'rati
că, cu adevărat naţional~. consa
crî.nd prlnc! plul cont11.1ce rH d,e cii
lre partid şi naturo socialistă n 
puterii de stat. MarUor lnfăptuiri 
de ptnă la acea dată I\ s-au adău
gat, în acest deceniu şi jumătate, 
noi transfonnărr r<!votu\lonare, !.ără 
precedent în istoria noastră multi
milenară . Forţe!~ de producţie au 
cunoscut o i;lezvollllre amplă şi a r
rnon.lonsA tn t~le zonele ţării, fiind 
de ajuns să spunem că s-au con
struit a proape 2 OOO de intreprln
deri, am ln centrele cu vech1 tra
dţţii, dt şi tn ce1e peste 180 de n oi 
platfom1e industriale. Pr<>ducţia in'
d usll'lalil n orescut de pesfo 120 de 
ori, Iar cca agricolă de apro:ape 
nouă ori. Grandioase clltorli au 
modlfJcat din temelie geografia ma
terială şi nmanâ a ţării. a crescut 
neconten it avuţia ei naţionalii . 
Românin se mindre.5l<~ R$t:ăzi ci.1 o 
econom ic modernă, ru. rHmurl de 
dezvoltn110 dintre cehi mal ridicate. 
nu numai ln industrie, ci şi Io 
ugricullură. Pr.ogrese mari eu cu-

noscut, de asemenea, şllioţa, tnvă
\ămlntul şi cultura. un rol hotărt· 
tor avlndu-1 tn această privinţă 
tovarăşa aecndemlclan doctor Inginer 
Elena Ceauşescu, eminent om poli· 
tic., S&Vant de largă recunoaştere in
ternaţionalA. s-au perfecţionat con.
Unuu relaţiile de producţle. a eres· 
out bunăstarea materială şl spiri
tuală a oamenilor. NlclodatA Româ
n!a nu a fost mai prosperi, mal 
tnflorltoare ca aoum, niciodată nu 
s-a afirmat ea mal llber4, lnde.
pendentă. 

Stnt realiiări pe care orice om 
de bună credinţă le poale lesne 
con.stata, care au făcut să crească 
nemăsurat prestigiul patriei noas
tre socialiste pe toate mer14ianele 
lumii. Doblndlte prin munca ş i 
creaţia noasll'ă, a QamenUor liberi, 
toate acestea poartă pecetea incon
fundllbilă a gJndirii clarvăzătoare, 
ştiinţifice a tovarăşului Nicolae 
Ceau$eS(:u, a fermităţii cu care ac
ţloneav..ă pen>lrµ valorlflcarea 111 ,<:Q\_e 
superioare a întregului potenţial 
creator al naţiunii, penll'U perfec
ţionarea conUnuă a soclelă\U româ
neşti . ŞI se datoresc şi faptului c<1 
fn toţi aceşU ani a crescut conti
nuu rolul conducător al parUdulul, 
răspunderea sa pentru lnlăptulrea 
planurilor şl programelor economl
co-soda1e. Dar şi' pentru că 1n 
statul nostru socialist, popol'.Ul, 
iăurltor de istorie, este cu adevă
rat stăpfn pe destinele sale, dls
punlnd, prin grija parlldulul, a 
secretarului ~u general, de un sls· 
tem ·O)'i,Klnal al democraţiei munci
to11eŞt1-revoluţionare, unlc ln felul 
său. Un sislem ln care toţi cetăţenii 
stnt pe deplin egali fn drepturi ~l 
Jndatodrl, avtnd posibilitatea netn
grădllă de a-şi spune cuvintul cu 
privire la mersul treburllpr ob
şt1~ti, de a contribui efectiv la 
rezolvarea luluror ~roblemelor der
volt'.ărfl societăţU noastre. Egalitatea 
este cu adevărat reală, consflnţitA 
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prin Constitu\fo ş i l egi, devenita ca 
.atare pdn mari efo.rturi ~ cu uriaşe 
invesl!ţli, ~gura.tă in fapt p.r.in 
·repart:lzareâ pentru acumulare a 
unei treimi clin ye.l)ithl naţlQnal S,e 
poate afll'Jlla, deci, !3ră putipţă (le 
tăgadă, că socialismul se. coruit'ru
ieşte cu poporul şi pentru p.opor. 
Şi toate aceSteii stnt i~dls!)~µ,bil Jc
gate de vasta operă teoretică şi 
practică a tovarăşol\ili Nicolae 
CeaU.Ş,escu, operă clin ca1·e nu izvo
rtt ,Şi lzvor~c prQie<?te ·c.utezătoare, 
programe . .de anvergură 1$toi:lcâ, 
men·itc să asjgure făw•ltea orin
dti.iril so·clallste mul1.Uate1·al dezvol
ta.te, ridii:area ţării pe cele mal 
!nalte plscuri de civilizaţie şi bu
nâst.are,· Jntă.rirea independenţei şl 
·su;veranliâ\ii sale na~ionnle. 

6 .. epopee <?U aăevărat grandioasă, 
<'etrâltil cu emoţ.ie- şi legitimă mln
drie, gazetaru flindu'-i . nu numal 
martori şi c11oiiicari fjdelf, ci şi. 
militanţi nclJ.vl fn slujba făurl.rll' el. 
Fiindcă a ~munci in ,;Epoca Nicola'e 
Ceai.L'iescu" a insemna't şl în.Seamnă 
pen.1ru noi. :trăirea Intensă a .ce1el 
mt\i. fierbinţi, ·mai clocotlkiar,e. epoci 
cte ~·eaUe materială ·şi spirltualâ 
cunp-,<;cu,ţă v~dată .to spaţiul de 
vietui·re ca.rpato-_danubjano-p.on ljc. 

Concep_ţf~ to;vară.$ului Nicol~e 
Ceauşescu• despre presă, despre ro
lul ziaristului 1n so0ietatea noa5t.ră 
este ·c~ adevărat' cuprlnză,toare, pe· 
tem~l.Îri ştilţlţi{ice, izvorlta din 
reaUtăţ:ile r:Om'fu:leŞti; „Nu ex.istli 
sector al acUvî'tiţil statului şi 11arti
dullli nO'stru, al soctetAUI. î n care 
presa, radfoteleviziun~ să 'llU Jie. 
impJicate infr~un fel sau altul" 
- sublinia conducătorUl parUdultLi 
şi al ţării, cu ~a.zla memorabilei 
sale ·tntilnirl ·CU · ziat.f.1tii p)il~]tiltă 
de sărbătorirea semlcentena:r:ult:li 
,,SclnteW'. Sau .in cunascutele Teze 
din ·aptilte : .iPresa noastră tre:buie 
si~şi aS\lme un r.01 mal activ şi mai 
important în buna iilţeJegere a pro
blemelor actuale ale de.zvolnirii so
ciale, 'in dezbaterea largii a aces
tora, .aar şi pentru a contribui la 
unlrea eforturilor in&egului n<istru 
popor î'n a~igurarea inflp1uirii 
neabiUute a programeJo.r de dezvol
ta re gene'l'llli". Toate aceSt:ea defi
nesc o niiSiune. statuează un . .rol 
social, o: înaltă nesponsnbilitate par
tinică, , relevlnd necesita·tea: prezen
ţei noostre perni.apente tri llitreaka 
nali.vlmte -po)itică şi e<'onomic6-!:\:o:
aia1ă, a ţărjj, implic:>aren ,nonst1·ă ac
ti<Vă In ·tot ·ceea ce se Int~>rin.(le, 
tn to·a te domeniile„ în tQ8te .sci''
tp<'!rele. Preşa esţe,_ p'rlvltă, dect, ca 
instrument .de acţlune al pa.rtidu
JuJ, un instr.ument' me11eu activ îo
tr::O , luptă diflcllă, c<>mplexă, C!a:re 
nu cl'lnoaşte_ căi. bătătpHte, pentru 
bp.n'sfor.marea revoluţionară ·a eon.
ştiinţelov, penti·u ·schimbarea nlQtlu
)Uf de n gindi Şl d~ ti trăi ·al l)a
meajlor:. 

Cel mn.I p11t.e11nlc imbold nl-1 dă 
rn ~ai)e'astâ prh•inf~ insuŞi . secteta
Tul general al pll'l'tidului, a cărui 
glndi:re mereu vie şi cutez§toare 
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dc5chide da;um larg 'noli.lul, Jndeam·
qă . la t'\1-n<'>a.ştert:la temeinică a ;rea
lit.ătU. Ja1• .iadicaţii1e şi ·Orientările 
!i:!ile slnt pentru noi toJj, penb·o 
lntreall!l presă o ~ăUZă fu ac.ţJUne, 
1,m. puternje inlbold $pre o activi
laie creatoar.e tot mai efiolehtă, un 
indemn la eva1uaren .exactă; în spi
a:;ţ ·otillc Şi ·~utocr.fti.c, a propriei 
noastre activtl'ăti• l.a extg'enţă şl 
autoe:x;igenţă, la ridicll.l'ea .neeonte
.ni tă a nîve).Ulut de pregătire po
litică şl profesională, · l{l ·întărirel.l 
responsabllităţli civice, pal.Tloti~e. 
Este nevoie, cu nlte cuvl.nte, de 
ceea ce tlUmim adesea -competenta 
J;llbllc'is'lică, o compe't'en,ţîi .d~ lln 
fel ap.arte, c.are lop.~şte ca ln't:r-1,10 
creuzet .c.unoştin.ţele noastre lntr.-o 
calttn:le norul, me.11lle ·să-i ofere ga
zetat1'.11ul ritodălHăţîle cele ma:I bu
ne, cere mai l,lQecyate de a ~J1,n?-g~ 
c.u ve.i:bu,1. sllu 1a inilnile cititorilor. 

Exemplu şi indem11 mobilizator 
i'te eSte1 .de asemenea, acUvtt~.tcu 
p11ihă de .devpJamen.t $'1 . abil_egaţle 
a lovat'Ciî~i Elena Cea,uşescu, care 
fnmănunuhează, cu st;rălnelre in 
mlll)ca politfcă şJ :;tii:nţffică C"a.IJ~;. 
ţ;le '~vol.uţjoJ!a~ulql 'înflăc.ăra,l c~ 
nu ct.moaşte îndatorire mai nobllii1 
declt caw.a poporului, interesele 
sdpt<eine rtle naţlunli, ,ale ,truJ.Qrlrii 
pab;tei nou.şJre sodtilisf~. 

Acll:v.,ist ăl parti.dului pe fr.o.nlol 
ideologic, ceea ce trebuie să ca
rruite'rlzeze gazetarul comunist' rn· 
tQ.n1:e lin'preJurârll~. •Î,n 1n lre~ga sa 
actlvitate este spirUul revolu~on.nr, 
u.pi·tnt~ dintre gi:nd şi 1a1Jtf1. Aceas
ta înseamhă a dovedi mereu :fe1·
mi:late şi ţomb.ăUv(ţat.e : ferrilltate 
ln promov~1rea notil.ui, a experien
ţei înaintate, a concepţiei ·materia~ 
lişt-dialectice .des}?re lume · şi , scf
cre~ate ; cQ'v;ibnJi:Vl~l.lte faµi d~. n,e
aJu.nslll'i, de neîmpliriiri, de orice 
fel. de incălcan?· a ·ctisc\pllnel şi or
dinii, a normelo.r de etică· ,şl echl
t.~te, de convieţulr~. pmpril s~le
tAtil. noa-stre. Să .nu pierdem nicl o 
clipă din :vedere că presa nu este 
ş:l nicl nu poate fl un simplu fa~ 
gi.str~ţo:r, ct un p,µţ~c factor de 
mobilizare a con.ş'1iinţelo1·1 a ener
giilor. naţiunii, o tribună de l u_ptn, 
Iar :.:im:istul un combatant în pr~tna 
Unie, acQlo unde este mai ,greu. A 
scrie ;ctt .mai convingător, a fiice 
ca fiecare articQl, ne 'el . Ş'Î o simplă 
.însemllare, să n~ repre?.inte - lată 
care este dalori(l noastră ele zi ~u 
zi. "Articolele cenuşii, plate, lipsite 
de. flacira p!ţSjunii re.v,oluţlonare şi 
:ţ orlţlnalltliţ·ii, a :1rîndiriî, proprii -
i:+răta, secreta.rul generSJ hl JRantd~
luJ - Impiedici zlnrele si-şi inde
-pUnţ),8,Scă cu eficlenţJi mislunea ce le 
revine1 diminuea~ă .f.9r1n ţor de, pl
tnpt~ere Şi influenţiil'e a . mueror". 
SJtuaţ.ii ce vor putea fi evltate 11utnai 
dacă vom scl'.Îe dlnlâllJlJtr:ul eventmen
tuiul, n'U d.lnâfară - cUm·~~ miµ ln-
11uiplă uneori, (lac.a vom gţt e~ptesie 
cotldlan.ul:t.ii avJnd mereu .tn fa.tă 
pel'şpecUya, dacă ·vom şti .să (les
ţifrăm în el măreţJa prefacerilor la 
scara .istoriei', lnsumn.a oamenUor 

senlimenhll mîn<Mei pentru cet;m 
ce (µ.J.1.re!l.c prin m1inca lor Jibe1'ă, 
unită. 

Parliclpînd acU:v la nlarea epo
pee Tevoluţionară a edUicărli so
cletătil socialiste multilateral dez
voltate, rţillecti.n.d inăr~\ele ~nfâp
luJrl a·le poporului roqtAn, angajat 
cu toate forţele in Bl1eastă lnegaJn
bilă operă d,e con.strucţie, presa 
noastrli se aUrtnă ca o presă revo
fo\.iGnară. Slnte.m· chem~ţl să ne 
l)Ullem mai puternic jn Valoa1:e l !l.
lenttll, capuctto.too de . convingere, 
s~ dărn demeI'slilbi p,ublicistH! Iorţa 
de per!iliâsiwie ce-l este ·necesa.ră, 
să insu!lăm continuu paginilor 
noastre aerul proaspăt, tonifiant pe 
c~ll'e fi de$.nJă (iinam'icil accelern1ă 
â ~-oCietă:ţH ' ~oclallste, Şl, el~ ase
menea, de a iace c.un.oscută dorinţa 
noastră de col~bora:re cu partlde, 
ţăl'i şl ,p!)poafe de pe întreaga pla
nei.{j, ·i.n. tţiativele d~ importanţă 
cardinală ale tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu pentru soluţionarea ma
rilor ,pr()bleme ale lUll'il'i contempo
rillle. Să fim co.n.vinşi că, acţiorund 
ln acest ·mod, ron.tribulm la reali
za!'ea .nâ.zulnţel,or supreme we po-
pparel01' de .a trăi într-o lume mai 
bWlă şi mal dreaptă1 il.\ră arme şi 
:fără războaie, .lntl'-o lmne a păcil 
~i colabo.răllii. 

Aniversarea celor 15 ani glorioşi 
care s -au scurs de· la marele act 
Istoric al rnvestirii tovarăşµlul 
·mcol{(e Ceauşe5cu, secretanil â"ene
.ral al partidului, in supr ema fune
ne oa preşedinte '81 României so
cialiS'le,· prl'leJWe.Şte gazetarilor, ase
.menea întregului nostru popor, 
reafirmarea sentimentelor ·de 'Jll'0-
!1,1.ndă sti.mă şl .preţuire, de- n.emăr
~tă J'E!CIJ!t.~.tihţă ·f~ţă de aţll'vita
tea prodigJoa·sâ 11 ma.l'elui condu
cător Şi strateg al desfmelor n9as
tre. Exprimîndu_.ne voinţa de a n.e 
eoni:luce ş'j pe' mai de'parte, cu 
aceea<jl !ntele'pc,iune şi cutezanţă, 
·CU ncelnşi dinamism revoluţionar pe 
c;a1e·a făuririi C!?lei ' mai drepte ortn
dUh'i · .....: orinduli:ea socialiStă si· co· 
mwlist.ă - ne .refnoolrn şi cu 
uceastâ ocazie legămintul selemn 
de a pârtidpn cu răspundere spo
rită Iii reali~area sarcinilor ce ne 
revin. âe a fl mereu la înA'lţimea 
misiunii incredinţate, contribuind 
astfel :ia· 'fntărlri!a unltăţJi J?Opciru.
!Ul ln Jurul pai;~idl.llul, '81 secreµt· 
rulul său general. Să.rbătoti.r.ea ma
rilor evenlmcnte politice din ac~st 
an - a 45-'a aniversar& a r evo)u
~Jei de eli'bi?rare saţiă.lă i i na\i,o
nală, 'anli!asdst.ă şj .antiimperlalis ... 
tă de la 23 August 194-1 şi Congre-
sul âil XIV-lea al parti:dulu1 - re
prezintă pentru noi, zlarlş-tli RomA
nie.I soeia11s te, wt, nou sJ mlnunat 
p.ril'ej de . R face cnVin.lul nostru 
tot mai •e!icie~t , cu o aµd'ienţă lot 
mai pute1•rtică m mase. adevărată 
.armă de l uptă ln slujba înaltelor 
idea:l\,l.ri ~e socialisnil.llul .şi comu· 
ni&mului. 



ln spiritul indicaţiilor şi orientărilor formulate 

Je tovarăşul NICOLAE CE·AUŞESCU 

la Consfătuirea Je lucea ele la C f.. al P. C. R. 

Acţiuni publicistice eficiente 
pentru Înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, 

a obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a ţării 

C 
onsfMulrea c!e lucra pe 
probleme economice, de 
la CI.O. al P.C.ll., orp
nlzat A din iniţiativa '1 
sub preşedinţia tovad-

şUluJ Nleolae Ceauşescu, în zilele 
de 2 şi< 3 ma11t1e ·ac., ireprezln,ţi 
unul din acele evenimente menite 
sll-şl pună pentru multA v.reme 
pecetea a.supra intregl:l noastre 
vlell economice şi sodale. Expre
sie vie a democraţiei mWlcltoreşti
revoluţlonare, aceasta se înscrie 
tn ansamblul preocupărilor stator
nloe ale conduc:lel!ll parlldulul nos
tru <ie a asigura mobilizarea comu
niştilor, a itut.uror oamenilor mun
cll pentru valorillc~ea depll.nA a 
potenţlaluhd pxoduolllv ni economJel 
naţionale, pentmJ .fnfăptuLrea ei<em
pla,rii a p1103ramelor· de deivol1tare 
economlco-soclală a ţă:1'1J, in hun.I
na saro.inllo.r de mare complexitate 
trasa~ de Congresul el Xlll-'lea şi 
Conlerln(.a Naţionala alepartidu lul. 

Ampla şl prof:wuia dezbatere care 
a avut loc in cadrul consl.!llllor de 
coordo~ pe ramuri şi in plenul 
cons!AtulrJI, dar mai ales cuvtn
t.area l'OSUtă i n rnchelerea lucrA
rllor acesteJa de că.tre secretarul 
general al parrtiduloJ, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, s-alJ concentrat 
us'up1"- t.ţ,nor probleme de st 1':ingen
tll ac~1.U1l!tate. PJ'Obleme v-1.zind mii
swdtc cc se Impun pent.ru reali
zarea Integrală a sarcinilor de plan 
pe ace&lA lună. pe tr\mest.rul J 
tl pe fntregul an, pregătll-ea şi de<J
t4şura.rea in condiţii optime a cam
paniei agricole de primăvară, per
fecţionarea întregii .activltă\1 eco
nomice in vederea asigurării unul 
nlvel tot maJ .înalt de caJJtate şi 

eficientă ln -toate sectomele. Stu
dlul .atent, în profunzime al docu
mentelor consfAtul.rr.11 ne-a. oferit şl 
ne oferă nouA. gazelardlor, un ve
rllf.abU ·itez.aur de idei, concluzii şt 
învAtillniitţ.e, d~ o~ent.ll.ri clare, ex
;t.rem (le pitl:\,roase pentwu întreaga· 
actt.vt.ta:te publlcJ.sticl, atlt pentru 
cea curentă oit şi pentru cea de 
perspectivă. De alLmlnterl, aceasta 
se Poa{e ·lesne constata iie şi nu
mal răsfoind ziarele centrale şi lo
cale d in ultin1ele sfiptA.mînl. care 
ogJlndesc eiorturUe redac.torllor şi, 
în Pt"l.n\Ul rind, ale celor d in sec
toarele economice, de a găsi teme, 
modalitătI şi form.e adecvate tra
tării apl'.ofundate a problemelOl' 
dezbliitute in <:adru,J cons!Atul111[, 
cooa ce reprezlntii , !filrA lndolalA, 
o :J.mpYcare etectlv4 a pregel în 
sprijinul actlvJUitll organelor şi 
organlzaţlllor de partld, al colec
tivelor de oameni al muncii. 

Ideea cardinali, mal exact spus 
direcţia fundamentată de acţiune 
oe se degajA. au deosebltA pregnan.
ţA dl.n toate lucrările consfătull111, 
şi ln mod cu totul deosebit din 
cuvântarea secretarulul general al 
parlidulu.i , se refere la neciesltatea 
lntirlrl.l rplrUuJui revoluUonar, de 
inaltl responsablli~ate al or~elor 
şi or~aniutlllor de. padid' al fie
w ul comunhil, al flccirul om al 
m unell, indJferenl de sectorul undl! 
lucre84, pentru perfecţionarea con
tinuă a stilului şi metodelor de 
lucru, pentru indepllnlrea rlt.mlcă, 
Integrală a prevederilor de plan, a 
tuturor indicatorilor economtcJ. 
„E."11e necesar d se lnţeleqli blne 

sublinia tova~ul Nicolae 
Ceauşeseu - el Oeaare lD dome-

nlal s4u de aeUvUa &e are oblllall• 
t l rlapanderea tn raia PoPonlW. 
a partlc1aluJ - forţa PolWcl c:on
duoitoare a naţlanlJ noash-6 - al 
actlouez.e cu lntreaca rAGundere 
a;>eplru re,lbarea obiectivelor sta-
butt e ! Trebuie IA IDh'cKtacem un 
s plrlt nou, 11tUnţtnc, revoluPonllr. 
de rlspundere ID lntreap aettvt
tăte de or1anllare şi moilernbare. 
de dezvol&are eronomlco-SOC!lall a 
patriei"'. Fllndcll este de neconceput 
\talorlilcarea mai'elul potenţial pro
auctiv de care dispunem fărl afir
marea înaltei răspunderi de ade
văral i proprietari a tuturor celor 
ce muncesc. Răspundere care se 
poale manifesta concret' numai tn 
1'ealizarea sarcinilor de zi cu zi, ln 
·fiecare sector, ln fiecare loc de 
munc~. 
Fireşte, nu .s..nr putea spune că 

această ldee-for\.ll n..a 1ost abor
dată în paginile Ziarelor şi revis
telor noa.st.re. Ea şi-a dalt oglln
cllrea in multe şi variate mate
riale, dar nu t:ntotdeauna in modul 
oel mal JzbuUt. A&et11unile nu au 
!ost sus\lnute de fiecare dată cu 
exemple şi fapte de m uncli vll, 
concrete - expresie a Sl,>irltulul 
revotui1onar, a tnaltre-1 răspunderi 
-, d~I acestea pÎt r! inlii1nlte în 
toate colectivele muncltoreşlt. Pen
tru eli pretutindeni avem, 1n ln
flr<'prlnderl, pe şantre.re, •Ja sate, 
oameni mlnUM\I, comunişti de 
nădejde, patrioţi adevăraţi, care-şi 
!,ac datoria cu cinste, cu abnega\le 
şi dA ru1.re. 

A devenit de mult o realitate 
cA fn toate pubUcaţllle apar ru· 
brici speciale delrtlnate îndepll
nillU sarcinilor de plan, a indica-



tol.1llor ec:ono~cl . Unele 'fac exces 
c.hiar de c.llre şl procente prlvlnd 
SJtacliul reallzlUUJ. planului inm"-o· 
întreprindere sau alta Se reuşeşte, 
însă, fntotdeouna să Iie abordate as
pectele cele mal dmpcmt.ante, mai 
arzătoare din acest domeniu? De 
multe ori se pierde din vedere 
tocmai s ubllnlerea esenţialului - la 
care s-au mai făcul referiri şi altă
dată - şi anume faptul că planul nu se poate considera îndeplinit 
decît odatil cu realizarea pro
ducţiei fizice previl2ufc, la toate 
sortimentele ş i 1n condi\JJ de maxi
.Dă competltlvlta &e. '11rebule bine re
ţinută in acest sens observaţia fă
cută de către secretarul general .al 
partidului : „Orice alUi Interpretare 
sau realizarea unor producţU valo· 
rlce neglljlnd sortimentele şi pre· 
veclerlle ţ0nlraetelor trebuie con
slderatl ca o lnclUoarc a legilor, 
a planului, ş i deci nu reor•!7.lnl.'i o 
realfaare a aarclnUor". 

lnlM1devlir, :IiecaJ"e produş, fie
care sor Lltnelllt Jşl au 1110lţ1'1 şl loc.Ul 
lor bine determtna.t, orice nereal:i
znire, ctt de mică, ;putind genera 
neajunsuri fa lan~, CMe, pinll la 
urmă, se soldeaiA cu Qein,depllm
rea planului într-o serie de uni
tăţi, din păcate chiar i'n .intrepr.in
ded. ce produc pentru export. ca 
actiW.taiea de comerţ exteriqr - care 
repreIDDtă o :necesitate oblectivă 
- să se destlşoare .normal, aclicll 
fluent şi ef,ldent, industria trebuie 
să asigure întreaga producţie fi
zică ce urmează a fi Jivrată par
tE\erllor de peste hotare. Este 
foarte adevărat că mult.e p ublica
ţii dispun in această privinţă de 
rubrkl permanente, dar nu întot
deauna ia loat concentrată atenţia 
spre aslgurai;ea unei .ritmicităţi 
exemplare a muncH şi a producţiei 
în tn!.reprlnderlle ce lucrează pen
tru exporl Nu s...a acţionat sufi
cient pentru prevenirea resţn.:\ielor 
ş1, dmpllc11;. pentru eliminarea din 
reltl\ille tnteruZJ! oale a factorilor 
pertUl'ba~rl, de:şl se •şlle 'blne că 
majorJtaten produselor CI.nite se 
r eali7.eazu prin cooperare. 

Stl'ins legat de cele arătate mal 
tnainte, se impune reluarea acţiu
nilor publlclsttoe de anvergură 
(acolo unde aceasta nu s-a Ileul 
încă) destinate sprljiru'rli eforturi.
lor ce se .!ntreprlnd penllru recupe
rarea şi refoJoslrea materlaJelor, 
a subansambJelor şi pieselor, con
comitent cu elaborm:ea de noi teh
nologii pentru folosirea lor cu re
zul t.ate cit mai bune. Pre.sa are, în 
aciecmă direcţie, o experdenţă 
bună - despre aceasta, respectiv 
despre „Acţlunea S R ", s-a scris 
de multe ori in revista noastră. 
Elf:te o experJenţA ce rtirebule !olo
sltA şl ~oltatA. De asemenea 
este ~ să acilonăm mal ho
tldt pentru irespedarea ·în intre
gime' a normelor de consumwtl 
materiale eoergetdce, pentru -redu
cerea Jn continuare a acestor con-
6U.l'tl uri. 

Poatt~ fi susţ.lnută mai blne, evi
dent cu $pnijinul speciallşt:ilor, şi 
activitatea de organizare fUinţUlclL 
şi modernizai:e a produselor, aceas
ta Liind, de fapt, una din proble
me1e de stringentă ~t~nlituto ale 
economiei române:ştl . Aşa cum 
sublinia recent secretarul general 
al partidului. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu , fn cuvinta.rea rostită lu 
mal·ea adunare populară din mu· 
niclp1ul Petroşani , uUCUm am ajuns 
la un asemenea nivel incit trebuie 
să ne propunem sll c.oncenlrl m Cor
ie1o spre mai buna organlzaro şi 
mOderni.zare a tuturor sectoarelor, 
11pre introducerea maJ putcrnJu4 a 
mijloacelor fchnfco cele mol modcr· 
ne. a ştiinţei şi tehnicll în toalc 
domeniile„. Se ştie doar bine cu 
ceea ce a fost bun cu un nn fn 
urmă pMte să nu mal fie b1.1n. lltl 
impune perlect:Ionnt şi moclerni7.11t, 
programele de modernizare exls-
tellcte stuji.nd tocmai acestul ţel. 
~ multă preocu,pru,-e se cere 
aCQrdat;li, în acest ca..;l.i'u, cerf.p~rll 
ş'tflntifice, chemată să se sl.tlilezc 
în prunele rindu.rl in lnfAptutren 
moderni~tli, a bunel organ:lzărl 
a prod ... crlel i>e lemellii oelor mal 
noi cucer.irL ale şWnţei şi teh·nloil 

Actionind, prin ln<lermedlul 
unor .materiale bine documenta.1e, 
in directille ·la care ne-am reCerll. 
aducind in lumi.DA exemple şl tap
te concrete, in.soţite şi de compa
raţii sugestive, vom contrlbul mal 
bine şi la realizarea neabA&ua a 
planullli de creştere a proclactlvl
tAtli muncU. care ocupă un Joc 
Coarte <important in dezvoltarea 
econom:ico-soclalâ a tării. Numa! 
tn 1989 aceasta v-a ttebui S<i 
sporească în industria republicană 
cu 7-8 la sută. Problema produc
tivităţii muncii ţi.oe, după cum se 
cunoaşte, de cvmpeuti\rltale, iur o 
CI comp.etti iv, şi clin acest punct 
de vedere, cu orice economie de7.
voltatâ, presupune .a demon:.1Jra că 
pot II realizate produse mal multe, 
de ni'Vel calltatlv ridicat, in accenşl 
unitate de timp, lila exprlm ii, iJJ 
u.Jtimă instanţă, rodnici.a muncU 
LNlltl cpJectlv. Se Impune, deci, oa, 
şi ân această priVJLnţă, cuvl 11lul tl
părlt să fie maj incisiv, J1uind ati
UJdlne fer.mă (aţă de ori~ !ci de ne
gl ljen\:e in domenl ul înfăpt.u!Jil 
pl'Qgramelor de o:rganl1 ... i.re ştiin
ţifică şi de modemlznre a produc
llel Vor trebui, de asemenea, pre
zentat~ mal larg aoele experienţe 
care se pot constlitul fnlr-un mo<lel 
şi pentru alte colective muncito
reşti. 

Este de la .sine tnţeJes că pro
blema pl'Oductl.vJtătil muncii nu 15e 
poate irata declt în strinsA legă
tură cu preptirea profeslonMA a 
cadrelor, a speclall.1tllor, a tuturor 
oamenilor muncii. „Pini la urmă 
- subllnJa itovadşuJ Nicolae 
Ceauşescu - l'Olul botlritor l( au 
oamenll de ştiinţi din diferite do
menU. ActJvUa~ lor est~ holi ri
toare p entru realizarea programe-

to1• noastre O,~ dezvoltare econo
wlco-sociaJi\". Pentro că ritmul 
înalt al fnnoinii prod.uselor ş1 t eh
nologiilor, moder:nizăril echlpa
mcnlclor, lnstalâţi.ilor şi capacită
ţilor de producţie, creşterea com
plexltăţil tehnJce a m ljloacelor de 
producţ ie în genere soU.cit.ă oam~m 
cu un grad ridi :.at c}e culu.1rfi 
tehnlco-ştiinti!lcă şi o temeinică 
pregiltirc despecialltate. lată dece 
.şi noi, deplasîndu-ne în întreprin
deri, va trebui :tă vedem eum sî}'ll 
transpuse în viată programele de 
reciclare, cum sint înarmaţi oame
nii cu cele mai noi cunoştinte din 
domeniul lor. Activează inginerii 
E!lectiv in producţie. sint el orgam-
1„'ltorl ni întregului c.Jclu de tallrl
caţle în intreprinderile respectl·1e ? 
Să ou ne m.ulţ\Jmim numai cu re
lntitrl consemnate de către unul 
snu .altul dia factotl'I de declzfo 
- ci să conslaUim cun'I stau lu
cruri! le J3 !aţa· Jocului; in secţii, 
in nl.ellere, stî.nd de vorbă cu m un
cltodl. At•tlcolele pe teme ecorto
mlce nu vor mal semăna, aştfel, cu 
Jccţl.Oe de economie politică, ci 
vor U concrete, vor e.'\.')lritna rea
ll.tatea, cu lum1nne şi umbrele el, 
ajuLlnd în mod e!eetiv organiza
ţia de parf.ld, conducerea adm.Inis
trativă a intreprimJerii să i.n mll
surl le ci:wenlla 
!n!ăptulrea sarcinilor de mare 

complexitate şj lmportauµi re
levate de tovarăşul N:colae 
Ceauşescu la Consfătuirea de 
lucru pe probleme economi~ ::le 
ln C.C. al P .C.R, Ja şedinttt clin 
17 marlie a.c:. a Com!.tetulul Politic 
ExecuUv ni C.C. al P .C-R.. p1·ecum 
{li cu prilej ul vlzltelor de lucru pe 
~mtierul Centralei nuclearo-electri
ce de la Cernavodă, în :un.ltăţi eco
nomice din Capitala şi din judeţul 
Huncdoat'a, solicită cllo parlea între
~11 nonstro prese o angajare .fermă~ 
!lcpunl hotăl'ile, prin mJjloace publi
cist lac ndecval.e. cu largă aµcllentă 
în rind'ur.lle cllltorhl.or, pemru uniJ"ea 
.e!orlurllor tuturo-r oelor ce mun
cesc int,r-o dlretj.ie unic::Ji. Gazeta
ri I, lo\.I .lucL·iH.orli redac:l;iU.or noas
l\l·e au inalta indn.tori:re comunistă 
de -0. se a:tln in •Pl"ime1e r,lindurl 
:tic J·uptei penit.ru realizarea tutu
ror măs~Uor, planurilor st p1.10-
gramelor .st.abilite, contribl!i1id nst
feJ într~ măsură spoliiă Ia per
fecllon area întregii viet\ economjce. 

Rll'ţptjn?.ind însufleţi toarelor che
mări adresate de secretarul general al 
partidului, presa va face totul pen
tru ~ intimplna aniversarea a 4S 
de ani de la revoluţia de eliberare 
socială şi na\ i o.nală, antifascistă ş1 
anUimperl.aUstă, precum şl Con
gresul al XIV-lea al partidului, 
printr~ aclivltat.e tot mai susti
nută, desfllşurată. tn spllir revolu
tlonnr, în condiţii de înalt profe
sionalism, prin rlclicarea pe trepte 
cnlllaliv superioare n demersului 
său publiolstlc . 



PUBLICISTICA AGRARĂ 

i 
in cadenţă cu comandamentele prezentului 

Dezbateri profesiona le 
lmpllnltea a 40 40 de 

. ani de ani de la istonca. 
p lenară a C.C. al 
P.C..R. din 3-5 mar
tie 1949. care a ho
tărit transrormarc.1 
agricul turii pe teine
llR noilor t•elaţjl de 
fll'Od~cţl,e şo,clO:lfs te. 

prin CJ·~·ea hH11'il 
pr<.>prietătl coopera 
tiste şi de stat in 
agricuHurA, con

de la inceperea 

telor p rograme me
nite să ducii Ja do
bindil'ea unor rcecol
te mari şi sig(lre. 
In etapa actuală, a 
înfăptulrli nou re
volu(ii agrare, iniţi
a~ă şi conceJ?u.t;ă de 
1.Qvadşul Nicolae 
Ceauşescu , secretarul 
general al partidu
lui, rispunderlle 
noastre au crescut 

transformării socialiste 

a agriculturii 
stituie penlru toţi gaze1anl noştri , in primul 
rind penir u cel agra rieni, un prll'!j de .rodnic 
bilanţ. 

Mai .rntll ne-am spus cuvînlUI, un cuVînt greu. 
ln cO?l.vingerea şl ln,ţelegerea de ctlti-e mtlloanele 
de miel prodLtd ltorl agtlcoll că este fa !nteTesul 
lor. al inu:egll socielătl , să-şl unească mijJoaccµe 
de producţie, pămintul î:nalnle de toate, s-3 treacă 
L'.l proprte1aka cooperatist! car-e. imp.reu.nA cu 
proprietatea de stat din agricultură , reprezlntl 
chezăş.ia dczvollAr ii şL m odernl?.Arll acestei ra
muri economice, a bună;slăr!l generale a îfltl'egu
lui 0 000.r. Ne-am angajat, 11Pol. cu toate fortele, 
lndeosebl \'.lunii Co!'lgresw al OC-lea al 1partidU1Ul . 
în perfec~lonarea conttnu:ă a re'laţlllor CJoclillist:e de 
l)roducţ!e, in consolidarea marJI proprtetăit s.ocia · 
tist~ - de stat '>j c0t1pc-rot isle - !n realizarea vas-

considerabil. Ne 
revine dat.oria de a actiona cu e!iclen
ti sporită, cllJtl nd n oi cti şl modaJUăţi p u
bllclSt.Ice adecvate. care sl contr:lbuJe la tnms-, 
.formarea generalii a ieJulu1 de munc~1 de v liatA 
şl de gindire al tA:ră:nlmi1 noastre, la realiWea 
unor productu agricole m~eu mal mari, capabile 
l'ă -sat:lsfa"că din pUn necesJtĂţile tntregil noastre 
e®nomif naţion:lle. 
Semnează ln paginile următoare: 1'1arla BOGDAN, 

şe! de sectle ln redacţia gazetei „ Agricultura socia
listă", Victor DINU. reclacţ_or p rincipal la ziarul 
„România Uberli", Şkfaa DO&GOŞAS, publicist 
come.pt;ator la 7Jati.JJ „Sc.tnleia tinerelulu i". Badea 
MJNDU, redacwr-şetadjun~ al ziarului „Dobr-0-
gea noul" (Constanţa), Ştefan STABL, redactor-şef: 
al ziarului ,,Szatmârl Hlrlap" lSn!:tt-Mnre). 
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' 

Implicare directă, 
permanentă 

În sporirea 
producţiei agricole 

Jncercind să abordez această 
temii in coloanele „Presei noastre" 
ml ~a P,ărut Iniţial lesne de tA~ 
puns la intrePat:ea - pe care. 
de altfel. nol, gazetar.li de la „Agri
cultura socialistă'', ne-o punem 
mereu, şi anume : jn ce măSurA 
contrll?ulm prin Sjllisul nosLDU la 
materializarea exJgentelor impuse 
ele noua revolutie agl'ară privind 
sporirea product.iei agricole ? Pen
tru ci. din !TISuşl pro!Uul publka
tiel la care luorăm, rezultl că a
ceasta reprezintă una dintre lnda
tortrl le . esentlale ce ne revin sl. 
chiar dintr-o sumară clliM a ga
zetei. apare limpede cA en a fo!'t 
pe deplin inteleasă şi tratată cu tn
~reaga răspundt-l'e. 

Po1inlnd de la adevnrul. câ in 
fond. producţia agrlcolă este rezul
tatul aclh·itătll conştiente a oa-
menilor indreptat..'\ spre folosirea 
cil mal deplină a pămintulul, a ba-
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zei teh nico-maleriale etc. una dlntre 
preocupările noastre centrale o 
constituie informarea largă a ci
tlfodloT cu privire la obiectivele de 
ansam~Ju ce revin 8J.(rlctilt uril, pre
cum. ş1 la modalit.ătJle cete mal a
decvate de realizare a acestora. 
Ast.ţeJ. sub genericele ..SI inflptu
lm exemplar pro1ramele qrfcul
tud i*. "Proiramul pl mlntuluJ 
programai intregU naţiuni", „Ban 
!uraJeril - baza zooteJm]eJ", ele. 
am prez.entat detallat contlnutUl 
programelor prioritare şi speciale 
vizind dezvoltarea mal accelera1A a 
diferitelor seci.oare agricole, pro
blema11ca ln.făplll1rll loi:. e tapÂ cu 
etapă. precum şi experlenta colec
tivelor de muncii ce au obtrnut re
zultate deosebi-te 1n domeniile res
pecbive. 

Se c.uvine să remarc, in acesl 
cadrµ, ş,i preocuparaa noaskă cons
tantă pentru promovar?a noului a 
cuceririlo1· ştiinţei şi lclinicii, a ~e
todelor bune de organizare a Pt'<'
ducţi,el şi a muncii, m~tode ce !ac 
obiectul unor ·rubrici permanent.e. 
Mă rei'er. spre exemplt1., la eeea ce 
apare sub genericul ,.Experleota 
inalntaU - temi de sludJu ~ ac
Uune pentru toţi luoriitorll d in a 
grfcuUurl", Alcl relevăm modul 
concret . ln care· uni.tl(.lle fruntaşe. 
îndeosebi cele distinse cu înaltul 
litiu de n Erou al Noii Revolutii 
Agrare ". au reuşJt :<>A obţină re
coi le-record de cereale. plante ·teh
nice. legume. cartofi , lapte, linii. 
ouă etc. La rubricile „Economle-or
~anlzare-conrtueere", .. Dln viata 
unltălflor oooperatble" insl:-iăm . 
deopotrivll. asupra aspectelor rle 
ordin 1ehnlc, a celor econom i
co-organizatorice. evidenţHnd i.n 
;i~Jaşl timp ş i contr!butla ho· 
tăr1loare a iactoruhd uman. 

De mare interes p<>ntru scopul 
propus s-a dovedit a fi şi rubrica 
noastră de şllintă şi tehnică, în ca-

drul ci'lr~la ne străduim să facem 
cunoscute cele mal noi rezultate 
ale cei-ce1ării şt1inţi!lce, ingineriei 
1ehnologice, precum sl modul în 
care acestea sint hnplementate în 
marea producţie. 

Rubricile, suitele de pagini speci
ale nu reprezintă declt o secvenţă in 
ansamblul activităţii noastre. La un 
!<ludlu atent al pagtniir>r gazetei 
apare Umpede di problemele sporirii 
accelerate a producţiei şi eCJclen\,ei 
economice sint sustLnute cu !nsfa
tenţă in majoritatea at ticolelor. re
portajelor şi fllsemnăr!lor noastre. 
Şi ·aceas4l fie cli avem in vedere 
r idicarea cunoştlntelor profesionale, 
stiJnUfice şi tehnice ale oamenilor 
munc:U dfn agricultud, dezvoltarea 
conceptlel ror tnalntate fată de pro
prietatea o~ească, C4tă de muncl\. 
necesitatea de a gîndl şi acliona in 
spirilul noii revolut.I agrare, fle că 
\izăm problemele noului mecanism 
economico-_financlar. ale autocon
ducerii şi a~ogestiunli u.ni.tăţllor, 
ale ln'lroduc.erH şi generallză'rtl pro
gresului tehnloo•ştllnţific etc. Un 
loc aparte il ocupi\ in acest cadru 
pagina sau paglnlle speciale con
sacrale, numh de număr. actuali
Uitll agrai·e. titrate sub genericul 
,. La ordinea zilei l.n qrlculturi '' 
sau, in perioadele de „ vlrf" ale 
campaniilor agricole, "Prlorl~tue 
d ptlmlnU". Ţinlnd seama de spe
cificul şi perlod icllatea publlcatlel 
noasţre_ am rons!derat util ca t.ex
lelc respecjlve s3 releve fn mod 
deosebit recomandările cercet~rll 
şHinUficc. metodele aplicate de 
un!UH lle fruntaşe. experlenta unor 
colective cu rCT.ullatc bune in 
aplf.oarea tohnolo~Ull)r modeme, 
ln efectuarea la Llmp şi cJe call-
late a lucrărilor agricole. 

Avlnd în vedere argumentele 
pre1.cntate - şi inca nitele pe 
care nu iconsider ne.ap!lra,t n~ 
cesar sfi le adnuf! - s-<'lr pl.rea 
că am râspun<; lntrebăril ce ml-am 
pus-o lnltlal. Realltate:i esfe. 
<:A. d in păcate. nu-l usor sll măsu
~ valoarea contrlbu~iel noastre 
m acest domeniu atlt ·de hnpo1,tan•t. 
Din 1;crlsorile sosite la .redacţie din 
di<ilo~urlle purtate oe oaret'.irsul 
deolnsârllor pe te.re.,, putem dei>
prlnde, este toarte aclevărn~. n ume
roase concluzii favorabile. Clnd. de 
plldil. un preşedinte de cooperaUvA 
t>~rlcoll\ sau un soecinllst ne mul
I ume.<1 le oentru lnterventlit i:azetel 
in .ş9lut1onarea unei. probleme ieh
nico-organlzailorice sau oenitru ore-
7'.entarea unor metode ori tehnologii 
fle mart> etlclentll. ar.easi<i rE>orc

·71nlă, flresle, un orllef de satfs
fac.tie. ŞI , firii lipsă de modestie, 
trebuie să arlit di a\•em a
i;P.meneA ~itu:im . Tot a1'it de <'
rlevlira! estP ln~i sl faptul cll slnt 
"I cazuri rind ni Ilie rAr daw _.,; 
~ao((' i:uolimentnrl', cee;i ce ln
l'leamnli cli articolele noa„tre nu au 
reuşit. i<A fie indeaJuns de exollcite 
~au de convlngf\toai:e. Sau C87.url 
m care, furat[ de stl'ăluclrea unei 



fnalte dlstinctft nu am adineit e· 
teinenteJe activil:Ăţi'I exemplare des
fă,şµ~aite _ ~nta'.U d'obindir~ ei. !<1-t-O 
d.e ce; cori~ln.uind ·să ne implicăm 
direct şi PellIT!anent in marele efort 
cerut de înfă'pt~iţea ,.n!)IJ rt:voluţU 
agrare, avem roerc~u în aţenţje ~

·(ecţionarea proprici noastre ac:tivi
i.ăţi, tncepi.nd de la alegerea sublec
ţHor ,şi t~cl.or, de Ja documenta-
1"ea mai apro:fun~tă şi eontlnuind 
cu lrrtregul proc~ al muncii redac
ts,onale, spre a menfine 81 sporl 

"forţa de convingere a scrisUlul 
n,ostru. 

1'1aria BOGDAiN 

Noua 
revoluţie agrară 

• • • 
ş1 m1s1unea 
ziaristului· 
comunist 

.Ficcara revoluUe din istone el-a 
avuţ ~ronicaril săi, care nu'1lumlll 
.el 8"1 c<>~nat ~llttU ~ltate 
e.venimen~le, ci au şi prQm<>,\'a.t 

.PITin şcrlsul lor Ideile. prQgramatke, 
au rnn.~rat şi nlObUl.7.af J:$ele · 
la rea:Jlwea obl~ttveior px,Wuse. 
•E)upi eUbeiăie,- Pa~dui COtill:ini$t 
Român a tnfăp'tuit. dauă mari re-
volufi i tn agricultllră : te!9t'iila a
grar_ă ·run 19~5. cP*l.a ~<>St. lichlda'tă 
moşierlm~a ca ·clasA.. şi coo:perattvi
zarea agr.iculturli, inc~tă acum 
paţru. de'Cehl'i Ş:! desăv!tşlţă in orl
măvai:a anului 1962. {ar acu'in ne 
aflăm ln plin proces l.stol'ic de în
făptuite a ce}.ei de a treia revolu
·tll in &gttlcwituii~. n:iaJ. ·compfexa 
şl -superloară calttativ. Avem ş~ 
.şi onciarea de a ti. noi inş.lne, ·crQ
nicanJ noi~ tevolutit ~t"âre ·ale. cărei obiect~e sirlt.. du,pli c:Uth !;U,bli
nla searemrul genera( al pat1ţfdu'l1.1.i. 
„si asl1u..-e ridicarea lntregll · Sgji
culiurt la un nJvel sUferlor, sc.bhn
bi.d radicale ln IMDŞI felul de 
munclf. . şi ,,faţă· âJ tirlnlrnH. ,a) .sa
telor noasf.re Şi cr~tttea mal pu
ternici a contl'.lbutfe1 agrlculturH 
isodiilJ!lle la dezvoltar(\a, .ieneratll a 
patrie•. ra rtarcarea. bunlstiril ma
tcd&Je. işl sptrlhlate a popondul". 

' !n fata up.ui astfel de program 
t<U ptQfun4e implicatu econom~~ 
sociale şt poîltiee în ·Viaţa tărlini-

-- - . 
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mii, a înttegului ,popor, mislun~ 
z.i'arisrulul ~an est.e concretă, 
compled. $1 de mare dspund~. 
EJ trebuie . să ~ii · Iiilj)oa®]e 
gazet1u:eşti cele mal adecvate. ast
fel îneiţ publl~tla la ~e lucrează 
şăi;şl exerţţţţ. 1n m® energic, ro
lul cţe e.xwnent al o,pln1el. pUbllce 
lnain'tate, aittt in g~meral'lzarea ex
~rJen~~ avan:;ate pentnJ ~btin&
rea .unQr recOlie mail. cli; şl în dez
v&J ulrea ]lpsurfloi: .şi neajwi.s'uri'lor) 

. atftudinilpr şl P.ractrcilor !napoiate. 
~· Bomâtila liberă"- a ~lil>Iloai ~mi 
s.PeoJâle. .Interviuri, ll'ep0d.ale. an
chete (.multe insotlte de !otografii), 
care aduc tn prim plan'. o parte din 
lin.~ "Univers aJ nQ;ţl re~Q.1.uţli 
agoore, Citlltb.r:ulU.i l .se o'!eră nu nu
mai informatil la ?'li. sau un ju.mal 
de cam.panfe, ci şf artlbole care o
g)Jru;l,esc · amnlul l>~es 'lle )'ariS
!Qrmare generală a felul.ul de mun
ci , de.viaţă şl de gindil'.e ii.l. ţ~-
mli noastre eooJ)efa:t;rste. .al c:e1Qr
l~ti oameni ar mu,ncli .din aDicUl
turb,. 

S'e pu.ne i.T;l!fi1'eDâ.rea 'd,aCĂ, nentru 
a-;'ŞI iildepij:ni misiunea .h:iaedlnta
tă, .zlar.lstul agral'ian trebufe s!i fie 
s~lst. ~ ~u stnt aC{ep.. 
tW. unei profe.slOnallzări hlguste. 
cltlar dacl se aflrmA, că acest sol 
de speC:laJ.l7.are este necesar~ pe.n
tii.u ~li.zar.ea ef~aafilliifiJ. Să -nu 
u,ilăm . .tnsâ. cA palical.i.fic&.l'ea a de
venilt o· neceS.ltate strlingcntă în 
t:oa~ domeniile. ca una <lln princi
pal.ele ~ spre o ef~cli.mf~. realii . 
DupA ~r~ mea orii.ce zlârfst.a.
devărat po81'1Îă fn buzunar pix.ul 
u,nuJ bu-11· gazet~r agrar{an. C.~ o 
conalt le : să nb c<>.l.lşldru-e. din c11-
PJ.tl Jocul,ud~ că. ş;tle to.i.ul, despr.e a
griculturi!.. Penb:u că ace51'.a este 
rel'lcolUJ e&·e ne oindeşte : ţ>rlvlm 
\•ncori truda p~m~l..ul.J.\i şi cireşte-
1:ea. El lllm alelol" ca Actbr,ltăii slm.r>1e; 
.pertFerice, care nu ne oferă. chl1)u
rlle. maret.l.a Pl,"imă '(le.<:esşră pe 

ri'lăsµ.ra l ri:umsu.'hli nostru , talent. 
Fals I Nu există domeniu mai ho~ 
gat hl fat>f.e şi eVenim~te :de tot 
felul ca qpcult'u:ra. · . 

Cu atlt mai m1ult poat-e să !ie 
u:n boo gazetar agratJan cel care 
a mers .fnăcar. o da~, tn copilă
rie, descu:U ge , mlrlşte sau a cu
les, fie şl ocazio~. roadele ctmpu
lul. QmUl acesta es~ hnposlbll 'Să 
~u. scrie eu b~ sl.mţ, o~ rA,spµn
dere şi respect despre realităţile.din 
aS.rlcultur~. 1n toi.t.e cazurile. in."IA, 
cheta sW:cestilul esţ.e- :documen'tatea. 
DJn pik&t.e, prq,c'luctta noa.Std ga
zetlireaseă ră:mlne adeseori Jtrl'1u
tari ~,mO'P.,itătU. Cu o.(locumentare 
doitt if~ _d,osare şJ clttJ. cu o ao<:u
me~ fle sJ. pe tsi;eT'l.i dQr sării cl
eioasă şi de sup1,afat~ nu se 
~~e ntclo<Jar~ 'Un aa:tl~1 o\in. 

&ol. ~ţtăi'JJ. agr~1en.1 de Ja zi
a,m1 "'1omAnta. llber~". conslderlm 
~ l'1Uî1 aV'em multe de fli_clit -t>en
'4:i:u a ne. c1Sb:ll~ lâ triălţJmea ml.$1,u
n'lt ce ne revine, ~trl.J a elimina 
dl:n actlvttat.ea noa:strl U?Je1~ teno
.tne~ ae formalfsm şi ~ci!.ali
.taf!?, pentru a pftruru:te tn Sfinbu
rele realltăţll. Slujind cu cred:lntă 
si devotament D9li'Uoa. t>attidul"ul 
tn ace.oit dom"~~lu, !'LY~ ·t~ta da
to-rle de a ad.uce th paglnlle. ziarti
lul ceJ:e mat semni!Jcatl'Ve' asti>eOte. 
fapte exemf'lare de munc~. ·de„; a 
ahal'-yi.. .oJ!:ln ~rtknleJe nQ~~ l t o
i:unlle _şi· uealuns-•Jr.ilP.. deW:Alu.ln
duAle cauur~ .arâtf.nd si cli11e1~enb:ru 
fnlăluroroa Jor. tn· tndepUD.irea ml
siunij ele ~Joste· sl onoare ce ne ~
vlne frebui!C sll avem pemnar:ien:t ln 
v1>cl ru:e 'e.a ~lizele si d~baterne 
lnl tri:i;te sl ~~zdaj,te în pqi~fte '-ti-
a r111 nî ~' ~ie 'oittriinse de un tm1lt -
snkit ~nstnuctiv. ·de princl oialirtat:e 
eoni unistă. 
. Se a.fil'1'.'ll.ă d, penhlu a-şJ tace 
datoria. zlahistul are, ne'Vore de trei 
Jucrux:I : oc'Hl, ceme~lă şi tndi;ă7.
nealli. A,(lică sA sc.rli. numai şi ·nu-



Dezbateri profesionale 
mai despre ceea ce a l v!zut cu 
proprlul tău och i, cu ~ exrl:erior sl 
cu cel int erlOT'. Ochiul de gazetar 
i;e formează şl se sensibilizează 
permanent ; cel'llOOla nu este o 
prqblemă. Totul este să .nu folo
sim n umai pe cea roz ori numai 
pe cea Magră. Doar indrăzneala 
este un sortiment m.al deflclltar. 
Mă.sura sa este direct proporţiona
tă cu pregătii-ea politici şi pro!c-
5iona1A, cu dlscernămtntu l, c :..1 can
titatea de sudoare oe curg~ pe t l m 
pul documen t!ril . 

Pentru cel ce scrie despre agri
cUltură biroul t.rebuJe s~ fie. o~c
t!c, terenul. Uneori este nevoie să-l 
are, figurat vorbind, cu scormonito
rul pen,trµ a sparge 1hai'pan~. tn 
felul acesta nu-şi va mula pen.lta 
în praful rutinei şi al şabloanelor. 
ci în cerneala curată din acilncul 
braulel reav~e. Cunoaşterea ne
mijlocl~ temeinică a realităţilor 
Iţi dă puterea de a trata mal com
bativ. mat dinamic şi convlt1flător 
m ultlplele aspecite ale noi revoJu~ii . 
agrare. 

Ce stU &li folosim cind scriem 
despre agricultură ? fn locul unei 
opin ii personale voi aminti ceea 
ce spune~ acum pairu sec0le. 
P ietro Aretino: „Llls pe al tli să 

se frămlnte cu prlivre la stil şi fn 
felul ac;esta ~ tnce leze de a mai 
fi ei iniişl". 

Vf!ltor DINU 

Problemele 
tineretului 

de la sate -
larg reflectate 

Problema supu&I dezbabelrii este 
de naţurl 60cio-profesl.(11Xa}ă. Smt 
necesara deiol, şi cunoşt.1nte ln a 
ceştii! domenii, relAUa prnl-cHltor 
fI.i!\d imuf.k::!enti bl de~ 
unul efect ooncreL (de rrem1vare}. 
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De aceea \'~I î,ncepe prin a enunţa 
c»ncluzia: în ragrloultură şi viaţa 
sa.tulul mljloaceJe de prOdutjie s-au 
dezvoltat! lntr-un ri tm mUlt mai 
înalt declt (otiele de mwică. 

N m u1 fenomen sesluil U1 ~crrul 
,,sdnt:eia tf.neretnil.u1" a fost l ipsa 
mecanlzat,orildr tn CQndi.tllie in 
care unH.ăţfile rpT'ilneau anu a'l do
tlrl Import.ante. O.antUatea tnal'e 
de 'Utilaje era to106ită in producţie 
d~ di,tlie o forlă de muncii fiiră 
ca.Uficarea necesairă, deci fără ca
litatea solicitată de mij1oaee.le de 
producţie. Multe opinii (facile d in 
pun<!llul de vede.11e al €1M1îzeJ de 
sub6tanlă) puneau la vremea res
pectivă d e!Jcitul for\,ei d e muncă 
tinere dtn ,agi,·lottltură ,(termenu.I. d.e 
„ mediu rural " nioi măcar nu 
era asociat) pe ~ma atractlel exer
c.i tate de Industrie şi (le ~m,raju l" 
or,aşulliul . Corect, dar nu şi sun
d ent. l Prtn interonecUul anebete i 
Tealizate 1prM.nâ 1ip$a de meoani
za'IX>rl caUlicaţl s-a st.ab!Ut că 
(Pn.1:\a.Oox.al) se desflinţaseră foarte 
multe (tn unele zone toate n şcoli 
pro.fesionale de ,,tractoriştf", iar 
liceele a.groindustrlme se aflau abia 
in stadiul de l nll!lnţie. Fenomenul 
intermedUlr: a bsolvcn\ii lloeelpi· 
~ro:lindmbia1e re[1Jr.au să mun
cească direct pe tractor. preCerlnc1 
o (Ol'lÎce O activitate. tn secttwru'l e
conomico-admii!l lst.Tath". Atunci, 
care a !osţ rostul cal l flc.ărll 'I N ici 
atunci. n:lci acum. clupă ~e a fost 
sesl za tă situa ţi.a. f ('l'U rile în drept 
nl.I au lwiţ d eciziile n ecesare şi 
n u ati def,lnltivat cadrul Ju11id lc a
decvat. Pentru cA, trebuie ~ 
deschis : nici mii..c.ar reparLltarea ln 
prOducţle nu se fa~ du,t>ă p!'ln ci
p U el.arc, oare să asigure acoperi
rea dotll.ril()t' tehnioo-materiale cu 
fo'rtă <le muncă atît ln ~ctoţ·u l 
prQductie1 agricole. cit si in cele
lalte sectoare economice ale satului 
(medhll rural). Reallztnd ln t.<'.'13.m
na anului trecut o ~chetă pe o
goarele j udeiulul Te3eorman, am 
notat. t.ntr-o unitate care primise 
de cu'!'dnd în dotai'N! combLria de 
recolt.at porumb CP-6, apinfa \mul 
{t.inh ) in giner mecanic: „Nu pot 
sA d:MJ a.ceastă OQml;)lml , care ~
tă apooe.pe un mi1ion de le.I, ni.el 
rnkar pe mina unur absolve:nt de 
,uceu agrolndustrla~ I" 

Logic, n e vom intireba : ce faoem 
a tunci cu 5istemttle de irl11tUI mo
deme (m ulte „electronir.ate11

) 1 cu 
obiectivele zoolndustriale, cu cer
~? Ce f.acem ir.I lllti111arlm 
fOTta de munci ln "3.0'icultură (si 
mediul rural) ? Desigur, sonem ar
ticole, anchete. reporiaje, pagin i 
speciale. ·un titlu, o acţiune oe 

m:ire e rect pe care 7.larul a des
făşurat-o sub egida şi o.rga.nJzare.'\ 
ctHtor u1 ul - C.Om.ltetul Cen'llr.all al 
t!nhmH T!•neret.ulul Comunist : 
CONCURSURILE PROFESIONALE 
DIN AGRICULT URA. P.cl.mul de 
a-cest gen - Olimpiada. m ecaniza
torului - denumită un timp „Cel 
m1i bun mecanizator", se aliă in 
Acest an la a. LB-;i· edltle. Acum 
sint peste doo!U:eci de pro!ile p•o
!eslonale pe meserll dl!! agrJcul
tul'ă, induslrta al:lmentairă, stel:'a 
serv lcl ilo1· din mediul rur.at Dealt
fel, apelinrl la o metafurâ pu.bli
cistică, vreme lnrlel ungattl zlal'ul 
nostru a pub}kaţ o puglnă de ma:ro 
audientă La tineril din me<llul rn· 
ral: „PROFESlA DE BAZA - TA
R.AN, LOCUL DE 'MUNCA - SA
TUL ROMANESe••, de..o;pre car e ei 
înşişi spuneau că e greşit !lnlltu1ală 
(la circa <lot ani după apariţie!), 
deQ81%'eoe , .ip1'0!es~ de ba7A a satu
l ul nu mal este ~ de ţlran. ci 
de mecainlza~r. 7.00teh]list, h<>rti
culto1·, mecanic ele îmbunătă,ţja•i 
:Cu:ncltare etc. (DLta păcaite. pină la 
această dată. cu loate că in reali
tate m~muJ. .pro!esion.a1 !unc
\ionea.UI, nu ex:isti\ lln nomencla
tor precis şi ni<ll UJ'I cadna d e ~n
regislirare social pen1.1·u ti nerll cse 
Jucreazli f.n a~te domenii I) . Tot 
pe tinle pubHclstică ::un wom.ovat 
tit.lW'i l.ematlce ; ,.Satul oontemPo
ran pc coordonatele civlllzaţlei so
clallsic". ,.TlnerehJI - participant 
acUv la lnfiplulrea oble<:tivelornoil 
revoluţii agrare", ,.Şcoala de Ja 
11&t, şcoala pentru sat". „Afirmau 
ln FesUvaJul naUonal „c rntare.a 
Românlel„". etc .. titlu1i c;1re lHIU 
subsumat ideii de p;A1-tidnare a il
JH!ll~tului ).a vl.n\.a e<:On<>!nlcă (i;o 
c!alll, 5pit:Ltualii şi , nu tn ultimul 
rlnd. poUUcl} a satului. 
Aşadar, aspectul necesnruhtl do 

roi·tll de mu.ncă tinărll ~n medLul 
rural nu esfo incă rezoh"at, dar 
după opinia mea nu se V.:\ a:ezol
va nlclod.etă tlefln4tlv penlll'u că 
satul iromă.nesc, a gricultrura. pro
duc\ la materială şi !iP:'rltlu!l,ll't n 
acestei matrice na\ionalc runc\IQ· 
nează şi trebuie sll iunc\ionezc 
perpetuu, :nelntrer:upt. ceea ce Te

cla l'Tll un per manent flux de Une
rete. Nici nu l -ar sLa bine unui li
n~ la coada sa.pi!!! numai ţie dra 
gul de a splme cA avem ţăran'l ti 
neri, eşa oum satulul nostnJ nu 
i-ar 61:.a bine veşnic ou ul ll·e pră
fu~. De&lgur. cu greu n e nespă.l·
tim de 1<l ili5Tn. da„ ~etate., mo
dem~, progres\.l'.I OQnl.emporan, re
voJ.u~la tehnioo-ştii ntllicll pe oore 
o traversăm. mileniul trei oare ne 
aş~ptă ·c~1 fl'!'e<:i&. ,„ine !) stnt 
tot a tl tea con'd!tli care impUTl 
noUL Trebuie sli fl,m in pas cu el I 

Ştefan DOllGOŞAN 
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f n ace..t an anl.ver&a:r, în ca:·~ 
întregul popor întimplnă cu suc
cese de prest.lglu CCJ de ll) Xry-tea 
Congl"~ al partilduluj şi cea. de a 
~5-a :arulvers.nre a J·evolutlel 'ele e· 
Uberare so~.nH\ şi naţ.l(ll'lală, a:n
'WI.3sclsU\ şi BlltUmperl~lRla. mro:
~r~a a ~o de f!D l d~ ta tn~eperqa 
foanS:tormlîrll si:>elallsle a agrlcultu
rll în \ara n,oasLră s:e constJtule in
i'r-o Jmportan,t!i acthme de presl\ 
pentru t&jl zlarlştll de lli .,Doh1•ogea 
noul''. La baza aeţlunUor pub)1-
cistice intreprinse penttiu a releva 
in coloanele zi3rulU1 drumul me
reu oscendent a.I agrtcuUurU, des
tinu} nou ol satelor dobrogene, al 
loculi:ol:lllor lor am pus, firesc, Te
"ele şi Ideile reteşite dln Expu
ner~ secrcta'rUIUI general a.1 partl
dulW, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
la înalta tribună a forumului de
rnocroLic din noiembrie 1988, ex1· 
genţele MU :revoluţii agrare, p..-e
v«!erile pro~elor de dezvol
tare ~co~laJÂ a R.omânieJ. 

Constant.a - jW:leţ unde se 003'1· 
stro.iesc cele mal marii Jla.ve mari
tl:me romA:neşU, un.de se înal \ll prl
ma centrală :nuclearo-electrică, JIJ
deţuj cu cel mal mnTe potenUllll 
tu1·Jstlc - oferă .şi în domeniul 
~iculturll. !magi.nea vle a urla
Şe)AJ," b-ans(o)'mătJ pe <'m:e le-~ cu-
noscut p~Lr.la noastră, cu deonebl· 
re tn tuminosµ1 arc de t1t1ip des
clus de Congresul ail IX-Jea a~ 
partidului. P l'imul judeţ din ţ:a'ră 
l:n cnre s-a t.n<lhelat cooperatl\'i
z:i1·ea agrlcu:l.J;ur!J şl c~re, în pre
zent, dlspuhe de cea m1i intlns.'l 
suprufntă irigată N20 OOO ha), de o 
zestre tclm!cd deooebită oferi as
tiizt prhr.ilegiuJ de a Ilustra, cu re
lev.antele argumente ale fa ptelor şi 
cifrelor, drumul mereu ascendent 
al agrlculturli ln complexui pro
ces de dezvottru·e materialii şi si>l
ritunJli a luluror localililtilor. 

Integrote inlr~un ,p1·ogram com
pleit ~ include, intre a1rtele, ru
brici le ,,Satul oontemporan pe 
coordona&tile clVUJZ!lflel aoclaU.te", 
.o m loeulio1 al Joc&UtA1ll dv. „. 

Dezb<lt:eri profesionale 
„o sarcini permaneoil , o inaHl 
dat-Orie pattlotlcl - tot satul . b 
munci ID airlcuJ&url", ş.o., suit.a 
de mateI!iale a.Păntte pînli acum 
sub geneticul „40 de &Dl de la ln
ceperea cooperatlvldrll agrlcultu
ril ln lara noastrl" a fosl rea
Jizat.ă de toţi gazel.aril de la „Do
brogea nouli", precwn şl de oola
bor.tt-Orj dln di..ferlte sectoal'e de 
activltate. ArtOOole, reportaje, an
chete de oplnU, intitulate „Con
cepJla profund novatoare a to
varişolUJ Nicolae CelWfescu uri
vlnd tnfAp{ulrea noii revolu~U a
grare", ..Pe drumul desobll do 
Colll't'esul al JX-lea al P!lilhluluJ 
dezvoUhU agricuJlurli", „lnt·1r1rco. 
tJTOprl~tăţii C)Ooperatis te - .~zvoruJ 
bunhtlirli cel.OT co muncesc , ,,Bl
neasa dobindeşle, a&rlbutul urb~1~; 
zlrll", ,,,PdmiverUe Os&r,ovulw , 

Cobadln â porni$ decis spre noul 
~lu vlUor" relevă polltl:oa ag1"&"a 
justii prof und ştUntrWcA, în con
sens • ou • .lnteresere supreme ole i:n: 
lregw,Ui nootw. popor. In ecelaş1 
context 1pot amintl şi ma~rialele 
bo,gât ilusllrate apărute in .lebz\un
iâe ş1 martie : „Noua revoluţie 1&

crari deaclLuşeaă drumul spre 
isbinz:1 şi bun.ista.re", ,,Trepte spre 
tlUlll de "Erou al mundl soclallstc", 
Plenara dJn 3-5 martie 1949 -
~men.l b:oilrit-Or ln vfa4a satuluJ 
românesc, în opţiunea ţlrinlmU de 
a plşl pe calea prosperit.lţU socia
liste", „Judetul Constanţa s ub 
semnul marilor împUnirl socia
liste - a4bici prefaceri ln viaţa 

satelor şi a oamenilor" ş.e. A~

tea au evidentiat cu pregnanţii 
superlorl1.atea agrlcuJturU organi
zate J>e Oa.ze soclalist.e, mia.şu.l salt 
pe ooordonatel.e de-Lvo.ll:ăltil satelor 
constăllţ~ne spre bwt'Ast~a lootli
lmlor săl,, c,urba mereu ac;cendcn
tă' a etorturUor de per!eeUonare. 

Rubl'Jca "40 de Rnl ele '" ln• 
ceperea c,ooperat.fvlzlrll B&Tlc:til· 
turu ID lara noastrli" este des· 
chisli in' .oontmua:re, ln conformi
tate cu planul aprobat. în conalllul 
de OQ1\d ucere al zl:arulul fi de că

tre secr.etarlatul comitetului jude
ţean de parttd , unor mat.erlale Cin 
parte ex:lstente în şpec) ce Uus
trează marile pretaceii revolu\lo
nare ce au awt loc în egrjcultura 
~oas1rli soclalisUi şi reverberalfa 
acestora în vlaţa snteloc OOlllStăn
~ene. Vrem să reflectăm cuprln
zătw această realdta~ vie, palpa· 
bUă, sl:i fim oronJt:ari Udeli 
~ prezentului nost -"1 !!Oclallst, 

Badea MINDaA 

Permanent 
În miezul 
vieţii 

• 
DOI 

de la sate 

Preţ ioasele or.ien1A'11 şi Jndieo.ţli 
trasate de secretar:ul genel'al el 
prarllldulul, tovarlişUJ Nkolae 
Ceauşescu, trl magisbrala sa expu
nere da I.naltul forum al democra
ţiei rmunci.toreşti..revo1uţionare din 
a\Olembrle 1988, ~ Mesa;jul de 
Ainul Nou şl în recenta cuv:întare 
de la Consfă'bulrea de l ucw pe 

9 



Dezbateri profesior,ale 
""J)l'obleme economi'ce de Ila C.C. a'l 
P.C.R., reprezintă pentru no!. zla
dştli sătmăreni, Wl puternic im
bold ln direc\{a areşteril eflclentcl 
demersuiul publlci.stlc, a capadtil
t ll lui de lnfluentare. Aceste o
:rien!Ari şi Jndl~\U ne-«U ajut.at să 
ne reconsiderăm .şJ acU\0llatea des
DişuralJl in domeniul agrar, dome
ruu în ro.re, impreum\ cu organele 
de partid şJ organismele democra
tice l~e, oclionăm 'în prezent cu 
îDL"'l.Î mutt.11 oonvÎJ'lg@·c pentro 
schlmba:roa moclnl 111 de gi:ndlre a1 
celot' peste 70 de n\11 de ~re.ni 
coopern1orl, :li tuturor lucrlllorUor 
şi speclall.şlJJor di 11 ~grlculll.1.rl:I, tr. 
vede.ren obţinerii un'°r J:oc\l'lto 
sporlle Dn la!lfc cultum:le, înd~ebi 
la Pol'UJll.b. 

'.J.'lritnd scama tle i.;pcicLUcul j u
deţuhti inostru, de condltllle pro
pice de de-moltnte pe t"'.!re le ore
rJ1 sect.cwul vegeţai şJ cel 1.ootel\nU!, 
de®Qtrl\l'ii.. 'A!ldacto.rli noştri agm
r foni aslgurll zJil.nlc - , sub generi
cul ,..P rlorlUtJ tn apiculturi" 
materl~Je menite să contribuie la 
moblil.IZ3:r'ea oamenUor muncll de 
pe ogoarele slitmărene tn ma! buna 
~lre a rfondUlul CUDClar, 
Spot'ÎTQ ~'\delor pAmintului1 în 
rea'l lmrea -progmmelor de au to-
aprovizionare. Mi..aş lngădUi să ci
tez şi clteva Ullurf de pagini s_pe-
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etale, art.tcole, anchete, raidu.rl -an
chetâ, care vorbesc cu e?oc\lenţl! , 
cred, despre preQcuplil11e noas
~e in acesL domenJu : „PărniotuJ -
avu(ia lnkerU na~lunl, sA-1 gospo
d l rlm Judicios", ,.Viaţa ln!lorltoare 
a satului şJ a loauJtorllor lui - do
vadil grAUoaro a Justeţei S>OliUcll 
parlldului nostru", „Curl. ttrlle in tn
vă1ămintu1 Oft'o-~o,ehnfo - mal 
bl ne organJzate", ,,Mllrirca. fondului 
de ce.reale şi lcgwnc d~linat r elrl
bulrU i a naturi. - s llmulenl efica
ce pentru .reall7Mea. ele producilll 
BVlcoJe-reoord ", ,,Nici O (Oi'lpOdl
rle fără animale" ş.a. 

Ex-.Perlenl~ (ie pînl'.I acum ne-n 
di!tnonsit"Al. că nw~rlrucle concr<l
te, rod 111 p1•Qprli10r l1U!l.~tre !nVCR
't)g.a{JI, .se bucurii ele o mal maTe 
a.Udleniii în rlnd·urJle a!Uto..rllor. 
Nlclodat.â nu iiunin flu'ă ecou a
cele art:icoJ.e care sem1'ta1ooz.l\ ate
a jnnsm:l. răminetl ID UM'lli. 0 a 
te-31:11 şi scrtsoa:rte sosi te 1o Troa.c
ţie, prop1ii1le noastre oon.-1 tutlirl. 
De ~ am şi hotărtt m toale 
materialele ce «Par f;Jl ziar pe teme 
<te agricultu.rli să fle, in exclusivi
tate, r\1dU:l deplasArllor noastre in 
teren. Desigur, aceasta solicită e
fortu.r.i supllmentare, dar nu lip-
sesc nici satisfuclille. SalisI.acţH 

care pOt a ol:eri te numai de lucrul 
bine fiieut 

O m n l 11\tla'I: . 1 t~\îe ~!\nrşl 
c:wti1\11 1oolei·1ul~or. Nu il'le mal 
permitem să pitbltcăm ollice 'şl <ml
cum, înainte de toate di.q respect 
!a(.ă de cititoru MŞÎil'i. De alt:rnin-
1crl, prin abordarea frontală n 
1.'.lct1vltă\1i eronomlco-socrale ,şi cul
tural-educat l\·e de la S3t.e vrem sft 
sporim trudienta ziarului in med1Ul 
'l'Ut'al, flindd\ ....!. de ce să in-o 1re
cuooaştem ? - mal dlspUlreill in 
această 'J)ri\•lnlă de sutlclenre .re-
1.erve. Din acelea?! considerente ne 
ocuptim într-a mă:sură mai mare 
decit 'inalnte şi de unităţile care 
obtln pt-.:>due\Jl mal reduse„ deşi, 
în mod oblecliv, a u aceleaşi con
di tl l ca ,Şi cele cu pl'Qdu~ll -recm'd. 
In aceaslll prlvlnţA am neglijat o 
rnodâlltate pub1lcl51Jeă mal veche, 
dar care şi-a doţred_ft î ntrutotul ~ 
tlcacltote.1 : compararea unitliţlfor 
cu QOn<UiU Identice de sol şi de 
climă, dl!eren\e1e de ,produc:tle ex
pltcindu-se .doar p l.'j1n organizarea 
mai sin.bd ,a acti'VJtAţfl. De aseme
nea, vrem să ne debaraslm de o
b i<.'elUI de a publica ma't.er.lale neu
tre, ca.re nu supără pe nimeni, ca 
şl de acela de a a pela .la .rezd.LvAd 
grafice în,vechlt e, .facile. ~ Uustra
ţ;U ce nu spun nlmlc ellc. 

Aniversarea a patrn decenll ele 
Ja începerea oooperativ l:tâ:rii agri
culturdJ în Romiinla şl-a gislt 
looul cuvenlt fn pagl.ni!e ziarul-ul 
Q'l(IE;~ O seamă de reportaje au 
căutat sA demonstreze, cu puterea 
de convingere pe care o dau fap
tele, ju!>l.eţea drumulUi nles, la in
demnul partid ului comunist, de 
oamenH ogoarelor Săfmă!rene. Au 
:to&t: aduşi în -prim plan ţărani coo
peratori. ~.nizatori, cu m unco 
şi cu vlala lor, In !apt ec-01 ade
vă1"3ţ I ai zilelor noastre, oameni. 
care, indiferent d e oan.dltllle cll
maUcc, şUu doar un sl?JgU= lucru : 
pcnt.ru a. produc2, pd.mint11l 
ll.'ebt1le muncit cu sudoare, 
dru- şi cu ! n teJlgen.ţă. Iar asemenea 
oomcnJ 1-.am gllsll ş! îi gâ$im t n 
unun,1.r cum sfat C.A.P. ~anls
lllm. cL!slJnsă· c1:1 i.na'.ltul Utlp de 
1,E1•ou .;li Na lt Revoi uţii A$Mre", 
sau în cele <le n1 Peh'eş:.l, Fo.~I. 
Cl1mln, Uvadn. $1, blneîn1el~, nu 
numai alo.I. 

F1lnddi ne arlăm in plini\ 
campanie agvtcolă de prlmăvm, 
nş dori sil mentionez !!li ne strii
duim dln toa~ puc..u-Jle s:f a m în 
miezul vie~ii, awcă aJ muncilor agri
cole, nu ca observntod, ci ca parttcl
ponţ.i actfvl ta macen ~>ă!AIJ::? pen tru 
1·cco!le bogate, ')ferind cl1itor:llor 
noştri cronici ffdele ale acestor 
„zile fierbin ll". Vrem s! il'le impli
căm ait mal puternlc in tn!ăptulrea 
program el()l· prlor!t.a:re, din agricul
tură, esltel ca noi unltăli coopera
tiste şi de stat de pe- meleagurile 
de nord-vest ale \"ITU s-11 se tnscrle 
tn .rfndul celo:- ce !>Qartă ct1 cinsw 
t itlul de „Erou al N·~ fl Revolutu 
Agl":lTe~. 

Şfetau STABL 



O temeinică pregătire politică şi profesională 
a viitorilor gazetari -

Convorbire cu DUMITRU POPA, şeful Catedrei de teoria şi practica presei 
- Secţia de ziaristică din codrul Academiei de studii social-politice 

1l n treilga act lvlt.at.e d in A.cademf~ de s tudii socio.I · 
polltice este deLinJtn de spiritul viu, dlnamic, ferm 
orientat spre nou, . pre cunoa:şterea 'l"eal i tă\ ltJ pOllLlce 
şi sociale, a expertentelor şi contruntărtlor de Idei 
acluale, in d ep lin consens ou indicaţiile şi orlen· 
t il:rJlc de e.xoeptlonală valoare teoretică şi proctlcă ale 
secreta.rolul generel al .parlld-ldul n rt.ru, hw-arăşu.I 
Nioolae C'....ea u.~. 

ln mod deosebit, pe baza Hotăritll Secretarlatulul 
C.C. al P.C.R., d.1n .februnrle 1987, p ri.vlnd perfecţlo· 
illarea. întregului ~~ lnstructlv~ucativ din Aca
dem:e, au fost a-eale, şi au i a;-t validate de a.clivl
ta1ea concretă, structur:I organlzatorlce şi dlsclpllne 
n oi de studiu, noi mQd.ali t.ăU teor etice şi pi-actice de 

tnsuşire, dc-_Lbatei.•e şi olarllicare a problemelor s.Pe
ţlflce domenlllor a bordate. 

l !reşte, pregAUrea gazetarilor nu !aee e.x-cepire. 
Ne-am fnlărit această COllyjngere 1n w:m!l d.!scu\iel 
pUJ!l:ate cu Dumitru Popa; şeful Cnt edrei deteorla şl 
pra cti'Ca presei. 

Cum l:ntes·locu:totul, n QStru se allo fntr-o perio.a<llt 
,.de \' il'.l ". ca Tedactocr-şef al ootldl~uiulill~ă ti1 
cur& de aparJtle (am.Anun:te tn Interviu şi, mal nles, 
în reporUljuJ ce-l însoţeşte) ne-am mulţwnll. deo
camdal'A, cu prezentarea innoirilor - de altfel cele 
mai substanţiale - a.duse oon~UeJ şl modul.Ui de 
organizare a cursuluJ de patnu ani, cu frecvenţă. 
De$pre celelalte terme de invăţ.ămînt zl.arl$tlc, alt.a 
dată, sperlm pe cu.rfnd. 

- Cum este ortantuti ln pre
zent preglllrea telle.l'all ele bui a 
vlltorUor s1a.r1,u 'l 

- Faţă: de ceea ce n !<l6t cu a'nl t.n 
ul'Tllli, s-au produs mulleschl.nlbărl 

Pregltil'ea generalii palliico-ideo
loglct\, eoanomlcA, fllosoflc.ă şi u · 
manlstă -a vlit.orilor ~I se 
tace ln comun cu a ce1orlal11 stu
denţi de la ln$b!tullul penlro pre
gătirea cadrelor in problemele 
<?onducerli s9c.i~1 -ipolltlce - Zda 
l'ţstica. ~d o secţie a acestill..a. 

tn pri~ d(l(I ani, un numlht 
mare de oi;e esl.e acordat eco
nonllei ipo.litioo1 t.eorlel şl pra.cticil 
vJeţtU de pa.c.t:ld, CU<lSOllel, so.clo.
Usmultli Ştiinţi.fie, Istoriei. patil'del, 
istor.lei eul.turu, mecanlsmulul eoo
ru>mloo-finanolar, doctni.J'ldor poli
tice_, m~ce. l'cla~li!QJ" tnter:na
t.!Onale, romerţwui ex~or ele. 

l_e, acum are poslibDitatea. să v erl
tlce tooci:a. p1'1ln practlcii, a:oum, de 
!npt, .tnvaUi să gîndeasc.ă reâlJta
tea, S·O lnţeleagă, S-O in:t.ei'pret-e-
7,e ş.1 , m perspooti.vă, sA o poată 
transpune <fntr-<'l !ormA pub1i.ci5tJ
cli de bunA calitate . 

- Ce oblecilve urmireşie Cate
dra d.e teoria şi practica presei 
prin pregitirea speciali a aiuden· 
ţllor d.ln primii anJ de stuaiu '1 

Conslderlm această !d a pre
gătirii esenţialii pen'IJ•u !~rea 
V:Ht.oo;ll011 gazetlarl. Acum s:tu:den'Lul 
îşi insuşeşte concepte l!undamema-

- Accen1t<u.1 se pWle pe coeren -
ta şi clrutitatea scr:lsului, pe dez~ 
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Convorbiri profesionale 
vcillme..'t ca;pacltăt<li studenţHQr de 

..n e.'<prlma co.n\ringăt-0r un glnd, c:. 
Idee, ,un !a.Pt de vlată. 

Pnogramn prevede, pe toatl't dn
irata unului ele !ÎllllVâ1 ămîn t, e.'<er
clţll de o mare d;lvc-i'sitnte, ~are 
$i1 asigure i rnbogjţrirea eonlclll·ilă 11 
vocabukmllil'ui, a modlliitttţji}o1· de 
~OO:actare ~i, fl:rcşte, .dezvoltarea 
capadit:ătf.i de a se aipropia de o 
exprimare cit m ai perscmmă. 

ln noolaşl Ump, poobrru !'>.cimele 
două ~t:!mîni ale pr~.inLlclf de 
''mii C-Om~t.e. C1U tLuraw de o 
J1ună„ sliiJiden:ţîi sini; J;eprn·tiz.aţl rm 
organizaţiile de pllli:lîd d'Un cildrUl 
up.i;ţăţlilor ecoDO,n.lre - eel d1n 
enul l I.a 1llil.Ve1ul oom.~telor de 
partid comun::lle SllU ale Consllllilor 
U/1.ioe egro-tndU:.~S'le, !al" <:ei 8ln 

a:nul n lla. lntreprtnderl J.m}ust:rn~
le. !o u:mn~e d:,pl~I, prac
tim se dţs!Uşoar.ă · la .r.edactllle 
ju,deţene, 1.1.:n.de sbu.dentli smt ini· 
\a-ţi în A.B.C.-Ul n1'Ufl<:!l!l redac\JO
na'.le. Insot~ ~ d~urileo"t;are zia
rişti ou e'XJ)elllenfA, rednclează ,ştd.t'l 
not~, ml<.i ,l"~laje 93.U _,ntm:vltm. 

.Ftreşte, cel mal t.alentaţl, te"i 
<ia.re :vm ~ ~la~ cu un exa·
clti.u a1 -scrlsiului smt itnk\graţt în 
munw"8 rectacţ.iOlll!l!lîi nanmală, cla
l)Ori1nd anehe~. comentârii. ln-
lriild in 5?00i:acua ll~cUir.ld ge-
nurilor gai.etiireşU mai t~mp]exe. 

Impo.t'tan.t e6t-e cli încă d.lîn mi,u1 
l Re. rn~Ce cu NL.u(fentli diîe
renţia:t, m ,tµn.c(ie de pr•cglllh'eu 
genei'allă şi s)>eci!icît. 

Învăţăm gazetărie ... 
Din experienţo r eoU.zatorilor gazetei-şc0olă 11Rep·orter" 

Un.a dlniJ'e c~e mai interesante c.~erlenţe pc arum.ul ilc'(lenlrll 
ga~~tareşt,t i:Amino 1fkă indolalil, J>Cdo.ada J)e~recutll pe băncile flicullllţU. 
& te timpul in caro tacem trC<lt!.fea. de la opfiune la fonillll'ea callCl~11or 
necesu e acestei profes:iunt Este timpul ln ca.re, pentru nlulţj. incllnnţUJe 
capăffi un con tur fot anal cililr, prctlgur:ind t>Orke~ul ' 'tltoruJul gazetar. 
Dlir, mal eu Se:l:nlli, est_o p!)l'loada 1n Qare fiecare dintre Dl)l des~petă 
- în .P~lel eu aeurpuli\rile teoretice atu de :n~esa.re - manletrn perso
ualtl ae redaclare a unm· mater:lale pubUcCstJce care să•J expdmc deplin. 

Silntem în al pat.rul~ oo de prţ
gătiu:e J.a Sec~ ele ztmiistl,cA din 
cadl'Ul Academiei de Studtl Soclal
Po..ti,i,lce Cle. 'Pe ling~ c.c, al P·:c.u. 

J3enel'lţlem de o publicilţ}e-şcoală 
- „ţtepoder" - care apm:e ru ~2 

IREPORTER]~~ 
şau U de pagin:i. Oazeta E5te na
liz:aUl <ffe ook-e studen~i1 Gil'1lbor m 
"Şi W, wi ~ deschid ·şi !.'CllegI
lQr dltn ia:nl.l: m...1i mici. AStreJ, fli 
paginHe ~eteL pot fi i;nt.!lmte, cu 
·caraclier ~en t, a('tiicole rea,.. 
il.l?Aile de tibuden\fl willor 1 .si u U1 
~n.h dJs.aii>tra:icl~r de pt.~. E>e
sig:ur~ se tnţelege de la. stne, pi•l
me'aZă Cllltel'Jae vl&lorice. :EJute.m 
spune, m~ ou i>cwmr.fe el\ sint 14t 
mal dtJse acest.e Jll"C2lente i11 uttf,... 
rnul tin1p. F.apl ce den~ eidstea
ta QnOI" 'j;a'.lcq'!J! :tn curs de alli'
TT\l,l.r-e ~ diin a~~ fft~ de ~
ceput. Studentul Joarn 'Matei este 
u.mn dlin exempl~l~ .ce ne SUSlJ%te. 
pre.zerl\ar aHr.ma:fje. 0u toat.e aces
tea; cel:e m.'llf multi!!' dln materia
lele pu b1tio:i.fo ll'Mileetll ·rui?\ltla ga-

- Cum imblua.ţl teoria ·cu iu·nc-
trca la. nnil nmart"? • 

A:nli u r şl rv SÎ!llt ae speciWili
za.re .to v.ilitOOl'ea p.."<>feSie Ciurwl 
~ treb1,1ie sA asigllllie p1xtl'esl~na
llm.i•ea l'eală a stunen\Uor cite 
sem.ni;fi.cativ li11;\.ltulat ,, ideologie şi 
miiiest:rUe pu·bliclsf.idt " . 

rmportant este cfi, în ace,,-ti ani, 
irnkegul conţinui al prePtill'U 
f îe cii e VC)l\ha de d~cLpllncle de 
presă, . .ne de alte cijsclpllne din 
progrâmli, cum ar II amillztt ccono
.m.ică, 50Cltiţogie, şt.!111\a condu:c-el'l!l, 
rel.atd'I i.ntellM~.iroule ~i oomtlll·ţ ~x
terlor, dre.Pt .şi .ŞtlHn\ia adminisllra-
1 lei - este stnucLu.r.a.L într-o v i?.iu
nc. sîl-,f Sfllmem.. redaalionalii. J)dl
că şi p1·cdttrca, şi dezt>a:b&!Ile, şi 

tex.lele. ·elabo1.&te, ·OOl'.fform p~l}M
meJ oe lO\'lltămilll., si'nt desfln.a:te 
ga7.etcSl..Q.l'-şco4;lll „R®ort.&", pe 
c.iu•e ~e cl.'11>1.ireazn stude.ntll anlqOl" 
Itr şj JV. 

zetlt.l'Caseă a S'L'U()enpllut' din ul\.jm}-1 
(Joi am de studiu. 
~ insenwArlle de taţă mă voi 

rez1.1ma; tnsA, aa cx pertenta anului 
IV. Aoeas:t.a din dormta tje a vă 
iJnlă\4.a PI"eOQl.~,fJ:le şi nalioă.ui:le 
ho.astre, ale <.->elo.r ca1-e, peste cl
mva IrUJn:i, ne vom ~ura acti
vitatea in r~}ll~. 

In prJmu,I tl!i.roesfl.u au apli:r.u.t 
clin~ .n1a mere a le gazeteJ. La aces- , 
bea se ada'U.gl un supUment reall
:ooiţ 1of1 T"mnAv~. Alei s"'<'\ sci:iS. 
în eXâl>USMfa.te, despra vfaţ.a şi 
suocesal~ de m'l.lillc.ă ~e 100-Ull~
lor ru:es'lUl <ll'_~. .Autcu-li ~Jel 
wqmoase gazet.e (<1ţXrecler.ea Ju1 ne 
ia1)8.l'~la.ie dQar lllOUii) sint Dan Câm
peau'\ (0001'Clon-1ţ toi') 1 Jacltl Ji'lo:rea, 
DorltrJlîi' :Br-!?<\Z $1 XOaJl I.a.rob. 

Elhlborarea i.1 âi·elo.r Ci\Ji!)l'.l!lld e ci
tevn eha_pe. De fapt, slnt. Affi!leaşl <IA 
la dr:klaiie pul>llca~le. 1o primul 
nnd, ~cepem s-~ 'nw;nit.ulul 
res.pecJdv. ?n ·această etapiţ Pot
nim, I.llreşle, de la ccmt inUt\ll de 
Ide i, rte?.e Şi orJenţărl 'C.ttp~ in 
eXl>l,!.ne.l!i l~ to\t'aJ.·A:'fU.lttl N icJQ.lne 
Ceauşt'5Cţ1. -precum şl itrt celelalte 
d~~ dtl p.:g-!ilCl olU'e ne d l
reojiloneai.ă aclJvH;at.e..-i. ·!Jt 11,nnlna 
lon deilmltmu exoot domerulî.l.e pe 
ll'al'e llrebule să 1e abordăm. ~vem 
m ''cd.er~ ptob)emau~ ~H!co+ 
P~.9,~iM, eoonomicii, s~~a. cul6u
ra1'-eâ.uaativă. 'Oh ~pa,t{t1 ."lmplu con ... 
snmilm, h1 ce prîv;:şte dl'Jl'llM1ul e
t.onQ!ille, pi:eoa~Cll' omrtenuor 
mu.ncl;J pentru ir~ti~ea, cu p.rl
olittnte, a eX"portulu l. 

Pentru c:n am a}ttns m ace$t 
pum.«!; se cu\ţ'4l\e să sp\lnt."m di arJa 

La Ubi>rdforut TV, studeri'tf, 4în 
ari.ul rv sînt fai'ţtaţi în tahie«? 

mesenet 

Ccdre dldootlce CtlPr.donofoore a le octuolel ediţii o aotld\o'nului : 
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Ale.xanc:IFu Brod1 Vloli.e::o Bucur, Nic:olae 'Anghel, Dumîtn1 Bălăef; ~on· 
stantln Amarllei, ~crrin ·S.tolon 



De f.ap~. atit cadrele ctîdactlce 
cît şi studenţ1l l :;e co?l$l6.eră mt?m
hri ai «>i..-puhl,1 redacl:ic.mal. 

Un alt prile j d.e verilloo:re şi 
toi.odată de tmbi:Jgli~ n C!UnOştil1-
ţeJor 11 t·e't>:rezlfliă 'lllln.a ele pTactl
că compactă la .,&lti.teia.11

, „Româ
nia Ubei•ll.", .,Scîntela tineretului" şi 
J;!adlotelevizlune. de la si'u:şl'truil 
ao ult•i ill. 

Convorbiri profesionale 

Deosebit de lmpantam t esl.e fa1ptul 
că avem o bună cs31.aborwc ou re
dac~i1e . ~ra.11:elor centrale, t1t1e 1la
diotelevJ2ll11.mli ş.l AgEMi!Pres-u.lul ~ 
ac.lii·vH~rtea cle zi cu ~L 

- q um f·unollonca.zîl rcdac:llllc
şeo·a 1ă? 

- Vol'bincl ccvn mol concret, sln
denţU anlI01· Ir1 şi lV' au ,ela.P<>rol 
l'n prlmuil semesh~u al acestuJ an 
de j.nvă~fimint cinci' ga7.ete-~nlii 
„Rep;or1'er1o eu an ntunăr de pa
gini ' Intre 12 şi 2.J. Slw::len\il nc
tJcmeazâ în ccm.Olt•U verHfa:e, la fel 
t\tl ~ial'Jşlil pro(~Ctlll.ŞIJ. Merg in 

<l.~rnenlltrl:I nMstr~ CI t"imSl!J1UiE; 
Municipiu] Bucure$tt şi S~clflt'.11 
aqrfcol Ilfov, Avem această po.sl
lli111.ate deoa.i·ece benefliciem de " 
foarte f:l'um~ şj 1.l'lilli ool.abo-
rorn ou zl~a.·l:Gl 111'1'111orm 11\u1 13ucu-
r~U1ul ", sub gir'.Jl ctt-ru:.1 ne des• 
râlt~rn activ: l:a~~ 'de rlQc~1m~ 
ta1·e zi~l!lcă. Ji>e ~me.nea1 în 
pill.gl!llll[c ~ai:ulu11-şconlâ ,fl\"b i1 ci 
UIA? art.loole reatl'l.ate îl'\ Ul'lităll 
ei.'r,(noml.~ d.bl tp;f.roag..-i ţ114"4), do
cumentarea avind loc in pedoad~le 
cin& ne d,_ep.ta.<;·ăm în ~!Odcţele fll1 
Clll'e loolijm •.. 

t<n tegăl!urll· cu 1.'~l!lAfea <1ut:na
relor, aş :Sublinia ·~I ruptul (tÎÎ. in
t<itc;IM'Uniţi. e.x,fl'.agem dl li &;let1-
mentel~ de ~r.j;ld i(i'?l, te?.e ş.i o· 
nientilir\ pe OOll!e la ~ero ca tlt>
turi de iriubrict !J)erma<nente. Mel 
muU cihlar. un <n'umă:r at ga?.etei
şC'9Eilă a ft'S~ rea:H?-at pommd de 
la s+.llldierea, insu.şlirea şl aprofu:n
c~ ~i:>WlerJ~ semiela.tialul g®lle
ral e'l p.alltidu1ui •la rri<l!t'.efe {Ol'U.J'Q 
al demociratiel llloasb:e mtmC\to-
reştl-.L"eV.olu{JonBllX! dlill1 nai~nbrle 
anul tll.'edit. 

A dowt e.tmlil !n mµ~ noa,<;Mt 
o 00castJ1rule dlsWi,bllllre.:i saroolralca:. 
Avem m ved'eta oa tiiecare c!Jntre 
Tioi :ili ~ie cel Dtltin \µl ~illr.tdl 
d.ln! flecall!e dfo!we drune.nU1e de 
:lOl!hitatc n1enţii:m.at.e. A:ces.st.ăi 
p)'.9.Ct!eâ - eX;Jllresle a eldgenfei 
<l0!10i-il<lerit ca:U$:el .noasJre - şi -a 
dov:edd.t l.l.tllMm:tes.. i deea fi lnd acooa 
:de a nu acce:pqi r, aşa~r.lsâ i;p·!!-

111n1it1u·e ln i·indut'lle iioaslre. A-

intreprlri.deti, in i'1'.lb'1ii~u~ii, îin oc
_g.ainilzaţi! de partid, ~~ aduniU11 ge
!llerale, irl cerlltra)e ŞI t;ri:fulstet':e, 
pentru a se documenta cit m.al te
melnilc asupra .sub!ieCtului ates. 
Sirrt vizate domerrîtiJe esenţiale. aJe 
\1e~l1 poli lntee, ecan.om.lce, .sci.clal
cet,ă~ţl, a:l.e prop;agandel şi i
<leol.og:lel, '(lei li de pruiUd; re1at iJ
kll: tll t e.maţiianale. 

La l:ncl1e-Iere.a pt?.limUltJ.i semestTlil 
a:!, 81'1lU1Ui !IV, componet\!;ii ac~bl:rl 

an e.lobowcallll. t!rm:p de <>· Iun~. im 
cotfdian in pat:mi rpa,gin:i. Sub con
<h.fc-ilt-en ca(lrelor did.aebiire, sbll or
~jzatp ~'p ecl'ltPL: d~ lucvu, pe 
:.Ge şi 1nrm.ete ~e Zlâl", 

ceast<l ~m~ ·ln sa..-ciua rcda(ţltlur 
1n care VOJ11l lucra. 

Toti amim se sllah]1te'i'IC şi unîl:ătlle 
buaureşt.cne unde se. VQr rOO[lza 
matenlalele pul)jj!clsl:f.cC. V~ 
~tifj?} :;ă as~ăim 1l ma:! pmptlt
\11me1ft ltustl"alle a col eclri velor de 
• :irnem ai munc!U. P..\1fMn spuine cu, 
PIMoUc, ~il!l e;\'lrem de puOne i1~-
1~·ppJ'ltnde-H bucureştene ~JY.t'C. cn:ra 
n-am .smit'> pS!nâ in pTezant, 

~r.măV-!area etapl'i o 0011\'ltlitplt!J, 
ries:gµr:, o~ep~ Acorţl'ă.ro o 
rnar-0 ntcmţie acestei activ1rt.'i.t11• i'11-
t't"Uott J;ll'âet::!ca ne·a catW!n.s ~ ntl
ma.iL o bună. c\UiQaŞtere a· rea1ită~ 
ţîi n.e ~te. sl auieiu artlcr.ilc 
001respu:nzlîtoare ~x;ig®telor 1a 
care tt;oebll!e să răS911n®ril.Aq:J in
teies că tiumat iin mi:l:l'lc.ul oâme
nilw m1JI1di, 11>1mud aprop:Ltnnu-ne 
de ~t'lril~„ de ~pţel'e lor pu:lem 

'1"6Nil7.Q ~l ~~i de r~1*1lâ,J. ~
V1l.Tia.l:e1e i:zN.oo:re .<rle ·sctil.sului s'int 
şi ţ>entlm niQi. v:ia,'tl:I. oamenii. 

UllJltoo~'ă. ~ţ>pl. ~l!llJ'C.'I Jllll~ 
1.'l~elor ~I L~ea: r;av..etei. N'u 
vom in-;i..'>'ts as.upra a.ces'!nr as-
pecte. Vitem d~ să a'Nitlltn că 
aveai oond.tttl l;eh:ni'Oe corespt1~w'i
•loare in tlpogM!da A'.ead>emlel1 

O tra+~e deosehltl menH! pe
ria1da în care ne ~flăm aâUm1 c1 
sbudenh Iii 3lllUlul IV. Si.ntem. C1'm 
n mnlm noL In perio::ida de pr:acti
că.: de cot~d.Ian. Real.12i1m. s!p'lâmi
nal, pe· 9 ar .cw.m1it unel lwt .cite 
pa.tiru rmmene . ale ~zetei-:ŞOOSIU. 
Deşi ntt ec;te oenthl ·J"·lma d3t4 
cind. ne d~şurMii .ar.tivit;µ.~ la 

Gru.pd d~ .stoder.11 : Emil Alniîişon, Iancu Boeirhl, Cri~on Andree:scu, 
Dorina Bre:n, Ana 09u~1eonu, <::omelto Niculo, Joano Cirste'°, Dan 
ClrnpeC1f1, Gobrîel Nicuha~u. J0 chl Florea, Do.nielo Dumitre.seu, Marlc~lo 
Donciu, Va~lfo llub Mmin Pău..şon, Nistor Tună.sesc.u, Vosfle Luco, Cor· 

men Purdelea, Nicolae Eno che, lottn Iacob, Dan Oaoeeo, Aurelio Nl\u. 

Slut momentre c.ai•e vetttt)d şi 
eet1J'ffc~ <tP.ttt.wijpll)e ~e p~ltu 

.m~ ale vUf.ol'll1lr gazetru-\. 

- . şnam Inel înainte de a '1enl 
Biot clL vi atJait toClllaj Jntr-un 
asemenea „moment". De ·a.Itr~, tn
treruperile frecvente a.le dl.11cu~iel. 
ml-au nml.tltft mereu c.!t siau de 
vorl>l cu redadorul-şel ol cotJdl,41-
nulul-ş-col\IA ca.re tocµna l a dC.111a
.rat. Aş:nda:r. uJf.ima inlrebai'e : cun). 
aoreclati, Pe bază t~ultatclot ilo 
plnă acwn, vr1nrn1.ma d e lnvlt~ămtnt, 
lllt(at-A r ecent fn \ijgonrc.? 

- T,rebule să sp\m ~ acenslA 
prognună a cunc.>Sou~ un m:<kles 
de elaboram p11n de· inw\~nte: 

un oot.M1ian (avem i.n vedere fâ,p
~ cA am ~en~cra1. de J.mLcilcl1e. 
.de van'ă J.a ·Zl:a.re j udeţenc 'Sau cen
bale), aceasta etapă do ptcglttn:e 
practică es~. penll•u noi, . o nou
.la.fie. O nou.fia~ C<Xrrfe:nliă de faJ>c-
1.t11 cti J1ol .sintem acum ccl ce >re'.a
lîzăm un 1.!ar cu o <lparlcţre atu. de 
tjgui~ă. 

Sin-tem orgamzaţi pe m!.crogrupe 
de stt.tdent~ a~~ ~menea fnr
matil de li:wru J·e,vemincl11-t ~'lll·cl-
11a 1'e.'11i~i şi asig11.rilJ.'ill aparl\1-el 
tl.nUI au.t,Ţnă:r ţ'!e -zrar. A<easta nu 
i nseam.n li, irui-ă, că. do.:1I" cei pahl!ll 
sau clu .. 'cl sbllrlenW dlnbt-o nliarogt. red30tează mat.e!ti~elc .ne
ces8l'e. Avem 1,>n l')(,llîtorott11 de ar
ticole di;v.en;e la caire apelZim a--
lltmcl druJ â'lcă~Uilfm ,5lJill'l:8r\l1 .şt 

·tnache~ ·~t.1l1.1j. l?Ji:nelwla aldr 
·bu.~ie a gr.~ ,die mdenU de 
serviciu este -aceea tle a :a:slgur,a 
aotuâ!:lta.tea oon}lnullllliUI · mat.etrl.a-

& 

ln.că din a.miL L st11mţii Seaţtet. 
de ziaris"tlcă îşi lnsuşesc o deprin 
d.ere ce ie l.lO ft de mare t oios : 

dadUourafie.rea raPtdii. 
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ln Laboratorul tLpografic ac veri
ffc4 paginarea zlarultd-şeoalci 

le!oi: cuprinse in ziar. ~„e exem
plifica.re, apelăm la modul de re~
llzare al numilt'ltlui din 7 .martie 
a..c. Co1ecllvul de stuaenti (Mm
celn Danciu, Vasile llut, Marin 
Păuşun, Dan Cămpe.an şi mit"ru1 
rlndurJlor de lat.ăl a f06t oondus 
de leolor univ. dr. Viorica n um.n-. 
Cu Q zi !na.ntoo aparl\lel. r;um"W'Ul 
a f.ost d!sculob tn t>adl!UJ catedre . 
iar dupA. aprobare, impă.11\lt 1>0 
sLtrdcntl. Dan Câmpe<m Csecreta\·u1 
de t-edat:llc al t.uturor (lJ>ari~IUor) 
a reallwt. ş i de aceastli dnt~. tn::l
chct:i. l\"'...arlcelcl Do.ncru 1-a rcvmH 
pro;;lltlre.a P"ntl"u l!P<Q" a art!colc· 
lor lle 11.l~ ~nam.iL'e .sl :;o.-1"1.lc 
Vas'le llut a redaci1'l-t sau pre.g611t 
pcnh"ll tl~r maieri.alele pe tenie 
ldeo3og~. ct.c ~1aţâ Qe partid şi 
cilltural-edu~tive. Ma.ri.n 'Păuşa.n 
s-a ocupat de 11llltoriia1el e spr..-t!ve 
şl de. p:i~ln, e.' Lc:niă . Pcnlru ;J· 

ceasl'1 <1 a}l('lal 1'a bul~t~m?.le \ ~r
~ pc c1re le p:r mim ~IX"':1-J 
penhru reo1lz.?.J""ea g.azeteJ-şroal l, 
A~~şi rn\Cl",~upâ de :-;l'udr~iu 

o eCe<lliu:ll in1!'e'.lJ,?,, a~t1vltntc <le 
c,~gmi.arc .n npar\tfe1 ~;;iirului : !"~r
vieiul ele t'l'l."ecturl\, d e- cap lu"1·P:>
de, ,, ~t buhul de l lt1ar _şi de dl
fu7.are. Ne-.1m oo:nvlns. în l„l ace-.;t 
ttmp, dtJ utUltate:a s<>..n'lc.iulul d<:"-
!ăşurat. tn llpogi-.affe. Pr.aetk, la 

şi este normal să fie a.şa penl!ru 
cii este cu totul itnedltă nu numai 
in invli(amintul z!allisUc din 
\.ara noastrn ci şi in ce.1 din alte 
{5rl. Nu ~ ntci uaJ secret din 
!apt.u1 că ;itit ooneep\ia cil şi 
s1a-uct.11rarea in !(n:ma act·uaHI ~ 
dotot"eazli conducerii Academiei. 

P ot fi sugestive chlar t.ilau:i.ile 
celor cinci secţiuni ale programei : 
„A fi blne Informat din punct de 
vedere pollUc şi ldeolo.gfc„; .• Tdcn
tl!lc.area, selectar~, 1er.arhizare.:i şi 

Telatarea unor fapte. eveni.menlc, 
id.e.J cu semnlClcaţll :>\1bllclsti~ : 
„lntenprelarea şi ar~umen'l.ru"f."a 

speci1:1ce gindll"ii ~m:istki!" ; 
„Structuri ldealicc şi cxpre5ive in 
scri5Ul ziaristic'' ; ,„Munca m re
da.cţfe. Cotidianul ". 

1tl c.e prlveşi.e searetarlatul de oo
dac\Je : dlmenslonarea mate.Tlla.1e-
1ar, aşe.UN'ea aoestom ~ pagl..nă, 
a:lciltuirea unor pagini tematice 
speciale. 

Actlvit.llea în tipografie lncepe 
d1mineata. Tl'lale O.l)C.raţlunlle de 

Am avut repet.ale dezb.alerl pe 
un mare număr de variante s.1cce
sh·e şl credem că la ora aclualâ. 
programa, a,"<I aum este. 35igură o 
temeinlcli pregAt'.Te politilcă ş1 pro
fesionalii a vllbo1ilor zlarişU. ca~ 
paom să intelengă , să ln'tert>retetA 
şi să comun ice p1i.n ln~edhcl 
presei, tumultul rea'Utălll. marea 
bogăţie de idei, te1.e, direct.li şi lnl
\iatlve de aclJu.'le, pregnant puse 
în lumind de docu.'11l?llt;e!e pa1'tidulul 
nostru, de ~ secre1.aruhJl său 
gen5rtil tova:răşu1 N:l-calae Ce3uşesou, 
Md;reptar exemplar al intreitl! 
noasbre vle\li pollticce .şl sociale şi. 

ill aeest cad~ al acllvit<\t;!I pMesel 
din ţara noostra. 

Rodica ERBANESCU 

ceaşlă oră, i.nt1rc :noi 8Ji fle TI u mal 
vUtorl grm~1at'i care-ş'i iubesc, cu 
atle~·at, pt·oresHmea aleasă. 

Men11o.năm cileva din.1re rubri
cile pe:rmroicnle ale ziarul.ul : ,.ln 
spiritul orlcnH.rlJor tovarlşulut 
Nicolae Ceau.şr3cu", „rucmurltc IA-

OM ecb.l,lă. ork.a,re sludent :11 culegere a ma~or, paglna\ia, r ll", „Ch•lllzaţla ochiului„, ,,Dlc· 
a:nu.lD.Jl tV e3te ln ml'isurli sJi des· corectura, „-0apul Um,pede", „bunul I.ionar de aeniilnen te", „Organla-
iă$oru-e şi in ac~lA ptivlntli o de tipar " se cdnsum1 hl ziua re>· tla de partid - conduoltor la Jo-
aptlv;lriJa~ co~punUtoare Ln !'c- P.ecL!vli, ~rmind ca a do"-0 zi cui de munci". ,.Be&msele efl-
daet!a Wlde va fi a:epartilwt. tiua de aparJt1e a ziarullllli - s4 c1enţel'1, „Modernharea - actuaU-

Acea.gtA J.nLură a mundl noastre fie oo:nsaarntA ;t:ipllrttli şi difui.Ă· tate a economiei naţionale'', ,.ŞUrl, 
este. de mpt, şi una dfn.tre cele .nr. Fiecare oolectiv de studenţi note. fnformattl, eomentarU, dla-
mal atrncllw, mai Interesante. La tn.leşte concret rltmul trepidant loguri. umo1"', „P~ externi", 
ea se. adaugi! sl faptul că fiec,are al alcătu!rli ol a,parlţlel unlll coti- • .SPori", ,.Mertdfanele ,tunţ~I t l 
clin noi paseda cu.noştfntc de P<iză cllan. ~ ce a tăcut oa, la a - ounoqierll". 

Desigur, cele scrlse pcezJnlA doar clt.eva aspecle - gltirea, ne vom alătura cu fol~ conira tUor noştri cu 
p,oate nu cele esentfa.le - ale acl:lvitltll noastre. mal m ultA experl~tA din presă, fiind pregăti.ţi s!i 
Sîntem fntr-o etapli a def! nltl~l'U unul 1nceput de .,lnvlltil.m " m~rla lmpreunlL 
drum. Important E:Ste, lnsA, faptul d, fn cadrul 
Academiei, ne Instruim după o progratnă de lnvAUl
l'niJlt ce impleteşte în chJp fericit latura teoretică 
a pregă.Urll cu latura plla.cllcA. Toate acestea ne fnc 
să credem cil, perlecţionlndu-nc fn continuare pre-

14 

Bmll ALalJ\ŞAN 
student anul IV a.I Secţle1 

de z.!ar:lsUcă din cadrul Amdemlel 
de Studll Sodal-Polltkc de pe ltngă C.C. ~ P .C.R. 



A 

ln Valea Jiului, 
problema prioritară, deci şi a ziarului local, 

este producţia de cărbune 

O zi în reclaotta 
ziarul ul 

Şcd111Jtl operaHutY. Se cUsou.td numd'rul pentru 4 doua rl 

ln rcdacUa ziarLtlul „Sle.aful rosu" - Pc•roŞflni, o zi de mun® 
începe ca Inlr-o unitate Industrială, c:i pretulîndeni h1 Valea Jiului : cu 
producţia. !o primele cinci n'\lnuoo ale p)."Ogl'an1Ulul de lucru, se cerceten
zâ sltua\ la e:u1cUi a zilei antedQare, cifrele real Iza te de flecare • mirui ln 
pnrla. ŞI lat in pr!mel& cinai mlnule - sa1.1, ca să nu e.'<ag9.rl1m, m ur,i;,ili
toa~e cinci - se hotlirlisc .punctele 1n cai·e e necesar s~ şe del)la~.w.e nem
'lîrztat t'edactorJJ temele prlndpale ale articolelor ce vor apărea in edltla 
urmlHoare a z1~rului. Ceea ce nu exclude, bineinţeles, unnl.!rit·en unor 
ac\IUnl publlclsllce de durall'i, planuri dia amplti perspectivă hoU\t'llc, el 
reallzatt1, desigur„. fn mal mulL de oinei minute. Aceastll o~raUvltate cfeo
stiblt~ .racordare preclsi a actfvltiitlf ziarului la activitatea minierii o 
uinel derivi1 din speetrlcul publlcaUcl - de intervenţie - . din menirea el. 
Pentru el, ne spi,mM redactorul şef, Simlon 'Pop. „'E'<lsU un ziar la Peh'O
şanl pent.ru el la Petroşani există cărbuni?" 

Ziarul de mii ne 

se naşte • au 

lntr-adevăr, existenta unul cotl
dlan municipal (singurul din tarA, 
in afară de ,, Info.rmatla Bu,cureştlu
lul "l se justificA prtn lnsemnAtatea 
d~ebitll a problematlctl zonei. otln 
rolul prioritar pe care clrbunele U 

det.lne in dezvoltarea .EteneralA a pa· 
triel. La Petroşani, ziarul s -a Infi
lntat ineă dln luna decembrie a 
anu1uL 10-l-l Se chema "Z<lri noi"'. 
numele de aslăzl. „Steagul roşu" 
!Jind adoptat în L0-19. odată cu apa· 
rlţl.1 ziarului jude\ean. ,.Dru-nul 
soclâlismulul ", la Deva. (Huncdonr:1 
este singurul ludei al \ărl! C!U douA 
cotidiane). 

Acum. la -15 de ani de exlstent4 
şJ la 40 de ani de clnd apa.re cu 
1itl:ul actual - 1989 este, deci, pen
tru gazetarii din Petroşani, anul u-

oel indoit:e drb~tori - z!8l'U] se 
strAduJeşte mal mult decit olliclnd 
sii..şl onoreze manQ&tul ln'creaintat 
de partJd, de ţară, specltleul ce-l 
conferă şi prolllul d,Jsf.iru::t în pei
sajul preseJ româneşti : apropierea 
de Jooul de munc~. de mină şi de 
miner. Ială de ce apare ab&<>lut fi
resc ca ziua Si:i înceapă, ptmtru ga· 
zelar!. cu cercet&rea sltuallet µro
duci iel şi Ja fe1 de Ll.r4!1Sc ca inler
nmtia zlnrwUi acolo unde rezulta.
lele n-au rost pe măsura aşi-.eptârl
lor, a ncces!tll.llor. să se oroducă cu 
ma~Jmă prompţi.t:udme. Zlarul i;e 

face - i n dalele ]ul concrete -
doar cu o 7j inalnle pentru că rit
murile Iul. pulsul propriu tlecărul 
moment trebuie să fie, şi slnt. ace
lea înregistrate in subteran. pentru 
cil cfectelt> lui trebuie să so recu
noască, sl se recunosc. lot in can-
1 lt~t"n de c!rbune raportată zllnlc 
de Valea Jiulul 

Acest caracter de intenrentie u 
plc.UI, clklcntA. J1e mărturiseşte ra
dactorul se! al ziarului, presupune 
o Conrte bunA cun~tere nu numai 
a problemelor dllr şl a oamenilor; 
de la directori la minert. ae la ve
taranli Văll la ttnerJt care acum 
deprind rostu.rile unei profosil de 
mar;e lmportantn şi responsabWtaie. 
Multe dintre rubdclle ;..larulul -
cele rnnl clllte, de alt(el -stnicles
tinnte. toemol de Aceea, srnrprlntle
rH \rletil coleoth•elor de tnunei. a 
c1mte.11nor. a pr9bleme.lor: cu care.se 
ronCrun ~ zllflic, a nlizu.i:ntelor şi 
lmpllnlrU-0r lor, a necazucllor -pe 
cnTe la mal tnt'unp!M, Efortul ga-
7etarllor se indreru)tll c6Cre abor
darea acestul comple~ de urobleme 
d!nliunlrul său, ln- termenll cel mai 
aproplati tntelegerll clt-rtornor. pe 
un fon sincer. deschis. dP filalng 
n«'mliloclt. Se apelea1A adesea 1a 
raidul-anchetă, considernt o modalJ
lale oubllclstlcll de erect imedJal st 
lote>daU\ cu or:l.ză la cilitor se atad 
frontal problenrele, chiar acelea ce 
p.111· mal spinoase. se urmă;eşte stl\
ruitr.>r rezoJvare;i sJtuatulor st nu 
âo."lr relatarea lor. 

Oupfi cum e şi fJr.esc. ln acest 
context . cea mal mare oarte a SDa
t lulul este ae-0rdatf. in oagjna de 
:-Iar orob1em'\ilcii economice. Chiar 
ll0-70 la sul..i$. -ne .<iSl!tutii SlmJon 
Pr.>p, subliniind totodatl\ faptul că, 
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e;<pllclt sau implicit, pcoblemek?
ciirl;>uneluJ se ..regăsesc nu numai 1n 
rubrici sj,Cţlalfaate el, practic, in 
fal:tegul ziar. 

Despre ziar, redactorul .şef vorbeş
te cu aceea.şi Insu!l~ţil:e cu CS.1'1? 
vo.rbeşte si despre redacţie ; des.P,ce 
lncleplinf:cea sarcinilor ptofeslonale 
dar ş'i tjespre succesele la muzică 
afo c6pilu1Ui unuia dintre c.olegl; 
despre sls.teiilul <:le rotatie a cadre
lor intre secU1, cu .un stagiu obii
galol'iu de secreta11;1.t şi de.spre „rn
cursl\fritle" l'n colectiv. la C\,lles de 
clupetcll ; (les_p.re invllUimîn,h.jl pro
ieslonal ..şi despre „Cupa zirurulul 
f!Steagul roşu•· la schi" ek.1Maî pu
tl'ft volubil se dovedeşte în 'relatll
rl,le pdvind · propria persoan&. l!lli 
~pune în fug.lt dl e redact.or-şcl din 
1D72, cu la. Peb:oşmii a venit de la 
Deva, <U1 a fo!;t dol ahl adjunct 
a1>01 c'Hn nou i;e(lactor-Şe.i; şl.„ cam 
atit. Tmf promite. totu,ş.f. ca dupi ce 
vom discuta de..;pre colegii de re
dac~le Sfi ~~ guslm răgaz ,ŞI pe;rih.'U 
â revenî la i!upiectul expedlat cu · 
attta grablt. care rîi~az - mll.tturl
seşte ·c.a;rnetul de repart~r - n-~ 
mai :fost aflat l>înă la urmă. 

„Problemele noastre 

sint 

problemele cărbunelui' ' 

Aceast'd este Id~ la care in dis
cu \la cu Teodor. Rusu, redactor-şef 
aCJJunot. se aJunge mereu. Ol"lce :.;u
!liecţ ur[.Vind munco ~atilşll;lor de 
la PeLToşan.i s"'3r lj .aborâat. Şi cum 
pi:oblemelc sint numeroase şi Ziarul 
trebti1e să nu scn))e nimic din ve
tjere. T~or Rusu are (Poate este 
alei şi un .rellex ·depl'lns in 11al.i
tatc de cadru didactic ln I OBtii.utul 
de Mlrie) un i:egistru in care est.c 
notat„, fol. .J?ur $i sim9lu lot. Cinq 
ş:l ·di n ce u.nf1.alc .ş-a ·scrfs, pe oe-
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temă. cine 11 semnat a·rtieolul, că
rui gen publicistic ii apa'tiinea, ?la
nWea;rea slitt:lăminaiă a acUvitătll 
CiecărUi redactor, unde tunetioneaiă 
posturfle [bec ale ziaru1ur (in uni~ 
tă~le in care $o inreglsh:cn7.ă ·de
ficiente ln muncă se constltute un 
astfel de post !ht , de ·la care un .re
dactQr b:ansni.ite zilnic ziarul~. 
2-3 să'ptăminl. atîta 'cît e ne.voie, 
evoluţ4i sUuatJe1), Cine şl cind pfoa
că in ooncedru {nu smtem. slgttri 
dacii se preciz1?azii şi unde) ş.am.d . 
Un reglsh:u e.xt1~ de util pen1lru 
operatlvl:tat.ea sl ~ic,iei;ita act;!vltaUi 
tuturor şi ·a .fiecăruia cl1inr daca 
uneori de,rtoe, presupunem. şi cam 
incom()d : în el ~ preclze'ază ce s-a 
!ăc1.1.l dar sl· ce. nu s-a :i:acu't:. ctne 
a foslr productiv dar şi cine na a 
!ost proăuotiv. Despre ini·tiativele 
zlat_uluJ T~l)(IC(' RUsu ,V'1t'beşt.o cu 
p;tăC$'e, cµ firească {deşJ reUnulă} 
mindrfe. Şl cum să nu te buci.ir! 
dnd o iniţiativă cum <1 fost „Jude
cata .muncll.Orească 4'. de plldă(mun
cilotul vinovat de abaten <le la dili
dpllna muncll era „Judecai;" în faţa 
colecU:v'Ulul. ele colectivul fnsus1). 
iniJlativli născ.1;1ţa î.p re.c;tac~le ~ fosţ 
preluată ~ mctad6 de lucru de că
tre s!ndla.ate ? 

l?rob1eine1e dlrbun(!lui si, mai 
niutt decit' atit. lumea Aceasta da o 
pei:st>tlallfa1e apatilc a V~il ~evlu 
stt!Mlifor işl ln disnl itţ • cu Io~n Ou
b::k. setai sectiel .. viat~ de partfol '' 
Nii&ewt 111 lM1anl. d intr-() famllfe 'de 
mlnerl. arc ,:cArlnillele ln $loga<' 
cum i:e s~1unC' ~i Cllm spu1ie· sl.n~u:-. 
Stucl tlle de f1loz0Clc. C!Ul1St11 oo<:tunt
vei·sl tar tht ziarrl!tlo~. erei al rte ani 
de a,ctivl-ţale la )(~ar s-l\U ~r.ef;il De 
o tradlf.le ma'i v.cahe declt f:aclillă
tfte :şi ;rlnrelP in Vale.t J J.01lui -
rnlnerl llil Şij!ur. Ioan Dub:."1' tiu 
scrfo q e,-;pre mJr0.rol mî1nelor care 
au fost în subLernn, i"etimil ele me
ini;iria a:f('cllvă a oooilUlLJI. nici des
pre 111tomoh1l rurc,'I 111 wigonetcJor~ 
ca1·e~I .:urr.ea 1-;f;ebinCl J:le sull pum1~' 
noaplE!a. 11id î!C?mFe \.OJ' lzonlurlte" 
dfn 1t1'ln6. dar l.%fo aceslca .c;e sH!1t. 
h'l'IT\S~11r i n Qrlcate di!"llre arttcofolP. 
dedicate oamuni'lor cărbunelui. l?oate 

de- aceea, peutru a fi in dJalog dl
l"\eet cn oamenU, preferă dintre g~ 
nu1i le i;szetât'eŞti ;reportajul şl in · 
l~vl11I, poate de aceea pl'elerâ Sli 
fle cotnba.tiv prin a.Cirmat.ie, CU!l-' 
~ingur spune, popularlzind exemptul 
h1alntş1, ttezul"l de v lara, tdel, pa
~iUni ; poale de aceea e n<'clijit til 
u.-ebiLle s;\ · scrie scurţ. Qes! . admite 
câ spaţiul U.ll>U1f zia.r ~ .cuvine b!nt? 
gi:iSpodăl'lI. A'.şa cl.l'l'n admite că un~i 
gazetar i i rev lne ?1~1 „ dlltli mish1-
nea de a p1.me degetul pe rană dar. 

· in ceea ce-l pr.iveşte, caulii să scrie 
d~p1:e .supeNorlfa.Lea di:il'ultil, -0 
dragQstei d.e munca, a vocaţfei de 
a te lmpl,ica ,şi nu despre lene. 
incorecilludine 01•i egoism. 

ToL la u\'iatli ele pnrtid '' lucreaz:i 
ş! loil Mus't:tţâ, gazetar cl1 e:<pe
l'llmtii. oompetent., aare J:ilce partl'! 
din ecbipa de ,1eqitoriâlişt!;l' ai zia-
1'Ulu.i, alăforr de Ioan Dubyk, Dorin 
Gthela şf Co.sll' Bălan. A lucrat Ja 
Comblnalul Miniei:. a colab<>ral 
acum 20 de ani cu ei'teva, articole 
şi apoi a LL'e«u t „cu 31'me ;şi :bag;1-
}e"' la ziar, nntle- a ven loc ttn' 
mo1nent d~' UT\pro~t)re a cadt-e!Or-. 
L-am inf/t~bat pe Ion Mustat.h. ce 
il IJ>ucurli, ce ll paslQD~'l~, ce !l 
nc.mlllifWne.şte bi aclivl'fatt>.<t pi;oprie, 
ii redactlei. „ Tqlul inli păslonea..:l 
.şi to.tul mi nemullum~le" a sm1at, 
putln nea$1epţat, răspuns\11. 11 bucu
ră, d.e pllcjă. ~ Jucr~· îri'lr-o sec· 
!le ce are acce.tt. la loilte dometjjft<: 
de activHate. de la di:rbunc la sport 
şt le 01'lcc au11~. Dar evolutmo 
fnl'egJşl.rale de via(ă, ® realllate -
cpni;tăera - .nu se. pol regasl eu CJ 
d~ht.a.te în ziar dacli secUa Jllll \'n 
fl inlinetJta. dacii nu' se va r~alfza 
o QlQ11lei;-ă nou~ de a li'ala prQble
mele. E un .domenlu .1>u:t!Uc.lstk: .vu.1-
nerabH I~ Ş,Sblon - tha expi1esie, ~ 
ar~nte- ŞI ou sati!Qamfou poli 
convlnga <:lnar dacă l<ielle e~ri-
mnte sint valoroase. N'~m~tl(umhi 
mat ai·c. i:worlte ~te. intelegem, 
dln ~orlnt;i. de J:1erfecţfonare a pro
pti~ actMtlfL-lnsuocrien,ta valdri· 
fîeare a avantnjub.1! dea ri aproape 
da oamenl. c;\e „lemeJe-uide-flec.are 
zi, taplu1i ~li in. redaotle nu e sutl-



ctenU\ llnl~le ctn i:e redactlc e 71 
pentru a te putea CODL-entxa , ncre
zulvarea ~ deplin a problemei 
schlmbuJu1 de mi.im~ a l gazehu·ilor 
~I ullelc. Ce nu mi-a spus colegul 
i.\lu.stuţi.I, dur am aOal la tclel'onul 
tură llr al 1·c<htcllcl, este di, tmpi<e
ună cu so1lt1 sa (care a lucrut. şi en 
la ziar) a descopel'it init"-<> l')eŞh?l'll 
oseminte cu o vechime de <"Ca. cinci 
nifl de uni. Un deiWJu m-0l putln 
obişnui(, pe cure niC?J un 1-eporlc1 
1rn pute.a (l\'l·~l Inima de a-l u·ccc 
sub tăcet'l', e tlla1· drulă nu i-n t'o.-;l 
decoru;pirnt <le lmpncm11lul tn~uşl. 

JmpliGarea gazetarului 

înseamnă 

intenentie directă „ 

Pt-e<;cupnt. i.Il mod prlorlla.r de 
prtJblemele energellw. ale reducerii 
consumurilor. Sabin Borcan are in 
nten(la so pemwne.ntd uriguzilesuh 
plun. Intcrventw ziarului e totdea
una prompUi, se organizează d~cu\U 
cu rolec11vele in cau:tă în prezen\~1 
şcfulul direct. se C<tr e."t>llca\iJ , :.e 
s1abllese lerment; reip<>nsabillltiU 
~.a.m.<1. La „scaden.tă 0 reylnc. ast
rcl incit. ziarul, redactfa se pfist.1:\lll
ză me1·eu în pr!Zfl d.ircctfi cu l'eali
ln tea la ~i. ~especll'.l.J penlru lnlnL'-
1·1t. mi1rlurlileşte Sabin .Bor<:an, s-a 
nlscut, :hlllJa.I, dn Uti:!rntut'i'i, „din 
şabloane, deci". Poar.e locma! de a
ce\Ul a dorll să cunoascl1 în orofun
:dmc această lume. Cercettnd-o. a 
in,eles co nk:I cea UUIJ imporlnnt.\ 
prt)blemâ umană estt! -producţia sl 
din ac~t unghi se cete t:ralati\ in
trei.IJ;a lemaHcl!. Preocuont de 
schimba.ren de generaţie ce se tnre
glsl 11ell2'.li iii mlnerll, se orlenteazii 
cliLrc S1)C,r4n\ele de mîlna, călre brl
gJ1dlt!rl1 tlnet!. tiotientiall e1•01. care 
11Y.i se foumimzâ, azi nu nevoie de 
Inch umsre. 

Do1'in Ghcla. setul secl1ei econo
m ice, geolog de fotmntie. 11 fost.st'-

ci·etar de partid la Mlna Paroşenl. 
Era cOD\11\s, incl! :le at"Unc:J. ci\ pre
sa Poate indrept.a multe neajunsuri 
~i de aceea. in râzbot declarat. cu 
bh'ocronu (pentru a se Iace un şu
rub era. nevole de 2G-l0 de ~
nliturl) s-a adresat ziarulul. A so
sit la .faţa Joculu! colegul de astăzi, 
Ion Mus1a1ii. au slat de vorbit arti
i:olul a apărul ŞI ,nu a dmas fArl\ 
crecl,. P oate tocmai dorJn\a de a 
lnte1·vc11~ fillciC!llt îin Iolo.;;ut oame
nilor l-a determinat pe Dorin Gheto 
să ~ apropie de profesia de R~e.
tar iar exp.?1·fente de produclie an
terioară se dovedL'.şle acum extrem 
de nulă. Lupt-a cu blrocrn\in nu s-a 
inchelat, numai că astăzi inseamnâ 
şi autoceo7.urtl.ren tendinLeJ de co
m oditate in gindlre. de apel Ju cll
i.Qul ele exprim:u-e. Cel mai bun 
remediu răm'ine const.1llore.1 tn co
lectiv, in sectie, nsup111 orfcârel 
Idei pubHc.isllce. chiar asupri\ reu
şHcl sau ner~uşilal unul arlfool. 

i?rti.'illor Js acest ~C!J'lt t
fo.rti de evitm·e a 'loc.ulu1 comun, 
V·iorcl Străuţ, cr·edador pllZ.nclpal 
lot la secţia economică, este de 
părere că .robricJzarea constltUie 
un perfc:al dar şi un PQ.slbiJ re
rnedlu: restructurarea de oanţi.nut 
a rubl•icllor impune şi restruotu:niri 
dt- t'ormli'. Tot. aşa cum ..metoda pas-
t urlJQJ.· fixe consti tuie o importantă 
deschidere spre 1•eal1tate, o câle.de 
maximă et'lcien\A, de apropie.re de 
oa.menl şl problemele ilor. ~ 
postiurne .fixe, gazeta.J,·ii conta:ibule 
la sol.Uţfort.UOO:t ,w'IJOr &Jltua.Ul con
crete - :fărli e se a~UW:I specta
li~ar. cu metode specl[l<ee. publi
cistice - şi to!OOatA rea.Uzează <> 
suhstanţ:lală docwnentru-e, de pers
pectivă, am spune, valorl!icabllă 
nu nwnal iiltr-un arUC\.J. Una dlntre. 
dillcultâµI.e muncll la cotidian, CGTl
slderă vaor.e1 Striut. şi unul dintre 
iperJ.CQlele de pla!OD.Jrc f)(\nlru ziia
rist, ti constitule rltmLtl !o.vte 
stllins, vtte:m cu care se sor.lu :N'.
t loo.lele (u.msll'l dottă sau l:re.i pe 
:1.1), Ou a.:e:!it pericol se ipoam ~upt.'l 
p1lln docwne:nta.re toarte serioru.ii, 
prln aten\lc petm..'ll'lentă penki.1 st 
lul scrisul.ul $1... pr.ln ci l mal dese 
ascens!:uni p.a mmtle. PentirU că. 

trebuie să o spunem, vmrei Strnui 
este 'LU\ iub11ar al muntelui, un Cllt
noŞCAtor al lui şl \Bl adversar ne
lmpăcnt. al !umat.u.IU! (ţ,ă~rul per
manent. al maşlnli de scris a cole
g\ll.U! sdu, Borcan, 1-a su.portat cu 
bine in accl.aş.l birou, nu lnsâ şJ 
ţigările lui I). 

Mezinul secUeJ şl totod:ttii al Tc
dac\1el este Gheorghe Oltea:nn.1, orl
gjalar dJn Vailea JiltiluI ~ el, ca 
mulţii dl.ntire colegi. Iii-a !ormaL în 
red.acţie, a Mcu.t <lOI'echlră', a urma j 
7.iarllitlea, acum lmbJnă adl"ltatea 
de redactor cu aceea de foliol'opoi•
tei·. Considerl1 cl! poslbllif.at.ea de 
a-U ilustra singur erllcolele QOJ1-

fcrll unitate de ~lie. '\111 p1us 
de e~'I>reslvilate sonsUlW gazetă
resc. Se a1lA 3ncl1, e con.ştlenl de 
acest luct1u, tn perioade acumu'lărJ
lo!·, .-i procesulw de matunizare 
iprofeslonal~. Se străduieşte slt 
transfere in ro·ti.cole tot .ce- a fn
Văţat. la t.ecul\nte1 sA ser.ie ooncl's, 
~ oblect, sl.\ cltnteaşcll oov.a prJn 
lTI lervenţJ.o 11,u.1. Bucuria e.""Le cu at,it 
mal m.aTe cu cit 1U dni ~ cti 
articolul sau nota, ori cliiar .fooo
graf.tia pubUcaUi in zlaJ: .n~u tre
eut 1"ărl'l urme pesle cltf-tmi, peste 
existenta, dar n\t\i ales atitudinea 
!<r Laţ! de •un ~pect sau. tl1Utl 
al rea.UlătH. 

Fotografia o !ost .şJ pentru Şte
fan Nemecsek poarta prin Clll.'f! a 
pătruns m domeniui publlcistldl. 
Elev !line\, abia tn clasa a ~~ 
ia. •Pl.\blloati !lll zi.."UiUJ di:n Deva şi 
~t>Ol d.m Pehl'oşalli, rotogra!U, !:n
romt:a\11, scurte note. Cdla:borm·oo 
cu cele dout'I z.'are a continuat ş i 
dupl1 liceu, in peri.oadn in care iu
c.ra a& Uzi.na cleclricâ din :Paroşent 
sau fu timpul staglllllul milita!!'. L:i 
,,Steagul roşu" a inb·at bot ea foto
reporter', ~ I 079. A ~t 1'nsă, 
d"'pl!. terminarea lnstitutu.'lul de 
Mine, în proouc\le pentru 3 rnvliţ.a 
efectiv mln&lLul, pentru e pătrun
de, deci, 1n miezul probiemat:l,e,U J>e 
care o a'1>9rdea7Ji 0:1 g,azella!r. Din 
nou 11<1 1,l.ar, după ce a tel!mtnat şt 
cun;ur.lie \f.a.oultl\ţl~ de zra.rtslflcli, 

1Uarea7A a aum Câ a-edadlâr, <lar 
mArturJseşte d saHsfacţille cele 
mai ll'.'.at.l le·a avut tot. in callbte 

pubHalBtică comună.: ,,Srcayul roşu'· şi 
„Croniea S4tmdreanil" 

Şeful seaţlel „probleme socfat4!• a rlaru1ul în dlaloa 
cu o solicitanta 
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Cupa ziarului 

.. Steagul roşu " 

• tn .prl:ma dumLnl
cA a acestei Jllni s\lte 
de pr,ieten:l a1 sportu
rJJ« de larnA - mJ
lleri, construcwrl de 
IJtilaJ mlnier, prepara
tori de cint)\me, elevi, 
student! de la Institu
tul de mine din Petro-

cu .problemele de producttle. Rubri
ca zi.arului „La flaţ:a locului" este un 
exemp.liu al aoestiai legăţunj orga
nice: 1ntr-o unitate, intr-un oolec
tiv de mAmd in care &e inregis
·brează nea;J.un.wri, redacţia ~
zea.ză o dezbatere deschisă a lutlu
~<r rprolllemelor, dezbatere tl.a care 
participă şi directoru) unităţii iar 
sci!IUţilille se stabilesc ,pe loc, opera
ti·v. Pagrna la oare ţine oel mal 
m'U!lt este aceea, săptc1mîalală, de 
dlaliOg cetăţenesc şi dacă, dln' 11-a
ţhml de e;oooomJallre a spaţjului ti
pografic, într-o slrptArnltlă pagitla 
nu poate să epară, Gheorghe Chir
vasâ se supără, rprotestea?.ă, ; ba, 
după own ne mArturiseşte, sura-ă 
de-a dreptul ! Pentliu că riab.dca 
exprimă cel mail dlrect iuna dintre 
stră&mlile pennanenre ale Zlaro
J'Ul, ale QricăJIUI. ziarist : legătura 
nemijlocită, in dlib1u sens, cu cltl
ll<n'ul. 
Ob.işntUiţi oa un ~zeilor să ai.bă 

studii c;le .z.latiistlcâ, llLlologie, fi"
llOzome.,, economie .Ş.a.~„ n,u ~
te.{D !Să ou fim .u.1m1 u anti.nd că Ho
mtJiU Ailex61ldre5cu e.ste aboolvent 
de. .. Conservator. Mai mult dedt 
atit.&, d este de~bomt,i a mai 
~t ~ 29 J)!l"emil, unele iropubll
cane, peniku actMta1ea de dldjor 
de cer, aotivilalle pe oare o sustil
ne şi tn prezent, au entuzjasm, cu 
Pt"fcepere, JOU autent.k:ă ,pashme. Ui
mirii că. Z'ăzbeşte să aCQJ>ere o ac
:IJyjfâte etit oe oUJ)l1!n2ăloare, pre
~u~ multe d~Plaki, ii răţ;;
puntie ou amv.hngere: ,JPenttTu mi
ne lllll e greu deloc, In iperloada 
:fao't.ilt4{'i\I, J-a Buoureştl, m-am o
~f să merg !!oa.Me ~e". ŞI 
merge repede, într-QdevAr, dacă ne 
gjlndJm, că şJ in zlar semnătw-a 
f--0 întilln:lm toane lrecvent i1a l'U
b.rica d& culturi, dar şi la alte mi
brici. Actiyjtatea sa1 îmi e."<pHcă, 
poate Să IJ)8lră dispen;ată doar la 
prima vedere, în ~lla1e, &S«>PuJ 
urmămt - pnln dl!erJte mioda1it~41 
- este ecele:şl : o ocmtribuţle cit 
1rnai semmfleativă ~ educarea oa
men:i:l()J", ~l!Qd de ia ideea cil 
llll<â un· succes de proc'l~ie, ru<ttl ~ 
im,pl!Dlre pe plan OOCiial lllU pot fi 
concepute Î'Jl ab6en1'1. mei Iarmărl 
spll'ituale multua'belrale. .FA:n\ oa
memi de oallitate nu poalle ex:lsta 
nici ~uctle ere calitate. 

ÎOci'i stu'dent, M!11'cea Sujarl.'$0\J 
se ooupii ila ziar de te.l:moredactare, 
de robdca de spqi-t şl oon1l!ll.t>u1e, 
con!orrn unw sistem inStitul t ln 
redaclife şI la ~u.za:rea rubricil de 
ştiri. 1n ceea ce-l ~mveştc, aprecie
rile desJ]tt actlv:itut.ea p.rezenlA sint 
ipozLttve, dar mult mal <llloP.ti nz.Atoo
re 'E!Ste „inubl1lca" perspective. ŞI 
penllro >lmpllilniirea ~cestor perspec
tive ia:re de ii.a cine ilwăt-a : nu 
!l'llUmai Ua faoµJ'tate, dar şi i1n :i;e
(iacţle unde, in secţia de sec:reta
dat, de tpi1dă, benefl!clază de în
drumarea competentă Şi experJ
mentatA a lui Iosl! Bă:'!1m. 

Ou Io&lt iBălan am dorit să stau 
de vol'l>ă blcă de la începutul do
oumentlrii pentru i"nSemnărlle ele 
taţi\., a Oînd că este veteraiul re
dacţJiei, <:ă a odunat 46. ~ a:ll de 
mlmcă, dintre care 32 la ziar, că 
acum, Jin prag de pensie (moment 
oare, desigur, ~ntre ~ doouman-
1$.ii şi a apru·i~I~ acestor rlndu~·I , 
a şi 1Wllt !loc), poate· atLmna cu. qe
tPlinA în~tăf11re că a ·parlllolpatla 
o totreagă evo.buţle a i.ial1UluJ Şi a 
:redacllel. ŞI totu.,1, co.nvort>lrea em 
sA :tle ratată dfn cauză că !oslf 
Bălan era rpe teren. &ia cum s-a 
obiş:J:wit îalCă din 1956, dnd a in
trat ln munca de presă c.a i'ntr-o 
uventUlt'ă, după mal .mulţi ani de 
luCl!U 1n subteran, privit. de orliacl l 
de ila ~I oa un om pe O!tle să 
săviirşeas.că o gteşea1ă ca]liiâlă. 
S-au Gămurit 5ilsA - şi ei, .şl el -
că: drumut ales era greu, dar plin 
de sa~Ul, că ~egă1un1Jle ou mina 
1111U au (ost 'l'Upte, oi ~U' âObI~lt •• 
doar o rut.A matei.iiBllzare. De...a Jun
~ dor a sar.ls oam ®&pre t.oate 
colectivele de muncă de ~ Vale -
şi oespre cel rin care a a:Uierat. de
sigur -iar faptul că şi acum. intU
n indu-se ou foştii t<>v.ară.şl de mun-
că i.n subb!Jran, azi pensionari de 
m~ anl (în mlllă vir61ele au a'ltA 
greiutete), se salută tot- ou· ,,oaooc 
bun" dovedeşte că a scd.s bine, 
dn;Pt1 c,A a tost. de f'Jlos. Oamen11 
căl:imme:iu1 au o.blşnuLD:ta - (li mlin
drla - s1ncerltâţU, aşa inclt !razele 
de compieze1nţl st.nt e.xcl!uşţ, Ce 
i·am .putea spune noi acum, cinci 
es~ pe:nsiOJW\ dedt ceea ce o 
spus şi a auzit o via.tă intl'eagă : 
„Noroc b1,1n, Iosif Bălan.I" 

la schi 

CUpel slaralm .,S&eapl 
roşa- la schi. AmplA 
competl ţie cu aaracteT 
de rnasA, orpnl:tan sub 
gener.Ictll ul'.#iadel ., ' 

au 1 uat s t.a'rtUl pe:ste 
200 de concurenţi, 
sportiv! legitt.maţi sau 
neleglUmaţl. s~u de
cernat tro~ee. medilm, 
dlplome. Gu acest pr:;l
Jej a avut Joc- şf un 
sehtmb de 'experlentă 
pc teme profesionale 
intre gazetarii de la 

şan1 (li Institutul. de E
ducaţie F.Wcă ~1 Sport 
din B~tl - şi-au 
dat lntîlnlre pe. pirlln 
de schi d1n masivul 
,,Paling" spre a parti
cipa - tn con<:urs seu 
numai ca spectatiori, la 
cea de-a XV-a edltJe a 

aceastin se numărA 
printre cel e mai bosla
te in tradiţii dinţre 
COl1\Petlllile de sclll 
organizate anual in 
V.alea J iului, re\Dlind 
la start 6onci.aenţi a
vind virste intre 4 şi. .. 
70 anJ. La ediţia din 
acest an - a XV-a -

ziarul gazdă s.i cei de 
la cotldÎanul „Dramul 
soclaJlsmului" (Hune
doara). 
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J.lornind de la o earte, un autor, un artleo!. 0 

„Nimic mai vrednic 

de luarea noastră amin.te 
decît istoria" 

ln~-esul omului ~tru Lslol'lc 
~e. .I~ şl ipe.tmanent. ma.nlltest1'n
d·u--$e la toa1ie generaţiile, de. Ja 
cop.iWul dln primele dese 111 pillll 
1ă băttinUl cu tunplele ~ ele. 
~I. Ci,l.ă ~eir>ta·tie avea Mlha:ll Ko
_gMn!1CeW11U• cinci spunea cii; ",dupl 
prlvellŞtea lumU, llupă mJounUe 
lwnil, oimlq nu l.lSte mal 1nt~e-
5ant, µJAl utăreţ~ mal v.rednlc! ele 
luarea noBlltrA iunlnte decit ls· 
tod~". Flindcă, rrti.eJeg'Îllld tre®tut 
~ ls~'le, omul ~~ p~i S';l)re 
vJilol• mai sl~ de sl<ne-, mal oon
şlient. 

·Poate >ZLarust.w - el l.nsuşl ,.ser:u
tmi'' de Uitmii":e, o l&!Pl1ie a c1Lpei 
- all Slll~ls1'3Că arost interes, e.
oejaStâ ~<1.enl;ii ~t.A a orriujut ? 
Râspansut .ruu poate tl declt afir... 
mat! v. O atest.ii. tntre ~tele. şi 
Lll:rga popUlaitllât~ de- «U-e Sl? b~u
rA în "JinQ,t.rrlUe ci,tl~or rubrlca 
„MdrlurU noi în n.rldva jsfor.lel ", 

·s~lnuUi de llUll mul\l ruii in 
„&n;ntel!8-„' o l:l&l;ă. 1.a::· ttrt.e<.tri dhla.ll 
<le d~ <i«-l pe Jun.ăi de co.1e1PJ] 
ntis~1•u, Silviu Achim. Eşte ren.ll7Altă 
ou mul tă acrlble, cu protesionaUsm, 
.aulorul ~Llnd călăW'.ll de Ideea ge
neroasâ·de a oful cit,l~onilu.1 obt;;nµ
lt :r.apte mru. pullJ\ cunoscute, ~ea 
cu Lotul l!nedJJoo. d in tn'eCutul nos
tJ.;u lsllolilc. .Dar ş1 sw:se, tz.v0011:e 
lU>l de document:we pentru cel ce 
şl--au făcut diin l~liur-.i. ~li de 
Is'lo.t\le o _pa,<1fune, sa~ callbatea de 
ed'Ueâtorl, i.JilJ· ... un domertlu or:l al
tul. ii oblligă de a U la O\n'eJlt cu 
ceea ~ ~te ~QU îq~-'O ş;ţUl!lţă o, că
rei orie nu va mi.n.o.aşte nJclodatil 
ll.tnlte-. Iată, in.tr-i\llfl număr at zla
nJ1ul, sîn!Lem ·in!ot·m,aţi in legătură 

C'U ·StadlW cei'Oe:lărllor arhe<)logke 
de a.a, All'>eşbl--Constanţar unde. 
incA in secolele JV ....... 11 î:nJadnte.a 
erei tnoastre, l• e}o.i.td:at o pulem!cll 
a~ fortlfimtă. Dintr-un alt 
11iumlir aGl\m des})I'e d~pellia;ea 

U'Jie.t llQ! Şi .valoroase dGv~ a con
ti:nul'tă~ll l'loastre i.n spaţ.IUl cal'PS· 
to-<iiunkeano-pontlc i>1'1Ln certCeta
I'iiile mai recente lntreptiJ.lSC la 

Stol.n.ice.n1-Vllcc~1. Sau desp11e adu
cerea l~ ·llUllW'lă, prin ·COlttlnuarea 
s_tip~IAJI!tlpr «rll~oglce de Ila 01-
teni-Ql)"-asna, a .nOi ·~ sem
nl:Ocattve ale oon.vJeţuîtiii &.co-.ro
n~ în z.:ma de ou.rbută a car
.pali)or. Din ~ ~dl. clti
mrU au mlat despr,e desooperla.'.ea 
uno.r lm~te !<m<iurl do.cumen
târe în~ n.estudiate, .l'nchiztild co:
l"eSIPOriden:fia wi0t revdlu_ţt1m,pr.f 
paşoptişti mal puţin cunos.cuţi, Will 
rele\IU).d Jll\o1 .1la.1ere al~ evenitmcn
telaţ rev:oLu~ de la 1-1148 ' lll 
t m:fie Romline.. aa şl desptle ~is-
1enta unel surse de .i:na:re lnt~ 
penltTU aprofurl.darea is~lel 'i'l.oai'l· 
Q:-~ na~IO'.rul!le. în arbi\tele o1atnâne, 
indeos.ebl in cen a :mmil:tar vfzi!ni, 
care, .,ea singu.rA. - dăm ou &w:
.P.r.!inclere - · q-011,Jne ull:\1a J 00 d t 
mWoan~ de docwn~r)te şi peste 
50 OOo d e eo.nd.lal " (Deci şl eence-
tă'h::mi'lor ştim~iflei dim· demeni'U'l 
JSt<inlel li se 'O!&A ~ll'lteresânt,o 
pun$lfe. de :reper I), De asemenea, 
sinlem tn.r.oNnaţi desp1re canţlnu
t.'Ul noilor numere .ale onor pres
tlgl~ tPublJc,atil de ~bllte 
mai puţin accesibile pub!Jcul.ui 
larg: „Tbraco-dacloa", ,.Acta Mu-
11!! Ne,pocen11ls", ,,Bel'ue des i tu
des sud-est clll'.opAener' ;ş.I altele. 
Ca şl desp1-e ~ţ.llle- edlitorlale 
cele mai recente df:n d0Jru."Jliu1 ls
tortogratfeI ll:'OmllneşfJ. 

Ne-am pUtea werl şL 1a eite e
xem~ tare \'i:n să eiq;ill~ pe de 
O ~1 a:uid:l~\a c:rescl:ncJ.ă ii t 'U

br.,l't1Jl .~-tum 1wi · iJ:l m:hd.va ~
torled ". pe de 8ltă pa:i:te, J>J;:ot.undul 
m(!Saj educativ pe care ea ni.J 
~lt~ Pentro oă eXiş'llă atd -
~tul i1 aparţine fn î:rt'lll'e'i'hne 
nuiOliult!l - o oonti(>r'd.QllA ~ 
tă ilnilme ~ţie şi ~· 

Aceastli ru brlc.ll ci11UWJlSClie, e-
v.lden.ţ dOBJIT o parte di!!l µreocu
·PăTlile ,,Scl:nteil 11 ln dOmeiml..'Ul. de 
care )l)e. ~. Am semnal.aţ-o 

i:n.<iă :nu Jl;WT\8.1 pehtiiu lint&esul pe 
care n sUSdtâ :t!leoare ~pariţle a 
ei, el şI cu. ~pUl dE; a su:Qllllla, o-

Qa.til. maJ m ult, datorilqi atoe&lirA, B 
·z!amî§til«, de a gil:si mereu mpda
lltăţl ~piStjoo ~ cea mal mare 
a.lldlenţă la 'Citl.tod Şi, nu intr.-0 
mai mkă mlisură, de a iolos.l clJt 
rmro bine „lecţja de is!X»'le " 
aacl putem să ne exptjmim ast-
1el - ·in eduoa~ia 1paliriitAtitd, J:e
vdliuţ:ionfall'li pe care stntem ch&
matt al o !ia.oom din ce 1n ce miaS 
cony,lngMor. lat' l'U))rlca „M!rturli 
noi im ~hiv.a 1stamel" re_preWltă, 
lin acest OCllltex t. un exernp]Ju fOaT
te .bwl. $J.gtlr, spu:nttld a,,tiă no.lti.vem 
s.n vedere ~1autarea el în o.lte 
pubUeaţlL (:Uneori, din pileate, .se · 
mia! 1tlllt:î.m:plii ~I ~ I). IN'e gî!ndim, 
tnsă, că multe. ~~ :l,µdeţme âr 
-pu~ cu un p:bus de iJ:liţiatCvă, să 
contidbuie mai mult la lnv.estlgm-ea 
şJ ăd~ ~ ,p:·~in-1~ a vestl
giOoi: de js~e locăl!i, i'n .fapt 
mlli1'1n.mil peruene we @ lnull'il nQaS
tre hl spaUUI mlor.itlc„ ~ h:Jtptei 
~e Vell.<;WJi ~ po~ nosw pen,
tru libertate nati.onială şl ~te 
soobilli., Se. ştie doar c! dispunem 
de- IUln patriznoni'U. bogat, din t.oA12 
e~ miw.tirmlena:rel Jstpni:I romA
neşt.J. As'lgwi!ndu-ne, blnelnţe]e$, 
lin sustlnerea unor- lSSemenea intl-· 
'br.Icl, sprlji'nul cadrelor clldacl:loe 
din ace$t domeniiu. o:l 1CE!'~tlitor,i-
1lor şf mu2e0grafilor, el tulluror ce-
1or Iadrăgostifi de isbame. 

Făt-A indola:IA, nu este o !ittllre
.Pcindere .prea tacllâ ~tn.l gu,e
tami.l care-şi p;,op-tme ,,să scrie" :1s~ 

tOtle. Cu aUţ mal mtllre U .va ~I. 

deci, sa..tlsf.acţ[.a oons~~rl că me
saj;u:t său ate iun iputernl.c ecou în 
lnimll.e, m conşti.ln~ dtitonfor. 
RăspUllde sstf.fjj şi i.n ace5t mod, 
Wl\J:in <Un in.al\tele ~~~ 
ce stau în laţ.a ~ nonsti-e : e
<:e'la de a cont:l'ltb u4 ia i11:rtăl'i:r:ea 
perm~ment.el ~billttAţl e 
~1Lwur .tată de JDoaJ1!1& ldealilll'i 
natlonale «l~ .~u.fjµl!Ui. Ceea ce 
inseamnîi foarte mwt. „rs&orla eftt e 
Tom.Ul uriaş lll 'ExJ>e'denkl, T urn 
pe care 1-A rlcllcat 'I'impuJ ln mtl
loOUI clr.nplel D.alirfJte a Trecuhl· 
Iul. Nu-l cblar at.a de JlfOt' al te 
urct pini fu vld'ul vechil clidlrl 
şJ si te poţi bucura de o prive
lişte lntinsi. No exlstl a.tcenso?'. 

Dar picioarele tinere slnt zdravene 
ŞI bcit BI o tael ". A~tă op:Lnre 
~Orie unlll Ol.IIli('.ISCUt !&lorăc din 
Tm-ue de Jos : Hendrik Wililem 
van ~· Ea dA ~J)'resfe uniul 
mare nde,vAr - vel'tt.ablHi axiomă 
şi pentru noi, gaz.etariL11 

'' 



Din activ:ita#ea asociafiilor profesionale 

ale Consil.iului Ziariştilor 

l\SOCifttid ~lgoare .şwn-
• . ţffici şl .accesl!bl

·zinri1ştuor 
'ilitate - aceas
ia ar puit~ . fi 
lil.eviza sub care 
s-a desfăşurat 

dt 

Şl 

E·(iiD t·fl prUria . . a~~1un;e 
~ J a ~oc1~1ie1 21-

aclşhilor ae ş:tl
i.uj.ă ·.şrinvil,ţAm1nt 
din :inul ace.<>ta. 
~·ealllll!ltă m Luna 

Â ~~ 1- - {!~e d~UIVit1ftTillR c;{tă pooÎ>lemati-
cl!l a~bllit~V.ii 

teii.-tµtu1 p\.!ililiClstrc de ,Ştiăll~ con
diţie esen.ţwli .m IJll'pceăUI. de. l><>r 
lat::lZia.re a a.tenUei şi preooupăr.llor 
maselor ilatgj de oament al mun
cii @ .ire ~ ştfln\lmleâ, 
pelllltnl. oottewu!'ea acest.ora in ca
da'lli maJ1 .ia:r.g 'â1l miş.căriiJ de &ti
~ a ~~ :tie~w-,ş'tilntlifil
oe. inoo.npor,ate ~c Festlv~ul·ul 
Naţkma11 ,1CilnJt.a!l'EJ3.. Româarlei . 
Dt!iba'tett.He, deosebit Xie lalnllmate şi· 
.OOteresanl;e, aµ r'e\in:i,t. -T~zcii
t;am,ţi ai .zia:relar · ,;B,cflo,teia" Ş.I 
„Elme'', al ltadiotel.evlz:hmîi şj aj 
reviiŞtellor ;;~ga:zln" .„~torii", 
„t.uml.niţa~·. ,1Ştiio.tii şl ieh.nici:'' şl 
„Telmiwnt'. . t 

IJ;'ema· ll?usă ~n dfs09~ie, afilaw .de 
aJ.ţfel într-o ~eniă · ec~l
tate1 a aieliet'atJPC de ,o rpart.e nece
sLt.a.telQ -0µ,11•ter:J.:I mveliuil.UJi real de 
eUiL'jlµră ş~lliţ~ Ş.I <telm:ld la CiU
torHt>r, precum şi cerinţa cîe a va
lortfiliea toabe ~ltiiţfile ~ubllcls
tlce.411 a:cesl -domeniu consi~erat 
un~ ~ autes aţw\.ci <!li.~ ~ ~
bordat simpfist. arid sau prea &
'<'lacltîc, lnvi'lla:ţli_ J,a această dezb!l
l~- au c~ziit . dlscufiite pe 
dQUă iQiiecţ}t- .pi~e 'ciu'e s-au 
compl~liat ia:I mod teclcr.t. "r.reet~d 
tn r:awstă can~tele tearetice aile 
c1omeni:ulitil· ~- ~tăr~ti ~u 
apil.~ţjţ da !PlPbler.i:iatl..~ · ţie trat.(!
ire a inf~lor ştlinţl!fice ~I teh
nologi~ ~f.al1tla ~a (Ag~
pnes) a ~tulit adeea elll\1cii'ăril 
unor 1lnateriale -caire, hlllr-0' la~ 
dlv~'la'te de forme. pu.blioJstir.~si\ 
00nvil;lgă· ~u ~ fPl'.l!ll ~
te ~atiooale, solid lnca.dîa~ într•o 
struCtlll'l !lo~că ci şi 1P.L'±ri11r-o .ma
nieră persuasilvă · ;de ia pUM ~
bl~e, ap.Jiljn'd.U-se - nla!\ aies 
a™11.d i;illd se 1Pledoo1.ă' penti:µ 
ptomova'l'e3 1POOgre;it1n:ui ştilntlflt

şj te:hnrc :iU şoc·ie:li$te - şi la 
fondlll mecti;v llli1. oi.tibuliul., na. in
creder.ea liw tn. :cuvântul .Sel'ie. .De 
ounii seamă, in d~ba!ere s-il rt
dlţ>at ,f>}iOtilema responsabiilită\,l,i 

gaz,e:tarul'ui de ştjlnţă in ceprlve;ile 
rlg,oa1-ea şi veridiclt.aiea faptl.l'l.uj şH
in@c semnâlat, ,Pl."Oblematica l.'timll'"' 
ni~~ ipentf.U o ~l:l,1&.itte !'n
ti'.}4;lilre. -O iprasi~~tă ăiscuţte a .feşt 
a.>rovocată de e~unerea prezentată 
de ~I de...al doilea j'nvitat. - V:l.a
dimlx Pastă (Cen'bml de 'Ca"C'etă'1· 1 
pentl"l.I LP.rQl>lemele Ti;ne~U!lu.I) 
care a vorbit, rpe m."lllgfnea unui 
stutU~ S'l?CiOil<>gi'c ewbor..'lr pe bază 
de cxxntrăcl cu a'e&U:ţla revls~l 
„Ştijntă. Ş1 teh.pkă ", cQnsai?t·~t hl
velului d;e ·ctmoş:in~e şthn~i fie<:? a 
·u:nW 'lo.t de< t!111eci. 

Ohtar .dacă a<iest .eiraintt0n .de 
p6,PU.lajle tîin~ră ·~t.t ,_poo.te tl cc1n· 
~qerăt. ~- ~Pl;'eZeJ1.l3,tl.V; . t!)Lµşi 
au !Ost lf;fase unele .coocluml ~nfo
resante ş.I utile -pentru acttVii<f:atea 
~tăc~ă ~raită.. popula'rlză
t•ll ,Şţuni;e11 §1 ~nC1lo,giei. In_prllnuI 
ri.nd, ntveluJ. .şlpro6,h11 de cunoi:;t!n
~e este eicerem de cliil~l'it-ŞJ variat-de 

!la o cat~9ri.e .la alta de tineri, e
Xillstinâ fus§ o dqrilnţ.ă ,~tţţ 60-
mună de~ a ,cUn~îie cit mai m.ultc 
.Lnf<n'maţil Jdln d<litllen'ff consi'de
mte de Viitl la ol"a 'e:clual:ă' ~r
~')ă~ ~Ol~gla, <blO.~~lile, 
~UOei:ritrea l>.Pa.'tLU!l.'1.ii. 005,ro.1.e ete.).. 
t:Jmnă~:ea · fot1Îl:nfre a fost fixată 
la Cl<UtiUl ~111d.!.-OO'telor dl!n ~ 
Scinteil, avm'a ca teinat.ICă ecolQ&fa. 

Birotil Asociatiei 
ASOCiil(iil p~ spoDtiye a 

tfaut recent şe

prcstl 
sportl'Vt. 

clinta lunar& l.a 
care a 'inViltat şt 
col~, redacto.t!J 

• d~ nibrici 5001;'.
~ive de la unele 
ziare locale, o 
l:ajtJatlvă utilă 

care va :fi i;epe_l:oită ~ v:fi:tor <;u 
Prl'1eju1 unor ir.n.po:rtan.te mant
l(!Stfini sportive linţe:rnaţlonale. 

tn ooClrul acesteţ inQ'lnlri, Vasl1le 
Căbulea de la secţia sport a zfa
rUlul ,.SCinteJa tineietului" a J)re

zen~t un r~fe~t cu tema „Condu,. 
Ita ,gazetarului sportiv, implicarea 
lui responsabili în fenomenul spor
tiv.ii. .A11borul a arătat· matea ~ 
pundere a crob.lear,tl'or ş.I ~menm
,t,ol'Oor de şl:>(?rt fată dl!! ci1~1,ţor1i 

c.iµ-e ~u ~iStat la. tti'Lîlni:Eille sporti
ve sau le-au ·vizionat Ja· fe11Wizor. . . 
Din acest .punct de· vedere, a ac-
centuat acesta; 'Jle a.f.lăm 'în .tata ,u
nei lnstmiţe sev.e.l!eî domlce de in
.te.11pretă.i-i valt>roa'se, dbTective. „De 
aici - a spus V. Cllbulea - r~

irulti neeesnate·a fmferlond ca zi-

ariştii de spor& si exprime nu nu.· 
mai ceanta.tea din teren dar sl o şt 
C.'\."J,llinc i'n comentarii bine docu· 
menfatt:. Numai :a.stfel a~toriJ cro
nicilor sportive işl vol' c:Jştig& a· 
preclerea opfuiel publice, işi vor 
conturi' J>tltsonalitatea, işl vor con
solida prestigiul şl 1·ş1 v'or nîid a
udf eaţa ta cititori". Referatul a 
fos,t unna:t de o dezbatere, fn spirit 
critic ş;i' autocritic, pe această rtemă 
cu mtiie!'ple fŞ.,ţele, la oare au lWl.t 
pacte. Comel Popescu. redactol'Ul 
şef ol ziarului ..Sporlul", .preşedl:Jl· 
te.le Asoeiaţtel. 'Octav.lan Ştir.eanu 
(Flud.ral<), kiltal Andrei („ElUre'~. 
M'b·cea Cantilr (,.lnaJ,nfo" - Cra
iova). Şbef.an Olteanu („St~ul 
roş.u" - ~~u) , George. B<>let'U 
(„Dr<ăpelQl roşu" - · Timiş~. 
llelmutt) 'Reimann <;,Neile Banater 
Zei~" - Timlşoaxa) , Geo Raetcltl 
(.,Sportul ff),. Auiel Neagia („Presa 

noasfrl''). V'i;>rJ>i'tQr!i au ·,·ei~vat 
datorla Joi:: de a informa la .zi, 
conc1·e.t şi oaiedi~; pe ci1itori, cu 
evenimeo.tele sP9r-tive, contrlbuind 
a.t\tfel la instaUl'area une.i atmosfere 
de corecUludinc tn susţln.e1:ea efor
tului s{>Olihiv pe stad'i·oane. A rezul
t~·t, de asemenea, ·neeeslrtafea oi:ga
nlză•rH tinor no.i t~tiln.l.r~ şi_ Oi1>cl!.fl.i 
p~ teme asem!nă,to.ar:e. 

'* Pentro, pattfdparea la cursurile 
anu.ale de vară 1 or~i-zate de Aioo
~emia· olij'rip'i~ a G reciei, lâ .Qly,ri\
pta J~ăn.ul jocuiilor ollm:plce din 
Ai'ihcbitate, biroul .:Asoc1aţie1 pre
sei spol'L1ve a pro,pus· sl se depla
SE'?.e Jedaeto'rul .Mircea Canţllr de 
Je ziâ.rul "!nam.te" - ctaiova. 

* Tn hma martie a a<NSLul an, Aso-
cia~ia p.rei;~I ~1·lll,•e a· a-vut tn ~ 
clei:e acredrt:a.t:ea Zlll.ttlştilii>r spo.i·tl;vJ 
de peste how e şi asigurarea pentr~ 
teţl ELuriGl' condttll de ~pare şi 
(le ti:1uismlsi,unf lâ tele~oi;i şi te
le~ I.a meclut'lle' de fotbal c:On
·tfnd J)entrn Clupele europene 
dc:afăşurate la Bu~urc~ti : 2!l ac zi
arişti, ltallep;i (~ m~!Jll: Dl.namO -
$amp~ori~. 12 la lntflhirea V1C:~Q.1"la 
- F . G• Di\espii şi 28 la r.&turln JO
cului steaua - ~.c~ ~teborg. -11'1 .• • 

O .nouA tntţlnlre a zlarfstllor 
sportivl va fi pcllehil tă de in'vl'ta
fia forurîl.ar sportl~e 1ocnfo dl1l ju
deţul Bacău J>eDtL·u clUloo.şte.rea 

dezyoli4rli '!enomen,ultil spi;irllv pe 
nreste meleag1.11'l. de w;\de şf..;a 1uat 
zborlll, spr·~ ~lile oU'm,P,rce de 
aur, glmnalfWi Na.ddâ ComănecL Ac
ţiunea se va desfăşura lo luna mal. 



De di:>un hml. 
AS·OCiil 'itt .Asoc.iuti:i tineri-

" la t zfariţ,U l·cu-
şeş.1e. ~ nlcioda-

ti fi Cf ii Of l!i.er~ul~~~~e: 
se h(}lăriisc să a-

Zi D fi' fi Jungă, dupti o ii 
~ de mlţD~, la se-

dlul din ştrada 
Şt.cfan E'Ltl'Lu111i t 40 al revi&Uftor 
„ Viaţa stttdentea.<1el" şi ,.Ami Uca
tru" - Ut.'>indu-şl deopar~~ grjji1e sl 
!razele de'~re to<:mril s-au .desprlns 
sau pe aar.e. dlmpotrlvă. le AU dtt 
con.<>trult. p~nlJ'u a ~munloa. fi
resc şi eficient, cu l,a fel de ti
nel.'l I lor colegJ ip1-.ezen~i kl rntilnt
rl, De 1ap-t, ·.nic!! n u ştii cum .sA 
le spui .mai e.~aci!, penliru cil aşa 
(otiofal) numi.tele . .;:Şedlnte de cru.-. 
cf'{1 " di,n '1 :februa:iila şi 7 mal'tle 
a.c. âu ·fost, ln real!taile. t>OSfbll!
tătl de n pune în "fa.ţa membrii.or 
Asoolati~I douii dtn prol:)lemele 
pra!e.-;lonale ale ~:.;lsten\el for coti
diene. Subieclele .supw;e d!scuţi·i
lor - • ..Art iciolul 11.r 11rr.sfi. doc.m
meut de Îlllorie" şi ,,Val c:nfole U-. 
to.rare ale n.t:tJCA>J nlol de Pr.e.Să" au 
a.Vt.ţl ca i·nvlta1ii pc "tisto tic uJ F.lorln 
Constantinh.L C1 .fcl)ruar!e) ~1 Ccir• 
ne! Nlsţ~u·esau. îm,prey11îi cu lol\ 
Ct'i'stOiµ (Q Qlartfo} Plsoclatta Ti
n.erUPr Ziarist! , sub ~gi(ţn qă1·e.1~ 
au Ioc: ac-e.o;te cllafo~ttl nepmtn
•'()lare (urm11te. Jl' ficc.1T.J dAtii. • 
de l;tl'OlecUt de J:flrne docomenlnrc 
sf nJ'lfatice avlnd c.1 µuno.L de re
lerinHi vla\a ga~~Uor. prJnci
~>'tJ.!ele m om enţe -Socinl-polrttlClt' 
conitempaxane, exilstent;a unor per
sonaHtăti al~ cultulil rot111\ne ~ 
univetSa.Ie. şi-a aJcmtuH. de a1t.r-et 
tln pt'Ogri;lm rlgtJros l)e.nhiu intre
gu.l an 1080. mod8ill1atea princi
pală de lucru r~1sund deci tllaln 
gu.l, dfsctiţil1e dln ~cirul aces1iul 
„alcller proresional" al AsocLalieL 

Şi· pentru ci „Pr esa nM.Sts'ă" e 
ga7.da acestcu· l'înâurl. r~mtnUm 
oo'!egilor tlih A$0cla,l la tiin&Jli ar zl-0-
r l<ttl <!li uuneazn sîi t!e nk.ătqlh1 
lista celor cevor S(mlrt,a rn volumul 
de repr>rt.Cj:l con Lract;at pentr11 <1~ 
an la îlldlt~n\ i.Albatm<> ". clJ lun;:i 
!µnie va propune o searii· alcă!tultă 
de tinelii twzelll.d - pentru <'are 
a:şte1'lATi1 !Ng~~ll - şt ~. pinll 11a 
apali\ia P1'! culoiu-ele ·r.P.<11tcflllor 
a af1„el0r„ur0Jtta.r-n. îşi 11m not A 
subira<'lul tnfilniril Yiltonre (din l,una 
aprilie rnil9, 1n :tcel.Uf sediu din 
Ştefan .Fuduni) :„Rol'uJ foto8'l"aflol 
în s~(l.nerea articoluJul de prcsit" 
- dialog urmat de \~ern lsnree 
w1o r 1.J.1ctărl ale colegilor P<işwl şi 
vizionarea unul ClocumenUu· artis
tic. St, ca să rmlnem tot 111 SJ>a
UuJ Jurui apdJle. sA notăm şî cÂ 
membrî i A 'l<>ciatlel tinerJlor zta
.rişU • fillâlâ BuC"Jl\?~1,i~ U.rf11eaZ~L sll 
i1rWneasciî. la S«liul f!J.l.alel clic 
'lUmJşoam, pe ga7.etat.li de la„Dra
pelu.l roşu.u. 

Seminarul 
de presă studenţească 
•Dacii s-ar inlD"-1lli uu.dia

(tomrr al scdltodlor ~I al 
oamerulor de preiiă contem
poraru. s.-ar I tnP.Utle de la 
.:dne .oo.nstatarea cii multe 
semna lu.rl pre.<>Lîsîoase au . 
debutat. şi -au nctJv~L in pd
ma perioc\dil a. <'ruatlei 101· 
la :i·eyistcle ~;lnmer1ţ~H. Jar 
ci tt wriul atent ăl rubricilor 
de ,,te\'ista revistelor" djn 
pJ.Lblfoatlf cunoscute µoale 
obset'\'!a că în u11llmfi ani 
nivel til p1-eSel stutlenteşt i 
nu â sclfzut. 'Duri"polrlva. 
ex·i.stă. ln llindlltlile lor o e
m11lu.~i-e- .şi un spll'it tlct 
oompe.11\ie b lsie in tcles, ca
r e di paşlelie unel ih·.i.tl:tă:tf 
din care n:u arc tie clş1Jgnt 
dl!:Clt cliH.ortil. A fO(;f şi lma 
diri' concluz.file rec.~ml tn

. cl,le la,tUl l11 Şemlnnr de: pre
să siudenţeascll, orga.ruml 
de C0ns1llut Unlu11.II Aso
<'iaUnor Stuc'lc:oţnor Comu
ni.şti ·din România s1 de ro,. 
dacliil revistelor ,. Vtata stu· 
tlan fcmsCA" îi ., A,mWe~rn·„ 
la C{l!la de cultin.·.ă a shl
denţl1or „ Gl.'lg:orl! Prer>i.eR
sa" di n Bucures1.l. D.'l\' Cine 
au fl)~t J)l'Qtagcm~-tin 'R~ 
preze1'!tantii celor .cJnsp.t'ete_
ce revJsi.e (llrl centre_ uni
vers;I1lare ,Şi lnstfttlte ele in
vătălnint superio1· (,,Convin-

s-Ori nomun.fsfe•1, ,,1ng.i. ,1U
nlv o.rsita.tea com.unls~il ... ş I 
.,Tribuna studentului eecu,10-
mlsl" din âucw;eş:ti, „Opi
nia studenţea.seli", u Yiala 
P o ut-chnJClll" şi „Dlruog" din 
~'1$1, „Napotia u~~vcrsunr:l" 
ş i „ Echino.._„ din Cluj-J.lfapo'
ca, Fonim studen~.c'!c" din 
'DJrnlŞO&l'<b "M~ ciomunls-t '' 
dlo QJ;niQva, ·nSfJldtin1lmea: 
dimwilstă braşoveJJin:\" din 
'Braşl)V, "OrJentări" din Ga
ll'l\I, „ Glndurl studenteştl" 
din Tirgu .Mu:i:eş şJ „I dea
luri aomunls&e"' 'din Ploieşt'!). 
Ua flt til.hfrea din <lct-$1;. 6D>&l 
parEicl,pat muilH tineri ga-r.e
t.ll'J noi. iăpt .!rec.l'Qllf/, deoa
reee iri bnul \detli uni\•er51ta
re hnpune ru{~a unui nu
i:n~r wnsţ'ant :le llu.l)llclştl, 
oa.ni pinl sini !:nmaU ~i a
.lung " oatne n:l dil b~1" 1n 
~acfti tenr\inli "1.udlile, iar 
alfiil 11.rebuie 'SA le la locul. 
Dar .riti'ml!ll acest.a 11 d.f:Venl t 
a1ilt de ·firesc, rncţt ::idesea, 
J?elltru "" s.id·isface elnnul t!l'l-
7..e.~ăl'es..: si dori.nta de .;i·flr
mare a a<.-ec;tor 1iruiM talen
mtJ. 81' 1 ~b\!I ca revistele 
st-uden.ţestl sfi. apSJr?i mult 
mai trecve»t, Dar. să nu ui
tăm, gazetăr..ia IOT - despre 
C8î'e S..a SPU,'l cil ec;ite n ., f 11-
culta.te pentr11 toate fauultă-
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t11e•. fntruclt reuneşte. clîJifr
,pe cei ou v~tle .şi chema
re pentru ~uvtntuJ scrliS -
se !ace fn paralel cu stţ!cfiUe 
universitare: tar gazetaril
studenţt sine bine pregătit! 
proţes1~. ceea ce · conferli. 
11Crlsului lor un su.bstanJial 
credit moral, tntărit de fap
ţul că ei si:ht 'ln acelaşi 
l;in'\p, p,rln natura functiet,de 
redactol'l al presei. studen
~tl. şi pi.lin conţinutul me
sajulUl l.Q.r- publllilstll!, şl ac.
tl:viştl 1n cadrul A500iafillor 
stUdenţilor comunişti . 

fn ~u.r;area programu
lui, o,r~~ au unn~lţ . 
ln ommul .rîndi dezf)Jlterea 
problemelor. . perfecţionării 
acttvittAţji .pre&el studenţ~tt 
dln pe~tlw mtt:mpli\Aril 
mariilor eventmente politice 
ale anului - ·cea de-a 45-a 
aniversare a revohţţtet de e
liber~ soOl.all ŞI naţ!~ 
antifasalstl şi antiimperialis
tă, Co~ al XIV-lea ~] 
Pa~ului Comun!St ROmân. - a~ unet atitudtru 
i'nâilntate taţJ de, ,probleme.le 
de m\Jhcă Şi' ·t'IWAtd1:llră, d,e 
:v~tă el COIJl-portll.ment ale 
stu.denţtlot din !n:treaga fa
rA .tn continuarea preoc:upâ
ll'llor „~radlţlonale" ~ COn
&.illu lul 11.A.S.C.R. ŞI redac
ţiei •revLştBlor „:Viata ·&tu
denţeascA"' e1 , AmJ!teat'rtt" 
de a lntiii'I şi incuraja s,ub
redacţille n V.ietll stuaeriieşt~" 
din centrele unlversltari!, ln 
vederea iJ11rgitU numărului 
colaboratoriîrol'; a se1~ţ1onA
rll celm'. mal buni d'tntne e\ 
~tru p,resa studenţească 
centrali, ·seminarul a avut 
un aecentuat ca~cter metOOo
loglc, reconfirmînd. 1-~l bunul' 
ireriume .d.e „,coali de Pmll" 
C-t®buie preci~t cll :;lstemul• 
de desfăşut'al'.le al acestor tn
ţp.rilr.f 1>.J!evede cl'te douil se-

miliarii- lri timpul fJeclrul an 
.universitan, im' vara o tabif
ră de lnstrufre a redactorilor 
din presa sţuâenieaseă.J. Pre
ocuparea complexi. pentru 
Iomnarea tinerilor ga:r.et.a:rl 
at:udell;U ~i-a ~bit concreti
zarea ]n dezbM:eri de .un 
înalt ni:vel l>l'Ofesional, la 
care au fost i nVitate persO
rujHtltl marQ.ant.e -O}p lumea 
universttară, istorici , ,scrl
·îtori, cunoscuţi p?.tatal'i, unii 
cnmre ei prove'rilti din pre
sa stti&nteasd: Nico1âe Dra
goş, Nicolae Dan r"'runtelab'l, 
Nleolae A.11Sene, ton Atclel'ea
nu, · M~ Utlroiu, Pl'(!l. unlv. 
dr. LUdwJg Gr'J:mb~rg ,<;ont 
univ. dr. A~ul!n €azacu. Mi.r
cea. Tchlm. Tr<liai'I Gilnj u. 
·Dezbllt.f!Mle ~' fost deschlŞ~ 
vi:I, tmblnfud scopul educa
tiv, 'fo.rrna'iiiv, cu ~ al 
.scltlrribul,ui de opln!J, lrlfor
meţU şt lde.l f'Q!:te geru~ratti 

.~gazetal'i şl alţf lnf.electuali, 
aproJuntilnd attt problemele 
de con~t âle pu~llcJ:şticlt 
Cretleota.rea: poUtl:cll lntetne. 
~I ..futemaţkmale a pacldd ulUi 
•nostm, v:laţa t)()ll~di mon
diali, _ oon&untătlle ~e !del 
din flfoaofie, ideologie, pro
blemele iSt<J»lei naţionale in 

Jll\rri~ jnit;>ll~lstl~. exlgent~le 
creatlel 1Jf.erate şi ale <:o
meritănuluJ cu1tnr.a1 ele.), 
clt $'1 cele de fo!"mll (M>Cre
'tilt'laf de Tedarj,le, n'funca tn 
1~11opa.f.ie, ·retorică g117.etă
reascli şi cu1:tiva1:ea Umbli 
li~ etc:.):. Ml~~ perma
nent« a di&GuWlQT a !<>~t 
oompeten.ţa sl pei:Cor manfu 
pd~n.ţ\llor. Sţazet~ri care 
-scriu l>entru un (')ublic pre
tenţlo.s şi critic: swdentll. 
Iar conştiinţa va}()rli cmri·n
tiuhlt scms. este P.xempll\tă la 
~)e Studenteştl, dat U
·1nd .faptul el cHttorlf sint 
chial' coleg!!! dţ n'tl sau Oe 

tacu.ltafe. 001 ca.te se con
fruntă cu aceleaşi probleme, 
cei care 'a'U ao.e1ea~ I ·aspil'llfji 
şi conV:lngeri. 

setni'narul presei strl(len
teŞtl a impus con.sta.tarea că 
revistele din ce'Jllbiele unj
ver&iţare ',Şi dln institutele de 
tnvăţămlnt superior din ·toa
rtă ţara eonsttt'.Ue un .Poten
tial gazetlraic preţios, care 
trebuie .vaJo)'iticat în tot ·mal 
mare măsură pentru a .spr-l 
jtnl acfil.vdt.a.tiea ldel:>logi i::ă, 
p0Li11k,o~ucattvă· a organl-
1,.aţ!Uo'l' ţ-evoluţtonAre ale s.tu
denţllol.', pen~ru ,~ conţi'ibaj 
la ll!idicarea unoT genera.{il 
de specia.Hşti ted:• mn:I com
~tpriţl, pen.t;ru ·a api'Opla şi 
mai muit- P.t.'esa stl,!den\;eMeă 
de .reaLltat-ea vile a .Coca.rului 
de lntelii'genţă şl c1"eativltate 
aJ medtillui · unive~l'l:a;·. 1'1 h 
poţ~ntial ~tăi:~ ea-i:e se: 
imp.i-ospă<teaili. periodic; aş
ttept,;îndu_-şl ·oonfi.rmarea va
lor11 sa,~e prin· solictţă\'i ool. 
pe m~~ deprlndecl.lor şt 
capactt~JJlor cu <1are· aceş1 I 
publJclştl au ţos~ ŞI sin.ţ a
brli ta:ţi. Talentate candele 
imblnrnd · iinz:eStrarea ·na
tu.ral~ ,ţ'u 1argile de~hlderl 
spre cultUră, ş i cte.'lţle at'tt11-
t1<*. elitre ştUnf.ă~ tehr,11<'~1 
eronomlc işJ comentaclu poU
Uc, de&chlderl care contri
buie la dettnf~ c;l;lf~tj!I 
specltlce a .M:nerel , generatH 
ilntel~tuale. O geneMţle ex
:ePtlpnal flre;ltlf'J µo!ll ic 
şi prolesi·o.nal, aşt~pt,J;nd l!~ 

.confl:tme miitlle ln~es!.i til de 
lnott<iere de 'l are .a J;)enetl
cl;lf. 

Dinu ~lAlUN 
.r«Jaclor-şef 
âl revfs.te I Qr. 

„ VIAŢA .STODEN1'E8.SCJ\ " 
şi ,.AMF.Ifl'E,\.TRU" 

Reînno.iti•vă abonaanentele 
pe anu·I 19·89 

la revista ziariftilor 

11 :l~S\ 
1 'C)1\S'l'll1\ 



Retorică ziaristică · 

XVIII. Procesul de documentare 
• 

SI redactare ziaristică „ 

După oum am precizat ln numli
nt1 tt·ecut al rev.Lstei, genul ~ls
lic 1>•late fi ales de ziarist, inatnle 
sau (penl11u pres:i seri~) după do
cument.arf'A tematică, <Jr! poate sll-l 
fie lndlca.t de red3Ctle, in rapcJrl de 
MCe>[tăţUe zlarului (emisiunii, 
p~'Q,qmroului). 1ndiferl!l'lt ai1n(i sc
prod1uce aptlul'!ea penlalu Uîl am~
mlt A<ln, redact:..vea este tmPf')slbl tă 
!âl'n doomne:n:t!M'e. A=sta. fi ast
r:un'l zlunlatu'lu1 ne~ lcgăturX 
cu re:i!IHatea lnaan/urlit.oare. 

Documenl.area -nu esle d?ar o 
slmplll descoperire. cUlegere, se-
lec\le. dcpoz:it.."l.Te a unor date. !ap
te, ldel din viata de tnal.e zilele. 
Pentru zinrl'll ea inseamnă o per
manent~ st.are de veghe. E\"dcnt, 
pro!t-Sir nlşlil p~I nu vi-r Ul"Tn3 
TI1cln(hll\ (\ lin ie ::ch.,,m31 l''1 doou
men !nre-redact.~e. Pral!~lc. docu
mcmtat'en ~j redactiai-ea ~nt ele
mente ale acelulaşi proces, cor"' so 
lntc:rle1·Cl.u..A permanent. 

XVIII. 1. „ Portretul robot" 
al ziaristului 

Potrivit Legii .presei din Republl
C.l SocL!illsUi Rl.lmimbl, „ei;~ cort>;i
deraU\ ziarist prof~ionist pers<·ano 
care asiguri redactat"e3, elabol'are.1 
sau oondU<.'efe:i publlr:aţjUai·, a e-
mlslunUor de racL1ote1evlziune, a 
jw".ll.alelor cineniatogr.a(jce .ş,I. i'n 
gene11DI, desfiişoa:r.l a cl:M tlti de 
pres!t'. (a1·t. 3&). 

tn acelaşi a.ct norm.atlv, sînt pre
cizate şi tndatorirlle 7.Iarlstutul : a) 
sA contribuie cu togi l c.ap acltnloo 
sa la indepUnlrea luncililor s~1-
poli tlce ale presei, Cl$<i cum stnt 
sl.abilite de p"!""ezenta Jege st in 
documentele P.c.R. · ?) :si\ s lujeas
că cu devoimncnt cauza socialis
mului şi oomunismunui. să lupte 
pentru aplicarea în vJaţft 11 polH:jcll 
lint.eme şi in ~maţiio.nrue a partidu
lui şi statului ·; e) să mllH~7.e pen-
11'.u promovarea splrltulul rl?V01u
ton.a:r ln tntreaga viat! s~tală, 
sâ lupte impotriva iner\iel. Tuti:nel 
sl coruserv.alarlsmulul. lmPQh°i\'a a 
tot ceea ce este perimai. sl lX'-,le 
frlna mersul ina.lnte al societăţi! : 
d) sA dea dova:d!i de „ inaltU con
sUln\A ellc:o-pro!esi<mală, de oblec-

tlvltate şi .spirit de ~nsa,billtiate 
fn indeplinlrea exemplară a profe
siei, să mllitem neabătut şi in ori
ce împrejurare pentru b-lwnf\J'l a
de\•A.l·ulu1 ; e) să respect~ consec
vent U\ viată normele etici} şi e
chitAţi1 sociallste ; f) i;l\-şl r~e
\lone1.c ~L pregiU1irea poll
tl6o-~~esi<mnlll. sâ·îi lârgeasc! 
continuu ol'frontul de ~wioaştereu. 
(art. 40). 

Pentru a r&.punde ;acestor sar
clnl, zi:irlstul trebuie st lnfll'u
nea:>c.li cel puţin ctte„~ ca1it3~1 de 
bazA : 

a) sli s:lmtA n&ţ-olo etc a ~c 51 
de a publica operabiv. zi lnic şi 
cit. mai mult.; 

b) să albă o acul.'a clorlnţi de 
cunoaştere, sli meargl\ ipe urmele 
f.1.JJte1'71'. ale LC..~•.nnenclor noi, să 
folosească ~urse de dOC'\1ment.1re 
clt mni div~: 

c) s! slm1~ novo1a do comuni
care, ,.setea„ de a cunoaşte 

<ll3meni 1nteresa:nt1. :ril robă tend!n
\a d~ a lega prietenu, cnp.iclt31ea 
de a „d~llul" omlll ; sii reu
şească să-şi îndrepte atenţia :;pre 
oameni cu LrăsăLurl de personall-
1..'l!.e !repet.abile, srr<- opinti. jude
cAţ1 de valoare. oonslruct,il d~ 
b1te cm limbă etc. : 

d) să simtă nevoia do a imp3r
t~J publlculUl idelle sa!le. faptele 
riou aflate, lmpres:l'i despre on:menii 
nou ouncscuO. 

Desigur, 11eest~ calltilll se pol 
ma'ntlerta maf U'10T' in c:.azul m 
~re e:-.is:t~ deja p1-edispo7.itil 
tempern:mentrue. particularltil.li 
favorizante ,{n $tructur.a persanall
f.ăţli indlvfduale. Cal1~1ile men
\lons.te. ca şi mu1te atte1e ne
cesa.l"l! zlarlstulUi, se p0l cultiv.a 
prin etlueaJle şi autoechic.-it!e. Cu 
atit nul mult cu ail zJarlstui pro.. 
fes.iolrlst este ziarist ln m!ld per
imment. 2•1 de 'lrc? din !H, lndife
rent de roh.llliJe pe c.art' le mat are 
de l:ndeplf:nlt: tat.11, oonch.1icliwr 
<luln, .supa.rler sporllv , momb'ru e l 
unei asociaţii de locat<1ti, pasager , 
cititnr etc.. etc.. !aT educa.rea per,
t<:nnalltătil este reclamată de ra'D
luJ că trebui• ţă fle tenace. h<llA
rit.. sociabil, meticulos, attint. oum
păfat. 'El este ne•<oll sll acţioneze 
in virtutea acestor calitA\I, chiar 

dacă nu-l slnl oaractenfstj.ce, bi 
mnid oblşnult LU!, ca persoanll 
partleulară. 

XVIII. 2. Faptul ziaristic -
obiect al documentării 

Ce urmăreşte :zlart&tul ln reallbl
tea lncon,urltoare, deci care este 
obrectul documentărll zla;rlstlce? 

Oricare cltltor de presl poate se
siza că. tn coloanele ztiarUluJ. tn e
m isiuhUe de ndlo şl de iteteviztu
ne fapllele nu apar la Inttm,Plare. 
Bres<il ~ Jnbere.5.atl{ doar de acele 
fapte care lntrunesc u?mătoarele ca· 
raclerlstlcl : a) echnlltate, b) nou
tate, c) poslbtlltalea de a refl«t.ao 
oonlradictle, d) semnificaţie soc.lalâ. 

Faptul zia.rlstfc este un fenomen 
sau un proces obtectlv. care a avut 
loc în realitate, rept"&lotli „atomul" 
rcalltlţii tn mişcare. în dezvOJ.tarea 
sa. De aceea, faptiJl zlarl.stlc; este 
lntotde.auna ac::ilune, eveniment, mnl 
mare sau ma<I mlc. 

D e.flnJtl asl!el, faptul zfarlstlc do
bindeş~e d!mensh.ml. are un lncepul, 
o dezvoltare sl un s.Rrşlt (careeste. 
in esen\il, un nou tnceput). Prin 
nalUTa sa dloamlcA. faptul zlartstic
reflecti. lnk-un mod specific. eye. 
nlm ente. reallzilrl. momente ale ac
livllăUI omului. ale unul colectiv 
de oameni. 

Pe cind indlc.atorUl numeric este 
o caraolerlsl!că JţeneralJ~loare a 
rezullatelor. !aptul zlarlstlc este tn
tQtdeauna ceva unic, 'Exprimări de 
tip.ul wl!·aU construit 1200 de a par
tamente'' sau „prctul de coşt a scA
zut cu 3 I.'\ isuUl " 4!nt statice. 
Gllitar dacA vom atlrma cli „ Va.sl
lescu s l-a lndepUnit sarclnlle do 
producţie cu 140 la sută.0 • tot .nu 
a vem de--a face cu o acţiune nemij• 
tocită. Si est.e slmLilă ca atare $1 
de cJtltor. tn Dl-esă. exl~ uneori 
tendinta de a inlocu1 Laptele prin 
date. Mai ales. pentru studlerea U· 
nei expe.riente, oentro pttzen1iat'ea 
cit mal ronvlngă'toare a acesteia. nu 
sint sµ(lclent.e rezultatele (d(re 
<ta.te). acest.ora rh'ebulnd. sl!. li se a·• 
dausta ore-.eent:area proces1,1lul lnsusl 
de obţlh~ n rezult.!lf;elo.t'. 

XVIII. 3. l nductlo. co metodă 
in timpul documentării 

Reflectarea in otesă a realltătt1. 
sub forme situatti1or concrete de 
VfaUi, convertite ~n faote- ziaristice. 
c1Ptermlnll rolul lmP<>riant pe care 
ii dellnc me!loda Inductivii de cu
noa~ere. Slmriln apll~ a metodet. 
fn.-ft . nu re1.(l1\~ autolllilt obîectiVI·· 
tate;i cunoai;terl i l'ea'1itlitfl. Jn lle
nt'ral. metbrla tnrluctlvli cnnduce la 
C'nndu~ll cmrr.rt.e nu~ atunrt clnd 
i:fnt re"n~tal1> c:ltc?\•a condl.til me-
1ndoloakc : a' n">?:ltia de pe cal'1! 
<P e:-camfnca.iă faotele : b) clasîfl· 
<':ll'e~ dPlelor rnir,ite din experlen-
111 să f le f1md11mentatA ştftntlfic : 
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t') să tie sti.abUi'Le legâtui·i c~uz.ale. 
P.yentinen,ţ;i.il HiQ.d pl,ivlt tn mod !di• 
rtemlc. 

In docmnentarea 7.ia.rL<>tfcă - spl't: 
rl~eblri!. de documentarea ştrintt
nCă _.: esle specifica selectta fap
telor. Dar conch1z.tile pol:' fi de:.
prl:~e doar pl'ln cunooşterea fcn~ 
m ·en Ului s\l.cl'a I i n gemm1l. 

Est:e evidenl câ faptele sociru11 
(din care se recrtrteazA faptele zia· 
nstk~) ~u· -;pol exista in at'ru:a \µie.I 
am.rme pazitil i deoloiPce. polltke. 
De pozijia pe care se situ.cam 
autonll det,>lnde.. .J:nal hte (le toat~. 
lns~şl ~foqtia !aptelor. c~d a ale
ge. a selecta ins·eamllâ a aorecla 
I mporliantl\, ;valoarea unui eveni
menti. 
Rel~liac zial'fst-illpt detexmtnă nu 

humal !lelectfa, c1 şi tonalit'aitea ge
nerală a ' lnfotmaţl{!Î tll811smls1? 
(Ullt.I), stllul, caracterul e~unerH>. 
Astfel in ·procesul ·cunoaştedlcrea).t
tăt.ii, in documenta-re. ziaristul. ·se· 
simţ} activ ~estărlla uil'.lce nle. 
genei-a'lului, transmite faptului ati· 
tudlnea sa tată de el. 
Fată de .folosi-rea metOdei 1n stl· 

lntă . inductla ln ~artstlcă' nn îşi 
propune trtab[llt&a adevărului t&l
reflc. Ziartst.ica uti'năţeşte. cşen~v.
lul prin ln te.rmedlul manlfest:ărilor 
slngulnre, pftStrlnd specltlcHatea 
i;a'l.1Uculattilul. Dar -nu intotdeauna 
hl ()re.~!i s~ foloses~ P.ină la caî;>ă:l 
e.o.eastă POstblllfale. ceea oo duete la 
schema.ilzm-~ unlaalulul, a sinp;r11~
ru1ui. la pie·rderen elementelor de· 
cunoe$tcre. De a~~ in:f'or,matl'lle'.],ie. 
nceeaşi t.emâ (lndf.fei:ent de gemul 
z:al'lstic pt1n care sint. p11elu.arate) 
par adesea asemănfttoare. rar '\IM 
din ca~ele prlr;icln41-le ~e ace,o.,1el 
.„asemltn'3rl,.. co.nsUI locffi1ll in lm r 
l'.IOSibUitatea de a deosebi soeclflcl-
·tatea c;Jintr-"run :fapt. · 

In liecare fgpt rua.rlstnc, obiect 
;i) cunoaş'\eJ'tl iiarlstlce, se silă in· 
1otdea.u'qa unul situ mai mult'e ele 
mente de specfrftiiJtii'te : l. caHlă\fie 
prore.<iîtinale, de virstli. spidtua1ea1~ 
personajelor. aspeetete caracterlstlcl': 
.ale ol:ilec;tu1ul "neîruiuc:Jeţtt" al cu
noaştCru 1 2.. caracteruj evenimentu. 
lui. al ~ptulu.i, cursul său ; :t . . cir· 
CUJ1U){an~e]e in care Se desiă~ar/l 
<te:°HunC..i.. fneob'lşnullul sau. nepra
vhuiti.111 .C!ornplex.ltatca etc) : 4. cau· 
~c,lc care ~:1;pUo,ă fantul, apadtia . 
ror'mnrea lu1 {de. exemplu. succes do 
nrwt,u~lle lH~ bilr.a unei noi tebnl'I· 
logll, :realJ7j!ri in intre.ce.rea soda· 
lll'ittt crearea 'Unul climat enwţlonal 
t1r1e1n1c etc) : 5. c0nr;ec1nte1e crezu.1-
~~1 coilpreL - schtmbârl .c<mtl~
tlve sal1 calitative. elaborarea unor 
noi metode de actlune etcJ : 6. Tf'· 
ta(llte ţ;iintre dtferlicle elemenl1! ale 
(~ntuhfl - caracterul co.otutlonaţ, 
nemijlocit Mu mediat al lo.r. A:pa· 
ri \!ia ·$'1 valori:ffcm1ea. lor ~mJte 
z.larlstl!lUl· o rt1al deplin~ dezvăluire 
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a esenţial ul u.i it1 pa.utku.lar şi i 11 
:genenal. 

4m pri\li.~ pină, acum faptµ} :da· 
ristic. doar to. \•irtutea .functl~ sale 
sl.cict informath•e, de trausm1tere a 
I nf.or.n~a llei. Dru.· faptul zlatistlc are 
un insemnat cpl ca mat'el1lal nemlj
loci1~ in. anlllizi. ca mlJloc de argu
menta.re, ca bd pen1Jru concluzii , 
penlr.u gcncrallwl. 

Dlnaniica Ldcil zlarllJf.lce are un 
dublu aspeor. ln unele cazuri, 'ţ\_a
rl~t,ul, ple6nq de la fapte. prin ana· 
lf7Ji, aill.IJlge la o ~moluiic Cdedua
ţie). 1.n 11.)tele. şhrdierea ,tleJiei de 
vi{lt?i." . transf.ol)lUa(e in lapt zial'Ls· 
Uc. ~prtnea7.li moaµJ Q:e 1'eruizar-e a 
i!;leU insl\şt. 11.1. ult.imî\ fnstan~. şi m 
acest. caz zfm:istuJ porneşte de la 
faţ>te; Observ<tţil, dirte sludlate. O\l· 
n0$cute. aoumul'ate dlnili'nt'e. 
t Prin .nafura sa. "f<tgJul Mte i;ih1rl

dlm.enstonal. putind f.t în relatie.cu 
alte f&tite. cu situaţii date, aUt to 
intreguf s1iu. el~ Si Prin Una sau 
mai rnull<e din dhnenslun:iae sa1e 

:R-elaţia evenimen.ţfa.lă, .•a. faptelor 
se jU.Stl.J!leA prln aceea că faptul, a
pămnd futr-tln anume loc. re~ectă
~n p'roces, o logreâ · n c:Jezvr;lltiril 
unul eve.n1ment amune. preeum sl 
cauzele, urruăclle acestu.la. Relatla 
evehJm~nţlală se manl-fes~ă l:il a.îteva 
ipostaze·: a)' determlnli conţinutul 
mesajului, ln care ~eDeralul he.
bule sp.tiJmit pvtn ptu:Ucular; deci. 
J)ermanenţ., lr-eb'ule- să se «<im6nşjte-
7.c momenicle pr®t>sujuj dezvo1~rfl 
reallt.ă.1il sociale : t\) slujeşte. ca 
mlJWc de ar~lilticnl:n re- 7h C."UPrlnsul 
lextulu1 : c) aemon~fra:rea ~llP~lu!. 
imblnatii cu qal.e sumt1re. confo~ un 
efecifl doosebH preslantei lui ; dl far>
ttil IolQ5eşte ca ilusU'are la flftUaUI 
deşprJ.ns~ ve: baJ.i'I unel mal: r.nlcl sau 
rruţ_l mari .a.crumulllti de dai:e. 

Pe d-e al til: Jlarte: ce1atl.a asaclall~ 
vă. a fapte1o..r r;e lrttl1ne.şLe : al' ca 
mUloc oe col\fnJ'01i8.l"e şal.I de ·anli
tezii .a aspec~or din realil.a:te dupli 
însuşi1i cse.ntlale, descopeiti'nclu-l~ 
cchtvalenlul p'oli1'1c, moral. este~c : 
<' serie d~ faote :fbrmea7.ă o 'ba1.ă 
cmplrldl a: ctea~.tei . .fn care s.e in
terpretează \.l'n fenomen determhtait. 
un P.ro~ sal! 11,lltul al rea1ltă111 ·so· 
c!al'e Jin acest ca~ tel~,ţla e.sociatlvă 
R fe,Qtelor alimimteazli ana:U~ • . g{' 

J?umentarca. ~cnE!t«aHzlh'lle. e~trasP 
ne baUI de<luct1~ ,şi t;iitărlnd princi
pi 1it 1tonernn. 

XVIII.. 4~ Analizo in preso 

Pt'0blema analiMl constih.ile una 
Clin 1:11:ob1emele-t:hele ale. zlarl&Uctli. 
din punct uJ de vedere al cunoaşte
rii realţ'tăfli in t.cndintele ei de de_x.. 
volit~Jl'e (deci. dl')CUrnentare). clin 
punctul de vedere al · refleetlrii ccm
vlngăl.oare, .v.e~idice. o materialulul 
ne vliltli oereimut. cunoscut Ş1 înti>
ie.<J (Clool. redllclare) . 

AmalJza presupune descomplmerea· 
inlregu)u:l in elemente coi;nnonen,te. 
desprinderea, insuşl.u.llor obl~ctulut 
pen>tru studierea lor s~pe1-ată1 
ca l;)°ă1'IJ ale acel.ulasi întreg. D~ 
analfaa este posfbUă numai at\mcl 
cînd ~iaristul este p1·egăttil să pri·· 
''easca obie<:lul în lnt\?gl'lll.i t.titea. sa, 
(-olosl ngu-se de melooa. deductivă 
(lat. dedl1co - „a ~xl~·uge'"). 

lnductîa şi dcductJ.a li:ebu le să 
colnclcHI. Aceasta înseamnă că. prin
fr-o cnrecf:ă „e'i:tr;ig-e11e ". dalei~, 
!aptele adunate dln reall<late. cQtlr 
cllilZiile eoncreie. dhl anaUza 101~. 
lrebuie sa: confinne stţua\ia genera
lii, cru·e -şe. tormea.?,li pe ba~ praa
ltcUI i&l-Orlce. Da.că. in des~.5\m1rea 
anaHzei, indu1:1Ha şl deduo~i.a nu 
cOif\cl,d i-e7.u ltll cii or.I a'ha11za. s-a 
.Nfout 1n mort ;t:nco~'«L oci practica. 
evoluind cnUlatlv. a zdruncinat 
J)l!lndpii,11 genei:al. constatrtndu·i· 
\lps;a de ttde:var. 
Dapă cil,..va cl)nslderaW iem:etlc.e, 

l'ft urtnărirn ee greşeli se J;JOt intilnf 
.in ao.t:ivttat.ea practică. '.ln prlmulÎ 
\•Uicl, ct1j:jtlildei·ea nec~i-~punzătoa1·e 
li In:.'\IŞfrJlor e!i~nllale ale ob1edu
lui .studiat, 0 asemenea aJ>.aflzli in
completă slăbi:ştc r~nltJntllll demer~ 
sultQ zHtListic. '!'orta RClf-unn sale.· 
valqarea sa educ;,tli!Vă. De aseme
nea. în C\l1-suJ anallriei, ziru·islru.1 se 
abate de la problemă. ,, substituie. 
.Evident că. ablite:'ell de Jfi tema 
lnttr~ll1, det:l!aşa.!·ea tinalt1.oi ·pe 
o ca-le arbUM.rll conduce la dis
in.1gerell logicii expunqril. în 
s fit.$H. ar Dl<"ll fi şl „t>llcaM~' llogl
c~lu.1. al auioma~lsmctor de Hm~I. 
CJ:lra sl-au oter:dui valoarea 1!1:lm.an
Uca C~Nu put-em să nu adăugăm .. .''. 
„De ce n -am sf)un1MI.„ "I şl <iel~r
rnlnă nmerea i:elatliJQr din text $1. 
deC'î, ·absenta u·n.el iciei a·njce s-1 u.nl
f lcafo.are c~l°t' 811 cond1,1cJi otli torut 
SDL"C M'llalj.i?.jl. Aeherf:l)l?.lir!i 

Alilalizlnd ff.!plele. z.larîsiul lsl 
eru.tl~ răspunsuri ln în.tn~bărl <le ~e
aul : „De ce s-a ol:l~l:nut 11ucces:ul 
(i.11S'Occcsul) ?", „Cum ~-a inrtni
plaţ ?";, .,De cine <lcl)lncle ncrlilrfl·e<i 
i.nLr-o anumită problemă ?" ·.etc. tn 
to~te cazurlte. anall2a ?~uuunc 
Plucldarea diferitelor hll.afll .d'LŢ1ti'e 
faple. di.nlri! elemenfele tntre.rrului. 
Aceasta ii şt c:on:fc.rti lntegralttatc 
logidi. tlnallta'e vMtQarel re(iaetlîl'i 
ll l~xLulul . · 
Două d I.menstunl stht' ,earacter1:>

litce anfllizei : or1zonl:alcll (,volumul. 
AmDloarea. b~iţia) şi vcrlld1ă Cra
lat\lle ca~ria'lel 

Bog.ătla rnaleJitalu'lul JB,J>iik: este 
impol!t~ntA., pentru că oemllte dez
Văit.Urea. atrl'Dlt>r..I·! fertoml!ll\lltii stu~ 
Cll_al: (l) şf definesfe cl'!Taote.rul tlolc' 
satt episodic. 1fnit:lmplătrn· (2) , 

Explicarea. amnlorlt sll:uatîel fai.. 
c:tHlează o îu<ieca~ core<;tll i n te.. 
r.~tur;'i: cw 1<ped(lcltatea. co răspiu
di.J!ea urmi fenomen (pozitiv sau ne
l!aliv'. De. altfel. rieiermln;Jrea re111~ 
A amplor!l.I fenolnenulul în diierl· 
lele sale esDer.te joacă un ro1 Im
port.an:~ in toate etapele anolize1. 

Cuorincterea comolctă ·â !a:ptelor 
<amploarea) f.iit r>0sibluta~ nu nu-



mal de a aprecia obiectiv. real ten
dinta fenomenului. ci şi existenta 
unor diverşi .(actori care detennfnă 
cllZ\'ollarea lui, favorizează sau im
r>ledlcă această dezvoltare. 

Desigur, bogu(ia de fapLe zlarisU
cr (ob~lnute oe bMa unei selecţii 
l:lin multitudinea de fapt.o poslblle) 
ooat.e implica şi un anwne risc pen
tru zia:ristut care n u tace o a doua 
operaţiune de selectre între !.aptele 
1iarlstlce. la redactarea textului. 
Celelalte fapte unncază să rlminâ 
ln documentarea personală Şi sâ flo 
folosi te ulterior. 

AnaHu cauze!Qr fenomenelor 
permlte. pe de al t;ă parte. să se a
Jungll Ja concluzH cenvlngăto~tc". 
Cimo oentru aflarea 1-elatHlor cau
zale conslau in studierea permanen-
1! sl globaUI. precum sl orlenlată 
r>roblema:tlc a documentelor de 
partul şi de stat. a leJ;islatiei. cu
nonşterea fenomenului soclal. po11-
llc s l economlc comemporan Intern 
si ln~rnalional. n npln fel p ubll
aulul. 

Oind 6e urmlh·eslc ann.liUl u.nel 
c~periefl~ stnt lndicalo m~todele 
Ipotetice de cercetare a l'ealtttlţil. 
pl'ln stabilirea de iPoteze st aflarea 
a.nalogfUor. d eci Inducţia se lmbini1 
cu deducţia. P 1·1n acest mod de ann
lirr.ă se elaborea?!I ver l'>lunea cu ca
racter 1 Po'1~ţ ic. 1mol se constati decll 
pl'e.~upumirile sinl \•elabllb. Elabl'l
TaJ'ca versiunilor esto nec~atii a
tunci clnd, p r\n ele tn st'le, faplel0 

nu dau lmauinea cau-idor fenome
nului. nn.,ritia unora "011 alt-ora dln-
1 rr rem Ita te. 

1"P'1om"'nelr.-. sltua\llle. f.ap tcic r.la
r '\tl<:e l11•e$I trc'bule viiimJe ncaua
r;il in cllalcc:lfca. ln oMc:e.sul d~· 
\'('lltilril lnr. Altfel, ade\•ilrul rl\ml
na o slmpJtl noUune care. duuli un. 
nnumit fim n. ln cel mai bun ca7 
poute dclinl un „ ncadcW'r-

XVII I. 5. Deoistoreo 
oraumentelor 

in timpul docu mentorii 

Una di n condlUlle fundşlncntal~ 
t1le succesului creatlel ziaristice. a 
rfioien\el sale o consti tult?. sollril
tatea argumenUlril. 

Dup1\ Ch. Perelman <nL'empil'e 
rh~tortque". Paris. J . 7rln. 11)77, 
p , 35'), .,scopul argumentării nu csto 
1tcela al (lemonstraUel, sil dovcdeas
d adeţfăru! concluzlef pomilnd de 
ln ad<!''hul pr"Cmis~or. oi să tl·an$
fcre AsuPra cnncluzilJor adeziunea 
n<"nrdală preml.selor". 

Demonstralfa (operaţiune IQf!icll) 
;irc dl ~D convingerea sl se Tf'
!eră la real. necesar. nl)Slbil. ur
măreşte certitudinea sl opereau'i cu 
adevănirt. ArgumentaUa (opeta11u
no Tet9rlclt) are. lnsă. ca scop per
l>U n&i.unca si. ope.tind cu 1>lauzib1-
lut. wtnlabllul. dezlrabill,11. Ul"l'M
reste adez:tunea. 

Flclnd aceste dellmltărl. să mal 
adiludm o precizare toarte lmpor-

Retorică ziaristică 
Lan tâ, din punct de \•edere meto
dologic, in j>l'eSă : p!nâ la o anu
mită vtrsta.fPlnă la un anumit grad 
de cUilturâ. omul <irc mal multă nu
voic de. cei"lltudlni. dcclt de ade-,,i)
rurl îndoielnic~. $1 lncă o precf· 
znre : argumentru·ea nu poatt!. m
!crvenl dc.clt in lipsa evidentei. deci 
nu poale depăşi verosimilul (cf. B . 
Wald. Neoretork<i. Jn : Românin li
terară. :.?. mat, p. 11)\. 

A.rgumenlctn trebui.a aflate in 
proc~ul de documentare zlariltidi. 
Zîari!ltul g.ăi;eşle arituh1ente ouler
nice pleclnd, ln analiza faptelor. R 

('vcnimentelor. fenomenelor. de la 
lczcle materlallsmulul dialectic şi 
Istor ic. ale documentelor de- oa1:tld. 
car<? constituie l{cneralizărJ ştllntl 
Ckc ba7.ate pe 1~orla revolut:ionarri 
desp1·e lume şi vlntt\. dezvo1tatJ tn 
cQncorda.n\ll cu pl'ncl;lca IBtorlcii s i 
adaptat.ii creator Io 1'rocese1e sociale 
t'oncrcle. 
Arţnimente tcorelicc Pot tl gAsi

tc, de asemenea, ln dl!eril:c ştlinte, 
in diferite domenii ale cunoaşterll 
umn1'e. in matematică. tihtca, 011-
da&oi;:ie. biologie ş..a.m.d . in rnp'">11 
de problemntlcn lrntali\. An;amcm
tare;:i 1eoreţ.jcă se fnlosest•i ln m nll 
dllerit. ln ziarist I~. !n unele cazurt. 
aceasta se reduce la preni!sa lnhloll\ 
- oo.~tullnd o l t'l'l\ teoretică. zia
ristul o oune in lumină. tn contt
nwin.-. Drln analiVt fnnlclnr ,;i ruun
i:IC la conclm:li 'J)rn.cilce. 111 alt~ ca
zuri, un domeniu silu nll\H dln 
cunostlntelc teorcl i~ lntr.i nnw.nlc 
tn artlc;ol dct..-illlnchH•C fo cursul 
analize~ st. fn sf.l„slt. n'flcctindu-Ne 
ln c:qncll.L7J[lc p11rthnilare ~I 11e
n-"rale. 

Faptele. clfrek. alte date 11.le ana-
117."l. seS!zablle ll"nna.nenl în tim-
11ul studierii ob ieclul••I. au in c:rca
lla zlarl5tlcă rolul de ai·~mentc. 
Da r ocest;eo 61.lferll o anume orclu
cra~e: cifrele se jnl'Oumea:rJI. f-notele 
~r Ş?rupea1.ll. ln a lleli> 11e renuntii cn 
f iind nese111ni·fJcntlvc- e'tc. 

Unul din oroccdcclo .nnrumcnUltll 
<'l>te ana1o1'1a. S!S urmlirlm tft>urllo 
di! analogii folosite in presă : 

;i) An.Uo~la 'P" b3r,a asemllnărll 
f'll"Ollor orln citevn t.ras!iturl funda
menţalc, Se folnscstc ntuncl cln::l 
~ comoară modul de actl'1Jln a dol 
Clfl!Tlenl. a dl)uă colec~lve. 

b) Analogia pe bnm nM!lllihiăril 
obiect:fvelor ~rectale. a cnndltmor 
ln care se desflsoarA n anumită ac
tivitate (de exemplu rcntltatele ob
Unule de două cooncraUve a1utfcole 
de productie cu ac:eleasl condltl1 cli
maUce. care dll'l)un de bază tch-
nic:ll şi fortă de mlmcă m;~nll
~re etc). 

ci Analogia po b92., ilSemh!ltri l 
metodelor de muncă. 

Anuteza este un alt procedeu de 

argumentare si urmează aceleasl 
coordonate ca şi analogia. 

ln eseu. pamtlct, anUcol (pe lemo 
de etică), anchell\. lntef.vlu aparosl 
un alt procedeu de argumentare 
raro.Lcter lz1lr ea psihologic& a unei 
<'OmportărJ. a unei situalll, a re..T\J.1-
tatelor ac\lunllor. a actlvităţll . ca
racterizarea psihologică ooat.e fi un 
foarte puternic arJ(Umcnt dacă se 
surprinde elcml!ntUl sem.nlfica'llv. 
I 

XVIII. 6. Tipologia 
generali zorilor 

Generalizarea ei.le o o.Peratre lo
~ic~ care const~ in "trecerea de la 
no(luni cu o sferă ~trlnsă si cu 
un c:onlinut bog,11 la notiuni cu 11 
stern mai la111ă. şi C'U un conţinut 
mttl slh-ac" (Dlc\1'>11nn1l do 'l:iTm:olle, 
Edl~w-a poilllcll, lfl87ai. 

In zlâl'lsUcă. ~I~ caractedsllcă 
intc.imlfunta procesului de cunoas
tere, e.xplkabllll prin caracterul se
lectiv al colecUlrli fapte.lor. eveni
mentelor, dalelor. De aceea. ~enera
lizările obtlnule prin 11c:eastă me
tod:! de cunoaştere ou oot a vea 
tortă ri~nertt1 vnla\)lUI. !orţa u:nel 
conoll.r~fl şlliht irice. de pildă, chiar 
clacă !"e cons!il.-uicsc pc baza mclo
drlol' din ştiinţă (de 0 xemplu, npll-
(';!l'Ci'I., tn documenliwca ~arlstlcl. a 
ml'todţ?lor şi lclmlcllor <te cercetare 
socîololrlcll concrcUll 

Unenri, SI in crea\io r.larlstlc! Pot 
11parc genecaJlzllrl teoretico. Acc.ţ
~en, in.sll. nu 11î,nt coneluzfllc ziarl11-
L'Ullll ci sini extrn.'IC dJn dileritc 
~t'So ştUnttfice. apellndu-&e la soc
cin I işli-colaborntorl. 

ln rat;>Ort de caracteristicile lipo
logice, genernllz.'lrile pot fi cuprinse 
Ir:. oalru c.alegorh prlnc1pale : 

l)Constatnllve. care dl!Z\<ălule e
bf'nla fenomcmllui studiat, cum se 
fll'C-&inlă acest tenomen. tntr-u.n ano· 
meni dat. 

2) Proba bJJ.JsUcc. 1 ntcrcscai:4 ln 
mod special zlarb-t.ica. pentru că 
dau un element con11trucUv - mo
blllzcv,A:. posibililâtile Jaclorolui su
blecllv l<l realizarea unor coman 
damente. in concnrdAntă cu legile 
obiective. Aceşt 1tlo de gel'lc.ralizărl 
riout c .avea n v.aloal'e opl!raliv3, a.
"11.111~1 ctnd i;e re.cerii lll o acUUne 
I'><! termen seilrl. ori ovnloare1>tra
l<-11tlcl. c.ind ~e referă la o actlune 
P<' termen indt'lun~at 

'.l) Jpoleficc. 1 ~, !IJ;r.menea JiPne-
rnltdri !ie ajunJte 'POfnlndu-se de 
I;; argumente lpo1etlce. 

~l rmoetath1c. Sint intot.deauna 
leita.le de genera11-zl'lrlle probabllistl
oe sau constatative şi au caraal.cr 
de chemru·e. de dlrecthrA, 

Rubrlcli realiza.t.ă rle 
Constantln LUPU 
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Omagiu colegelor noastre 

S 
ulJ a.cest g1m('rf.c .Hi 
desf4şurat, tunt 6 mar
tie, mamfesta.rea H(<?-

rar-artf.stica dedic<ltd sct r btlto
riril zilei d8 8 martie, oroa
niz.ald de Sfndlcatul Presă
Ediiuri. Probind fantezia JI 
inventivitatea a I ribulo 
&pe.cJ/lc /emlnfne, - colecti
vul de or{l<Jlll.ta re (Violeta 
APO$I01, Ello~ila Hegedvş, 
Euoema Martn:escti. Arlşiita 
A vramescu, DoLna F'l"u.ntela-
td} a o/Uit /orm,ula insmraf,it 
a unei manl.fastlfri care s-a 
alc6t11it dtnlT-101> moment pol'
tlc, ta. care ~i-a 11 dat co11-
cur11tli1, -rccltfmd din crfaf;tfle 
lor, poete şi poeti ziarişti aa.u 

redactorL ae edlhmJ, şi un 
moment mttzioot sustlrwt de 
formaţia .,nubLn'l. l n 'lllt
bi4ţiţţi tnUmd a. U?H?i şezcltori 
lftera r-a~tbtlce, poe.tul Ni
colae Dr400~1 prim redactor 
şo/ 4(1.}uiict. <tl ziar ului „Svţ11 -
teUi~'. ufccpre$edinta al Oon
sfUuhd Ztartşlltor, a <rodit un 
cuuin' co.I& d'e felicitare, co
leqlat omagiu adresat sărbd· 
torft8lor cu prlla.jul zilei de 
8 martie. 

Cu emotlr şi reuşind stI 
transmlttt publicului emoţie 
11u redt11t apoi, d f" creaţiile 
lor, poPtcle: Cor~to.rtre Bu.ztra 
( ,.Amfiteatru"). PasioMria 
Slofcescu (Centrala c.d1toria· 
l! Sinteze). Elen.a Dragoş 
(„Cutuătorlf''), Maruina F'f
Umon (Publko.ţli pontTu in
văflf.m [nO, Ioana. Prorn. (.,Ro
m411ia 1Lber4" ). Do111a Sl~c;. 
cu (PttbffcaţU pen(ru hi.u4Uf· 
mini), I oana l cron.lm (Editu
"(% Ştiln.ţffk4. şi Enciclopedl-

cd) Udla Nouru: (.,Lu.miniµt"), 
precum şi poeţii.: F!orln 
CosUnescu („Contempora-
nul „), Nicola~ Dai} f'runtelat4 
(„l..ucea:Jărul"), Flore11tm Po
pascu (Editura Albatros). Mi
llai Negulescu („Cinterea Ro
mâniei), Iuliu R.aţilL ( „Lumi
niţa."). Petre Popa („S-:In
U?fa."). 

Membrii f onnn~fel .• Rubhl" , 
atcdtuftă din Ctibrwltt Mitur
cd, J.1iha.l. Napu. Sorin Ghl
nea, t'.;n.briel Ca.novkf. Flo· 
r tan CoJldee&cu. ti1L susţt •Lut 
ln in.chell!re un reaital Jc 
1Jl~că uş04r4, aelecţfa. pie
selor. 'inforpretate cu profa
siomiH:utl Ş:i qdeseori chiar cw 

o anu:~ vibraţie pocllcif 
reuşind sil inipUneasccl i.n$~f · 
i·a1 momc11Lt~L a-n.terior. 

La deplina -re11flrtli a ma-
111/e.strfr,ii a.u co1ltrib1~ft fri e
gnlif. măsurii şi colegli cnre 
a u expu..ţ lucr~Tf de pW.ur4 
şi oraftcă, pi: care 1'1 uUGllf 
l.c-a:u puJut admira la. Intra· 
T® m .~al.â, tucrâ ri semnate 
de ; Roxana Coslacl1(' {„ln
forma-tfa Buc11.reştiulul") , 0/C!
lln Dumitrescu (. ,Luniln1ţ1111 , 
„ŞofmU patrlet''). Vastle So
coHuc (Ed. Univer.,), ~nrcea 
U>nef (Publicaţii p~ntru itt
văţăm!n.t). Oetaula1• Andro
nic (.,In/orm.arla Buc1rreştf11. 
lu-i"}. ŞteJ<m Dom.o (Ed. Krf
terio11). Franci!k Kal.4b, (Ed.. 
Cere$). Pompiliu Dumllr1?$cÎI 
(„Cutt?zcltorfi">. Tudor JebP
!eami (Ed. Eminescu). Do11e 
Sta!l (Ed. Mf'!ler i;a), Gh!!OTOh" 
Btrn<:lu. (Ed. Scinte«i). M IT· 
cea MunteMscu (Ed. Ion 
Crea11oi'f), A ura B4beanu. 

Aşa ~nclt ae pootc afirma. 
cu deplin. temet elf 1"'Îli Jetul 
ln care a /ost glndle4 # 
1 ra1'8pusd fn fapt. &cirbatoresc, 
manifestarea a. }>Tobat :lepH
lla adecuare 14 CA:rtnfele pu
blicului cdrula s-11 adresat, 
ron11rftumdu-se in.tr-mi oma
ahi de ltl/let adus colegelor 
din prcscI ţi edituri. (M. C.). 

D 
8venitii de acum tra.
dl~iotutlă jtţ reda~a 
„l1i/orma.ţia Bucur.eş

tlutul". fe.stloitat'ea omagie
rii zHel de 8 m.a,rtle a. 
lneeput a,nu t naesta chlar df: 
la.,. prhna oi!ă a proai:a 1n11lut. 
rînd tQalr o$(irh4roritutt?. · ,w 
onslt pe btrou rfle I.or cite a 
/eli~fta rp şi o flţ>ţJTC.. La. an· 
zeto. de per('le n rr.d11ctf~! 4r
tkolete la t•ra.u desti'1Utte tn 
e.:i;clurivHate, filwl i.11.ţotlle 
de f1U1la11tarl.eL' fofr> care ie 
~urprinsc~l'r.f i,1 vUnJ acil· 
vflatC' reda.cfio1uilif. 

Sdrbâtorlrea a eonrhiua! C1J 
1111 'l'l'cilal de m11.:fcc! ş t poe
zie suţf(11u1 de a.ctont 1\-fa_. 
r fa.ll4 Cercel. Carmen TTocan, 
Ion 1„uclan. Plot<ln, P1cr.;ic, 
Doru-Oct.avia1i Dumitru, so
i>raria Lfli.ona Pag11. oioLoiiis
tu( Mtrcco Cltlfn ~I s;:riftorul 
1\'Hrca" Micu. 

Z ilei de 8 Ma.rtic !-a 
fo~t con&acrată ~ 1tJ 
CorLStat1ţ.(t o frunwasă 

f1111tfofla.ti>. Pentru ::'-lnrtitt cll.! 
dP la. .1Doliroaea ii.aud" 3i 
„Tonii&". ca şt 1)e1ltru soţiile 
ziarl.ştUor. a,aeasta s-a cnnsti
tulL tnt r-o ad-evăra.tl! ·11ărb'il
toaro de 11uflet. D.101=J o scu?;
ld adunara: r>m.4(11a.td, i.nfor
~ retl sl actori <ii teatrlflnr 
rf ramtWc· şi tlrlc ăba. localf
tol„ "" .,,r„zen.ta.t un $JlCt:L't
cnl rfP.. i.11rrlM fln 11!.J. ado?C')(f{ 
"''"nfmenhdul. 131nP 1'te?ifa'o 
a.nlnuz„ a11 ctlles ind~i>r.e·bl 
vlnlnnf.dn .C:-lm?na l\tol!le.. ,„„. 
"tntl! " "'11Uor co1ir.1J.l':~tirL ht
f Prn.afln~„," arnm lltt'l!.c' i f11 
nfn„ -to Delia. P1ful ll'lcl. U"
tnril 7'i#111t Gurgule•cu. 1\1itt'I

""'" l"!nn1for •i Vatentinn 
Rucur-l<n""'·asian. 1>rPrum sl 
r-•111„~r11hrl rlnto{ret <W Tt>-

''"'" '"' Ion ArttîtileTonri. c1t>
H"tli''>" nl Crivmfemei .i :-
1rnr" „„„„ ln maftt de foak 
... f1n 11t n i ttJ • Înl'U"J1"Jt ( . 

Dupd .specf<lcoi, toţi cel 
prezenţi o.u. vizitat e;r:pQziţltt. 
culinard organfzattt cu aee
lafi prlleJ scJ.rbc!torese. 



. .. rti • u_ţ~ti · Ziariştilor 
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C u muU înainte ele 
, l Decembrie 1D13, 

dorlnta Cierbinle 
de unire, ni\zuinla S.Pl'C 
formarea unui $la~ u
nitar, liber, Cllre să-şi 
pontil .afirma prQPd:t 
tndlviduaUl.ate, a do
mloat. glndkea politică 
~ i socloJ-c11 lluralii ro· 
mâncase:.. t'l·11n.sformtn
du-5e apoi in ideal su
prem al lnlregulul r><>
por. rn procei;uJ atk de 
dificil al tiflrmilril I· 
dc.ll'>rdo unire ii\ Tcan
sllwmîa sl Ban_afl, un 
rol iasemnal 1-au a-.•ut 
de Jucat gaietele şi gn
zelaril. A~uprn ţtceW.d 
11t;pect se :>pt'll!~te Str.
!ia11 Vasilescu u1 re
ccnla sa lucrare ap:l
rulă la Editura Facla 
dtn Ttm~oara ~I 1nU-
1ulată rele\'a.nl ,.Pttbli
al~ll pracursorll o& Ma
rlt · Unfrf". Cartea re
preztn tli un act im po
triva uilârli care s-a 
rtŞlemut snui (11 se 
aşterne illcă~) peste pa
glnlle zio.rlsticdi 1-ran
sUvane şi bănăţene de 
plnă la 1918, precum şi 
o ,,modes!A conttibutte 
la o istorie n acestei 
prese" . tlup~ e.xprt>.$la 
autorului <lin .,l'fof'J a
supra edl\lef". 
Aşa cum rl!mar-

că ş_l lon Breaw 
tntr-unul din stµ(tli,le 
sale. „d!.nlrre aşezămin
tele ps care româliis
mul din Transilvania 
sl le·:t creat, ln lupf.:l 
lui seculară pentru e
xlslenla şi aflrmercn 
naţl.onaln, f&-A tndololă 
că c:e1 mal original 
este p resa P re.>a Tnm
&l vani.ei de dinainte 
de 1918 a fosl cu si
guranţă o mate vlcto-

O contribuţie 
la istoria presei 
din Transil~ania. 

şi Banat 
1ie, dovadă stdUucttll 
de lnlellgenţă, du în
lelepciunc, de iubire de 
neam .şi de marile i
dealuri ale umanlt1\\ii, 
de simţ social $1 111 ă
rulnţâ pe drumul 1lro
gresu1uJ, de er oism şi 
splrl~ d e sucrlffCJu -
lot at~lea call!ăU cari;? 
caraclerlzcnztl popC)u
re!e alese''· l 11tr-ade
văr. romilnll lrans11vu
neni şi băniUenl llU f ,\
cul clin presa lor un a 
devăr.a,~ parln1nf?ln t. 11l 
paginllo ziarelUl' şi re-
dslelor, fnC\!'.l>ind cu 
Gheorghe Barlţ in 
,.Foale pentru minte. 
Inimii şi 11 l'era I tuii '' .şJ 
,,Oazei.a de 'tlrdnl:lllv·..i~ 
nla„ şi lermlnind cu 
Va.r;lle Goldlş la „Ro
mânul" sl Valeriu Bra
nişic ln ,D.raţ)e)ul", ei 
cereau rlrept.ate şi U
berta~ pe.nfru nnllu
nea lor. popula\ln ma
!orllar§ n fării. Tutu
ror acestora li s-au ală
lural, lnlr-1l deplini\ u
nitate de slmtlre şi ga
zetaru 1"0lllâ.nl de din
colo de Ca.rpafi . 
Dur>~ studlul lntro

ducth'. docu menL"ll s:I 
pre-r.entrtt hitr-un stil 
alert - „Gav.:et.or'i şl 
~azete ln slulbo l<le~
lulul M:iril Uniri - . 
Stell'in Va.sflesc:u i.şJ al
c!tUieşln subsfaota clir
ţil clin zece vortrc. I~. 
fiecare insolit de " flşÂ 
bfbUnitmflcă. 

Prtm1•1 c:a!'lto1 e~r 

consacral lui George 
Barif,, TntemeJet.orul 
presei pw'lodlce cultu
rale şi pollilce romA
neşti din Transilvani.a 
acest „neobosit mlpl
tfl'J' de luminii sl incrc-

dere in de.5tlnul nea
muluiM (I. BrcazlJ). In 
citeva linll, '1Ulorul 
creionează chlp\11 celui 
ce a rost prezent vre
me de apl'Qape .şase 
decenli în primul riml 
al publh..'isUc:ii romă
ncşU din Transll\'ania 
(oole u OOO de scric;on 
primite. colecl!e fără 
egal in culturo româ· 
nă. l'eprezintă fii cle un 
Indiciu asupra influen
tel şale printre con
lcmpomun). tn contl~ 
num~ slnl prezentate 
!Ip.urile lui Vlncrnflu. 
Babef, alt Crunt :iş al 
luptei de e.manclpare a 
românilor din flanat şi 
1'ransUvania, din a 
doua jum~tate o seco
lului trecut. : Valeriu 
BraTI[ffe, cel despre 
core Jorga scria : .,C.„) a 
iest a~ st nlitea : 
cărturar, profe501·. scrl
lto1', gazetar - mai a
Je.s gazetar. pc un timp 
cind 1n tara !ul roabă, 
nu er.a un loc mal ex
pus ca ~u:csl~ •• ; fol!.n 
Bcohnitz, ln legătudi 
cu care Ion Slavici de
clara că „in c~a ce 
priveşte culluT3 gen~ 
rată era mal presus <te 
lo(I intelectualli ro
miinl ·• cu care a avut 
parte set lucre.".e. 'Ur
meazll 6Wdll pertinente 
dest>l'e Pavet RotarLu, 
lntemeieton.il presei 1'0· 
mAneştl la Tlml~om; 
Octaulon Coucr. paotru 
care zlţtrlstlca ln.semna 
„un lllilmjn prin care 
rc..oq>lrli 1..'00.Ş.tilnta tiu
bllcli fi ln octla~I Ump 
un m!Jloc de lndruma
re e maselor" : l ulia11 
Grozcscu. primul goze
tar profeslonl•t al Ba
natului ; Onisfcfor GIH-

bu, cel ale cărui men
te au făcut ca ~ lista 
evcn.lmentelQr marcat~ 
de UlllESCO sâ .figure
ze cent.enarul naşterii 
~e. filnd ~rbătoril 
în I 083, pe plan rut\lo
nal şi lntemaUonul. Ul
L1mele douâ -pottrctt? 
sînt consac1'-0te li.li Sa
uer Bocu - despre 
care Stelian Vasilescu 
aratd câ ~te un nume 
(aproape) u.llat astăr.i. 
cu "toate cil acela care 
I-n purt.at a fool un 
g.<i.zerar-lupt.11tor naţio
nal renumit in epoc:A, 
o impun ii toare perso
nallla te culturn.h'I, nfla
U\ me1·eu ln 11luiba i
dealului t1nrrll - 1we
cum ~I lui r.heorohc 
Tulbure, redactor re.s
T.X>nsabll la ,T ribuna 
Bihorului'', 

De.sigur, uutorul nu 
şi-a propus să se r;i
par teze ln toate nume
le importante ale gaze· 
wrllor lmpllcatl ln pro
cesul de afinnare al 
idcllor unlonls~. Au 
r"uma.s pentru o allA 
carie, poale pentru un 
alt islol'IC, Sla-~lcl şi 
Vulcan. .\l. Roman şi 
VL~on Roman, Mu
reşenii. Jon R Us\I Si
rianu şi reronlm G. Ba
riţiu, Cassla.n Muutea· 
nu şi ton Lupaş, Den
suşenll. nume co vor 
trebui mal bine cunos
cute deoarece şt dato
rită lor, la 1 Decem
b1ie 1918, TnmsUvanla. 
Banatul. Crişana şi Ma
mmu:roşul s-au alAtu-
1·at Rotnoniel. ajungir1d 
ill granl te le flreşl l. 

Merii.ele lor ii si
tuează pe toţi aceşti lla
zelarl alătur.I de acel 
lnaJnt.aşl Ja C&l"8 se re
!eră memorabllcle cu
vinte aJe lui N. BAl
cescu : .,Unitatea natlo
nal~ iu visa.rea lub1tâ 
a volevo-Alar noştri 
cei vf~i. a tuturor 
~rbaţllor n01t:ri cel 
mart. care lufrupar!t ln 
sine individualitatea şi 
cugetarea PQporulur. 
spre a o mani.festa lu
mii. Pentru dinsa el 
trăiră muncirii. suferi
ri şl murll'A". 

A.rlsfotel B UNESCU 
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Mărţişoare ... „lingvistice" 
Pentru 11ruLs&a. „RA.MURZ" 

(Cralo oo.) un ... („sanchl") milrfl
şor : 

(.„) Sattchlzarca lui Don 
QuljQte şi donq1.ti)otizarC4 iul 
Sancho, observ~tll de (,„) (,10 
lume n flcţiunH ". 11 Rnmurl~, 
n r . 8 (MO). 13 aUl(US~ 1988. 
p. 4). 

* Le dorim colegilor de 1n „VIA-
T A STU D.ENTEASCÂ" s(I. aibă 
~i o ·ooctmfa de prlmih„-ară, căci... 

(„.) Vacan\a de ast;i -latnă 
a fosl o intimptarc trepctabll4 
("Călătoriile \•acantei", r Via
ta studcntească", nr. 27, 1207, 
6 Iulie 1988 ,p. 4). 

'*' .„Jar oolabora.torllor „evl.stet 
„FLACĂRA '', ea acea:std prlmd
wrtl &4-1 v indece da nostalgia 
unor /ormuJărl triplu pleonas
tice: 

~ (.„) Nostalgia faţă de va
tr~ matrlclald orl'1i1tan'I". 
(,.Starea de poezte", .• Fllacă
rn••, nL·. 2i5 (1'122). 24. runle 
1008. p . 10). 

i( 
Un milrtişor asem<lnător ofe-

rim ~i colabora.torUor r evtstet 
li TOI\11 S" (Co"l).Ştanf,(t) : 

., (.„) Sulele11atolc sin~ „·ve~ 
lre placont<Jire., " C„Prilll~ cd
tlcll 11, „ Tnmls" . nr. 7 (221), 
tuile UJ88, p . 7). 

* ~o.zetel "DELTA·• (Tulcea.).1'tl 
m!rţ~or „Ungvls1lc'' cJ.& 1.er1nenli 
huiersa(,l : 

,. Moderniza.rea - atribut 
(sic I) esenţial al eficien;Jei" . 
(Modernizarea" { ... ). „ Delta". 
nr. 2023, 4 februarie 1988, 
p . 4). ,,.. 

CHtfallor de artî1, cola.bora.t.orl 
la 1'eutsta " CINEMA", !e 'Urăm 
~ aib4 mai. mult 11oroc tn 11 11e 
prezenta şi alt fel de filme, cu 
lume ... 

,. (.„) Nu numai nebtină. 
nebtmă, nabund (. .. ) chlar pe 
c.a.le de a deveni o·Zlen4f"1 şi 
amputată psihic ( ... )" {,.Ac
tOT'UI dln sal~ despre actorul 
do pe ecran". „Cinema·• , nr. 
11 (286). noiembrie Ul86. 
p, 21). 

* Colaborat~riilor reviatei „ CRO-
NIC A „ (laşi) Ic desUmfm un 
mdrţ~or cu inscripţia.: 

„ (.„) Ra.-:a. aceea de român
ce de sol ( ... ) " („R!spunde, 
co sli! ?'" "Cro:nlca„ . nr. 8 
Hl51). 10 februarie 1988, p. 4l. 

o parte dlrl acest mari~~or. a 
c11m, dnd în. prim<War4„. 

„ (.-) Pămlntul a rendscut 
Ja o -rwud via.ţif {„.) " . (,.Ofen
slYa_ recol.lclor bogale conti
nuă" , "t nrtinte" . nr, 91l~5. I 
marlle 1088, p . 5). 

* Revi.s:tei „AT EiVEU" (Bac4u). 
cu rugămintea sli descurce fire
le dln şnuru I acestul mifrf lşor
d c/inif!e : 

nPrln PolUure :se îli~elege 
p-rocesul de degradare o mc
diilm: de viaţii bîotic6 ~I a
biotică ( .. ) 11

• („ Prot.ec \ln mc
d i ului - protecţia vieţii (l)" , 
„Ateneu" . nr. 4 (2.2l ). apriUe 
1088. p. 5) . 

* La ineeput de primă 1uml, un 
mifrţişoT-s/at. dar indirect, con
ducerilor unor ctu'burt sportiue 
ip legătura cu deficis111ele des
coperite de c~tre f'eporterU apor
tM -de la „OIUZONT• (Vtloen) 
va fi, s1~erlfm., blne primit : 

„Chlml a Rimnîcu-Vilcca a 
an'1taţ detilule sl!biciunl, ju
cind cu 1n inoi n~prelucrare 
(„.) ". CnSallsfacţli sl enwţil", 
„Orizont". nr. 23'13, ia !c
bruarie 101.171 p , 8). 

* Colaboratorilo r zlarulrrl „ PEN-
TRU SOCIALlSJ\ll" (i\foram11-
r()I) le oferim un mdrţlşor ole 
cănd {!11 ururi cad drept„ 

~ C, .) Aloci\ mai cUnamlc, 
mal 1-ierlout<>s, filai perpc11di
ru'4r pe poallla apll~ de 
M "~ (.,F . C. Maramureş -
Olimpia Satu-Mare" •.. Pentru 
socialism". nr. !l98!l. 15 de
cembrie 1007, p . 2). 

* Ura tnifrjişor asc~'Tllitor pena· 
Lru eolalJora torl i. :?farului „Ol.
TUL " : 

,,ŞI nicl a cAţărărU nebu
neşti I Pe o costl~ă perpen
dtcu/ară„. < „Două sonete pe 
zăpadă". „ Ollul". nr. 26i6, 20 
decembrie 1987, p. 7) . 

* Revistei „ORIZONT" (Twii-
ŞO(lra) li sem11aldm ciJ mărf!Şo
rul trimis pe adresa e-l a?:a un 
J>011da11t ca·re nu $C poorl4 vara: 

„ ( ... ) Canlcule („.) de-ţl \•I
no („.) să !li un, să ldbcr
nnl in i.uUe". (" Vara asta- ", 
„Orlionl ", nr. 28 (1115), 15 
Julfe lll88, p. 7). 

* ' Un mărţl.ş:or-em.bleincf pentru 
colaboratorii suplimentelor r e
uu i4llcc S'POrtlve deslh1D.te ccM
pel de foCbal RAPlD B UCU
REŞTI : 

„ („.) Un aţievărat rapidL'ft 
( „) st\ albă cru·act~r şl sâ 
crcadll in focul SMt'u al vic
lorh!i. să nu se dezici\ de 
Rapid nici la ce.i mal ort!a. 
ttnanghle". („Un bilet de că
lăl.o1·le penlru eternitate", 
„R.apid '8711

, p. 8). 

* M11llu7i1hn redactf.ai revl.stel 
„RAMURI~ (Crafo 1.o.a) p entni 
mărţişoml trirni..~ antrclpat pe 
„adresa 1wa.strd" fn„. 

.... .!raze directe, reduse 
ch1nl' ln un minimum slnta
xiol, dar .ml aea lmpresla dr. 
1>bff1ttlft, de ord l.na.r". (11 Pre, 
zenta roma.nultal", „Rumuri". 
nr. 8/290, august mas. p . 3). 

. * Col4boratorit „ ROMANrE1 Ll -
TERARE" sint 'TU{IOf I i;d pri.
mca~o{f din p a,r,te(I '!10ttsl rd 11n 
„ mdrţlşor Ungufsflc" : 

„ („.) SUpra.ptrnl•/ld peste ca
noanele elice (acule. intran
sigente) un eanon fltfbtit al 
eu!orlllor.„ „. („Poezia memo
ticl". „România 1Her1'1·ă •, nr 
27. 30 iunie 1988. p . 9). 

Pt. conformitate : 
Oorln N. URITESCU 

GO.zel~ ! " tNAIN1'E" (Brăi14) fi' 
recomanddm sif. prf.mC4Scâ doar Imagine de nn~am6lu 4 sta.tlunll Voin~ (Foto : Gabriel MrRON) 



Limbajul presei 

Difieu ltatea artografier ii 
unor secvenţe lingvistice 

Limba români'• cunooşle C\m
struc\la s!ntacllcii in care advCT
bul stA i.rrainten adjectivului şi ii 
dete1mlnl'l, a\•ind Iu.nctu,L de com
p'lemenl drcWll$t.3'n\f~, hl cele 
mnl multe cazut'll de mQd, mal :ar 
de loc sau de timp. De cele !Ual 
mulle ori adjecll\''UI este de origi
ne verbală ~provenlnd dintr-un 
participiu sau 11lnd echlvalent cu 
un :n:ume de agent}. Unele dJin a
ceste constructil sint. realizate c.u 
ajutorul advetb1,1Jui mult. 

Ortografierea secvenţelor Jlng-
V'J$t ice care au o aslret de con
SINUi ie slntac~lcli se tace lhLn
du-sc sen.n:t..'l de ln~ependentn ~\!
mantic(i şi g.rmnatlcală 11 elemen
te!or componente. Să anaUzAm 
gra:flt1 seaventelor Ung-;istlce au 
sbruetura ndvt>.rb± adJediv tn tex
tlUl ce l\ltnleaU!, cil::re nu este sin
gurul do acesL Jcl: 
„Rărnine de ''ii1.ut. dacă v1·emea 

ne vn permite să !ructi!Idm muU
IAudalcJe 1)<>s1biUlăW'. ("Stiptămina 
c."'1~ a .Cait>It:alel", nr. 20 (8UJ, 
18 dulie rn86, p, 2). 

1n exemplUl dat, secve.n\.a llng
vLc;Ucă nmult lăudatele... nu l'Ste 
SCl'lsă corect. Pmtru că, se ş lie, 
superl~1th-uJ absol1ut 01·e unele rnii
ltlaCe de !ot·mare gmmatlcaUzate. 
Unul dinlire aceste.a se oonci·eu-
7.ează prin adăugnrea adverbului 
mult tnainte!l unul adjectiv !n 
!OMll:l.·tip, egalii cu poz.Itlvul. tn 
astfel de cazutTI nu se ob\!ne, in,su, 
tm se.ns nou, elementele cointio· 
nenle nu pL'e.Zlntli unitate morto
logldl şl nlcl slntactidt Clnd spu
nem muli cliulal, mult r!lutală 
a vem douA cuvinte mi şi ln sln
tagm.C!le pu(in căutat, puţin căula
ti, deloc Căutai , deloc d utatl, da
f~l cllulat. Forme c.:i ,.mult'1llutată", 
,,mu lttncercatele ", • .mUl tl!'ruda ~e" 
şi „multspe~tă·' nu stnt juslUi~te
din ,pune~ i;le vedere gramaUcal şi 
sema,ntlc. Nu pul.cm avea, un s!:i
gur cuvin~ :ieolo unde e.x!s~â douli 
sensuri diferite, exprimate t'O'\ atare. 

Alte grai! i, oon trazise şi e!e d~ 
realitatea lingvistid. se pot ln-
~full în textele ee u:rmead : 

,,!nlra<iem cu Oeorge F'l'Sl\gt1, I n 
eleganta sall-rest:.iur.:mi a coretu
rie.1 „Bueu1ieştt.„ muJt-indrA;:ila 
-.Capşa •• de odinlO;'U'li ". („Urzico '', 
.nr. 11 ('18'7). 15 nolembrl~ l 9UG. 
p. toi ) ; 

„Clnd se m:m::1. e~dent , de că
tre echipa mult- lubltt'i, îşi lingea 

bu:?.cle ( ... ) (,Perpetuum rol11i'c" '86", 
p. -19) i 

t11 ce constau ei·orlle '! N<U pulem 
şorfe ,.mult-pretiuit", ,.mult~şlep · 
Lat'', 1,mul~-aptcclaL", „mull-indt·ă
gil.", ,,mult-!iublt„ , ,,mult-ci.nbil" , 
„mull-huilt", deoa.rcce &eeSlea bi.nt 
grupurj slntacl:lre li.bere. A.firma;!e 
pe care o putem argumenta uşvr 
r»·in l.tw~ ordinii fC!l'lllenl?or 
aliltur>att: 11retult mult, aştepta & 
muli , aprecint mult inddgh muli. 
iubi t mult, elntat mult, hulit mult. 

Secve.ntele llngv$t.iee sublin.ate 
e.'(.prtmti .accla.'l inteJe:,, indl!e
rent de ordl.t1ea element~lor lex1-
c.a1e compQnenle. De l)i!ld:i, pretuit 
mult este t.otuna cu mult pretult. 
Jn ambele slt.uaţli, mult <1erermu11i 
pe preţuU, nrlrtind gradul de ma
nlfeştajre a oalltălll expl'imate de 
adJedi1'lul.,parLici~·1J. 

Neinţelegerea valorii g:ra1JU1ti-
eale ş:i semantice a cl1Vinl1llul 
muU poate duce unoo:I la curlo· 
7JtliU gr&ffoc .şi semnnt!cc. ~a in 
e:'{emplele olU'll1ătoare : 

,.Chiar şi cel mai t·cl1•actarl ·nQu
ltll. nu ,pot Ignora ceea ce se in
timplă, dadl nu în domen:lile de 
\1rf -.le şUinţelor şi 1ebno1oglilor 
ooniempor.ane, măcar i1J1 (iapru·ent) 
mult-prea-cumlntea Industrie a 
con.structlci de •:mtom{)bile" (11Săp
l.imin.-i cullW'tlUi a C:ipltalei ", nr. 
4'.l (879), 6 oct.ombllie 1987, p. O) : 

„Ex-ista o ml~aare spont.inli in 

Primăvara cu flori 

tnterlonu1 poeziei Cemlnlne spre o 
evadcu-e -:arc aclucc m.11 degrabă ;1 
evazlw1e dlntr-u'll !'cal ,.muU
preaon1cncsc" („Va1tra~. nr. 18'1, 
decembrie 1986, ii. 5) ; 

Da<lA secvente!e Ji111g\•istice for
mate <:u ajuorul preilxuhtl prea 
sfnt adJedlve, v.:Uo..vea sa aspcc
luală se .relevA tn bel'\S.Ul superl..i~ 
!tiv, pe cm:e-iJ expri!Jnâ. Adverbul 
mu.JC, precedtnd un ~d]ectiv sau, 
mai învechit, un adverb, dl acest.o
ra vatoorea de supenlatf''• ca hl 
exemplele : ,,E:H npreşte-o1 ~oe cu 
ochll şi. c--0 mull smerită rutrli" 
(l\1.ihai Emi:nes<ru) ; ~ arat..'i m ull 
republican (lon Ghkia). 

tn sintagmele mult s.merllll şi 
mult r epublican, adverbul mult 
are seru>U! de ,;i~l Cel mat I.nal t 
ga'Rd ; lrorte, e;clrem ·•. 

,,PJ·ea-eumlnte" c:sLc o lornklf1e 
ucazionAlll Mre a trebuit. s.li 1·es
pecte ortogra.tie.rea pre:filxulUi ln 
:icelaşl au.vintr cu unitatea lexieaH\ 
~ 1 se QlăLUră c<m1'.0lm regu-
1U gen~rale a: prellxărli. Adv~bul 
mult ar li b·ebwt sfi Lie dest»\rlll 
prtn blanc de adjectivul căruia h 
este 61ltepus. Acet;t>or observa\11 de 
naurii artografjcll Jl se ruiatlgă una 
ele mnturll sema:nlicll, şi anume, a
ceea cA exprlmind, nUL mult, eh şi 
prea. acelaşi sens superlaldv, nlli
tural.'e41 lor, punerea lor fn retat.le 
diTedd se dovede.şt.e lnutlll. Pen
tru c otoli p'i'Oducerea unui pleo
n.aSrn trebuie să :renunţăm la unul 
din ce.le două elemente le,'Cic.'.Lle. 
„Mult-prea--ou:mtnte (a)" şi „ mUlt
preaomene5e" sint secvenţe Ung
vlslke artiificlate şJ pleo~tice. 
După oum se poate observn, dl

tiouJW~e orlogra(lenil secventetor 
Ungv.lstlce de genul „ mult cău Wt ''. 
.,mult iJKex:c:it", „mult lăudat" et~. 
a te., siint 11.LŞGT de bh1ult . Cu condl
\ia, evldonţ de a cunoaşte regu
lile ln care ne-am referit lh rin
rturile de mai s~. 

Dorin ORJTESOU 
Roclica UŢA-URlTESOU 

Foto : Ga briel MIRON 



Rubrlea 

•Am văzut• Ne-a plăcut• Vă semnală 
O convinglitoare şi argumentată pledoarie 

pentru ceea ce inseamnă ln adevAr respec-
1:area d.repturllor omului ci1~m tn z.iarul 

„.Scl.Q&ela " din 9 martie sub 'titlul semnitlcntlv 
CfDd a nu m unci devine o proC99le." ArUcolul, 
semnat de Vlc'.or Vân tu, purt.i11d su.pratlt l\11 
„ReQlltăll clmo.i;cute, dar nerecunoscute de apo
logetu capllatismulul ·• demonstrează cu cltre şl 
date concrete existenta, fn 24 tlhiJ caplmllst..e cu 
gr.ad fnall <le c;le7.voltare, a trelzec.J de mrnonne 
de şome.rl . 

De aceea, arl'\tll au~ruJ, este de-a dreptul nb~urd 
fa ptul câ tocmai ceJ care nu asiguri\ acest d rept 
fundamental, dreptul la muncă oet!itc11llor pro
priilor lor ţlrl, se erijează tn posmra de arbitri 
intemaţlonaU pe terenul drepturilor omului. După 
lectura arlk?olulul, cititorul rămîne deplin convin!! 
de adevlrul că aoeşti avocaţi târa mandat, toc
mai pentru a acopeJ!:I lip.sa unor ~tuii. funda
mentale ln propria casă, agltă dupropotj.lonatas
pecte lăturalnice, i relevante, care nu pot ţine loc 
de drep~ul la mlmcă, la exlste.nţJ, 

P ub!Jcatl sub ttJtlu.l Oind spirilul JrO'lPodlU'esc 
llp!lţfte pe QDeJe şantiere de con.drocţU, „ An
cheta R. l. " 6tmnală de Ioana Iuga ln nu-

mărul din !) martie al ziarului „Rom ânia liberii", 
aduce in prim plan fapte concludente. car.e n u 
mal au nevoie de nici un comentariu, privind 
lipsa splrltului gospodAresc pe unele şantiere de 
construcţii, cum se spune în chiar tJLJul anchetei. 
De fapt cele const.alate şl probate chlar cu fo
tografii (reall~a1e de Millal P. Stocneşti ) se numesc: 
risipă, dezordine, iresponsabilitate . .M<.'ritul autoarei 
constă deo!Jlolrlvâ In găsfrca unei şotuţil publieis
tlee adC!Cvate: refahu·ea amănun\ltă aUI o celor 

l'ări supărare ! 

DE PRIN PRESĂ ADUNATE ... 

constatate cit şl a dJscutUlor cu oei chema~!. prtn 
functlile lor, să vegheze la disclpUn.1 şl ordine. 
AStfel, "fliti a eal!!îco. ,ea înslşl cele tnttlnltle pe 
şantier, reportera reuşeşte, prln 3utenllelt.atea sl-
1.-uaţiilor relatate şi fidelitatea redării dlalogu.rllor, 
să determine cij.HOrul trii ai>reo.leze s lng1.1r daci\ 
este vorb'a numai de 'lipsa spiritul.ul gospodru·esc„. 
O aseme.nea modalitate gllJletărească, subtilu şi 
n uan\atli, e$te mu,ll mal efJclenU\ decrt l ncllgna
tea vehement clamalil. însoţltA de obicei de call
rlcative, Jnabll folosite, cu care nu de puţine uri, 
tn anchet~ de âce$l gen, autorii fi etlcheteat:i\ pe 
cel„în tulp!I. 

Î 
n ziarul ,,Sclntelo., Uneretulul" uln 8 Martle, 
citim cu interes „1•aglna olcvulol„, al cărei 
rcall.zator i se strădulesc să o alcătuiască în -

tJ•-o manieră atractivă şi Jnstructhrli deopotrivă, 
alil prin tematica sa, clt mai aproape de preo
cupllrile catcgo1·iel de 1.iherl pent.ru oare este 
conceputti, cit ŞI prln mijloacele de reall7.are pu
bl.le!sticlt 

La rubrjca „Colocvii Lyceum '', Constantin So
l'escu semnează o substantială ,,PledOArie pentru 
pei:enltaten vruorUor umane". Rubrlca „P e1·for
mantele adolescenţei " prezintă un Interviu sem
nat de Nfcolae Ţone cu d€\inătorul lo11ulul I la 
Olimpiada naţlonalil (le lstottle, elevul Corvin Be
jlnaru din clasa Xl-a a Liceului F.udnxlu Hur
muzacbl dJn RAdăutJ. Intl1ulat sug~llv „Noi sin
tem semlute şi pămint-ul e a1 nostru" - de !apt 
un ve1-s ce-l aparţine poetulu.t Nichita Stănescu -
convorbirea reuşeşte să transm!Ui ceva din pasiu
nea pentru Istorie ce-l ~mimă pe acest ~ev bu
covinean, care consideră cli „1storla -::ont ureazâ 
p rotllul spiritual al uneJ naţiunf". O altll rubcică 

Rliducanu 1·c1wczlntll unul dhlire 
unlcatele valorlceu ole mw.icil 
romiineşli de Jazz. 

Nu avern nid-o re-1.ervli cu prl
vu•e la fo ndul 11ceslel afirmaţii ; 
dO!U' fn o rlvin\a formei. 

e Abstrus! 

Dlntr-o crotilel din lnalnte 
Brtila (7 m:art!e), despre spec\aco
lul cu ,,.Jocul vietu şi al inorţU în 
deşert.Ul de cenuşii" de HOrla LO
vme.cu: 

te~ul n u esU? prea clar in aceas
tă prlvln\4. 1n schimb, cu toal6 
bunăv<>inţ.,n. ne ~epăŞeştie, şl cre
dem cA şl pe alţi cltl'torl;. sin tag
ma „aerul a bstras". 

• Angli~ sau... An~ola 
Dln Romllola llterari (9 mar

t.le) : 11 Dn L.tsabona s-nu deat~u
rat, in tre 1 şi 3 mal·Ue, lucrările 
prlmuluJ Congres al scrl!torllo.r 
de Jilmbil portugheza. Au partici
pat delegau din Antlla (s.n.), 
Brnzllia, Tnsula Cnpul1.U Verde, 
Guinea B1~au. Mot.amb1c, Portu
galia. Sao Tome şl Prlnclpa. pre
cum şi din Ma<>no, Goa $1 Galicia". 

„Cuplul fraţilor Abel şi Cain 
eslle Interpretat de George Ţoro
poc şl Geo Popa. 1n lnteri>retarea 
lui ~rge Ţoropoc, aerul abstns 
(s.n.) ~A caTaclerul pur şi 
contemplatilv al per:sonajUl:.il, 
(deducem că este vorba de Abel, 
n.n,) nuinal că el rlmtne mereu 
acelaşi, \Uneer, egal sieşi, asemA
nAloi- celul clin alte roluri. Geo 
Popa, în J>l'imA apru;tţle p e scena 
brMleană, e mal Vilu prin convul-
1We ..ie de ooqtllnţl, traduse fi 
f izic'" (s.,n .). 

W.u vom pJ!etln~& ci llţl am în
ţeles despre care el se atlrm!i cA 
rAmîne mereu acelaşi e tc, deşl 

li 

Slnguta ex:pllcaUe ar ti aceea 
că auiforu1 a ! olosii impmprlu 
cuvintul. "abstras" in loc d~ ab
strus (adie~. după dJc~ionnr, ne
clar, con!uz, incu~t'lll). Acesta din 
urmii, extrem de rar. s..ar polrlvi 
ca sens, foarte bine., şi pe.nt.i·u a 
d~ttni exprimarea lrhor croft1-
carl. 

P.rln comp!C11S8ţje. judec:lta de 
valoare asupm jocului oelw de al 
doilea Interpret este de o concre
teţe extrem de sugestivi I 

• Unul dintre. •. unicate 

Intr-o emisiune transinlsll ln 
Radio, la 23 'februarie, orele 17. 
o voce ne lntoaneazA cA ~Johnny 

După c\lm se ştie, Ang'Ua n u 
tace parte dintre tările „lusllo
oe" ci.„ a nglofone. A.5odar, tn lot'ul 
el, ne-am f i aşteptat sfi găi;im An
gol.a. 

• Inovaţii şi „ino\l&fii" 

lnlr-o epocă în cari? inovati:ile 
sfnt la 01·dlnea zilei rn economie, 
ele uu lir>sesc .nici ln zlarlJtlcă. 

Din pilea.te, pe lingă innolrea 
modalitilţilor :darlstlce, atil de 
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de :interes ,;Impacl" inserează' o însemnare de 
Aristotel Bunescu J.ntiitulată ,,Absenţe motl\'ate". 
„Nu-l. exagdare, e paşlun.e" e.Ste ţj'.tlu1 rep()r~~u
i.ul semnat ·de· PUorln :Antonescu la nibrica ,.Vla\a 
în afara orelor de curs'". O menţluhe apn.rtc me
l'ltă ti:isemnarea Colegul de bancă., p.ublicatel l!I 
,rli.Q111ca „?,;îmbete pe jum~tattte" sub se(nnătl\.lrfâ Ma
·.rinei Alniăşan1 plină de prospe.ţfme, .Scl'lslt în1r.-1-1n 
stil nlert, cu . haz şi har publlclstic. 

C eJe· doliă reporta]~ apăirut,e sJ;ţb ti'tluJ tJn 
mare s•t numH l.Ondra, publicate de !le· 
:vlsta ,,Pfaclra" ln nr.. din 9 şi 10 matitle, 

semna~ de Viorel Săilăgean, propu:n C~'litorulUI <J 
viziune iileQ1;1;ă a capitalei brlt1Ul,ic~ lnceptn~· ·CU 
titlul, vu1rt Şţ!lcant1 toate ~le Telat'<l.te - l:1:1d al 
unei capaci't4H de obser;vaUe. l'uci~e şi lipsite de 
pre'Judeeăţile r~·~~ d.ţn l~ ,anterioare Ş:l 
care m,1 âşe?.Q;t or~ de' llt? Tan:iJsa ~o tiparele 
un.u:l stil ~obro, !tipic e nglezesc - au darul şi 
merlt111 de a con.iu:ra °' al~ vii.lurre ~·t cea n
v:resch. Oi tito):ul!.. capăt'.ă M!nttmentUI descoperlrll, 
odată cu autor.ul, a acestei: imagini n oi, de taj>t 
faţa: real.A. nevăzut.li! a capitalei bl'itan~ce contem· 
P,orane, cu j.'Ot ce îl esţje ~fel'Ulţic,. ·1ncl~v 
cO.nt('-el~ ~ice lumii ~l~. Stilul re-
1>0rtafelor e5te 8Thrt, ill<tltant, tleim.lra lnstr:uct:lvii 
şi realmente captivantă_. 

·A1·n 'Preajma ;t1eJ . de 8 martie, g~ta „Fla
muni:" d in Re.şiţa găseşte 0 fol'tllUlâ publl-
cl,s:Meă inspirată pentru a malica nceastl zi 

sărbăt~ pent(iil femei. Sub tltlill COtîJugind 
la tlnîpal prezent vertiul „a .fl"' in ne~urltµl 
un:lvers rem1n1.., esf.e publicat un colecvlu despire 
condiţia femeii in socîeta~ Q:oastr~, pe cai:e re· 

p.eeesarli pe.nttu ct-eş~~rea aţraaU
vHălJI; ~lflnlm ades~ şi nedori-:
te . l ·nqYaţlL leltlcale. 

I>e Tegulă acesljea abu:nClil tn DB 

dacţia .l·a organizat la lnfreprlnderea de const•ruc
tli de maşini din Reş,i\a. Reall2atom•e.a acest ul co
loc:vi u1 Doina Sg1:1v~dta~ !şi âşumâ clJl':tonn ml
s)1,11ne ţ:le a .. 1Q.tăi1şa . cJ.titoarefott ce gi.nd.e,-.c, 'cui,n 
1$1 vdd viaj.a. propria condilJe şL awn ş:l.,o. tdhesc 
zec?e femei selecillte djn cele 4 200 ce lucnm~ in 
fn'LL'4!1)1jnfu!te. ·.ş1 chlal' daCă :t.ece. · femei răril!h 
<ilo~r ~.ece des~l.ne- care n.l.1 Pot. epuJ~ un suJ;ilect 
de dezbatere, l m\,orur.en s1.1gereaz!i oo ipotezele 
l.nnsaic i.n cadrlll .ac~~'Ul colocviu S4 dev-ină ten\!!} 
ae meWl~IJe pentru c1i .iiw mwte crtl:toare şi c1-
t1tort I:>e .reţinut din.'tl!e ipărer.lle exprimnte des
pre Dtmnrla muncU, opinia unei~ filn~ tnterlo'" 
cutoare : „Alege.rea m~edel. munca tt'ebufe sfi, fie 
~ sţnic~µra suo~te~M :a J\i;ecărela dinl,J-e noj. 
·A face o. mese.d e care nu· t:i place este , un ch'ln 
de o viată": Dacă ,.Sensul impllnll'W', „ŞI al re~ 
rlcltll depllae" cum ~pe a1\toa'reil 6' subHnier.~ 
ln celell\1~ doi.IA subtJtJurl - iJ dau. mături: dem-an
ci\, iaml.lia, şi mai ales copil \ 11U emaiJl p \1Un ~de-
v ibmt cA 'in ceea ce pl'iveşt~· lina din e~mpooon
tele dln ~ ~~ alC4t\ileşl.e vîa~iB uncl teJii.el, . şi 
anum.e timpul liber, :tlmpUl pel\tl'U sine al fie
că1•eia, mal sînt p.robleme. 
E~ră pretenţja -de a .iii d.u.legat to't ce 'ţine de 

,/?lefmmur.itul umv~ femfnin'l, autoarea lnshele 
.!1'eta:tatea colocViulUI cil. dotiă il'\1lrebl:rl deveni;~ 
JeJi;;.irlotiv pe parct1rsul inti:eguh1I matei:Lnt ,,$l 
totuşi cine .eşti tu, femţle ? Ge tii ·dincolo de 
zimbetuJ CAu ? " ~ie acesta un. mod ae a sugera 
inelabl1ul feminin şi; !În acel~ timp, de· a aduce 
un .mal personal. mAt jnedll oh:iegiu !cmellor, ~ 
zi1.µ1 Jo..r . 

OBSEB.VATOB 
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Cill -totul ,lJ.lcl din un~le texte pe 
teme economice. fatft o dovadă : 

l 'ntr·un .artl.11()1 cav~ plelilea?.ă i~V ·âJ comoclUjl.tlJ, un comGdl-
tk'll11" .(s.n.) (Scm{eln, H ma'r tle). 

..mµnicLptUl CăliimŞiJ 1>:u.bllcată în 
Vremuri lloi 9.ln· ~5 l'eb\'uarl&, cl
tho ('U S!;Jtprlndere : pehlyil valorW~ea rEmir&elOr e. 

nerget!ce locrue, .ale apelor miel, 
auto.rut cmnbate subnprecle t'e<\ n
<:estota lil urttiltouii tpmenI.: 1,Pe 
CAPt. âdJectivuJ. de· neinseninl&iie 
($i-n1) folosiţ m .aprecierea aces.tel 
resurse nici n-att fi ~aci ln Cţ!Jn
para~le cu ®tele ®nlmete · .(.„) 
NJci µo analist al p7ers~Yel e
J}ergeWoe nu are dreptul să Igno
re o asemenea .r.esursă („:) Dar· 

. realLsmul onlentăi-il Cătlle resurse
t:e h{drolebnfce sec1.mdare . n-ar 
11.'tebul să .înttmplne ·rdtlued şi 
p,entt·u bunui motiv că pract,i~ 
şl--a spµs, de llllllt c~vi11tul. Re
SUJ.'S.ele energetice ale af)e101· mici 
nu numai câ nu com,-tie.ife o re
velatle nou~, dar sîht de rectipe
l'at cbiar paşi ~cuţi Î:i\ÎlP'>I. Co.
moditatea racordătii la sistemul 
energelilc centralizat - lb·eascll 
şl J)oz.l:tlvă rn mai rtoat~ -prlvinte
Je - a .inauenrat şj un sens- ne-

·Iii trnzefo citate intihlitn do.uli 
,;lnovatii'~. PJ'lma - neinsemii tnre, 
cuv~t Cili'~ itf treacăţ Ue spus. 
<l8că ar .ex:isţa U1 df~"ţ>J1ai;e al' 
tnebul să fie c.afJ.ft:Cat .ea substa:n
tiv ~i nu ca adjeC<lli:v, şi n dQua·
~qmodltl!Jl:n, de.flmt ca ·senS' "ne
ga~v ~ C:9Jn<>d!i~~i ~. 

Nt1 ·ş;tl.m ae ce aut.ornl a rn.al 
:avut .nevo.ie de un te1'.1llen nou 
·Cind· -ŞI 001 de cornodila'te are am
Pele şensw."1, pozitiv .şi ne,ţ-iţiy. 
Cu at'it mai mult cu ·crt 81'ticolul 
dln care "&11' şplcult., a~ excm
pl~ .este ~ţî~ de i~e"8-n\ pJlin 
.no.l.ttatea temei ~l convlngăt.f>t 
prin .argumenta1ie. 

• „Amabilitate."· 
Jntr-o anchetă ce nr.mătea, con

form preclzirii tăcute de au-
to.r, ,;anuibllţtatea de cnre dau 
aovadă lucrli;târli c:om~ctalf" din 

,r€a să nu @a l vor:l)lm. de .'\'ll
men~ara din cadrul comp.te.~ulul 
„ TUm!', unde î~i pierde Qhetul gă 
ţ,1\1.r\ ; lmlă d,e .la W1·1) 5e lov~e 
uo rruro.s de ttJg.lder n·einnoeţinut 
co:~pun1.ător ca şi rati1111U~ (Oll
Je, murdare (8m,) Sh ma'1 vorbim 
oare de ama!>l'lJ~~~? N'.U credţ!m 
<!ă e.Ste ca.Zut c'ind ţ.ln.ut.a lucrăto
ri'lor şJ a mag,azimtlu:i ·iasă at1t 
ae dOrl'.t ..-. 

Sintem de acord eu au.t9ruJ <!Îl 
1lu mâi poate fl 'Vorba lle amabl
ljta,,ţe 4.aCă ~ncă de t.n li:l!tr:a.re eşti 
lovit de ra:fihrr.I, pe deasupra .şi 
murdare ; o asemenea at(t,\1dlne 
este intolerabilă. Ce ne racem, 
ins!\, cu acot"dul Qinh:e subiect ~t 

predicat?· 

BREP 



Am primit 

la 

redactie: 
" 

A a-păru~ - :u intîr
Z,iei·e, e dt1ept - .şi edl-
ll.a dtn ncesl Ull 1\ ol
manahulUI „Pcnl111 •Ln
trle~. lntir~crea (îus-
Uficatii, ponte I) est<? 

compensată de colltinu
tu.L său, şi de :JCi.';l.„t~ 

dalA Jnlal"(>S-Ont. \!C<·n ce 
clenotjl g1ijn coleglTQ)' 
noşl1i diln redacţt11 re
\islei .,Pentru pritrl~" 

de a ofel'I ctlltonlor o 
lecturii nu numai n-

wroblld ci şi cu o tn
cflrcll tur li educa Honnli1 
ndt'cvatft. 

Almtu1oni1J ::~ dc:schl
de cu o 5Ultă de urll
colc. însemnări şi ver
suri purtind ~a i;-ti

neric . ,Epoca !Vlcolat• 
Cca11şu:.c11 - :1ra r..:Hoa
să ~p<>pee a gen1111ur 
C0113tl'UCH1J romii 11C4(' •• 

A(.-cstcu ,·orb~c. cu m·· 
gumentele faplclor. dl>'t· 

pre marile i n!liplu lrl 
dobfndfte de J>Clporul 
nn-;tru Pt! cule.'! dcvcnl-
1·11 sale socialiste şi co· 
muni'>lc tn anii de dupll 
Congresul ttl IX-l1c~ al 
parlidt1lui - brumn dl! 
hot:Jr in islorla ne.'lm11-
luJ romfulese. 

Un spa\iu larg ~sle 

consacrat rn alrnon:'ll1 
ei'lrbătortrll :?ent~nnru

lul Eminescu, precum 
şl :,ll-Or e\lenim~n:~ ol~ 

anului. ISlorla noa,;h :I 
CQntemporanA eslt! rre
zenlA, prin tilc inedllc, 
şi ln 1·ubriea rnlltulalâ 
„El s-an :Jertfit p~nt ru 
par rfe". Cealaltă rubl'I· 
că, devenltn ţrn,_ditionu· 

lli - ln !apt o tnt1·psi 
g:'l secthrne a alm i:ina
flulu l - „Cazuri dm 
r::a lt'ti'l e dt' docttme111a-

- -. 

1e·· - aduce in lumlnl 
t~pte Jn 1ere.sante, adE'
sea i)alpltante, sc1·).S.} 
cu nerv, din activltntou 
organelw· de mlll\le bil 
de secnrltate fn npă1·a· 

rea \'ie\11 oamen.1,.r, :l 

propdet.ă \11 de ~nt ,_.1 
coope:oa tlste. a avullc·l 
obşteşti şl part.icu~nJ'!!, 

n valorilor mai~rinle şi 
spirituale n,Je !l'•mirulul 
nMlru ... Adr1rcfrul dl!S

p re 1101" . „Pl4cnfll di! 
la ttŞo apo„tomentu-
1111-. ..Povesre ad t!'t11ha
rd'·. ,.Capca tl<l din a !:· 
celuratu'! 822", „ Foc le 
pupa", „Salur.iri tll11 
Las Palma.~" - 8inl .n•1 
numaf .nişte tlllw·l m
c l tante, tmblind la lec
tură. 

B ine repre-zentut.-1 in 
almanah, în CQnco1·
dan l1i cu p1X>Cllul re· 
vi.slei, csle ş1 isto:·~n 

!ler\°icaitor secret~. s~ 

citesc .cu sufletul ln 
gură, cum se spune, 
evocările ,.Aoe11 t secrvt 
la B~rlln" , „ilfodem oi
se I le Doktor•, .,Sp ionaj 
la 54(1 .Sel>~~l /ll'llO", 
,.Orcllct!tra ro11fc" ş i al
tele. Rncllele t'ronl~"l 

ale lumii cnpltall-.le 
c<>ntc-mpor:uie ne ,::;n l 

dez\'l\lulte in nrtkole 
ca „Ciuperca &erorii" , 
„ Sactele Tellgloase i<• 
crm1t11alltarea" , „U11 
r4%bol oreu, dar llecle
sar'". 

$1 cdl\ iel dih acest 
an .i almanahului ii 
este caracteristll-fl dl
' 'ersllatea. Pru:e.u, ev1-
denl cu tentă polJ\L<;t~. 
esl.e semnntă dl! cont!~ 
cunoscute ln 1lcmaru11 ; 
Ollmplun C'nglleten, 
Pa\11 Şte.t'lnescu. l c:.11 
.A)'lill'Lu, .\tcndle DOhţ.S, 

Vem1ril~ - liricu pn
trlollc:s - apai1i:1 i .JI 
Eugen FrUnzJ. Nic-0l11e 
DIUl Frunlcln tA. Gheor
gh·e Tomo1.et, Bt1111Jam
bfe Ţugul, Ad1'HU1 Mfor
lu.-;eă ş.11. Cile\·a pagini 
dedlc:11e spQrtlvilo:- de 
1n Dinamo, 7.<!Cl de a
necdote, cele mal mul
t~ pe ,,protiJ•, maxim'!, 
sfaturi pentna conduc-i
to.1'11 auto, etc. lntl'e~ 
gesc cqnţinulul bogat ni 
alrnnnnhului. Pa·e-.tenla
rea artlslicl\. grafica 1n 
genere. mai bună decil 
in ul\1 ani. Oc:cl, in an
samblu, almanAl.1\,) 

,,Pentru p11trl<i" ş~ J)l)a 
te inserte şi de nceastl\ 
dală prinh·e reuşitele 

p\lbliclstlce ale eenulul 

C. T. 

Reînnoiţi-vă abonamentele 
la revista ziari1tilor 
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Trad11ll ale pl'esei româneşti 
în Caransebe1 

Un secol de la a.parHie : 

„Calendarul Românului" 
In acest :m S!! împlineşte un 

secol de la 11pnri~iu, la Caransebeş, 
a periodicului ,.Calendarul Româ
nului ''. eveniment marcat p ri-n
lr-un simpozion temaUc organlzat 
din inlţl ati va gazetei ,,Flamura" 
din Reşita şi a Flllalei Arhl\'clor 
S1aLului din Carnnsebeş. 

Este, det:.I. oportună ~ntoarcorea 
iJ1 tlmp 'Pentru evo~m~ citown 
scmnltCloalil ale o.nel ptibllcaţli din 
contextu;! pres~I 1·oniut1ti>ţl tle ieri 
şl de lnleres pereu J.')t:nlt'u cullU.1."a 
'n<Jcst1'(1 nattonală. 

Aşadar, .,€.alendnrul Rom11n.ulul ·• 
se irucrle print.re pemodlcele bă
uii.lene (şi nu 1.nunsl bnnătene) de 
evidentă longevitate, apilrînd fârl 
tnU<erupere timp de peste 60 de 
ani (1889-1949), şi oa.re au oierit 
in răstimpul re.·peat!v. ca şi ntal 
apoi. o fr>clurii pc CÎI de a!{reabihi. 
pe atiL do lnsLrucllvii. gu.c:tală in 
loato str-0turile 50cJalc din Banat: 
şi ci(' clinco1•> de rrunt.1n llc m:es-
1e1 regiuni. 

Eclltarea sa C$lc dicta:.'\ fle 
nccesil:I! l istorlco~poW.Jc.~ de 11rl
mă Import.an~. el siluilldu-sc, 
hi felul sllu. alăluri de all.e ounos
cul& J')Qrlodlce b~ne\ene Ş"I lransll
\'ă.nene din epacl\. prlnlre armele 
de ~cpli<ni la inlcUrl".a ml't.-;111i!cr 
d0 11suprlre nai lon:;lli\ il'l:;lltullc <1<? 
rortimul duo,Hst au. ... 1.ro-1mg•1 r. 

Ffirli s1i-sl fi declarat • c.-.olicil un 
prng11am. nce.<tt almanah s-a rlnr.l t 
<cum r.i df"mOrţ5l:rea<'t<'\ in~ul cn11-
1inut) i,m indn1mă,tor de constlln {~. 
ele viată i:ientrnJ mmllnl. dnLirtulin
du-sc fS'emrtl!lc.l!Hv :I ţit pen11,„,1 
mr,imen I u1 apa ri Hei. di sl Qe-n1 "" 
inhre1:ml .său 't rai~~ de ckislenl a) 
1111 11tlfel. el chl&tr :isa : „C'..ak•,. 
c:llm11 Rtlm4nu1ul ". Continutul :rillu 
r"flec:tl\ Q sf~ră larţ?ă de Cenomenc 
culturale. Polilice, sociale, eron0-
mk~ şUinlifice. mflrale, lnl:r-o 
PilleU dlvC'p;iC!cat.ă s1,.1b raonrl 
Qubllclstlc. Par la n :mali~li mo
noJ.frnfică. şe dc.cinrJndc cu p 1'el!
nanUI. o coordonată lundament:ill\ 
11 acc-;tul periodic - constantă atit 
pe orl1.onfală. clt s l dlacron'c - . 
şi anume : problemaHca ce vl
zea7.ă exl~tenţa. Cllnl:'I n:i' l onală 
romcinea c;d . M!rlurHln ele a~t 
fel. ce lmoin1..esc paa4 11i le tduror 
n umerelor. 'ii' nnl <'!unrlnde in ur
mătoare'\ noslbllă o;lruc:turare : 

O prim~ 1trupare o akă'tule.~ 
(Pornind de Ja com·in~erea că 
„l~totta. aprin4e 11uflet11l spre a 
rmbrl!ţffa tot ~e e 1tOOil şi Cl> d.e-

părf4 t-0t ce e u rit fi 1tedem n" 
- an 198-l, p. 83), articole scrfse 
cu moderape, cu vădit scop de popu
la.tiza.re, mal totdeauna imbră
cind o haln!i \•oit didactică. Ele au 
ca ohiect <> vat'iată gamă de aspecte 
ale uecufulul şi p1'e2enhilul i:Q.mll
neac, inLre cai•e: a) Comunkarcn 
unor sumare cunoş;linţe despre 
strlimoşU noştd romanii, pl'ecum 
şi seriilly;J Intitulat : 11Pin. ale fJC4-

multii ~str,u", semnab de Sincslu 
Blstteanu, în nurnel'ele pentru anii 
1901. 1904, 1006-1-908 ; b) P t'eze11-
1ai-ea. unor momente dramatice 
din .J.stoiia Banatul ul, prin tepro
ducerea unor fragmente clin cunos
cuta lucrare a lW Patriciu Oraga
lJna. care :in1er1>olează şi ci'la'lc 
Onedi'te) din „Cronica Ban4fultd". 
de l'fioolae Stoica de Haţeg Cll>06, 
J907, 1910. 1911. 11)31) ; c) Trans
miterea -unul bogat materlal ln
.formaţional despre Istoria tuturor 
românilor (din toate tlnutwille). 
vwna momente, evenimente, per
sonalităţi cu sem.nlflcatil determi
nante 1n păstrarea şi Int:\rirea flin
tei româllE:ŞtJ . Intre ac~t:en : epoca 
şi personaUta1ea Iul Stclan cel 
Ma1·e ; faptele de vilejle ale lui 
Mlha:I Viteazul în lupta peni ru 
neat1rn~ şi mal <1les pentru uni
tate naU<malA ţact>stu l mare erou 
declicind11-i-se, semnWoa:tlv. un 
număr infreg din nnu1 1895. tn 
care. la paiţ' '75, s tA scris ci. sub 
MihaJ, romiinli „se 1ulh:d, lunifturif 
ma:re Jdcmd hitre ci i::a orfoltul fi 
orfeum„ ~~ Zlj.p.tc pe fat'if $f pe $Ul1 

l>rJw.'f.· tmpottioo dt1.şm-0 . .nllor ce rir 
mai dori s4 ro strice fr~tla şi s~-l 
iiusm/t n'ecz.-tci!" : lttr tn oa~. '16 e 
t ranscrls crezut lui Mihai : „Sl sif 
ştill cd voia mea este (t.J sii ltwm 
sub ocrotirea noasfrif toate semin
ţiile d~ ru?am.ul nostru a-t romdnl
lor ca s-ar 1MI gdsl ht J>r1beale 

sau fn robf.e" : aoot evocarea prin 
dHetite modalităti a ră7.bolulu1 
p2ntru cucerfrea independentei ln 
1877. Tncorpbrar<>a unor astrei de 
referhi „umeroasc, fo aparltfile 
anbericare anului 1918. adică In 
plin duali.otm, reprezint.\, ue şi prin 
subtext dovada unei p rogramate 
actluni de mentine,rc mereu vi~ a 
consllinţeJ natlonale. Un®rl. ex
presia Clevlne oxpllcJlA. prin în
demnuri directe fa cultivarea dr:i
g('l.'jlel -Oe llrn'bă şi de natle. De 
văztit bunăoarll . îndrumarul de 
r<lucaUe naţională lnlltulnt ,.'Fo
losui fstorfel 11aţionale Tti poporul 

'T'Omdn" (an.1891), otl arUeolul 
,.SfahirL pentru invdţ4torl li pă
rlnţl" (an.11)02), la care se adaugA 
numeroase ci:elonărl -prtvin'<l s'pecl
flcul naţional rom.ânes~ cu l.ndem
nurl la men·ţtnerea nealterată a 
lui ln vremurile vitrege ale dua

Usmu lui. De remarcat -d , şl dupii 
înfăptuirea Uniril de la 1918, „Ca.
lenda.rul Romdnului• l'ămtne con
secvent in educarea sentimentului 
nattonaJ (fărA n cădea in e.uge
rl'lri natlonallsle şovine). Articolele 
ce evocă. bunăoară. luptele de ln 
MăTiişeşll-MilrăşU-Oituz sînt ur
mate de altele. de sJritez:ă, asupra 
istoriei românilor - intre care cel 
lntlt.ulal „0 privire O~neralti ~U· 
pra nea-mulul 1Wstru rom4nes.c" 
(anJ 924). FaţA de odiosul Dlctat de 
ln Viena, periodicul caransebeş:an 
IR o nlltudlne Li·ansantă, fiecare nu-
01!1· dintre anii 19-ll $1 1945 dedl
c:înd nuineroose pagini ce oon
l;lamni\ 'fle răpirea abUrJvă a unot· 
teritorii l'OlnAn.esţi,. fle ~ta
meotul slltbatlc aL ootL~pltorltor. 
tn noest con·text. litera de tipar a 
consemnul c:u S(}ll,'i nolitl.e şi mili
tant deslitur. alît tlea!itmarea di;'eP
tulul de :sUioin :i1 'POPQrulUJ nostru. 
clt şi a verilsment.ul către cei c...rc 
s-ar i::tnrli sll anult-?.e aee;t lelll (;;m 
ch'<'ol : .• Nol r,omcbtf.l Rin.tem nlci ne 
crt•esf<? pl!tl11rf de m HcnU. (,..) Fie.
rare bra7.d,ţ riln µămrntul nc;utcl 
Ui rl r plcimă.dltd. au sU1ge 1"omcine&c 
(. l T nti aceia. cnre.. ln~arci1 sd ne 
cotilrntc acc>.~ te drimturi irflnte J>I'· 
C'rr1uft<? c" 00.•1'.lc Ăl'llm.oşllor. ~" 
rnr lnuf d.- nol cei i;1atnr:nJ'rili. de 
rlr1tf 1!1mra. pn oorhfll? 4$1'zărl ri.o
btlnrB11 $f llOlcUOOtrfe,". (an. 19 li . 
n 1~2) . 

Numeroasele mcd:ilioc1n!? de pcr
sonalltăll ce s-au jertfit. penlru 
cRuui romănenscll, lnsert1te ln '"u
prlnsul ncestul penodie - Intre 
enre : Ttalan Doda (1904\ , mem
brii !amlllel Mnclcml (1902, 100~, 
l!ll6). Corlolan Buedfceanu (1905). 
Nlcl'>lâe Tlncu Vella Ct910), Aurel 
C. PopQvlcl (11J2i7l. l .G. Blblcescu 
(J928), G>e;'laviao Ooga (1939) şi 
mul(I nlţil - se constlw le ,in toi 
RJt.flea lectll qe educaUe nntlon;:d
p11l.rlotlcă. . 
~i:olilemailica Tef~rifoa.r:e. la !Un

ta noastră naţională este .abordatA 
şi prin mijlocirea limbajulul lite
rar. textele dln aţeaSl! sferA o~u
pi nd un loc important in econo· 
mla pei'iodicului. cu o diversă re
prezenta.re ele Ştenuri. De remarcat 
den.c;Mate.-i creaţiei literare româ
neşti (din ambele lllturl ale Ca:r
P~Ulor), ind~l în aparl~le 
pinA la 1918. o pondere deosebl1.ă 
avind versurile din ciclul ,,OstaşJt 
nostrl " ele V. Aleosandrt. ort 
„Cint.rc.e de viteJLe• de George 
Cc.>sbuc. poezii de inspiratie isto
ricii .<:crls<a de Bolinttnenu („Da

nfil Sihnstru, „!tfum4 lui. Miluii·' 
-1805, ,. Fala. d " la <'AlzU:r." - 1896). 
St.. O. Iosif („V~ul t11l Sufan cd 
Marc" -1 OOO. „Dol 1io l11.fc!i" - 1005). 
ori Ion l'fenl ţe.scu („ Voînµi neam.u-
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lul", ,,Românul bă~ti11.aş" - 1896). 
Indemnul lui Andrei Mureşan 
( , Deşreap&ă-1e, romdnc /") a [ost de 
r~petalc orl prezent in cei pe..'lte 60 
de ani de aparltfe, ca şi poo1JUc lui 
Iosif Vulcan, elocvenle prin Utlu : 
„ lncrcde-te române" ş1 „Geniul 
naţiunlt". 

ln primele t.rel decenii sini. re
publica~. aici, desbJur cu subtext, 
puvestlrile lui Creangă evoclnd 
unh"t'a romilni1or din 1850 - „Moş 
Ion Roa.ta şi m*ea ', ,, Moş 1011 
Roatd. şi Cuza Vodd." - ambe
le ln 11193, două )>OVE?ltl~I sadove
nlenc (,.Prinzul„ şi „ln baterie"), 
llusl:rind eroismul ln razbolul pen
tru cucerirea lndependcn\el în 1877 
(an. 1905. respecth·. 1006), ca sl 
un Irogment din „Cinta.rea Rom44 

nici", de Alecu Rus:so (181>4). Apar 
şi poe?JI mani!est, nesemnate. re
dactlonnle cex. ,.Către PoJ>Ortil ro
mân" - on. 189:l), ,::u ton 1lc lm
bf\rbli.tn1·e penttu ,apăt'31·e.n t;I a:!lr
mim:m fiinţei natfonala De alţfcl, 
în cele 6.t de volume îşi găsesc 
locul mal toţi marl1 noştri sorll
forl, de la ~mlne.wu şi Al11c..c;amld 
(cel mal Crecvenj). Or. Alexani. 
drcscu, t3ărseanu .. \nl1Jn Pann. la 
El<>na Farago. Ion Plllal ori De· 
m"Stene Bote?~ fliră n-1 mal stmln
ti pe cc1 locali. 1n sflrşlt. unl\'Cl"li\ll 
spiritu.ni nationa1 este conturat. nu 
tn ultimul rind. cu o bogatll pall"IA 
de folclor romăn'!.ţC, dr ''<1· 
rfattl rolorarurli s1 lll'l1Jali sl tcm;)
tlc;'I . de la hnlada „Mest„nalul MA
nc>lc '. orl „ M i~.i+t~·· (o li1ed1 tA ,.R.
rl 1111 tiS bănâtennfi culcasâ sl publl • 
calii de prodigiosul foklor!~t Geor· 
ge Clit.an;1 - an. l.QOI\. o. 121- 121}) . 
la mi..scătll1m.• legencie 1-storiC'" şt 
dureroase clntece ce cnt:'lnt" , llÎll~ 
la proverbe. \·orbe in ţcler>I-' şi 
sprintene cimilituri. 

Valoare:. educativ-jnstructivli n 
almanahului caransebeşan creşte 
prin amplul registru de povete 
economice pentru gospodari. prin 
det.aUtlc lnformationale oferltc in 
leg1iturl1 cu viaţa m~ugărească 
şi t..'Oll\eroialli a epocil. tncorpora
t'<'a şi articula.re.a in.tr-un !tu:< 
lrlcaUc ~encr°"' n nume.roaselor 
P.'\Rlnl aboniind, inlr-o man1<'rli 
Implicit-'\ ol'l. exJ)UcJt.!l. df!erl+:. 
fatete nlc fllnt~I naUonale l'OnlÎl
nr.şU - conferi! •• Calcmd~ruLul Ro
m~m.tlui" atribute de inlf'Tes mn
Jor, ii;co indu-l astfel din nN·imetrul 
unei nnodlne publlcatli de provin
cie. Asllel. el se cMSlilui~ e:i unn 
rlinlTe nenumliralele do\'e7.l ce lu
mint"<n:~ adevărul cli 'rOm;\nll lH\\I 

sfi~• unii~ ţn tlet'Tl""n„ntll nrln 
crmwcmenlele soh;tualf' Al" rtrntel 
lQr nnllono1e. pe de'lSuort1 smml • 
telor tcrliOTlale trasat„ vremelnic 
şi arbitrar tn improjurllrl ,·llrcite 
:ilc istoriei. 

Prof. P elr u CA U N 
O!lciul judetean pentru patrimoniul 
cultur:tl naţional. Caraş-Severin 

(Reşita) 
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Fişe pentl'U 
a.I oamenllor 

un dlotloaa• 
de presă 

SOFIA COCEA 
cea 
din 

Clintii publicistă 
tara noastră * 

Se implinesc 150 de ani de la. 
naşterea celei tllnttl pub!kis1e 
cunoscute din ţara noastră : Sofia 
Cocea, au-e &..a manifestat. deopo
lrh'ă, in poezie sl Pl'O"'A A Cost 
unul din mllltan~11 cel mal Ina.A~ 
căra,tJ pentru tnrlipt1.1l•e11 unl rU 
Moldf>vet cu Munlenrn. h1tJlind tot
odatil cu hotruire, ln ciuda p1Vju
declitillll'. ~li. penlru emanci
parea Cemell. 

Sona C-Ooea a vazut. lumina zilei 
la \5 Iunie 1839. in oraşul Fălti
C"nl Păr.tntll el. Toan Cocea şi 
Maria Core:t (Cost~ M~vrlc:hl), se 
hucurau de o oarocarr ~laro mate
rf;il/i n1„T1unint1. pcmtr11 llmpuJ sAu, 
''" n cul:i rn <nlld~ - sludia.~c ln 
Frru1l« - loa'l Cocea s-„ preo
cupal lndnaproape de cducaUa 
Cik"i scai<!' Dar moa~a lui 11eaş
lt.'ţ>la1â, tm111urle. w1 mttta jje 
umerii 1ir1wi al M.irlel C<>cea 
te-ale obl1gatltle privind educaţia 
Soflc1 l n pofida gre11l IJlll"l' mate
riale. wt abc:nlvl r>cnslonul şi, in 
1835, !Se w1 ~•:iblll, impre-~ cu 
m.,ma S.'1. ln Tirgu Ncamt. Chiar 
in acelaşi an lşl \'a face debutul ln 
z1a1isticii. publlclnd ln "Ga.ula d e 
l\loldatzlo" arlkolul .,Rdsp111i.s ta in
trcb.ar 1?4 : care cstc 11 uocatul c111L
zai pierdute?" ~I avea numai 
10 ani. Sofia citea cu a\i:idliatc 
J>T(>:sa VJ'.cntil. urmnrJnd tn<f.e.;i
pronpeevenlmentcle l'>Oli1ic~ A_c:tfut 
se arată f<'arte lnlţil{atl\ de aţ:Jcul 
nedl'enl al lui Georl!e Slon canin< 
„sexuluJ slab" şi. în acest nrtl
C<ll. ii dă 11 Tl!P1fcli fermfi. a-
nalizîlld critic <'t>nditla femeii 
in societatea limpulul. Era n 
nrtml'l lunrf! rlc poi:itie ~ ac<>aţffi 
1cn1ă. fir-eascli Dt"ntru n ad~pl;ă in
Wiclirală a ldefle'lr progresl~te. Cu 
atrt mal llludabllli Pra atltudlnen 
el cu cil olnă atunci. nici ih 
Franta. unde se lntroc'hL~erll nu
meroase retotme d('mOCTatlce, 0011-

•) Pentru elabornrc11 cvocl\rlt de ta\A 
autorii au C"Onl!Ullnt. fntre Altele : 

a „ ODPrr111 ll'oamnd So/lfl Cllrfsos:co
llltr. nfhcm4 cocea. pr11cltdatc cto vl.afa 
11wnar<1I". de Iull:i Arlei;csc:U, Tlposraiia 
Nn>in'lntl. atscmrf"„11. IW. 

• PArASChlVll Cincea. „Sof10 COe„11•. 
Editura Stllnltfh:A fi Enc1clopedh:!, 
a11cu~. 1m. 

• T. Jlan21u. •. Dloflnnor ol ll1'CHf lf· 
'rrllrî! ronultU!ffJ• , Editurii f;Uln\Ulc:.1 
~I 'Encklopcdlcll. Bucu~ll. 1m. 

dllm {ernclf nu inlrnse tndl fn ve
derile oamenilor politici. 

Tinerel publiciste ii era pro-
prie dorinţa de invătiLură, lucru 
pu\in obişnull pentru '> femele (hn 
er>oaa su A<:easta o \'a determina, 
un an mni li17.iu, sl\ se Jni;urle Ja 
$cnulu Oenl11alll de F.eţe din l i;tşl. 
Dat+ cunoştlnielc el erau supcmoa.rl' 
cclo1· cc „o p~lenu iru."'l.lşi ln acest 
11Şe2ăminL t.a ab~ol\ire. în luni<' 
1857. &l!lo Cocea rosteşte un dl.s
curs nk clirul Idei se vor regii.sl 
ulterior 1n multe dln artîcol~le 
sale. Educatla Unerei gener., 
lll. incrcdln~Hi l)ină atunci u 
nor pedagor;i 5lraini - arifa ca 
- trebuie să ile tăcută de ctlre 
pedagoi;ţl r<>mânl, ciil'Or'a trebuie i;li 
11 60 lnlesne.'lscă dedvirţlrca 
p-regăHrJI jn scollle 'uperioarc .;lin 
străina,tate, Bineln:teJes. nîcl ded11ta 
asta nu iscq.pl'i prilejul de a releYa 
r~lul femeii tn propăşh:.ca patrill'I : 
" Aaum ea ((emeia-n.n.) e&te prlvltd 
11~ orice ţară clulll.zatif ca o par fe 
di11 naţiune şf prl11o aceasta. eJJ este 
fndatorltd. a lu.era iii.tocmai ca ş! 
bdrootul la fericirea patriei &ale tl 
la binele ornenfrH". Şi inc:hela cu 
un indemn ln!llcăral: "M4 adre-
sez vouif tuturor, fifrif c."&capţfe. 
doamne şi domrdşoo.re. de ol'f,,:e 
r~rw. da orice ele.III, d..x orice co11.
df.tfe vot l fi : na thmea 11ii ch.eamd. 
datoria. vil porlin.cleşte ~ fleCG.1!'11 
după pulcre şi. mijloacele isa:te sll 
dect>ute 1>a a.ltarm pa_trlei tributul 
ciloenit ulltorultd noştn.t" 
După absolvirea cursurifor scolii 

Ieşene, Solia Cocea se W\ 
stabili cu mama sa la FăJ
ti~ni. Alei va deschide un inter
nat d<> fete, care 5e va dovedi 
un ade\lllrat model de organl:z:are 
.şcolarii. Va f:ncepe. totodal;l. :1A CO· 
lnboreze asiduu la .,steJiua D1.m6-
„w·, ln care va publica mult şi ~ 
teme dlnh-c cele mat di\•en)e. Oar 
va seri<' şi la alte publlcatli : „.RP 
formo". .,Poporul" , ,.Dacia". ~ Fof-
1etpnut ZlmbruluL". "Romanut". To· 
nul comun ni articolelor 5ale esie 
vehem<'ntn cu care a.pără nrinci
plllt> democrntiel. :Evenlmenb1l 1.A 
t)l'dinea zifol ern alund Unitt, 
!\1-ilrlcwet cu Munt.nnla. ceea <''" ~i 
"""'llr'I rnnh1l c:ll mnlnrihJ~p, artl
c<ileloT sele se r 1ferli la acest ev~-



nlment. Clteva "tifluri slnt, tn aces~ 
sens, el~ ae poate de revelatoare: 
„Miriunea GteocitorUor•. „O BJ)Gimcl 
CTecutd „. „Un deJ)utat". ,.MWuiNG 
Roml111ffl.•. ,,Bucuria romdnUor din 
1\1oidovci•. ,,S1?1'b4rea. Unirii ln OTCl· 
şui Fazueent". .,MuiuMG adunctrH 
dtn 1859", „Cătî'e alcgcltorli din. 
Moidooo". „Unire11 ş.a. Alegătorii 
sln.·t lndemll{lţi stăruitor să nu cede-
1,e - a~ cuto 8e lnttmplase nltl\
clatl'I - u.nol' presiuni din afară .şi 
să-şi vlndă voturile duşmanului, 
primejduind astfel Unh~. SprillnA 
astfel cu insut'le~ire cauza unionistă, 
caută să~I convingă cltitorlt de jus
tetea acesteia şi combat~ cu tărie 
,.eşUle false lansate de antlunJo
nişU cu scopul de a deruta opinia 
publică dln ţara. Cu alte cuvint~ 
a11icolele So!lei Cocea cuprinde.au 
ldeJ majore, de mare nclunUtate 
într-o perioadă hotl'lritoare pentru 
dcslfnele poporului nostru. 1'"'iec.are 
u'rtlcol era rodul unei elaborări ma
ture, al 1.1ne3 vli b,mi po!Jlicc îna
intnle. „Trei marI auvinte : Pa.trie. 
Progrea şf O~stltate i·rebufe şd /IP 
scrl$e pc steagul ce dep1daţU. a.u 11 
lnălta." - scria Sofia Cocea. pu
t ruosă de un profund şi !lerbinlt~ 
paltio1im. in artlcolul „Mu iunu 
areodtorUor". ş; cu cită \'lbratie 
saluta 1mbatab-Ua publicista, tn ~r
t lcolul „Bucuria rom„nHor din Mol
dova". victoria partidei unlor>i:-te 
<lfn Miildo\·a : _Glorie şl rccuno.s
t in,td Vou4, oertlilor binefdciitoare 
ale fctrfl ttoas~re. ~re afl şter3 m
ş ir1f'a. de pc 111(mele 14nut 1JOpor 1 
c;,f.orfr şl rectuwştLntlt. Vouif oora 
era şflut da „omct.nHor un domn 
riuod dorinţa 31 in,IJna. l or. O 1 mare 
" buc11rl.;J 11na~tră. imit mult m :rl. 
ma rP ca / l m ziua. ctnd vom p u
tco-o fmp(frff cu rom4'1li de 'f)C$tr 
Ml lCQt>". IRr ln articolul cu titlul 
" Unirea.'' cerea cu lnslc;tenlli !<li se 
tran<;punil de ur2entil rn vlatll hn-
11\rlrea artontatl la 24 fanunre l85'.l. 
prointrmolnînriu-.<;" 11.Slfol or>ml"l.n 
<'"lnrtlvâ n _·out~rllor ~'lranlo" : 
~Darii Or'J rr11t şi cr11m sit fim n 
tl'1c!11nn ?lbtl r;i, Ml!e 1$1 l'tL1loa.stn 
cirentm•l141, nu tl'ohui" 11/i• fJfoilrf1llm 
" " ' ln.dno o.-·<>"<;fo rfrPnturl stlf)d fn
crell"r.nfH ,i a,ş1epttnd pomen llr 
strcHnilor". 

Ca Insti tutoare. S<JUa Cocea va 
lua atitudine fermă tn sprijinul 11-

mellorlrll !tfărl l pr«rire a tnvlHl\
mtntulul de la noi. Pregătit-ea cn
drelor autohtone. implicarea omu
lui ne ln caledră ' n viata 'P011'tld 
n tării. educattJJ p,ah1otic.li a tln~

rllor, <1 luloral'el\ c®lll<>r s~1·acl 
dornici de lnvă.tăturl - s!nl cu a
devărat Idei rellolutionare.. prezen
te f recvent ln nrticolele !<ale. F.du
catln tinerelor rămlne tnsA preocu
parea el de prim ordin.. „Sillţ{-v/l 
a vil Ja,ce demne - se adresa dl
recto<n-ea mai tinerelor sale eleve 
din FllUceni - nu de starea ac-

n,e pentru 
al oamenilor 

tuald a unet na/luni câtute. cri de 
oloria trecutei a. 11Clamului 1'0măn ş i 
de soarta v(itoqre a R'om6.r1icl ce 
aşte;pt3111.11 • Şi cu a U pril'lj : „ A 
sosti timput sit facem ·JI n.ol <;ev a 
pentru ţar·~ ; 4$f~l ctnd 1iu est.e 
iertat 1'.litj u11 u' rom.du. ă-e 11 şed ca 
in neluaraTe. cind pl!'l'ltru ct f.niflţa 
edificiu! 21aţionalitliţii noastre se 
simte neuoia de atitea bra~. ci'!ld 
ouvernul şi presa cheamcf pe foţi 

fa lucm, se pdrea elf nimicii noi 
51.~rc 11u vom. lua. parte la acea.s
tâ oper4". 

Sofia Cocea rămlne aceeaşi pu
bliclstă imbatabilă şi după realiza
rea Unirii Moldo,·cl cu Muntenia. 
Ia apănu~a publică a profesorului 
unionist; Verdeanu. victimă a unor 
Jlgnţrl 11emerltate. atrage a,tenţia 
asupra st~rll trnglce a şcolllor să
teşti şi face )lt'>0puneri judicloaşe de 
h1dr~ptare a luerurllo1'. („U·n. pro
f csa,r atacat"). Starea (ătanulu:l a 
fo.st. de altfel, o altă preocupare (l 

sa, in'tc:i:esante din acesL punct de 
vedere fiind mal ales art !colele 
„T41'4n.u1 *n Moldova". ,,O idee a
supra. 1'ăscoaleZor dfn t.a.r4", „ Proi
ectul d~ lege ruralei", „$coalele să
te1tt• ş.a. 

Au existat. desigur. şi alte do
menll fn care Sofia Cocea şl-.a ma
nifestat din plin spiritul slu critic. 
dorin~ sa onestă de a isemna,la ~I 
curma Tliul. ~ suficteni sli amlh-
1.rm dt'ST>re pledoarl~ el pentru o
neslitatea şi corectl.ludlnoa depu
t<itu1uJ (,,Un deputGI "). pentrustâ.
vllirea abuzurllor ce le s-ivrr.şea_u 
turcll aflatJ tn tarA tn numele une! 
suzeranitlt:l contestate de Conven
ţia din 1956 („Turcii. de '4 Dor114•). 

Surprlnzlitoare este conceptia So
fiei Cocea deşpre rolul presel, con-

slderlnd-o drept o sursă de Uuml
nare a maaelor, un puternic „aul'tl
Ha1·1• al guvernului progreaist, ar-e
nă d.e confruntare a i deUO"r ~ 
prl.nclplilor. tntr-u.n mttcol pqbllcat 
in „nomdnul1

' lui C. ·A. R.o5etti 
(„Camer4 din laşt"), şi ncr numai 
cu ncesL prilej, se rldiCă firă şo
văire impotdva orlcăror lnclldri 
ale llbertilţll presei. 

Sotia Cocea se cilsătoreşte in 18~9 
cu lorgu Chrisoscoleu, un om ani" 
mal de? un fierbinte slmtămint pa
tr iotic, odglnar de peste Olt. Yt 
cunoscuse la Tirgu Neamţ'. cu pa!ru 
ani mal înainte. iilndu-l sfătuit"" 
.şi in<lt·umulor în studlerea .l~t.o-
1iel neamului nostru. Dar ea sufc
l'et\ de mult, de o bo'a.l'A1 de plJll\IJ1i. 
oare. cu llmput, se agravase. 11:
nnd-o ca. tn 1860, să se mute clin 
nou la Tfrgu Ncamţ, apol la Hu51 
şl, în cele din unnă, la Vas1ul. 
Naşte o !eti lA, care va murl curlnd. 
pentru Cii , dupli urunal trei 2.lle. Jş 
27 oc1ambrfo 1861. să-l utmeze ea 
însăşi. Avea doar 22 de ani. Popn
latia vasluJană a participat cu sin
ceră C'OIT'pa5iune la tnmormintaren 
Sollcl Cocea. manlfestfndu-~J şi Î l'\ 
acest fel r~unoştlnta penw tot 
ceea cc dăduse patriei. poporului. în 
seurta, c:lar luminoasa el eX:lstentâ. 
~·ceţll.ortll actlvltătII pul:llJcl~~ 

lice a So~IP.i Cocea - această m iU
tantR. lnfUfoArati P.l?lltru i>rogres sj 
unitate nallonalA - nu po.ate aA nu 
menţlonez.e sl creaţUle sale poe
tice. Cel„ 11lill multe din verstH"ll" 
cl slnt dominate de oeslri'lism, al
lcle lncărcate de sentimente "ln
cere şi puternic". dar toate dovn
desc acela5l patT!otlsm flerblnle. 

„ 
• • 

Aparltln Sofiei C(>c.ea t)e firmn
mentul 7.larlslicll nQns~~ ~e incl!
put, ca sl pc cel n1 JIFlcil feminine. 
nu trebWc consldcratA tnlimoH
loare. meteor:icll. Au Impus-o shn · 
p1ltatea. precizia şi fermitatea 11li 
lulul el. conştllnt:a datoriei fatA dP 
\MA. fati de pooor. Numai dE':îtlnul 
care t-n fos~ \>\treg a impiedicaţ-o 

s!-şl dezvAlule tn toată Plenitudinea 
realul 111iu fafont. pana sa acMli. 
vlruJeotll. E.sb? o mindrie pent ru 
noi, oei de astli7J, oă tntUa wui.sl'll. 
din tam noastră sJ-a legat, numnle 
rle a pliratt11 cu fenni'Ul,te. ln ::11\
rete vnmlif, a prtnclpltlor scumpe 
generaJlol revoluUonare de la 184.'1: 
fndeJlen4ent6. unitate, 'PN>Qre3. 

Adrian COCIRŢA. 
Jon lGNAT 

CCo1aooratori al ~Galeriei o;:imenllor 
de seaml" - Fălttcent) 



CITIM ÎN PRESA 1{j . TllA DE ACUM UN VEAC . 

36 

Natfonalul eslc numele. u-
1\Ul nou ziar liberal conser
vato1· ~ apare tn BuCW't!;Şf:i. 
Ziarul JupUi fmpotvlva aclu
ah.tl.ul guvern şi l'epre?.intă 
vederile parUdUJui d -1-ul Las
dlr cat.arglu. („ Răsboiut ", t4 
marlle 1889). 

Gutinul este nwnele unul 
nou zlru· social, merar, e\:o
nQmlc ce Yn arp/.lrea în lie
care mlei•curl ln Bala Mare. 
sub l'edaa\lunca lul GavrDti 
Szabo şi i11 cdi~ura d-1ul Ml
hnll Molnar. Aparitlunea a
cestul ~!nr ne-n prlcinult 
mari bucu1i l. căci in ~cfovăr 
era nevoie de el in ;>ăr\ilc 
acele.a mal mult. expuse. „C1.1-
tinul " este ~cl'is ou noua or
toJ!i:a:fic. cu 5e.mne şi înh--un 
llmbagi u Iluent, semn im
bucw:iilOr pentru unit.al.ea de 
11crle1-e şi. p<!nlnJ progre:ml 
limbll noastre. li dorim tml 
hmg cll muntele GuL!n ul. al 
dlrul nume tl Pl>arl,a (.1Ca
zefa TransUvanlcl ". 10 mar
tie 18119). 

SevorlnuJ e5lc tll:lul ui1ul 
nou ziar. llrgan al partidului 
nafional llbcmu. („RAsbo..lul •, 
4 mart!„ 1880). 

Seutlnela, nou organ de 
publicitate Independent 
după cum o spune tlilul (oU 
- a jncl'pu1. să apatii de le 
1 martie la su ... .iiu, s1-1b dl
reeUa d Mlul I. M~cules,:(J, lJ 
dorjm .sÂ trliia.scl'I şi s6 nu-ş i 
găsească t>tApin. <~ Ră!;boiu l ", 
4 marUe 1869). 

Agenţia lclcgrafll!A romană. 
Ieri cilmlneata a .sosît cu Lre
nu1 iulger un înal t !unctio
na:r cilu străl·nfLt.ate, chemaL 
de elitre mlnlal.ehil Ms~MJ de 
Interne. :-pro n organl7.a -;er
vlclul unei i!Jţenţil telegra
fice. 

AgcntJn Hnvas care vede 
că pierile -terenul Io Romimlo 
ta.ae sror\~rl ne mal auzs!e 
dind Ja ziare depc~ gratuit. 
c ... RW>bl'!lul ", 21 1nruile· ie:un. 

D-rul As.saky. Reiai.lv ln 
zlllrUl s cos do slt1den\ l cu 
numele r-ogrotaluhd mechc. 
acesta Je-n adn•sa.L o scrisoa
re din Pnrls, in care splIDe 
cli dacă v<Jr lupta cu stărn
ln\ă pe âtlc:t apuca!li. apoi 
va veni !n curintJ un li.mp 
cind se vor de..~ohid~ rlou(J 
ma.rmlnl.e aditncî de11.c;uprn că
rora se· va !\Ctle : „ Aici odlh· 
neşte haUruJ" , ,. Ale:I iRno
rao(a ". („~bolul''. 6 mar· 
tle 1889). 

Alegeri la Vaslul. Ieri, st""m· 
bătă, a plecat la Vaslui d. 
C. MfJle candldnt soclntt„1 ln 
deputăţie pentru scauhul \'ll
cant la colegiul al 3-lea din 
acel jude(. Nu se poate cu
noaşte. care dlnt.rc oei trei 
candidaţi vn li.buii la această 
aleg_ere, dar se ştie bine , pen
tru scaunul lăsat disponibi l 
do d. Sandu Rdşcanu camll
deazâ d,..nil Rosetti Solesi:u, 
nepotul prlm Ulul-mlnts!i-ni, -
de nuanţă junimistă : d. t 
Bacalbaşa, radical. susţinul 
do micul g.rup a) d-lui G . 
Panu şi d. Mllle. propu.; du 
partidul soc.iollst. („R{lsbo
lul ". 20 martie 1889). 

J\1em~ri 111 Academie. Deşi 
a11 r<i:tt. numai doi candl&\1 
pt!nl.MJ cele două IQcurl va
cante. n-a !OSL ales nlc1un11l. 

Ca.n.di<iatll erau d-ntl N. 
Cane ~i I . SlavicL C„ R.c~bo
lul ·•, 20 m::irLll' 11189). 

Premiu.I de 5 000 le1 a fo:;t 
deoo.rnat ele Acnctenu.a flrJmn
nă d-lui A_ D. Xcnopol, pl'Q
Ce$0r 1a Unh·cr&ltat.ea ciln 
li!ŞJ penlru ltnp0rtan.t.a !'li 
lucrare Istoria Român.llil.r Jo 
Dacia Traian~ („Naţiunen . 
30 martie 1080> 

Fabrieili du celutozal s-e în· 
r 1 inţează în Zârncşil , cu un 
capital ·nutre, de o socl42t4 le 
ou neţii. Conslrulrca h:lbricel 
s-u fncr:edlot:il, precum n
Clăm. CUJlOsculet Cirme K11i
t;er şi Kellhofor, care a in
lrep-rln.'I şi a executai multe 
lucrAri in Ardeal. C~G~l'et:i 
Transilvan.tei ", 2 martie tllllfl). 

Oei mal mar~ turn 11111 
lume. Cel mal mtu-e lurr:t. din 
lume, a chul itdlre, du pll 
cum vestesc lelegramcle din 
toate părţile pămlntulul. ei;le 
il'prăvftă. e turnul EJttel din 
rarls. De tunoo trecută in
cepintl ffif!lc în vi.rt'ul lul 
tricolorul franCC7.. Int\ltimea 
e><:ll' de 300 m~ţrl. N..a fost 
pinii acum mintl omenească 
ca sii· n săvi~it o 7.ldlr e am 
de lnaltâ. 

Ziarele din Pnriiţ, care Urno 
de doi ani ele ztle lup1arn 
cu toată puterea lor impc>-
1 r•va planului de a c:c cidit'll 
acest turn. :-ub cuvtnt cti 
prin el s- a1· lntuncca toate 
oridonbele: arh I Lecl<!nl<!e a.le 
Pnrisulul şi că şi cele llUli 
pompoase clndll"l au să rllml
nit nebăgate tn seamă !n\A de 
el et.c., astăzi nu a:flA cuvln-

te de ajuns pen~TU <l·l aprni
ra şi lăuda. E sl vrednic dl! 
ndmirat, cifci el este o ade
vilraUi" minune n ll.mpulul. 
(„ Ga7.eta Transllvo.nlel ", 20 
mart le 1889). 

Sunt glume proaste şl sunt 
glume de tot p1'08.Ste. Unl
vtlrsul in num6rul să11. de 
-0 tatăierl a făcut o nsllel de 
glumă rle .scn7.nfluoc, publi
cind o scrisoare pe care zice 
c.'\ a prim.a-o de tn nu ştiu 
cine care anunta di 1acik 
splnledlorul do femei de la 
Londra ar a sosit in Capl
t.ola noastră. 

Dacli a şl primil lJnh'e.nrnl 
o ru."tfel de ldluntă veste, 1ot
indi nu b-e.bula s-o publice ; 
<.iicl la.tă câ suntem tnc.\"edin
laţl cA Coal'tc mWle din ci
lltoarele sale Cle prin maha
l:lle, cele slabe de cap şi do. 
nervi, tremură acum a mai 
ieşi seâra d in casil 

Socotim că bine ar face 
Un.lvenu.1 a revcnJ asupra 
acestei... reclame, pc ca1•e n 
meni cu id(!i).1 10~1t1oa.~u 
p1nfi n o Şl llpl pc s lrhi. a-şa 
că a ~pti imlntat şl fe
itele şi copJll de şconlA. („ Ră.s
bolul ", 5 marlta 186!1) 

Ziarul şi curtea do buu ti
rlc. lntr-o tipografie e Upă · 
rea deodată cu un zmr Q 
1:arle de bu~lllie. 

Printr-o intimplal'c nc110-
rrJcîUl o bucată de run!laritll 
culc.s pentru tiar, privitor la 
misiunea de la Congo sa D
mestecă cu o reţetll cuJinn~-U, 
aşn c.â arUcolul ieşi a3t!cL : 
.. Mlslunea din vorbii suştinc 
r;1 Iaoe progre.~ hotJhtto~re. 
ln cu.~u1 celo1· lre! nni din 
11 m1A a t>us ţenpăin picioi-nl 
I n l.li1e!'lontl pii.rt li celei lle
f!re de -pămint ~l a idmls 
dlf<!rhl misionari in lmperli
'l' c~le .ma.rl ale negrilor a
p1'tklpc de ecuator. :\Tatoda 
IM con•iă î n ac~ cA bntt>a-
1ă copii dn negri şi-l cresc 
c~Uneşi:e... CnJai eea mal 
115oa.rli şt mal bun~ rte <i-i 
p1"C)gătt este a-l J,lale .nn.l in
ll I bine cu un lemn de bălul 
carnea. ap0J a·I pune într-o 
lt~atc smăltuit.11. şi a-i pra ji 
inet?l. Nu ,.a fJ apoi nic-i o 
~rcutate n-1 C-reca ~I strecura 
prin sitA. fără să fi tr~b~U 
n-1 fi tăiat mal lnalnlc Jn 
buc Ali şi a-l fi fieri. ore tn
lregi. („Gazela •r,rnn~Hnt
nlel ". !O marLie 1889). 

Rubrică realiuitli de 
Rodir~ ŞERBANESOU 

·-



O nouă ordine 
internatională 

~ 

O nouă ordine 
inf or.maţională 

Circulaţia echilibrată a informaţiei 

şi progresul tehnologic 

La început .a !<>St s~tela. A 
ln:ectit timp nemltsu.rat şi apoi s-a 
ivit roata ; apoi atîbea altele, şi de 
curind, pastila de siliciu. Drumul 
a fost lll!Jlig, cu suişuri şi oobqr,1-
şuril, dar dupA tlecaire nou salt o
menirea a devenil mai puternică şi 
pregătJtA Să ajungă mai repede la 
următoarea desoQperlre. 

Ce înseamnă e.oest dD.wn 1n do
n'ieniiul mijloocelw qe corru.mipare 
m masă ? La ce ev<iliuţll s!i ~e 
~t~ptăm ? In ce 1'A!ll putem. sA dCAn
trlblrlm .la p'IAtnMtrea. vlltol'lllui '! 

Răsfoind 

ziarul de miine 
La 21 octlo.mb1•le 18:05, se f!llclleia 

la ~ una dln.tre lll9l'i9e bă
tălli. maritime ale luml1, pnn în
!rlngerea fi:ancezU~ dair şi cu 
moartea lordulUI Nelson, care la 
~ dată era deja conslcl~t-.at de 
dlllSulnri ·l.tn mare enou naţlooal. 
Vestea era senzationalA, detaliile 
abundau, .î:nlrebArlle nu mal con
tene&u, dar <lin ne.fetiailre, exact 
la s!il)Şitrul lupt.el a izbuenU fur
tun-a, liar ~t\.14 brltanic; 
amlra!!Ul Collingwood, a !<>st. pus 
in lIT\POSîb.lilitatea de a da de ştire 
n.atieJ. Depeşele sale au plecat abia 
după cinel zLJ.e ou 'ltasul 11PJckle", 
(!.U Jljllll,18 la OODSU!\Ul br.llf\!11t1C dLn 
Lisabona şi apol Ml tALat conti
nentul cu poştaUonul, sosind la 
Londra abia în primele zile ale 
IUi nolembrle. Ouv.intele hri Col
l lingwood au apiUitlt f.n, „The 'rumes" 
în dimineaţa lui 'I noiemb1·LC~. Deci 
după maJ bine de douA săptiimlnl. 

De at.ullel au trecut peste 180 de 
ani, fo.r est.ăzl situaţia mijloacelor 
de comunical'e se prezi~tă foarte 
dlrrel·;ţ. 

Piresa SO!Jisă. Deciailliiil de V.lll'Stă 
al m!jloo.ce101· de Informare tn 
masli şi, in acelaşi t imp, ultimul 

~L Ln V~Uoarea 1•cvol1Uliel clec
tronke. A:villd o rennlcii bfue plL'iă 
la punct şi iun sistem de f()l'Jll.8re 
n cadrelar foarte speoLallzaţ tipa-
1"\Jl Clăaea Lmipresia că nu ar mn1 
avea ~voJe deciit de. reliuşurJ. Tl
.mld, >cam pe !la mldloou:I aiilrar '60, 
japon~ iau fAaut prlmid fl)aŞi căb"e 
fll.~~~ eleC~IC:U fu eeesl 
tlet bine păzit, I.ar du.pi ep.roxlma
U.v zeee .ani t:en~ţa s~ genera
liztrt, tmpăminitell'!ndu-st? 1fe11m in 
1oate ·t:aniJe mdlistliallzate. Noile 
~te nu ma! COOlStJtuleu imbu
nătăţi.ti ale celor vech1, ci plecind 
de la prln~ll noi ne inloeu!au cu 
desăvi.,'$11ie, Ofel'ln.d un plrus de ira
pidl.t:a~ consum mal mic de ener
gie şl volium mai redus. P.dn moile 
e<:hJpamente Se pot eluda ~c 
!oa.te !azele soderil .wi.ui artbool, 
C'U,pl1Îll1Se între (}actUograJllere $1 
tlt>JW1l•ea 'Pl~U-zisă. Compş1-Li
mentu:l redacţtoillal a1 uni.li ziar 
modem este astăzi structurat ln 
JW'iUl WlUl calcu'.labar central la 
oare s1nt le.gate numel)Qa.~ t.erml
na,\>w-1 pe; oare reda,lc:WrJj jş:L a.lcă
t\J iesc arlil:olE!le, Ie coreeooază, le 
Vizează. De asemenea, ei pot che
ma texte exlstenle într-o b!lllel1 
centrală, pe care le actualii~~ în 
f'u:ncti e de inecesităţi. Mai mult, 
Quiege:ea se face t:ot sub contro1Ul 
~~lOUlat.orulul, putindU-se aşl$11lc 
pmA la 215 milioane de caractere 
pe oră, ceea ce este. dincolo de efl
clent, lmpreslona11Tt. Pasul urmAtor 
va a il)aglnairea $1 culegell'ea elec
tnxmlcâ a unar paglint intl:'.egl, QU 
! o.tografJII ou bot. Tehnlca de jm
prl~ ~ unar l otogratll preluate 
direct din biinclle e1ectroolce va 
putea !i o.Cenltă l>e pLatli Ja tnce
putul an}\lor '90. Şi tncli m ele
me.nţ 'Care ll'lfu este iatUi de :lmpre
slonan~ dar are o vâloare d~
bită: aceste centre de editare au 
dimensiuni nUt de mici !ncit devin 
ire.n tab\Je ch!G.r şi il'I ca'ZUJ ttpărl rll 
unor edlUI i·estr'"ollllSe, iceea ce în
seamnli cli var putea fi folosite 
pentru soooterea \DlOl' ziare locale 

sau acl:rc&ale 'tlllOl' gropuri specia
llzate, etc. PreU!intnrea unul ase
menea Mlan de amănunte a fosl 
necesară pentl'll a ajuta in~k!lerea 
unui proces cat'e 1'11 prezent se 
află la lnicepul) dar care ll!lllde, .şi 
el, să <ta propQrţll, şl anWl)e tlpA
rilrea "1Jllel. ediţii in mai "-lilte 
loowl oonoamltent, în aşa fel incit 
2lalul &A ajungă bl aoelaşl urno la 
numeroase sf.alndur;I răSpin.<l:jţe pe 
o larga etiie geograt!lcă. 

Cum toate · se-mnailele dtntr-un 
calcua.ator se pot tlr.ansmlte unul 
a!t oai1oula1or, şi cum, diu>ă m1111 
wn arătat, transmiterea se poate 
hi.Ce ~wn La !oart.e man distanţe 
4!-Pl'.08pe ~ta,in.tifneu ŞI la 1\11'1 ~f 
eai-e -000llnuă sA scadâ, _peste 100 
de z.lal'e din aproxlmafiv 40 de 
~ăd şl..au instalat mai multe CEn
lre de ~ cărolri<}, din ~
tLa teentrală, .~e ~t -:to~U 
al.e un01· pagllni oompl:e~, tPtin ln
tel'medL'Ul sat.eli\llor. Fotografilile 
sînt .folosite drept copil pentru 
producerea f011llle!lor de tipar. Asl
fcl, „WaM Strect Joumal" este ~
părlt în 1.7 ~ocur-1 ~ ~.U.1A., ,,Asahi 
Shimbun" tn ~n& ~tăţi ~
neze, ,,P.ravda" în mai multe ilo
callt4tl din U.R.S.S. şi to,t astfel 
„Red F.La,ţ" i,n R.P. ChlnezA. P e 
M.ngă publicârea in' \ar~, acea:stA 
teblllicb <permite tl'pm:lrea şi dl&trl
buirea unul ace1$.şl 7.lar in mal 
multe tlr'l simultan. AsU~ dau 
lucruniJe ou ,.lnternatlonal Herald 
Tuibune" .oare ~re la P.ar1'1, Lan
dr~, Z\lt'\l'Ch, ~' M•sllllll, ~lnga
pore. H<~ng Kong şi Mi~, precum 
şi cu ziarul chinezesc in limba 
englezii 11People's Daily" care ee 
tipir~tc in Lrei oraşe di.n Chl.n.a 
precum şi .în Hong Kbng1 Sa1l 
likancăsco, New York şj lJanldl'a. 
De ~emenea zle.rul „A&barqual
awsat", editat tn Arabia Saudită, 
poale f l clttt zD.nie pe s1rizlle New 
y Qrk-u.l ui. 

tn eicest !el presa scrl.si nu mal 
este coiwlrinal la pareuraerea unul 
drum oa 1-. anle, dlmpre tklle 
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Documentar internaţional 
lndustricillzalc către r estul l wnU, 
al mal curirul t ind e s!l cal)ele o cir
culaţie pe oTlzontalA, intr-un viitor 
prevl2ibil apropiai _putind sA aJun11i 
ele oriunde, oriunde, cu condlf1u 
ca. o dată ln ph~. sli se ajunir' Ju 
armonlurea Cnctorllor Poll&lcil şi 
econom ici. 

Rudele mai tinere: 

radioul 
• televiziunea SI 

.) 

In timp cc lucrurile S'l4u ast.fcl 
m prl'V'inta <1uvintului scris, să 
~ !O .P1ivJire IOSl.lpra evoluţiei 
tnreglstrat.e de cellruţL mcmbrl al 
fam111e!i m !Jloa.ceior de informare 
l n .mnsli. E!it.e sl!;ficlcnt sti :ne gîn
dlm, de exempl~ la Joounile Olim
pice. Mflloane de lelespectatoti ŞI 
radi.oascul.Ullon a!lu ce se intimplă 
ln m ii de ldlomel:l'l dfstant11 ·ele el, 
pracllc, e.xaot in momentul ln care 
acel ceva 11e l.ntim.l)ld, cunosc nu 
numai numele clş'tlgl;ltorulu!, dar şi 
telul tn ic.are a e,1uns la victorie, 
ce simte la ca.Pătul cursei, etc., etc. 
A V01'bl despre asWlene:l sUua\11 
inu m:a1 rn1Jrl1 pe ;nimeni. Se şL!e c6 
1pehllm1 e se .propaga, :in!ol1mll\la 
trebuie să fle tmtat! intr-'Un anu
m.l t fel, să ine adâptat:A !UJUl1 anu
m it rolj~oc, 'fie el ziar, radio sau 
te'!evlzlune, cnr~ :sA o 'tl-ansportefa 
t lntA, acijcii fu 2lCl1Ul de percep\ie 
n ,l)'U''bllduh1il. Dltl punclru1 de ve
d.ere m dlstrlbUtiel mijloacelor de 
J.n:!bmnare, harla lumil cont.empo
r.ane e:crte hnşwfiată :foărte dl:!cril. 
zonele tn caro o familie are irel 
televl:ziom:a ~e Inveclne.uă, adesea, 
cu eltele, m ca.re un asemenea e
!P8l'at se tn:tliilneşte lllll1m:il 'la ciţ.ewl 
zeci de :famllil. Dezbl'i~nd IPJ"Oble
m:i, UNESCO a alcllluit în anul 
11l61 un prim scurt raport a$Upl'a 
sîtua\lci mLjlniwcaor de eomurucare 
dli:i tArile if:n cura de dezvoltare, 
din care irezult.a cll 1n titrqp ce in 
ţâ.rUe dezvoltate lill 100 'de Jocultcrl 
reve:neiw 58 'de exemplare de ziar, 
94 de aparaie de \l"lldio, 13 locuri 
tntl"-0 salA d e c1111ematograC şi 32 
de teJevJUliil:re, tArHe m curs de 
dezvdltnre nu inb'Tuneau lfllcl mă
car baremurile cunosoute sub nu
mele de „ UNESCO m'!JrUm"ll' : 10 
e xern,p13.re de 213!'; clncl aparate 
d e l"tlldlo i două Jocuri i:nllr-<> salli 
de cinema ; douh te.levizoo:re ~!1-
tnu :fle:caxe su tă de aotcuitol'I . 

100 dfn oele aproxlmatlv 120 de 
d e tlrJ fi ter.itodi în <!UnS de dez
voltare ~u se lncad.reu la m el una 

dintre rubricDe de mni sus, iru- 10 
dlntre ele t.rooeau examenul nl1rMJ 
ooliorltă 1numămilul do â~te de 
r..adio pe cru-e U deţineau. 

Numâ:rul de teievlooru'e a ores
cuL a;poi verlăglnas şi i.n a<.--este 
Id.ni, de «a 317 milioane fu 1960, Ja 
2.2 m ilioane in 1970, într-un r.ll.m 
mi.ual de 20%. 1n Hl60 Amer:lca 
Jalllllll de~inea. Cil'Ca 1'7 milioane de 
aparate (la o popw:iµe do 280 de 
tru!Joane), Al'.r:ica - l ,2 mill.oant! 
ijl.1puJa~I~ 200 mtlio:me), Asia -
3,i mllioa.n\! de uparate (popul~l1e 
1,3 milwrde). - OUrele arii~u i'ncA 
şi mal lmbutl\ll·ător la 1088, cf.nd 
lelov11'J·unoo p!hirunsese d~Jn in 100 
de lăr.i in curs de dez.vcllw1·e, ajun
~nd asUel su cont..Ucleze 9UU/.o din 
pop\Wlţia i w nli a 1.1~, '1dloă upro
xtmaU\' 1,-l m.D.k1rde de telespec
tat.art Jindui a\•ea cEll puţin 70 ml
ltoo:ne de teles~ri. iumea 
âl'abll ~;t iputm 100 de ,.mill0;.mc, 
Chbui peste 300 de miliomie. 

.Bnremu.u!e „UNESCO minlm" au 
!OISL alJltse l.'.l acetit capitol de a
proape toate ţ.'irlle cam pe la în
ceputul anilor '80, şi ulterroi- mull 
depâşl'lie. Unele llifi cu supra!aţ;a 
f~·te mare, cwn ('I.I' :fi Chlina, I.n
dla şl Indonezia, şl-au aminat 1.n
ien~lonăt dezvoltaea siSl:emelor de 
1clevlzlrune plinâ cllUl jlrogresul t<?h-
111iic a pus ln evJdenţ.6 sdl.uJU adec
vate conditlllar llqr; ulterior, au 
'f)cllVllt şi ele o1'enslva dezvoltth:j:l, 
cu toate tpinz:ele sus. 

oa.zw Indoneziei merltA -un plus 
d~ 3lenlle, tu:nd oarecum dlfedl 
de cel al altor l'!l~te. C.OrnpusA 'dl;h 
t1proxlmat1v l!S.'100 de dnsUle (din 
care 6000 locultc) rllsp1ndite pe 
a.pl'oope douii mLJtoane de k!lQme
tu'I! plltrnţl, &~st.ii L:aJ•A a inbr«\us 
ielevlziunt.'.L fn 4ul 1960, dar 
on:a.rw .unei ri:\dî! de tnrnsmlsie 
n r.nme.a p.l'\lbleme pi'llă nu d~mo.!lt 
l!usiurmonllablle. RerJâlvorca lor a 
inoel:at f.nsă a ma! fi un h:mdtcap 
din clil}).1 cl.nd .un nou con.~pt. a 
clevc.l'.i.lt aplic.abil dltl J>UllCI. de ve
d~t: ~c: : iaslgu:raren legl1t.ur1I 
dJnlre salelltl şJ o -reţea de. sfia\ ii 
tî!l'<'stre, 6mpreunâ cu iln t1·oouw1·c~ 
unar Ge.hlpe de p1'0<lucUe m bile, 
imbarcate pe m lcrobw..e ce ()ln Ci 
1.t~l..'lte lin orlo:in-e oo1Uş0r al 
ncesliui lmcais calcldusrop ge<>J111tflc. 
PrlmUl satelit PALAPA a !'ntrat in 
funcţiune în iuJle 1970, fl.l.nd foJu
iH I ~tfit pe-nbni teJecomuinieatll cit 
şi 1pentru dinljarea semnalelor de 
lt'leviziunc către releele reglon..-ile 
lc.r<!Slre a1 cAror număr a ·ci<?SQUt. 
in:llre 1tfmp, de la -10 la a1>1'0ape 21)0: 
astfel incit în pr~t p1·ogromcle 
de lele"i7J ~ se răspţndesc pe cel 
()Uţ ln 6u% dilll suprnfill\a lndecne
ziel, ajun.gt':nd la mal bl:ne (le 10 
mUloane de lclespect.nlorl, ndJcă 
nproidmaUv Jwnlitate din totalul 
popU!aţle1. 

Oe$lgur, cind \•ine vorba d e.-pt•e 
d!i:e. alen\ie I Un arli<XM .publk:..tl 
!.n numllrul dbl august 11980 Al re
v.l&ta1 -,.SOUTH '' ~!lma cil Ameni
ca Ja&ll, avind 3§ de :rpar.ate di! 
radio şl 15 telev:20iare la suta de 
locuJtorJ, s-nl" amc ou mult in 
urma St.atel01· Unite @le Amerk.ii, 
Wl,de la acelaşi il'lumllr de JoouHorl 
se inU.l:neSc 21 1 rpc:Uo~pto.ve şi 
74 ltele\lfzoai:e. 1n aparentă, <leca
Jajw este nia:e, ~ de fapt c!Crele 
arat! că Jn America latină un apa
r<lt de radio revine la aproximativ 
1rel [>el-SO..'lne, ceea ce dure la con 
cluzia că emis.lunlJe radio ajung 
pr.3Ctlc l..'l 1000,11 dln pupuiaţla Z<>
nei : în ~~t1 l.ei'menf, dt'CâUlj,ul 
Li.tu de S.U.A. n.u mal :reprezin1â 
un lllclor demn de lual tn ~earn!l, 
c!Har dacii in 1'ara respec;Uvll I:.ie
cure pe1~nă dlspunt: de 2,1 apc.i
rnt.e de radio. 

tmbl.Ml'ea a dol ract.oJ;J, il)etle
Lrarn ,Şl ooopernre, spnljlnlţ! pe un 
su.PQTt tehnic iaaecval, .a dus ln 
crearea mwJ ru~lem de l.eleviztune 
i.nleresant1 im As!n. care in multe 
privinţe ·J?Oah! co1,sltltul IUn eimm
plu i>enl.ru lAJille ill curs de dezvtil
t;are ; el poartti nume1a de Asta
\l'lsion News Exclran.ge (A.VN). Pri
mul pas m ci:~ea lui a !ost, poa
le, cel mai di!icil, şi anume Jn!or
marea guvernelor din rog{Uine nsu• 
pr~ banalului adevlir c(l înt'ruclt rn 
mal lont.e lările atit; poşta cil şi le· 
levlz1unea runct:toneazâ pe baz§ d e 
su)wenj.U o!erite de guvern, nu 
este. deci, ciluş:i de pu \ln ln 
1.nllauul stalulUl că poşta să 
~apă trute exce6.lve, de JUlbu.râ 
sl1 st1nJenească rparliclpai:ea iele
vizhmii la schlmbul lntel'natlonal 
de .şUrt. Pasul unnA~r a f05t me
nlt sh oree2e cndrele ne~. re
dadorl, cameramant. sunet~tl, etc. 
A VN a Jntrol în tunia~lune 1.a lG 
iamunrle l!l04, impllirtimi l'egi,1men 
in doul'l zone: .( - Chlna, lran, 
C'or:ee:i şi Jnpanl.a., şi B - Ba:ngla
dt>SJi, lndi'a, IPak)isban, B.m.1n!!l , Ma 
laezia şi Sr.i Lank:I, fiecare m'ind 
cite un cell11u de oooro~. tn 
Tokyo şi re;pecLlv tn Kunts Lwn
pur. Fiecare centru primeşte cu Te.
gul.arlt8te mnlerlole de J.o toţi 

membr!1 1A>nel pe care o cl(.'5erveş· 
te, le im]>l'lmă şl le redistribuie, 
nl)l>I, lAJtur.or ceJtmalll membri pre
cum şi celuilalt ~l11u de coo1'do
nare. Membrii 1.onci A işl ptm de 
eOilrd planul <Ic emisie m flecQre 
7J, pl\l:n intermediu! \!nor conrel'lll1-
le telefonice, tn timp re zona B i~l 

COO!done.az[\ octl Vi~t;c.1 prln t-elex. 
C'enb-ul din Kuala Lumpur esi.e 
ccmecfnt la Ew'Ovlslon New.'! 
Exchange, de la oare zllnlc pri
meşte dt& doui'I grupilrl de mate
riale, tŢ1,miţ1nd fn scll.lmb un calup 
din propriile-I produc~!!. 



tn cli~ m t1lÎQr dld\iculiAti de dl
!ei·i~ nu.bwi. in uJJwnai d <Yi ani 
AVN a repşltt $ă aijUlllgă, d:lll Q>Unct 
de .vedere <1oott~tltV, a~ J;1 
nivehll sistemelor- .deja oonsaar.ate, 
J:)IJl."Q,Vli.$1Wl ,şi Iinl:etwJsion. :Faza iur
<mătoaire de ddN'olfaire va Jrisemna 
că boti 'D\enlbrli or~ţiel vru
pu.tea rtransnliite DA.bre. toţi -OO!egli 
.ilor, IJ'.l'.in satelit, ~ ce .va: ,ckJoe 
aa o dimi11<1b:'e a ip.teiţier.u. de ·ca:µ
tate -wln ţ0plere repetată 14 olll(e
lul . centrelor de coonionare, şi. 
i:ncă şi <mai crm~~t, d eveni
nien~ V'0t· p utea ij ~wn.tata pc 
P<lst ChiO.t" in ziua în cai-e se pe
trec, ~l IDIU. trebuie uitate llD3ilill.e 
d.U~ţe de .tus 01·ar ·d.:i:Rl!re ex-
1,~ele c~Q.r & ul ~ 

-IA.VN demql8tree2A mc:A o dată 
că 1ehndca !il lfâcuf' progrese 1udaşe. 
şi ;că &ingw.ele dtflccuităţi reale d
miJn cele .de 11l81tw:â ipolltrcă, biro
omti~ sau f.IJla!n~Q:l"§. -I.n. a~l 
timp n-U -eş.te cletoc' 'oegliJabil rdl.Ul. 
pe C'alt:8._ ill j()acQ ll<:eSt sistem în 
egaillzar.ea .jOtiwgenl:f l!ntorll'laţfei 'iln 
~te. ~unll~ ~n lllo~driril ~
iiuJ.ui ipe ou..-e .11 ~' ceea ce, 
de6lgu:r, .poate· ~ văzut ea un pas 
fna:lljte, >Către o nouă ordm~ a 411-
f()Jjna~ . 

Revoluţia 
A 

SUS ID jos"~ 

sate6ţii 
• cum ştim deja, IDumea a în

~ut .s1 5e ivadĂ mal b lil1e' ,pe sine 
~I să ipSiA mai itil~ .!4 Cll.Pe. t1l 
·oare ia ·~uţ să ilanSe7Je. din spaţiul 
c:mmfc Sâtcll;ţH. DlStanţele d~· ~
nljSle ş-au măN,ţ,. ~t: ~ şi v~
le. ,şi ca .dn mat toate ~~id.le, 
datele iproblemel se ·s.."1ilinbA ipt 
mal rapid, de lli o zi le. ana. Oe la 
~ p,r:jmlJ}w „',Sputm}<" al S.0-
vieticl.Joc, 1wmat de p:Lashrea S;afe
llM'Ul amerTiloaln _„Eamly Bird" pe 
<n!.bL~ ~reş);i:I staţ}~ 
n~. dl.Pta şi ~ţă de 
mo,cţlonare precum şi, eficienţa a 
cestor miei ogJ,inj~ e1ectronit'e 
~ ~t odnSl,,ţl~H, asţrel fu
dt 1la or. adnîidă exlstă .un sUTP'lius 
1& DJ4·vel mondial, iJh t imp ce cMu.1 
min'utiUlUl de transni!ste a seă.Zut 
au ~%. l'll :!Ume e,"<ils~ aoum ~ 
mar! s.isl.eme de sateMU.: JiNT!lR
SPU'llNIK ',şi IN!I'ELSAT. 

Pll:iimul s-a lllăscu't fu anul 1971, 
nW:ld a membr:i : t:ăchle socialiste 
dill ~tW®a t~teană; 1.Jl care se 
adaugă Mg.anjs-tan, Cuba, R.P.~. 
Coreeană, Laa&J Viielmam, R.P.l!>. 
Yemen. In pJ;us, ·aoest alslem mai 
este io1oSlit şi ae tUnele tllrJ: if\.e
membi'e, cum ar :tl :Alge:;Ja, Itak, 
Llbl~, !N~âl'agU.a ,şi S1Ma. 

Documentar internaţional 
S~·temul 1NELSA1.' -a J;ţ<JiSt ~
~ in 11:1.fl'JJ ş:i are •l,'54 de 'membrJ. 
Pill~,pal.a sa al1le d.e ·.tdl.os11·e sl'nt 
teiecom1J11icaţme1 rez&\fînd 00% 
din 'ca'AA<:'ltate ~tiru ·~-OU tele-
! 6.tl1ce, tele~ şi tl'alllSp:'l;lsie ,de ţlaţe, 
Şi illl LITlal. 71111.1 penb ni:di'LO ŞI 'iele
Vi~une. 

MlAB:>AT este. un sţstem .r~glo
na) t)a.J.>e, <l1upă :euro ·îL M!ată ş~ nu
m ele, veghează .deasu:pr.a !umil illl'<l

be, <Jupă ce naşterea .sa a devoi:-al suma de J.S'!I (ţe ' mllllOOne de do;l;:ii;i , 
Natl1llll;hie l!U:abe 1nt.enri0n~;ă să 
extrnclii folosirea 'lui, 1n pre7.ent 
lnsUflX:ler\t e>aploailatii., avWUI ..tn 
V~ . (:li ŞLS~u;l. ~~~ ~t;iM;f;a, 
.în e:futia .celor .31 de ~ta.te irnemb.re 
ale LigY Ara,l)e. şi ~uni din A
ftioa Ceri:trn!lâ !llurola, &Ud.ul EllOO
J)e'.I, părţi dm' Lr8n fi ddn ,uru:unea 
Sovietlici. , 
Fo~ eat.eLitlkr am mai oon

s-C,ltuie ~ur exclusiv al ~ 
tndt . ..;W~„~ Ul . exJsti.nd . ~..,.~~ ~ 
~ cum ar ti Angenttna, ~ 
Mexiic, Olii!na, ~~. lirJjdoJlezia ş,i 
IPakiS-ll!m o~ ·~J;ă, e;u -aau pii:n~
lt!$ să albă ~priid w · saţelU1. 
India, de :.exemplu, a „'adoptaţ" un 
singur elemen,<t te'bnOlOgic strM!n 
dl!ii ~ oom\llllfcâţµ'l§r ·vl:itO'ăt
fut; şi. an.wne.„ ~ 1une'clcan 
ATS-6, lin rest ooooepîncţu..;şi sln
glll'ă echipamente, ac~ol'lil~ ·cu 
C:âfe Ş.ă;-Ş:L ful~p · s~ ~~; 
vat. ~d a5uel, JriPJa OA un 
nou m~es cnotiitmii de „itmn&fer 
de ~~eP,, at>fOpiinti-O mai 
mu,4 de -cea d.e "~~ â 
.telmolQgiel " can'form in.terese1ear 
'Pl'OJ1!".Ji, .ceea ce ar ,pute-a canis11ltul 
o caile <ţe 'U11Iilat cu mâl m~t folos 
de !Către rănite in CW'B de dez
vott&re. 
P-mă de ~ •. ;OODS>br;1.1.trea .unor 

astfel de satiel!lţl -era î:neredlnţatA 
maaiikr oontera~µrL iritei'lba·tţdiuile, 
dar in •\il'l.funa V~ une1e' \~ 
ale l wnU a tre!i11i precum India. 

·~ Pa.kla!lan 41 B~~ au re
zP!vat_ -cu &UCC\eS ~lefuele Jţ&Bt~ 
de fPl'OleOmea şl cQri.stmill'eai pro
~ lor- satcliţl; .prin act!Gt pas, 
depepden,ţ.a !L~11, a treia pe lu
mfl!a .~11~ll@ţă dA semne de 
Slllibire ln tlr'-iun dome!lliu Vital, cel 
eL inf01111llafililoir, precaniZklrltu•se 
&tl~-.,,o nq~ Căle de 'j~ d.ltl ~a-
1:>1.t'iintnîl probl~or octiuâl~, "®ile 
ce duce [di!rect că:br-e o ai'ol1li ordine 
in'for.rnaj.J.Olnală. 

BrazID~ a fO.<>~ p'ilima l1lră a 
.Mnericli de &ud care a· tnoeput sii 
foloseascl intens satell1111 t:'lichl
r.iind t~d~ l?fTE'I.&\T tn 
1974 . .A:~Wâ ll')aţ~ ~~ 
de teleoornumcaţll , BM!BRA?.l'EL a 
qQnStrluit 2l île slaţil de t•eceptle 
~ţi:e m a~~ţ Scx>i>1 la· ~ s;-au 
înai âdă1,1i!\at 65, ifWos:lte de (>O!Stu
l'lle lo:cală de t.ele.vli:titme. ln 1982, 
B~?,fHa e. con11andat Wl sistem oa-

t'<>;ruil de sateliţi . Prin ~IJ'l.lermcdlrul 
1.~ BRIAZILSA!f li. i{p\Jli ,pe· orb~ 
în febtlUlU'ie 1985) şi .&MZU.SA'T '2 
(lllail1tie 1986), aoeastli tarâ poate 
transmite, t'e1a1·et:i„c, J'n Ofie-e p~t 
al Ameru<:t:J' d~ sua. PJ:$ !ili>temul 
:Va fi completat Îprln oonsllqulree 
ultime'lor 70 :de staţii, l:nGâ ll15 de 
~~ v~ _.lll 11$!~ unele ~ i3Jtele 
ipr.1,J1 ~~e.l .<,le 11~.u· de 't~uni
ruţil, şi in b.·~ga ~ară va iputeai ~ 
c,--ep~iona emiS.l:tJlnil1e· de telev,~zhme. 
Cum îlllSă ·al;pac'l'tsltbl sal~~l;l.ar 
d~'l.şeşte ou lni_ul ~ ·o.ev-o; e. J)rei.en
-te a::le EMBMTEL,..ului, ~ţta 
ptănuieşte "Sâ mchl!tlez'.e ~ ~~ dlil 
ea tărJlOr,: iJl,veQ!lnâ'te, ceea- ~. ~ă 
~ iv.a intn:mt>La, -va OO)TIStitul o 
.rnlnă tnt!Jn6A COIGJ.)eririi ir.eglonalle, 
seh.iplbw-lllo.'r 4e ~~ ·,ş> de 
_şlllrl, etc. €& şl \to alte · ~. 
Jll'(JlbleJneie pare tşi ca:ută io mu1t 
diooită' · tezial'Vare- oo sftlt ~ natiu
~· tieh.tildi, .ci ;Pol:ltlql sau ~11-0.
.mlcl. 

.Asemenea Brazlilel, Mex.ioul a 
ilnoepiUt 4ioit· t>rln a ~ ltrilmS
l>OtJ)\:lere mT~; lţl ue~. tn 
dol e.n.1; a dlllS~ 160 de staţii te
"5tre -care t:urrni~ ma.teri~ ine
t~C:io: Ide ~e. -Jn ·1986; 98.
~1\f~ . mialională ~RELOS. t şi 2 
au înlocuit .satelltU inch.iiiâţl .şl 
s,J,;nt· tol<fSitl ·Sin p~ ~?im a 
i-ti-~te a0µ4 ~e I>~. de 
lntOrmare -şi ~nvA1ămflnt. prec:uni şl 
0811'1111!1ele OQJDel'.'cl:ale. rroote canalele 
a:~~e ~ţ; tI ~ţiooaţţ! 1n 
intre.&118 falii ·p-JJn, .~~).li 
un1or si:n:@e aniene paral>Ollce, 

Mal.l sîrn't şi ltlte ţăd âle AmeNcii 
!la'tJâte . ~ d1~~es~· sa ~~ 
liji !fOlos.ia:~ ~iHor, tr.Cind apel 
la ;oal1l1811e INmt$AT, mi poate 
bt'â2'Ji9 1ene uu '"!eXilicane. L:uthd 
oo.ntil:nţn.~t.ll: CC!.& ~~t Ae, s~ m 
jQ!t, 1100.l v.ru va duce, lin ~1to1:1Ul 
ă~pl:irl:, 1111 dl.S~i(tţa. m'\Jl~ discu
taf~o1· dec ..:eb)r~ L'n · ~.ţV)jhlâ fel.V
lui dtrerl!t. in \'&;e slot ~~lan.ate 
programele ill oraşe şr ~ medl'Ul 
r'Wial.. :g~ al~ vor dmtne nu
rfial 'în uneJe; 29ne, foarte l~la~ 
cum ar !i AmaziollJa sa\! anu.mt'te 
sec11oate ale AaTiiidar. 

:Adesea se vo~te d~e ,Jm· 
.peltladl$mlll cwtwm ", adică mva
zllil de ll)l'Od'Ucţj'i a·f!i cei~ maJ dt
!enfte ~'11i· . v_ejlt(te cllilSme sta
tele iinllustr:llall za:te, <Sare & ufloc:'A 
o,pereile de cqltură aile altor na
•ii,in;i,. a Căi~tt mnwă v.Jnă es'te cifl 
ttinl ~I scump_e. decit eele ln,vada
tbare, saiu că !alesese 0 llimbă de 
msJ .nu'Că cla'OUlaţle. De această 
~~; Ui\rălugul .ol,lllural ~te s.fă
Rima c.h.i/!IC .şl gt\llO.l~ţele unor sb&te 
ou a:i;lve:fllll·i de dezv.oltare apr-0-
~tate, !Ară a ~ve'a vreun rol rj/)!)
Zi~v, efectele lul lfil;n.<1 ,eu atit mai 
devost.a.t~at»e. ou ctt menţionatele 
niv&wl se afa la o mal mare da
f.aajă ~e de. el'lîâle, Pmn ~ !70„ 

• 
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ora de serial S.U.A, CXJBl.'I ap1·oxi
rnatw 4.t.ooo dl? lfranbl, ndlcA mru 
nlnlic lfrl qzj:ipa~~ţle cu o oră de 
ru1raţl'l.me irlll'lrez.â, care se r I<lI cil 
Ja ~ milion de 1M'.r!ct. Evf:dent, 
il'i~-<1 3$.einenaa sit~·tle PoSt~le: 
de te1evlztune. ~i .oi111emat»gnnfe.le 
aveau in p1"0grmnele ,b::lt· u n n u
m&• mtUl m!l:r mail't! de tl!lme ame
t-lpane oe.oi l lntligel;l(l, ceea ce a 
stirn!t Îill nume1·oa.se 111nd1..11rl pro
t«>J!Ul jus~Jlloli'U O!l oanmru10T de 
cui lîUril. cU1n Fo.·~16- Un l.WUP ele 
1 OQ de autor.I .şi ®1'tl~~ au ln.nsat 
, 1f\1a;nliesvUl televliZ'11mi!" pctn cal'e 
ce11enU $ă se fad efo!"tur.i fin ve
c,1~ "Sl)l1ljfnlrll. ~liW.iil ~at.iona'le 
=el In.cit ea să nu ohd.lce 1rn faţa 
altdt qtJlll!Wtl, cu oai·e ar Lrcl>UI, de 
:!'api, să· coei<:t..,te. 

..,l>emocr~ţia . 

electronică 0 ·1 
F'ilo~ii, savanUi şl ·chl~ vJ,săto

tH de rl!ri!l au oocn:e~t dlli.wt4~u
Jt3 cu ddeea ·de a 1.nt.oar.<ie, li.e şi 
mnnan cu ·lllll ceas mal tlev:reme, 
cl~ o iJ>3gL."'l.ă din cartea v illU>TUlW. 

Ap"!111.1tă !n 18ii2, î.ltbr-o ~e 
cltnct el'eclrlctiatea Lă<Dea, destul de 
lM!Slgm· ~r,nit 'PJ\Şl, cartea ,,Th'e 
SUehl. Rewl.ulrion" Q;ţevQ!utl,lţ. li:__ 
autJi) l:lădea· e"lqI)resl~ spe.raa{er în
tr-o '1ume mai. ~ună, in cm:e armo
n ia socială er f! IJazată, desigUT 
.Qef;~ lil~punl, pe o .tl~ {>(!ri(ec
tli tle .mre electn:dice" . Aip.lîoape- UD 
de $li mal itiii-Alu, Şl văZi:nd cnva 
ll1i!U nualll t{Wt evfil'U,lia tehnl<:i'I ccm

"te'le de B~~e'Qd' S<.II'ia, Jn
1 

l"930, 
cartea „The WotiM. in 2030~ (Lu
mea in anul 2030) constderln(l ~ e
vt>l llţla lehnologicli~va duce ·tntr-Wl 
lîr-~ilJ,, Ja insl.auiarea unei ',,Ai-eudU 
untversale~'. Deslgl11r, Qamenll vor 
mai imagtna mu.Ite dlspozmve pină 
t n 2030, -Oar Sl)~liştj l. de astbJ sTnt 
<,Jeja :t001·t~ mciinfatl (,fe 11.1Jlei!~ dfu
tre 11"-eaWizăcl!le Jor. Iată ce se arin 
scris în numh'ul d1t1 lanuaiie 197D 
((! publlcat,tei „Taut& !l'eteetrtml
que" : „Atud.iovlzu~lui este un ve
h!cul 1(de lmnsport al i 'î1;f;ol'UU11îoî) 
prlvllegJat căci; (lţit;O.rLijl magjel te
le~ui, peate !ntm tn · o.rJ.ce 
casii, ba chiar tn orice oonştilnţă1 
iam iPUtea şpune. Ol l!ehnlcfi miodeit
nă td~ t:eJ.ev'JZJune, VWOOTE-X-111 
t~ să transforme telespectatomi.l 
inbr~u:n f'e1101.1 iactl:v.-" 

Ce ·este VI!)t:OTEX-llil ? 011'1 sis
tem ~ aintc.muedhll cât-u& .aecai.•e 
ab<:in.at, tie cli ~ a!lă la birou, ori 
~lll a~t Cţ)nlort.abll ·in, fotdiuil.· lul 
de ~ă, (pOtit~ S:ă 41 le~ţ\II'"ă, p.ri.n 
b1 teJ:mediU1 cial·culalloll'Ul!Ul sliu ,per
sonal '(tot mal des prezenfut sub 

nwuede prescu11lillt de „PC", adldi 
~OO'i.al OQi'nplitei'). c u 1un· c.alc~~ial4r 
centra~ CQJ'.e-.\ oferă o mare dlversi
ta.te da opţtuni1 <:mn 'li· II 
legătura cu un alt. abona~ - com
po1'tindu-11e deci ca un fel de telex 
- sau acce.sul tnt1•-o bancă de date 
de uruite poaie nftn orarul de z).>o1 
al avioanelor sa"u luntt cea mal 
polrivltă peni.l'u pus custravelf la 
mlll'at etc. Se pare că sistemul .res
p~tiv se poate deja ll'luWl. culnr 
cu ,. un ecran de ~ju tor" dal 111 
închegnren c:ttoi•va lll<\r~aje reuşite. 
Şt tobiişl, ~umea. moii \J'lU (l cleve

;lll.t. ia:cel Bănie mal Jll&•e (111he ~o
hm •\1llage11) 1n care (tec.are S<! 
~H:l diScnitn ou ~i~~.re; part!cl
pi,n.rl e!'~iiv, l,}11iin i,nl.emnedltll Wlw 
as lfcl de m.ij.looce, 111 curgere:i eve
.nimentelor. Poore v~ deveru, J)Oâ
Le ani.„ 

SOO!eiltlea oii.b:e care ne :ilndrep
lu m dă bas~ semnele cli a;r tl cea 
denutniiă ,,fl!:J!l'~ţtona1flr1•. in ciu;e 
'W\ rdl im,po~ aT cnna să .f.fe 
htcat de „demooraţln elootroniel!'', 
prin care masele şi.:.ar exei.·cl~ jh<
tiuenţ:a iPOllti~ă m ţlmp a."Ml., 

•Este ~bN, dat pri111 ·oe se deo
sebeşte, i:n esen,ţă. VIDEOOEX-ul, 
·sa'U tele\!l~lltiea 'tritUlsmfsă p rl.n 
i"eleu , caibl.u iO,Ptle ~ s_ate1H, sau 
m d·loul. ele. ibe!lelkm, I.'~ de/;ll este 
lun mlj•!oo d'e comu.n.l'cair~ pe:rmll.J!nd 
~chlhll?:l.1.1 de lţ\l:Ot'rriâtll într~ qou~ 
sa;u mai .m\llie pe-r:s<lialle, 1t1u a adus 
cu slll'le t1.1.1 • ptlllS de d.e.Jnooi'al\le ? 
Sorel~ amertC'ati dt. WllbUr 

Sahnamm <lefJneş1e medUJe de oo
mµ;nlca.re i!l1 itn.'!Sll drept gr.lll'>lUtl 
de lu-q1.iu 01::gmillza1e 1n joou! un:ar 
ml)Ioace ftelmke) pr-in CIU'e Cir
culă a<iee~J inlwipa~, Ciun · iin 
~I fimp, călire u:n mru:e n n.nni'1r 
de oameni. tn ~l:â 1.llm111r)ii este 
e''id~L că · otl-ce !nou s!Shm\ pOaie 
fi ieolo5H: a1 şl pi:nl! &mm. de c~
ti-a lll!l ·ttl'UP sau mtul de tl:n ~ 
·cn1·e od'Ui'U1 şl cen.tit'ailZe42.R .l:hf.o1':.. 
Jna\111 oou ·il'l~r-un ·mod dl!~rlt, prin 
1~pecta-ea unei îl'l.ţeleger:i caniorm 
cl'u>eia d-0.fw:maţ.Iel 1 s-a:r permite 
sl1 circule ecl1Wbmt. 

1n uhtmw timp n .tn~put sâ fie 
l'oL m..~ ®redltată Ideea Că ~!Je 
mnt bOrutte stnt dato·nre să' le aju
te pe cu!:e in ClU:S de <foov01tare_ Că 
pi.'()giresU!I i1ecă1'eLâ dinW'e ·eae are 
e.roo~ !lSUDrti · ~utitiror telork!Jl,1 
mem'bl:î al lumJ i amastllc itt.ttel'<le
!lendente, S-.a ajWlS '.i:n sflrşlt kl 
int.cleapfa irt.t~egere a: fâp1.tllul că 
I'.\ t.aijl care >Ten sa ii~ de;o:volte, 
să 1'1tUce <C'.a11tafoa vieţii cetăienii!Clt'" 
ci, •trebuie sa .l'adt "ces~ l1uaru ea 
fnsăşl~ ·<.oeea ce nu exd~ n/u
t~e. di;n ~l'JOl'. Şţ)fu~ .ŞJ O 
~u-w dtn tehnică se pot im.pr.mnu
·La ~'U iml)Gl'ta din strAinil~tC?, şi 
apoi adapta oonăl1 iilor Q.Oe:al~ dar 
ln ~blm! tnstantfi, rezol~ea ~te 
iad.UM lllumail de dtJ'e f<>rLdle c roo.
ttia~r~r atn ilntel:loruq Ui'til ~U-

ve, căci dezvoltarea :nu s e tral1uce 
:ruti t iprlll'l n i\•el tehnic şi venU M 
~[onal, ci~ şi pt11llb:-o UlOUă CODşU.ln
ţ.§, pr~ evolu.t I.a gmcUrJl mnencşt.t. 
.Pltin flrezi,rea spl tiibl.1a1ui ll1llaJD, 

„Vorbind de· nouB gindire iu 
de;woltnrca omc:nirli - m::ăta pre
ş~e ~ico~e ~esci.1 - oe 
aflăm intr--0 a.semen.ea ctapti n 
dczvoltărU . soclet.ă.iu omeneşti oind, 
11enku a nslsura pr--0gresul na
Vunii nons.•re, ·al intngli omeniri, 
se cere un s pirit nou, revotu~iona.r, 
dnr in nccluşl Ump, 110. cere o a.t!
httline nouii ş i o in.f wegerc noui'i 
o. rolul~i şmoiet şi tehnlcil in 
asigurarea &lt;ogr(!.Sul11i gcnru·u1 u.1 
societli~ ii omeneşti ". 

!lupu 1pl'l.!r~-ea. 'Jut Sli'nan Rand, 
~tllRI a .pt'Qgresa ~ l'tl.Pld, ţâ
ri!te 1n ti!Irs de dn~volbn~e ti1<ebn.Li1: 
1>fl-şi dezvd.lte velm1laa în domenlU.l 
~Wot•. Measta Jc va per
mite sl.i se conecteze la re~ull 
llWlldfa.11\ 1(1e 1mf<:xr.m.a.re, a.'Gll ce ie 
va a.duce 1n slt'Ua~la de a lua cu
n0$tinltă de 'lnoi:g\W.c nus~ tn 
dtsout.re fu orleare puind de pe 
glob,' chiar !1n ..mom<.mt'Ul ipropimerli 
lor. Pe mAsurii ce se ~1m~1.a, 
t.lmire 1-e;.peett ''e vor DUt:e.a s!'.i in
ter\".ln n, s u -puină .înb:ebmi1 să e
~ c1!1 r.tci snu să .l'<>nmuleze 
propnnerl. 0 · ~~manen cale va Iace 
~ llirile in C.Uil'.S de dezvoltare sfi 
.nu mai rlhnfoâ i:n l\J!l'lllll:, par.t !ci
l'îild el;ectJv la .pJ:OOeSul inovator, 
Ln a~I tl.nw, illl;Păhunind il'wu
mos con.cept.l1:J.1 de .~nroinsfe:r de teh
nologie" dms,pre tfilti1le bogate 
spre · rele drace, Şi aşe.zitn.d'U4 · 1.n 
lada de zestre a bun.teu. A '1'intl oc:
C?eB cra .1.-eţeauia fnloomaţL-0111!8.l.fi mon
dialii, 'ţăitlle m cufS· <Te de-.woltm·e 
vor putea Jl)al;.bicl:Pa la ela.~oo 
.ll.w.vaţit:lo:r incă lrui!lnte că ~ 
să aj'Ungl m fa7.lt de proiecllare sa•u 
de e.~e<luţi~ căţiătînd d~dei::e3, 
pfua a'!:Um tl<:mat:ilnt&ll fă, de a 
decicll; Im contexuU!l propriilor lm• 
u·e~utnre şl Te$\,l'rSe. ~ au ne-
val~ sau nu să ad.Cip~, să adap
teze sm.1 ctllar să jmb.uinătiilească 
<mlcal1-c dlntrr.e l'no.vaţiile pr<,puse 
in lume. 
thll1~ 1h'e$cll Bi' ii imb\.l'AJl

lăU~·ea -sesii.a;l:>Dâ a rel;ltllfor dln
ll-.e ţăt!tle d.ezvol t.aLe şi ţ.ărJ~ 1n 
Ou:L'S de dezvollare, dar 'llil1 n\3Xe 
11.tti'nă.l· dt! ~ruq~ 311• i;ilcea .u e
vit.ule pci.fl BLm:pliu'! fapt că lool~ 
ţănle int:el'mote in.u·-uia pro.ied 
sau albul il voi- .pute;u a:boJ'(ia n
ber încă dm „!in7..o d.fscu~mor''. 
F'oloolr~ ~nfos'.Jilaţef NI @ ,un ne 
va poomite ·s!i b·ccem de Js. 
„lil·Jllisfcrul " dit.re „tnanstoanarea" 
m~vatlcl tehnolog-lce care ~ de 
la tru:lll'e !ndustî'lau7.are ~attie cel~ 
in curs de d~vollm-e, 
Mmu.~uUi şi U\ nceJaşi Hmp 111-

Jitli l.A. a~l:i'i l llJlle. este t-0~ ce 
avem: nu trebuie dccit liil Cl iPil
vlm descl'l!s, Să îincer<:!im i;ă l\ fn
lelei;an §n Jill.'O!\sn?.irile, cUci Joc 
este pc1lh'U JI'IOi !ioU. 

Gnbriel PASLABU 

„_ 



Bibliografie 
Revista revistelor de presă 

Revista 0J1~?Aliit>t 
Inter.naţlooaie .a ·:ala1iş
tuor a apâil'tlt i'n !;una 
febl'.1Uiil'5e o\l un .~gal 
cuprln:; pr:f:villld leme 
de k g in'teres pr<ll!e
s!G:na[ .şr social pooh'll 
luet.il~rH 'din pres1t. 

iReţiirtem rnfonma~thle 
despre c)esfăşw:area ce
ha ~~1 .5-lea C()l~res 
..i i Federatiei zîiall'iştllor 
ilatino-ameir.îc.~mi, desl'â
şurat, la .• .t\,!caj>ulco, • .$1 
~~lat câ ,un e:\;efl\P.l\l 
de u'!lftate a lucră+.ari
lOi· ele p!'ESă ele pe c»,ll
tlnen t in .aj,;ord.;i.rea cu 
prlo.tiltate a p1'0bJ001e
lor prollesi(Jnale. Revîi>
t:a ~ublfoă iln ,rez-ultillt. 
r~tul· prezentat .fa 
oon ferin~ de ti.1is 
su~z. sec:ret.ar .gene
i'~ al F!E~,4.F. 

J.n.tr-un Jn t entlt1 a-
o:lll' (la t :revis'teJ de sţ1d
i forul 'lfl :.dăr~tu l Ui
donguiJ;ne ,ll'o.llde.v. p,re
şcdînteJe 'l!f11i:unli 2i:a
,z-JştiJ,or oill R.P. M llfi
golă .şi ~lcap.r.et;edLnte 
al Q ,t,Z.„ sfot pireZţ>lltn
le pre~)'eupărlle 1111.floo
oolm- de 'Co~i.gţlcare rii 
masă d'.tn această ţ;ira. 
AsJ.(!eJ, se. ~rata cll pre
~ dll'I M;'ongllllâ esl~ 
~jaUi nu -:numa; să 
prezinte. ireallzăr.IJ1e şi 
su-ccesele <ibWnul:e, d'ar 
Şi .să seiil;nateze nGi.m
plinlrl1e dJill diferite 
domenMJ ale vi~lil s.o
clale, conlll.'il)uµ'i<l âStf~ 
ja solupo:niarea J:)t"Oble
melor ce se 'ri<licli'. hi 
pagi'.rHle zlai·elor şi r.e
·v'ls,f.elor-, in ~_nţLnAt.w 
progratnefor oe. radi.o sl 
tclevlzi·o:ne tlbl' n. p . 
Mong9)ă ·iŞI lja:ce loc ţiet 
TŢlaf m,ulft ·o atit'\ldPle 
obiedl.vă, <:F11ildî' 1i1:rtll 
ele unele l!'J:lStltl d in 
•iata ~nbm.ic.ă .şL sş
clata a lfil'I r. 

1..a a.iubrl,ca „Ştiinţe şi 
mijloa-ccle (le comuni
caTe ·fn masl", rev!Sl.a 
public! \m aţfi~l sem-
!flat cJe ,k, ;r~ Paal 
Jardeil, dll'ector ·gene-
11''8.l a:dj~t al Organl
zatileJ M ondiale a ~să-

nă,t.ăl li,. Ap!l:rut su1l tl t
dul .,Mijloacele (le ·co
ml,Ulle.\1'e şl :>unăJatea : 
o cllll7.ă corn l!l1 ii \ a t>li
colul a1ratâ cii i·n m de 

.aa ()('.)n.~bul~ O.M.S., 
s~a Sul>JLnl.aR· cti Ln.for
ITl.ill'eâ opiniei pubike 

.are o impor1ru1\.ă «l~ 
bltil pent't'1.l ~pararea 
'SăMUi\il oamenil()t.. $i, 
im .continu..'tl:e: miamna
a·e.n oumeni!m• as apr.a ' 
~l)ll l tăţllpr de pre.
venire a imb~n.ăvb;Hqr 
.şi ide .a;păt"a<re ia .săni'i:tă
(ii trebi11e să t?CUPe Uit\ 
loc t m,PQrlaoJ. AuJ!>ru.l 
!l"ek<v.ă neces!tiute~ c.s 
Ţll'esa să rue. :t<it mal 
~v~niăiioare peJl.iil\ll a 
.oon.fu:tbui la cuinDS:Şte· 
rea QerlCQ.lcHw dr, lm
bQln.ă.vl.fe. Da.ţ mna 
faptul că tTaltr,1 i n tir-o 
societate a ln.form;iţi i
Tcir. Orgmrl?..a~ra Mon
·dlalli ,, Sănăt:l\ ttJ este 
clispum să clez\'Ollc !'! 

colabora re dit ·imll lar
gii. eu 111<ll\toace1e de iP • 
for.:mare i'n tnasă ·de pe 
in\'J,"<?gl'l~ glob. pe:t\'tl"U 
ca · ',âce:;ţ~ :;l\ ln(Ju.en· 
ţeze pw.<l hiY p.tQCloesi.i l 
clf' pn:wen i re n fmbol
la y i rj~ ~.l dP. nţfărar~ a 
sfi11ăl~ţi.l O:JroenHor •. 

&ul,l LltilU11 ,.Anitpla : 
situatia mijloa.cclo:r ţie 
comu:niaa-re în ~ă" 
~(it".e 'Pon1l;{I~ $Ut/1j~ 
niaOO. că pornind de ta 
obiecLiv.ela. dezvol1ătrli 
P<?Onomioo-socl1ailc, st.1 -
ir,i!:Wce ·si t ,eh.n;1i;~ 4in 
ţ;J:ra s a. prEsa esle che
mată ·s·ll jo.'lce on rol 
ţ\'1.tdal f·n p1:omc1,\,"-ilil,'"..a 
lJr<>l!resului f.;eh:n:lc. !n 
~·rt1 ... 01 $l'llt 1'§cutt> -r.e
'fnl•iri concre'te la ob1ec
tivel~ aflate în {JJ;t.r. tfi:-
1evîziunt\, -radlc.ulu i. a
Etcetit.!11or de Pre<iă, ot;,ţ
<:u,rn s 1· a zi~,t:el'lî .$i i'·e
viste1w. nentru s-ust 1-
"1\c~ 1p1'<lin~<1mel.m: de 
(le7.v<Jl l;<!,l·e a ! ~ri I P.I:' 
b.n~" 11<Jltk•r ~Uci>rll'i .ale 
Siiin('<>I ;şi tehl!kii. 

Nll'măl:ul din feb.tfia
t'je al re'\dstel 1JiritunU 
Ziariştldor 9-ln UJ:Î.S.S. 
prezintă citttorllor sili 

.lln sumcw bo~. ~
v.fs1'a jşl ooncenitrea7.ă 
atentla ·asupra eX:p)J.i
erlţei clin' difetite ~ 
Ject:ive redactfonale. 
l>ln a.ceastă sectfune 
iac parte şi cele do:.iă 
infervenţ.H grupate . .şitb 
giane.rlcu1 r OPlnU ~1es· 
pre Ct"ltkă. în presă '' : 
„ h ee .folos~l4! ·•cri
tica constTUctlvA„" ? s1 
.„Dar cu.I. ii place criti
ca" J To,l rn a~a,~l 
sferă pot :f.i i'tlglobate 
~i refettl·nîle la ernM ·u
nHe Tele\'.iţllmU Ceh
ti:ale sov!el;ice „Si11tc
ză'• şi. ,.Re.Dector". 

Be1t1sta re\riine asu
p·ra pr0bl~ttc11 de ~
tlcli p.rio'(esiona)ă, fie 
pr~o . ci:tev.:a oonsldernţl i 
·~eş.ite din p.ra~lî'câ 
(;,Re.ţ~ta semi-adevAru-
1 u I"). fie p rln fo.i;~ra rea 
tn-extenso a „Cod~1loi 
e l:lcii z,i:~istice' mn 
n. P . Polonă. 

'Ca ge o bicei.,, , i:ubr!ca 
„Lumea şi. J1rl!S41" 'fu.r
nj7.ea7.li elitito:rulul rr~ 
la:rbl mtereSWfe, A&t
iel, sub .$emnitura ~J;!i 
zla.dst a:melli.ca:n a.fiinm 
despJ·e un faPt de ne-
crezut : ., Vocea A.merl'
cll" nu W,ate fi aseul 
tal'ă in propria- i Pa.· 
liric ! Dupli cum ·este 
de reţinut ·Şi sinteza:,, 
pe. bazli. p;;ese.1 gt·e<i~ii~ 
as'1P1'a . scanda~ulu1 
„Koskotias ''. 

t11 sfi l'Si·t, st.tb ttl·l ul 
„Caii troieni TV" s înt 
C:wm.i7..ate l'n'fr,nina~li de"' 
aatt1ălitate despre tete.· 
vl~unea cos-tt11'ieanli. 

. '· . ' ' 

. . . . > ~ . . ; ~~ ' {_Y.-~, , .... , • ..,, „ 

Revista presei, radio
·1µ1.ui' şi te1eviziunil din 
R:D. Gexmană desclflde 
nr. 2 din acest-a:n, m-e
.zen~~ o inlµatiyă -q 
zianu.lut ,iSttb:wettnt.. 
Volkszei&ung" care st 
or~nlZJit; o a~e~ ln 
rl.n'dll! eitl tQ.l."l.lo.l' de 'Ce· 
'le mai di:fe.-J.te p!!ofe„ 
'511\ltfr; 

tn:ti;E;băt'i)a adr~te 
liltev1ooutoJ:.t1<>r- au vl
.zat' p1:obleroe curente 
de muncli ~I Vj<ltă> aş
pec~e ~e. ·.eincU. şi mo
rnlei in :co1ectlvul de 
m'Uncă., tn :fan;li'.lie şi 
i<>clet;!lte, p•eeu.m şt 
modal!t.Aţl Clc ®eŞtcte 
ia· oontrlliuţiel oameni
'llo.r la 1'11~1inlrea. ·sar
-ci;nlloT .eeonomloo-so~ 
cia:1e. S.,a,u 16.rm.ulat ·iin-

~ebărl st rrţple. c.a,re :\ll
zau p.Eobieme reale, 
lla:c ~po.nsurdle au cu
Qr~ns.· mUl\e ldşl ·~ gp
luţli penbmt imbwiătiă
ţU-e.a activ-ilâţji OUJrente. 
~U"QA <ţ?UţlHaa'reş opi:
nl·llor co. n.~~a1e, zJa
riştll :au :reve1.1l t la 
loo~~le de mtl'tlca al e 
ill;lteltJoouţO'Pl!l()t pentl'u 
a const.ala efectul u.
nor asemenea •acţiuni 
de pr~'ă . 

0 alui· lnltrattvă a-
~:Qe pi.ţ~llca.~'Jej 
,,~lp,tlger Valkszei!-
tunl(', care ln urrma 
fmoit 'in.miru.r.L cu clti
tor,iT d l'n lllltt:e,prilJlderl 
a p1]ezenta.t modal i11 
care· âc:eŞf;Ja 'se imt>lî,că 
in re-zoivarea prob1e
mel<>.r economice. AS
~te ,pitlvin.d pl11mi1U
ca'i-ea şl o,r~rifza:tea 
muncii. p.a.i.,i.fc~p~n~ea· Q:t.
recl:ă la oond.~eerea. irt1-
treprln4eTDlor, des!ă-şu
a;â:rea ~~u sqcla
Hste, stimulai;ea dialo
gulu~ des eh is., llllle&rl 

critîc Re '.pt-Ol>Jeme lm
parl.m'lte -âlle actiVilt.iitilt 
sm·~ inumai cltteva teme 
as~r.a c:iă?r<>ra au lnsJs-
tab' a.IM~!·l ~fi't;eî 
a:neh'el:e de pi:esâ. 

Sub lilliLul „ Genuri 
tJUbllcl9tlce ln rcvlstere 

.(Io speciallt.otţ", clr. 
Peter 1\11lclre~limlilt. 
de 1.i F.nattlfllllea de -z;l!a.
ris~tcă. albtlt-deaţli vir
tuţlle lnt~rvtulul. §:u 
ace.i. prilej se liubli
,n'.laz.'î t'oltfil acestui gen 
pulillcil!'tio tl'I' ~ta
rea fn.f~t\lfoT de 
l~rg intei:es dt1D di.fe
~1 ~ dornem l, pr.ecum 
şj tn g9Ruila.t;'lz~ea u
nor ex,perlente vat'Oroa
se1 in ~uţloo;are.a u~ 
llOT rJ;>,FObleme de cea 
mal ma.re lnşemii~t.şfe. 
~utol'ul este de păr.ere 
oă v.a:foatea ln.t~hllul 
depinde de cr:Or!l,peten.113 
f>nt.erlOGl.l !»)iluţu) I care 
~1-epufe: să com4nlt:e 
Idei· ~ntere"sante, dar> şi 
de· pr,,ţBătlre a r eo,1>0r
t.en1htl, oare trebuie ~ 
a;it;il eu.n<l>')ti.n.i-e temei
nice în domen.irUt sbor
(lâ1;„ ci.ş;ti$d p ttl!l. a
ceaş_l.a Uwie(lerea qiţ.i 

t.<mU!l:Ui, ş,PQTiitid 'tort.a 
de C!OniV\rtge.re $J 1'11-
fl uenţ;are a mase.lor. 

RubrJ.cli .r.~t~~~g_~ 
Anca .l'IA\.ilU 
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Panoramic extern 

Ultimele ştiri 

despre presa britanică 
1n. Marea Britanic apa.r 

120 do cotidiari.e şf (1.Uilte du
mhtlcale. CoUdlttM 'llaf4oitala 
sine. ele e%emplu, .:r11c Sun:' 
(4 milioaM df? e:i:cmpl.art>) $i 
,.Tlw Mirror" (~,3 mUionnc 
d e 4?.J!Crn.plqre). Ga.zo(a de du.
mtn lcil a1,1in.d cel mat ma.ru 
numdr de cititori este ,,News 
of the World" (S mili-0tnie de 
exemplare). foudo.t in unnd 
cu J4â df? a tu. 

Dhitre publfcaJUlt! cole mal 
sftr lQCJ,'iC se citează, t.!c oblcet: 
„Oa.lly Telegraph", „ Thc 
Guard ian". „The Tim.es*, 
„The flnancfal Tlmas" fi 
„Tflr Su.nd41/ Times". 

Conform st<tti&tlallor. hi 
perioada 1982-1988, tfrajut 
cotfdiaineror britanice n urC!
cu1 cm 20 la #ldlf. fosa, ln 

ceea ce prfoeşte gazatele de 
dumfnlc4 n.umdi ,,Sunday T i
mes" G. inrcgistra.t o cro;;tere 
de_. Z la sut4. Ediţia. de d11-
mhtîc4 o lu.i „The Obşerver•• 
şi-a dimfn.uat tfrajuţ cu IO la 
~11tii1 iar 11 TIT~ Su11d1t1J !rc le
g rctph" cu '14,3 14 suta. 

Cea mal mare soclefiit1• de 
tUigu.riirL britanică „Pru.de11-
ttat" 11 l1ot4rit sil Jinan.tczc 
- rn.cephld din. primcf'Oara 
aceştu,i a n; - aJ)Crl.ţia unei 
111oi .Ddzetti de dttm tnl.iil -
,.The Sunday Corrupon.denL". 
Edftorli eatimeazd c4 decli
nul lnte-ruulul fa.ţ.4 de gau
tele dumlnfca.le ae expUciJ 
prtn. faptul cel acffiea sfnC 
tot mal 111arl, Iar con,llnutul 
lor n1L cute prea atri191Uor. 

Proiecte de integrare 
Apţfco.,rea prolecti!lr>r de 

i'll.Lagrare a fost µundui prln.
cLpat p e ordin~a <.le u a 'reu
niu1til Consiliului e.i::cc1tHu al 
UIJlu.11U radfod!/uziu11ii dtn 
Ameri(:a Latfn! şi tfl11 -repiu
n~a. Carol.belor. (U.L.C.R..A.), 
dc$/dŞJtro tţf. fnfrc 10 şi 21 oc
tombme trecut, 14 Ba.rtloclie 
- A'l'oei.tlna. 

Participanţii au diţcuta.t şt 
despre poti?nţial4 utmzare a. 
ca. na I.el or giroe ma:nun tale d I ii 
/tcoare J~rll peptnl reall:4-

A 

Im.potriva 

imperialismului 
Un scmhior pri offl(l l!iCHn· 

derea fol.-OslrU sata1iţf lor şi 
ln~perfall.smul culhiral ln re
glunca Caralbelnr a fost or
oanlzat. tn. cola bara.re. ăe 
Unhuiecr zia.rlşulor dtn Guua-
1ia şf d.t? oi:ga11lzoţ,la rnterna
tlon4/,i1 o Ziariştilor (0.1 Z.). 
Ctt aceo.stii ocazie, în rilele 
de 5 fi 6 noicm „tle mml tre
cut. la Gi!orgcJown • .-..au reu
nit ziarişti din Jamaki., S t. 
Lucia_ Barbacbr , Trinî..dad. 
Cuba, Domlnka, Surfn4m şi 

rea. oblcdfuelar mîşc<Ynt ln
rlepend.erttc video. 

S-ti dezbdtut-, de a.semenca.. 
proiectul de con.sUtulre a. u
nici Centru de ~tudii şi /or-
1nare a. zlarlşt-ilor. A!l luat 
partf' reprczentan1l din Ar
(1C-n tina. Cuba. M e:JJfc, Costa 
RIM, Peru. UYugt1a11. A~bda
ţfa ootoffcd lathw-amarlcniul 
de 1"adio şl tl!leul.ziune, Um
unea tnternoţkmală de tcla
cornunfcaţif, 

cultural 
Ou.vana. Pa,rtmipa1~tU au 11-
bordot problema. tnJluenfet le
le11izi1mlf prin. sateUl - 90 la. 
$ut4 provenind din S.U.A . -
i n ţările lor. 

De exe11Lplu, toate emf&fu
nne. TV clin Guuama. si11t prf:. 
ntfte prin. sate:lt şl pro 11En. 
dirL S.U.A. : <1ctt1tlUtdt fU! na
(ionale din Cµyana şi din 
zonă lfhtt difuzate d-Oar prin 
em i..ţfun' m.aroinale timp d<! 
cHe IO minute zilnic. 

P.tirtffh>rul de ouuln.t din 

Domtnlca a. spus Cei msula 
are două stlt#fi TV part.ict1-
lare, care nu di/uzea..zil deca 
45 de minute scfpedmtnalac
t u.allt4ft '114ţ{on.o.le; ia.r în Su
rinam există douif cana.ltJ ale 
statutui.., da.r care 95 Io. .sutd 
cH11- timp~ de r.ml.tie pe prt
mt1 l program şi 65 la. ~-ută. pe 
a:L doUea di/iucaz4 doar eml
slllni s trdl ne. 

Pa-rdcipanJli la semhtar au 
df?nu-nfat această stara_ de lu
cruri, care tra11sfon114 reoiu.-
11.ta. Câ.raibe1or în zi:>n11 aea 
mai puU!-rnic inft1u1,tatâ. de 
emfsîunfle p r fln welit şi dls
t rU{le culturile 11a1-fonale. 

Vfitoareo re-un.Iuite a fo~c 
prllconJ;cată pentru lu.na iu
n ie anttl acesta, ·îr~ Barbados. 

Cooperare 
l..a Lon.dra a. Jollt icmnot 

111) a~orct de cooper.are intre 
pa~ru cotfdla-nc dbl patru 
tdn: uest-europ1me. Este vor
ba d e$pre ,.Thc Tndcp:tndi?n'" 
dfn Marea. Brftanlc, „ SUd
deutsche Z eltuno" din R.. F. 
Germania, „ La Repubblica" 
dl~ lta.Ua. Vi 1.Et P'.lL''' din 
Spania. T i ra.jut 1.-0r totat so 
apropie d e 2 mLUoa ~ de e
xemplare. 

Tn umor, llCestc CJJtidlane 
~perei sit facă. itchlmb de ar 
ticole şl sif utflizeee fn co
m tm reţelele de lnfon»a.ţU (:i 
actlvlmtea reporterilor. 

UTmeicid' si1 llC aclauae la 
acest pro iect fi ochbfS,lot1a
rea. ln cooperare, a marii şi 
niicif publidtătl. 

o " noua 

federatie 
4 

Forclgn Press As!oclatlon a 
oroa1ilzGct. la fnceptUuf tm1 li 
noiembrie arrni trec1Ct, la 
Londra, o ccmf erinţă iiiti?rna
ţ{on.old ca_re a reunit cores
ponden.ţi de prc11d dln 13 f,drl. 

Corif crilJfa a hotdrtt lnff· 
hi(area. -unei Pcdtlraţii Intcr
no.ţwriale a. Also::ip,ţiîlor wc
sei strlfine. Tn t re nlt'3le, Fe
dcmtf.a i\; i propune sâ coor 
doneze eforturile oentru a 
fmbunăfdţl condlţUle de 
mund arc zi4riştllor presei 
atrăfM, sii ·1ncurnjeze Cn.fl-

-
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Panoramic extern 
L11ţarca unor ciso::iaţU acolo 
unde ele nt1 1?rf.stli incif, sâ 
comba.C4 „e.strlctf llc imptu10 
co-ra.spondenţllor atrdmt ntc. 

Partlclpan.tll a" pu!:H as
culta d4rt de seamlt pm>lnd 
condlţUle de muncd h~ d.f.fe
rlte ţ4rl : rnpoar!ale cele m::f 
fntcresantc s-a.u. rejerl~ ro 
I srael şl la Africa de Suc!. 

La conjertntif tlll partit-Ipat 
Christopher Muz~u:ci şi 

Securitatea 

Lceita Paukk.u, ~ecrJtari al. 
0 7'0411.i:!tr/id fn.ternaţfomale a. 
7f.ttr4tflor (O.l.Z.), cnrc au. 
proptts coopararea in cec« 
ce pri1Jeşre îmbunăt~rlrra 
con<fi/lilor de muncii ~I pro
tecţia coresportdenf!lor şi a 
altor ziarl~U. 

Următoarea conJerLnţJ a 
rederaţtel ua avea loc la 
Bonn [R.F.G.). 

şi protecfia.- ziariştilor 

Cea de~ d.-0114 pari" u 
celei det-a 8-a. ·reru~hmt CQn
sultative o crtga.nf.zaflflor L1i
terniiţto11.ale ,, roult1111de a'l~ 
zlarlştilo„, c:t1re a exttm hat 
probleme ale 11ecurltdfll şi 
prolecflet ziarl1tllor aflaţi in 
milhmi pcrlculoa~e. a avut 
loc Ca Pra(la. hi zl!ele de 2ă-
27 nolem l>rlc 1988. 

La rcunlun~ a.u Jl'lr:tcmat 
condudlorl al Omanf.zoflei 
Intcn'naflo11.11te a Zluri~tll!>r 
(0.1.Z.). a! rcdera;l11t lttter
natlonale a Ziarist Uor I f.l.J .), 
al Federa.ife, lalln'>-mncrl':ll
tte ci 1Uc1'dtorilor liln µrr~ă 
CF'ELA'fRAP). tt1 {}1uu11U Zla
rlrtUor Africani (U.J.1t.) fi ai 
Federaţiei rla r1slflor or<Tbl 
(F.A.J.). Au mat fost rcpra
zent4h! UNESCO. Biroul h1-
ternaţlon.at al Mu11cLI (B.l .T) 
şi lll$titutul Tntcrnaţf.onal de 
ZiaristiccI (1.1.J.}. 

Jn, ~olulhl privmd scaurl
tntca şl protectla zi 1işlll\n·. 
pnrtlclpd tif·U nu till:prlmnt 
proflinda, preocltpare a zla
rlŞtilor lumU fa./! de „ln'en
$lflcMea nlarm:mtd" a pcrxo
cmtfol zfarlştilor dtn. Ortonh.tl 
Aproplot, lipsa nnoifror gn-
1la11'ţU pcmtni iecu.rltat.!a lrir 
şi refuwr cfcUbe.m.t at pifrţl
for beligerante ş! nl O"t1i:r1111-
lo1' de a tfl~ ccmt da dreptu
rile zfarlştilor a.f laţl in cxe r
cLţittl sorcfnflor lor pro/e~ir>
nale. l1ltr-o manieră re&pon
şab!ld şi ht secur5tatr, 

S-a .:subl•bli4t 11ecesltldaa de 
a $e. aduptti nrg.1n~ „(Jţlranjil 
f)ite1'114fi<>n4l~ J>Mt~u o$iQtt
ra.raa securllăţll zlu:rlJmor a.
flaJL f1I m1sl'u:11I pe-ncuton$c 
i1l zo11e de con./llc< ,ţi de 1 ifz
bo!". 

Rezoll.tfia '!'Cclamd pumirra 
imc>diat{î lll libertate a tueu
ror ziarişttwr -rdpltf in Li
ban. ca şi eliberarea tuturor 
tiarişîllor palesti11uml dcfl-
11.urf fa i"chl$orl .;J lagdre i~
r-0:elieJW?. Sint r.prijfnltP, do 
ase111t"11ea, e/crrturflc Comltc-
11'lut rntvrnaJfonal ol Cm cft 
/?oşU pentru n. obţine µ11ne
ran în libertate a. zla.rbtUor 
areMntl fn timpul rdzbolulu! 
dfnfre lran şi rrak. 

fo rezoluţia cu prfvke 1o 
punerea in libertate a zlarl~
Ulor şi prizonierilor poll'llcl 
din Africa rlc Sud, rcun.funt>a 
tnsisUl sit fie 711işl, f1Trit ln
Umcrc. Fn libert>tte :ianştU 
suîl-c.friCLl>n ! ăe1f11-1t11 ii~ inchi
sorfle reg1muh.ti ~B np11r!h-0ld. 

fteu1µ1~naa a lllid dcf'ICUl~,t 
problema privind i,;iLuaţ la ao
i:io-econo~iriE 4 il4riştflor, C'• 
tţc4 zfrt rlstic;ă e tc. 

Pa.rtil:ipanJil dlL aOtP•Onft FiJ 
ie adreseze t11ftrror zillr~U
wr fi OT(HllUZfl.ţillOI" lor P~IV 
f1'11. a face cu nosţute f'rlnd
pfil~ intarnoţiona.16 ole eticii 
profe.&i0'114lc <t zl4ri$tiloY, ln. 
ue<krca promovării '' fmbo
gâţlru codurilor dcontolonlce 
na.ţionaJe, 

RTV pentru pensiona/li 

Per.ţoctnele de t:îr$fa a trela 
din rra.ntn. formeazd cel mal 
r:oMtant audttorLu al radio-

te1evl.ziun.U. l n. medic, ci pe
t rec t r& f a.Jo Lelevtzoruhd ~I 
ln compania, rt;df'Jr-::rc.:ptorullLi 

6 orc zilnic. 1n Franţq., 95,6 la. 
11uttl dL~ pop1ilafm alluilrl de
fine un tslctJi%or, far cUnf-ru 
clrstnicl 97,6 la ~1Jtâ. 

l!-1rstnlcii urmc!rc.sc cnnsiu.-
11i/e TV circa {-5 on zilnic, 
in timp ce medi4 genera.1-i. pe 
ta ră 1111 depif şe.şte 3 orc. Pro
ora mele de teleui.dune ~înt 
urm4rfce indcosebi în ,lmpu! 
zllel de la ora 12 l4 14, fa:r 
at'ar11 - de la ora IB l« 20,30. 

Pln4 acum, s ta pile TV n-uu. 
preodzut emlslani SJ>Ccitlrc 
pentm peîi$fOll(ţri. fn. uUNt111 
timp, inscI, «ne le ~t.aţll de 
rndfo loC<.tle fncop ~ se o
„fc11IP~e spre r1ce44tif caţegl'>
rlo de a..<tcult<Uorl. Alltfel, c
mfalu11Hft ,,R(l.dfQ-J\.fon(niar
trl?'' pentru vtr~trJfcl ~fTI! as
c11rt11.tc il1, moct Derma.tunu de 
2 30. OOO de cet6t.e111, la:r pe.ţ
te 0,5 mHlaohe <U eeta::ani. 1e 
u rthd rcsl: ill.11- ciltd f n. al ud. 
Staţi4 .. Radlo-81~:.tc.'f, Cdrl'-# 
ccmccmtrea.zd atenua. tn eml 
alurrlJe 30fe n31&pra aces
t 111 gen de n«cttltători, este 
vrm/J.rltif de 2.3 mlfloane de 

francezi. dLn C(l.re ll.S mflioa-

111! ln mDd reoula.t. 
MG$$ media se burură din 

cr f11 cc fTUI! "."lult de popu
laritate tn rlnd ul peri.sfonorl
lor. Desigur , agentfile de ptt
bllcllatc -nu se tnteraeazd 
prea m 11lt de aU$'1 abona(f. 
deoarece Te$u.r&ele /inaq~iari> 

ak ncestora RhH mode,ţCf.!. ta r 
pe de a /t if. pqrte nlcl virstnJ
dL 11u se I.asă prM mult cu
cerlti dit slr>oanurtla p ubl'4i 
ro rc. cu1n $C. tntimpUl ctt ti
nt>rll. TOIUff, lf PCoJiqţL-;hjf 11tol 
per.spî.cace din clomenhit pu
bUcltdţli •1111- i scol rom,pl11t 
din. calcul 

La ora aduald, in F-ranţa 

dnt mol m~U de opt milfQa
ltc cfe perşoanc ln ufN1tii de 
peste 60 de a1ll. Multi. tJlfftre 
<'I att su/fclcnJf bafli 1i, bi
neh$?lei. dlspu.n din bclşuo 
de timp Hber. De a.ceea, .,Ra
dlo-Montmtirtrc" o 1L?t.irit 5ă 
ina.ugv.reze un „club · ai pen
slona rllor, care cuprinde deja. 
40 de membri. Şi alte 3faţii 

Jncep .Sd·l urmi?~e exemplul. 

Rubrică nallz:ată de 
Oon.stanCtn LUPU 
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• 1n cinstea celui 
d~ XTV-lca Congres 
al Partidului Comunist 
Român şi 1l cclei de-a 
-15-a aniversări a re
volutieî de elibcl'at-e 
socială şi na~onolă, 
antllai;cistă -;i anti.im
periali.stă, re\·ista • .Ate.
neu" organizea1.ă ma
nifestarea ,,Pafriollc;muJ 
şi umanismul rovotu
\ionar - trăsllturi ale 
litera1urH ~I m·tel noa.<;
lre socialisle", sub smn
nu1 fmplln.irll n 25 de 
nnl de apariţia a sC?riel 
sale noi. Sub 8ertPrfcuI 
de mai sus, revista a 1-e
aliznl lnlUnlrl cu publi
<.'ui dii\ diverse oraşe şJ 
comune din Jude\ul 
Rac-.âu. 

• t n int.lmpinarea 
celei de a 45-a <inlve.r
siirf a revolu1 lt'!l ne 
eliberare socială şi na
ţlon.a.Ui, antlrascisUl şi 
anllimperlall.stă, pre-
cum şi a celui de-al 
XLV-lea Congres nl 
pru1tidu1"'1i. rcdnctla ga
zatei „Apbarca pairi
ei'', fm'prt"\1nlî cu Biroul 
U.T.C. dhi Consllilll 
Politic Superior al Ar
matei, l'l1-ganf1.ează un 
concun; do publlcistlcA 
(rePQrtajc. lnsemniirl. 
portrete. lnrorm.a\11 
etc.). dol.al cu Premii, 
$'Ub genericul „Ostu~i 
al unuJ timp ert,lo'". 
ConcuLisul ~e ndJ•esaa?.ă 
U:nerlJ(lr oOtcrl. maiş
tri mlULa:rl, :iubofltc.rl 
şi elevi clin unltătlle 
militare, cele mnl izbu
tlb:! crea\Ji unnind a 
vedea lumina itipanilul 
in cplQanele gazetei. 

• La l'lndut el. lol 
lmpTellnă cu Blr<n1tl 
U.T.C. dln C.Onslliul 
Polltlc Superior {)) Ar
matei. redaclla gazelei 
„La datorie" 11 organl
wt. penku elevii lnsll
luţillor militare ele tn
vă\&'rtin;t şJ mlllţ1u·n in 
rormen şi cu termen 
redus. un concu~ de 
pubUcistJcl $1 poe:ie 
sub genericul „lnl111l li
Dl're sub lrltolor ", pre
cum si un altul de cui 
tura generală, gen 
„Cine ştie, rli.spuntle". 
sub genericul „23 Au
a-ust Ln destlnl'lc llnm:l
niel'\ 

• Aceloraşi m:iri n· 
venfmenle dln vla1a 
paporulul no.~tru te 

44 

este dedicai şi concui·
sul de publlclstică tiub 
genericul „ Tlner~(.e rc
volul ionn.rl\ - rin gajarc 
ş.I r esvonsnhUltatc", nr
ganir.al de redac\ ia 71-
Mul ui „Trllluna Si biu
lui", ln colaborare cu 
Comlletul judetean Si
biu al U.T.C. ParUci
pan\il la CPncurs pot 
aborda genuri dlver-<e 
- reportaj ul, ancbNn, 
lntcl'Vlul, însemnarea, 
parl,re~ut, foiletonul 
etc. Autorii retor mal 
bune .nialerlale vor prl
m.l Import.ante premii 
in obiecte sl, c.eea ce 
este deosebit de Im
portant, vor a\·ea prio-

viţa". Concursul este 
deschis tuturor oameni
lor muncii, core:.;;pon
denu.ior ~ colabor.:itor -
Iar gazete! şi îşi pn.1-
pu11c să llu.«treie prin 
tntCJ•meo1u1 r~Pol'laJu
lul, btfor:ma\iel, portre
tului colectiv, fotogra
fiei. pre.=um şi :i.l ver
:;urilor. marile trans
formări l'e\'olu\lono.re 
nle socislismuJuj de pe 
meloagurlle dîmhovlţe
ne i,11 .epoca g.IC)r.oasă 
clesch!U dl! Congresul 
(li JX-lea ru pnrticlulul. 
Cele mai bune 1ucrăr1 

vor vedea lumln.a ti
parului in paginile ~-

PE SCURT 
de la noi 

rltale in cadru1 pt'iese
let.i\lel pentru six:111a ".le 
ziQ1'i~k~ de la Act1dl.?
min clc St ndil Sl)C'iul
Polltlce de pe trngă 
C.C. al P.C R. 

• rn fnt.ftnphiaroa 
manlor e\·enîmente po
litice d in aces-L en 
- Congresul al XlV
len al partidului şJ 
cea de-a -15-11 anlve·~
re a revolut iei de eli
b()rarc snclnlii şl naţio
nală. nnUCnscisHi: şi an
Ulmperfall!l'W - redtic-
1 ia r0\'1Slel uClntarcG 
Romă.niet" o lnftlnf 
douil concursuri l!le-
rar--artlstlcc permanen
te: ,.Concursul ele drn
m aturgie" ş1 „Con rnr
suJ de muv.icl şi poodc 
„Glasurile pattiel-". Se 
vor ncorda premii. ju
riznre., llvincl loc a.nu
al. Cele mnl bune l\1-
cral'l vor n publicat." 
ope1·nuv in „Cafeţul de 
rei;>ertorlu" al revi-. ci, 
editat tn limbile rom'i
na, maghlanl şi ger
man.a. 

• Acelor.'.l~I mari e 
,·enlmcnte poUUce le 
este consar.r;it şj con
curs11I de cre;iţle l!.il· 
;_-.eH\r~s~n „ ub rtomurl 
lrjcolore, sub roşu 
s tcng", 01·gnnlzat. de re
d.'.lcţi;i g.azcte.I „Otmbo-

zctcl, {ijnd tol.c1dati1 
premlat.c. 

• 1n zi tel" ele :? I şi 
22 aprilie a c va riv~;i 
lcic:, la Botoşani, tjm
pozlormJ „Eminescu -
publicist ''. organiuit do 
ConsiliuJ Zlru·işt lltn·, 
Comitotul jue:\c\ean ele 
cultură şl l:ld11caţ1e }.O· 
clallstă Botoşani şi re
ducUn g;izelel .. C:Jorm
iuJ" Stmpozionu1 va CI 
u1inal de n masă ro
tundă pe lema „Cenlc
narul Eminescu. s!lr 
băloa.rc UNESCO - in 
paginll" inescl ro1rui
n~ll ", la care vor ţ>ar
liclpn redacl1>rll-~cll :ii 
publlaaţUJor dln caCllrul 
F\Ilin1cl laşi a C.Onsl
li ulul Ziarlşiilol'. 

• ln ziua de 17 n.ar
t le a.c.. la Brun Mare 
n avut. Joc Simpozionul 
cu tema .,Traclll lc şi 
11.duaJUatc în ilre..:i 
maramur-eşcnn l\ ", prile
juft de impJlniraa a 
100 de anl de la ap:i.-t
ţla primului ziar blil
măroon. „Gulinul". A
cest simpo~on ., ft'lst 
organiza~ d0 căLre Co
mltetvl Judet.e:m de 
cultum şi educ:atic so
olnli::Ui, Filiala ..Soclt'· 
·tft\IJ de şt.U.nto lslorlr.e, 
f'llialn So.cle!Alli de 
ştiinţe fllokiglcc 31 re
dnc~ta zlarului „Pentru 
soc:Uillsm". 

Cu acelaşi prlleJ, a 
fost desch!sl'i şi CXi)OZl 

ţl.a document.ară „un 
secol lle istorie a pre
Mi romfineştl ln ~lil.rl\
mureş". 

• La începutul a
cestul an - a!lă.tn de 
la cole~il db1 ~ctia 
7.'iarulul ,.lnformn(ia 
Buoureştlutul" a 
fost sărbătorit cu Pri
lejul peni.lonlh-U pen
iTU Jiml\ă de virsl.ii co
legul nMh·u l'a.vel Irl· 
mc.'lcu, zlar~st care :l 
fileul (l41'tt' (lin colecti
vul redactlonal chiar 
de la primul num.ir 111 
cotidlaoulul b11Cur~"
fttan. t n ct'I pe- te -~li de 
11nl ~le :1cllviint~ a 're
cul prin fnaUi fUlnrn 
t'ed•1clfon111ii, de la cn
red<>r 1·"'<Jactnr. sec1•e
t:ir re„'f)rinc;at)tl de I•'

ci~•"! ie oină lD hmt-tin 
tie redactor sec ad
iunct. oe cure a <lcli
'1 ltt:-o în ultimii :rn1_ îl 
urâm viatA înC'leluti~ft 
Ml '11'nll'talc şi bucurl I. 
alAh1\•I de foii ool 
tir~l 1 

• Do Io 1 martie si 
t'Oleg:i nn.,slr.l Cornelia 
Simlone!i<.'U a ieşit la 
pensle clupă aproape 
patru deceoli ele actl-
1.-l'lritc în prcsA. dlnll'C 
c~re ulllmll 117 ani la 
.. Roml\nla llbera''. li 
dorim să-şi pii.;;l re7.c, i n 
contJnun~. ne.-i1 ~raU\ 
tlnerelel! spirliuală. as
teptind ca r<ldut lilde
lunitatel sale CJ'pe
rienţP de repot1ter ~'i 
t;e crosl.allze~ in pa
gini de carl~. 

• Recent. pe Pi-o
itramul ur ni Radrodl
fuliiunii no.astre a fClsl 
transm~. in premieri\, 
scenariul „Scrl>ori din 
lnsnlli". o pove.<;le e
mottonantă dintr-un 
sat din Insula Mare a 
Brllaei, apn1•1lntnd 7.ln
rL<;t.ul ul şi scriljiorulul 
Cllmellu tfrlm. n!dnc
tor-scr rit e,~el _ lna
inle" CRmllR) Reain 
nrt:isUcli este ~mnat?i 
de Dan Pulcaa. 

• COiegui nostru 
Toan Olubucti eş!c au
lnru I unu I voi uni cle 
po\'estirl din viata oslll
sea.c:cA : „Orizom senin" 
CF..d!b1r:i Militara). 



• ln zHele de 11 şi 
J 2 ianuarie a.c., a avut 
loc. la AddL'l Abebn 
(Eltiopia), şedJ'n\n Pre
zl<;llufol Organiuiţlei 
loternaţjooale a ZJa
rlştllor (OJZ). în orgn
nJ7.area Asoclatlel zla
rişUJor etiopieni. 

• Ziaristele din 11 
tărl aslu li ce . .;-a 11 .reu
nit la BeijiJlg tH.. l'. 
Chinezii) într-un con
gres ce a avut cn de
vi1.ă .,Fl!mMle in z.io
rlslică şi 9ezvollarea'. 

• Rupert Murdoch 
a anun·ţ:at cu v<i ~cciate 
pe plata S.U.A„ in 
marUe sau n.prillc anul 
accstn. o ievî:1hi pentru 
femei. Re!!lsla se vn 
numi ,.M;fi ;'1,b~•llo~ . <lu
pă numele 7.iRrt;;lel n
meric.<1ne Gt•:ict? Mll·u
bella. vi'l tn;:n·~1. rectac
tor şef. 

• A ieşit de sub ti
par primul ournu r al 
re\·lstei .. Mo.;oow busi
ness••. Noua revi!ilă are 
ca editor !lrmn .,So\•
trade Publlshinir'. a
parţinînd Agenţiei so
vietice de presă ,No
vos1 I" şi companiei 
finlande1.e ,.A-lechde:t" . 
Revista va apare o dată 
la două luni, în llmhl
le rusă, flnJanrlt>zti. en
glezii şi germanu. 

• ln prezl!nt, z!:nrul 
„USA Today" are 5,4 
mIUoane de cltito1·I, 
c0J1stitulnd, nluturi de 
.,Walt St:reat Journnl'', 
perl()dlcul cu cea mlli 
largă dU:u~t·e cjip 
S.U.A. ZlawJ I\ fost 
Jansn·t ln unul 19112 de 
casa amerlcahli (Ic pre
să „Gannet nru:l Co.". 
Cotidian ul se prezintă 
ca o edltle !J1 mnl mul
te culori, fiecArein cHn
tre ele corespunzindu-1 
clte un <;Jomenlu: ln~m·
matlile economice -
pe fond verd~. ce.le. 
sportive - roşu, poli
tice - nlbasku, cultu
rale - violet. 

• Agenţia chinezl\ de 
presă ,,China Noul1'' 
are un electiv de ~te 
~O.OOO de ner.;oane. la 
sediul său central din 
BelJing şi la cele :1:> de ' 
filiale aflate tn toate 

regiunile tării. AgeJ1 tla 
are corespondenţi .in 
90 de tă1i . „Chin.'\ 
Nouă" edlten7.8 ltn, bu
letin de laioanaţii, 
care apare in 5 limbi. 
AgenUa rlîspune -;:i de 
un ijervkiu io1.1 fa 
Hong K ong ~i lu Lon
drn. 

• . ,TV M~ga7Jne·• ru 
lui Ilersant. supliment 
al cotidianelor. npmc 
în .Pl'ezent în 23 de pu
blicaţii, Iar tirajul snu 
clepAşeşle ·J,a miUoane 
exemplare. Casei. ele 
presa „Hac.lte~te11 a în
ceput -publicarea - pe 
Ungă revista sn „Tele 

mtnar in legătură cu 
noile evoluţii în dome
nJUl ln(ormn\,ie!. Pnrll
cl panUI (ch·ca 50 de 
ziarişti) nu examinal 
mai multe ruemcnte 
~gatlve apărute ln ac
tlvltaten mass m~dla 
d in tw'ii în ultimii ani. 
Ei au constnt.aL ci jn
rorma\ille ou .C<>:lt sd
race in contlnut şi p:.i
jio atractl·:~ cu Corm[1. 

• Pri!Jl\lu.l „ Fdlz 
Bauer"' pe anul 1988 
a fost decernat lostu
l W preşedinle al Un1-
unll (vesl-) germ.:µte 
a zlnrlştllor (DJU) 
Eckart Spoor. NouJ 

PE SCURT 
din toată lumea 

7 jours" - a unui su
pliment asemănător pe 
care il pl'opune ziare
lor regiongle. Tirajul 
său actual - 1,9 mi
lioane e.'Cemplare. 

• Un curs jnterna
fionat de radiodifuziu
ne si,)eClallzată în emi
siuni de scurt-a durată 
a rost organizat, i:l1 oc
tombrie trecnt, ln Qui
to (Ecuador), suh n11s
pfcllle Centralul 'inter
naţional pentl'u studii 
superioare fil zf;tt'îi;tlcă 
din Ame1:rca l.ntiţlă 
(C.l.JY.S.P .A.1„.). 

• Duplt d1.>I ani de 
Mtentle ift inclîi.sot'ile 
sud-africane, ZU.tii:ful 
african negi·u Zw elak
he srsu,u, :37 de ani, 
redactoL·-şe:ll al ziarului 
catolic „The New Na
lion ". a fost pus 1n li
berlale în de\.-embde 
trecut. 

• A !ost !nflintată. 
in Franta, Mişcarea 
ziariştilor pentru pre
venirea războiului nu
clear. 

• Asociaţia zi11rişti
lor vletoam~ (A.V.J.) 
şi agenţia (1~ pr~ din 
Vietnam (V .ilf.A.} au 
org_anlzat. in luna no
iembde trecut, un t)e-

laureat este princi
palul iniţiator al în
llinţ4rii Wle1 organl-
7.ilµ! sindicale a JucrA
torilor din presl, al 
cărei prim congres va 
avea loc in cursul 
acestul an. 

• ComiteLul sovlalic 
de solldarltate cu na
tf unile din Am<!ricn 
Latină (CSSNAL) â pu
blic.al la Moscovn 1>r!
mul num:'lr al ·unul 
,,Buletin ele lntormn
ţil". pubUcaţle trhnes
trlij]ă ce npi'.\11? in lim
bile rusii, spanloU\ ţ1I 
engleză. 

• B.E!.C. lşl va l'e
d.uce personalul in \lr
mi'itbrll ctnol ani A
ceastă mă,!lurli se in
~crle tn planul de mo
dernizare prin cru-e 
B.B.C. sperA s!i-şl păs
t:re?.e compctl 1iv1 t.atea 
.în disput:a cu celelnlte 
CBMle TV. 

• Primul !esUval de 
radio şi tele\•izlune al 
(Arilor nealiniat\! .. Oala 
de aur" R-a orgAnlzat 
la Nicosia (Clp111). A 
fost hot:Jirită crearea 
unal bănetl de progr:1-
me de radio şi leluvi
.ziune, care sli se a!le 
la dispoziţia tuţ1,1ror. tfi-

rllor memt?re ale m1ş
clilil nealinlafil,01'. 

• Zla:lşW ugandezi 
a u in1llnil* o orpni-
7.aile speclhlli deniunl· 
~ „Ziariştii ugandezJ 
pentru copii". Aceast:A 
organ!Za~le işi ~ropune 
să combată starea de 
lucruri care duce l a 
mo,rtalitatea lnt.an
tllă crescindă. 

• Medalia , . .riuius 
Fu~lk" a 0.1.Z. a fost 
decei'llat! ziaristului 
GOoter Schn!>owşkJ 
(R.D.C.) pen!ru L'<>n:tri 
butla sa kl promovnreD 
unei prese democralice. 

• ,,New England &>
cJe-ty of! News~per E
dltors" ,;I Urtltinea zta -
1·lştillor cUn lJ..R,$.S. au 
semnat un acera p ri
vind schfmblllllle de 
zlariş ~I ; potrivi t aoor
dulul. Llnda Feldman 
lfoe, de la .,Ohristinn 
Soience Monitor '' ş_i A
lan Cooperman., de Ja 
„Berkshi"re l!lagle-', au 
lucrat la săptămtnalol 
„Moskovskie novostl"' , 
Iar Elena Haoga, d e la 
,,Moskovskie novostl ", 
a lucrat ln S.U.A. 

• Dezvoltarea ndio
dlfuziunll m India a 
început după ootinerea 
lndependelltei (:ăril în 
1947. ln prezen~. „1Ul
lndia Radio", c(1mpa
nie întiin'ţată in 1927 
sub nume1e de „rndlan 
Broadcasling") are 87 
de centre de emisie, 
35 ele emiţători pentw 
unde scu~-te şi 128 de 
emiţători penliru unde 
med'ii. Progr.amele ·llR
didfOhice (htelus1v' eC?le 
pentru străinătate) sinl 
cli!uz.ate ia 2!l de limbi. 

• t n noiembrie 1938, 
a avut loc. tn GUyana, 
Congresul Unlllnli Jn
ternatlonaJe a iiarlŞtHor 
şi a presel de Umbli 
!rance-ză (UlJPLF). 
care a dezbătut tema 
„Comunlc~rea ae mas<l 
şi snleliţij ". Au lqa:t 
parte la Congres zlâ-
rişU din 34 de ţări . 
Vlitorul congres al 
acestei organizaţii va 
avea loc anul acest.a 
la Dakar (Senegal) şi 
se va a'Xa pe proble
matica legată de pro
tectla zlarlştlilor a!lăţl 
tn ml&iune perle.Ul.oas!. 

• 



cenTRAlÂ lnDU:STAIAlA mecAnlCA PlnA 

1nTREPRlnDEREA De 

~60 --::::_55 .-_..;...-

mecAnlCA PlnA 

execute in codrul p109rornuh1i ~ou 'l~ fob1ico\ie 
Urmotoorele fom1fi1 d f:' P I O fos-' 

- /\parole şi Jnstrumt'nle tl·~ mo~ură r-1 control dl 
mensionol 

- Aporolo şi meco111sme d1.• oiologe~1t' indusl1iolo 
- Aparate pentru coriirolul mar1mllo1 \e1 mo1ehn1ce 
- Elemente de nutoniotlzor> penin 1<;>9la1ea pre· 

slunilor ~i lempcrot1111lor 
- Scule. portscule. d1spo1itivc \Î matrit:. 

• y r Produse din carburi metolict' ~·1• te111 ~te 
- Scule diomonlote 
- Pile ~l rospele 



Jn imagini : 

1. Ceas temporizolor penlf\I laborator CTL 350 
2. Ceas pfogromoto1 CPA-ZZ-2 
3 Progfomotor pentru mci.şi"o de spolol rdfe PSR 340 
4 Tohorrretru Plectromcconic unghiular 
5 T ohometru portabil l Z 60 
6. T ohomctru el~ctro,..,,econic olliol cu scală unghiulară 
7. Contor de d~ •te cu rolr ovale , 

lnTREPRlnDEREA DE mecAnlCA PtnA 
BUCURESTI • 

Str. Popa Laznr nr. 9-19, tel. 350000 
telex 11583 
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Plăcuţe pentru lemn 

Plăcuţe amovibile 

Plăcuţe pentru industria miniera ţi 1eolo1lcl 
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, 
Trăiască eroicul nostru partid comunist 

in deplină unitate cu intregul popor 
pentru victoria socialismului şi comunismului, 

pentru· independenţa şi suveranitatea României ! . 

4 
1989 





Sub semnul unităţii ele neclintit a Întregu/ul nostru popor 
in jurul partidului, al tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

Momente cu p[ofundă rezonanţă istoricăl 
de afirmare plenară a capaciţăţii 

• 
SI , 

şi forţei unui popor liber 
stăpÎn pe propriile sale destine 

rle101· premergătoare b1-z mu!ul dt? Mal le-.a 
I~ proprie, tn a<.-est 
an, o a1rrno..,;fertt de ne
asemUit enluz:asm, de 

( intensă vibr:iµe patr1oUcă, de pu-
!cl'nieă eferves.:en.tă. c1mlo:ila·e. Toţi 

~ cili ce muncesc dlin p:iu·Ja no.."ISlTă. 
, v · intregu} Popor au tră' \ mcrnenle 
r-) de o inaltlt ~nl!ka\ie. cu pr9fun-

<Jli rezo:i.:im\ă 1s~o1•fcil. M t>me:ile t e 
~ se v<>r înscrie la loc de t :ns te în 
• ) cronici eroici\ a revo!1,1\ier şi cor.
~ suucţli;-i şochal1!sţe, <:onsiUiru.lndu-se 
~ ln pnglnl de lllUlenlii:ă cleminilate 
·~ şl m1ndJi e na\lonală. de al:lnnare 
') plenu.ro a rai)aCllălH şi flll"tel unul 
!t::::.. îk>1>:>1· 1 lber şr stti1pin pe p:x>1>11li1e 

I :>:!le destine. a voinţel ~le U.'lanl
mc de ~ urma neabfilul p:i.:-t idul, 
pe secre~:>r\.ll ~ău gener.at. lovartlşut 
N !rol.oe Cea,u.şesou, fn mureai.a ope-
ri1 de .Câurire pe pâmi..n tut R omil
n!ci a celei mal drepte şi mal um) 
ne :>Qcie.tă\I : so::lewtea sn>clailis tâ 
ş i (.'(Jimttlll::.lă. 

lntr-un olimal de in~ltă răspun
dere ş1 exigen.ţâ, de ·angajare pa
triotică, a-evolulionată, de incredere 
neslirămutată fo politica p r..:>C'l.lnd 
ştiln\l(id a parllldiului şi stauu1ui 
nostru. plenlll'a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, d in 
12-H apri1re, plenara CoosWului 
Naţi,ona l aJ Frontului Democraţiei 
ei Unttătll Soc.iaJlste, dln H npr!
lic, pi'eCUm şi sesiunea l\larii 
Adunări Naţionale, dln 17-18 ap1; 
Jle aLI dezbătut problerne 'de i11-
semnătale ex<:epţlon.a!ă pentru dez
voltarea ţ&-Li pinii Sn anul 2 OOO şi. 
în unele domenii, pinu în 1wilna 
pa1rte a celu:l de-a'l t reilea m ile
niu, penllru ridlCC'lrea continuit a 
nivelului de firai $Î de clvf1'iza,\lc al 
in t-reguJLul nostru popor. Ace...te.1 
au marc.ni, tot~daP.i, d eplina ind~
pendenlă economică şi politică a 
Romăruci : tovar~ul 'Ntcvl:m 
Coouşesou a anunţat, ~nr în 
deseh!derea lucrăr~lo.r plenare.I C.C. 
el PB'rti<htlw, llC!hidarea de către 
Roman.ilQ a intref:li Satle c:l.3001111 ex-

tenne. „Pentru prima datl ln i.9to
ria sa indehmgali - releva douli 
?.fle mnl tîrzlu oondu:ăfol'Ul part-1-
duLw şi slla'tulUi - RomJnla nu 
mai are nlei o datorie externi, nu 
mai 11h'Ueşte tribut niminul şi este 
cu adevirat Jndependcntil - $1 e
conom.le şi poUUe". 

O.a. slntem cu adevlirat indepen
denli ! EŞte o mare v~l,1lc, Q 

victorie Ufrii precedent in istoria 
\Aril şi f.n lum~ de astă?:!. O vic
torie larg apreciată peste hotare, 
in presa ·f.ntennaţion.u.H\, 1.n luă
rllle <le J)<)'Ll(le ale unOI" con
ducători de state, rue ai!lOr p~
:n.tilităjl politice de pnlm rang. P en
lt•u i'htiia rorâ o ţinrA cu o ase
menea auberi tate In v iatia intcrn.a
\ianală, oum e.Jte RomW!.1'11, ates!li 
1>ri:n pmpr!,ltl său ex~plu c~ se 
poatA:! trăi Curu a depinde de alţii, 
fol05ind la parrunelril me!'l'U m~I 
r1drcaU LOr\a de eroo\ie a wţlunli , 
Cl\p<>-CI lat<!a° ei de mo billwre şi de 
dărU:re. 'fotuJ depind~ s.= <lP 
n oi. de hotărirea ou care a.::\ionăm 
pontru realizarea exemp'lara a· pr<>
vederillor ~1uJui şi programelor 
de d~volllare. Llchldtnd -într-un 
termen relativ scurt datorla ex
tcmâ. run deszh'~ clmp larg pen • 
tru pJ-op:-:a noast.ră dexvo!t.a.re şl 
Pl~lX'l·: La le. 

Alcilsil prcJuirc 
Ş i 

prolunad an1tituflint 
F ire!>e, mr.1:--0 5empl1'lcab:11t1 sl 

lmpi·~iol\mlUI. un:mlmitate. p!ltli 
cipan\li la înaltele forumuri, pre· 
cum Si la matrUe adun.ă'Ul popu.Jar~ 
cc au urmat, iri ~t fnnre.gul 
popor, nu dat gtas sentimentelor de 
dragootc şi 1"00unoştin lă. de aleasă 
ore1w1·c sl profiundă gJ'qlti tudlne 

"'rtt' "'C' 
~" I •>l 

ltal• •t 1 11 ... 1 

I.! 

penbiu t.ovai:ăşUJ NICOL AE 
CEAUŞESCU, Erou intre eroil 
n~ullri, ~W.duitar exemp.l'u de tn
:flăcăralt _patriot şi mLMtmit revol11-
ti0Nl!r fi)enllru bunăstarea şi feri
ci!rea po_poru:lul, personal.ltate pro
etnille.ntă a iliw:n:ll oontem~, a 
mi.şcăril comlmlSre şi munclt<>reşti 
~ntemaţlonale. Şi cu aceste prile
juri memoralbiile s-a 1~elell'at oon
toibuţla decisivă a seorebârulUI ge • 
ne:ral al ')>artldulul, preşedintele 
Re,publlol:I, !a eblbornrea şi ln!ăp
tu.u·ea pollilticU jrnt.erne şi ex-teme a 
iparlidUlui şi statului, a mâreţelor 
programe de dezvoltare economlco
l>OClală a patrli,el, de mcll.oi;Iire oon -
tinuă a nd.ve11uhti de trai al oame
nilor, de edUicare socialistă pe te
me.l.la apUc~ consecvente şf crea
liQare a. legităţilla.r obiective şi a 
adevărlWiilor general-vruabl3e ale 
soclallsmU!uJ şti:inti!ic, ale mate
rlalls~UliUJ dla.1ecti.c şi l&tottic la 
cond ltiile şi realil:ă~l1e concrete ale 
ţănil noastre. de prqpăşi.re neîn
treruptă şi a!lr.mare tot mai pu
temlc~ a .&Jimâ.niel - iru:lepc:ndcn
tă, liberă şi demnă - m rlnd'\lll c.e-
lorlaJte ţiu·i ale lumli. Fiindcă toa
te rruu;lile .noastre infăptu-h·i, înaltul 
prestlgfl.1 de ai:re a:ie bUlourăm as
tlzi pe t.oate merid>lanele Terrei, 
îşi au izvoru:! î,n creaţia tearelică 
şi pr.lldică ca tov.a.Tlişl:i!Jui :Niicolae 
Ceau.şesou, in conoept ia sa v1z1ona
ră prlvl:nd !ătll'h'ea nou socletă\i, 
in lne~al;>hla sa putere de mun
că, fn dragostea fo tll de POPQr 'jl 
in.crederea nemw·gitnilă in capad-
1'3tea de mobîliz.are şi creaţie a ce
lor ce muncesc. V1.rtiuti.1e de e:(
cepţle ale sociallsmlllui, f(>l"~a de 
nebănuit a demoora\ iei m un!:i lo
re.ş U-revol'\.1 \!<;mare, su,peM or,i t...1.'1.ea 
pr-op11l.etli.\ ii S<..'IC'ialiste, a rela~lllo1· 
de produoţte specifice acestei.a 
işl a1!lă în persoana genl.:Llulul cti
tor al ,a.ornânlei soclinliste moderne 
cel mai lerm şi mal consecvent 
:tpărălor. 

Evoca.rea mli:e~Q!or noasllr.e tn
tăplu lri a p1'11ehilt, t;omdatl, expl'I-
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marea sen1iimentelor de aleasă sti
mă şi preţuire ele tuturoT cetăţc
rn.Elor patiriel 111uostrc fli!l\l't de l!l
varâ~ ELENA CEAUŞESCU, mi
lit.ant de fl'unle al parLldllllul şi 
statului, strălucit om de ştiinţă de 
largă recWl.03.Ş'tere lntern..:i11on.ală, 
penlt•u oonittrlbutJa de o doosebi.tli 
iJ'lsemnătate aa reali.za.re..'l politicii 
interne şi exte.tme a p.:trlidu!Ul şi 
st.atu1ul noobtu, la dezvolt.a.re<l şti
inţei, invăţăm'intu.lul şi culturii 
romiincşti, la creşteioea ban!l:.1.ării 
materllll!le şi splrlLuale a 'inrtlregulul 
n-OSh·u popor. 

Un nou şi striilntit 
proanim ttt muncii 

.şi acuune 
Ul·mărlte cu viu şi de:>Seibit in

teres, cu coo mal ma.re atentfe. 
cuvinlăriJe secrebarului general al 
panţl<;.lullul. tova.răşul Nicllm! 
Coouşe;.--eu - mcnnente escnrlale în 
desfăşurarea fC11'UmL~rtlor democta
tlce dl:n apr!Me - l'epre2'llntâ, plin 
tezele. idelle şl otientăTUe de înal
t.li valoare teorelikă şi pracilcă ce 
le cupr!!llld, iun strălucit p1iogram de 
muncă ~i acil U111C pen·tru oi•ganele 
şi o~lzatHle de ~rtld, pentr~ 
comu~ti, pentru to\I oamenii 
muncU - evident şi pentrru lu::ră
torii (!lin pre.<;ă, chemau să-şi spo
a·eascA. alP<)rtul lor, !PL'hl ro.J:lloaicele 
specifice de c.aire dlspun, Ja reali
zai-ea pianului pe ~cest an şr PI? 
intrewl clncl:n.al, I.a per!ec\lonareil 
o.r~zănH şi coru:iueerii economie], 
a tuti\l'rl(Jr .Jaturllor vieţii so=la1e. 

Relevihd setnniflleaţlu achttâril 
datorleJ externe. c1mdudtorul pa.M.i
dullll şi statului miila că aceasta 
s-a fllcut tn condttinc asigurării 
dezvQl.tăriii oconomi«>-socia le o 
patriei şI ~idicărU oont!m.ue a _n~ 
vel U!liu l de tml matertl!il şi. spu·I: 
bu81 al1 popdrUlul. Bste deaJ uns sa 
amintim că, in uli.imli cinel ani, 
s-au alocat penltlu dezvoltare. pes
te 2 OOO millhnrode lei, pl'Odutj_i.a ln
~lu.slrlală a s.porl·t . cu pest.e liO la 
sut.â iar cea agrlcolâ va II hll acest 
cm de aproape 1,5 ari mai mare. 
Fondul total de retribuţie este cu 
citea 60 la sută mai mare, au rost 
C1-eaite peste 500 de m l,\ 11,lOi locuri 
de moo~, s-au rcons1rrult peste un 
m l11on de loculn\e. Totodafă, plata 
dntot>iel externe a avul loc conco
mitent cu darea jn !olosln\i\ a ca
Mlel.or Dunăre - Marea • Neagr~ 
şi Poarta A l>bli - Mldi"S - Navoclan, 
.i-ealtl~ Mebrou1ul d ial 'Bucu
reşti, amenajarea riului Dimbovl\3, 
tnCâpw.h"ea marilor lucrări de m~ 
dernlz.ar~ şi slstemal!z:rre a cap.
I.alei a atibor nite şi ~1lte oblecUve 
J1ndW.laiarle, cg:ricole şi <le iin>leres 
natiat'Ua11. s-a tnamtat, deci, pe .un 
front }arg, în rltm1i:ri situate prin-
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tre cele mai ina1te din 1ume. 
Pentru for\..'l şi vlt..'il lltatea e-ro

inomiel t'Omfineş1:t este deosebii de 
ocinclrude-nt mai ales Captul <:Si, 
in timp ce alle ţâri, ln~lus-iv dtnu·e 
cele dezvoltate, cunosc dl1n plin 
fenomene ca recesill.E'lea şi şomajul. 
noi am p1,1t1,1t ob\lne un ex.ccden,ţ 
bugefux de 200 n:ri!l!i;a!l-de le-L De alt.
tel, aşa a şi fost cu pUJtlnt.ă adop
brea de cltre recenht. sesiune a 
!\tarii Adunllri Naţionale - din 
inlj.iativa. şi la 111ropun.erea to
vadŞulul Nicolae Ceauşescu - a 
unel asemenea Ilici oa a~cca privind 
anularea unor datorii a le coopera
&ivolor ag-rlcole d e producţie şi 
a.-roclatJllor economice inlercoopc~ 
rattşte, datm'fi ce se ridicau ,1a 117 
m111ru:de le!. · 
Şi astrei, OOWJl, in pragul ani

versării a 45 de eni de Ila revoh1-
tla de eliberare sQCiailă şi natio-
1)1.a)ă anti~tă şi antJLmpe.rialls
tă · putem s?une cu ae~ltlmA mtn
W:ie cii, intr-o 'Pel'loodă Istoriceşte 
scurtli, Român.ia s~ transformat 
dmtr~ ţară inapoială, condamnată 
să rămiină „emlinamerrte agrarii", 
linLc-o ţară sQc1aHst~ ~ndustrlal-a
gairii cu o iJ>1ltet;nid industrie, cu o 
pu~că agrloutliurA, cu un n ivel 
r ldlc.at de tral, de bunăst.are ma.
teriâlă şi spirituală. Este un sall is
toric impresionant, re:rll1.at ind~
Mbl dupl1 Oang.resllll al LX-lea, in 
anH de luminii Gl ,,Epocll Nlcolae 
Ceauşescu". O:iII salt datorită cl\
roia avem posibilitatea de e ne bl.
zU! pe e[OrturLle noastre proprii, 
unl~ LZVor al progresu!lui econo
m.ie . şl sooiell tn CArîndu.!rea socia
listă rund munca intregtilui popor. 
ln viitor, ntmenl nu va "!'al putea 
sA apeleze la credlte străine, aces
tea fiind mterzi.se, prin lege-a re
cent aci.optată, d•ln 1n'1tla1U,va to
varAŞu11,1I Nl~ae eeauşesc~. de cfi
tt·e MaTea .Adunare Neţionâlă. 
D iS'Punem de- întreg potent:Ialul u
man material şi flnonctar necesar 
de.z~1ilLTil p:<in .mIJloace proprll şi 
printr-o largă coopcrM'e economi· 
cli, pe baw detPlln~ egaUtăţi şi a 
avartajuluJ redproc. cu tiirlle so
cialiste, cu cel~ în oun:; de de-z
volitare, cu tioate statele ll1mH, inrli 
deosebi1·e de orlnduire socla'lă. 

orientări 

de O cteostbiHi 
înscmnntate ttoreticn 

şi pracfictt 
A:pi·eclerile cuprinse l:ll cuvinUi

rlfo secretoouihli gener.a3 al partl
dttlui ln legătură cu act!Vltatea e-

conoml~finai'tclarfi pe 1988 şi fn 
P!i mul Mmestru .nl acest.ui an, o
r~entiirâle d"\ite i.n acCl:lS l(1 d lrccllt! 
sint de o deosebilă insemnăl.ate t.eo
ret1cc1 şi practică. Eviden\lindu-se 
laptUI că, in genere, avem o sltua
tie bL1111ă, a fost subltn1at11 neeesL
tat,e.a luărli un<n• măsur:i hotărlte in 
vederea a·~PE!Cl~rji !er,me a norma
t ivelor tX'Wlomico-Jln~re Şi a 
,prevederilor deglj prLvind formarea 
preţurilor. Incă Io acest trimeslr~ 
\lor trel;>uj llcbi<iate integral p1·0-
dusele cu pie!lderi, nemaliadmiţin
du-se existenta unor inbreprlnden 
ne.rentabile, renlabllltalea asigurin
du-se, insă, nu pe calea creşterii 
pre~uriJor, d prin reduoeren chel 
tuielilor de pt·oq,u:c\,ie şi materiale. 
In acela.şi timp, aoordirndu-se în
treaga atenţie intArlrli autoconda
cerll şi autoge9tlunll, a răspunder:J 
odlectlveiloi- de muncă şi -a cadrelor 
d.Ln toate secţU:le, se Impune ca o. 
cerirn\ă obiectivă, obligatorie, pe-1·
Iecţlonarea cont~nu~. ridJc.area la 
un nivel tot mal inall a conducerii 
unltve a economiei - singura bată 
'J)e!llta1u astgU:raTea bun~tărli mate
~iiale şi aplr.:liuale a pppo1'U1ul. Via
ţa, rea.ltt.ă~ile demonstrează că 01·i
ce abatere de la acest pninci,plv 
nu face decit sA slabea.-;di for\a 
sociallsmu1ui, să deschidă calea 
anarhiei, duce la stagnare şi la 
iinvolul le. l at.'l tot a.Uite.a p,r-Ot>1e111e 
- teorelilce şi p1-actice - care, în 
funcţie de proCiil u.I fiecărei publl
catU, se cer tt"atate c~tor. 1n 
.ipostaze.le lor oonorete, cu Uult 
profeslorta'Usm, in i:ntreaga presă 
cenl.ralA, df:waL1.amenita:lă şi local.â, 
in einlslunlile de radio şl televi
ziune. 

Au '1'<>St aborda.te, în CU\intArilea
mlntit.c. i;i ,problemele sistem a&lsiirll 
ferl torlulul, organlwll şl modernl
zlrU localltltllor, noile ml\..~uri a
doptate în aicest sens iDscrllndu-se 
organk i:n v~tul program cu ca
racter re.volullonar, elaborat şi 
Jund.amen'lat dUpă Congresul al 
IX -ilea a1 pm-tldulul, o.a.re aslguni 
amplasarea raţ!on.a.IA a .torte1or de 
productie pe Jntireg ettpri!nsU! pa
triei. Ma~iialllurte in oou:a lege 
privind imbunâitălirea organlziinl 
atLmjJnlstraUve a tieiitorl ul ul ţAt'il, 
ele rl'lstPWld schimbiirl.~or ce s-au 
peil'ecut 1n vi.aţa judeţelor, oraşe
!lor şi com\Dlei.01", aslgua·ă un mal 
bWl echitibru in şt11uctura organl
zator!d Şi densitatea oblectLvelor 
soci;dl..econornice ~a nivelul locatl
Ulţi1or, tn vederea sporlrl.l e~icien
ţel activităţii eoonomlce şi as.1gud
rli pe această .cale a reallzărll 
sardriUor viitorul ul ci:ncln.at. 
N~ creîndu-se condlţlUe ne

cesru-e penbrn.l diSplliriţla treptată a 
deosebwl.lor d intre oraş şi sat 
se va in!ăptul una dl.n cerlnţele 

~ţLale ale Uulirll cu SU<'JCC!S e 
sodetâţll socialiste rnulbtllateral 
dezvdlba:t.e, -aile ~·ealizăril coml.lni:S
mulU! rpe plkmintUI Ro.mâniei. 



Pcrsvecii vc 
anuuuonse, pe dtf)lin 

reali1HfiHc 
Noile şl J'll'\POtl;ânte'le cuvîn~ări 

ale ~uJ. Ni colae ~cu 
vizează .nu numai vilrt.()rlll a.pro
!p!iat, ci şi arui i W"lll~lio'r.i. Siint ~tu
b~Hte orlenlrărlae ~errue ,Privind 
ctezvtjltal '·ea eoonom:ltQ':'SCicl.a!l it a. ţă
r:iJi [n ee1 d~ 9-llea c lolcinal 
(1991-1995) şl _pe1'Spectlve!le pen
tr u an!Ul 2000, · iâţ .fu $ ele sectoare 
şi pen'tru i nOEIPU."-1 celiu.i de-al 
tt'eiJea mlleniu. „Ne propunem ca, 
pirul la. sfi~ilul acest.ul milenlu, 
in ănU 2000 - erli.tn s~·eia:ur 
general al pa:rbidUllui In cuvin-
urrea rost.litii la marea adUO!are 
poptilară d'l<ii C'ai>i~ă - ROminla 
s! aovlnă o tari: put~rnlo aesvol
tati, în taate 'tlomenJUe, si asigure 
- ~e baza 'Prindplllo,r el.lcll ~1 e
dl.ttil:,il soc.la.liste şl comunlSte -
con<11UI de muncii -~J de vla41 dJn
tre cele anai bune 11utr:u poporul 
nosfru, ca rezllltat aJ aplleărll 
fernie a prlnclplllor soclallste şl 
comqniste, ~ vrlndpUJ011 etlcll, al 
ridld rll generale a. nlvelllluJ de 
dez.volt:are a pahi'ci noa.litre". Q,tien
t"J1,i care vor li (lezblitu,t;e şl ~n
cretl'7.ate la 'Co:ng1:esul al xrv_-nea. a l 
patttldwlul , tl'~puineN/ia' l or 1.n ~Ja-
1!1 duC:ind J.9· ~terea pe ain_mifh
bl·u a, p1·oduciiei .ind usb:!ale. c.u 
cir ca 30- 40 la sutii. iWl a cele i a
grl!l'âle cu 2ll-2!i , la sută. ·se ,va 
a5t~ur.a ~1aU'~ pahrlel n~re ~n 
.nlveJ supe.riox de uezvoJ-ta;re şi,~'° 
aci:Ulşi timp. p remisa certu a . 1-0-
fliJ)tul!ril. p inA fu anu:J 2 OOO, a PJ:(f
\•ed~rlfot' ~~ullui p.irţltl~uJ ~e 
f'ăurjre a sotle.tă:ţl'I !!Ol:ialis.te- mult~
Bwteral dez.V<>l tla'te ~i ·1nalnt;:l'r e a 
Riomâniei ~re eo~unî~m. Coogre.
sul 'al :>cr.V-lea urme-azâ c;ă Cli!
Vi'fl li - aşa cum ,!!Ubli!ni~l MlV8JrăşuL 
Ndcolae ~ - .oOonirrc.sul 
vtct.orlet soCiallste, al inţle_pen
den~el depline, eeonomJee şi --poll
tJce a Ilominlel". 

Numai 

vom 
rcl'oluf I onori 

putea 1nv1nat ! 
~ti~el.e ce se de9Chld ţării 

noasla.'e &in.t ou ad,cvă-rat f§J'l!lndloa
se.. .F!ANi irldollallă, î·Q~ăptul.Tea o
blec.t1 ve1or ce-şi vor afla materla 
llzateâ <Xmcretă in hot h idle CQll• 
KtesW!ui ~ X.1V-1lea ai pru.•t!dUl,Ul 
v.a ·001,e sev.i\'.lSSe eEoi:tlliîl., i n prlm
Plein ('TJlPJ.l.ll:in.du~ r eailiza.roo exem~ 
plarA a .p!'<>gt'amEl!<01' de organizare 

şi m~erinlzii.re ·a producţiei, a 1n
.tregi.i actdviltă'ti, pe temehll celor 
mai noi cueer-lrl aile ştiinţei . ş1 teh
'll lcld rlidl~ a:i lvetu'!:ui tehn.i.c şi· 
dl'i~tfv irul tuturor pxodusel-0r, 
ru~ 'eficienţei şi renlla'bUl'tă~ii 
ecoildinlţe, spott~ea ~uc:tivitălJ! 
·mund I dezvottarea ba:l.e1 proprii 
de matemlri prime ,Şi de re;urs_e e
·nergetil'ce. Gâi'aiţEa mf~tu1til cu 
s~"Ce$ a ~tor obi~ttve. în :ta~ ~ 
·â !ăurlrlJ llimi orlndulrl, n a~ărck1 1 
independenţe! şi suverani tăţi i 
lWmântel o reipt:eZJinţj dezvolţare~ 
tot mal putcrnicÎ' a J>roprletăţii 
socialiste, a b itregUlul 1>0por şl 
oooper.atiste, asupra mJJloacelor ·de 
1>roaucţ1e. De maŢe f!TlŞ&minl,ta:u! 
este în aieiest sens, pr.ev.ederea ca, . 
iin ~ de--.!!!l 9-dea c:inlcla:i:al, veni tul 
na(lo~ să crească cil 4-0--'59 ~a. 
sută r.e<i!Jzîndiu~ în acest !e1 nllJ
~·~le EllecesM.e atit dezvdltăril ge
nerale a ţărN, ·~It şi l'laieâvli nl
VelulUI de hi8.i rnaterllil ŞI &piTl
~l al p <>P.orwul. Ca , şi ces J>(liri• 
v lt cA.re1li. · in vJltor v.a trebui ~ă 
se a,l!a::e d i n vemt\Jll naţion;a;i cilrea 
'10 la: şută pen'tru ro~ C!e con
sum şi 3.0 wa. sută: penbru !ondul 
de dezvolta.r-e. 

SµbL'ÎltliltJ:!;ld neeesltatea ~ă.rit 
cu :!le:nmfifurt.e ·a princlpll!lor SCl!l!faills" 
,mului şi, l n aoost eatfrti, a înt~rll 
cont.i:fl11ec a pfoprletă-ţlj &~Jilltste, 
secr:e~ul generat al pwrtiduJui n e 
îndeamnă sit pri:vilm numai i ·naln 
te, in chl;p rev:olutldnar~ săVS!l'Şin~ 
o ~-e· ig~i cel ce pdv~c. !l 
mei>g i~i. lia f<>rme şl pr1n.c1p? 
.rev~h1te, pro_pnH capit.dlrsmUlu.,. 
cat'e nlu Pot şJ nu vor 'PU'le.a, con
hl•rbui nfoi.oăatl la perlee~onarea 
soclali!.tmlu!Jul. „Sl avem. permanent 
in vMere Ci nomat rămlnind re~o
luţfonarl , vom rlmine ailevlraţl 
oomunl!jtl, vom asigur.a vidorla 
·COmunis.muJul in Rominta11 - ne 
inâemnnă cu in'f~ă~~l'e ccnducă~ 
t<lr itl p.a:rtkH:.!lul şl,.•tu:NL nostl'u, 
.tov~râştil Nloolae Cettuşescu. 

Pl·Elfli.ll'a ~mtietlll'µi Centail, :e
lelal te t.orumur~. mâr.:l!e aid1unat1 
popu:fare dln ~tală ş1 dtn cele
dlllllte ~ooafl.htă;µ ale ţăirl'i, la ciµ-e au 
,P&iklpat ~ '3 tnl'IIOâtl~ d~ 
oan1eru, au QemonstTaţ, '-l ci;ţţl1 ~I\! 
muit SUQ:>et'io1'1'tatea de nede:6mltnţb: 
~ j de::nOOC'l'llltţiei muncito.re:ştl"TeVOIU
'fjo't-la't'e, excepflon:al~ lmemnlta.te 
prlnolplall a ~ ŞUlnţW,c;e ro~r
mwa'4!: de to.varit!JUJ NJeolae 
·oeauşescu cu JPrlvite la construirea 
sooiălliJnlllul cu poporul ,li ~ntru 
1>0iior. ~ altfel , seerelmtil. ~enP.ooL 
a11 ;p..<llV't ldulu! atr~en dlal flOU a
tenţie 'că. trebuie ,,Bi t ntitim (IOD

tlnuu !ormele democriailce, ei per
Î'ecţlonlm c&drul minunat pe oare 
11 avem, leglturl.le ca mas.ele de 
oameni ai · muncll, asmutnd l>ar.tlal
parea actlvi 1l ţafor0r la int-:rcqa 
.activitate de dezvoltare eoono~M
soclali, la intJ.ptulrea . l)OlltiCli 11!,
terne şJ e~lerne a paţriel noas.tte . 
Lar 1n ~l~. a~e - a.~ cum · 
am mal arălt;at-9 şi cu alte prîle-

juri - aiol, gaz.elnthl; i~t!erent d!'! 
1>.Ul:Xl1lcaţ!.a la oare lucrăm, putem 
!<ţ'ce m Ult mai mult, a r:i111 'de acll
v i tatt.e !iin::i aici. practic. nel_lml
tia:tă. 

Pledoarie hotilrîfli 
pentru 1ntărlr.4iil 

ro1_u1u1 conducator 

dJ DOTUd.UIUi 

J 



cest domeniu, compar.atlv cu dez
voltarea tortelor de producţie, a so
cieUlţli illl ansamblu. Bvjdent, cea 
maJ mare alen\ie se cere .aoordatA 
tinere.tulul, geneoi111\Jllor tmere, 
inarm!Iri i Qor cu o conit:ep\ie revo
luţionară despre vi.aţă, d~re 
lume. 

Pentru a f.ac.e, i.nsă, ta\ă a.cest.or 
cerinte, fiecăruia dintre noi l se 
cere să studieze, să lnve\e mal 
muLt, să-.şl ~iidlce (,'Olllljnuu nivelul 
de cunoştmte şi, mai presus d.e 
toate, să râmină revoluţionar. tar 
„a fi revoluţionar - on•răta lovarăşul 
Nkolne Ceauşescu - lnseamoă a 
'i.nţelegc intotdeauna oouJ, a lupta 
eu hoflir ire împotriva a tot ce esfo 
vechi şi J>erlm a.t, a pertooţlona in_
hcaga actlvJta~ oorespunz4tor 001-
Jor cerinţe, pornind ins il întotdeau
na de la n ecesltate11. rllurlril socia
JlsmuluJ şi comunismului, a unei 
huni firă exploatatori, firi a1tu
pritorl ". 

o politică externii 
consacroti 

cuuzci picii 

şi proarcsullli în 1u1nc 
La ma:rille rorum url democratiee 

din aprilie s-au a bOrdat, lucru ll-
1·esc, şi pl'Oblemele vlelll ~illtel"ll~
~lonale, oare - aşa cum blne se 
ştJe - conbln'Uă să. riminâ com
plexă, e<mtradldiorle şi gravă, cu 
t.oa te că unele in\elegerl realizate 
in uittlimll an1 au dat omenlrH mul
te speranţe. lin acest cuntexl, 
secretaa·ul general al ~rtidult1l re-
1ev.:i, pe bună dreptate, j1stetea -a
precleii!llor ronnUL!lLe la Şedinţa 
com\J!nl\ de la sfîrşi1A.lll 1unU nolem· 
brie a anului trecut ~pra prln
clpa.leJo.r tcncjin~e şi evQLuUI din 
~urnea contempm·a."lă, reaJimnind i
deea potrivit ckeiQ.l pllObleJ?.;l 
fu.ndamentală a opocil :noastre o re
prezint.li Qprlrea cursei inarmărllor 
şi llch'ltlM·ea totil lă a ,arIM\9nenlelor, 
în prbnul rinrl a celor nucleru·e. 
Ev,lrlenţ,lind carao~u!l Imperios ne
cesar aq sdlu(Janăl'il prin t.ratatlve 
a tuturor stărllor C()Tiflletuale din 
relaţihle intre °tfull, România sal.utli 
evo1uţiile pozitive i'nregiStraţe in 
diverse zone aile globulu i. Nl\Jil'Tloa.l 
aaţlanînd unf.te, !orţele progresiste, 
nntUmpen'.halllste, popooi:ele de pre
tutindeni pot determli'la sdumbru:ea 
cursului evenimenbelor, pot jmpune 
o polllLcă !11ouă, de deplină egatl
tate inl:re bonte naţjun!ije, penLru o 
1iume mai bună şi mru d1•e::i.pt.ii, o 
Jwne a păcli, prieteniei şi colabo
răriL Calea 51>re destindere, Sl)re 
imbunltilfirea sUuallel internaţio
nale, spre P~!'. lnţelegere şi cola
borare - sublinia secreliarUl ge ne-

ral al p.arli~:hJiut nostru - este 
calea ronunţiLrJJ la tortl. L'l ames
tecul i.n treburile altor siate. a r i!S
pectlril neabUute a dreptuluJ lm
prescrlptibJJ aJ tleelrel tlri de a-şi 
alege calea proprie.I dezvoltări in 
mod Uber şi suveran.. 

O J>O'li{re principială, în deplină 
~danttă cu Interesele poj)OrU1 ul 
nostru, ale celorlalte J>')poare, a!ir
ms lă de România lindeosebi du.pi1 
Congrcsllll ~ i.CX~ea, vizî1nd !ău.
rirea lUlei lumi mai d r~t.e şi mai 
bU1ne, fără ainme şi. !ăra 11tiz~e. 
in care să domneas<::ă rLnduieH noi. 
cu adevltnat democJISl!lce, o 01·<.line 
eoon~tcă mal Just.â, mai ech1-
tabUă. 

ADQiljOfC plennrii 
pentru 

propiişiren continuu 

il pntrici 
Atmois:fe:r.a !leiibinte o acesb;.y zile 

de a,prJdie - zile ce vor rămine 
încrustate· adinc in glorioasa C©
n lcă a ~U !AurlrU SQclalismu
lui pe păminllu,l RomimJeI - şi-a 
găsi t incu:nun.area in manlfestirllţ 
coosa.crat.e sArbltoriril zilei de 1 
Mal · - Ziua celor ce muncesc, ani
versirU unul secol de IA declararea 
acesteia ca Zi a solldarltltll mun
citorilor d e coretuliodeni şi a 50 
de ani de la marea demonal.raţic 
patrioffel, aotllascistl şi antirhboi
nlti• de la 1 IMa.11939 dln Bucureşti. 
Toate a.ceste manilestăii - adu
narea !estivă Q.\.n C.."13)it.a'lă, expo~i
ţla omag!Qlll totOOocumentară şi ~e 
c.m>1e, adunările !esli ve di n m~1-
cipllle re.şedinţă de Jude~ - aiu pus 
ou pulere irl l!Umină marele. a~e
văr al epo~U noastre că m.anle 
1;1-cf~ri I ale pre~entuJui soc\1a.list, 
vUtorua aureolat de zorii cwm mis
mullti stut. todÎu.l pollticil înţelepte, 
o13:rvă71itoare a parllidUlul olasel 
mUJtcltoare, aJI l!ncrederii cu car.e 
poporul n-OStru ii urmeaUI neabătut, 
al unJ.tllti l de gind ,şi .acuune a 
MJitu:ror cetâterrlllor pat.rial in jW'ul 
partidului COlnWllsţ ru secret.a.Tulul 
său general. 

Evocaren erokei pagin:l ill'lSCrlse 
în isllanla târli n<>astre de marea 
demonstmlie patriotică, ant.i.fasclslâ 
şi antlrăzbol1nk'ă de acum o Jumil
tate de veac a prilejuit iniregulul 
n osttiu Popol' omagierea acllvltă\.,U 
revoluţi~ a tovairăşulul Nicolae 
Ceauşesou, a tovarăşei Ele~a 
Cea~u, rare au av;ut o ~nt.1-
butle detenmnantă în orgaruzare.a 
ş! desfăşurarea el. S-au vădit a
tunci ~n a cea ~ revoluţionară, 

:\Plritul mlllL~t. ~ta ~ltale 

or~lzatoridi, -ex,perîen1a politlcl 
nle candU!cl1lorului revolujionai.· ce-1 
prel'igui'a ~ otitorUl de eipocu noua, 
tondaroruil tRomânie1 sooi.nlfste mo• 
deme, tov.arâş\.il Ni'oolae Ce3i'J.Şescu. 
~uternic 8lli.mală de 1nftădlrat pa
tos :revo1uUonar şi patriotic, de 
nemărginit devotament !a\ă de 
cau;za clasei muneiboat·e şi a P<>
po11ulul tovarăşa Elena Ceauşescu 
şi-a ad'us o oontri'buţle decisivă la 
mobirllzaxea tineret\.ilwi, a maselor 
tlargl in lupt.a pentru libeL·tate so
da'lă şi naţională. 

La sltrb&t.orirca lntiiulul de Mai 
jubl1,im· ia memorabilelor even:l
rnente de acum clnci decenii, oa
meni~ muncii de pe întreg ou.prln.s'Jl 
pnt.riel s-ou .prezen t.a~ cu suc::~e 
remm<aabFle in toate domenii
le.. Omagiul fierbln&e adus to
varişuluJ Nicolae Ceauşescu şi to
varăşei Elena Ceauşescu, pcnlru tot 
ceea ce au fleut, spre binele po
porului şi al ţlrll, Poartl lnsemn,clc 
sentimentelor de dragoste şi reeu
noşUntl. ale aniaJlrll pic.nare dea 
urma c·u bothirc ouvintUl parti
dului de a rlspunde prin fapte 
rcma~cabUc insufic4itoarelor indem
nurl ale secrelaruJul general al 
partidului, de a rue totul pentru 
edificarea noii otindulri. 

Des:i:>re toate aceste ms ni restări 
de alleasă st!mA şi p1·e\1ui~e. des
p re izbinzille oamenilor, int.l'eaga 
nosstrâ ~mi~li - 1rd0l c1•onicar al 
mersull.ti înablte al \ăril - a rel~
tat Olilpri;!l.zUor, cu petll111en,t.~, m 
a11lioole şi rreporllaje, în rubrici şl 
pagiini speciale, ..în emisiuni de 
i•aclio şi televlzhme, pe m Asw;a 
1aptelo:r autorJilor lor, ale oameru
for. Ji'apte 'Ce n~tă co~vlnigi\
to1· că socialismul se oonslru1eşte eu 
iP<>Porul şt i;>e1'1.liru popo~, t.d.ee-!onll, 
idee-'!a.r, .adevlrexiromatic că p<>ll
ti.ca parti:oului nc>stru este o polltl
cli ~ustă, iz'Y'Oni!lld ~ Intensele 
ţării a1e intregil natllln'I. 
~emen~ tuturo1· celQt' c.e mun

cesc a inu·egW-Ui 'OOSllru popor, 
ziari.Şl:ll, to\f Jucr§to11ti <lln. P.res~ 
slnt angajaţi cu 1·esponsabiili!tnie ŞJ 
dăruire comunlstă in îndepllnlrea 
!i'i11·ă ;preget a sanicin11!1lor ce le l'eVln, 
acţ:ionoază ou toată capacitatea ş! 
.puterea lor de mUITTcă pentpu a-şi 
face cil mai bine dat-O"rla m pos
turile incr~ln\ole. Cinstind rnarlle 
evenhnen'le polHlce ale acestul an -
cea de-a 4ii~a aniversal'e a revo
Juţle-1 de eliberare soc1'ală „şi oa
lk>Mlă, antiliasclslă şi anli-.anl)Cl'la-
Jlstă şi Congresul al Xl'V-lea al 
partid\ilui - prin noi şi Crumoase 
Jzblnzl publicisblce, să sporim ron
tributla mesajului itostru zitu-isllc 
J:a î.n!uptiuirea tn cele mai bune 
oondl\ li a prevederi.lor plv.nu1ui şi 
p1·ogJ~~ar de de~vOltoo-e econo
mico-socială a ţărlJ, l.a ridl~ea 
pa:triei noastre soc.lallst.e pe . c:~e 
mai ina!lte culmi de progres ş i ci-
vlliz.a\ie. 



„50 de • 
801 de la marea demonstratie , patriotică, 

antif as ci stă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939 
şi implinirea a 100 de ani de la declararea Zilei de 1 Mai 
ca zi a solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc" 

Joi 27 aprilie a.c. a avut 1oe la 
Casa Scinlcll simpozionul organizat 
de Consiuul Ziariştilor şi ComitelUI 
de partid Presă' Bucureşti cu ~ma· 
,,r;o do an.I do la marea demonslr'.l
llo palrloUoi, antit3..\CJslii şi anll
rlzboinică do la 1 l\lal .1939 şi im-
11llnlrea „ 100 de ani de la decla
ratea zlleJ de 1 ~l ca zi a soU
clarUăţll inlemaUonale -a celor ce 
munce,.;c''. Au pad~c!pa,ţ caclre d~ 
conducere sl ziarlsli din redacUllP 
publicaU.Uor centrale. 
Lucrările slmpo?.Jonulu,i au fost 

deschise de lovarâşul Nicolae Dra
goş, prim reclactor:-şe( adJu~t al 
?.!arului „Scintela". prl.m vfcepre
sedinte al ConsHlulu,i Ziarlstilor dil'I 
Republfca Socialistă RomanJa, care a 
spuc;: 

Mo1·ea dem~nstra~le de la 1. 1Mal 
l!l3U. in t>i1ganlzarea cw·eia tovn1·flşu1 
Nlcolae Ceauşescu. tovarăşa Elena 
Cea.us~cu au .ivu~ o con'trlbu~ le 
delermlnantA. se inscl'ie în Istoria 
contemporană a Romi1rue1 ca un 
moment glorios, ca un ac't de nilr
mare a puterii de luptă a clasei 
munc1·1:9ar.e. oondusu de Partidul 
Comunlsl Rnman. impotr.iva explbt1-
Uirii şi asu.pni.ril, penţru pls_Lrarea 
fl itlt~i na\io1tale. impoL1·iva războ
iului şi Iasclsmulul pentru o exis
te11tă demn& şi li beJ•ă a ppporuluJ 
român. Slmpoz.ionul nostru are loc 
inlr-o Qerloadă cu oro!unde 3em
nmca.til, clnd f·nlr~ul popor este 
mobilizat inlr-o intensă aclivilale 
creatoa1·e. ln traducerea in faptă s 
ccinvine:erilo1· comunis1e. oatrfatlce. 
r Pvolulion'lN> care-l nnimi\ in sol-
1•ltul pcof~nd pat"rioUc al idellor 
cunrin~a io t>xceollonale1e cuvint.ărl 
nl11 secn~hru.lul ue.nel,°al a~ oartldu
l11i 0 (1o;lru la lstorlc.'t Plenară a 
Cc;miitetuJui Central din 12-H aprl
lie. 1pleruara Conslilulul Naţional 
al F.D.U.S. şi sesiunea M.3.rii Adu
nliri f'fa.t:ion.nqe. GJ·andloasa 8dunare 
populară d in Capllalli. marile .adu
nări PODI.Ilare ce au avut loc in 
ton le Jude\ ele const i lnlte 1n lr-un 
l:>lenar si vhmroc; argument al uni· 
tăţii nnţîonole. nu da,t expresie se11-
tlmen telor care Izvorăsc. d in incre-· 
derea in oartid, din mindr!a oon
lrv reall:-llrlle socleHsle, demon
strind cu pulero unllalea de neclln-

Ul a popor4lul nostru in Jurul par
tidului, al tovarăşului Nicolae 
Cca\,lşescu. 

Noi. zlariş1.il. ca acUvlşU al paru• 
dulul, chemaµ să incrustăm in pu· 
gina ~e ziar. in imaglni~e st ernls1u
nile de radio şi televiziune realltă· 
jlle p1:~.tentulul soclalfsl, faptele 
l')a'menilor de pe între~ cuprins',,)) 
ţ.ărll. avem leinelurl de protuntlA 
satisfacţie cetAtenească şl proresw
nalA. Sîntem chemat! să fim cronl-

Simpozion organizat 
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şi Comitetul de partid 
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carii unul timp eroic. al unei cooci 
glorioase, i,n care - edWcînd n 
lară nouă. socialistă. sub condu
cereP. oarl!dulul. a secreinruh.1i său 
A.~ernl - paporul romim a înscris 
şi înscrie in Istoria mulllmil~narft 
a ualricl o 0112lnă memorabilă. cu 
Rdevă.rat istorică - ori n lic.hidave.1 
lQtală a datoriei externe -. aceasta 
consUlu:Ind o inăl·ealli izbindă a 
poporului. realii~area deplină n in
qependetttei cconomlce şi ool l·Hcci, 
ra expresie concludenl.ă. de!lnitorie 
a suoerlorltătll sociallsmu.luj, a !or• 
\el ele com..Jructie si creatle a unul 
pol>Or stăpin oe de.'IUnele sale. 

To8te aceşte iru~ptulrl sinit lndl
solubll lettute de conducerea socu!• 
taţii de cutre partidul comunist -
partid cu eroice t.raditli revoluţio
nare. lrup dln trupul poporului, 
ldent!CicaL pe de-a-nlregul cu Idea
lurile naţiunii. .:u c.aiJia sacră a 
soc.lulismulul. Marea demon$traţ1e 
de Qa 1 Mai 1939, de ca1·e tşi leagă 
numele un moment memorabil din 
hiografla rev.olutionară a conducă
torului l)llrlidului şi stalulUl nostru, 
fn o cărei orf!nnizare un rol dotei'• 
m!n;:inl a revc>nlt l ova 1· ă ş u \ u I 
Nicolae Ceauşescu, l ova r ă ş e I 

Elena Ceauşescu, va rămîne peJ1 trU 
U,torie ca un acl wlitic care pune 
în lumină adevărul esenţial, acela 
că . încă de la crearea sa, conlinuind 
tr:idlLliJe revolu!Jonare ale clasei 
muncitoare. Partidul Comunist 
Român s-a ilustrat şi a ac~ionat '"' 
pai:liduJ care a slujlL şl s~ujeşle 
ne.abălUl cauza poporului român, 
cauza socialismului. Este un motiv 
de mind1:Je pentru noi să ştim dl. 
incă din anlJ tineri. cel care con
cluce 117.I deslLn.ele Romăndei socla· 
I isle. cel care a dat chlp nou pa. 
li-lei. tovarlisul Nicolae Cea1,1~i:u, 
anticipa, prin {apte memorabile, 
ifemne de eroismul ooporulul nos~ 
tru. un de.~Un exemp,ar. 

tn aceste momente. in care io
t reJ?1,1l oooor artiversea?~ cinel d~
ccnh d~ la memornbt111l sl t?lortosul 
art islQric de la 1 l\îai 1939. in a
ce~le m~mente in care 1ntre~u l 
fll'lnor. avairl in frun•en S3 Partidul 
Comunist nomiin, pe sec:elar.ul 
genernl a1 parlldulu.I, se pregăteşte 
~ intlmoine cea de a 45-a anlve:r
snre a acti,ilul Istoric de l(I 23 Au
f{ust l!N4, ca şl cel de al XIV-lea 
Congres al partidului, este :firesc 
ca si noi. ·gazeta1·11 comunl!>l.1. să ne 
aducem propit!a contribuţie la 
gr.mdioosa crperll care se In!d.p
tuieşte fn România. 

nedâ.m, in co11:tinl,((ire, al11{cm1 e;rp14„ 
1u1rllor la acest ~hnpa:lpn, ln mdlncia 
ludrllor de cui:lnt : 

!n referatu.I .,Tradl\lllc progre
sfste ale clasei muncitoare, ale po
poru.lui romin în lupta pentru 
h'unstorma.rea rcvoluUonarll a 110· 
cJetAfll. 1 Mal - zi ele lupt!!. mun· 
eltoreasel, revoluţionarii. Mi.rlurll 
ln oresa vremU". orezentat de to
Yarăsa Rodica Serh3neseTt. redactor 
de ~pricii la revista „Prese, 11oas
tril ". s-a sous : 

!ncll. de la crearea sa. partidul 
clasei muncitoare a acordat presei 
sale o atentte specla.lă şi perma
nenU1„ ca ml1Jloc modern. eficient de 
legătură cu masele. de educatie re
volutlonară şi · luptă. poli tfcii. Re· 
daclotii inşlşl au rost mllilnnti 1·e
volutlonarl penh'u care ~azelâria 
însemoa nu alî,L un priJej de infor
mare asuprn Tcalllătilor pit unul 
d~ indJ·eptare a lor. „Putem spune 



„ 1 Mai 1939 s-a transformat într-o puternică ma
nifestare împotriva fascismului şi războiului, numărin
du-se printre puţinele manifestări din Europa care au 
avut loc: în condiţiile cind fascismul era in ofensivă 
după Munchen. Poporul român, sub conducerea co
muniştilor, în alianţă cu socialiştii, cu alte forţe de
mocrate, şi•o exprimat voinţa de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea fascismului, instaurarea dic
taturii fasciste în România„. 

- subllnJa tovarăşu I Nicolae 
Ceauşescu - că nu există momenL 
mal imporlanl în Istoria luptei de 
eliberare naţională şi socială, in 
Istoria luptei revolutloru11·e pentru 
râsLurnarea dl ci.a turii ml llt.aro-!a-s· 
cls'te. a infâplulrll lnsurecţiei na~to
nale anlifasclste şi făwirH socleUlţii 
socialiste în 'România, in care presa 
- Iar de la aparltfo. el .. SclnteJa" 
- sll nu-şi Li adus o contributie de 
insemnătate deosebită". 

ln calendarul acestor momente ce 
nu pot II cunoscute i.n profunzimeo 
IărA mărturia atft de autentică şi 
nuar).ţa'tii a • presei, ziua de l Ma:!. 
sărbâlOrftă in tara noastră Imediat 
duo!i consacrarea el pe plan lnter
natlonal. in iulie 18Q9. de cilre Con-
2rcsul socl~llst lnternaUonnJ de la 
Pnr i&. reprezintă un termen de re
krl n lli e~'trem de pre(ios orin 
faptul că .lalonooili. cu o slrklii 
periodicitate. evoluţia mlşcădl mun
clloreşll, slnleUzindu-1 oreocuQările 
imedla.lc şi de perspectivii. Nu e
xlstl1 gazetă ori revistă munclto
reascll sau ow· sl slmolu de stfnua. 
caro să nu N oubllcat numere fes-
1 lve sau tnilcar aoelurl. d11rl de sea
mil sl articole. reorezentatlve atrt 
nrln conllnut.. ctt sl orln semnlltură. 
Ali!turi <le acestM au văzut h1mlns 
llbMului 1ia2lnl de bre.<;11 literarii -
fnreoutul ln aceasUi orlvlnbl f!lcin
clu-t C. Mllle cu Q însemnare „plină 
de nariumul sl ;\VJnh.11 llneretll ". 
tnt-11.ufatA _Iubitei" sl noărul11 in 
ziarul „Munca" din 1093 - şi maJ 
ales de t>OeZle. Autorii sint scrt
llorl consacrat! ca acelaşi c. Mille. 
l. Păun Plnclo. Traian Demelnscu. 
Gheorgh1? din Moldova, C. Z. Buz
rlugan. Ioan Roman, Elena Farago 
şi nllli. dar -sl muncitor.I ale cl\Lor 
versuri Impresionează dacii nu orin 
valoarea lor artlstlcA, cel putJn pri11 
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călduro şi sincc1i1alea sentimentelor. 
Publlca1llle muncitoreşti şl--au 

exprimat !ură lnliczlere deplm:i 
adeuunc la rel.olut:Jile Congresului 
de la Paris. AsUcl, „ Muncitorul", 
'1l':lâllul de presă ni certulW muncl
torllor din Bucureşti , In numârut 
său dln 20 iuJie J889, comentlntl 
conţinul:u.1 dezbaterl1or, evldentla 
conclu.zia cc confirma preocupările 
existente in lara noastră că. ~lucrul 
cel mru itrabnlc, mal de nevoie e;; le 
nrp;anizarea clasei muricitoaro sl 
stăruln\a pentru a pune cap1'i.t rele
lor co urmează pMlru Jiăniltalc!l 
munclto1rllor dlil grebJt.at-0a muncii 
la care slnl sup~sl". La rlndul el. 
1?azeta ,.Gutenberg" a Asociaţiej u
OQ~r~tilor, beneficiind de infot'tnli• 
tlile tran'>J'nlse de reprezentantul 
c.Au Manv. a publicat o relatare des
oro Con!rresul dln caollala Frantcl. 
h~clusiv i'ewlll.~llle adoplnlc, int r<.> 
care şi ac~ re!erlloare ln oreaol
zarea maDUeslllţiei de t Maf in 
l0<1te Olitşele dfn Eurooa si America 

Grefat l!l noi pe st.rllvechea wbA
loar e a reînnoirii naturii - Armin
deni. 1 Mai muncltorl""!c a !O$I mar
<'<it fncă fip Orima dată. fn 18'10, 
nrin manlfestl\ri vllwroase ce l"'P· 
llefau oot<'nllnlul t inerel mlscărl 
nroletare. 1)l'eflin1riricl rolul ei în 
fAurlrea istoriei. Mărlur:e r„ nce'-1 
<:eno; 5to11 nAcrinlle i;azetet „Munca". 
<1r~n al Club~h1I muocito_rilor rVn 
Bucu.rest!. constituit ca nucleu n1 
vii torului partid. DupA ce prezen1JJ 
cltitortlor modul io care se desfă
şUrase man.l!estatia de la l mai 
1890, at1lorul arlicoluluJ res~tiv 

tăcea constatarea cll „Bucure>.Jlli 
n~au văzul încă (o sărbii'loarc -
n.n.) aLit de Impozantă şi alit de 
linişliUl'i _ Dar şi cele ale publlca~lcl 
lnlltulate „I Mai". numlr unic, 
festiv. cdlwt in l901! de ci\trc cercul 

„Romunla Munclloai-e". ln care au 
apărut. arll<.'<>le ale Iul I. C. Frlmu, 
ToslI Nădejde, o scrisoare a Iul Al. 
Constantinescu, versurî de Th. N9-
culuiu şi Ion Puun-Plnclo. ,,tntîl 
Mal - scriu I. C. Flimu - Lu eşti 
simbolul re,·ol\el caro cup1indP 
lrmtii clasa muncitoare COl'ltlira unei 
olări de lucruri care o apasă şi 
ucide. tntil Mal. tu aduni pe toU 
asup1iliî de astăzi ca ~ trlirbăto
renscă (erlcJrea de mnne". 

Dacii lnl \iol manlfesta\llle de 1 
Mal erau o formă de luptă pentru 
reducerea zllel de lut'ru la 8 ore, 
adoptarea unei lestisln~lî caro să 
µrotewt:e munca femeilor şi copl
llor. şi 'Să amelioreze condilillc lor 
do vlalâ. troplat. oe măsura creş
lerll capucilAl1i d e luptă n clasei 
muncitoare. la aceste revendicări 
<;-au adăugat aJ tele. nu nu.mal de 
01·din economic ci si P-Oiltlc. Prin 
mi1locirca presei sl a altor male
r inlc de oropiu~anciă se p0a~ recon
slllul. astfel. evolulia oreocuolirlloi:. 
de 111 un an la allul. tn fondle de 
Mnlt>'!l.'1ul ~tlcial-pollUc. T..ozlnclle 
demon.-.'"1.rantLlor. relle!in:j oblect!-
E'l~ !mediale ale orogramulul nar

tldului rla<:el muncitoare. amintesc 
mereu 11:1 felul rlf' oer.rnP.rtlvă al 
) uotel lor : revoluţia socloli,...tl. 

t n 'M>Oea intP.rbelldi. mlscarea 
m\l,cllnrPJ1'11"~. Intrat~ Jnlr-n el&oă 
Sl.lnPrloarA a devenirii sAle ~I orga
n ln1t'I n<>nln.1 orlmn daUI la scllrâ 
natfonală. orln crearea Partidului 
C-Omunist Rom~n. no lmo1'11T111Jt '!tub 
conducerea aceslu!a. manl:festaUllOt' 
Mie o mal marc! combitttvillrtc şi , 
totodată, caracte1•uJ de afitmare a 
unWhil de actlune în lupla împo
triva e.'pJQ.'.llărli. a reaclluntl. n ras
cli:m11lul $1 a războiului . 1n oceţl 
context. partidul s-a preocupat dt> 
organi7,;irea und adevllrate l'l'\.cJe 



de pubUcalf i cuprlnaind 01,gane cen
trale ş·i locale. de lnfonnare Renc
rală si ~lizate pe categ()rli tle 
ocupatu. virsUI. sex. în limba ro
mână şi 1n llmbllc naponalit.ălllor 
conlocuHoare. au cele mai d iver;)e 
regimuri de periodicitate. Mai inbi 
ziarul „SoclaJism11l " si apai, 1n con
di~lll~ {!rele nfo llogalll:ăl.U. din I? 
nugu.st 19:JI, „Scioleia ". ca organe 
centrale da pres.i. uu p1·opai;at in 
mase cuvint ul pnrlidulu!. ex plicind 
lmoerat1velc momentului. interesele 
vitale ale mw1citorimii. ale întregu
lui popor sl căl5uzlndu-le in ac
liune 

ln conditllle ascensiunii !nscismu
lul, ce perlcill.il cuce1·1t·llC? dl'!ll11'1cra
Uce şi îns(L')I lhdependenta :>I suvr.
ranllatea lării. Pre~a comunistă ile
IUllU sl 1c~alti şi-a făcut datoria rlP 
purtător de CU\·int al parUdului 
clemascind aceaslă amenintare in 
toată Jn"avltatea ei st chemind ln 
coalliarea tuturor Corlelor oro:rrP
i;fste. Nu se ş!Jnsese inc-ii o::nn l 
luolel01· r evoluUonarc clin înnuarit>
februRiic 1933. cnrr. relevaseră lm
oortanta renllzi'lrll unîtătli de ac
llune a clasei muncltoare. Identitate:> 
lnk!reselor nceste1 clase cu cele nlo 
1ntre!!ulul popor. cind pub11calÎile 
rcvnlutioru:i:-e.. in frunte cu .~Scin
toin ''· SC' anqalau ro sustinerea ac
livttAlil CnmitcCului nntional onll
r11-:er1~t COO&tiluft din !Jni~.IAtfvo 
P .C.R .. in i11n1„ ~~el:isl im. Alnlurl 
ci" Pt>rscmaUtă~i de se:imă ale vletll 
stltntmce şi culturale romanf!$tl. 
inti-e membrll comltel:ului activa 
f.inârul comunist Nloofae Cea1J.Şe3Cu, 
aOat mereu in primele l'lnduri ale 
lupte) rovotuţlon-a~. in focul cd
Mm şi-a cll!Ut personalltat.ea ele 
vlltar con<lucUor al Romănlel so
cl.ai'iste. 

Solldacitalea in lupta antiiasclbtă 
devenise o ccrlntii vil.ală - a nrălal 

„Marea demonstraţie de la 1 Mai 1939, desfăşu
rată sub semnul unităţii, al Frontului Unic dintre co
munişti şi socialişti, a evicf.enţjat cu putere hotărîrea 
eroicei noastre clase muncitoare de a se opune fas
cismului şi politic ii de război, de a apăra interesele 
naţionale supreme ale României". 

ln încheierea refetalulW vo1'blton
rea. Numai la ~-unpania po11licl\ din 
lflJ(l au lual oarte -oe-c:-te 30 de or
ixanc de Presă teqnle. a.nate sub ln· 
fluenţa partidului comunlst, din 
Bucureşti şi din n1le Jocalltliţi. care 
nu eclltal numere Ccsl.lve în clnsten 
aceslcll surbăf.orl. 

• .lmporta·1,~a dco<tebUă a murii 
<ICJ11onstratli de ln 1 ~tai 1939, ro
lul dct CTminant al to v aru ş u 1 u I 
Ni<'olnc Ceauşescu , al to var! ş e I 
•.l\!na Ceauşc:.ru iu ori;anin rc.'\ şi 
ilcsfăşurarca arestui i.slor lc evml· 
ment. Presa romunlstu. democrnfic.'\. 
nntiCascistă despre ncca$~ă uulcrnlcii 
vlJicmro ln luptl\ a muncltorlmil'' 
C(•nsUtu.ie lema 1·t~f<m1tulul nrezen
U!t de 11')\tatikşul SUvlu Ac·~im. r~
rl11ctor de rubrică la zlaml "Scbl
tcla": 

S-a sous cu indreotă\.,ire că in iii· 
trirlc sint evenimente care au clllrul 
fi„ n lvrnina cu remarcabUă fortli 
t1·ă111Hurl f•indamenl.ale. rfo permn
nenUI a1~ felulul de a fi. da a airJll 
:;I 11 actionll ol unul onnor. evenJ
rnerttc c;orp rac! sA rllzb~t'l\ ru oul"re 
lA. ~'"r"f;llli. yl1>t 1l <i()1itiN> vrPrl1~. 
asplinatflJe şt nAdeJdile 'cele mal vil 
ale acestuia. Pentru oopon.rl roman 
un asemenea evcnlmcnl este ITIJ"ren 
deml)llsLratfe pntrlotlcă, an;acasoli;li\ 
sl antlrli~bolnlc.'1 de la l Mal 1~30 
din Capitală. in ca(lr1U ei llu:;lTh1-
du-se pregnant paLrfotismul f ier
binte al oamenflor pilmintulul ro
mâne.se - muncitori, tărani şi lnte
lecluali -. alnşam~ntul lor 'I.o v<1-
lorrte democraţiei . aprehensiunetl 
profundă 'fatl\ de curent<!le Pi>llllce 
exltrerruste. totalitare. volnt;a tor de 
:\ up'lfra. cu orice l)ret u.nllalen sl 
suveranltatea palrlel, vocatla Jor dn 
pace şi cooperare. 

More;i demonstraile patriotică, an-
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t-ifasclslă si anlh-3zbolnică de acum 
cinci decenii reprezintă un moment 
de \tir! al lu.ptel desCăşurate de po
porul român impotrl va iasclsmulul 
şl a r.lzboiulul. Tezaurul experlen
~el dobindlte de partid în coalizarea 
for~elor silnătoase alo neamului a 
r~ fmbogtlUl la 1 Mal 1!>39 cu 
contl\!.~11 POIHlce ~I pl-acll'.ce de mnre 
insernnătate. care nveau s6 mriu
rcmscă oroCund acllvllatea vilton.r~ 
11 partidului. tmpulslonind strădllnl
ilc şi eforturile intreprinse in vede
rt-~'\ reaU~rll unlUIUI de volnlă sl 
ncţlWle ;i oopcm1lui a salv1tardărll 
~nor istoMC'~ cuceriri: unitatea nn
llonai-~U!ll\, lndt'J>entlenţa şi su
verMllal<>a polrlt'll. 

fn lt1m.lna ace:r.tor imperative cu 
caracter vital n pregătit ParUUul 
Comunist Rnmlln maniicstl\rlle 
mu..'lCitoreşll do la 1 Mai 1939. A 
fo.<t. creată o comisie de parlld cu 
rnenirea de :i aslJ?Ura moblll7..are.'\ 
energiilor revoluţionare ale onmo
nllor muncll. realizarea uniUl{ll do 
1;1ctiune m\tncitorensoă. 1·alJet~11 în 
ll~rul clasei muncllotm~ a altor clase 
şl cal~oril sociale oenlru ca~ erau 
aproape d <? lnlmll preienLul 61 vi
itorul l)alriel. 
Dobtndoşl~ o proiundă semnl!lca

Ue !aptul că în c:omponen~ comi
siei a fost desemnat to var li ş u I 
Nicolae Ceauşescu; acest fapt dătlea 
reUeI pxegnanl largii prcţuit·t de cD1''? 

s;e bucurn•J ln rîndurJ!e partidului 
a c:t.lvilalea HnArulul militant comu
nist. inaltele lrăsăluri moral-politice 
care iJ caracterizau : abnegatla şi 
neinfrlcarca revoluUonară, tăria de a 
sta demn şi (lrept !n Caţa greută~llor 
şi prl.vaţluniJor. fermi latea: co1wln
ge.rilor µarllnlce, energia şJ puLerea 
de muncă Inepuizabile, incredei-ea 
nestrămutată în justetea cauiol 
rJarlidului, in lrlumtul dreplcl snle 
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Simpozion 
lupte. Documentele epocii, mărtu 
rHle celor car<! l-au owioscut contu
rează şi in acea perioadă dlmonslu
nlle unei exemplare acUvltă~I revo
lu1Ionare. atesUi prezenta sa nemij
locită in primele rinduri ale muncU 
consacrate pregătirii sArbălorirU lui 
IntU Mal, fin\elegmi de către 
cercuri tot mal largi a nevoll acti
vi.zătil în sens m1Jl.lant antitascr!it a 
t4lu1·or oa:tnen.Uor mwicl;:I. Pre-.i:enU\ 
mere1.1, alălurl de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, L o v a r ă ş a Elena 
Ceau.Şucu (Petrescu) a avut o re
marcabilă contribuţie la mobilizarea 
la luptă a tineretului Capitalei. do
\•edind alese i nsuşirl de luptător 
revolu\ionar. pro!und devotat cnu
zei patrtidulul. PoJ>OruluL ontdel. 

Munca desfl\surak'\ de parllld pen
tru pi:eglltlrea demonslraţlel a '\'odlt 
bogat. la 1 mal. 1039 i n Bucureşti 
desflişUl1tndu-se o mă:roaţă blilălle 
revoluţionară. patriotică, antifascist!\ 
şi antirăzboinlcli cu un larg dir>un~t 
tn conştilnta întregului popor romfln . 
Evldt-nlllnd 111a.rea valoare a aei;tu
Jµl muncllor.lmlt p:rln cru-e cl'ştlguJ 
pe o zi el'R cedat statul uJ în v edc
tea inzestrf.irll a,rniatel naţionale. 
ziarul „semnalu I" conch idea tn nu
mărul sAu d in ~ mal : ,;Muncitori
mea dovedeşte asUet că pentru to\I 

romanii unltntca natională este mnl 
sCinlă decil orice ; \ara este pregă · 
Lilâ nu nwn01I din punct de vedere 
sufleteşte". 

Relevind (aptul că la 1 Mal 19J!l 
sensul profund ni SiirbălOrll Muncii 
, a fost unui de unitate nall<mnlu, 
de clmenlaro şi deplină a!irmare a 
clasei muncllo1'eşll in corpul naţi
unii". prestigiosul ziar „ T impul·' 
arăta în nurn~ din 3 mal : ,.Ziun 
aceasta a lnscmna~ sfirbă lo1·i rea si 
legăminlul muncilorlmll rom~neşli 
pentru ap11rnrea $i dmentarea unJ
lătH şi indl!penden\.el nationale („.). 
1 Ma,! 193!> a arătai o <lată mai 
mult că munci,forlrnea este - în 
toate limpur1lc şi sub orice semn -
temeiul. baza şi substan\.a Naţ.llan i l, 
c-hezăşia prn:1perlllllii et in pace sl 
apărătoare:. ei atunci cind Patria o 
cere. Acesta e sensul n ou oe cnro 
1-a cunoscut Ieri o veche şi elernu 
~llrbătoare muncitorească ". La rln
dul său, într-un articol lnlltulat 
1.1em:nificatlv „ Patdoti~mul munol
lorllor ". ?.inntil "laşul" remarca 
semnHica~llle zilei de l 1\fal 1939, 
resorturile orofunde ale oartlclp(irll 
Impunătoare la manifestările din 
ncea 7.1 : „Evenimentele din ultlmll 
anl care au dus la desnin41sea 11 
patru state nallonale. au avul \lo 
adtnc ecot1 in llu!letele muncitoreşti, 
c-.are a u l«!NltîL astf~l 11men1'n·tnt~ 
1nr;esl teme1111n o!icil şi ale nrom'e
~ulul (.„1. Muncitorul român i;e 
J1:iml.P strin<1 ler.at cJo a~~t o'imint 
ramânE!Sl' ne C'l\re muneo<>l". rt ln 
t"are ~ hn'in~te. care-i d'i 11ri1cul 

1 Mai 103!1 - grupuri 11'! muncitori, organizaţi 111 bresle, dcmo11-i1 trlnd tn Capitală 
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1 nternnt1onală, ~iun de l Mai 1939 
st! ihsc1·rc inire acele momcn~ de 
!1itur1c cnP :tu inri11r1t pro(untl 
1nersul \•ietJi lJOpo11,1lui român, mu· 
uwn(e c;·1rora timpul le l'Clevă me:. 
rcu nnl şi J)1al:e dlmegsi~ml e.rolcr. 

I n n:feratlll lnUlulal „Scmnl!icu
t illc noi ale sărbătorl:rli ~ilcî d(! 1 
M.1i in nn li cons1ruc(M sooialis lc. 
An,ţ:tjarca pres t•i in in ri'l.iişarca ma• 
riJur s ucc1: o dobinditc tl e nJ:is a 
munciloarc• în inlrererea soc:ial lSUl, 
in po1mlarlznrea rcalfiilrUor poporu
lui io inrnvtulrea mârclclor pro
i;r.:unc ale parliclulul ]lenlru dez\•Ol
t.irt:i\ mutl llalerală a p a ldci·' , pre:~ 
1cntnl dt? lovai-ăşul Gbeţirgl\e ~lln· 
lnzl, sccl'eta1• rcsponsabU de J'edac-
1 •C :11 g ,l'./.PlPi „Munca•·, so i<puno : 

hl preajma lntiiuluî de Mai -
:-:imbolicn :d cînd cla'i;! munţ;llQ~1-e, 
i'l\ll'C"Ul pop(lr romun ÎŞI ~lebl'eazil 
1<•:.de le muncii libere, creatoare:, 
1 roic ... înLr-o \arii şi inti·~ epocă de 
măreţe 'impllnlri, slmbOllCtl zi, de 
un secol înscrisă cu l'OŞU tn c.alcri
ctnrul sol!dorilliţil luturor celor \!~ 
rnuncesc, speră sl luptă pentn.. un 
vUlC)r luminos, pentru liberlnle, 
pcnfru pace in i'nlr~ga lume - rm
\lunea nrJMlră a aflat cu deosebită 
c:ntlsl.!lc\ie şi puternicii \•lbrni1c pa-
1rlolic;ă ve111·ca J~o1·1cii. ncee<\ cfi h1 
s1!1"4ftu1 a.unn marile Romfuiia a li
chidat dntoria extemii. 

Jmpllni rt!a ucesl ul net memorabil, 
c\lre mai•cheaw. peni r\l PL'1 ~ datll 
rn l<ilqt ia mll!marl'l a pol)()rulul .no:>· 
tru, iie:llJzarea lnd<"poodentel tx>ll
li!ce Şi ~onomke dl"?linc a 'ft()mA
n'iel. cu, p1,1lln ~ir11p fn;tintea l\l)ţver• 
i;i)rii A 50 ele ani de ln mnrea de· 
m onst1·l;!flC uau'iullcil. anll!asclstă şi 
nnllrli7tboinică d~ la l l\loi 19:$1! - • 

eveniment pol1Uc de inatt~ upr~Jere 
ş( largfi rewnuntli rnterua\ională iJl 
\!Onşll int.i vrcmti - • .ne oforil plă
cutul 1>rllej de n omagia, împreună 
cu 'Para, cu t>r<>Cund~1 vibt·aţle ş"! 
mindrle patriotica, pe cei care s-au 
1tili1t atunci în fruntea organliâril 
şi desfiişunlrll acei.tei pulemlc• 
t:nÎlni\estări, PC cel C.1.J'C astăzi $în\ 
mi ndtfa şi nădejdea \ăril , ilustr~ 
personalHltfi ale iStoriel şj poporu· 
lui român, ale lumli contemporane, 
1ovară~ut Nicohie Ceşu.şescu şi 
Lova1·u~1 Elena Ceauşescu. 

I n ~rioado. cal'e a I.recu t de la 
Congresul al TX- lca al p.qrlldlllul, 
congres ci:n:e a ln:iugural o 1,1ouă 
epol'ii revolu llonară. de adcvăcal.ă 
renaştere si inflorirc m1Uonnlă -
„EpCICa Nicolai:: Ceauşescu" - clasa 
noasl1'ă mun~i Loa,i;e, dezvoltată !ară 
precedent. al1t sub raport numeric 
dl şI calllaliv, a devenit prlnctpala 
fu.rlă de p1 ogres economic şi social 
al lării. Su.b fotiurlrea puternică u 
gindicil ş1 acUunll rcvolu\iQJ'lare. alo 
secret.irului general al pal\lidului, 
lovară.şi1J Nicolae Ceauşescu, a spi
ritului innollor, out;e.1.lltor, proful\d 
l'cvolUl lOMr promova t 1n fnlr~a 
uclivllalc o partidului şi statului. a 
nn1( loc o puternică (lezvollare şi 
modernî1.iu·1: a roi;ţelor de produc~ie 
şi repnrllwre a tor al'lnonioasl in 
toate judclclc \.firii , per!ecllonarcş. 
!'ela(Hlor economice şl sociale, a or
g:ihl1.iiril şi <:onc;lucerlJ spciet.c'\UI, in
s1Hui1'ea sistemului democraţiei 
111u 11citoreşt1-1·cyolullonare, dezvol-
1:lrca puternicu a şlllnţel, invăţ!lmjn· 
Luh!'1 şi <1ullul"r! • . at'.lnte itub irdi·u
marna ele !naltă competentă n 
l.o\111·aşc1 acadcmrclnn doctor lnglni>r 
Eh:na Ceauşe:;cu, p ersonal!iate dr 

Simpozion 
lrunte a conducerii parlfd ulul şi 
statulul nostru, strălucit savant ~e 
Pt<?Sllgluasâ .r~put.aţle lu ternaiioU.alf\. 
1mpre unil cu inl.regul pupur român, 
rlosa mancHoare işi demonstrează 
a.sL:iZI patriotismul al•dent. incunu~ 
nind aspicaliUe şi Idealurile. ina.Jte, 
LtuguLele lradlt.il de muJU~ă şi lupln. 
prin maleriaJluuea gmru:tion.sel<>r 
pxo.:rame de d~vollru·e a palr'lei, 
l11l1U110 de pll itltld. pifo e!Ol'tul eroic 
de a inâlta România. in perspedi•a 
'>HrşlluluJ de mllcnlu. printre lllr tho 
avansate ale lumii. Sc aliă cuprins 
în această •aottvttate . di: înaltă r 6.&• 
pundct·c lslo.rlcâ pentru- a!ll'mnrea 
Sl1pcnoritâ1il orînduirll rociali.sU', 
pe.nlru o lwnc rru:ti d1 e:lplă şi mai 
uvnll. pentru progres şi pac<:. 11ut~r
nicul mesaj de ~Udiu itate lntcma
t iona lil al tuturor celor ce mun cesc. 
al inţre~uluL popo11 romtin cu lvat~ 
tortele rev~lullon.are. cu pi\rllldel~ 
comunlst.e. muncitoreşl l şi 1>roi:re
slsle de pretul1ndeni cu oum!lnu 
muncii ele pc tontc m:irldl~nelc. 
pentru tr<inS(ormatca fnnultonrc a 
soclel~I i I , pentru P nou ii orrUn c> 1m
ll licit şi economică mondialii. orn
tru cle1.nrmare şJ pace. 

în c.ontim1arc vorbitorul u i;pi.1s : 
Şi în acesl an, mal cuprinzălor 

ca orkind, gindLlrile şi sentlmcn.tcle 
piiflwulle de ma'rea sărbiltoare 11 
muncii siril insolite, pe lot cup1•ln
su1 1arll. in fabrici, în mine şi pe 
ogeiarc, pe ~mntiere sl in laboratonr~ 

Ai;r.ec1 <ir l<i nia rea demomtraţie pal rlotică, anli.faşcls1ă Şi anLlrdzbolnică de la 1 Meii 1939 ăln. Bucureşri, 
in organizarea şi. desfc'Sşurarea ~ifreia 0 contrlbufie determinantă au avut tovarăşul Nicolae Ceauşesc11, 

tovMli şa El,e na,, Oeau.şescu 
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Simpozion 
de un boga.t şi eicpresiv 1-aport 
munclloresc. RaPoH. al vrednicie!, 
competentei şi răspunderii care ex
prima. prin convingătoare !apte de 
muncă, holădrea, elanul şi dAtulrea 
patl'10Lică ce i'nsu!le~esc 'Clasa mun
citoare, întregul Popor :român in iO<; 
!ăplulrea mw·eţeJoi· programe ale 
Congre$Ltlul al Xlll-lea şi. Confe
rln~ei NarJonaJe ale parlldu'lul. io 
transpunerea neabătută in vinţă a 
o r ienllif'llor şi lnd1caţ;iilor sccreta
tJ"UJ,U•t gem:1·aL.a! PlH'LlalUUJ, \ovaru::iUi 
1) ·J.(;U1~u L.<:auşe.cu. Z'rc\fedeli ae 
pian reaJ.Juild rnaini.e <1e le.llllCll, 
uo1 01J1ect1ve economice şa noi i>l'O
ousc, onorarea sarclnlfor la e.xport. 
SU(;(!CSE: m acuv1unea de moderru· 
z.ai:e a proouc.ţ1ei şt de ridicare a 
c1uHa\11, J'educerea chettuieHlor rna
trerlate, euc1enjă sporită - lată 
„genenceie• sub care se inmănun
cnea~ in p1·esa noastră, în .frunte 
cu ziarul „~cmte1:1 ", .numeroase!e 
rea.ltzărl de prestigiu Jnscrlse ln 
cronica lntrecedl soc1alisle larg des
fnşu1•am in cinstea lntilulul cte Mai, 
a marilor evenlmenre Politice ale 
anului: aniversarea a 45 de ani de 
la revoluţia de eliberare socfahl şl 
na~lonalâ, anLLfascl.stâ şi ancltmpe
rlalu.tâ de la 23 August 19-H şl 
Congresul al XIV-Jea al pai;t.idulul. 

Esle un moment potrivit de a 
releva în al mosft?l'a de vie eferves
cent? polltloă şl Jdeologicti, ~· nol 
şi mă.1:eţe 1zbfnzl pe IrOh\UI muru:U, 
cu care inlreguJ nostru Popor Jn· 
t1mplnA lnUiul de Mar, rolul presei 
din ~anil naastvft rn pi'<>pagar-ea CU· 
vlntului de IUmlnă şJ adeV'dr al 
parUdului, pentru mobU!1Area po
tentialulul de muncii şi creaţie al 
f,ofregll nalillrrl lu ll'achlce\·ea în 
viaţă a oolittctl purtidulul de trans
formare soclalistli a pairiei~ de a 
releva cmnhtlbul!a de prel a presei 
la marile pretacerl de ordin econo
m ic. pollUc. wnan ce 11u Interveni~ 
in fizionomia \-Orii. la modelarea 
omulul nou. la îhCipl1,1lrea inlre;.~ I 
pollLicl lnlerne şi exlerne a partl· 
dulw şi staLuluI nostru. Cu prcell
dere in epoc,a do glorioasă istorii» 
r4>voluUonară Inaugurală de CDn · 
l\'resul al fX-lea, presa, ~ncllciind 
de îndrumarea dJrectA a secretaru· 
lui general al P!ll'lldulu.I. lovad.sul 
Nicolae Ceauşescu. a devenlt o tri
bună activă de pro°'ovare a poli
ticii c1·eattn1re a PllMiduH.1h cronică 
vie a muncii eroke desiăsurală in 
toate domenme construcliel sorJa
lisle. instrument eficace fl'l o\lm\J
lnn111 en.ei'gfllor inlregli naţiuni ta 
inlăplulrea măretelor oroa-rame dl' 
dezvoH~rc multilalera1ă a palrlel. 

Ca p:ărle comp0ncmlli a s'istemu
lui democraţiei muncitoreşU-revolu
ţtonarc. presa este chemat~ să se 
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situeze şi mal pregnant tn ac~uail
tatea dezvollirll econom.lco-soci.alc, 
sA-şi sporească aportul la dezbale
rea şi soluţionarea pt'Oblemelo!' t>;:? 

care le tldlcă progresul nostru ac
tual. Reflectind opiniile mllioanelor 
de cetătenl a l Românie) socialiste, 
sluJlnd ca ·tr11:lună a ex.pedentel 
fnalntale in loale domeniile de ac
tivitate. ca m1Jloc de generalizare 
a initîallvelor muncJloreşti· apărute 
pe terenlil fertil aJ Întrecerii socia
liste. intervenind const.rucllv, cu 
combativitate. acolo unde energiile 
umant! i;c cer mal vlg.uros anlrenate 
in proceliul dezvoltării. presa este 
datoare să stimuleze şl mai putctnlc 
c1•<'$1erea răspunderii coleclive a 
oamenilor muncll in calllntea 101" de 
proprietari ş:î produc.'ltort care au 
in administrare o parte a bor,ilUeJ 
întregului pQJ)OI', să mobHîzeze mai 
ncliv polcntialul de muncă şl crea-
11e al natlunU în în!.ăptulrea exem
plară a politicii partidului, să-şi 
aducă o coolribu'tie mer<!u sporită 
la formarea omului .nou, la mode
larea convln1terllor comunist-o. 

In referalt,tl i•ntil.oulnL „Presa, tri
bunA u c popuuu-&are a 11ua.rilor 
Jdd şi teze aJe partldaJw, ale 
tuvară,Şului ~fooJae ueauşescu pri
vand soudaritatea millta.ntl ou c~ 
m uncitoare. cu rorle le dcmocratr~, 
progresiste de pre tutindeni, in lupta 
pentru !Aurirea unei lumi m al 
drepte şi i:iu1J bune, pentru pace $1 
in1e1egere in.lre POPoar c", tovarăşul 
Constantin .fllorea, redactor-şef ad
junct al t>evi;stet ,.Era sociallstl'', a 
arAtat: 

Ln ac.?Sle momente premergătoare 
zllct de l Mal. puternic tnarcate de 
isL(lricele: h61:ii1'irl ale înaltelor fo
rumuri de partld şi de stat, de o
rlen tărtle prlncl-pial~ .!Cundam~tale 
de: h'>vm·i:tŞul Ntcolae Ceauşescu, 
c1:111e deschid noi şi luminoase per
spl'C!ive inAinlllrli rerme a .RQmu
n1el Pe calea snctausmulul ·şJ comu
nhmuJui. cfn!'I întregul Pol>Or anl
\.erseau1 lmplinlrea a 50 de ani sie 
la m&1•ea dc.mo.nstr,atie patdotjctt 
nntuaselstă şi anLirf'Jzbolnlcă din 
Capitală. ziariştii romăni, jmpreunâ 
cu lo~i riil ttn·ll. işi <!Xprfmă senl1~ 
menlc:Jc. de recunoŞUntă şi m1ndt'f~ 
faţă de p1·odi~ioosa operă revolutlo
nal'.ă a conducătorului partidului şi 
~Latului noş'U•u, plenar consaora14 
fnllorlril patriei socialiste. ridicării 
el pe trepte superi1>at'c de prostre." 
st civi,ll'ZS!fo. atlrmiiril crescînde a 
Români.el pe plon mondial. ca ~b1l 
socialist r.>e deplin independent rlin 
punci de vedere ec<>QOmic si politic. 
cu o contdUU~ie nctlvă la solutto
narea p1·0.0lemelor comple.xe ale con
tt?mPol'31leitA1i1. Pentru noi. cel ce 
acUonrtm pe frontul lcleologlc. opera 
rnorellcă şi poUll~ a secretarului 
eenern1 al parUdului. inlrea.ga sa ac-
1lv1late prnclîcă reprezintă un mobi
lizator indemn. un .sţrliluclt exemplu 
tl<> abordare creatoare. consecvent 
1 rvoluţfonarâ a p1'0Ceselor şi reno
menelor caracterlsllce societltil rn-

mfineşll. cie~vol tlicll sociale contem
pornnc în ansamblu. 

ln acest cndru.. presa dtn tnrn 
noastrâ cvlclentiazâ cu doosebllQ 
mmdrie şi aleasă conside1-n1le Tolul 
hotArltor al scx:retru·ului general al 
parUduluJ. preşedintele Republklf, 
Lovarti ţ1ul Nl·colae ~auşescu, în ela
bornrea şi promovarea PollUcll 
ParUclului Comunist Romăn de in· 
dependentă, paoo şi l~rgă colabo
rru·e 1nternat1onala. de intArfre a 
unltAlil mişcării comuniste şi mun
citoreşti. a solidaJ·Hi.iţli tulut·or !or
ielor revolU!lonare şi progresiste. 

Even1ment memorabU. cu lar&i 
rezonan\e interne şi int-ern.a\,io.nale, 
vib1·antă chemare la unitatea clasei 
mundLoare, a p0poare1or 1mPolrlVll 
fasdsmuluî şi războiului. marea de
monst1'{1tie de la 1 Mal 19~9 din 
Capllali'i se !n.<ţerie Organic l:ri an 
samblul tradi\i.i'lor revoluţionare, 
lnternat lonallsle ale mişcării soc1a
liste şi muhcl.loreştl din ţara noas· 
tră, ale Partidului Comunist Român, 
care demonst.rea2A că 1ntotdeauna 
rev<>lu11ounrll romiinl. torţele .revo
lurlonare. putl'iotke. dcmocralice. 
p1·ogresi~le din Romunla şi-au Iăcul 
cu cln!.te datoria, atit fa\ă de Popor, 
cit şi fatli de caul'.a geherlrlă a 
luptei revolu\ionare, pentru pro~res 
şi pace, imPolriva rascismulul şl 
r•lizbolului. pc"k~ dernoera~le s1 sn
cialh1m. 

ConLlnuind şi dezvoltind pe o 
treap~ nouă, calitativ superloai:3 
bogatul tezaur Iii. tradJlNlor sale ln
lernatlonallste, Partidul ComWlL'>i 
Român, in mod deosebi t după t:on
gresul al ! X-lea. s-a a.ClJITTta1t ca uo 
put.ernic şi activ det.nŞamenl el mJŞ
căril comuniste şi muncltoresli. al 
tron.tu.lui a ntUmperlalist con~
ran. tn acest sens, in paginile pr„
sel noastre este evidenţiat. la loc 
de frunte. adevărul că tezele înnoi
toare elaborate şi promovate ferm, 
in ultimii 24 de ani, activitatea ln
ten!ifi des!dşurală de parLldul nOl>
t.ru pentru întărire~ oolaborărli şt 
sl;\lldarlUitll tu1turor for(lelor revolu
\,.ioruire şi progresiste, contributia sa 
'iubstanţîală la înnoirea concepţ1et 
revolt,1 U<>oare desp1•e soli dnrl ta te.a 
lnterna\ionalll sînl lndisnlubll Ieant~ 
de gindl rea inalnlală. nova1oare ş1 
stcllunea fermii. revoluttonnrA ale 
tuvlll'âşulul Nieolne Ceauşescu. pl'u
motor slTăluclt al noii unllătl 1a 
mişcării comunlsle. al solldar Wltll 
t1,1turQr !ortelor revolutionare. InalD· 
late. 

A.şa cum ('Sle ~unoscut. in promo
varea oolfllcli sale de: solld.arimtt
lniQmaţională. pru-t!dUJ nostru oor
neştc de la unllateâ dialectică dintre 
tndalorlrflo n.aţlonale Si cele inter
na~lonale. de la adevi}rul pQtri 'lit 
căruia apllrarea consecvenlă a ln · 
~or proprlulul PQpor. a in4!
gi·IUitU şi suveranitătil uatrlei. asl
fiur01·ea viotorle1· t·evoll'ltlcl sl con 
i;tructlei S!>CiaHsle. a dezvoltănii ~I 
perl'ecliooiirii noii orindu.lrl i1l nro
prla !,aril constituie principala obll-



găii~ I\ Cte~1ru1 pm·ud 1·evolut1onar. 
cra1erlul Iundamcnu11 al inds?PLI· 
nml indalo1'inlo1: sale rnLernarw· 
nallstc. l..n Jumlnn ac~Lor conslde~ 
renlc p1·inc1piale, a h<>iărirUor re
cenLe1 Plenare 3 C.C. aJ P.C.R., 
presei noastre ii r evine misiunea de 
a rchi\•a cu şi mru multli p1,1tere 
concluzia că marlle succese obtlnute 
cie poµoruJ nostru In anu cons11·uc
l ie1 socialiste. îndeosebi după Con· 
gresul al IX-lea, ridicarea patriel 
pe noi trepte de dezvoltare, perspec
tivele pe care le deschide lnfăp
tuir<?.a cu succes a orlemârllor de;t· 
\'OltărJ!i econom1co·sodale a Romă
nle.i w cin~lul 1001- 1995 şi pin.ă 
în anul 2000, supuse aprobărli Con 
g,resulul al XTV-lea, asigurarea de. 
plinei lnclependen:te e<:onomlce ii.I 
politice a pah'Iel, cu urmare a Uchi· 
dă.ni datoriei externe. asiguL-ă cres
l erea continuă a contdbuUeJ 0&rt:1-
dulu1 şi puporului no~lru la spor1-
r~ fo1·1elor şi prt:"Sllgl\.l.lul soci.aUs
mului. ln triumful caw.el neneni.I• 
u progresului şi plicii. 

tnNtlşîncl dlrecliile principale ale 
aclh'ltiilll îi'lternaţionn le nle oaru
cflllu1. presa noasl1·u acordă n aten-
1lc dt'Oseblltl evideh'tlet\li fapt~N.J 
Că ncc:tsl'l aclivllate dă e:<.oretiie 
concei.>1iel innoltoare. consecvent re
\'Olu(lonare a parlidului nostru. a 
secu:tamlui său ~nentl. duspre 
c:'lnlhmtu.1 1 naturn. p1•tncipllfo şi c.e
rinţelu solidurlt:U\11 fnU'!rnn \lonlile 
in t-~co noasti-.1. l n ru:esl :>ens. slu
Jltorllnr presei le rev:Ue înalta răs
pundcrl! de 1t ou ne mai b ine fn lu
mină vlulJILilntea acesler concepţ11, 
jusl~I"" sn. ve1'lfical.U de v.ln~il. con
t1:lbutrrL sa la dezvoltarea teorlei şi 

prnctlcu rcvolu\ îonare. la sporlr~a 
fc.r1ei de alractie n ideilor soclaUs
mului. la inlii1'il'Cn unităţii in lrei:u· 
lut front al 01·01tresului sl pâcl..l. 

Cllh,tuz!U. rn întrene:n nuaslh1 ac
t.lvll:1tc. de insu flel llorul exemplu 
do vin\ă şi luptă revolu\ ionară al 
tc1\•1u·f1şului Niculae Cenusescu. sin
tem ch11maţl să !a~m tCJlul oe:-itru 
a rertecln. la u1\ nivel publlcl1'illct 
tot mal înalt cnntribuµa onrtldulu1 
nostru. a sec.retaruhii său ilenet'al 
ta inHirlrea solldaritfltii ! nl2rnaţin 
nalc cu lo11cle revatu\ i~nnr<'. nro
f!reşiştc de prelutlndenL la ev,ldcn
tle1'Pa P1.1.LC-rnlcll n ideii ci1 ac~io
n ind iu mod unllar. în i<tri-isă col11-
borare. tortele rcvolutlonnre pro
l!Te<ill;te. realistP. nC>ooarele no cte
t!'rminl\ o schimbare a c~irsului 
evC'nlmentelnr şi 11flrmar"n un"I O•'· 
1 ~tir! noi rlPrnricrntlcl.'- l)('lt, Mi lî!lL''fl 

!ndvnrndenţa. pocea sl pt'O(?re..-ul 
flmcnirll 

In refer<Ltul avind ca tern! „Con· 
C'epjla no9utoare, profund rcvolu· 
$1onarll. a tovarăŞulul NlcolJM> 
Ceauşescu orivlnd rolul presei, al 
radlolelevi.zluuU in unirea energi
ilor creatoare ale poporu.lui ~nku 
iufApluirca exemplari a oblecUve
lor stablUt11 de Oonirresul al XDJ
lea. do Conferinţa Naţion.all aln 
val'llduJui, de formare a omullli 

nuu, cons fruclor cooşiieni al socla
l~anului şi comunismului io RomA
nln ", pre;i.en\nL de lovarilşul Dinu 
Marin, n~dactor-şef al publll!at1Uo1• 
,.Vlala s tudeu\ensc-ci„ şi „ Am.Ci~
Lru" , s-a arătat : 

lndilercn t de publlcatla la caL-e 
lucreaz~. zlarlslUI este un Jnlelec
lltal comunli.t. ataşat !errn şi oarl1-
ctpunt acli\! La Iăunrea noilor des
Linc ale patrteî. Cadrul gîndirli 
nonst.r<! pubUclsllce esle dominai rlP 
preocuparea de a ne pt-rfcc\iona 
111iJloacele, in~rcaga nctlvltate pen
tru n cunlrlbul. pJ·ln cecu ce scriem 
~i pnn ceea ce pubticun1, la reali
wrea dezidei·alului exprima L de se
c:rclnrul general al parl1Qulu1 Io 
Tezele dl:n ~\p1illHe, m EXţpunerea ~e 
la şedinţa comunf1 a P lenarei Co
mitetului Celllrnl al ParlidulUl Co~ 
muni. l Român. a ori~anlsmelor de
mc.cratice şi a organiza~lllor de 
masi1 si 1.1bşleş1 i. precum şi in 
m~meroase alte documente ele 
11urlicl. de a transrorma activilatea 
ideolol!ică. pollllco-educall vu intr-o 

Simpozion 
rortâ motrice a dezvoltâril Jten~·ale. 
a inalntâ~ll .ferme spre comunism. 

tn concepţia Lova1·ăşului Nicolae 
C.eauşescu. presa, raclloteleviziunea. 
cJncmnlogratla, in general toate 
m1Jloacele noaslre de .formare şi de 
educat.le Lrebuie să.-şl perlectiooe~ 
neth nîtntc11. sfi o axeze înt r-d l'l1ăsut'll 
m.ti mure Pd p1'0blemele genCl·al~ 
„11.: d .... ~.vohillll ps.trjei, nle acUvilătn 
polllico-educ.ative de ridicare a nl· 
velulul ~eneral de cultură al i nlre
gu,l.uJ popor. 

Onntl nuarea procesului Tevolut10-
nar. ca i;cns st ra~1une a oPerel de 
inlăptuil'e a obiectivelor strategice 
alo Programului parliduluf. const 1· 
htie pen tru !.ieca1·e lucr&tor d in 
pl'~ă pr,lnclpala no1·ma a Puhllcls
t1cil. probo da toc a real~i:H sar · 
clnl l de trnni.i'ormar<: a acllvltllUI 

·v&IM 

Tol>4ră~u l !Vfcolae Ct>auşcs~ţţ, tooorăşa. Elena. Cca·uşescu !.n. tf,mpul unei 
demonstram a forţelor Tevoluţionare, d~mocratice d ln Bucureşti, 

octombr ie 19~ 

u 



Simpozion 
„,,,.., •• „u-„ ... uc~µv..:, u<' .tonnarc a 
" "'"'ll·HLl\1.1 :>Vl!Hlibu! lllU:-v 1U1\" 
10.v..J.~ .t (11:.4, v •• ..ir u &.ţ!th:Hut:. '-'•JO

IHu•tU .>.:\..• ..,14,n.uw i;e11c:t.u 111 1.Jw'• 
. ........ „ 1 uc <l \..L<MV<J •• „ !JU•l:t ILC :.µ!.~ 

• 1llu .1..:vulu11vl• d ·· 111 1r1w1c.t. 01 ~· 
"'-•' ~ ..iJ h)dt.c: uvUh:uf.u..-:, ut: el b~~.u ... 

JoJ CU Slvldrll"t J tlliJUll l\til c! l Ul \.O 

w •o: -.eo11 ;11 peJ°h 11tH, a c~a c..: u u 
llULt cv1 t!Sl,lunue nc • ..iu1c1 "'LJJJl:l 111 ue 
„ p1v111uva c:u rncu·„1.n~u nulil. 
c..,ed <:e w ru1nnu cu o u <:\.-e:.H41.1:! 
" uc.:vomu·u soc1cl1t1Jl a1.1l an ce 
~nv~1e J.oncu: u"' JJrvuuc~w. c1L, ş1 

w :SHmru. 11'1 UlVa,.u.1lh t. ln c1.1 I ~J1 .i. 
UJ lt\Ut:aga at1.V01tart: econom1co
S\JCUi.1n, .u1.seamm1 peiuru i.nlr1:gu1 
u un-t 1<1eow g1c U11 nuevurat pi Q.;rw u 
u"' mu11cQ Ş1 via.tu 1·evo1u~1uut1:ru, 
Clll'~ l t'eOUl e ITIO~J:lllDtt COnSt:c \leflt. 
Jr1 act1VHctlea oe p1·es11, in expres-t.t 
c.1 m.muJ11,x:11t1 .care este CUVlnluJ 
iUPtu:l~, euc1enµi t.rel!>u1e sa se Ju
au:e orrn 111u t:a~IIte <:<Jnetete pe cara 
fo pru<Wce u:i procesul cte r1dlcaru 
a 111ve.1.wu1 de cunoştin\,e şl in prc
guurea po.J.J l1co-educatlvă .a lUluro1 
c.aa.se!Qr şi categorl!lor spc1nle. ma
l{!J"laJuule m re>Gl.lllatele dm oru
oucpe, m cu.l.ttatell muncli $1 com
peuL1v1UJ tei.1 produselor, in infrlp
lulrea unei no1 calttli~l a munc1J ~l 
\fltl,11 .POPOl.'Ul\.U. 

St.ntem o Ullbunu n politicii paru· 
dulul $1, i.n lo~ ct:en ce !acem, avem 
ob1Jga~h1 de a contr!bal tot mw 
mult la lndt;pllnlrea obîecUvulul 
slrategtc pret;lgu,-at de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu privind ap1·opte
r ea SJ omogcn1zar<:a claSelor ŞI ca.to. 
goriUor li<X'iale, pe baza celvr mal 
noi Cf.lOOlirl a.te. limnţel, i.eh.nlcb şi 
culturii, a conlucr~cil tol mai 
slrlns~ m p1•ocesul de procluclle. de 
r iilicare a intregl1 &ooieta\1 pe ROI 
t•ulmi de p('ogre3 şi cuvîll7:,a1ie. Oa
h>1•ia n!C?<:ltl'lll lucr:ilor run ~resfi 
este de a acllonu cu consecventă 
pentru ca naest proces leJ:ît- revolu
ţionar su-şi lodepllneal!că !inallta
lca, 1iltl1~1·Qa µq,l l."itll s.i omogeni· 
$li clasei rnunclloare. t{trănlmli . 
Jn lelectuo.J ităţll, a cclorlaLle cat~
gorll soclnle care, 1n cadrul dlvi
?.iµn li sociale a mw1cii, conduce la 
r<trma:rea poporului unic muncitor, 
consLruct.or ccnştlenl şi competent 
al de.sUneJor saJe. al celei mai 
drepte orinduici din cite a c:unoscul 
CJmemrea - comunismul. 

loct'ederea partidului. a seereta
rul ul său general. în capacitatea 
oresei de a contribui la unii:ea for
lulor 1111-regli natiunl pentru reali
<Jar.:a m4retei opere de ediClcarc a 
soclalismulul şi comunismulul in 
Momim.ia, ne onorează şi ne oblig! 
sli ne intensl Cicăm e!orludle in ve
derea îndepilnirii i·olulul de dezba
lern a problemelor complexe ale 
dezvoll!lrli socll?-141\JI noastre. in ve-

12 

cler~ sPOrltil !oriei argument.aliye 
şi [lru•sun.<i!vo a cuvi't1'l~1luJ scris. Da
lorln 11oas11·u, a militanţilor Pl'C.~Sel 
comuniste. este de a prezenla cit 
moi i:onvlngător, in iot ce au ele 
mai sem.ni!Jcatlv, ma.rile creaUWr.i 
ale prezentului socfallst. iolvi;lnd cu 
nbîlltale genuri publlclstlce cu au
dientA la Cililor!, sus\inind fiecare 
a!l.rmatle cu !apte şi cifre co11du
cler~Le, cu comparatH edlflcnlonre. 
Prin ceen <'e scriem U"ebuie să de
păşJtn tendlnţa situării pe linla 
minimei rezfst~ţe. să .ne lmpllcâm 
aslte'I incit mesaful nostru sti i.n
!luflc onrneniilor dragostea de pa
irie, dortn\a de cun08$le1·e şi d<? 
frumos. spiritu! ele drept.ale ş.I ccbi-
1ate soclnllstă, să siturun intotdea
u.na in centrul atenţiei Ideea, tz.
volllh\ dlli cencepUa unt'anlst-.revo
luţionarli a partlduhLi. a secretaru
lui său gen&al c-.i omul, afirmarea 

pw·sonali!iitii lui, ridictmw. n1ve1u1ui 
vieţii sale m~ltl.>rl:'JIC şi sj'illituale, 
reprE:7.inlă lclul suprem al edlficllrli 
scx:lallsmului şi comunismului pi! 
pi11nintul pi-.t.riel .noai;tre. 

ln consens cu loli ecl ce mun
cesc din palrla noaRlră. eu t ot[ co
muniştii, zla~l.ştir şi toţi lucrătorii 
d in presă Rc~!oneazli cu toaUl f'ermi 
la lea, aducindu-:ş1 inicengn contribu
ţie la lupta pentru .trlunU:ul mar l10l' 
ldealw·t de pare. Hberlale şi Inde
pendenţă ale naUunU -noastre so
cialiste, pentru unirea eforturilor 
întregului popor în ve.d.erea in(iip
lulr ll e:-..emplare a sarcitillor aclua
lului cincinal, intimpinind Congre
sul al XIV-I~ a.I partidului SI cea 
de-a 45-a anlv.ersare a revotutiei de 
ellber.ar.e soci.ală şi .naţională, nnU
'fasclslă şi antlimperlaUstă cu noi 
fli lmporlante implln.lrl în nctivit:a-
1.ea publiclstică. 

fhtr·o dtmo.Sferă de puternică vibroţie pdtriotjcă porticipon\ii Io slmpotlon 
ou odresot tovoră}ulul Nicolae Ceauşescu, secretor general ol Portldului 
Comunîst Român, o telegramă i n cor;? so spune : 

Slmpozlo11ul con~nurat nnlversli..rii a GO de ani ele la marcA dcmon
s lrafie patrloflcA, an tif;muii.li\ şi antt.rl\zbol.nlcil tle la l l'tfal 1939 şi im
pllnlrii unui secoJ de la declarnr~ zilei de 1 ~Jal ca zi a solldnrită~li 
intemaUonaJe a celor ce muncesc ne oterii. minunatul prHej ()a.. aliilurl etc 
lnlregut nostru ~vor, in numele ziariştllnr comunişH, al tuturor luer:i
&orilor dln 11rcs1l, !lil vii .(:."q>rlmilm dumneavoasllrl, mun. sumat~ şi iuhlfu 
&ovadşe Nicolae CC:n ll;lu'ltu, cUtoruJ Romitnlei socialiste moderno. Ero1.1 
inh-o croii ue:tmu1ul, gcntnl ctndilor şi personalitate proeml.nentli a lumii 
contemporane. ctte mai alese sentimente de prorundli dragoste şi prel.uU-u. 
cJe ntţănnorihl '!>Umil şi reeunoşUnţii J>cntru nobila !:l i ncobos lta ae&ivlta(P 
DC care o dc„r.ii,urall de vcsle cinci dceenil şi Jumătate io 11luJba intăn
tufdi idl'~lurlJor noastre ele Ub~rlale, dr@tat·e soolală şl bunistare, peo· 
Iru independenta şi suveranitatea polrlci. penlru iolll~ea lir:.· pc cele mal 
inalle. trepte de glorie şi mire\ie. pentru edificarea socialismuluJ şi 
cumu.oJ.smulul ln KomiirJa. 

F.vooînd llCe!tl.\l mo1t1enle lsţorlco do m11re insemalltate aJn trecutuJ 
do lupti ol po_porulul nos tru. •:;t .1duccin, lovaru~e secretar 1;-en ('r.tl. 
preşec11nte al Republicil. un vibrant nmaiţlu pentru luminosul dumoca
voaslrl exemplu de diruifll patriotică. abnegalie şi pa lune revolu(lonal'.3. 
ventru clan'1ziunea şi cutezanla comuni.stă ce vă caraote.rh:eazi, izvoritc dfo 
in11&-et.lerca dum.nea\•oastti ne\irmUl'ltli in v11pacUatca Cll'ea-toare a po
porului rmn âu. 

Aducem. loloiint ii, un r espectuos şi cald omagiu tovarăşei Elena 
CealL;<"~CJti. en11nent om pollUo şt savant de targă recunoaşt-ere lntema
\iona!Â, JlC'UI ru r.tifr•itafoa indelungatl pusîi in sloJba parlidulul şi I\ 
popomlul. pen.t.ru coulribuµn sa ele cca m.al msu·e inSomniHate la elabo
rnroa şi inr:.iptulrea luhn1or planorllor şi pro: Tametor de dezvoltare cco
uom.ică·soclulii a patriei. la continua inf.lome a şt.iin\el, invi.ti minl.ulul 
~( oulluril mUlinc~ll, la atJrmarea tot mai puternici a ţ.ărU n o.t..<tla•c 
în viaţi& in t,..rnaţ.IGnnJu. 

1n duplfoii unlt1llc de irind şi faptă cu înlregul nostru popor, vi 
asi1n11'iim sol•'mn, mult i;Umate şi Iubite lovarlşe Nicolae Ceauşescu, cli, 
urmind lu1niuosut dmnnt:1n-oa&trl C.'tC.tnplu de fermitate şl dăruire 'l'evo
lujlon:nil. do slujire llovotatl a intereselor pqporuJul, ne vom indcpllnl 
cu Cilnsfo mir.hmea 1lc marc rlspundcre ce n e rev ine, muncind cu inattli 
responsabiutr.te C<Jmunfs:tla- ca intJllellrare şi paslune penlTu ca pres$ 
să conlnbule tot mal ac•tiv - 1n s prULnul preUoaselor aumn.eavoastră 
orientări mobllhaloare - la. unirea energiilor creatoare ale inlre;ruhd 
nosiru popor in mlreaţa opet'A de tnfAptulre a soclallsmului şi comunls
mutuf pe pl\mintuJ RomânieL Adţeslndu-vli din adinoul lnlmJlor, dwu
nl.'nvon.sttil, mull stima.te şl iubite tovarlşe Nicolae Ceauşescu, 
mul~ stimate.I tovarlşe Elena Ceauşescu. urlrf. d e mulii să

nlltnte şi putere de mund. noi şi mart împliniri în neobosit1' a<'Uvitat.e 
pe care o desfişora~J penlru edificarea uoH socletltf, pentru ferlairea 
sl bunllstarea: l>O.Poruluf, ne anraJAm şi ou acest l>riloJ sbbitorese sii 
fnfunpmim eu ~zultate deosebite. pe tărlmul pubJlcisUcU marile evenl· 
mente d.1n acest an - a •s-a aniversare a victoriei revolu,lel de ellbe.rare 
socială şi na&ionall, antJrasolstl şi antiimperlalilltă din Ao1JU5t 19U şi 
Congresul aJ X1V-Jea a l ParUdulul Comuni.st Român - sporindu-ne 11!$llul 
oontrfbu&ia noastră la triumful oaUZGI sociatlsmulul şi comunismului, la 
inhodrea continu! a scumpei noas t re patrii. Repobnca Su<'lalistă Rom;irua. 



Programa cursului ele 
A vv A f e e. 

1nvaţam1nt z1ar1st1c: 

-IDEOLOGIE SI MĂIESTRIE PUBLICISTICĂ 
(I) 

După cum cllik.rli noştri au l osl lnlonnaţl tn numărul t.recut, prJ:n 
i11ter vlul cu Dumitru Popa, şeCul Catedrei de teor w şi l)r.aiotka pr~, la 
sec\~ rle ziarlsUcli a, Acndemlel de studii socln1-1})o1Hke de pe Jî,nd C.C. 
.al P.C.R . a 1Qlii.'clt in viSOl.11'(> o .nouă prog.r.;1ml1, a<:C~ ia cW'SIUlLti, sugestiv 
intil-utat, „ldeologle şi măi~h le pubUcisUcli". 

AcMSt.5 rrot~l'.imă. rlesllnat!i pregQl.irli de speclaUtate a stuQentllor 
d1n anii m şi JV, preduUî. prln cooceptla .şi ideile pe care le evl.denlhzâ, 
un iuteres m ult m.~i l<i ra Cunoaşi.eren e1 er putea I I uhi'lă .şi t'ad,acţiUor, 
atH ln lnstrul:rea c.'>rei;prsndcn1Uor volunta1·1 cit şi ln a legcren unar t.eme 
de dcv.l:mlore in ondrnl cer<::.n·llor protesloMle. 

Pcnh"U acest motiv vom r eda, in continuare, po larg contlnulul ci 

ObieC'Uvul didacUe urmărit prin 
c e a d I n ~ i I s e o ( I u n c a ourso
IU1 îl ron.....tllui·e o bUJiă Informare 
<lin punct de vedere politie şJ ld~
Jo~le - prP.misă e.sen~lală in pl'e
gălirea vlitorlJor 7..iarl$tL 

Zlarlstul trebuie ~ ne un om 
calificat politie, ldcologlc şi nro
resional. in rnlisură să perceapă. 
să selecteze. să interprel'ez.e si s"A 
c,'Qmunicc lum'Ullul viu al rc.nlitălli. 
să sesi~ elementele noi nlc vle
' IÎ polll1ce şi soelt\lc, ale gi.ndiril 
şi atitudinii utna.nc, te:n~llilltete i
mediate si d~ pers~cllvă. cauze1E> 
şi erectele de ordin p<1lîtic. socl.:11 
şi spil·!Lv:ll. sensul l "r rc<tl. 
p1•oflmd, penb:u om şl penl"u sri
ciela~c. 

Preel'tLlrea oentru a deveni 11n 
adev!h~L l"'l"ofe.<>lonlst al scrl1;u1ul 
impune <JbHwiU.a de a-li r"rm'I. în 
fiecare imnrelurore ş:p!!";ilicll. o \•l
ziune> tlrnpcde asupra fenomenelor 
sociale. de :i-U de7.v<>'!ta r:onllnuu 
capacitatea ac tntel«'tere. sl dlscer
nr,-re a semnlflcaUUor majore. a 
etcmcntefor. n uan(elor şt accente
lor noi intervenite f·n e-vo1utia so
cialii, în deCl.snşallea şi desfl!.suraren 
unrrr cvenl'me>n•tc, ln lol'l'llal"ea st 
susllncrea unor opiril:i. aliLudln!. 
rnHi~llve etc.. 

C4nCOfTlitent este neces..'l.ră o 
munrll asidui ln vederea aslmllilrlJ 
şi utllim ll unor rorm() pobllclstl~ 
adec,•nto temei. subiectului şi a 
anul Umbaj expresiv. convlnptor. 
cu.ril\lt de sabloa ne. tabu-uri sau for
mule grandilocvente, făr!i \'al<mre 
p11blich;llcii, adesea cu grave cft!ctc 
negati ve asup1·a comun:lcAril socia
le. lntemmane în general. 

J\.'X\d.tll', cap.aci taica de percepere 

şi eslmil31~ a conllnu tului si sen
sului tenomenelor S-OiC'l.n1e, a fB;ple
JQr, ldeilo-r. evenimenl$1lor. 1)r,i)"l~

p\lllerea Jo1· inlr-o formă publlclsU
cil m"t·lemă, ert.cienl5. SC ană tn
t r-<1 relalie nemiUociUI. d~t<>'vă 
cu vnh1'l11•1 ~ cantat~:\ cune>siinlc
lor clqbindltc. tn cadiru1 imul oro
o<-q ri1mro.CJ de 1nstrnlrc şi nuto
lm t ruil'e. 

Din ace'l<itJI PCl'!"Aedlv'fi. tnlre;rn1 
program d<' lns1ruJi:e e„te dc..<;tl
"" ţ s 11 ·"i'>i nt1 r'! M 1l mtel\ 11 l st.rm 
t 11 r" hine Articnlat ă. :\ unl'I r •11-
turl ldr„lo!(lc-c [unlh:mcnl11Je. '"'ldis
Ol'nsabtUi J!!n1 irii şi acllun'i :-<Xl.-1-
1 ~. J?indil'ii sl sot·i-.ului zii<!ri.-:lic. 
Cunc>qth11elc dobin<l\te n u h'eh1lle 
con~ldei~te r~ un ~l;l !n s:ue. „I 
n Mmuoncnti( hntA.rîfoare a tn"1-
ULrlJ mcserlcl. E.~te nece-ar un „_ 
fort oernnn""ll oentnl a n1111r. in 
lumln1l ".SCnUalul. fondul ldr:otic ş i 
s.nl lcatiile oracU~. r csort,1rl1e 'l>ll· 
llilce. soPialr "' umann ale concrn
tPlor, nrin„lnlUor, raţlonamentefor 
şi conrluzil1or. 

t n ,-,ooiasl t•m:o. prolll'!lmu1 d 0 

pr&Stlilire nolltlcl\ şi proCeRlon~lA 
11rtnă1v-o:to rlP?,VOUarea c&pncll'ăill ql 
dlsnonlblUlătllor de a a~coocrl 
nnul. i!c a observa cu ver~erent! 
sl 11 tnteleire. tot ce anA.rc nou ln 
irincllrea. sf oractica Po1lllol. ln ştl
lnlPlP ~Cll ll)e. 

A 'Pcr'!'l'TlnlNEA DE A IDEN'TT
FlCA NOUL. de a fi 1-ot 
timpul ore?.ent; în actu'l1it:i-
tca vit!til politice şi sociale. 
a miSCă.ril ideilor_. de a tnt~ege 
rapid acce'l tcle şl nuanlelc noi ale 
llmbaj'tilui pc;lltk sau cotidhi'n con
stitu!e car<icterisfjcj de(in.ltorii ale 

p rofesiei şi trăsături obrectlv ne
CCS>':U:e ale personau tă ţii gazi!'t11·ulld 
autentre. 2ilamsbu1 m·e ~ld.n'torl.rea 
de a rt osttel pr~~tlt i:nc:U sll-1 
aJute pe oamenl sA sesizeze tncllr
claura de sensuri, de scmnifJe:ttll a 
faptelor, sA subllrlle~. să pună in
i r-lm t'aJ>()l'l Just cu interese1e so
cletA\U sJ ale oamenilo1· tot ceea 
ce are ~racter pnactlc, concret. 

Faptele trnbuie văzute ln r apor
turile lor int.im.e, precum "Şi in ro
port cu (Ule 380e<:le şl manJ!es
Uilll a1e pNu?e;elor şi fenomenelor 
re.111ităt ll . pentwu a di?"'(.'OPCrl !1-
Uapl. â<>pccte coolndi--torl{ t'l'?lcl ln
~e n·~ !;nu dffe1ite de evoluţia !1-
r roscli. lm~icli a realitâ(il . 

O ~fantle speda'lli. e1te ~oord~ll\ 
fnţeiegerU c<in~cte .SI 1nt.erprelllh1li, 
pe baza wwr aspa~t„ ro11ci:ete 
prei?'Mnte. a raportulul intl'<? rrene
r n.1 .şl pn.rUcular : cwn ~ exprimă 
şi se re!{~te ~e-nct·a1u1 in parti
cular sl cum se lnW"re<.Jzll pi,M.Jcu
latul in J!encr111. în P~"'eSU'Jlliafoa 
comolexă ~ dbled!cli reahtlul. 

Zarislul ael-io:ne.az.i\ nenlru cln
r l fk.area Caot.QH:n-. oonwu re1evarea 
~ce1o1· cau?.e. t:ră.siltiur.i. oonti;r111 Lul'l 
sl eEeot~ care le p10<;~1.â !n i;fţ>_ra 
Interesului S0"-141 m:il hrg : e l a
nar c ca nn adevlrat mliloctfor In
tre fapte le ren.J1UţH sl interesul 
uman. exollcă. llm.~z~t.e şi comu
ni~ t<Jiotele. evenllirrlE!T!f<e'le C!' ur l
Ve$1! sl inlereseru-11 t.>l>lnt1 publk11. 
Pl"i.n instrumentele specifltt de in
ve;t!ga:re. seleelve. -.n.91id sl el:1-
hOl"l"'~ noate fi conslctcrat un relll 
de?ileiriUilr de cifruri, i" BD.!lombtut 
cnmunJcArJI soQfalo, un c m cap=tb11 
s! Elesoopere $I sil af!nnt ~d>?v11rnl 
~ote1,.,r. evenimentelor in chiar 
m~mentul produ.:eril Acestora. 

Ga1.e!:arul - se subllin~'O~ tn 
Ol'.O<fil'Brnâ - ~Uile \)l'~ilMţ l'<>l
fel ltreîl sA niu fie dMr un slulltm 
a.1 faolu1ul. ci i;i 111 ideii. !'!\ releve 
semniUoalla p!)litid. id~',...gică. 
etlcA a Ca . ..,tetor. -;!i le c~le·te sls
~~\'.l·t.. Ri\ le 1.lll7TI1l roosc§ în 0-')]"lt'· 
1'iunile si ereclele lor şi i;A d~l
freze sensuri. r«ictll, fenomene m!l.i 
largi in sferele vle\11 sociale. 
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~- . . lnvăţămînt .ziaristic 
·, . ~ : ·. 

Pe btrza WlW ~enea pooces 
insttuctl\•-educatlv, viitorul ~kirte; t 
va putea e1abona .şi artkole teore
tice de vaitoa:i:e, poî'llfut;I de la 
marea bogâ~le. de idei pe. ca:re o 
oier~ cont.tnuu vtat.n, :rea:Utatca di
.n.am.fca. innoitoare a: societăţii.' 

DEOELAREA Şl l:NLA:'l'm.'IAREA 
SlMPL'ISMlU.LUI -PUBLICI$1'DC 
consifJilufe de asemen~ o p:reocu
pa:re- P~~ent'ă, avind 'în vedere 
cll aceasta d uce la săriicirea texlu
ltJ! ~larlst'ic, la e1Jm .\1nm:e.a a Ilot 
ceea. ce are mai llnter~t !.n,J>tul, 
everu.tnen>tl!J.l ldeea ; in acel.aşi 
timp, slmipiÂsmul de.tennirnă plra!o
narea ziarJstu1ui 1nsuşî, biansfor
m..<tt'ea acestuia ·ihtr-un IMegistra
tor s tereot'lp, au.tomat al f>."l'J)tclor, 
JJp.şlţ ae cmsdibUILate. 

ln procesul de 1)reg-ittre se pline 
un ooce.nt deosebit - Pol"ll:md de la 
a.<;pecl$ psibo-wrrtelectoole şl .Oe 
Qaza .w;101· t ex.te ~părute în ptesă 
sau a unor lle.ste specifl~e ~ pe 
cauze.le s lmplfSmuluJ in. genern], in 
zladstl~ j.n sp eolal, ş1 efectele <:l.

~18 rn, sfera -oommlclh-ii soc:laae. 
Siint urmărdte, în mod ~ qouă 
dl.n oauze.!e trecv~ţe ~e sLmplis
mulu.i : a) opacUatea.. jn~paclbatea 
de ·a vedea · şi reda l'ea[ul. de 
a - l !fn~elege valoa..i·e~ pPlit;lc~. i
deQl~, li'tetară ; b) l>Cllutla i
death;ă - conseain.~ a uneJ gJn
dlr.li ·săra-ce, a lipsei ~'t)tlf/Ud;jl'l.il e
lementare de a a<:e~e l-a id-ee, de 
e ~leva .insemnăto.rea. sensul com
t;!lex al fa;ptulut de vlatli, T-ipOO de 
ac.ea1>tă Iaotura gfudeşte şi vei,ţe l!
nea,r, in m in{«l luJ 11u se. produc 
asoc.l.atil de idel. .mialo~H . v.llrlanie 
de ra~lonamen:te. astfel că ait.pl..i!le 
&înt.. supuse unJUI pl'~es red1-1c~i(1 -
11lst care le anulează. valo.'11-e.a co
nmn lcationia.111. ; .proottc. nu se !)rl.l
du~e sfmbl07.3 nece..,~"'11 jnţn·c Idee 
şi rapt; condltle ind.!soe.nsabilii a 
gi nd.l ri I 7.lmlfst:l ce nu tenti ce. 

Va1011tlcarea inve.s-tiJf<l~iel. i n 
ac.teste condllll, reduL-e t.otul 1,a e
lement.ar, la e.xpr~ r\llfniffl, ,1e 

~-.· 
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servidiu, descJl~d IC!eea viza:lă. n.c
tUl de comunrcare pu.bHclstdrd'i in 
sf:ne. :ValorW-cs.rea datei.or, op inii
lor. fia:ptelor oonsl:3;tate. incompa:ti
bUâ cu al.,iludlnea S:i.mp1lst-ll s.:iu 
slmpll.ffeatoal,'e, oom5tttiu.le unrut dlll 
aq>ltQlete 1mpo:ntante afo. progra
mei, in t&ate e~pe.Je de. pte~ăt;re. 
Această luptă permanentă impotrl
va s lmplisnlulu1 ca:pi'.\tli 1-0mne con
crete in m -.>duJ de intocml.rre a re
ferateto1·, reeen1.UUor, a lucr&.i·ilor 
1a examenele ~se ş\, în mod spe
olol, in oonceperea ·şi e1e.bol"a1·00 
textelor ziarlstice. 

'&'APO'RTOL DINTRE OBIEC'l'I
Vl"TATE şr MliLJTTANTlSM, m gin
dll"t!a ş-i e.laborm'ca. •c!.nr-lstiieă, inie· 
legere.;,i rJgUt"OOS-ă a corelaţi-el d.1n
t:re aicestea 0011.Stittu.Ie oo·ro Ua.11'Ul 
WleJ te:mel.l'rllce, pro~unde cui~terl 
ş-i !nteiipre~·I polttl.(:e .$"i ldeolog1cc 
a rea.II1ă tH. esenţa i.nfillş:i a în lil'e
gulu.J pr-0ces !arma'Gv-edutalLv 
• Ziiatlslrtlw ~fli~ ţn-ej)t(ie .ită-1 

fle C<~e TeS01.•truri.le adinci de or
clf n .ideolo~>e, re;vdluţlooer, .a.ile att
tudl111il_ sale activ~, cMskuctLv~ 
.n~il!r\;irut.Q:are, obiesUve, i·r.i oon 
Cornliiaţe cu adev!ll'ul fap1elor, 1-
deHo.r -supuse ntenţiel opiniei 
publfoe, De aceea · s.tudent~tl 
este p.reg,q~il să Qit.eleagă şi sll-şi 
insuş~ă nde,vă:rul, v--.rlJ:diat de 
exper.ieut-â, că. n te srtua In slujba 
C.<i'U~. ~ f.cleaiulul, mlJl-tJ;nc;I ciJ 
coris~en.lă pentru- il·ealimiTe11 1>· 
bi~~tivelor ~e rn.nre iluwrta:n t~ şj. 
ut1l-1tate socialii con.crt:l.tu!e C?el'ldi
{la i;r.$ilşf a 1:m~®·esu•l ul , a Jnovăi'u 
şi perf~ţlonări] pollHce .şl ideo
logice. 

Pl'lrn metocle clldlacţj!Ce s_peclClce, 
m.oaeme (şL~·~i . de caz. i!M'tize de 
conţinut dos..'\l:e, flr1me dldad!ce) 
est.e evJdenţlat 'ii combătut ~el ti;> 
de utlludlni: subiecl~vă •u·b\tl,'~.rîl. 
~e a;T,>ll;t-are a in~ereselo.r u.nui :.nu
mit . gt'll'Jl, ale uoor persoa!ne. 'de a 
lnte.rveni l:ntr~ df:iplltă în ta
voat·ea uneia !!au ~ltel.<1 db:rtre pi\rll, 
t1l~lj -O ~1i~ .S\1'Clt:.i.et1t. ci.I iLl'gu

mente şi f.o.p!c 0011m-et.e. pozi li.a şi 

colil.J"ibul la fiecărei.a in protilemete 
puse în dis-c~tie. 

].flLITANTlSMUL - se p~l
zooză in Pl':>gi'.S.mă - impune cu 
neee,itate ·deplina obiectivitate a 
zln.rlshllui, altfel e.'CÎ!i.tâ rlscuil de a 
!I p1·omovate po1.llU, opţl1UTJI, ideJ,, 
ţare vor dliu,na oaw.el ii:l numele 
cărcla ·se acţionea.Ui, .rewJv!l.dl co
respunzătoare a unot p1-obleme ce 
pri vese cl.lrect l.jl1ere.Se soo.ia;le mai 
~'ll'gi. 
Mllirţwnti.smul ttebule (Jeosebill ş i 

ferlit de lendenl iozi'tate; ·acutale~t?a 
g~pdi·rli şl com,portamen·tul:Ui, · o 
modall'Lli~Flor şi mijloaceltor de tn
\'estigaJte şi analfaă, de seleol;.:ite şi 
reda<;l:.aJ'e ·publ~ci,s-tlc.ă f.iind incom
p.St.i,bi]e w po~ltia opa:eă. rl,gîdă, 
cu oric.e fol de in.:cer11::a:.re de a elu
d~, denawt-a sau ll'uncl'tfa fa:Ptete. 
de a re s<;Qate r;ltn co,ntext' şi a le 
da. a}t sens sau rma!Hate. Tenden
\fozita~ea lezeav~· i-?teresUl ge
neml, fii nd caracterltatli de 
un anu,m.it 1'ix;l$11 ai i~l·i (C<lil'lilrair 
cursului general), de 1mobtusm şi 
rea· il1icm.~4e, de -subleoli'visrn arbi
,t1tat· . 

Ea reprezmtă o abatere. mor~lă 
ŞI p()1îtkă de mare g~v.rta.te:. C\U 
conseclnte ne~ste asupt<l sl:.atu.tu1w 
:p1·esei şi .,jm.'li8tuil1u1 l'n sociem1te, o 
abdtcare de la mfsltin~'l mj\l~tA, 
co~~Uvi'i a actul\Ji P.u'.bli;cislic. 

'$ti·u~tn.ira lectiiikM' ap1iocative, a 
dezbater:iJior şi npUca(lllo1· pracLl
ce ~:t.e in .e.vtden:ţli n~t.a.tea a· 
tttud,ffi.M m r L!ita.n t.e, <lme<;lJ)Onden'ţa 
nemlj'!o.aită dlnbre. volumul şl ca
llL1te.a cun<>ştm1e1or, ea'pacilâl.ea cfo 
aSlmi'l.at:e şi înnoire continuă a 
acestora, pe ifo o _parle. şi ne
cesitatea afirn'lă1i.1 poziţiei ot>-litfce 
şi ll:loo1ogice de pe c.'J.lre ş i in „u
rnele cA,1'efa se Tll'IJJt.ea~. pe de:a>ltă 
parte_ MUitanUsmul este sinonim 
cu atifu.dinea 1JJ11a.n1 ·1naJntaia. 
con~tructlvă, in conseilJ; cu cerinţele 
pro~resului sl civltir.aţiet mnt e
riale sl splrltu.ale.. cu spldhil re
voluf.Jonar propriu {lon vlngerOor 
wmn utste. revoluţiei ş~ construeUef 
socialis te. 

RESPONSABILITATEA SOCfA
L A. 1N ACTUT„ l?UBL fClS'.I'tCse va 
crlst.aHza prin t(ll1Jntea .de:pi:i;nde-



r 11or şi PoSlbl11tAt Uor de a l:n te1egc 
cît msl deplln necesitatea de rapor
tar~ a. Lcxtulul elaborat 1a mull llu
dlnc.a de interese din ~ic\.alc. 
cu~omltent cu propria sliuare ratl\ 
di> faptele. situaţiile. opi nil!e oon. 
s~t.alc. Studcm~li sinl invă~(I „ă 
dlsccarnll $1 să di!e.ren\le~e Jnlere
selo lndlvlduale, de srup, de 1dasă 
d~ lnlerc.selc genera1e de pcrs
pcct.lvă Imediată şi mal inrlclunga
til. ln conch.1zille şi dfrect I !le dt' 
cvolu\lc .rugernte 1;e au in vedere 
dl nnm lca intereselor. J>4)ndrrea 'jl 
prlorltăjile cerute de realitate, tre
bulnJele noi, estomparea sau dls
pari(fa a lt-Ora , in funcţie d e trans
rormArlJe şi evolu~lile ce au avu~ 
şi au loc, la nh·et micro şi macro
.social. 

. Jnfonna:<'a şi formarea politică 
ş1 !deolog1cii "e (onQ şi la ;:I vor 
fi ln temelate şi pet-rrwncnt reac· 
tunllzatc r,11•1n s tudlcroo temelnicii. 
inlr-o largi cuprindere teoretlcll Gl 
prnctleil. a documentelor parlldulul 
nostru, a operei set•rdaruhll s liu 
r:cncml, teMur '!'lese<.'fft de ldel. oon
copt li, orienUwi innoitoare, de i
ne.~mnbih'I valoare in ope."3 d6l 
edificare sochtli.shi şi oomunistA a 
patriei. 

Ce a de a do u • s cc ţi u n e 
a programel tratează Identificarea, 
selectarea. ler• rhlzarea şi rel11tarea 
unor faple. evenimente. Idei cu 
scmnltlcn\ic p.ublicfstl cll 

î n oo:nformllnte cu .aCG!l.'iWl, stJ. 
dentll siint tlnv~ţaţl. Î1TI mQCI s!stc· 
mntlc, pe etauc cu obhictlve pre• 
clse, sn de:,~pare dale, r.iple. si
tuaţii, opinii dbl toute doml!Tlilh• 
realltiilll. SI\ le cunoască şi să le 
puno in valoare amploarea şi sem
nifica li.a, printr-o .cil mai eucl4 
Interpretare şi z:cd.ac'-llre publlcls· 
tlcit. 

CO.NTAC'l'UL CU V TATA este 
conceput şi 1-eali:t..(H pc ba.z.a wi:!l 
viziuni mn1 genes>ale a1'upr{I Pl'ln-

t 
shtdenţtlor secţiei d e ziari~t ltd. 

.· lnvăţămÎnt ziaristJc 
clpifior şi normelor obllgalorli ale raşoarlt ac\lunen,. tJrganismele, per-
docume:ntării specifice presei şi în sonnele şi .servkilte de specialit.a~ 
~uncţ ic de fiecare lemă <subieet> care au poslbllit.atea c:! obll•"•ţ•.- de 
in puric. ( "' .,... ... 

l.p prim pi.an se a!IA soopuJ ... „_ a I.I.miza da·t.e, situaţii, sinlez~, cu 

l
i „_ respect.are._'\ deplinii a normelor In 
unii de do<:Ument..:n:e : \l!Tl fapt vfgoo1·e, ' 'crifiqar ea şi confruntarea 

a nume, rczultut ul unei actiYltii1i datelor o bţinu t<.! cu r eautâtca. ln-
concrete, splrll11l 1-evo!Uţlonm- ca \'C:Sllga.tl , vcridlcH:at~ o.P]nillor şi 
dominantă a întregu acllvllăţl po- al!ludl.nll~>r diverselor persoane sau 
!itico-so.clale. .solu!li noi, indrllzne~e organi...".l'Tle colective jmpUoate. 
m realizarea obleclivcl<1r stabntte 
de partid, a<:1iuni, opinii cu lnrgă lltl.ETODOLOClA lNVESTlGATl-
reJevanţă pollllc<>-.soctată. El este concepută în mai multe 

Deosebit de lmp0rtantă, in a- trePf:e (fozc) de desfl!şumre, cu 
ceastă fază. este cunou.sierea prea- prcc1z.are.a inl\iat!velor, alltUdlnll 
lab'lă a problemei : 1'Ctev~nţa ldco- demersurlltir, in func1ied& ceea ce~ 
logică, politică şi soclologlolt a te- ştie in prealabil şi ceea cese intitl-
~l. a subleohflul stabilit. ECorh.1- neşt.e kl fala loculul. Se stabilesc 

'1'11~ v.lzează famillarlzvea. pc mul- jnstJtuţlUe .şi pc:1-soane1e autorlw-
tlple planuri. cu spccm cul , evolu- U:• In\.r-<> ani.unită oNl!ne. as\lfel, in-
~la şl oar a.cterlsllcHc deflnltoril ale c1 t stl se poatll rele\ta cu cit oul 
domeniului sau calegorlllnr de fap- marc exQtetJt.nl:e ndevlirul feplelor-
ce. evenimente. situaţii cu orientă- sint utBl::r.at.e de ac;emenesa şi al~ 
rile princîplale ole s~lefătll , ale surse, neprevi\7.ut.e lnlţial, dar Im· 
parUdului nostru, cmnextul m.tu puse de realltale (alte puncte de 
larg, socio-economo-c in care se In- vcder~ docwnent.e de arhivă ln· 
cadrea?.â lnvest:l$1,\a, tră.sah1rfle vestJgaţll ant.eri«rre de pr~: con-
propril ale ,,lwnll" şi „microlwnh" troale ale organelor de partid şi 
la care studentul va rnporla rezul- de stat et.c.). 
taL\Jl invesbiga\iel. Mrmele pt>Utl- In cazul m care datele şi opirul-
ce. etoce şi juri.dl<:e ce t~letnen~ le obţinu te s!'nt lnsu.flciente orl 
lează respedtva acUvJ~te. fără relcvan\.A publici.c;tlcă sau e.'<ist.ă 

Penb-u n.."00.Sbn est.e deo.-;ebit de oonwadio\11 inllre oplnLI, ci!re şi sl-
lmPOrtaht, să se prcdz~7.() ci t m.ui tuatlJ scrlgţlce care nu au fost 
exaal : de ee s-a sl11bllit 11ublc'ltul se.i7..at.e sau nu au fos,ţ ~ta.le 
ce un:n..-nază să fie lnvc.c;IJ~~I Um- t:oa~ persoanele şi unltii(Ue srtu 
panenţii. act.-:.iallt.".lle, ellc.). cc 11c se~ţlllc (oomparL!mantele) lmpl!ca-
urmAreşt~ prin publicare. <mm se te etc., 3,Pare necesarii r~11etarca 
VI\ dcsl5şura i nv€!StlgaOa. in cc documenUrli. De această datli. :ie 
mod se vor rezolva sltua\llJc noi VM slablll, împreunil ~.i studentul, 
Mit Şi care nu au pulut n p1-e- ce dale, oplnll, sllu.a\ff trebuie re-
văzule în raza prcdocumeniărll văzute, cc alţi factori. pers().'Ule. 
tmu pe parcursul lnvesll((atlei: va- o~e !(mu-hice vor O soliciLnte ln 
!nr C!c:u-ea aspe~tell'll' 1nedlte, parti. elUcida'f~ sltuaUel. 
culare. ale fapLtilul, cven1im~lulul MODUL DE ABOllDARE A 
cadTUI et!c şi lel.{t\l Îl1 care se des: PACTORJLOn DE RASPUNDE!Rt:: 

~'ţ!E,PQIJ.l'ER1.Y,-
• ~me~- "3'3 i 
"""~·:""!!!14.t~~ . . 
r.-.~.......,. . „ ·~~·~· oii. 

~w-«~ 
.... fM,.:!r;f: 
~~ 
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· invăţămÎnt ziaristic 
dbl unHăll erono1n-fro-sociale 'ii 
culturale constituie un m')ment 
doosebj t a1 prooesuliui de lnstmllre. 
In oach·w 1ul se stablllesc cstegwra 
şl nunuirua de. inlrebăt"l lmi>usc de 
investi~tie, orientarea Şi rom
pcmlltµ·~ Î'n di:alog cu !h'lerfl0l!tito1il 
(pe baZa 3 ceea re s-a a~t.- dCSiJ)t'e 
!eluJ. for de a se oom;porla itt d ife
rite situ.a.ţli ; "Slll, c:ar111et.or, cu:r.oJul 
de a-şi $l)Ui'le . desclils punctul d~ 
v~ere ·; J)OS11bHe nmmente de :l'.alsă 
sincenl:OO.te.: v,orw1 liaiuism, ;ibllltate. 
c:KiPeC!aticVă ellc.). Studentul va fi 
astfel ms,trult incit~ i'D oi;l<:e im. 
p11ej 1.m1ire .şi io .fata <Wkănul i.nier
looutor, Ci\l(!loscut &au abia itrtilnit. 
să .ştie cc, c:um, de ce şi cilld aă 

întrebe, b!Pul d~ intrel;il\Tf şi Umba
tul in ca~ Je Cormule.azi1. tinu~, 
g~~ica, tonU'I vooll, tot ce ttrre dP 
compodamcntw · clvEi~..at. Qadrul 
dida'<lli1c. indrumâtm- pmcedeaz.'I. in 
m~d explici t. sau lmplt.cit. <>CW!,lă cu 
analiza c:la~lor cul~e de i>1!ude.nţ 
sau a Unei pnime forme ~ texUuktl. 
şi la JnvesfigllJ'e,a investlgnfo.ruluf, 
penliml a .... 1 oorecb\. fe1'ul de :,i-sl bi
te1ege munca, niVelUl de cunoaş
tere a sublectullUI J;nvesiUg;at con
ttnotu1 .şl OP<ll'hmitaloa înl.tebih:l
lot, e."J)1oatarea unor momenl.•e ivi
te pe paretÎ.raul domi.ment:m'ii. ma
nieitş de ia.bo:rdiare ~ organe:la.ir sai 
periiOODelor aflal<1 1a nl·\"clurJ c"fl(e
rlte ale mt1:ooll şî răsP\mderii. 

!n sltu."ll'ia in care :rliuQ~'tilal n.u 
r-euşeşte să. .se qocumen l;e?..e temei
nic sau ITmîtif~!'fi dl tfcultAti in in
s1;u•l'rea metoi;J.elâr qe !n\l~lsatle, 
cadrul 1fidnct ic 1mlrumllim.' :iJ tn• 
sot.eşlo pe teren )lertl;ru a-l ajut~. 
să î.n\e1eagă şi să realfZP.7.e ~oocl
flc~l 1'11'UllCI~ ·~larlstii:e în S-'"eaS-el 
Lu§. d2 luoru. 

MODUL DE ABOR~AilF. A MA
SELOR are în vedere conslatsrc..a 
stărll de sptr:lt. a reacţit!Ot' si nb· 
tud!nllor tată de fapt. evenim"llt 
etc., ~v.îndu·sc în vedere si 1>~'l:1t-
1e1e dfscr.erpante inllt'e ceea ce sr.n.m 
fact()r.U d_e rilsr>undere si n'lmenll 
mµ:nd1 din unitatea eoonomt<:O-~{l
da'lli ~n care a avut l<>c ilnVE'i~i!<l
ţia. Studem1fl. sin~ Invllti:llt m ce 
maniedi 11ij lnlr(;~ cum s~ valdrl
-ficci. să '1erit!ce sau şl ronflt';Unt~ 
rAs?unsurHe 17-i,mite, pm-ntnd de ltt 
nivelul de P't~ $i lm!Ollca."'C a l 
in,ţei.locmtnrulul. osino~o~\rt orof~ 
Sfel, a ~le1 ein. Pe liniiă P"il'~"'
nete pe cm·e conducerea "nitlifli 
~ii (ll'~lzaUa ae l)'a-MJ<l li" ~Fi
bUesc nentnJ a ~ :rut de vnr\lă. 
.s.tudentrul v11 i;ere şi altele s:>u va 
soll-Olbi l)tl!l"rni:i;iunM de l'I ~ ckl)')l~
"'l h1 sec111 ~i ~telie1't' ~1 \'a aş:n11'3 
o1)irnH dlvct$e. de. lia: cil; mnl m~1ltt-

Clţl.menl, Ya puţea Qrganlza Q ~micro

anohctA aoclologl ~'\ pe o .~1c, .ale
ne[' sau urtr-o oolectlvltnte de 
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mu.nc~. obprn.i:ncl as!lel lmctlJat rn
zu~rotul uonIU·it. 

1N !NVl!JSTJGAREA SDRIPTE
LOR. a (:losru:elor ş i d~ou-
me .11tolor sll va \lne seama 
de : norme.I~ şi rcgi11Ile de 
Sol loHa.re şi u1illmre a oces!Y;.ra d~ 
ciil:te ;is~_dst ; metodele n.nti.Hzei 
comparativ<i Şî de eon\întj~ (~nLru 
a afla se:lt'SUJ $1 cuprlnsu] cx.;ict al 
ilOc:umentel-0r. posibl Lele anomaâll 
il~lăţi„ om:isdiU'l'll, onritraJllicerl) ; 
valoarea p1·~f-011le a inscrls~1iift).r 
sub semnătur!S prL\•at.ă ş! a celor 
lega.liZ„1 te; a Drooesel<ir \'l"rbale 
dădllor de sea1mă şi 1·aJXJr3i·teJor că~ 
tt·e o'rgan.e1c lera11b~ice ; relevanta 
pu,1>1~~1sUeă ..a slintezelc;r, sHu:iţj Llor 
stabilite. a clifI:elor şi p1'0czen(e!<xr 
în sltuai>ea n lveluluf ~ et'·!clentei 
acţJviţăţlf eţ<:thomlicu-soclale a unei 
unltăji s1c1u domcndu de a<itlvimte~ 
oonţi:nutul dosnrre!loi· aflialle M roti 
fn tnsliaJ:iţe SStU I.a CQmJsHJe <1~ ju
d~tă 'Ca.ducerea f;9Jpbe;1or Im cu.
noş{i nţa publicii făC!in-011-,se nunla'I 
după ee l1<1"'11il,1.:Je &u rlirnas del'.fai
il:ve). 

Eta.p.'l. w.·mAl:oare o 1~ezi.ntă 
prelucrlll'~a „material prlme„. a 
t.l.plelor, l)t>in.Ufor: sH.ua\iifor in
Vl!SH~te. L>a.f.ele culese pe ~r
cwmu documern:ău;l~ v<u- o <>:m
frwt tat<i: • pw!e 'faţli in_ .t;a~1 pen
tr.l.1 clar1ficarea -neoonoordo.nteJl)r !1-i 
orga.niza.i:ea. intr...o vb:.iune unlmr !I.. 
:i. intr:eguJul matcrllll. St:udenkul 
e<;·te- tn;văliat ~ d~r\aJeze fupteie. 
cl1t-e1e. opl:ni.i1!.c Jmpa.rbmte de r.eJe 
n:iai puţin 1-mPQrl:an l~. .<,i'r~JJm®ltll
le oonvlngăt~ şi verld11ce de ce-le 
secunda.T'e şi i~t<lolelnice. în st'hsit 
st.al>Jileşţe o p-rvmă sftllll!t1.11'ă ~ ti~'
f..Ultut ce wlineaz:tl slJ fle re:ladal. 

PROOESl:JL DE F.ORM A.RE A 
UNUI PUNCT DE VEDIDRE. :v.ERI· 
FJOARl1lA ŞT COREOTAiR·EA' A
CESTtJlA oonstltulc o tr~ptă că-
1:eia I SP- a<iordă atentle ma~lmli. 
Stu.Qen'h1l ni.I trobule flă se IJ!'ă
l~ă I~ fcmnnrea Unu.I. pu.not: de 
vedere f.l!I"~uf'fu ta p~iimele o<il~.119cte 
ou reali!atea inv(>SttgaiUI. Pre-~o
cui'hent&'ea, stud+1,1l ;prea.1{~bl1 rit 
d~men.I uJ ul. arui:IOgii.le 1IOS.fbfle. m
-ve-st.il;lllfiilc preooclenle ii i»l sr1~
ra o "4A\lmltli linte de oondt.tUă in· 
cercetare. mt.re~ă\·l. un~1e s!mltr
t;ud!Inl. dar -incii mr o Judecat.ii c1Br-
1·fl şt exactă a.<;upra bl.J>t<!lo\'. J?en
tn.I a .fl)linge la un punct (le ve
dere oit rnai e.'ţ11,c~. verrdi'o. sl 1..1·
tlent111 vu. fi im•illn t Bit vtUUI. .sem
ulflca~fa. a~tcfor st sensul lor în 
s lrucfuta t cNt1Jlu.f ~larlSli~ Proce:
sul semnifl.clinli pi:esmJume jnsu
şb1en \'iziunii prez.cotate de C<ll in
"ilcsi ia:(l l şi d4'h.şn.re.'l de en, pen
tru a dlfet<mUa obiectiV" oeea c~ 
este .autentic sl ne<~1· de oeea L'\! 
cs1c ·r.als, perrmat: sau nefnleles. · 

S.ludenlo\ trebuie :sii (fo instrui'!; i.ă 
se r hiilce cl<>.a$1.tpl'a a ceea ce J s~ 
npune sau I se oferll in materiale 
~crfsc. ln a~elaşl Hmµ, trebuie f.e
cit de ·IY.l$1ll::ta t'()IJ'lte1·tiâre -a ocl<>r 
invesilgal i, {l!spui;l uneo11i peut.ru 
„a ieşi bine" sâ CSC..'lmot.ezP. reali
tatea. sa estomip::7A! sau sfi a,<;cu11~Ă 
naa.funsu'!"i1e. Q:m n~ea U'ţ'l<u· 
asltel de procedee! se poa\.e .t:ac~ 
prlnlr-o mz• lli.gur-O<JSu şi m;at 1arJ.?ti 
eunoaşt.are a sifualiei din domeniul 
\rlzal, prin <lc~voJtare:. câpacUătil 
s ' udentµlul z!a.r'lst de A vedCA mai 
clepa:rte şt într-un cantex;t ma l 
la rg lat)fcle. precum şi prin cJ'or
lut de obiccl ivilate n1 11~esl,tl!l. 
r.aclt.ir decisiv a-l ve1,Jc1icJt~tii si 
etloli pmfeslunll. 

Imcor~.mtă npai:re şi climi.narca 
c11nşticntl'I. 11- da:l~lor oo-1 not dCJ'u 
fa sau contrl,l.7;iee. chiar dncll ao.es
tea. îrn unele şltu.aţii„ par a n inl.!.

,resaule. ispititom·c, cu ientă desen-
7Ationa!l. dar C<?re .at· denalUl'.a sen -
şul, amploarea sau r~levan~a so
cl'3lă a suib.icctulu\ Jn.vestt~t. 

.Punctul 1le vccloro ~e constH.ule 
prhi'tr-o Um'J)e:dte a cauzelC\l' care 
;m du..<; la pi'Oditcerea evitmhrţqnt1J
l u!. la exp1i rnuea tmei opinii. a 
m~e.i uiltutlini sau lni'li~ve St"J
<k?nUi vot· fi .Jn'l(Q1u1il să .vcegh~~ ca 
tendlnt'l contura!Jl i.n :ar1Wmentm'e<i 
me$.'1Î1l~ul· ce w·mează i;ă neo b'all$
in·1~ on1nipî ltl•11)11tr4' ~}\ nu de!t~·P
l'.e ÎJl lenden~o.Zitate. prin a~terea 
de la ®}ribi.11 e-eneral sl !>'mlirul renl 
ul faotelor : să se fer.e,1.~cll de ~ 
ftl'hl.!lZ<I tleltberat, oste'lt,ativ, (le .a 
"31'l.tumenl111 ou oortl-i>ris, de linlt„J-
7,111nca slllbiectivitiHli şi ru•bll.rar.iu-
1111. de atac~ la oen;oa:nă. trun
chierea 1'11U deM1~'\lt3rea ool:e!o.r 
r!'~afailf!. Tet'DlllÎ'Ol-oiifl, cinstea $l sln·
C:<>ri l;atM d~tnonS'\,ra"ţiel. a e'C ore$1el 
_c;i stilu11\li slnf; decisve in instruiTea 
şi tuie.ml pe text cu sLudenUh 

Gonfrun t11.rea »untltului de. vc
a c:rc oe cal"e i:j l-a 11) llm!.t t „ ~ud el'l
tu 1 (no ~r.,q ~m~Ylijl'rft ~'1',~fiei 
si reverlficfu-il datelor, opiniilor. ·a
tttudi:n;1t".'lr relor dire-.:t \'IJi.,tr<:ă\i ar 
a fucl"1"ilo- r~!lbJ1l) fn ~l!drili1 
c:-olecU vui 11i 11e-dt16Uo\-,scoq]Jt Ja 
c•u-e· ooi-1.t•;J.l:lft.. îri cazul W'l9r eve
rdm Ml I! m.~J n..t»t·t~. qi ziar~\l1il pro-
1'esinn1i~t1 ~ln1Tlz.<lti im d.omeni~, 
1)1).11~ aslau.nn cred'Jbl}i1lateo şi efl· 
alent."1· l'e.>rtltl I.ii 1:e .J.!-rmen~ să fie 
i·~cfal Te,·w-1 S11 u P\mO~l 1le 
vede.ro pot fi oomuntcaţe şi celo'r 
impltcaţr (pei:soane. organlsme de 
C()l1d\1~r;ţ). p~· şi Cormilor r~ 
t8'I'hfoe al~ a.cestora: slU<!l.erituil şi 
r~~la~ ~ să ţ~nl'.i 
·seama de obsm"Va\lUc sau aplrulle 
menite să tmbunătnţească lextul . 
.!.*1 1/imur.easd· ş i să c;l a1:i.Efce 
con.cluzi'.lle şi perspective~ pr-0pu
se, mMaJul s5u !de<>l9~1c şl soci~l
oniall , 



Capacitatea de angajare a fiecărui . ziarist 
imprimă profesionalitate 

demersului gazetăresc 

O z l in •edaaţla 

gazetei: 

Şedinţa sdptchni'nald de analizei 3 nu'mcJ.rtJiui c.P.fr"t ~ dt'/Jnmi:are a celui 
urmlilor 

Aptiru.l Io mai pulln do o lună după bloricu1 ncL de la Z3 Augwd l9H. 
'l:laruJ , l'NAU~TE·. prlmul organ de presA eomumst brăilean este contt
nunt<•rul, pe un plan superior, al unei bogate tn1diţi l progresi&te a Jul'na 
lb>tlcii Je>cale, ;Ue cllre1 începuturi !i<! situează in cea de a dt1Wl ]wnÎllnte 
~ seeQ1ulul a l X !X-lea. Ao;lfel in lSGIJ apfi:rea ga,;ctn „Lampa•4, ap1;1dţie 
pusă in legăturl'I, in pr imul l'ind, cu t nceputul de pAlrun&?re t1 ld1.tl lm: 
socialiste prlnlire muncLtot<l, ca urmaoo a activlti'l~il ccmrurU()1' soeiallne 
d\n \ară. Acelenşl <'llu~ d~t~rmlnll şi aparl\ia perlodlcmlul săplihninal 
.,Unirea muncilorllor", ol't:an al NJrlidel mundi'Orllor, ln 3 septembrie 18811. 
Alt..! pe.riodiw dJn acea vreme, „România vliioue". „Frillla"', cuprln\icnu 
in programei~ lor îndemnuri la unlre. " l>ttrobirea" ca şl .;Repaosul du
mhtica.l" - apărute la i~utul :;'et.'Olului al XX„~c.l-W propun~u ~ 
se Cncii ecoJl nu numai al proletariat.ului "dar şi ~ altor organµa\ll 
-sociale :nepmletm e lovl le de exploatarea capHalisl.ă ". Creşterea lmpetuons"i 
a llClţiunilor rcvolu\lonare ale clasei mtmcfioail'e dupli p11imu1 râzbcli mon
dial a permts apnţl!IA1 ·ta Brâlln, a mal multor ()l'gane de presf\ -s<Jttlaus~c · 
„Tribuna b 1nn1mor&ur1l,or„ şi „ Lupt11'orul" (,sub in(lrumarea parUd'Jlul 
comunist <irlot in Ilegalitate), „SfahJl vremll", „Bn'llla soclollstl". „Farul 
Dunll.rU'· etc. • 

• Ace:ite Qhc\'l\ fllp6to de l.9totlu n 
Pra<iel brAUenc avcnm •A le Aflu d~ Jo 

\"lrgll ~dt.cJ Cl'l mat 11.nl\J: 7Jnrist din 
rl!d:ictla „ lnnhlle". 

Un lemei 

de reală satisfacţie, 

interesul mereu crescind 

al cililnrilor 
Vorbind d•"tt?r•' lmplicaren gn11„ 

tel ,.lnainte„, ca organ el!! pr~ ~I 
Comitetului JUdl'\l!an 13răiln al 
P.C.R,, in inrăptuil'$t hotărirllor <I• 
pat tid şi 1fo „1:.1t, 1n 1·t:Jlect11r •a mn
rllor lzllfhv.l 1111• i-;oclalli."111Ulul pr 
mefoagurHo b1-ciil~'""• cu dt>o<,eb}1'<' 
111 nnll dt.> Lnrlorire a t ltpoci1 
NIC'olae Ccauţ(•t1N1, rcJnM'Urul <;PI 
nl pu.blica\lel. Cornellh Ifrim, „u
blinin ca1,al·llnf1 a <l~ mobtliT111•e a 
in1regulu1 culC<"ll'. t'atc ori di? cite 
u1·1 este :r'll'V•lle<, !nlr-o unnr>n iO!Liâ 
CQnlucrare. 1'tlspunde, operr.hv şt 
c:ompet<?nt, nu numai .sa1·clnlltt1 
Jegntc de npnri11u sf1ptu m ·nnt{t a 
gaze~ <!I şi celor Jegore de eclun 
rea n numul'oas•• br0<;uri li>mat1re 
sau. !oi vi)l,unt~. cure, mal ak-s tn 
timpul campanullll' agrtcole. opion
P'" egul~.v.li ca număr upari\Ulc 
ga?.elci. 

Ce<m ce a rPvcmlt cu i.nsb1.enţ:t pe 
plU'l'lll':.uJ intrc•gii d!M:\I~ cu rcdoc
torul şef, ca dr alU~ $1 cu to\i 
cmltrlţi mcmb.tll ni cohtcHvLtlul, a 
LO'>t ntmoS'feru dt• doplintl <!olubo
rntu, l'eln\Ule d~ ct>h.>glalilate şi 
prlctemt' care s-au <'!mental de-n 
lungul nnilor de muncă tn .echlpll 
Corneliu I frlm carac1e1·izn colcctt
vul ca „exlr<1cirdlnar". ceea cc nu 
lno.,l'illnnâ. adăugu, ca lo\i slnl pro
fo~fonişti de nota Io. Oa.r prin spi
rll 111 vili, prrin etHnul tineresc. (t'hiar 
duci! muJorllatcn nu ll'~l.'H de prl
mn Unere\e) ~I mai ales prin capa
t·1l11tea de nngojore şi probiteH•a 
pro!es!oniallâ. tau membril eolecli \•u
lui recfac\iun.ll !.anl ~iariş\i valoro'll, 
oruueni care 1H1u ajuns in pras!l 
„din llUimplorc" ci realmente din 
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vocntle. Cum 11 ajuns zlarist el 
fnsu.j.i ? .A nbsulvlt Fnoul1aten ele 
lslorit·-Fll•J:m!ic in lM-t la Inşi, 11 

f •'Jl d\h ii ani profL>sOI' d!! i„lcm~. 
u <'.ulabor111 Lo „durul .,tj1ninLe" ·~ 
<Im l!fi' l n lnlrnl în n:!dac\i1:, com
pletfot.lu-şl :.lu<lillc de pre.i\ 1>rin 
cursul po1>h1niv1•1"Sltor ele z1arlstit:;t 
ln urmii cu tr1•1 nul ~î jum;ltatc a 
fost lnvesm ca l'~actor şer al acc..
tUi oolect.1 v. lt<.'!portajut n f.>.st ş1 u 
rt"tmns „dr-Jgo<;\l>n sa de gazetar", 
ceea ce expltcă lmr-.o ~'GC11re mu
sn1n şi publlcurcti cwlor l•'Ci volu
me: „Trufi(• ">Î umbr'd" - povestiri. 
.,Lqnn n cpr. din noapte" r,i „Ful
ger\! peste Ouvlu" - l'OmHnC!. NU 
l.'Slc> de allfd sin1wrul uin rt.'Cl3t'\ie 
c:u p1'\.'QCupiiri llternrc. V.1sllc Ru
~~u. r.eductx>1• di: rub1ică la si•c
\l.a culhlră-invă\f.mlill, are un ;10-
111111 d~ UILIVl'h! dl•ja lljJâtUL : „'MOlll'
IP".t flnlillli„ şi un roman tn curs 
tl1· apari~lc: ,,Pămifltul de acas{1". 
~i plJll l r u cfi rctluclot·ul ')CI cSLe 

un "enlUzlast bine lemperatw, care 
inel!atcă :.ă fit! c1t mn1 oJ:>icct.iv in 
aprecieri "1SUPl",a g.u~Lei ş i ~lv1~
ţii celor d1n redacţie, nu ullă nici 
n„1rupllnlrlle. Una dlnţre acestcu 
nr fi 'llabn p~n\ă n l'l!i~Prta)u
lili. C.1uw ar fi, oblL'Clh "t? ş 1 mai 
11Les "ub1el'livc, dor cnm prezcnţn 
acestul gen publleiDllc cu mare forLâ 
de lmt>ae!t asupn1 cit1lorilor este o 
jwinlă ~ l:uLu1·or .gnzeLnnllor. s-a 
hotfuil ('a f!ecai·e dintre cel ce JU 

cremare pentru abior<larea acestui 
gen J)Ubllc:uslric să-Şi tntocmeascii un• 
pLm de pei·specUvă sl Să se docu
menlcze tem_einic.. i n .tlmp. pentru a 
pulea scrie .uepo11teJe de itnutit. La 
.acelaşi c.o.pitol al nemul1umirllor, 
Intcrl«cuto rul aqaugu şi constat.area 
seudorli rigurozităţii nrlicolclor dm 
~fura problcmu11C"i1 C'lvlre. care nu 
1.fnl 101d~mnn pe măsurn po!1il,llll-
ta1tlor reale ale rcdaclotllor $1 nu 

!şi aduc contTibuţ la necesar! la tn
lăturan.-a unor nenjunsurl din ocesl 
llumeniu dl' larg lnle:rt.'s pen lru vl::
\h Ortl)uliJI, :i et>l1l\tmiJor. S-::iu l ua t 
ltlhă ll'lll'iul'l pcn t ru .sl n ngoren lc
gthu r1lor eu Consiliul populnr Ju
dc4ean, cu organele procurat•• riJ ş1 
Ju,.,lltit.•I. cu l!<:hipclc acest.oro de 
lndrumare <.1 control şi deja se 
fnce :;1mţ1l~1 o rt>vigorure a rubrlcll 
,,Cl\ika''. . 

Pentru că in <ll:.cutle s-a inslstul 
lt11,lc.!aJun,s nsup1•a a ceea ce con5ti
lUie părtile mai smbe ale gaml!d, 
incer-c să aflu mal concrel care sinl 
lenwiurlle de şut l:iracUc. Râspunsl.ll 
ec;te iru.ă o i.m"1t4lpe la lectura atentă 
n guzetel. itispuns care probcaZă. de 
!apt. deplina încredere tn calltalesi 

• publlclsUcli a acesU:in. Creş';erea 
calll.allvl'i este <le altect coniirmnlll 
ş! dCl Interesul larg al cititorllor, de 
spcrlrea llraji.ilul ga-~ei ca.re, il1 
U!Limtl f.>.'ltru an i, artu, ~pl'OOpC! s-n 
lrlplnt 

Tinereţea 

ca stare de spirit 
El·InlN> cei ~nl\f? mai vechi din 

l'(Jdlll'\lc• - veni\i. maJorilalea, Jn
lrc !Uli:?-191i9, l'Xtcpţle răcind Ti
ti nu J .ăLP.'i<'ll, dnclllograf-principal, 
(tni'c tn<;umt'll~ :'IG de anl c.IP. muo
CS:1 ln „tnnin h:?". amndu-se aici. 
r~ro lntrc rupcrf' din 19118 - C<>n· 
'ltnnlln 1'urtoi. ru.'tun1ul sce,retnr 
'°""l on<;abil de r<'dncţle, eslc, la 
cet 511 de nnJ al săi, la fel de. pa
'i1011a l de mMcrle, la fcl de mobil 
rn ~ll1di.r.e ;>i ncţluno Nl şi meu H
n1·rii ~ C't)legi. \~ a!i rmfi redac-

torul şef şi toţi ceitalţi, aşa slmtc 
~I crede el tnsuşi. Acllvil'atea de 
ziul'ist a Incl·pul-o cu 35 de ani 1n 
u r inu l n ,.Vinµi nouă" - Gt'tln\i, :i 
lllorn t :ipt.>J a proope doi nnJ 1n zia
rul ruional din Făurei, npăl'Ul tn 
Llmpw ae(l1unli de ooopera~~'·tuu·e, 
o.pol din llOU la Ca·la.tl. C.3 m l!>ti9 sd 
\inii la redacţia brăilean!\. S-l1 
~im~it tottlenuna legat de munca de 
st.>c1-etI1rint de reclaclJI? şi e:.Le con
vins că alunei cind concepi fiecare 
m1ml'lr de ziar lJ'<:!bule să-li pot! 
r lispunde la cltevn 'intrebă.rl : ce 
oferi cititorilor din actualllatcn po-
11 tlCJI, c,ocinl-cc1;mornkă şi cultw-olă 
a jude tulul 1 ; ce gAsesc cititorii în 
a cesl număr din p roblemntlca dte 
l11rir Interes cetăţl•nesr: 7, cine S<!ll\
nca~ artitol~le? (este de pflrere că 
d in nici un numih· de ziar nu ltt
buie si\ lipsească colaboratorii); cit 
de incltnnle ln Jc.oclură sînl tillu
rilc '! Răspunsul cel mal greu de 
dnl ii pare la inlrebareo d1n urmii. 
găsi.ren Litlurilor cele mnl ex-presl
v.e rumin-inu înCfl In ~fora dezidc
t'tlll!lnr. 
Le8ală strlns de secreladat estr. 

şl il<'liVltaleo rotorcpo1·terulul zln
l'lllul. Cons lnnUn Darie, care pre
g~lqştt> pentru ffocare numiir de 
i'int cnl puţin 20 d.c imogint, chinr 
dacă fn pas:ini nu ap:ir dcci l 12-1~ 
fotogratil. Nu eMe un ,,rlsjpltor de 
p e.Lieuli'i 1• dar experienţa l-a invli
\al <'ii e .mai bine să ni de unde 
nlege, decil sâ fii nevl'Jil !lă Iaci 
in grabă o fotografie. De al tfel ni· 
mic nu rdlntne ne.folosit, ceea ce 
nu lnlrft ln 1Jai: l~f găseşte locu:l ln 
b1·0.~uri, foi volante, diverse plian
t<? pc carc zinrul Ic U1nil'e$te la 
comanda (ll~erselor ln:.titu \11. ŞI azi, 
după 2.'i de mit de dnd a Intrat iu 
redactln ziarului „lnainte", este Ja 
Ct-1 de lndrtigostft de totorl.!porU\J 
ca in primn zi. 

O Ula!lllf privire. imHnte d e- h1tratea in tlpaT' 
o cofei de a trel4 /ol i:olallte din. l11na aprUk, 

<lodfcată petrolf,tlfor dfn judeţ. SpaJfld redacţional dhi tLpogr41le: modern, eficient. 
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't~m11tlea \•i.tUl de partJd - unul 
dJntre cde maJ Jmp-0rt,'lnle dome
nii :lle presei, dal Iilncl nu numai 
rtimplex-il<Hc:i "1.1. dar mal &11.•c; prin 
efortul permanent cecut, de gil;ih'e u 
unor formule publicistice cu Corţă 
Je pătn.indel'e ln ciUtorl - şi-a 
nnal în Avram Chtvu un condeier 
pc m~i>urâ. C~I mai vechi dintre 
rcd:lctorl (.a veni t kt „t nalntc" Tn 
1962 şi tot de nluncl se ocupă ele 
acest ~tor), Avrnm Chivu este 
pubUcist cpmcntntor şt secretnrul 
organlzatlel de ba'tă P.C,R. a 
redactleJ. Ca genuri publicis-
tice prefttă Portretul şi an
chel:l, verlficln<lu-le Tn timp uu
dlenţa. Dlscu~u despre „cum sâ 
scriem c11 Sc'l fim citiţi şi cllcien\i" 
s-ar 11 prelunglt poate m ult dupl 
om do sfirşi t. o proarnmulul, dacă 
un telefon de neasă n'U i-ar f1 
amlotlt ~ i de fndatorl rlle sale de„. 
llnăT bunic. lm i spune cu mindric 
cfl este singurul bunic din rcdcu::ţle, 
01~· Lfn nepoţel d e 6 luni şi griji 
m ul t mol mari dectt alunei clnd a 
!ost tntU I 

Desi>n: aotiVitntt...i :;ccţ lei tnvă\<'!
mtn 1-cull~1ră a l cărei redactor de 
rubrică C?Stc. dl.'Spr e ~nsn pe care o 
o!t'm unui gazetar ziarul local , hni 
vor~tc c.-onvingălor vn~Ue Rusescu 
l) i itl pl'intre „veteranii' ' 1-cdno\lt•i, 
\'1.:nit şi rămas pc roclengurile bri'!l
h:ne ln urmu cu 2i> de ani, dupft 
nbsolvirea FaeuJtăţll de Fllologje. De 
li)<' din Giurgiu, n devenit ICK'll l11ic 
prin cAsătorle. Vorbeşte cu căldură 
dl'-.pre :dn1·ul din Brăiln. care a 
fo'>I 'il t!Ste o ex~li!ntă şcoal;'.'i do 
anzctărl~. 11.1 c<lre s~nu fo11mnt şi 
n!irmat o serunâ di.' condeie \'a
loroase, printre care 'il poetul Mihu 
Pragomlr. .~ lnClU n u o regretat 
nlciotlntă ,că în tre un loc intr--o 
ri;-dncţle bucurt,'Şleană şl ~ din 
rcdnctin „lnainte'' l-a preferat pe 
ceJ d in urmă. Bogata l r3cii \1e de 
presa cultural A, t.umult•>iLo;a ''U\lli 
~piritunlă nclmtlll, ·cnrc Tngemiinca
ul a th profesion iştii cl t şi lnrgn 
11\l-;enre de amatori din cndrul F\.'S
Uvaluh l.i Nnţ.ionaJ „Clntnnm Romrl
nlel >, l-au ajutat să n u capete corn
pleirul provinc!alizărU. al ncreaUzli
rll depline ~plan p ro!eslonal. Con
sideră ca pe un p rivilegiu faptul că a 
lucrat şJ lucrează nluturl d~ oameni 
de nncle Jdc şi pro!esionl$tl adevă
ra t I aş.a cum sint colegll 1;ăl, 
După cum. temei de depJlnă .salis
fariţle n ~nstitule şi faphil că 
secţjn cullură-invăţămînl unde l u
cread alături de col~a sa. Rodica 
Oană , M c cel mal m11lţl colabQrn
lori (c1rcn 50-60). rccrutil\l dintre 
spcx'inll ') ll in dl\ erse dorm·nil nlc 
culturii, cel mnl mulţi dlnlre mcm
brll certaclulul li terar „Panau Is
trati''. 
D~prc numerosii colaboratori ni 

secţ iei, dintre ca re mulţi au găsit 
cnlea spre redacţie singuri, deo;p1"i! 
uimtatea ColOlilrll acestora, ăGl' pen
tru diversitatea temaUcA cll şi pen
tru cea de ordin stilistic, tml vor
be,te -71 Rodica Oană, p~ntru care 
redacţia ,,l na:inte•, secţia cultură, a 

fost primul şi singur ul loc de mun
cii. din 1966 clnd a ebsulviL 1~0-
cultatea de Filologie. A!lnsttm cA pc 
Rodica Oană o pMioneni-~'i munc·n 
de• 'ICCr<!taria'I pe ca1Je şl-11 tnsu}il·o 
ln aseml'nca mâsură incit tn ab
:.en \a !>c<:retnrulul responsabil de 
redacţie o ponte face cu compe
tcn\~. A$1'.1 că discutăm mai ales 
despre f rwnu:set1m, muliora nscun
:.ă, a aoc>\lci munci. despre aportul 
creator ~l secretarului de redacţie 
m rNtl!zntea fit„"<'ilrul număr, cln r 
şl (din nou) de;pre atmosfera de 
echipă. recon.Co1·tantă şi cu e!e--te 
dintre cele mal benefice as..lprn 
muncii şi vic~ll !lecd.ruia. 

Să scrii ce vezi, 

nu ce ti se povesteşte 

Este crezul profesional al „agra
rianului" redacţlel, ~3 C'Uffi ll nu
me;c cole gu pe Emil P e llcA .. Fusesem 
!>revenită că o diso,1ţie cu el poate 
duro ore ln ~;.r dacă eslc vorba de 
cele două mari pnsiunl ale sale : 
ngriculturo. şi zlarisUca agrară şi 
lntr-adevl1', rnreol'! am ascu1'tat o 
profesiune de C'i'cdlnţ-ă mat emoţie>
nanlă,_ rost.~l:'i de un om care nuirtu
rlse-;l1! că n deschis och.ii pe munca 
naricolti, i-o intelcs t'Qs1tit·lle şi f ru
museţea d in c:opiUhie, iar mal ttr
zlu. ctnd după absolv~>n şcolii 
medu de ugr;fc-uhură din Tecuci a 
ll\lrat lo redacţia ziur uhrl raional 
,,Avlnllll ". ŞI-a descoperi t cea de -a 
doua dragoste : :dnrlsUc:a. Jn redoc
ţlo „lnalnte" -n venlt ln 1968 .şj d1• 
la fn(~f>\ll o lucr1:1t, t>M l'!l'! la 1>lne 
în~eles, ln se<:\la agrară. CunQa<;to 
in am!inunt Oecare unit:ite agrlco!ll 
clin Judl'\ ~i nre C"rcdln\(I nes1rămu· 
t:lkJ că ro~tul zini•fo>t11lul, dincolo dl' 
Jmp:îrttişlr;cn 'l:!XJi l!tit!n\clor potillvc, 
f>Cntru o fi lnrg gco~ralfante. este 
de a sc_„1.-,a !ii a wmnaln ln tim1> 
defjc!eJ1V:lc, o duci nclt1""1l Mtfel con
lrlbutia l'o depuşlrcn şi inliitur.lrt'n 

acestora. Mal crcdll de asemenea 
c:ă un bun profesionist ln dom e
niul ziarlstlcll agrn1·e trebuJe să fie 
pcrmanenl ln eorenţ cu tot ee 
a pure n()u ln ce1·celarea ştilnţl!lcâ. 
I I preoc:upă deopotrivii problema 
crl!:Şterlf i,j calillcărl.i cadrelor, pen
i ru el\ ~&rlcUltura nre az.J Zl.!Ci de 
lîl!'S('.1·1'f <"arc trebuie cunoscute bine 
1\m pdl~l.11 ~ cun(}'>c şi pc unui 
dintre colnboratoril constanţi ai ru
bncilor agraro, George Perfilo.f, fost 
rcd"clor ln zlnr, astăZi ln pensie, 
dllr lnso\lndu-J adesea pe ooren pe 
f1111ll Pcllca, 1mprcună ou care 
:.·p -n 11 uză nu rareori i:-aglna consa
c111u:. JH'oblemelor OSJJ'iculturii din 
Jude~. 

Cu talie vorbe, dar care uu de 
(apt acelaşi in\,elf?S, iSI gesLillnule 
<lrogostea pentru -profeslurien de 
zlnrl~ $1 Constantin D.obre, pen
t.rll cnre Jupţefe constatate ln do
cumentarea ln fata loculul, dlscu
~ile ~ oame11.J1 care le lnl<'lplulesr 
smt •11ngurelc <'are garant<:!nz:ă efi
cienta demeri.ulul :dnrlstic. Dun cu
noscător al domen.11,Jlul ~nomic -
a !Obl str\lngar, apoi dltP~ o oolab.o
rore la revista uzlrutlă din Brăila 
.scl1.•C't:H peuku Facultatea de zln~ 
ri!ltl('6 pe care a asbolvilrl> tn 
1975 - inv<:!<otlgînd cu pricepere şi 
pnstune lot ce este legat de ocli
' tftalca 1nd\Lo;lrlal.ă n Judc\ulul o 
reu.slt să-şj consollde7e Jn r&otlm
pul celor 14 ani :le clnd se acupă 
de a<:l.!:it sector, a utoritatea unul 
i-Jarl!lt competent ale cărui oClrmn
\ii nu pol ii c.ontcstate, fle că s.fnl 
dC? ap1i.•crere sau critice. $Ue pe de 
ro<ol clrre. multe cifre p:rivind nu
mărlll de mUJ\l"llori din fiecare in
treprindere, produc\U globale, aa
pacitlt \l de producţ c ş;a. dar şi 
!'urne ~c o.~eni, de ln directori şi 
•nginen şeh, la mal5tri 'if muncl
kiri. Este convins cil numfll clnd 
ni o documentlt1'C ~ntcrioarll ~rloa
să !'(Iţi să aborilezi oumcnti. sâ-1 
tntrt.'!>i tn d~plină cunoştinţă de 
t-auw. să nu te mulţµme-,tl cu răs-
1>uni.uri !uruialo sau incomplete. s4 
insl~tl p i nu ~Ol ntlc\'llt'u.i. 

fn ctocumenr11re la I.A.S. „Insula, Mare 
a Br4U~" 
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Problemele cetăţeneşti 

şi responsabilitatea 

abordării lor 
Seclo1·ul soclnl este u11 secttor 

g reu, C?al'e p~"lJJJWle o marc tcs· 
ponsnbUitate, lmi spunea Slan Mun
teanu, ziarist cu expt'rion\ă notabi
lă ln acest domeniu, ale carul pro· 
blem c l-au deverul romlliore in 
răstimpul celor peste 10 nni de 
ctnd i-o fost incredin\ut. Cetă\enii 
s~ ndre!ienză ziarului cu o dlvct'l>i
ta,le de prob.leme, de Interes gene
Nd snu perspnal. şi h)ril cnr~ncHn
tea de scleoţle, ele discernămint, 
liJ·ră tac t în elaboraJ·ea Jlă.spun.suri
l or snu f~h'ii insL">t~n\<1 lillervenţillor 
pe llnit11 fol'Udle conwetente pcn
tt•u i-ezolva.ren unui caz Sili.I alhiJ. 
puţi deveni oricin.d vulncl'llbil. Or, 
L<Ste vorba nu de tine ca pcrsonnă 
ci de presl4,'iul ziarului, care tre
buie apărat şi menţinut cu preţul 
oricăror e!orturl. Dar şl saUs
racţjlle, atunci crnd prime<1tl scri
sori de .mul ti.unire slnt pe mW.ura 
slrădanicl. 

Dat fllnd largul palier tematic 
pc care. U p re:iupune abord11ren pro
bleml\ticll social-c~t~\Oneşli, jn a
cJ'aslă sec*ţ; un aport com;lderabil 
îl aduc .şi lntel"'(eJlţiile publ~sll,ca 
semnate tlc Emilinn DObl'e~u, 1).rin
ti•c. c.cl din urmă )u~rnţi fn colec
livu! redacţional,. th 1980. după tol'
minurea F-acultâţiî de ziaristică. 
Ciliar dacă domeniul său „de su
rtel" răm.ioe !>porlvl (serialul său. 
din cure r1 publicat. plnă in prezent 
6 episoade, despre Vasile Iorga, 
brăllenn, unul din pUIJiU~lii do 
~nmâ ni \ării, ~Le ~i:-tepta~ m.1măr 
du număr de cililoril gnzotcl), aste 
toldeauna gata să rilspundi'i, ca d~ 
nlitfol tu~i c.cileKi'l sâi. lmj)eralivc
lo:r (le mdmenl ~111o rednctiel, nflfn
du-::e orl<!tnc1 acolo unde este ne
voia. Şi 41L'0St lucru i-a părut li r<.-sc 
1ncâ de la venirea s:i în rcdac\[e, 
in ritmurile căreia s-a integrai re
pede, !ă.l'li e!or.t, datorllil almo3feret 
priclnke de muncă, colegilor care 
1-nu primit cu cmdurli, ajutlndu-L 
să treacă peste greută\llc Inerente 
lnceputurllor ln. această meserie 
frumoasă şi de mare responsabl
lilata. 

T1>t t1tft de 1l~c ş~ 1ifră• ni~I o 
p,rpbl~mă ele .idaptare s...a ln tegrnt 
tn l't~dne~le ş.I (cel mnl rtlnAr dlnfre 
membrii ool ectlvUllll. Redact:o1·Ul şef 
tml verbio;e cu m~ltă căl«;lurâ des
pre Vb+gil Ma..tei, pc cni:e l-a re
mnroat. lncA de la examenul de 
proselecţle pentru Facultatea de 
:darlstică, dln comisia căruia a fă
cut parte-. RăSpunsUl ln lntrobarea 
„De ce. vrei 81 devii ziarist" ? dat 
pe. alunei de t.inărul muncitor elec
trician atest.o o vocaţie nntl\lii. pcn-
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trn această profesiune. Absolvent al 
F'acultăţH de ziaristicii în anul 
l 91l5, Vfrgil .\fult>l t"'\c de at·um, 
mi se spunl'. un ilarbt d1ml1n for
mat, scormonitor şj plin de inJ ţia-

livă, cnre poate aborda orice gen 
pubUcistic şi <lpronpe orice dome
niu, deşi dQmenlul energetic i.-a 
Jiimas cel lnOi famHitlt'. Dacii ac
tJunne zint:Qlul ln ~cei;t ''omc11'i'll 
1111 avut eco~, nc(t(ls(n s-a dnt0"at 
şi serlozlm\:li şi competenţei cu 
care au .rost reaJizat.e de linărul 
ziarist brăllean . 

Ordinea interioară 

a ~ietii redacţionale 

incepe cu... exteriO'rul 
Cam ac;n ar mma, 1n •• t raducere 

Hllerj". Un<l din primele idei pc 
care le reţin din. discuţia cu r~
dactorul şeI al gazelei, Corneliu 
l:(l'lm, in biroul cilruia obi;erv de 
cuin fnlru un Ulblou Cllprln7.fnd fo ... 
>t<r;r.atiile şi numerele .fleQru1a 
di.nU:e membrU cotectlvulut de 
Oflmen1 ni muncl1 de la 1 ,lnţ1i'n ft>". 
Colecl(:y,t,i'J. de oami•11l ttl munCj i,
clect mt numnt <'Ql reclat>;\lonnl -
tnceplnd cu rcdocroruJ şef şi sn r
şJn(I 011 !el'l'l.eia de serviciu, pent ru 
că toti. ma lncredinţează ln teilo
cutorul • .contribuie. potrivit îndato
ririlor cc Io revin, la bunu desfă
şurare 11 acllvlUîlli redac\ionale. De 
:tllrel. ceea ce t\I nlJ·age atcnţra de 
cum pă.$~ti tn i.pa\iul rcitwvat r~ 
.clncţicl dln impunătoarea şi mo
dernn c.l(ldirt' a Comilelulul Judt.'
\e~m l31'ăi1t1 nl P .C.R şi a CQ11$1-
liului populiu1 Jude\ean, t!!>le desă
vi1:şHa ot·dlne; inoopîntl ~u pl1icuta 
fltulă, pe u~p 'f!ţ:cii1•ul bil'c>U pc csu~ 
~inl tnŞcrlso nu numnl denumirea 
z.lnrulu.i. a st.>e~lel, dnr şi num~l~ 
nxlactorlJ or şj ~fi rşind cu aspectul 
incilpc rilor, cura(,•, lumlnq;\~. iunc
ţiJ)naTe, aceleaşi ca dimensiuni şi 
m obilie r, dur purlind fiecare pec~ 
1e;i personuli!Aţi i celor ce o Joeu
lesc. J.\ veam să văd acreu1;1 gri~ 
pen.tru asjgurnrea unor condiţll oµ
filhe de lucru şi tn tipogralie, unde 
prin l'eamonnjorea, prin aulogospo
dăclrea spailU111l destinat utlvi
tăţll- redactlbnale. nllt Ş,E?C~ta'rul 
t't!Spo~c;nbil de 11'<1nQ\le, cu ş1 re· 
doctorii de servlcllo la cor:ectură 
sa1.1 „,cap llm~o" au tot ce 
'?Str! neecsar unei munci de caUta
te. lncei>ind cu apropierea tn ~
ţiu de paginatorii gazetei, Pelru..c; 
Mnralolu şl Dumitru Giuglea, cu 
lumina şi liniştea ~ Sll1'îlnd cu le 
lcfon uJ. care asigură ll'Sălura op.c-
ruliv-ci c·u redncţfu o;nu cu clicţiona
n'lc, Atit de utili• vr•rin<'liHi f)f! loc 
a Oricflror n(•clnrih.i \I. 

Iar dacii jdeea acestor tmbunătă
\irl organlznlorke „f'xferioare" a 
11pnr\i n11t l'l'<lttctorului şef chior du 
ln v~niren sn. trt1.11:.1>uneren Pi ln 
fn1>l a nntrenul pe to\i membrii re
dac~iei. un :.pri)ln deusebîl ofo· 
rlndu-1 grupn sindicnlă, orga11linto
n 1l său, Constnn lin Dobre .. ~u ·cum 
in toi c• • '>·U realizat, rn tot ce in· 
~tmmnn impllnlr! pub'llcis llce t'S lc 
tHl!lObQ.l t•forl ~11 t 1JlUf"9l' membrii o~ 

'-- C'Olecli\' \llui. -

O formă eficientă 

de perfecf ionare 

· profesională 

fo momentul \ tltitei i n tlpoJr11· 
Iie, aveam sâ văd oea de-a trela 
fouit' voluntJI edilrttă în Iurta apri
lie. ni carul rcdacfor responsabil. 
('-on'ilrlntin J)obre, ani (>recin1 eul 
in r1•dnc·\la ,.lnaint~". !i<..-ca re re
dactor rfL'iJHmtie de editRlea 'Cltr 
11nt>I foi volnn U\ in funt'~le de pro· 
fii (alfl'OI', indu.-.trial , cultumJ l' IC.), 
de la sumar şt pinu la ma.chehn·un 
nre-.lt.•ln. E~t • ·o foi-mii ae perfe?('· 
\iullfll't..' 1>rofe:.io11uh'1 d.t.>oSebit dl! 
oti<'ir•nb) şi Oli'llllplexit o ndevărnt1i 
şonnhî . onr~, nltlh11'i de At~li<'rul 
pmf{'siondl nJ 1rcdtic~lf!i, of P f~I\, fle· 
v~rui ~ln~U.l po:;lblllto(ea de. u con
ct·1~B lfÎ de• li n'alfia singu11 o pu
IJJlt•u \ln, rlri n-';!'I riclicn' c;.'On'liJ.'IUll Pl~ 
gălfrea profesională, de- la o edlţie 
la nl1u. Rlldtlcturul şef ~~ de · pi1-
1'C'1'(' C'l;i nici o h.„t"ţil! 1eoret ioli , ori· 
cil d1• bine nr Ci C'On<.'f'putil ş1 (ll'Î 
li I•' Jt..-7.bH lt!ri ar <'Ivea luc rit' mnr
i(t rwCt 1•i, 11u ponit' co1Hlucci la un 
1-e-.wllnt vc1•iflc11bil •• pe viu••· • ca 
n>!l11:wt·('n fr>llOr ·voltu'lleo. ~\'Vf'nm sA 
'mit COh\' lng, de ailftli , Ci\ s[nl llll· 
mi.le lmproprlu ,;foi volnnle", e le 
fiind publica~Li tematice, j11 al!levli· 
ratul in\rlt•:i· o l au'\•ill!ltlhtl, nlcfl· 
ll.llle cu prote'slooaHsm sr 1nv:enH-
viu111· ~m~c<t;'\reascli. • · 

• 
Flll'l1 indou1lă, r itmurile vil'(ii U'lf'I 

rcdttt.•\11, pUL'>ul c;iiu intlll'lor sini 
grt.•1,1 c,lt> c)eslu~ll intr-o lrt!ccrc fn
itur•ii de <> zi, iar surt•ina ropcrtwu· 
lui ele o selectu din oojanul ele 
f11 ptl! cull'se pc t'f!le · mpi snmnrn
cflllve , do~bil de -dilkilă. Oe 
aceea, rindurlle de Ia~ nu şr-au 
ipa op\IS dec:iit sll col'l.1U1•e.ze lmim:tnea 
.unui c~ltictl'V tle zililiştl "b.ine sudat, 
ent\Wnsl şJ hartjlc, ~Şlt.ru care 
pro.fesiunoa este, mai presus de 
orice, dăruire şi competentă ~l o 
cărni Pfl'fK"UPaJ'I? constantă rămtne 
acc.'L-'tl do n ofori ci titorllor o pu
bJic>a~1c m<-reu mnl lrninic ancora
ui ir:. r't'<ililăîlle .juda\Ului Brăila. 

Milena COMA.llNESCU 
Fotogra./U ~ Con~tanf:tn DARll; 



XVIII. Procesul de documentare 
• 

SI redactare ziaristică (li) , 

XVlll.7. Etapele documentă rii 

şi redactări i 

Unde ponte fi gflsll l7.\·n1·u1 ldel
'Jor 7.1.nrllitlci? ? Care sint, Clecl. :.ur
sele documenl!lt'i i zloa rlsllce '! 

''f\'lai 10ll11)te. iml'f, de n le !Toce 
i'n 1•e\1 isl.4. v<>m de·)Seb~ el ) iii\ ct'.:met 
dllC \.lmf.!ntru·e-~ gtmei'\lll1' c;t tln~me"l
tnr<?<I !!!POC1::116. lnclu?.lnt:I ln ulUrm1 
etaoă şi rcda('l.a.rca. Ciid. "!Sa cum 
aminteam şi ln :numftrul Lr~cu~ al 
reviblel, <1ocument.11ren <ii 1·t!<l'l ... tare.3 
sint clemente ale acelul·~i oroc~. 
care :<e lnler.fcrf\.-izi! 1>erman1>nt. re-
7.UI tinei u" unlc )ro--es. Nl1 e-; " 
altceva dttft l'el'<'.l c-e fa!'P un zia
rL-.t pe pa.rcu:-..~ul act lvltlitil ~<1le. 

Siî r.1111o'tMClem un 1seml'.Il"1 
pn~. E\•iclcnl. e\.L>.!Y'le !li •uJbelc!!
;x•le oe cnre le de-.o„it'dl'm i'l 
c'ln tlnll'tt~ nu au o on7.lt li? fl •·/ţ 
pol dcvevil h un m m"11t rlnt 
nr!ntipale. după cum alteori pot 
Hpsl ş.41 .m .d. 

XVlll.7.1. Documentarea 

generală 

Doc.:um~wu·"a genera.lă eonstU1,11t: 
,,stare~ de \reghe" pei•mane:-itll a 
zlm-lslulul, <>rien~tTe.'.l lui ln l:eali~ 
l:!ltea h1con)u'riltcm1•e. 

1.11 aceast.li el.upll l\C um1Ar<r.')c 
frcJ g1-upe de sui-se : A) SLWSe orl
vi,nd d~volfarca 11ncl11Jil. poUtit'ti , 
cconomfoli, cul turalii conlemporan!l 
d ln l.irll şi dl'n st:rllinllt.atc. Este 
vorba. în ac~t caz. de ccilectille de 
ziare şi r~\•iste, emisiunile de ra
dio s1 de televiziune. Ht.erolura 
soctal-polll icul. 1Heralura beletris
tică. memorial-istorică, ':lnuare. enci
clopedii. Toate acestea constituie Jz
voa1·e Import.ante pentru contura
rea unei Imagini cît mal aoropia
te de realilate asupra lumii con
ternporaue. 

B) Documentele politice, Jeglşlalln. 
Sludlcren şl apr.oflm:darea doou
mentel<.'r de 1>artlcl şl de stat, pe 
măsu'ra apari\!~ lor, cite o sarclntl. 
<le prim ordl.n pentru zlarlst.ul cu
murust dln .România. Numnl tn 
acest tel poate contribui la re1t
ll7.Urea Iuncţ,lllor socral-polilice 

Jlle presei. ('âre „exercl hi un rul 
a;:tl v in cunti{\$te-' c.i ele cii.tTc m!lllc 
a politle'i inte::-nc şi externe o 
Farlldulttl COmunist R~ân. m1ll
t~~tl pentTu l.1':8n&puoeroo i n ' 'f>ltil 
,{l pro~ram1.1lu1 de rliurlre a &<>ei~
lăfl1 flOClalisle mul LUllror..:11 tier.vol
i.aţe, a ~nolet6\li C?<>muli\lRle." (L~
gea p1•ese.L d l n Rr;public:i Socll!lllst(t 
Ri'lmilnla, art. '7l. 

Conspecwrea. fişa\• :i l t!nmt •c!i a 
documimlel<>r dt' partlJ şi de l.nt. 
a legilo1· Mu apllrnle fnclllte37.A 
dsirc.a unor idei ziaristice. 

Ziarist.ul va avea in vedere. m•JI 
ales, dot:umentele dl.n domeniul 
pmb1emal!c în care s:rle. O.::.r nu 
t rebuie ne.gUjale nici celelalte do
cumente, .importante in proi~lu!'le 
dln cel pulln d'>Ul\ mol:ve : tn 
primul rlnd pcnfTu dl re1aţit!P 
CBU7.ale dintre faptele z'.iarisUc-P o Jl 
Li m gl 1e<ille sesfaate. IM in „1 do1

-

le<1 rind, ziAMslul are d 1t raa de 
a imhlna spe:Jalizare:i pe un anu
m·1 domeniu mal restrin;; cu o 
aprofundată cunoaşle-e a unnr do
numii cel ou'in a~plale. t1ţ>re ~• 
n în mi1rurl1 :;ă se dr,cumenle7" si 
să scrie în cun'.)Ştln111 de t$Uză. 

Nu trcbu1e negllj:)tf1 'l'llcl cuo~"ş-
1.erel! temebl 1-i:ă ~ lrglslaUel ore.i:ei 
d~n Re-maniai dRr Ri d l111 alte ţl\ri 

unde~ pe " ped«.nd.i\ tMl hln~l\ •ou 
rnal !9C!J'l'.tll (le ~~9. w1 av<>·~ . 'lL"
clnn să-şi desfl\şoar& a'Ctlv.illl'lloo. 

~) Sludforca opiniei oubllPulu l 11~te 
() slll"'l1i Pe1'm<i;nenti1 de do~•m"'l-
111 re c1.1rc poale indlr.n zim·.ish1· 
lui te .,oun1! de te~A'Ln~" i;1nl 
tteafe dPi:t in C"Tl~HinM re.-ef'll•1-
rului (ci l i lori. radioasculUHorL tPle
!l.P<le!:'lt.-,rJ}. Aceasta S<:? poat~ 1·eaJ'
z.:l orin: 

af yrmărirea in rcclactie a scrf
soritor .si sesiilillor. 

bl Participarea la adunări şi in
truniri. 

c) Aţ.redlf'area zkitiştllor pe lin
gă 1nstitutn politice. eccmomit"'. 
cultura1e e~ 

d) Stud:iw anchetelor sor.iolf.>glcc. 
e) Analiza TezuHatelor UilOt' .an

chete in_treprl nse de propria n
d.ae!le. 

! ) U,rmărirea l'e!lctiel „pe viu" 
a publicului în rooeplitu·ea mc:s.aJu -
1 uI tlil'clStlc. 

Speclfic pentru tontc ţele t.rel 
<?Om!>Qnc.nte ş!!! documentărU gene
rate c.st.e fript \li di nu p "'IL fl !'e
par,ale, 1;e in1.rcpătlrund pa pru·
CUt'SUI aclil"l l't, li Ziaristice. 

XVlll.7.2. Documentarea 
specTală 

Acest t!p dt- do.:>..im n""''!! ~e r e· 
!et~l\ !'\ c1moaşt~re.:t re;;il'ti1•ii. ur
mar'nclu·st' un M:OP pl'cec!s formu
lat.. dici:at de ra hctarea Ultfl'l~ră 
a 1Jnul texl :(3r'~t·it". 

Ş ln cazul dottumentărll S'POO!a· 
le vom Jllll'('Urge clt.cva faze sul:
resi \'e, pre:"izind ~ursele Ja caro? 
zlar111lul p~le .apela. 

1) Alegerea tcmotleii şi slnblll
rca iclcii zial"lstlce. Tema ec;l~ d~
pr! nsii din r-eJ1ll~l~ ob\e:t1v~ şi 
Pt>al<l satt nu <iă 11p1n:fi i.o plan:Jl dn 
munot't rcdae!lan~~l. O crnum12 tem~ 
<l~·url(e dlnll'-O• s!lreinâ f ('(f'•ctio
nnl!\ sa1,1 este o outh.me PN>Jll'le a 
zlurl:;L11lul. Ac!!oS't:i î şi sl-nbflf>"te. :i

P" I. ltleeo 1tJecW.llă m~!aialtzâr'I 
letnel. 

2) S tudiul c1 11c11mente11)T poutkc, 
a l c~lsla~Jcj. Nu e<1le v~rl--11 de rt--
1\l'lrM .m:efo\a<;;i faze d!! h dl'\( 1-
ment.:i.rea !!ene-alll. Tn d""'ument.o
rcn ~lle!'.l n lii. studiul N-un>!'lllel'7!' 
n<>l!llC" 111 le~llnr urrnArMI"' un 
scop pro" '~- dPt 0 1·ro•nq 1 (f(" temi 
pr"l);,t-~ 'iÎ d~ ld~'l 7.L~tjs\I .:ă. C?
r~snunzl'll":ire, 

:n Sta.hillrca ID(PTI~mor P~ri<;t;..,,. 

SOC?c•hlc-. f n RC(-1~1\ f°'I"„~ z:.qfi•:h1l 
trebule sii n''e l'il~u~u,.;1" ln ri-
1 ... vn infr-chArl · Cl$>'1~l nub!!c 1 i::e 
:iclre•c:n:I\ ? Ce ll••l~UI. i""'•l')U;t! 
rll,nlnd ' ~6 ? c~· :iPtu~me ~v«~ 'td'>1'tn 
pub1kul. cc <'"lm1nrt.,m~nt ''.a d»
lo1m' n" pr1n deml"r~l dt1 ' R."~
nun.5u'i Ic Vf'IT' i n01Jellh <le<"ir.1 v 
,ştrU-t\~\m pL~muJul dOcu,mcnt.ărit ul
terlool"e, 

"' Slnbilircn n lanului nr~uml.'n· 
b\Uonul se f'arc în !unctle ttl! fac
Ll'lTI extel"l.at·J renului 'Zi ,.,;sFt! nr-'!· 
pl'lu•r.ts : c:mleX'h11 lnt.@~:hr·1i în 
c:1re llP!ll'e textul. snatiul avuţ ta 
rllr.1X>zi\Jn in zln1· fre.vL~tJţ) "'"' ' 
t lmoul de eml'>;e. lnf')rm~tnttL deta 
ext'Jlenle in rindul nubileutui elie. 

Tn faz.'.l stabntt'l• olannlui iir.ru
mentah~mal. Zla.t"lslu1 vu l:tebui 
c:1'-sl !'recizez~ : 

- Ce tezlt prillei'p.:rl.6 vre~ .$ 
n.rcum•"\t~e ? 

- Va prezenh m~flil f:r.l:'•ic 
snu J!indu-i. ~'!'lt'me."lte? C:1re va 
II pr.mderea lor ? 

- Ce Nn!ic: vor [>Ufe=i da even· 
lus.illl ~ve~""-9rl ? 

- Ce l'Anl~ si ar,umente tlin t în 
favO"-l"etl ~uto.rulul ? 

- Cum pot fi combătute conta~ 
ai·gumentele ? 

- Cc U,p de ai·gumenia!ie IJ·e
bWe f.ol<>Si I ? 
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Retorică ziaristică 
- Ce punct de plcc.:1J:e se va 

ruege in a:rgwnen~ile ? 

5) Slabillrca planului documen
tiirll temotfce. PQlTivlt temei cc vn 
fi tratată. vor !I pr ecizate 101:1.1-
rlle de unde pot. Ci procurate rapid 
ln!ormatHle. L:l acea::;!.., se roferâ 
şi Legea presei, care arată că „~la
ristul are dreptul : a) sll sollclte 
~I să primească lnior.matH din par
t.ea. organelor şi orgruii7.8ţiilor de 
stat şi obŞieşti, a unlllllllor econo
mice Şi &Oclâl-afltura1e, din p.art~ 
persoanelor Juridice. in condiţiile 
Jeg.li ; b) să asiste prin acreditare 
la ~lcle de lucl'u ale organelqr 
de conducere dJn ea~l ministere
lor şi celorlalte organe cc:ntia1e şi 
locale ale administraţie! de st.al. 
ale organi?..:ll\lllQr de m'ltSă şl ? D
steşll, Ellle unlt!ţllor eoonoml'Ce şl 
sociaJ-cultaraJe; C) sa esJste la ma
nl!esliirl şi adunări ale oamonuor 
muncii i,n care se dezb<lt probleme 
de interes obştesc : d) sli aibl acces 
la sursele de doeumentare şi ln
t.ormare, m concliţtne legii ; e) SA 
prilnooscă spr)j~aut,I 011iianelor com
petente atunci cilntl reallz.aren :o;ar
dnilor de senrtclu Im.pune ru:.?St 
lucru ; !) sA bene!lc!exe. tn con
dlţli1e sitab1Jl te prin hotăttre a 
ConsUlulu! de MinJ$trl , de fAclAl
tAti şt priorltlil I privind transpor
tul şi t~lecomunioaU!le, caz.are..i in 
t1m11ul deplam'il"llor. ~ocesul Jn ma
nl:fest:ăr.ile cultural~rtl;ve. procu
rarea de apamturii :;.pecif:iclt prf>
teshmll." (m-1:. 41). 

De nl;tfel, tn aeeen.şl lege, se a· 
da~A : „Orgn.nele de 5Ult. tnlre
prbiderlle şi ln.<;tltul lile, precum si 
oyg3?1!.zaţ1fle de masli şi ob.şt,est\ 
vor t'urni.za presei, tn oomlltlt'le 
legii lniorma\11 de Lnteres pu1'Uc 
cu Prtvlre la ru:l:lvltniea lOr. ( ... \" 
Carl. 80) şi „ConduclltorJ1 un\tAţtlor 

5()(!.!alJste vor răs:Ptmde la sollcttă
rtle şi tntrebărlle presei şi vor 
invita reprezentant11 presei acredi
taţi pe Wigli nrganlw.ţta socl.:i.llstă 
respectiv! la ~ed.tnţe cle organului 
colectiv de conducere. tn care se 
dezbat probleme care prezintă In
teres pentru qpin!.oa publid. C>rgii

nele centrale de stat, organele cen
tralo ale orga:nlzaţitlor de masă şi 
obşteşti . ;pTCCU:m $i oomlterele exe
cutive ale oon&lliilor populare Ju· 
detene şi al m1.ml<:lplulul Bucu
reşti vor de:;emna putţli.larl de ~u
v:int pentru relatllle curente cu 
presa". (Art. 02). 

'f,l:nincl cn:nt de prevcderlle le~le, 

se vor .ave.3 in vedere aprobările 
necesare pe:nh'u .a obţine infonna
tlile dorlte. 
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6) Con&u.ctuJ indlr-0ct cu realitatea. 
In această fa7.41 ziaristul va cli.ut~ 
să afl~ ce s-a mal 1>crls în legătură 
cu tema pro.p~â, de®l'e ~~ 
(J'lersosnele) pe GU"C dOl'C$~ să o 
abordeze, despre localitatea, intre
prinderea .sau mstltutla. unde va 
m<!Tge e1c. 

Sursele de dţ>eumentare sin1. co
lect iile de ziare şi reviste, dosare te t'\I 
decupaje OrgB.J!.1zate tematic. cărtl, 
monog:ra!.ll, dic\ion3re, anuare. c:ire 
poţ .fl glsit,e in, bib.llot.ecl publice 
sau i.n biblioteca personală, la 
serviciul de documentare al redac
Uei, la ~TIStlt.utii specializare ln 1:1-
formare şi documentare. 

7) Contactul direct cu realitatea 
r@rezintă, mal mult sau mai pu
ţin, „part~ vi7.!bllil'' a documentclrli 
ziaristice, clnd inll"ă ln re1atle cil· 
rectă cu realitate.;, nemjjlooil.ă . 

tn această im1l0rta:ntil !ază 1l do
oument&.·11, zlari$t\.l!I t:rebule să ştie 
unde st clnd să caute. ce .şi pe clnc 
s§ vadli. de ce şi cu.ro sli verlrice 
[.aptele pe care le adună. 

Odatli cu epul?.a1·ea ~esliei faze. 
d~ant.area s--ar putE>a consider;i 
inchelalii. Dnr numai aoarent. do.
oarece doouml'l'1tar<>a specia.Ul (d•'l
cwnen llarea genen;illi - am emlnL't 
- ere un ca:-acter ~t'm!lnentl c~n
llnui\, cel putln tn !:lza verlfichrl t 
conţilrntulul. QUPfi cc ţexlul .a f<>.'il 
redactat. 

XVlll .7.3. Fazele redactării 

De fool.. einnelP si "11..e)e doc-11-
mP.ntArll ~P lnterlerea7,A ~l <"U fl\-
7,e]P red.'tctărll a~pm cărorn ne 
V'(lm opl'l in con1t1nunJ1e. 

1. Al•erea. genulut darlstlc este 
oQ11Stderat.A de cel m:a.I muHI ca o 
priimă fe2lă a iredactliril. Dar op
~lunea pentru gem.tl ztGlist!c poaţt: 
să aJ)a't'i si tn elctpa documen!Aru 
specmle, faza a~egeril t&mallcll. !n 
aceast.a situaţie. ~enUl pDal:e !I re
zultatul unei opţlunî proprii a 
'Ziarlst.ulul. dupl! cum poate !I sl 
urmarea tmel sa.uclnl reda.ctlonale. 

A:lteorl 1 gen.ul esil-c stabmt lna
lntea contactutul direct cu realita
tea, de ~ deplllzind me100a $i 
~ca de documentare ulterloarA. 

2. Elaborarea dlspunerIL In a
ceasta Cază a ~li se sta.l>i
te$le orgJnea argumentelor, a l:rt!or
ma~icl, a oonclU2.lllorJ se face, deci, 
o structurare a te:.~tulul ce trebuie 
scrls. ZI.a.Tistul va lll"lllii.l'i care dl n
tre argument.ele, inform.a.pile, con
clu.zlile s.lle sint !QJ.oslOOai'e publi
cului, dar nu neapărat nec<!Sare, 

COR amtre aces{ea ~bule relatate 
in ·mod 1~pet:at, clin tatluni p.&riho
!oglce, şi care trebuie evitate din 
mo tive tactice. 

3. Pia.nul CODC1lPtlel mariatkle fi 
Unrvlstice n pune pc ziarist tn Sl
tualla de a se decide cum via re
dacta lntrodu'oe?"ea, continutul prin
ct-p.oi şi lncheie1•ep v:iifot'Wui text. 
De- ~emenea, tn ac.eea.şi fază, va 
opta Pentru un titlu cit m,!l.I adec
vat şl va schita lead-ul (dm:â va 
coi'IBid~ cA ti este n~). 

tn sfî:rşiţ v.a corela textul, t.U.lul 
şi lead-u1 cu eventuala folosi.re a 
rol»graflilor, a cartcaturilor, .gratl
celor- etc„ avind Imaginea de an
samblu a a.perei ziaristice linite. 

4. Asu;pra fa.zel de redactare pro
pril.u-zi3â a textului slariallc ne 
vom opri într-un. oaplt.ot ~t. 

5. Verlflcarea textului e.ste o 
f.ază mJxtli, de dqcwnentare .şi de 
redacl:aTe. Acea.st.A :faUI Implic!\ 
d<:>ull aspeele : verltlc.aren oontinu· 
tU!ul şi verlrff:earea for.mel. 

Prin vulttcarea conţlnululuJ . zia
ristul trebuie s.1 a'Oe dacă infor
malllle relatate corespund adevi1-
11Ul>ltl. dacii ordiitlea Pte7-Clllărli !a
cil itează receptarea sau. dLn con· 
lră.. o denahlreail. dacă argumen
t.atta f.olosltă este eficient~ oonvln
g.'\t.o~e (deci. dacii nu cumva este 
ba2'.atfl doar pe strop1e afirmaţii ~t 
nu pe exe.mple, ~te). dacă nu
mele pers~nelor. date1e, cifrele, 
ci t:a lele sîn ţ exacte. 

V-erlfl.an'ea larmei ~par\lnc strl.r.t 
redactării. intruclt se referă 1a in
lăl.1Jt-arca cuvintelor inuUle, evita
rea ;reMUirll e1.lvl.ntelor ln mod 
nejustiflco.t (cind procedeul nu nr!! 
valoare expresl\fă). evitare.A cuvln
lcl-or d in terminologia de strici" 
c;ne.clalltatc, evitare.a e'1tore::;ildor .s'.l 
~tonarde. a pretlo~ltăţllor de Hm
baj, verl!lcarea d\n punct .de ve
dere gramaUcal şi ortogra!1c. 

Ev.ide.nt. csa1onarea tuturor aces
t.or ctlipe şi faze ale nroces.u1ui de 
dQCumentsre st redacl.aTc ztarlstt
că. ordlollt\.1. l$!t'. nu mt.otdeauna se 
verlf.kă l'll real!tate. După cum nm 
m.31 amintit, tn acllvltatea practl· 
că, inlt'(l ele a}Xlr multiple inl.er
ferente. pot, ]l-psi sal\I nlJ.IT'ai l$i dl
mln uea.zA Importanta. pot. sA actlo· 
ne:ze concomitent cu alte etape şi 
fsz•· 

Important rimtne. i~ ultimă in
stanţă, ca wera ziaristic.A rezultat.A 
sA n'lspundll. cit mal prompt şJ cit 
mai eficient unor comandi!me:nte 
socla.1-polltlce de actualit:lte Si de 
p<'rspecUva. c;ă !le exprimată clnr, 
oonvingi'i.lor, să inf(jrmeu şi, in 
acelaşi tllT\P, sA !omn~ publi:ml. 

CqnstJOtln LUf\J 
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Moderni.zare, calitate, eficienţă 
Aslour<rre4 U41el e/klcmţe siipelioate fn. toate dcmenlile şl seatottr~lc 

TttTJrezi1t~d. cu.m btu 11e cunooşu, obiectivul tundamental al tntreoU 1l00~
lre activlttfţi şi, i11 primul Tind, al celei economice. Nu o datd 'fle-am 
exprimai opinia. tn leacHu.m cu sard11ile ce ne revin no116, oazetari1or, 
1misei în aener'! in. a ceastd pri1'inţ4. Dooumen~te de partid nou apărute. 
tnafote de toata <>• ientor!le 1i i·ndlcaţ!Ue da1e de touar4$ut Nicolae 
Ceauşescu iit ouvfnt41'Ue rostite, ne-au oferit podbUitatt?4 de 4 televa 
plenar cil şi mal ates cum, prfrn ce n1011'1lHăţi ne putem im.Pitea mai bbr4? 
in fllf4ptufreo prevederilor de plan, a pollţicfi economh:e a pa.rţfdtllui şi 
st4L.,:lul 11ostru, de dCe041a depi11Zlnd in mpt contrlburla noastT4 la Tidi • 
carea callrdţii vieţh tntreg1dui popor. De data aceasta ne-am propus să 
vedem ce s-a intreprins concret, în acest dom enlu. bi 11ltfma pcrfond4. 
situina .,/afd ln. faţa„ - cum &un4 oenerfeul rubricii 11oas1re - '1011(( 
ztare t.ncal.e. Nu ·ha ce prl11e~re tratarea. lnfregil viaţi ect>nomfce - spa.ţitll 
1'e$frfM d,e ecre d·i$ptmem 1w ne-ar permite· o aşcmcnea i1rtrcprtndere
ci doa.r l.aturile ei da stringenta actilatltaU?: modellnli-JU·eu. calltnlea. erl
c:lenia. 1n acest 5co;· ne-am aprlt a3Upra a do11!'f din puoficaţllle '100-':tre 
de prestigiu : „ Drum nou" (Braşou) fi „ Viata nouil" (Galaţf), avind hi 
oedere, deşiour, fi locul deosebi~ de important al juciaieLor rcJpectlve ln 
econom fa. no.fiofl414 a. ţă rff noastre. 

Din ullima decadll a lui tul nuarto ~I pinâ în primele zile 
• ale Jun11 nprlUe - perioadă 

la cru·e se. 1•eferă articolul noştn1 
- în ~e două ziare, mal ales în 
.,Drum nou11

• au apă.rut apron.pi! in 
fiecare nw1lftr materiale pa t.en•c 
economice. de crteva ori chiar n:i· 
gln1 inlregl. Majo.-Jl.t:ll'.ea lor tral.c;:i-
7.ă diverse laturi ale orguni:duti 
~tiinţlflce şi modernUAtii pruduc· 
tiei. "Sie i-crulzarll acesteia !.a c ... 1 
maJ înalt nh•el calitativ $1 1ennic, 
~ condiţii de eficientă superloo.ră, 
de aplicare fermii a noului inecu· 
nism <leonomloo-tlnanclar, ceea c~ 
atestă. in eseota. o punii Ptleotnre 
din partea celor două colective rf!· 
dacţionale, îndeosebt a celui br~ 
vean. Afinnalia din urmă o 3"25~11 
faptul că, fn ,,'Drum nou", lntltnlm 
constant pagini şi ru~rld cu nse
cnenea generice. mobilizatoare : 
,,19&9 - antlt celor mo.J bune riJ
::ultate f11 roate aomenllla de ilcll
vitate•, .,1n prim-pl.cLnul pTe(tcu.pif· 
rllor - 1"ltm icitatea, catl14tea si eji
denta producflcJ"„ ,,Set 17hwlr,a. sci 
mu1tcim, slJ tTlHm ln sptrlt revo1u
NotUJir" .. ,Ma„ca fabricll - mtndrlo 
~ofedfvttlul", ,.Demnitatea mll'IJ.Cf· 
torească ill ocţfU1J.t!" ş.o. Nu acela.~! 
lucru ş-ar putea spune insli ln ce-1 

pdveşt.e. pe colegii gfi.Hlţent, ,mei~ 
nbin in ultima vreme şi-nu făcut 
prezenţa, thnlcl. unele generice sl 
rubrici permanente in domenllle cla 
care ne ocupăm. 

Lec:Lura aten tă a celor două pu
bllca(:il judeţene ne-a nrfttat ~. 
userneiwa cOt;lQlanelor centmle. ele 
au situat problemele orgMlzlhii 
slilnt.il:icc şi modcrmzru-tl producttei 
in cenlru I prcoc1,1părllor 101'. !'eâll 
zind aceasla tn strinSă tegll-ură cu 
promovarea celor mal noi cuc.ulii 
nlc ştiint.el şi tehnicii, ale progrcsu
lul leh~c. SlhL semn'U'icatlVc ~im 
aaesi lJUpct de vederi? articolele 
intitulate . .lntrod'ucerca proars.mt1•l 
tehnic - ba-i:a creşterii pmductim
tdfil" st „U1i i11CA?put promil<iţoT 
ca re trebui.c co11tlrultl! •, nmc;~e 
din „Drum nou" . Ele vorbesc 
eoncret despre măsruile lntireorinse 
ln dou.A 1mp1:>rlante Jnt1·opn11del'i 
pentru modernizai-ea praţcseJl)l" \le 
i:roducţle. pentru lrrtroduct'T<?.l r:1.-
canl~rU şi automatizării lul1.1ror 
opera\111.or. sublfnUndu-se tot<><latn 
un mare ade\•ăr : calltalen superloadi 
n produt \M se nslg\tl·?l de la rcca,p· 
tia matei·lllor l)l'ime, ma1eria1C:or. 
~milabrfc;ilelr>r, l\.'l~ntblurllor şi 
.~11~blurllm- pinll la re:'lllY.ar~ 
ţii livrarea produsul ui OnJt. ceea re 

Impune c1·eşterea ritm\llul de mo· 
demlU!.re în toate C!ompa:rt1mMlel„. 

Aspecte simUare 6int t.ralate şi 
in „Vinta nouă". în 11rtfcolul „Cref
tl'rea calităţii, înnoirea .şi modln"
nfao.reil producjlt'i imperativa 
afo 11nei acţt.u'nf 1·od11lce. c/fcfente", 
dar mal ales in cudruI m<iSel ro
tunde cu tema ,tC!'Tfeoţimtllf'ea or
oa11.b4rU, modern1uirea telmologflLor 
- Io ba.ul i11Jtfpt11lrU exemplare a 
programului nauaL". Aicl. fapl me
ritoriu, consemnindu-se ~xact ori· 
niilc partieip:an(llt:Jr. t·ooaeV>rul i~I 
ft1rmu lează I ihil eehi'vQC ~I 1>1..mc:
lt1l i:liu de veder-c mai aoroplnl d~ 
rcalllittile. din în lLepdnd~rea ro?S· 
pt'CtlVil. Fiindcă nu trebuie su n;;
o~pl.im CărJ clbcemăminl c:eco cc 
ni se sou~ el'! cili.re un interl(le!u

tor ori aJluL nu tntotdca:Wll.l dis.pus, 
clin cine şlie c:c motive, s'.i p1•1-
vea.'lcă adevărul Ul rniă. 

Mmioind in acclnşl cadru. «"'a
llm laudnbna şl utllud1nra cr1t1erl. 
deschL'lll a ~arului br~c;ovoon fată 
de o seamli d~ ncilun-.uri din c\o
monlul la cr.rc ne re.ferim. Esll"' 
vorl»\ de artlcolelc .,tn. acţtumw. iii! 
or nan lz4'are ş.i m<>dcrniz3re - f4 
1.tl.C:.T.C. an111 începe nbla: i11 llJ· 
na m"lrtfe ?~. . De t:e FHin111 lJra
şot• a. 1.N.M.T. 1111-şi realueaJ:4 ln
t~qral $4rCfnUe dP cirrcttllr'-'·1>roiee
tnre '! ", „S-rt i11ch1tlnt 1111 trfm~«tl'u. 
Ca.tr este c/i<ltanro 'Ptl4Lwrflor o.P11-
care ?", .;De cc urael4 lu-0rdrî d3 
l!t!l'CC!Ull'e-1m>fl'!CM1'" ffMlivtte "" 
&e „„gibesc i:n acti"ltot.q>i pNJ.iu~H
vif '!" Sin criti~le fâră menala· 
mente de!.icicnt·•lt' cxisbnte in ll!)Ii· 
co.rea programelt;>r de 'lrganjZ<"rs ~I 
1110(;le1-ni2are a flu':l1ril"l· de rn..,rl
aa\lt>. de promovare a unor l~no· 
torul moderne. 
Exl~~t,elf""" tarmUl.ae mai :;~ lf> 

rlispund st alte mat„rble ."1 -:>!\n1t<? 
tn ct>le doull publtca\tf : Mel'an~
rul-şe C în (it1a1111ord11 tieChrniL 'Io 
modernl.zart:". ..l't'1odern.f;arect ,-Oe· 
ţ!llor de fabricaţJe - la baza eres· 
terii cafltdţii fl competitft'ftl11l au
tocamioanelor", „Cum u actronl!a-
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Fată în îaţă doua ziare . . 

%ii 'J)enlru finalt:wrea oblecthiclor 
ptanulm tehnic"', „Care este stadi11l 
acţir.mli ele ridfcare (l 11·1wlul11l 1e/l
'1ic şi calitativ al producţiltl ? " 
(„Dtum nou '"). Ca şi cele lntilulnt t? 
,.Un 4n cu 54roînf. caUtatlve supe
Tionre pentru cpni;bruclorH de naue" 
11L1rn4 martie - o 1Ul14 deci.'llvn 
pentru realfUtrea ezem.plarl1 4 -pla
nul11l pe prfnml trimestru:' , .,Di
mensiuni ale concŞtHnţei comuni.'lt e"' 
( „Viaţa nouă ") . Ţinem sn mnl a
dăugi.Im cA proble-mele bunei o rga
nizfirl a producţiei. ale lntrodUCC'l'li 
de noi tehnologll slnt Ll'atate in 
context,ul mal larg a l eforturlfo1· 
de &POrire a producllvl f:tl lii munt:ii 
şi, pe acenstâ cale, o eOclcn.tel eco
n~lce. 

ln acela$1 context, cole-~ii br<iSo
venl au aborda.L şi leme rar. intil
n.it.e chiar în presa cen~. Este 
cazul ar:Ucolulul Intitulat „Condu
cerea şi urmăTlrea com.p~~ă a fa
brL<ra~ici cu ajutorul .informa(ictl" . 
Sau al serialul.ul „Compet.itli>it11tea 
pe plan mondial pre:ntJ>Une o l.n.f9r
m0<re ' eri,n{c<l şi ştiin.Jifk4 pe p14'1 
mondial"', care se refe.i-l. la modul 
cum este folosită - mal bine-:ris 
culT! nu este folosiAă - b(>~ţa bl
bUot:ecă ·~hnică a uoel i.ntr<?prln
deri. 

De o anumită atenţie din pnrten 
celor d ouA reda.o~li se bucură !il 
creaţfa tehnlco-~tllnţ,l:flcă de m:i<1i'i, 
mişcarea de Invenţii şi inova\:li. Din 
„Viata nouA" amintim ortiC<>lu.1 
„CaUtate şl e-jfeienţă tri acţtmtaa de 
promovare a -noulu i", Iar <lin 
0 Drum .nou", „ Lllrg dmp de af tr
ma.r.e a creaţjei tehnico-şttmţt#ice 
originale" şl „ Cum 1'4spunde planul 
1ematlc de lnvenţU şi Inova.fii ce
rinţelor acHvitcfţi.i prod uctlve". 
Acesta din \lrtnă s-ar lfi cerut 111\ 
analizeze., ins.\ mal proiund faplul 
că planul nu-şt propunea să \•Init 
tn s p rijinul soh.i.tlQnă·rll unor p:ro
b-:llime legate de. amp-la ncţlune tle 
modemlzare a tluxurlk1r şi utila
jelor. atît de stringenta tn intrl'
prlnderea rc:ipccttvlt Oricum, ()ţ'ea
ţia tehnlco-ştiintiC!cli rlimin~ un 
d~niu in care s-ar cuv~n1 ra 
cele douA ziare si\-şl spunll mal ho
'Wlt cuv1ntul lor, popularlzind 
larg aportul mlşciirH de Invenţii şi 
fnovaţU la organi'zarea şi modernl
'Zm"e& prodt'1cţt-el. eoncoml tent cu 
c.rlUcarea pozttlilor con~atonre. 
refractare noului. 

Cupla pentru o nouă calltatti. o 2 calitate superioari este strîns 
• legată de creşterea spirllulul 

r<evoluţionw:, a ·disciplinei şi ortllnll 
în fiecare colectiv muncitoresc. 

Era deci Clresc ca nceastrt probh.'
m ll 11li ocu,pe ~'" loc dt- frunt~ in 
paglnl1e celor doull ziare. dîndu ·'le 
prlorlta:U?. ca şi in alte domenii. 
experientel pozitive., promovilrli 
nou1µi. 
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Aat(e1. in a rticolul „PrumuL ~ 
la t'011t1tatr. la ctillţate &rece pr111 
co11şti'lnţii"1 <lin „Dt'1.1m no u", se 
relatează efortudle unul cn1ecllv tle 
la tntreprlnderea de Liat1\I din 
Brt1şov pe.ntlru p.rl'!venirea t~bt•ic!\rii 
unor produse neco~espum:ătoo.re ~ub 
â"(>eal calitativ prin intărira di.o;
ciphnei Lchnolo~ke. edu~rc.1 mîn
driei p:-ofe.Slonale a onmeni\{)1·. L>ln 
acelaşi ziar n i s -nu părut intcrc>san
tc şi alte w·ticole. De p ldă . crl 
lnU tulat sugestiv ,.Filtm total non
ralf.tâfH la recepţie", car~ rld lc:ii o 
J>t'()b!emA lmpnl"lant.ii, ,. vHold -
cum spune i;tutorul - ntit pan1ru 
p rcvenil'Cll r l:'butllrl lor fli! flu:wl (le 
fabricallc. cit si ~ni ru ~limin'lrea 
pierderilor cauzale de noncalltal.c„: 
rccepl!ono.l'{'.a ou e xlgenlii a malc!i-
1101· pr!n1e şi ma·terîall>lor; Auh1.ri.rl 
nu ocoleşte nici lipsuril e- e:<i.<1trnte 
in ac.ea:iU\ prlvinlj ci. dimpotrl,-ă. 
Ic crit.loă , ~u lllrie. In arlkolul 
. ;Fl!ră dfscipli/lă şi orpa nfaa.re nu 
se Poate asigure ritmicitate~ pro 
ducti.ei" se subUnfo7A oons..--cln\ele 
n~$!lltive 11JJup1>a citlHlil l'i nlP r!or
turllar ncffrc.şLI clin ultima dec:-irJă 
a lunll. pled.indu-se con \1ntfAtor 
pentru pregăli1•co. din t:lmţ> a p1io
ductJel. 01•g;l'nl?.ai:e.'l muncU pc ln
tregul nux de fabricaţlc. pronvw-i
rea ordinii Şi dlsclp1inel ferme in 
toole scctiile inLrepr inclerjj. J;i;r !n 
cel intitulat .. Rltmidt41e. caUlllf.n. 
efi~iimţ.ă - '1blecth;e de fond fn 
acţi~itat"'" c1Umlsti,lor făailriiş1ml.." 
esle releval/1 neQesita1ca ,.unui 1•·1-
ternic curent de <minie imn.'>l.rl"'I 
ju.<>llil<:ărli()r şi văicl\rcliln" d !' C\1i 
C'O rq:1 ". ldee prezen I.li d<? li Hrn i n
t!"rl ~ intr--un artiMl mai 1·Pct>nl : 
.. Realfaănl„ pe primele ăotu'I ltmi 
rel.Pv4 exlstcn.ta. umor în.u1rn natr re
zerve va.l<>ri/fe4blle·". 

Tn nc:Alac:I con~xl lt>ml'> clp nc
luallb1tf' <>int abordate sl in Vl<>•:i 
no11A". Di!!clpUnn tn 111nnsbo"l(11·ile 
u?.lnnle eco;te tratatA in arl l•ml••I 
!.Efort permnnerit pentru iJ!trPf.i-
1!"re<t şi e.rploaforea în. b11 ne con.
(l.lţluni a. v1moa11alor~. lnr c~ i-n 
domeniul aorovl?.ionărll rilmlre cu 
mal~rl i pri'rne şi mşt.erble.. inlr -un 
ri11d-anche.tă renliwt lu A:lit reprb.n 
Furnale Ooos~ril. Sper~m cli Io 
l Jl!ătur~ cu dlsclpliM contracluaM. 
obliP!flrle )')entru ambele pl\..-fi. 
n-a dl mas lării eeou cri lirR iuotlă 
a tiarulul la adt·esa ben~lcl11rilnr 
întreprinderii de rrefnbricsil~ i;\in 
bP.ţi:m. oai:e nu se ttrilbcsr s11.-si ri
dice comenzile. AspPrtP de :icnepo:i 
natură au fost combAll tl -.? e 
dl"eOt. Oli afi'ţ clP annli1 IC - c;J 11 
a,rHÎ:<1lul n.pli.mt: la r i1hrir:i .• T> •inri
t4tl in investitli" : •. R11z111.ta•P 1)11ţu 
r ar11 puica11 f i foart e btnte dac<'L" 

Celo clouli publlcatB nu p l"eocuplîJ·I 
l emaUce s,imlla1'C mal ales il'I ce 
prlveşfe reali?.arPa unei calltuti su
perioare in prochtctia dcsUn nU\ cx
L'll'll'l ului. Rerruird\m, in c:a.drnl rn-

brici! „ F:x portul - .prioriUJJe a!J~o
'lutii'' . dm ,,Via~ nouăw. masa ro
tundă cu tema ..,Produse de cali
tate, dl! cea mnl bună clltitnte ~en
ţru toţi be11ctfi.clarii" , ca:re s-a (IP.s
răşurat sub deviza: „calitatea, inal
tn comp~tltl\lltate - element ho
lărltor fn mentinerea şl clşligana 
de noi ti7neffciari„. Sau. ţoL la ace
eaşi rubrică, articolul .,Eforturi sus
ţinuta pentru rlf.m şi calitme hi 
01rorare(l contr:actel.ol"', annlbJnd 
îndeosebi actlvltnte.a unor .• ~rcurl 
ole ctJlitntil„ ce au ca <lbiecHv J':·tn
ctpal reatr:r.area eficle-nr~ producţiei 
pe'ntN export. Dîn 2iarul ,,Di·um 
nou·• reţin atentla articolele „La 
export 11u.11.1<1t produse de 
ct!ll 11nai ou11ă calit<tte" şL .,~e$pec
tarea pre.vederflor contmctuale prl
t1ind calitatea Ji operatfvltatea U
imirilor - baza. succesului". oare 
nduc ln' ltl'mlnă e'..xpel.ien~ bune o
ferind exemple demne de ur~at. 

Aslirurnrea I.Inei calităl:l superi
oare in muncii >şi in p1'Qd1.1c tle du
pinde. evident. şi de a11i ractţ1rl. 
De grndul (ie preglillre p ro(eslonalli 
n oan,cn!1or. de competent;a !:[ l'<'S· 
ponsabllliiatea şi, nu într-o mal mici 
măsură, de mobilizarea lor de către 
otganizaftlle de pa1·tld , s.lndicalc şi 
ale U .1;'..C. in in.lrecerea 11ocl<UL<1l.$i. 
Fireşte, si aceste p1·obleme sint 
prezente in Pll!linile ziarelor d~ Io 
Bt•aşov Si Galaţi. P~ea putlne, ins.A, 
şi, hi plUs, l'e~eriri te la p roblemele 
amintite e1nl iie tangenţtaJe. fle de 
ordin general, ~-a 1· mai putea a
dăuga şi lnforma~llle -publicate tn 
această privlntă, dar, oric.um, de
mersul p~lillcistfc al celor rlooâ 
zlaro ne. cere a O mar puternic an
gajat ln înfăptuirea programe~or c\e 
ridicare a nivelului protcsTonal. 
tehnic şi ştilntl:Ilc al oamenilor, in 
prenrmrea corespunroloare a f'.Q:·l\!i 
de m\Jncii. dată 11-lncl şi lmporh1ntfl 
lnr 'd<'CiSivă în ridicarea nlvel11\ul 
cmlt:11iv şi de e!lclentă ni p1-och.1c
tlel . 



Dupil cum s~ şll e, un rnt hotă-3 rltodn rt>,u.111,:u:ea eril•Tcntei. e-
• conomlc<!il au resp~'<'tai•ea în 

inh'e~hne n. n •unelor ele ra:\rum 
material•! şi <:Ol?l"JlE' kP, t'!!'l\lciae.1 
în conlinunrc a '1ct•stflr roll.:>uinurl. 
n,~cupet111·ea şi i·~Colos.r„.L mat„ri:i
lelo1·, n subunsamblurlI!•r şi 1111• ;e
Jor, Cl'e<ll'ca d•' li>llnolfigli co1·e.,.;.iJJ1-
zăl<>nrc pen ll'tl folosnv .1 lor cu li?
;:ultate hlai bune Ac~t fapt t-nu 
lntcles ro.arte bine cola; ~ivele rc
dnc\lonatc ole .1.l11rclor „O.rum nou' 
şi „ Viata nO'Uă". do\'ndl't stinâ ;ic
tlunile publfch,tice pc> care I sus
tln cu consecven\1\ şi prorcslrma
lism. 

Astfel, cole;tli de ln C<1l.1V .ce 
strUdu!~. innlnt1' de t<nte. :;;"1-.J 
si>orei!!lcâ nl)()rtul la r„allw1·t>a pr~
ve(iet'ilur pclvlnd cnnsumurlle 1nn
teriu.le şi ~Nnlcrca ln. metal, redu
cerea sub nru·mele acluale a n
cestor con.'Jumurl Sub ~f!n31'icul 
.iBaialia pentru cfJcs hts11nm1U1, d t> 
fapt. l>il tdlfn pcmtm m<il m uh me
ta.l". tn ., V1nto no11l1 •· n\J aj)!lr~l, 
inl,J·e alţcle, rnnt.irla.lqle: „ Pr0<,l11c
(ti it~Pl!t/oure prin oforturf 1mr.ţl-
1mte, prl11 bunii 11rga11Jzai·q." , „Se 
ittlPU'1 acţlu)Ji şl mclsurl e/kf(>11te 
pl!nlru J1icadrarea h• cmisumul tl'>r
mat de cocs". ,. Reo H.:dd, dar sl T<i
zer ue în crptim lzarca consumurf!ur. 
D~ rcJ(uJă. rn sprijinul cnunl;til:ilor 
lor nulorll aduc cxert'lple conc1·t!tt? 
~I. de n.o;emcncn. su~erenz:I căi i;J 
metode d~ imbundt4ţfre a ncUVi
hiUI în acest domeniu. Alte artlcnle 
se refittă To opllmnaren consumu
rllo1· de matt"rlale, buna gospoc.Jl'i
rire a metalului. recuperilrea şi 
relnlrar~ tn ch'Cultul producliv a 
materl:UE'k>r refowsfblle. celt! mal 
muUe m:llndlnd ncth1lt•tea rmlec
tlvelor munclto1~ll de pe mat·.m 
platformă slder\Jr!?icl gălli(e:m \. 

P reocup!lrl nolublle conc;tl\l\m in 
aceas 1li p1i\•inlă şi i.n pavJ.nll•' zia
rului bm"iQv"un. Ac:c:1l'\ şu:;\lne ue 
mal mulll1 vremi! nc\lun»1 publl
cl'>llcll ,. •D111Jm 11ou• f)C urrncht 
makr1al~or rcl!/oli>sib!111". precutn 
şi rubrlcu cu odrcsll dll-ectă: .,Cmn 

- - --- - - - - ~- -- -

Fată în 2aţă două ziar 
(IOIPO'"lrlm mt:ftlLt! '!" Enumernn•a 
citor\'a ttlluri este su!lcien~. 
credem. p:!tth-u a 1't>le\'a tnteresul 
co1~·gU01· ~tri clt> la Brn~ov pen
tru t.rat.ar,,-u pmb!cmnllcll în dls
culie : „ Un ~P'>r rfe productt11 de 
15 m Uioane Ici prin i·awr!'lct1 ren 
supj'r1o!lrti a materiilor prime-, 
_rnn prontoca 1 ca t.cllnolo!Ji •or a
&ansat~ - sub~Can/ l·:rlc ec:>nl)1Jlfi 
de melai„. ,.1\fode.rnf:ilrft.'l R" CO'l • 
jug{i cu reclclar(!a en!!rf1('(k.I", 
„11/11.t tcrfa!ele tex:ti!' rttfoloslbl!" ml'
rltd ma• 111 ulflf att'lt~c". „Con , ,t
mul se JmCltc rf!rfu~ inc(l din ja:a 
d~ 1'roic>ctarr•„. Estto vorba, in r.1>-
nete. d <> articole tnncrcte. c•u c 
'l'idlcA pl"lbleme hll<>res,..nt„. rl:.ar 
uu mai np:lrut. ~I unele ou on•11Ctl'r 
slrlct lnformntlv, neuh..-. 

,,'Dt•um nou" dispune, de nml 4 tnull limp. d~ o rubrtcr1 pcrme-
~ .J;Jcntă avind ca gencrlc „E/lcl

e11r11 ta pivelut c.;ţ;igentclQr umduf 
"1J.eCa nis-rn cconomico-fincmafrrr". 
Sînt U"ttlnte aici probleme ni·ll 
_gl'el~ aride. chiar, dnr colegii no;trl 
bf'c.lŞl)Vetn &U ~tiul Să treacă prsk 
nişte diriaultăli Jncrentc în C'm:ul 
d1: (aţfl, apelitlcl la S"er\•kllli? unor 
specinli$11 din sistemul flnanc:ull'
banc.:1r. cm-e au Tenlizbt. ni~IL• nnn
lize bune. accesibile şi citnor1l•ir 
m;\l putin ini\inti în domchi11, De! 
pildi'i, în arliet"tlul ,,l\fi{şurl ferm<' 
J>l'•ttru ('Jlm I narea chelft.fulile>r ne
economtoo~" se exollc:.a concrc~t. 
pe ba7a e?tpel'Îcn tel Un"i în treprln -
derl cum pn.alt' n opllmJwL echi
librul finWlclăr prin lua1-e.a uno1· 
măsuri energice vlzlnd ncceleraren 
\1\t &Yţlî ele. rofa\le a mijloncetor cir
culante, eliberarea res'unel'lr n
nano!Are i moblllurte in 6tQC11 rill:! 
maletfalc etC'. Sinl relevate tml11 \1l 
~lmple, la indeminn h1tu1~r c"1i'l
duc::erl1ar de in Lreprltu;Jerl, Solu tll 
capabile. iru:ă. sâ puon in mi$ţ:i\'e 
pîrithttle fr11anainr-li;lcrncaN! de c:oln
ll?l'es<l're L-qlecL'illă şi l11dlvld'i.U1F\, 
Un aJ1 speclal!St - in l!r li::olol 
„Spprl·l'ea rimtabilltcWi ruturrn- prn · 
duselor - precxmpa ro 11rlorlt<mt ''
- urni 'i t.'(ţ"1c1•ct l"rm c:r t?l'Nll ~ tn 
t"tdra in ct1El1lulP.llle planlCicalr o 
'"I ·eprl\'ldfll-e und~ dcmneşte sph:i
lul gospod!iresc. 

A:m putea :;n dăm şi al1'!! c-.:em-
1>'•• de acest ge:n dJn _Drum nnr ~. 

Din Păcate, nu at:ela~i lucru slo-
t.an fn măsuro 81\-1 racem 
în ~I nrlveşll.' pc co1et?il 
noştrl gAlă\enl, deoarece în 
., Via\ll nouli" fntilnim n11mai r r -
-r1ri s)Ozadi~ la ~n :lc;r p.'-Jo!1. -
me Bn, mai mult, inh"-11n n..\i!''ll 
(~.Eforturi pttnh°tl o m.af hu,1J o
proi;lzîOn!lre cu maleri<lle"). co1n
batlv în ansamblu, s-a ~trecurnt o 
aflm)atre ce istlme~lc l~l pulln 11(·
dumeril'ea. Autorul artic'llulul crl
tl<:ii tăios. Upşa de m•gani?.1u·c. supe1·
I!c.lali ta I~• <l in muncn linei hriri:·, ,1 
<le CC'ns•11uc?;.1rl, c11nsC>mnI111l 111~ă. 

n~>gru pc alb. c<i „planul \aTorîc fa 
l.i n l911 r~allzn.L". Cum ? Nedinn 
rn cxp}nnture - ca sa apckuTI Io 
pt "J)nlle sulo COMtatâti - „,i1'i":-
1lvc cc au nvut. ca tl?"fllen ele pre
cisu·~.- anul lr"Cul" ~cesfei nnn
m:'lhJ e\•icJ,.:ntc nu i se dă n\cl o 
eX')>lle!iUP. nu ~(~ coMic.lera li -
cum de fapt s111u lucnu·Uc -- n 
lncăh:a:-e a legii, a preveden1m· c.I„ 
plun, nu ~e i.u atitudhre fown:i. 
împotrh•u el. 

Fără ln<!oî::il~. nu na-am PMP.l.'i 5 sa I.acem o anaU.ză exbausl!Yfi 
• -cu să spunem a_oc;a- a mo

du lui in c:;m~ ilrH'eile de la Bi·a'i''" 
~I C'llnti 11·atc~m probleni""le~ cat1-
ll'l \l i ~I eficientei ,economice 1n In
dustrie şi con.„trucţii, ~tndu~ne cie 
fa\ll se \'or - ca in1'116eauhl,l -
s.lmple aplnii ol~ unui cilfWi; wd
duu. .IXl~tle ceva mar... cusuNtlu 
do<:f1 niţii, Cu atH mal bine, tnstl . 
dnc~ ncl'slen. \ '()C §lh•hi lnte.resul 
col~ll 11· nostrl. şi nu. numai al lor. 

N -nm vrea, totuşi. sll fnchclet>1 
filt'O n sublinia - filndcli tot :im 
''orbit de-cipre Cl\lltat~ - necec<l
tat.M unei p1·eocupii:rl mai mari. 
din partea tuturor reclactorHrtr ş.i 
ln tont» ca;:u1·Ile. tal.l,i dt> nh·elul 
1mb lclsllr al mnferla!l'lor O 01·c>0-
cupare consl'lnill. d~ Iun~! in
n·e~uluf proces de elnbOJ'are n ar
l!colulul, lncepfnd cu d()C\lmen: t 
ren, Slnt Inel\ dNotuln m11tartJ!<•l!? 
- alil intr-un ~tar cil şj m :tltnl 
- tn can~ nulotii nu se imolir~ 
aproape delCJC, nu-şi spun 'Oât'(!J"ll~ 
lor asup1·a cl?l-Or const.alate &1u, 
mul degrabfi. auiUe. C!Jiar şli nu 
nlbn el nici o onlnie, stl fie. t11l •11-
mr 'lttl n"ulrl '! 'l'qv cr~dem, E bine 
cli lll' Q01.IP~l11 (le adill'lările iteM
ritle nlc (lamenlloi· ro.uncU. Aici, m 
nco.!'fo forlJmurl ofo de:rno:;m\lel 
nmisl l'I' econorrriee. se cler.bal p1•n'
bl11rnefo cele măi 1innotfan'le nle 
Vlf'tti ~I ll'iiVTlil\tl <'<>1ed1W'
lnr m t 1 nel tm C.;>li, Nu-i bine. insă, 
cl1 rt)Ul!e' dlintr~ artlMlete JlC 
lllOl'Sinl't1 1.11' Sl'l)m!'U\11 pre.:. m ult o 
proce-se-verbnle. g1l1R.i.1.rul Uind un 
slmolu speclaton. cpnst ilncios. şi 
aliln t(JL, !Arli să se impli~e în 
vr~n fel în cee:i ce se intrmplă 
111 prezenta sa. E ciudat cn mal 
perstc;b'I nceaslil p1·actică e.m:pl.ncl 
de elnboral'e a materf&lelor - cri
ticalil, pe drept cuvint. de m u!tt\ 
v~me 1 nu m1mai în revista ooa&
t ~ll "T't:i!•l'""" '' n. nrr~sibilil cu inuit 
p1'\>fi'$1nnal1~1n o orobremelo1· ~ 
nomice - chi11r şi a ~lol' mqi tli
''"il • - P~ t... n, d·•oH11 01'11~ '· 
F·•o~ clemon'ftrat., de altmln1e·L de 
celi- mol mul~ d{n'•'" mater1111.-1° 
ri'a1" mol "'U!!. F<1le dn!ll' nl'\'0!1~ tte 
f'I l'hf'lluit'!li'1 suplimentară de infr>
li~enţ.\. de un mol .<ierios tr.ivaTJ11 
pe niant1scrlse. de mni multu ~·1tt1-
c.-.:iS<'nili 

Con11'tanlin TATU 



Limbajul presei 
Cuvinte eu dificultăţi de • scriere 
A A V 

ID limba romana 
Compusele • .sus-aminUt ". „sus-ci

tat", sus-menţionat", 1,sus-numit'-, 
„swt-pus·"; !~u~·zfs" - de- ~re ne 
oc~ăm ln l\!Jmărul de 'Catfl a1 re
' 'ittei - sin t formate din cixvfo.fo 
intregi1 existente şi lndepend~nt 
ln l}im~~ ~·~ânil. Un _ i~~ich,\ . sfi 
com.J>Wierh ~f.e ord1nE.a. fennen1JQr 
compuse1or, Inversă .Iată de cea a 
gru,purl.lor >Sintaulice oonstrwte din 
aceleaşi elemente lex!cale. 
După cum se poate vedea in 

aces~ f~rmţ, lui m•, advei•b cu 
rpl .de detenn.ln.ant 'r.,licurn.c;tan!lal, 
i ' se alătUd un adjectiv de -orlgiiie 
verbală : amlnlU, chat, memionat, 
numit, pus, aiş. 'I'.oate d~nt:rne:sc 

·i~i'rl. lega~ ~ a:dtl;1.1nl Advet
blil 1111 (opus lui Jos) formeazli im
p.reun'll cu citat (-'i. cUa$1. -e). nd
jecl.;Jv ae oflgl.tie · verl?şa, un com
Ptui : 11u_11-c1'at, plura f ,&us-cl~i. ~~
minin singular am-olta&i„ plural 
llU-cllate, qu .sensul „care a fost 
cJtat mal îl'iâ!nte. m,al s\is". La. 'tel 
se petrec luorurlle şj cind ~ CQIJ'l
bin! Cll menUonat şi numit. ~b~l
ni~u-se. adject ivele compuE_ţ : 
1na-mentJ0n1it (·l!, sus-mehtJonaU. 
-te) ~dJcă • .menţiona.t rnal i.na.Lnt.e. 
mal sus ~ într-un t ex"t. scris, şf · 
am-numit (-1. awi-numltf, te), „c.;u~e 
a ~ţ .nuqm sau mootl.onaţ ,mal 
tnaln~"1 (subst.jlnijv(l ţ. in ştlluJ ofi
c'al. mal' ales fn petftil ş1 neciama
til : ;3us-numl&nl n'U s:-a p'l"e;r.ent_J\'t 
J'4 t)I!OcE!fl 'I). • 

Adve11bul 11u11 (compai-allv - -mai 
s'ils) indleă o· p~g~n~. un capi't,91, Un 
alineat sau , un pasaj dintr-un tex1: 
.1in cele precedente. i n cele de mPi 
J·n.ainte, i nat)()! cu ci'teva pa.gi.n'l sau 
.cu c;I~eva rindur l ". 
Di!lcullat~ cons-tă rn a sl.a.blll 

·cind avem de a ·r;i.~ ru ,uri ad
JecUv compus : sus-cHat. sas-.mtpJ-. 
~Ionat., sas-numlL el oind anume 
cu un gtup $lritacti~ liber (cu o 

-~ ţendq:iţă' Ş'Pi;'t! $ b!litalill„ 
fonnat ~inir-un :a1;1jeQtlv (pt!Ov~nlt 
dtn parliclpiu). determinat de ll1'l 
adverb la _gradul ~mparativ, cu 
t.uncfla de com:ptement ciroOm

.stanţial de loc; 
Vom ·începe ·cu anatl>Za secv,en

te1or llhlf\'lstloe în ilişcu\ie s:ut
pl'iţ1.5e l'n forma sub care :a_par tn 
textele următoure : · · 

,,Cei ce nu, .s'e ' integl'eazli maj . .>d
tăi-n _,,al eus· menţionate <ib,U'iC3-
zA Ci- ·> J. („Săp.h\!nîna cuMurl!UI a 
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C':'npitalel '\ nr. 43 '(828}, 24 octom-
brie 19861 p. li)• ; ·· 

,.(.1.) Putem CQilchicl.e că ,·ersu
ţl~e ntal 5115 tjlJte. pot Ii consi.ilti.
r,a~ P pm feSJ u.ne . de credirnă'". 
(„Urzica'', n:r. 1J (737), 15 no~
brie 1981J1 l?: 11) ; 

,jM.a~oritatea doe:uinent.eloc mai 
sus aminU&e, în cuprlns:ul lor. vor
bfl<!c despre t!,roismUJ QSt.aşHor a
cestul pluton" (.,€ontempora1ml " 
nr. 34(2.0~S) , 2.2 auga5t ' I986, p; 9): 

„tn v0lumuJ de {>Oe?Jii mat sus 
numito idmmatur.glll selecţionen;r.A 
,( ... ) " . .(„RO'rnâ'nia fnemn:iţ '\ nr 39, 
n d.ecem.brJe l 9S6, p . 7). · 

Sori~ c u, bl~n~ (Nl~ă âl8l\) 
~~. :111 ac;~te ca7.url. cea co.r-eclă, 
J n.l~•uctt substantivele regente au 
ca determinan'ţi adjectlve-.p.ruvcni
t~ din ~-P,at-~l:CJ.plu, ci:tre s,e ~ordl 
c11; ele ~n gen. ·-nu~~t' şi c~7.. Aces
t.e adjectlve de orlgine verbală slnt 
de~~. li~'rJ'n\'lilllTOt'. de il1dver

.~ul 11~ _la grţldul ~mparat~v mal 
au, cu mte1esul : ,,in cele pi;ece-
dente, în cele de :mai iru>.Lnte1 t·oa
pol cu cit,eva :~gini snu ·cu qît@vt1 
tî:ndtw1'4, lndlC!'nd 6 l)t:\gină. un ,ca
p1lol. un,, al~ i;ieat sau un paşa} dln
t~.-un te.'llt.. Deci~ „majcrrilitii mal 
ns menUona&eK = . majorltillli 
nienţionate mai SQll = măJcirtill lll 
me~ţl.oî1a~ irl capitolele s~u 0:1-
g.i.ntJe (al ineatele) p reccdeol:e : 
„versuccj)1e mai SUII cl~ate"' = ver
surile citate mai stis = versur.lle 
ciR'te in pWnJle .sau. f.Jnourn~ Pl'e... 
~te ; „documentekrc maJ :sn11 
~mlrui'te„ = dOCUJ;Denlei9r amul'li
i~ mal sus = Clocl,lnlen1elor: amin
ţ.ite in cap~tolOlc, paglqHe. P!VD
gr-alele anleitioare ; ~.volum.ul de 
Pl;>el.i.i mal SWI numJl'' = voJunY,tl 
Cete p:Oţiil) num~ţ 'mal so.s = vo
lumul (de poezii) numit in gagln l
le. ~ele, "dndurl.le de :nai 
faainte. 
AşadaT, in textele de m al sus 

avem de a Iace cu construcţii sin
la_qtice, ·l ar ·nu cu vocabule com-
·puse. -

C!nd adverbul sus, antep.IJs ad
jectl~elor cltat., menţloJUl&, amlnttl 
Cin scris>. nQmlt Cfn scrisY romit>a
ză o unltate .de: lnţeleş, 5'n,fşcţl '!ă 

şi mdrfolcgicll., ~ce.sl asl)e:ţl .Ungvîs
tic trebuie marcat t o scris: .Com
pusele astfel formate, !1ind anali
zabilo (SU!I + numH, ... ) se cerc 
C'1 ln.lJ'C ad\'Cl'ă ŞI aţijec.~v să se 

puni, crallJfia. JatA de ·ce 001Ufde
rlm "ltA forma s·ubli•nlatA dln 
textul urmAtoo:: 

„N.u se . ş.tle cu ex:actitate de cind 
ex.isfă obfoeful SUII amlniit" ·(. ,Al
tminahul P.Arinţ,llor 1987", Bucu• 
reŞtl, 1986, p. ·80) : 
. Baeă vrem să pr~iz,am unde 
"°'ie a ces:t şus, nu vQm pu,t~a S'l o 
~acem i.n.tvw:!ît adverbul şţ-a. pier
dut' Independent.a semanticu şi 
gi-a·~ru1:l:icailh UtlUzinâu-.se fornia 
lmidixlui co~paraLlv, iilal sus, a
ceasta are inilependen.ţA semtulU~li. 
'deoa;11ece, în oompa:raţie cu. locul 
unde am a]uns cu 'Serlstfl sau cu 
~clliruţ pe ~ foitie de hJrţl~ .ţJtlstă 
un spn.\Ju ctire se jntJ.nae mal aui 
şi unul ce w-mead, mal J~s. <:::a 
.at:are, scl'.iem : mal ~. aminul sau 
sua-amJnr~t. In cUUl -acesta t1us"+ 
8.@nU& 10~7.li un ,a<li~Ly com
p us (sus nu mal este adv:eto fnde-
pendent) cu inţelesttl : ,,care a -fost. 
·amintl,ţ mal î.haln~, mai sus. in 
,lexl.ul dat·•. Aceul~ reaUl:ate ling
visb[că ·trebuie - oglindi~ 'folosin
du-se cxat'ima intre elementele le
xtcil!le alţ comp·usutttl, scl'l'lnuu-se, 
·adicil:, lius-amlntu. 
tfn!W~ nfortoloJ§lcă, slnta·:t1că 

.ş.I sernanticll. loiinea~ premis<l su
durii complete-a tenrienll<>t: WlUI 
compuş. 'lată. de ce nu considerl\m 
~!;te ' to.rme\e cai:e ~glll'ldesc su
dut'a· ~mP.lt:~~ a ®IDP~}Q\! dl:$cu
tat-e 1.n tex.tele de mai jos : 

,,(\.,) Fără a mal amlnli de )n'
tervenţ[IJe sale orale in ctţdrut 
susamlntltulul cenaclu „ ~1Sfiptll
m ina culturala a Cap1tălei '', lll'• 27 
'(812), 4 l.ulie ·1986, g . 11) ; · 

"( ... ) Ne..a:m maJ dus acuma vi:eo 
,c.t't.eva :v~J pe-~lp ( •.. ) ca să ummm suszisele oblecte1' („A1mana
hul „România Utera:r.ă»u, lil84 
p. ?,~6) ; 

,.0001· patiru vplume susmenţio
nafe li &e a(lal,lgă al~ aliil\Jrl ,de 
evo.eărl şr memorii (,.,) '' . .(,;Alr,nana
hul literal: 1.~6", p. 6'1) ; 

„kil Fără a mâl aminti de in.ter
vent:Ule s;µe 01·ale in cadt1ul .susno
mltuJul cenwclu" (.,Săpt~mina ·cul
tuniţA a CapLţal~I", m-• . 27(812). 
4 i ulie 1'986. p . 11) ; 
ţn şclJ,ini'b . sînt ·gt'~I te Corniula~ 

dle :do felul· c~lel clin ~~ul ce 1.1i:-
meau1 dlcl sînt pleonastice : 

.,Precj)Jp .nnai ·1$.uSnunilhll·' m·o
raUst I Şi eu .cu:nosc ·un caz cu un 
broscoi I La fel de !anflll'.Qn ·.şi aci" 
viS't'' (,,}'ellp.etu.um .c.Oi'nic 'Sif", 
~. 1U). 

l).eslgur, mal sint -şi alte slt~~ll 
'la caTe n,e-am PJ.llea Tefe-r~ 1n ce 
pt!lveşte f&l'lllaţifle ltngvishce d.e 
,genul ·celOt' de C':lre ne-.am ocupa~ 
în prezentul anfeol . . cons:deraw1. 
i·~ă. suf)eiente e."<emplete 9.ate 
'Pe"nt.ru a e\'ltil tri vlLtor erortle ca 
le-am putea face di'n neştiinţă sau 
dJn neatenţie. 

'Dorin N. ~lTf.SOU 
lloal'1a UŢA-u,~cu 



ln sprijinu/ perfecţionării activităţii gazetăreşti: 

Studiu de caz 
'ln ('6r.1 t e~t~1 revolu,tl~l ~lljn\lf~ct1 şi tehnice c!ln~ 

tcmporntle. zforL.,.Uca poale sii cooperetC? - şi 1111 

numai di ipoate. dm· .f'-..t" şi oblignhl ~ racii ac~l 
lucru - cu Orl~•r~ din ~t!lh\elc 'tehnice snu snclnle. 
~n ace.Inşi .limv. nici o clipă nn trebuie să uU.iim 
că dntor1n pe CUl re o nrc p.rei;a 1rnasll•ă, rntti de ,partid 
cnre, propunindil~'ii cin obiC!C'ti\• Iundamental con
slruiron ·S<fc-la1ismulu1 pc blln1 c.>elor mnl nQl cuce
t;irl nlc ~~lhl\el .ş,i lt!l1111~ii . ul(' cunrui.şteril umane. 
obligă fîoc.>nre 1•<.'darţiu, Uccnre ziari'tl să conoC?apă 
şi :tă aplîce prdl'Wllle lor )jr<?grnme tlc modQrni:zfl·i'C 
~i orgarri1.arc. 1"l1în~i1:tt'ă a riro<;l 1,ll,'ţl~i t.fari_sticc. Fr~
fesla lnsă!ii se va u~eza. nstfel. pe baze noi. ma i 
t~1nice, prin .folGsiTea unor 1ehnicl, .me~de· f i pro
c~dee n<>i cit mn1 ş1Hn\tti.cc. dl:- 'in!<:>rm-aro şi invC$
Hgare a r.l?alltăţih cm1ie ~tl-i a~gure, bdn.lă cu· un 
ac~ mal Tapid ta cele mai <?ompeten.te ş:! autori
zate suirse (ţe lnf~'l".ITIŞ.tii, ş i o mal mat~ \•fte2il în. c•r-· 
cula~,la ln!~mnaţiel de .~liţlte supei-Joatl, a~.so1ttt 
.n~ll conHn..uărll şi dezvoltărli cu suc~ a re.\•cr 
;tuţiei ş] OOTI1S1lrucţfoi noastre S<>clla'llslie. 

Pe1Hru a susţine P.fec>CU~ătlle ~i eforturile· lf'e'dnc-

\iilor 11e lirlfo Asigurârli u ncl oµtlme fllTllUOiî intre 
compm1f'nla ştlinţi!lc iî ~I ·coa tm1plrica a fţ>x;lC,>lnr d~ 
ptesll. inc~efntl (' li occ::-t 11Um'fw. n •vhln „P1'~1 nu.;.s~ 
Iii•'• in i\inw ţ) nOIJU r~ll>rki't <.h„ tl~balt"rr:. lltwJ·~1111 
ilit' i1~11lă. la <"Ul~ pl)tllc pa11lki1it1. prfo inlnrmetliul 
.scrisor ilor . .Î1ll~ivlc!uni snu ln grutl, <Jl'i'C'C :cinrJsl. ln
lt'!n On 'mârl"l•:i'il.iln ii 1'1.evli."trl 10l\Ll? de o aJlifa cQlec
t i.\icle reqac\ion.Ue :.ă ctmoască -;I. fTI mas.ut·a lnte
n.~u.b1i. a nf.!c.p..:;fl{tţtJor l o1r1 să prcio iu acthrllutea 
practic.tă m etoch! şi Mmlci t•ldbtu·a·te d~ corc~tător'I 
.şUinţt:fki bvint\I, dii\ cll'versl:? nom1itlii, car.e- !il:i le 
1mbogă{easca. pe QC.- ~ P,iwtc,>, Ptilelu modo1i'.t6tllor 
!Oh:tsit1! ln procesul de perfeL' liom11c prclfosionalâ. 
iur, i;e <r(? nltti part«?. :m fQc:lltm:t.e un liuil larg 
şchlmb <le e*perien\ă lhl11~ dt!. „Mufodn cazului„, 
Pl' cari:? o m:opune Tevl:,IJi. ~-nr PlllC'.<l să fie cf1~ l <'11QS 
şi <t~nrlshrlui oar"! 1ncea11că s!l~I 'l'ă$Undli stngfit la 
i1,1tre.b~r.en Jlc care lot cl ş,i-o pw1~: cii, mn ce.ea 
c11 oferll progr~'Ul ~ntei şi tebnic:li, cunoa.Şterea 

umanJ, în general. ulill.zt!l în lnve.st1gaţ1: 1e m elc 
ga.zetllreŞU şl in creaţia mea publîC!tsti~ ? 

Ca tn or.ice pro.fcs:i c, şl în. zia l'rs
·tică se cei: apt:iludl\i'i ifllndnmentn
le, .dcprh\deri, spec1.f.ice 4i îrî~l}'5i l-i 
şpec]rue, U.bc.esare gazetarului. 'pe 
de o pa.rte, pen.ti:u n investiga com
pet~nt ,şi prownd 1·e11lit.atea R~nă Ia 
desţoperH'ea ageMrulµt obiectiv. 
iar. pe Cle ali.A parte. penlr.u n~i 
as.igurn capacitatea de a comunkn 
publ.iculul mcs~JI\' de presă c;,lpn
bile. să mdbJlii~~ia qpme1\il· 11luncH. 
t.C}lentcle ş i ·energllle lor. să cta1Ja
citez~ fo~ lor creatoare şi min
tile fhven:f.I'Vc hi vederea găsirii 
ctelor JX1a'i efi.cl'enl:c s9l4ţii' de tg
fiip.tulre mtocmaf a pollţicii i'n l.al'
ne sl ex-fel,~ a ()âi.1:ldulul ş i st<i-
~ulul. nostfu. ·· 

1n procesul cfo p!!!doctioMre a 
pţeglitlril p.-Ofesioţl.a.l,e, eare este 
organizat şi se .desfăşQai;ă în ne
ca.re itiedneiie, a~te 1\ptitudin i. de
p11inderi şi 1ntil11}lri se pot f ()l"m !l 
şl cl~zvoJţa pe Qlllea a.sln:iilărlJ con· 
comiten.le a o,oUo.r cu~tln~ tc:o
retice care apar ln diverse locur i 
şj a e>."ţletle1\.ţel redacţionale a 
unor gtţze(arl paslo~a\I qe pr.ofeşra 
lor. 0 8..11.ă ,cale reco~ila.tă pen
il'U- dezvoltarea capacităţii ziari.Şti
lor dtt a .fblosJ Cit mal clicieg.t cu
noştintele c:ip.,ătat~ ş1 de a TeZOÎ\18. 
opelta.liv p rol!>fome diverse. tn medii 
diverse, de a dobindi a tft de ne
cesara ,p9r&pectivA, tndl3perumb.t.lă 
profesie.I, ·t?1ite .•• me'toda canlluJ". 
Această metodă, µracllcalA cu suc
ces şi in ·a]~ dome.nu. siJ,b forma 
de,;oaterilor profesionale, tmbOgă
ţeşt.e expe.tien\a 1Zlaristuhu şi-l aJ11-
tă să se orienteze corect şi r.apid 
în sel~a tapţelor şi a opiniilor 
demne de a fi comunicate p~61i-
c\îlul ~i~ apoi, 1'~ le tnfă\lş,eze 
atraaUv1 ~~umenlat şi c1>nvil1Săto.r 

pcnt1·u a obţine ade.zlunea recep
lorJfor Iţi mt?S:."\j4l l:t)arismîs, deter
mjnînţ!u'-i să aqţ1oneze hl ~nsiil 
at.,~sfoia . St._udiul d.e aaz <lezvoită şi 
ill'le calil:ăţi absolut necesare prG-
tles1~ tn ~ai. ~ltat~ : . 

- Qe a aoom O N a1.!tate cat ac
terlza:tîl' ~i:inu-o rn~rdependentn 
c~clndă· : ae aici. 1neeesltatea de 
~ 1C'll osl o metodă aiâ'feetlcli de in
ve5~1gar,e ; 

- de a pune inttebld şi de .a şti 
cum şn afle, eum ~ verliice şi 
<' um Să lnl~rprete2e de pe pozl\li 
P<>ll.tirrt> f~mtele .reaJi·tii\ti :. 

- Cle a con I.neta .rapid aele mai 
'in(iicnte .:t aom pe:lente izvoare 
(:Mfl,e) in.!QtmaţiOl\Ble : · · 

- <l~ a rl.1aJog11 cu or.ke gen de 
i'nt~r!ocuţori. Jndifereqt de. ~tadul 
lr.>r de priilicăUre. de vi1'S.tă, se'x Sl!U 
runctic : 

- de a ado:p.ta un punct de :v,.e,
dere muHldlscipUnnr pentru ·a face 
faţă problemelor mul tldfmenslonale : 

- de _a 'f i pre!IA1it &ă muncească 
in lf'!hS şl de a acţiona ·in e.1$ndlţil 
ae presiune :. · 

- ae· a 1a.~tif:lca prci,l;>leme crap.. 
te de vlată> semnificative şi d.~ a 
~~jl7ume11ta sub presi:unea Um.-

- de a sesiza uşor~ coreot..e.sen-
ţa faptelor cle viaţă tntl~ite; 

- de a lnvăţa să· $t&bilească 
priorităţi ~entrţJ a !Je'. ~P,a de 
~tolnile ce-i re\iln 1'11.r-p anum.Uă 
ordlne: 

- de a dcseQperi Şi prop\ln'e so
hrţi:i pentnt rezolvarea p.roblc.me
lor tn pl!ni1 ~voluţăe ; 

- de n se orien t.a practic şi de 
•a se ·adapta t'llq id unqr si.{\ia'lfl 
sc.hl.triblHoare ele. 

Din inullih1clinen c1e obicalb•e ur
rilăl'l~e. pl'Îori lnr ~te nceln ~are -v:i-
7,_e_n;:ă, fo7~varea i:Iaf.rstuor cu ca,-
1 t1ăţl unatit.it?e. cu â:b1litn 1.ca r;te !.\. 
!Ace analize. C'oerente şi cuprinză
toare, in,tensive l)i pro!undl!, cnre 
sâ conUu~a )a a(lllrea ea~elor şi 
la. Jntu frea aonseclnţclor. la antu
menlnrea aenvtniătoarq a .sol.Uţiilor 
ce- &!!? hn)ur1. 

C-1>rlnci jilarl:jcipnntlloi:: la ~~~-bat~rl 
condulf.A prof~lonal• (de.ol. r.e.wect 
p·eti tru munca şi opittiiJe ·eeloti1alţi, 
loinl~ta1~. 11espon~biljtnte p;erimu CI 
p.arttcll:>~.i:e ·abtj.~ la · Rl;QC~ de 
fmb~gti~h·e a ouno~tinţelor - d~ 
vadă · ~t dodntcl de a tnvî!\:n .,.__ şi 
O exigentă CÎ~ mal înalt~, „!DC~ 
toda cazuJui" se bazează P„i 1nşăŞJ 
pe ·asigurarea unei n.thiosferc cn
p_abllă fiii şthtu;1Ieze. ~f ~ă ~vcJţe 
.ius·tu1' zf actş~lor pentru c.realils 
(pertorman,ta) oi1blid~ică. 

P1·ooosul pe.rfocUonkri i pnofes.to
n·a.Jc - e ta):!ii supctlQ;t't'ii' a tnvt1tă
mTn lului ziarlslic - ifltpl:ll'le 1!)91"ti
clvaf.ltHdr .si alte ,Cl!rln1~ : 
-··t?unoaşterea de slnt! 
- cµnoiţ~er~ lnl cl'l~uto~llor sl 

CGmun:ka'i;ea cft mai• eficien.tă ~1 el 
:_ cont.rolul as11pnt' .sfressuh1î 

(nervilor) şi q,etJoparea (1uc1dă, cal
inăl sub tl!nsiune 

- ,inall nh'~l de ~llurâ generală 
- al>~Ulbu:~a acliVă' . 
- gi'nĂlre}.l i'n <persp,ectMI a p 1-1l-

p.riei vieţl şi cariere profesionale 
- stab.Ub;ea unui ecl;lilil,n:u ~r

sanal ~l sănâtos. a:l prior[t:ăţllor 

. - ~oldr>irea imaglnaiJi?I şi a Q'.rtta
tivltăţfi. 

UQ .,cm:„ ales p.cmtru o fi J)l·o
µus dezbal<:rii nu eşte doar istoria 
unui s1~ţee.s :>t\u R unui e-see ţ>n
t)ll:clS:li c prlvU · posHac\um, · cl mai 
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et1rtnd , csle o dc.'>c·rlc1·a rt u nei :.I- <lt~izliloJ' :.au u t1pllcării măsurilor 
tuntll în' desf;,l<;:u rare. oprLit'I dC'- numni pc bnzn fop tclor .ş i a dovc-
~•·nri, in 'lCOl)U1 ele fi fi stu clinlii, zilor disponlblle. -.u.~lnUll' de e:q>C'-
ln punctul în C'nrc l n>bui<' sfi fiv rle."l!a şi judecat.a proprie. 
lunw unn .srna mn i mull~· d1•cizil . ECicl~n\11 metodei d"1>ind1· in-

„C'n?.111'' punt• in fo\n partkip•m- tr-un gmd desl ul de rldîcal ~I de 
\ilur »I P'-' umt>rii h..- vovnra ci\.">- d1~ponibilhalt•11 partil'ipnn\ ilor tlt• .;\ 
copcririi Cl'l:!attlrll'P, iar drzhntl'J'NI se nngrijrl Cfml l't'\lnc-rl i n s111di ·n:':I 
se clovedf>$lC a n 1•\-t1'f'm cll' ··flc:11·1• cn;-.11 l11i ~ i de n m 'C'Cpi;1 rP'.pt>n '>H-
in ll1•zvottarcn gindirii annlilic:e bi lititţJJc cnr1.• 11 :.r· or1·rn .• •XC'Pn„111 
fntr-un rnnlmll din.:1m1<', cil nrn i dt·'<l[Jrcce [11 \)ror.„.111 cil' 1>•' rfcc \k1-
11prnupo de n ;a.Jlttth'. (!(• !\'pe('lfic'uJ 11111'1' ii c'l1111,l';-I n~l'l1>r li<' 11••1 111t~gl' ":oi 
r111l nC'il -:l vii-\i i )'f'<lnc-\lonnll'. 11 pt'U[liine <.'llZUl'i C:lll't' <:l•r 11:1rtiripnn-
11j~1 I~. 111 prlm11'1 l'ind, s{1 î11ţ 1•l1•11(!ă ţil1w nu num ni 111111lb;n i11111rdlll'ă-
prOfll11zinrnn ":-i <'ninplexllntl'n cloci- rUor cnre 1!"-1111 ţ(l'IH'rnl. d ~i n-;u-
ziilor pe care tn•buic 'lă Ir• ndoptc• n111rt\a u nor n1111milt• r11luri cu sco-
zitiri<;hll ohlignl dl' prnfL''>ÎC ~ in p1,11 ele a înlelege mni bin-e, din 
zilnic iii cîl mai e~md ... pubuJ \'Ît'- in:erioI', viatu (Cap!cle) prin pr~ 
ţii :;ocinii'. l'Olur implk11\i din'<'I rn f"nomrn 

.,l\fr toda cazului" permite ci.:pc- (redadQri şeO, SJ>2<:iatlşli l.1111 diverse 
rimentnl, inovaţin ')l de7.Vollart'<I domenîi ele.). ln aceste roluri. par-
prngmalic:ă a ron<'luziilor J"Pllllir.;;1- tlcipan\ ii t rnbuie <>ă nnnliznc şi S"ă 

rercurl (sfero) biuo in forma le, pre-
g<ilcsc .nr\iunt d~ 1m:isă ~u la nsca
;r,;i cll\ror;<' ln iţrnHve 1«lnc\ioMIC', 
f t'l rm<'07il r<'hipt.• cir• rf'POr1c>ri . p ln
nlf ica ap.'11iţ.i:I publicaţiei (emisiu
nii) rt''Pc>t'llvr, concep machete' i;au 
!>1111101'(• ele• pai;ini (f'misiuni), ,.,•t11d'' 
ponturi sinwtiire:;.li, antnmca7.ă co
lnbornluri compc•lr-n\i. eXper~i tn 
pnll• •rlt'. r<:nl17.1•117.{l rl!'l~umcn 1ă1·1 pP. 
d'i vt·r~P l1•m1• I o <liv~rse domenii 
l'lO• t-lt·. Arl•r1:;t1.1 inst.•nmnă că fh)
c·111-e ·I rl"l)llle sti se ~trăcluioscil su 
ţ!întlt•u<tli ctt mnl mun prin i'IMl17.C 
de mwrl ş i ~ nJungii la conclur.ii 
pr'rl i.nrn k chior ln tm pre Jurii rllc ln 
<'tlrf' inccrtlludlnllc ~inl mari .sau 
rfnd cxperlen\H person<1lă c~te 
nt•11th•cvală. 

Pro lru a vnlorlfica avan lojele n-
t'~l.ci m L•lodc. Plll"li<'lpnnţij au no
voic nu nunm! de un nivel rid im1 bl11• inlr-o rnl'ietall.' de bHua\li. Ln rezolve problemele. c;tl găsOO!ică mlj-

bnza el, se află l?resupunerea râ l 1>a't.-ele d(; n.•ali.r,sirc oplim€1 n de,1- tle vioiciune.· lnlcloc·lunlii, el şi cie o 
nu exlslli doar o $Olutle, ci ci'1 fie - :r.iU~ll· Junte. Jn :;ih111\hl intcrprtitlh:ii. mo1ivnţiL• putnrnlcil, d e ·lcnnclhH<>, 
car~ l>''Pbl~mo tlfot \•Iută pr- c11re <;> ele rolu ri , put'lie'\pnntii inu hntii rM de senslbMiJate la MeUe ~llto:rl,'l şi 
lntl!tw)j ll! zinristnl poul.- fi rl:'?.ol- rficlllC'\IOlitile, ll<lo11 lă (lpc·l t ll în · liu~ <'I<.• P l');°"Orleii,•ă d b muncă lemel-
vrlll'i JH' t'li i şi c11 soluţii m U)ti pJt•. ml'IC coni;ill llor cit~ l'P lldllcer(' !>1111 ul „ 1 
Studiul ~ I de:r.~ntcrNa t'Uzolui urmă- edlior!lor. contaclea11I s1.1 L-sc infor- nidi, se1•loo"il. dl!!>f<'L$Urd.lă t'U rli~ 
1'1."liC 'ă occenluc'ie \fâlonrra lullri i mu~immle, procu 1•ă informnţri d in puntlerc şi spirit de sncrlflclu. 

Vă propunem, in continuare. „cazul" u nul zlar ist car<!! tsi povesteşte„. n~zul. c:u preci
z:irea cli l nten(ionăm ca in numerele urm~l(mre să SJ)('rim treptat gradul de complex.ilale c;I 
de cil'.!icullste al cazurilor prezenlale, corespum~ător reali tătiJor întilnlte de 1.farlst, într-un Joc .!><IU 

:iltul 

Cum am pierdut 

un erou de 
O sa.rcinci' c ii statut 

d e prloritaU? a cerCP.fi
.,.U geologice 1!$te aceea 
de a scurta. mereu du
ra.ta. I ucrdrllor d e ~ve· 
clalltate flenln1 ~u.n.eren 
fn exploatare cu mai 
devreme a, zdcmntnhi
lul prosp,et:tat . Cercl't.o
rea zonei mineraltzate 
1lU d!)CU prin gale.rit. ci 
fi pn11 lucr4'1'i de fora~ 
s-a conslderp.t a 11 rJ 
solii.Oe decbi'l1d- i>etit-r11 
accelerarea ·'ltltezelo1 
de inatntare in cont11-
rMea earacteristlcltor 
mlnareulul. t11 7nod „_ 
b!şnult I.a srirşitul 
toamnei, brigăzile de 
aondorl ifi i:nee1ea.ză ac:
tivitlitea pe şan!LC.rcle 
din muntl pfo4 la str 
slrea. prtmăverii, dtn 
~uza condfţfi!or me~ 
pe tlfrl.P Jrlgiţr.os. SPl!
cUiltştu de 1tt 1-ntr.eprln
derea. de P,rospeoţl1t1'i 
~' Explorări Ge0lonicu 
dl" 8414 Mure au ho~<l
rlt, totuşi, scl conthi!!e 
fi (n cursul iernii lu
cr4rlle d e foraj 1n 
munţii Maramurzs11/ul. 
cee4 ce a constlLult o 
adevdrată premieră. ab
solută pe11tr11 1>xplora
„e4 mLnereurllor nef e-

2'1 

reportaj 

roast? d in nordul (iî,rU, 
Seinnificaf,la anqaja
m entulut l or pentru e
conom ia 11nti01wld poa
te fi sub1inia1ă cel mal 
elocvent de faptul cd 
pe accnţtă cale se µu
t ea obţine un l{vnns 
de cel puţin 6 lunf i t1 
ijtfâpti~irea planului de 
cercetare şi. a celui de 
Lnvestlţli. 

Ce l ce st-a,u n.·nt1}111I o 
ct'semenea Tifsvurtd1m? 
au dat dovadă d'e ca.U• 
tătL m ne11e proprii e
roll01' adevilraţl. Sl a 
cest luoru merita i11-
treaf1a conside1'aţie o 
sttmenilor. III m îez de 
Iarnă. zăpada nli,Me in 
Munţii Ma ramure$tilttt 
2-3 m (1 rosime. far Cl

t uncl dnd este vts!:ol!
td formeazd ademJrote 
Mul'I. ce pot l.t1.ql1 !(l. 
omtl.L cu m.a;şin4 ·cu lot. 
Clnd am a,jt11n.s Ui &Ju 
Borşa, am a,ffat c4 ~na 
dintre briU~e de sc)J'l
dorJ. Tilmifsese d e .1 zile 
!zolatd pe cre1slă, Io.. 
o altitudine de 1.1no 
metri, 't'l em.alputindu ·M 
(lj101ge acolo nici cu 
buldozerul. A m seri~. 
alunei. p rlmrH rrpQr t11 i
iflt(!rulu -realizat 7irir1 

radio - singurul nd}
loc de ieq6tcur/1 !ni re 
1edful trnitcl1j;j vi şerui 
ncPlei Qri!Jil:ri. Cl!i cliiu 
l•rioada se meui!tiserif 
cliu 11rem e p~r1 tru. aci'~ -
te i'o'lldfOI os1>te şi 1111 
erau n~(l~t$t·Ui. Aoe(lu 
totul la cabană şi co n
tin ua1c s/1 iu·creze if şi 
11onpte. 

Report8'rul ar fi <!Oli.I 
&if va.def cu ochii lu.I 
ru ni aratu locul de 
mu11<:1l ni ace&tor S<>n
dorl. ci> 11reu(ăţ.i n.u de 
h1vins ei farna, ce anu
me bi.sPam.n4 erofsniul 
lor de< fl<iC{Jre zi. La i1i
~,ti~lf-ntela mele. &,a oo.J. 
til.t o solutfe. Pe urL nl.t 
versant, 14 a·ceea~ I ol
Ht11dfne. ,ţe a/la o alrd 
brLna.dd de sondori la 
care btc•i .ţe mai puto?a 
a.i11nue. 1 rJ.SOtil de ten 
in(Jin"r şl de şef/ul a
c.elei brioă.ri. care ne-o 
astepl.at cu u n. trocror 
ln. l?Oal ele muntelui, am• 
fll ce1mt drumul (IM
'VQ!o~ 3J)re sp{ldotft in
~ţrcutţl de nămetL Dfn 
elem.e'ntPle cunoicute 
rifn nredooum entare n 
dm cele otlcte pe par• 
aur&. în mintea mea se 
Qristalf.za iun 1'ef'OJ!taj 
h1teresa,nt. care L~ 11 
avut co ~u p rlRJ!ipc.I. 
J)e acest maistru son
dor, să-i zicem <1oun1 
Manole care. dincolo 
ite exv erîenta şi 1)rii:e
p~rea in ~p~clallta.tca 

lui, a vea t.m mare ta
lent de p edagog, dovc
dtndu-se 11n om temuf-
11,ic iu tot ceea oe fa c'e. 
'!'e,uşlnd ;;iL. inchege u·n 
colectiv de cf~ni:eril 
cle11tn'l de tpaLLi ta·tîa~. 
Iar ceea ce făcea el a
colo în ~n unţt ·nu ura 
dele1c uş_or. 

Tratt-Oml ne-a lifsa t 
pe d rum, iiemalputi nd 
hwh1ge 11ăJneJli, •$! am 
luat-o pe Jos; prht ::i1-
f)dda ce 'te ajungt!4 
plnă 1a brli.1. Mai<1trul 
ne-a a'1·ătat reţeaua; c
leotrfco ce ducea la in
.,~alq,ţla lk for4J, 1>'1'e<!l
znrif Cd oanien.n au 
putîat cimen.tul fi 11i
sipul cu 1'UCsa(JUl pen
tru a putea pl011lc 
altlpU <te şiujfnere . De 
la cot.a 1.400. am t?'a
versllt muntele prin ga-
1erll. Cei ciţtva kilo
metri pn.rcurşi ra· lumi
na 1dmpii de miner 
mL-au dat ''4gazul de a 
mai afla. anidnu1de dh1 
'Via.ta comJ>one.11tilor brl
a4zH, akl /Und 14 ada
posi de biduialtl. ·vtn
tului mliPr4Snic. Şeful 
de brigadd .fiu era prea 
oorbch'eţ, dar -răS'pun
du precis fi 111UU1ţat. 
Mi se p4rea' iitSă IJddtt 
preoCUJ)4t de 1tll g it1d 
a' său., p !LTtind CIL et 
o ma.re povară, o neli
nişte . N-a ;dmbit 1llci 
la g1tlmele ingftt61'uluf, 
nici' de potfcneme re-



71orterutuî, care t:;i ""'ta. cu oreu costum!Î1 
di.l prouu.•1w .şi .:.i.;m._,fc 
mari de cauciuc. 

Afhl pe drum ra i11 
brtoadtt S-p r~ care fnn
i11to m cu qreu, se ad,1t
ru1se rd bitrbaţi d in t1Jr1-
tă ţara: m.11 >1te11i, m.ol
doven_i, Ullr11lf 1t»I, bilw
renl, maro~nun:şcnl. 
Mai..st1'ul În$'tşi t•cnrse 
de 1,1ndeva de lJC lfo.
Qii Cb11pi11a. Urlii erau 
ş! OCUll~ PI' jum(ila r . 
ţ6rani. d1~pi Dnrlu'i, 
după obiceiuri si du-piL 
tltrnta i:esmuc11tartl. Cu 
răbdare şi taot, 11tal
,1ntt 1'1lUŞ1$C ·să focii 
din ul wndorJ, adJcă 
mullcltDri Ln~riatr, 
('apoblH 114 indepttw:a~
<;d o actitnlatc procmc
tl vă într-o :n es9rie 4a 
mare i11ter""1I pentru c;
co'i1om i(I natlonaM. ctcş1 
fl>r brr'4~·11~eră dt t1 mer~ 
salopata pesto! :mma11. 
Ba m.pi i)Htlt, OCt'-* t>a
·numi ~t>Mt ltuie, i>1111 
ceea cc fac a ici. ,17, 
e.umplu ele spfrit m1m~ 
cltor~c inairtfat. 

Pe crqa~M. in j1mll 
R«>rtdl!I. :./J"C'n~IJlttl care; 
ni se clrt-ch.1111a . Îlt faJă 
nt> cutrcm uta • uiscolul 
spulbera. a t.oata zăpu„ 
da. de::.u.?lirtd toa16 pll· 
Jl~1ea i.11ahc111tă ~' ti.~ 
Jele de j1tl!J)C11i, A ncu
t<lll! .de all'l alb arc 01 
•f:zta/ltl tic fbru1 .$t! 
::but1•1ni $1tie-rind 11~ b4-
t.a1a TfJ.ftile lor de uh1t. 
Şl. t•Jru~I. chkiT iii a
qi•.'il:! co1l t/lf li. t>CLmet1ll 
lş-i Ve>dea11 qtţ/T,n tl•! ~(l'
lmr.l/e Loi•, infof oldţf m 
11a l 1te vroa.110. : sapa. 
$Olld~ei rt>d.?o neinlre
ru,pL -cil. uitiţii ~di de 
diamant iii m.lrunttrle
fo m111u11Jul, uegl\c<1 "1 
tl ŞI 1100p (e dP PCl,l'Oa 
da ~er~Lciu. Jatii lw~ul 
~11 care se forl:.az!! t:tt 
diamant şf incctpă1ina-
1'e, ml-4n& <rl~. Asia 
poate JI chl<!r ura titlu. 

ilf. TCpol't-a.J 1 Sondorit 
a„t>.$tla. ,qhu Cit adeu(i~ 
rat cr(>I. :olu llll'!i 111ua
pe -11 ici o imfot·iltl.· 1 :!!
portaju I U va cw1~11 ;n, 
prlin-pfou pe- 1nn.i:1trul 
J\11a111Jle, cel care, cu m 
ml. se B-pn..ie~e ~I Ir. ;„. 
t-reprindere. a /acut din 
acc11stti brigadă w~ 1111 -

aleu m u11citor..-3c M111• 
sudai , o brfontlrl frmi. 
Laşă. 

După. trt>i zile vt!lr11-
c'Ht' 111 Bnla Bt>r<Jn 
mmtr11 acca.ţtl'i rfocu
menfo ro, cutd. mfi 11 -

flam In inicrovu~u-l re 
urma Sd nt> nd1u:O la 
cent„ul 1le Jtld"t. s1't"Tl"
taruL eornilclaLw (111 
pat'ticl d.a ftt secţ!o d" 
pros-pecţmni li v,qdu
rclrl get>logî~, 1.u cciri> 
-cotbise-m ore in şf r 
aesprc so11.dori ?n(JL a· 
c1'lugli <lŞ<1, fp I rila tult · 
„Nu rt'm ce fi vum 
veţi scrie de:mr1t lu>i 
d<.rir Manole ara şl a . 
mtcă t>ovente : fî-a. pţi
ra'Jitt ~()Ila .fL COJttlul . 
Cttm s4 v4 ~p11.p, t>l n 
u1i.. -0m l'XCt!pţfonnl, dar 
cu Jomlll11. .• Nu, n-ţr iii· 
vorJat. E o 1)f)U!l ~t ~ i •
c1.m:11Ui. d iii P•lr«fe ~11r;i\ 
nki. nof nu ~ CUllOOf
tcm cum ii'('lnde. V·om 
,9jjl.IJ ca, Sli ~tl'Df". 

JhÎI 4imt it c•l "' I -~· 
inmon.il! plc1tlt1 rele. l>~Pii 
atita trudă. - w 1·cv 
portajul gala. fraza t-ll 
fT.azd fli m tnte, u.rnifod 
daa r sd-1 1w11 i 11 cu
t•f 11te pc hirl.ie - s-il 
fiu ltP.VOh $il fiUI 11'1/ 14 
1rn subii!cr "rit (le „,,,_ 
pital1~ 'J Dar c um va 
circ:iro. ern11l ace 1t11L J'Q· 

µorta). chtc hl orel1> lui 
de m u11"ciI c~te ele. c~ 
ti1tUtii umu11it .irep;Qşj\
b iltI, ia r ac;asă de doi 
a 11 l îşi p1U'/j~P. i" m i • 
lîo ? A veJ i li.I'<'? WP(! 
cte11pţ(! a~ 11-.ii: pureq. 
scne i 11 ai·e,~t l«V ~ 
(Gheorg1112 .iu,~q - B11î(I 
1\l(I reJ 

VI se eere, prln w-mare, s.îl deddeU. d.:ieu aţi :U 
in sttuaţl:,i ztarislu!Ui reit'pOOUv - ee !XY.o! Pe a~i n· 
QOpia. Hott'i:r~rea \•â apar\lne. Ah~ alenUa că 11u 
există o Mii.gură :soluţie. t>up~ ce veţi •'llteic o \"ar.!!.nl!t 
gincU\l şi re.lailaO cum vc(I proceda. 

Aştepti'im cu ml!ll inleres J>\U ~.!clpal'ea dumtil!..-i
V<>N.Slră la dez.batertle org.snl1.ale ele revMll sul> a
re:\Stu r()MTlli a ,.stl~dlOlul de caz". ScrlsorlJe le pu
leU Lrlmite pe. ad1·esn a:etlac\lei 1•evlstel .,Prc.;n ncans
tri'i'\ cu menţiunea l>6 plic „Pen'\,1•u rubr!oo „Atel!e1· 
pro!esional„ - Studiu de caz"'. Aş·tept.run, tle- .u.e
menea. şi „caztltl„ pwp'Use de dumntraVNl.Sllrfi dln 
pn;.priia cx~ienil\ sau din v iata r«leclicl cure'e·i 
ap.r1rţ'lir.ctJ pentru a le sUp\lne de-zbali?rllor in cadrul 
nrbrJcH n~e. 

Con.ittanfin AMARI f F.I 

Am primit 

Rednclla 7.iarubi 
„Sportul" ne-a ol eri t 
şi io aee&t an, ln'lr-o 
l>lngură CUl'le, o v&1·1-
J;?l,>ilă ~nclclep~Jle 
spo1·t1vii. 

Cum era şi de ~GJ)
li.L, pclrna parte n a l 
manahului este dedi
cată ~lor doui\ :-narl 
evenimente sporti ve 
clîn 1980 : a .XXIV-n , .... 
dllre n J 0c.turllor oUm
plc.~ d•~ wu·a şi n xv-a , 
i:dtt ia ~ Jorn ritor oii m
pire de 1nrnă, O cl'('>
.nlan <leruă, com,!)l"Ui 
u OUmpia.ăei din 
trmmna n::recullt ne 
C'>le oret1•tă de Aurel 
Neagu ln rreporariul 
1'eaHi.at I~ laţ.a loculul. 
Q·oJllcă fo care se n
dau~(l pruplhmfele m -
1<·J•v!u11l cu cillv.n filn
l -e artizanu suc~selor 
r. măn'*ti de Jn :?le.uJ. 

Multe pnglnJ din a l
manah stn:t. reT.cr\'ntc , 
ca ,l in ann prece
d<>nli, regelui şportud
lvt• ; fQlbnlul. DouA do
c:umenln1-c con1p,Jete ee 
110 ca gened<."e : ,.Oarn
pionatul Româ nie i aa 
împU11U 1/1 de ani" şl 
„Cupa Romunlel Ja a 
GO-a. cdlUe". raa, desi
gur, deliciul numeroi;j. 
lor omatori de til.atfs
ticl S'@Orllivl!. Efl!mle l .>
neşcu, cu \•erva ce~! 
este pr-0p~·Je, 1·e1~tea
ză citilD1'ilor siij des· 
pre cele Hi .7.lle pe. 
cnl'c le-.a pelTec..it 
ill tribun.a tui „Buro 
'!18 u, Jar f;e.urenţlu 
Dum11tre<;00 vrea sit 
ne d(?(.'leg,e misterul 
N •lcr u& de etnpt:' (s-n 
.ajuns Ja 02 !) ale Stl!
lel, Cără nici o in!rin
gere, record a.bsoh.11. in 

la redactie : „ 

~terfe, cai.ie va tlg\1• 
1·n cu s1gW'1ll~\ă hw·-o 
~dlţ le- \•llloare a cclt.'
brel ~cârti n 11ei:ord1.1-
rUon", 

Nu sint neg!îhi.te 
olci nlte sporturi, nici 
tn{tca.J· badmlntonut, 
chtal' claca· nu se 1>uc11-
lil .de acelaşi nu.mâ.r ,le 
quadrati ca fotballll . 
FQart~ lnle.resantă Q-

voca11ea Iul Florin 
Gheâl'glli·u : •• De la 
Dotvinrrlk la KasPIU'O\' 
nm jo:(!a t cu Coti cam
l>ionU mondlall". L"'a ~i 
repo1't:a.Jul de hMdbnl : 
.. Zece mll de kUomet-.... 1 
cu Mlnaur", lm· din, 
lumes <11lcUsrnu1u1. 
-A~lutuJ Poale fi a
tins". Spaţiul nu lllf 
iogi dule sii enumerăm 
Wntc .rouşll~le publl
cls Uce · din c \•l)rL'lS.Ul 
n1numahuh.il. ~'11 a.id 
u11 eM:, insll r'lll ~-ar 
putea omite paginile 
ele jsţc,wJe n>ortlv11 -

, şi nu nuJM:l - ale cf[.;
'1t in3u1Ui 1'1oslru coleg 
V'f.rg:~ Bălnclulesl':l:I : 
-.V estigii al e e;occ„cl!l
llor fizice a>e t erlto rh1l 

'tării noa.,tre i. şi .• Scri
itor i intre corzlle rin
l'ulul''. 
Aşaclar, un alma.1~111 

cu totul in~r~1RM~ 
c11,re se cJţesle cu mul
tă, plăcere. cu sufle~Il 
ln g urii, cum se mai 
sPUl'le. Ne~i>lrat, e.1 
idee-, ni :;-a parut, to
tu'fi. docunle~~arul 
„ Din trecutul spor tului 
romanesc", o cro'\10\ 
<le t~orie a nnllor oare 
se (erminii c.tu1„8, ~-arc:. 
'în nici un cnz, nu pon
te 1)~1·l u iQ'\llgin~ Jo 
an...-.amblu n'alli n •?Vo
lutlel .mişcării no:ist':e 
sportive. bu eh fal"' ii 
derutează pe ci:ltor i. 
E pi'icat, de ăSe"llenl?ll, 
cil s-a a~n.i Drl!l.I 
mult. i n ce prfv.?ş!e 
gru.floo, la negativele 
pe. fontli nes~'t'ă $au 
albastr!\. Tex-tele rM
pectivo stnl greu de 
parcurs, iar în unele 
ex~m~ de-.n dre;>
t ul lm!>0$1bll. Ot-icum, 
realfautorll ed.lţiel dJn 
nccst an al abnanah11-
lul -SPortuJ„ m-e1·~tă 
fo:llCI(~ ! 

C. T . 



ale Consiliului Ziari'ştilor 

Asociatia Tinerilor Ziaristi „ 

Limbaj • 
SI 
' 

idee 
Fcmnula ,,\ondt>mulul'' invi

la~Uor. da ncum ln obiceiul 
~erllor J\c;ocio\iei Tinerilor 
Ziarişti, a obţinut. şi in -l 
aprl He. erectul a~te1>t.a t. t n 
p1·lmul rind dntorih't lui 
Neogu Udroiu, cnre n con-
struii. în cnlilnle de „des-
tthl7,ălor de dialog", o de
moni-trnţie perUn:entă asupra 
unui truism : nu po\i scrie 
filr.i o idee .şi nu po\i ex
primn o idee far.i n posedn 
un ltrnbnj. 

Deci lemn, in npnrenţă 

fonrle generoasă - „LlmbaJ 
şi idee in publicistlcll'' - a 
recentei Tn UlnlPi a Asociaţiei 

·rinerllor ZinrlşU .<;l-a g~il 

rrzolvnrea printr-un dl.scurs 
a~upra no\iunilor de !ormă 

-;r fond î11 artieolul de p.resli. 
Cel dt.--nl do\len „membru" 

„ 

publicistică 
~l tandemului, fh per!lol'lnn 
(şi personalitntcn) soclologu
lul Alin Teodorescu, nu a 
făcut dectt să schimbe. cu 
niinuţlo:dtate şi compeU!nl'il 
şt. mal ales, cu o mare eco
nomie de formule. unghiul de 
vedere asupra problemei fn 
discuţie. 

Cel dni primi Invitaţi au 
pus decJ tn evidenţâ prin 
mulţimea de exemple şi ar
gumente pr!nalpalele tendin
ţe şi coordonn~ ale pubUcis
l'icli noastre, tn care presa 
pentru tlnerel şi presa scrlsă 
de tineri 1ilaătulesc două ele
mente cu Individualitate. Tre
cerCX\ Jn .reyistă n diverselor 
modnlit:'.iţl de luc1·u din lumen 
presei lnternatlonale, formul:i 
pusă tn :i;Jujbn Ideii, re:ili:r.a
ra o dut.ă din perspecUva pu
blicisticii, npol din cen n 
socinloftlel moderne, n de
clan.c;at o serie tntrengll de 
intrebfirl ce s-au concentrat. 
de data ncen..o;tn, sub „riT
mele"' ,,Scintell t lnel't:bUlui 1' Si 
„Vieţii studenţ.eŞtl „, rep1·ezen
tnte şl ele in snl:i dln Şlefan 
Furtunii UO. 

Sau, poate, tocmai acesta 
a rost paiado~ul : plecl11d din 
locuri di!erlte de abo1•dnre n 
temei, păslrindu..,şl fiecare 
ritmul şi perspectiva, Neagu 
Uuroli> şi J\ Un Te<idt>rOscu au 
re1,1Şll, tn 11nnl. să ajungă la 
o concluzie comună ~ iutrepîl
truoderea ~i adecvarea Umha
julul IR id ee, n ideii la (or
ml, represiot4 concU!la cte 
fonJ a Teuşltul unui ortlcol 
de pres!i. 

Un nll m oUv ăl reu.c;itei 
sch.inibuh.d de oplnll de 
mar~i 4 aprilie a.c.. realizat 
de către Asocla\ia Tinerilor 
Ziarişti la sediul revl~elor 

„Vin\n „tuden\cnscă'' şi ,.Am
fifont nu", 1-a constt'lutt nlc
gert>R, ca o pnrle componentă 
a temC!i generice, a unul ca
pitol prin ~re s-a propus 

Foto: Dinu LAZAR 

trecerea nbsolut necesară la„. 
practică. Acest capitol &-a 
reforl t ta „Rolul foto.-ral ld 
Io sustlnerea arllcoluhll de 
presă~. 

şr pentru că introducerea 
la .,teo1•le" hl...ese tăculă, ,,teo
ria" modolltâţilor de implcll
re a imngJnilor cu textul 
scris st1u vorbit l-a revenit 
unui alt parlicipant ~I invl
lni ttl U11<1rilor iiarl-;.ti. : Vic
tor Botez, 11utorut lucrt'lrU 
„ComunlcRl'e şi valoare tn 
presă". Argumenl<'lc sale nu 
beneficiat de imaglnile de 
mare forţă expr!'slvă oferite 
de Dinu Laz.ăr, cel de-al pa
trulea invit.al al serU. Folo
grăfljle sale, alcătuind o au
tentică expoziţie volanUl, 
nlilturi oo ane clteva foWgta
m ale colegilor de la „Vlatfl 
studenteascr -Aurel Girbo
VUJ:şi colaboratorul-student Ml
had Cojocen - au pus în evl
d~n~A, in modul cel mal con
cret, capacitatea desugestle a 
acestul mod de n fuce gazc
till'ie. tntregul dialog, de alt
fel. s-n ·concenU·nt tn Jurul 
Ideii de slmbi02ă între iJna
gine şi textul articolului din 
pnginn de ziar. rot.ogrn!ia ne
pul!tid r1 tratnli\ oa un slm
pJllS adn8iO nl c~1wfntului. Şi 
pl!nlrU oft de fa\ii 11u fost şi 
l'olcgi de la Rndioteleviz:iune, 
dis<ruţln despre imagine-mu
zleă-cuvint nu putea lipsi. • Cl'rC'ul de presli al Asoc1n-
ţlei Tinerilor Zlnrl')U, d~I 

abia ln t 1 putrn 1nttlnlrc. ca
pă.că tot m::i1 pregnant carnc-
lcril,Jl de lu~ necesar pen
im 11 repre2enla, prln actlu· 
ni'c snl~ lunn1'c, o modnli
tate realii de completare a 
cunoştinţelor. a lnformatlel, a 
pregătirii noac:tre profesiona
le. 

Seara din -I aprilie, înche
iată cu un rum artistic. do
cument şi e...:presle n 1mpletl
rn t;llrltre fotogrnmtî (fotoirra
rle) ~l Idee, pnre să 11 aşezat. 
corect şl firesc, tonul acestui 
„atelier µrofcsionol„ nl celor 
mai tineri dlnlrc oanien'il de 
pre.să din Bucw·e.,.tL 

Gra:ciela BARLA 



Asocia fia „ Presei Sportive 

Manifestări sportive internaţiona_le 
Unu.I dln principalele teluri 

ale As0«i;iat1ei lnlerna~lonalc: 
n Prescl Sportive - A.1..J> ..S. 
este acela de a o.sigura, prm 
lntermedluJ asoclaţulor na1J<.1-
nale de prestl sportivă afilia
te, !ac1Utru·ea exerclt~r,li pro
!~1\1.Îl!l de gazetar sportiv de 
că.lre tr.unisil speciali al zia
relor~ reviStelo1· şi poJ>lUrllor 
du radio şi televiziune Ja 
mnrlle manHestări sporth e 
Jn1ernntlonale. 

Aso.c.laţln Presei Spe>rUve 
Române işl asumă de multi 
nnl, cu regularitate, fuda.to
vlrea de gazdă .faţă de zia
i-lotll sport! vJ <le pes1-e bota re 
cn ş1 pentru cronlcn:nii ro
mâni, 01•ganl2ind masa p 1·ese1 
la Ot:care impOrtnntă mani
fe5tare spol'llvă lnlel'.natlona
lfi d~!ăşura1â în \ara noasl.ra. 

• La 2!> mru-lle a .c. _a avut 
Io<.: la Sibiu <1 Jntilnîre spor
liva :de i·e:.:onart\ll. eu1-opeanit 
prllej}lită de meciul nmic.tl 
de fotbal d tnil re repL"ezenlnl1-
vol.e Român:lei şi H:al i~i. la 
care au fost acreditaţi '1.2 de 
z.!.arfşta lta!lenl, numarfoarte 
ridicat, insf1 e.xplicabil avlnd 
m vede1·e lnter~ul oaspe~llo1· 
pentru ~urneul !ina.l al cam
pJ-0.nau.1lui mondlal de fotbal 
care va uvea l~IC anul vllttll' 
in rt_alla. Da~cwllă sprt.}Jnului 
,,rgnneJor loca.le. Asocialin 
Presei Sportl\'e Romane a be
nerrciaL la Sibiu de loa-

te mijloacele ne....--csa.i·e pen
tru o toarte reUşltă organl
~e de. presll. A !os1 rnstalal 
un centru de presă. ta hotelul 
„.Buleva rd.., cu serviciu de a
cred1Hirl. cu telefoane şj lc-
1ex~ cu saiă de J l,Jj(!'ru, la.r a ll 
centru de presll ln ·struhon, 
cu l-c.lefQanc conectate ~a 
c1rcuJte 1nternutlonale, dl:'ltl e 
care 22 ta m~ presei. Au 
tost organizate conCer'int~ de 
presă, au. Cosi d.l:strlbulle 
pl"Og1-ame si materiale docu
mentare şi s-au vtzltaL puncte 
~w>lstl,ice sibiene. Otganiz.area 
de pre.să :;;porllvli de la SJ
bll\l poa.t.e !'l «cl'161dei·ai-4 ca 
cea mal reu.slHi d1n ult.rmll 
aru in iţar a nOSSt r 11. 

In aceeaşi zi, echipe1e de 
fotbal de llneret ale Romit
niei şi ltallei s-au intilnlt la 
AllJa Iubu. Jocul a consUtu1l 
o deosebflă atracţJe i?Cntru 
locuito~ll oraş4]ul. Pi;.lmfrea 
juaăt:o:nilol' şi zl:u·Jştilou oµs
f)el-i a J'osL pe măsura evenl
ment.Uli.t I. AJci au psr.ţlc}J>aL 

numai U ziarişti Italieni, deoa-
rece decalajul in procsoramuJ 
joc.urilor România - Italia, 
de la Sibiu şi AJba luha, 
disputate în aoeeaşl zi, {l fost 
numai de o or!. 

• La :; aprilie n.c., o no~iă 
l'Îltlnifeslare i 1llerna~ională rol
bulisttc:l. de această dală la 
Bucureşti , n beneficiat d~ un 
serviciu de p1·1.'S1i excelent. cu 

crport-.J! l:u~ al C'Jubulul spor
t Iv al Ar-malei „sur.w.a ".. ln 
meclul-wr al seml!lnalei „cu
pei campionilor europeni " 
dinlt'e ecll.ipele campioana ale 
ttomânlel, ,,Steaua", Şi 'f '1r
clel „Galatasaray". Avind ln 
ved~re doosebll.l lmporumtă 
a acesteJ intflnlrl, acu cerut 
acredlta:reu la masa presei 
1112 de zlar!şll şi comentatori 
de l'adk> şi televl7June din 
T.ur.;ta, precum şi b-1.!nişi Sit>C
ciali al zlaxe1or „l'Equt'pe" 
(.F.ar·lil). ,1Ga'ZZ.att·a delto 
SpOrl" (MllanO), „Cormre 
dello Sport" (Itoma) şi al 
agen:ţle! de presă Reu-
te.r Masa j)l'e:t~I de 1.:1 
stadion li'! „Steaua ~ a fost 11\ă
rilă penlru n satisface toa:-e 
c.ererJle (ln jur de 250 loew·l, 
i11cl'us.tv ziarl~li romă.ni)., tnu
Lote:i Jocului, tn Casa €enb:a
la a· Ai;matel n r~ organ!~ 
zatÂ o con!erinţii de P~ in 
cadrul căreia au râspuns la 
inll-ebărlle z.iar1$tllor cel dol 
antrenorl al ecb.Jpelor. au fost 
disttl:bulle acreditările şi 
programul Jocului. La masa 
p~i au Cost Jnstalal.e lele
ton:ne - au. leg!>l.w-ă. Interna
ţională pentru lcansmlte.reu 
comentarlllor. 

• Compellţin internaţitm:ilă 
de bOx cte la Bucureşti „emi
t.ura ae aur '' a fosţ de ase
mmiea, o atracţie în luna. a pri-
lie pentru ilarlştl din R. P. 
Chin(l?.ă, Cuba şi Tw·cla ~ 
bineînţeles, penti,-u ci'()nlcarJI 
de box din ~ra noostril. 

A. N. 

Cea de a zecea ~l
ţie a almanahului re-
vist.el „Tea.ti:'u". Gong 
'89, rosptăteş·te aştepta
rea cltl torllor prin re
!evan\a unul con\lnul 
bogat, centrat pe ld~a 
actorului coloan5 

\'(.'rlebrnlii n ru:tuluI tc,1-
tral - şi (lcopaLti'\ fi 
prin in!ăţ1ş,n1iea _g1•nficii 
soim\ i,l elegantă. subli
niind. prin amplom'U3 
iluslrdtlt:l, această itlt~ 
g.meruaaii pdn. d~clJl
derl le pe cru.-e Ic ::>ro~ 
pune. 

FaciUliod Jectu1·a prin 
rlgw·ot1.sa strucuuim~ pe 
capitole teniaLIC<i ru„ 
C!()rrlulul la .a~1.u.allt.at~, 
pre-1.cnl chiar în tles
chldru·e c.:renieiUrl pen
tru sporita cu~e1.a11\ă" 
sau „-15 de anf de lt!a
tru romii.ne.se revulu
'lotllll''') îl urmeazit o 
suită amplă de- „Por· 
trele sublecUve" nit! 
unor aurori de· frunte a.I 
sceneloi· bucure.şt.euc ;I 
din ţa111i . Sub Incitan
tul litiu „Teatrol ca 
lume, lumea ea tt-atri· '" 

slnt reunioo lnlc1'\fci\;il 
pvbllclstice npur,in1n<i 
UMt; ,nµme din nl'.arn 
vh.1lll t.eaknle (de la is-
1'oricu1 Florin Constan
tlnlu l:n sculptontn \·n
lentina BQottn!i, m~ 
dlcul psihiatru 'l\ 1Jor 
G iu.r.giuca sau ~t!vul 
halterofil IJragom\r Cit>· 
ro;ilnn.) m~nll.c ll s1.1bli
n I.a ln l4!rf eron t.ele eh n • 
tre teahu şi prote.'i!i 
dlntl'e ce1,e Ol(1i v:uiate. 
Alte capitole temallc-2-
sînl consacrat.e 8\!Ilo?l'n
tlel de actori ce abia 
lşl începe drumul pro
Cesionat (.,Pariuri ;>en 
tru viitor") sau teatro· 
lui pe glob. 3ubstan
~lalii şi plinu de .scm
nl!lcaUI estt.> şi partea 
!iinaJh a 'GllnumahwU;I : 
,...Dci pe ra.Ctwi de arhi
"·ă", reun).nd ~lnl de 

corespond~\fi nle dra
îtwJ.urgulUI l\'11ha 1 S~· 
.busl·lan cu Camil Bal· 
lnMr şi M:irlha Bibc.:>c.U, 
insemn{ui despr~ flrl
mele :ilmanahUri leu
tralt! romune;H )i.a. 

Succinta enuntare a 
unor dfrc.-cţjl tem.atJc~ 
cu lal·gâ ad1'e.:>.'lbilltat<:, 
pe care se sLructureaiă 
con ţlnutU'l acestei ec,t I.\ U 
jubiliare este, cr1.'dem, 
edificatoare pentl'U e
vlden\,!e.n.-a eft>rlulul no· 
tabAI al redacifei (reda.c
ron coordonatori. lle<1-

rnl Popcwtcl şi C<>rl:la Şu
teu) de n oferi pu?JU
cului cltlt.or o Imagine 
sugestlvll ŞI cuptinzQ
toare a renomenu1lu I 
tentral contemporan. 

M. c. 

lt 



Rubrlea 

e ·Am văzut• Ne-a plăcut• Vă semnalănl 
C imsac.ri:ni!l dlalogul'ul eu cJtl:torli un 

11pa1iu Jarg („Contemporanul "" in d ia
log - doui vnginl ln dfspozilf11 c:m-

hlrUo.r) numlirul din H aprilie ni săptămi.nAlubi 
inse1eazu o sultă de articole CD riispuns la intre
blln1c cHltorUor, care se constituie in tot atilea 
conLribu~IJ la lărgirea 01·lrontlllul Iernatic al re
\'lslel. RertU1rcabilă pentru interesul susa1Lat unei 
largi oalegoL•il de cititori este lnte1·,·en1ia semna1n 
<l~ cir. Arcadle Perc.<ek ·p.rlvind „Vfrstele :umane ŞI 
conduee.rea auto·•, d1.1.t>ă cum o mei;ltlune a_pcw.·t.ri 
mei·ită şi rubrica „Convorbliri episl.c>lrue„ realizală 
de Ma.note Auneanu, cu competeniti dar .şl ou o 
pregnantă vocaţie penl.1'.u ~l'ăspunsurl la int-rebil.;1 
dlOcile 5i supo1J\ii leşind d~n sfera obişnulhilul. 

. L a rubrica „Convorbirile „RomJiniei 11-
t o.rar~·· reare .s..ar cuveni s~ devlnll. !> 
pennlinent§), tHn q aprilie, ci l,it;n ,\tn 

lhl~rvlu de exeeptJe, real.17.at tle Valeniin llves
tru. ltlt!Lulia:t Ou Eooleriua Oprulu dc;ilJ.Pre Gal1txla 
Gutenberg şi Gala.xia. Tealirulul ln~rebăr:llor ~ub
stanţlale, inclt.nnte, lntet>locutoal-ea le rlls_punde în 
maniera sa aLit de personala incit devine incon
runuablUI, dozindu-şl cu mlnu\ie slnceritate.:i, incit 
sfl <JezvăluJe şi să se dezvăluie exact aţit cH s0<:<>-
1eş1.e necesar. 

Om multele !ragmenie demn~ n !i. c.ilaEe .si moi 
ates şi reţinute pentru .su.bslnnţlalit.Wea id~,. şi 
st:rbtllltlltea exprJrnăliU lov, ne vom op1·1 l~ · u11ul 
singur ~•re deivălule mobHu,1;1la OPI lu-nll ' sate· pen
tru zlarlsUcă : „De ta el (George tv~cu, n.n:) am 
hwiitaL deUcllle ascttnse ale jurnali.Stici1, gazetll.
rla ca arhitectură, r~vista ca un edillcitl pe care 

11 proiecle7J. ii lnalU, îl finisezi (voluptatea pag!
na\icl. a machetelor, a tHJurllor, a caset;etor, im
paclui ~ectuL'ii de oinei minule şi cite şi mni citeJ. 

Nutnai cil în gazetărie se îf\nltl1 ed11tlic\l pMg118mat 
rilerllCm~e. T31.1curh1 coristă. locma! in această.stare 
sisificii, .F':tci-<lesracJ, !aci-desfaci. fn flttal'e sâp
ttlminu supl alte temelii, îMlţl nite zrdU;J:l, de 
he-eure dnlă lucrezi ca penlru e lernllal.e. dar tu 
şti; lJine că n n 7.iarist inseamnA a trăi o eterni
tate de o zl, cn libelulele. Ca orice mar~ pasiune 
gazetăria trebuie oprJ tă la zenit Dar pasiunlJe de 
asin sfht pnsluni, penl.ru că sint. vampirlzanie1 im
p~rialisto, in sens~d oă. te cotro@esc şi rt.e anexează 
impedului lor şi nu te lasă sd ·stopezi olnd vrrei 
tu, al numai după ce ele s-au sa~urat de t1ne". 

O binevenită ioiilallvă pulJUafsticl, me
nită .să-şl aducâ o contribuţie la com
bntcrea fenomenelor mlsUoe, obscu-

rnnt iste, intilnim în gazeta ,,Steiaa-ul roşu" - Ba„ 
cnu din lS aprilie. Rubdca Din umbra. m isttols
mu!ul, recenl inCUntolă, care va apare pedodic, 
fnS(>rînd o suită de .;ai· icole care vor dewălut 
teocri1 ,şi !apte rep1·obabi.lţ?, profund nocive pen~r* 
societate, va U s~ţlnulă de sc1·;ltor.ul ~I pubU -
cl:>tut .Petre Hladahl-B,ucovlneanu, aulorul unor 
căru, a null\croase .artic:ule pe tema sociolog1e.i 
rel!gtik>t' conlempol·ane. 

R 
emnrclun, cu p1i\oulli sw·prtndere, ln 
„Clop o&u 1t• din 14 aprilie. I)l'eocupn
t'ea redocţlei de n slimuia - prin tlnl-

Ue.1ea concm·sull1l ,,Onrioah1rn - in sprijin ul Cllu
cnţici clvice" - preze.n\.a .aceslul gen publlelsllţ 

rµ marc !orţii de impact asupra cititorului, care 
e1>te, din păcate, fot mai rar folosit in publica
\.file noastre centrale şi locale. Totodată nl ~ 
pare binevcnllă şi idl*!a c\c a :>nU'ena m.RSa largii 

Păcăleli ... lingvistice „cocoş", uu·reaf' ori „semigrea" 
n-ar putea !i şi o categorie "We
stem µsîhologfc;„ care să reve.11dice 
centura de a11r ? ·• (,,Cinema·• 

1 
nr. 9 

295), septembrie 1987, .p. 2.2), 
De 1 aprflic' unii colegi... 
,,(„.) scorn0$c cele ma1 ab1·acacln" 

bi~hte :gli«CD!liri" (,,Almanahul li• 
tcr111· ' 198"7' , ;aucul·eştl, J.W.Su, p. 12r,). 

* 
On re~rter de h1 ,.Tineret µ1 

noii l'Cooluffi agrare', suphmtnt 
pentru sate editat de ,,Sciotcia ti
nei·etulUf", îhceaL•câ ·~ă ne paro
lească anun\intlu-ne că 

„(.„)· fult'-o ~omlinu subud>anii.„ 
E slro.pJu tl"agl aci· in piept, aer 
aut'enirc ae \t1rl\'1 („ Tineretul noii 
revolu\ll ag1'n1't'", \908, p. 15). 

* 
Traducăto1·11 de la revista „UT· 

Z'ica" \'OC să ne păclilească spu.n'in(! 
că un ' proverb aslt1llc 01ecle ~ă„. 

„A prevedea c.stc . un lllc1•u foat'tc 
greu. ma:i a:las in cc priveşte tnff1l.:. 
r.uL". („Urf.i'-ca11

, 15 deccmb1ie 1085, 
Ol'. 12, p. 3). 
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lnee11rcă s,:i ne pncă\eMc-5 ~i re
pol'lcrul care i-Jce că„. 

.• D~ ei~\'a s&p't~mlni mă piscu1.ll 
citeooaîii ţi.- n"nptea z-IM~e că li 
trebuie musal un pap!lgal, c,a .'iii - I 
inve\e„:· (.,Varie luti "· supliment 31 
coie-telor dt' sală, 'Ntitrul Nal1onnl 
CIUJ-NaJ_j(): ll, (IC\f>mbrle 193.'l. p. ~). 

* 
lnti\ o 'definiţie „inr,el:ttoa!•e" ct11-e 

ar put~a să„. prl11dii : r 
„ (.„ ) Teatrul e lTn spQ1·t i;le c

eh tpa". (.,Flltcllrn-l , ni·. 411 (lG!J~) . 
11 ttecembril! 1087, p . 15). 

* 
O proptilie1-e-păcălealh este lQn

snlll de căţ1'e o colobm'1Jtoure ţi t'e
vlslei „Cinemoll'' : 

„(.,.) Autorul U!ltim11lui tren · din 
Gun Hill. (19li0) şi al cell)r Şa1Jte 
maorl·lfi~ (196'0) ( .•. ) ar merita, CJed. 
un tlllu la categoria resp"ecU\'u. 
Dncă ~x.i.s(fi catcgO'ria „muscd'1 01·1 

* 
':ţn colaboraloi: a•l ziarului „Mun

cn \•rea. să-l ct'edc1n pc c.avini c(I 
au Ioi;:t de5copcrlle, cu ~azla unor 
săpălW'L. 

(,„) Fiare de pluguri din fier („.)" 
Sau ca„. 
„1.T. lipseşte hiten;ilmat de la 

lucru c1i in(en ţl4 (.„) „ . ( . .M 1,1nca·-, 
nr. 10/89i>O, 5 m u11Ue 19B'i. p. ~) i 

• 
RePot terii sporlt\•i se dovcciesc 

foal'te ptoduclivr in ce pdv~le 
,.inven\iile" llng\'islice: 

„(,_) Golaeter11i C. N., cel m4J 
prodtuitl'b atacant din camJ).ionatu t 
(„.) . <uSpo:rl;uJ '\ l 'l ocwmbri.'! 198'Zl 
p , :u.. 

* 
1n privjnta p1·oductivit,;\(ii de a 

cest gen, loclll I il ocupă, se pare, 



~eed'.VI--,-~~~-:---.,...~~~~---~~~~~~------~ 
•Am vă.zut •Ne-a plăcut •Vă semnalăm 

a ciUi(n·flor în ·realiza.ren unor caricaturl care să 
vină l n comp1eta~ dem.ensului gazetei ~z.ind edu-
c<ltla dvfoă. · 

L a 1t~brka f•ur ~i simplu, Oamen.1 d lh 
zl·arli:i „ Drum .n·ou" (J.4 aprilie) Ermll 

_ lldau1escu publfo§ ·O· insemnare inli-
tulaLA ThHll'eţe· făr4 bătrinete, emoţionant omagiu 
adus unui i:nalsb·µ constructor care iji a.niJ ·la ca~·e 
alµi nu aŞt~ptă decî~ ·f)el1Sia şl-a asumat l"lseu.1 
d~ a face ce n.,.a mari .fl\cu.l, adfcâ să-şi pună ex-
pe.rienta în descilraw~a tainelor t>estaurărH ~n'Us
Hce. u 'l'l-e~~ă 1lnevoioasli, cj l fţc1>1~ ca orice... pre
miem„ mai a1es· cli este vorba de easteJu,1 Bran. 

Alt101-u1 sublmlaz'A ideea dragostei penti·o me
serie, pentru a Iace .mereu l'W'-1uoru (olosHor, cil 

t sin(Nr i zvor ~ tinerel!ll _mr~ b..ăţ~·i:nei~. 

O inter.venţi·e p1-otnptă, op~ti.vă m ve
dere~ c.1·eş1.e:·u er.ila.ienţ~ tle.r;rte~urjlor 
crmce ale gazetei, citim .fn „D'elln" -

: Tult.~<l ţlln l~ aprJ:lle. Sub genericul „Delta pc 
ul'mel~ Deltei", adic~lul lotirtulat Oe, clnd Şi cum 
se dsi>unde Ja cdllolle rormuJa'te ? semnat de ~. 
Romei> ~ţeră' ·CUeva ex'm.s:>1e ~e ii:ă.$pµ,risl,!ri .for
m..!Jle, 6\la~ve şJ, •mai ales, f~ W1eo acopeni:re în: 
fapte, sau de. absenţă totslli a odCărul ecou 1a·ci·î
tic1le f<>11mu1a1e de gazetă. o astfel (;le · r\ibl;',fdi 
este· b'Jnev.enJtă ·a~ .altfel ln price publicâtie pen
.tru co cUhlogul să'· 01:1 rA'mtnă simplu monolog Iar 
crlţicUe doar v-0cbe !li.dl eeou .Şi e!ielen'tă. Nunut~ 
a.s<tfeI, rev:enlind asupra articole1or' enitloo, 'i~s
tînd ca .acestea ,s'& ~__wte un răSîp.l,UlS prtn Uiple 
~an~1'ete,. care s.ă remedlez.e situa:ţllle Vil.za:te. zia-

- rlslul poate ccm.srdera că· !Şi Îl'ldeplfn~te pe aeplln 
rostul şi menil"ea sa. · · · 

D in revista ,,Elacli.tia" (26 api·Uie) ·r,e 
1·eţlne r.len~i.Q i·hp,em~we.a i,n,t,i\µlatf1 
,;.Oia,1o1>'UI comerda.t." sau u.o zimltd 1)0 

-35 mm, n u a t iL penh•u cutitliţi publlcl~tke Ide e4• 
r.cpliC; ci; j)u1· şi s implu, pen l.r l1 valoarea h'l.(91•
mal !vă. 'E ret'Oni°or lanf. să ·<l:.C111m-. prin Jntermedlt.d. 
:repovte.1·e1 Carmen Dul).lilres.!u, ·cA oameni de> 1ni
tiâli\ii dln' Minl.st.c.1·uJ Ct>mertilll'iJ Tnlel'.lot s.-au 
,gin(llt Şi a,u găslt o moăâ:l!:tate p i;oprle. sugestl..v.A 
·de perllection:.u~ i:irr1.foslonajă :a vin~torltoi:. Pen
·Lru că - asa cum oD.ăln din l'elatare - 1llllnul -
lecti& ,;ll)ia·t9gQ1 comercJat '' este o pJedoai:le P'en.lţu 
acei 1::.ecesa1· su1t ca11tal1v în pro(e..ţ!a de vinzălor, 
:i•" plfofe:;'ie veche de cinel 1umea '1• Aşadar d®U:.:
·mPflf.a'ru~-led..ie araHi -:'1·• 1:1~' ~Tel;\U:ie s}\. fie ţlO \rin
.zli.lor competen.t : amabili calm, cu tact şi bwră 
cllvllnfă, C'u On'.uiă i'nga•tj ttă şL. lîleJ:ţU. cu zirn-.:. 
petul t)e '.l,>ltze • . Z iml!>elul Cil; c.are v1t57~toar~ iţj 
oredl. uru produs este. - intel~m - leit-molivltl 
inL'regvlUI nlm .. 

Des.ig\,lr. ca de a!l('<!.I 'Şl imterlocutoral l·.eoo1•tercf, 
€oll$~imtin IJ'ud11$1!. director î.n M.G1I., m1 ne i rnn
.2ffiiim că tott vi.niitl.orff. rh1n'i 11.e au vl7.ionaf acest 
flfm-lf'lcl:le. ·fsi \:or schh'!lblt ' -adfonl altludl:nea. n e 
vor uml>i toţ;deauna Pmlr.t;>t. c-fe1·1'.n(]'9-:ne m~ 
si nu VOl: mal rihmunde 1nlhrt:Jsîti.; Cll aer oeenset 
la lntreMrila Ore.st! ale eelu'I ce vrea sl'i.' CLllUJY.?r !!. 

d~r. f;lată nu'l<'er c.1'tiya p vot· fiare ln vlltOr. in'
:s„„rnr;i'i ..... "\ 1 nlţ{nt''l" . fl<>".!1t'I' c<q,11,ţ ,,,·rli\'m ntt Jl 
rlimas !ără ·ecou. Şi <!ă nel. oetlienii. eare _mal 

t f{1 •' ~l'11lP.ţn ·Si t:11>1T\».ă1'fllo1tt r1ulf'in c:.l')t'rA CA . rel::ii;l·n 
vtm.iitor-c1.1rnnllri'.lln" :<ii ,rfnvinli clvtll~tă. î:l co.n
:sen<:: cit cerlnl!?l.c unui cmnerţ mode11n. 

OBSERV A'.IOR 

co1<i,bQrato.tii. .reVistei 
1
pr.zlca 11 : 

;,( .. :) 0 :Să vedetf ... crini wna
boltzi ... el .!iîrtt ncel cl~ni pfOCluctlvl 
ca1·e (pînă mai) Jei;t ş-.i-au păzit 
curţea, şi sMpinul, Şi găJnile .. " 
(11Ul"Zl~', 2.5 noiembrie/1967, p. 8). 

Sau.... . 

„'E.1tc ţn ·\''ia·~- echit'.!ei naţ)Jni.te 
din' ulLlili'ii ~e ani uri n.Umitor c:o
.m J,i_n •. A~esl-a. a .(ost ·~I lf,ste m\
li'.hii' '(„Fotbal '88J', Buletin ed1ta.i 
d~ C.F. Sportw stu~en \esţ,, nu~u
c~. 1~8~ p. 27). 

com'U.nicli irntre ~le Şi. O;(latîi fofo~ 
site, usuc~ totui. îil ; .ur". 

(Clll<>fUl: şi U\f..teşti,' în' „Săpiărn.iAa 
9ulti1:u"'ălă a Gapl'l;lle}", ser1~ nq)lă, 
ni:. 27 (8.L2)., v.in'eri1 4 luli~ J.9.86), 
sau c:ă : • 

.,Există cu'ţrint~ (el, cuin· 'Cu:edeU 
că sîti'l ?, n.n;)' grat:lde de. S~· „( .• ,) 01'ăŞe.l)f~ S~telor Ooi~ s.inl 

cei mal pro.duattvL în mnterit! ·de 
gttnoi ,." (Jdem, p. 15). 

* 
O :păcăleală cai~ a devenit b~

nală jn Ml'lvormt'lle llfeta(J.l~r : 
,Mi' incepl.ltul anuJ.ul 19'68• nilj

loacele 1ma~-media comun.ic.au ( ..• )". 
(,.Couworbfri ijterm:e'', nr. 2, fe
brutwie Ull!B, ·ţ>. ~O) • . 

* 
Suporlcr,ii ·şi c;ronica:cli S.1?·01•ll\•I 

se ţin şr ei' de. flaf'Se : 
1~F-0tl1alf-!l nostrliL a 4epă:şlt. şl 

abră 4 ~cdpcr:ţ de· 'tl1u.1Je conu~l~~:e 
de~'r. („~ap((I '66", p. 4)~ 

* 
B11cnlaureatil voi· fi .1uli:-1:1 \f au

zind cil : 

*' 
Deţe.al;ia, cititorii cQ'ntem:porat1.i 

nu mal P9t fil p)ieăliţi -~ ·i(o~;nnu~d 
de gen:ul: 
„~impul ·de injumătă~ir_e in pro

c.eslll. de Clez.in't;egmre esţe e11orm"de 
niarţ_ [ ... ).". 

(Buperea de sl.mehie şi 11.ct.ul de 
C\\.noaştere, în „Contemporanul·' 
30 (20111), ·25 i\U1'fe· 1966, p. D) ; 

J' 

tncefcăm si'i ne punem in situa
ţia l<>r clnd ! 

„[ ... ] el mdesc ,prQ'4:luctL.v.lfal@ ca 
se.ntime rit". 

(Ei, tlnerll ~ll rr zţua de azi, l:n 
„crnema••. rilr. 'r/ (2~-1)~ an~ XXV, 
1.987. .P· 4)l ; 

*1 
Ce o~-.am !Iace da_~ a'm c.reae .jn 

e.xiş~nta .ul)or : 
„[ ... ] .cuVinte moarte ce 1tu 11ot 

( ... 11·. ' 
(U.n 1iş!inaţ, in ,,saptihnrnn ouRu

t'ală· -a. &pîtalel111, sclie nouă, n1'. 9 
(79-\), ~llierl, 28 'feb\\US'de 198e, 
p. 2).; 

O colabot~tc:.!are~e la ;1v iaita sht-
de-n1pcJ:sCă'f -ne ·t,lf~{~· coâsta:,ţa.1-ea 
s~l\ionalli; ac'~ · ,C'A ; stoden\ll, 
'cind ;tnvatil dar si cihtJ_ muncesc, 
slnt.,,~ tn re~tu, clei - - . 

· • ,,,liil.11iffiltaj'râi ~i m1t,Wca· Slql m1.1-t1eă 
şi ;ttt.11iitlt~t41 sfa,t ·.,.agazu? 1n care. 
t<e nnlrenezi frecind din wia iu altlr, 
tle~~:re Illnd şi ~ şi al.tă "[ .•• ). 

{SQD.il);jn~~ul fie.rpl,Dt~ 41 reall
tiiţii, in· „V.iota studenteasc.ft'u, anuJ. 
XOCX!lc nr. 27 (1207), miexcw.:~ 6' 
htUe 11).118. p . 3) . i 

Pt con(ormfla'.l~ ~ 
Dorln N. URITESCU 
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~\genţio rom iinA. 'Di:: cttevn 
iile, unii din confra \li noştri 
cinu asa1turi „ţ\gen Uel RQm.â
ne", fio că e condw.ă du 
strii'inl. fie· di .e Tn lcx'tllul 
dfree\ ie-I poştelor. fie nLtc. 
acu?.ări, uno mai copiHlt'cas<>ă 
dcdt cealaltii. 

Credem că lotrtii 3CNl<;tă 
nctivilnle în contra „ 1-\genţici 
Române'' e t>a~a:Ui pe .simple 
erori de i nJorrnnţitme ; nltfC'I 
nr fi fon1·l~ r iudal e<i o în
(r~pritHlero d~ felul 11testci 
ngen\i i - cr~"\ lă pentrn <! ne 
nduco fn ţoril şi o transmite 
in afnră veşU ca,te tticl-0dnm 
să nu ~ t.-erte <'U adevărul $i 
IJC!n irU a ,l;IJllsfnCc IOl1 l e rt•([l
ţi ile de promptUucline cu 
.strălnâtawn. fie 'în alaceri de 
politicii ,fie de comei; .sau Qe 
industrit•, prin legât11rl.l~ cc 
ea aJ·e cu oele mni mari :i.
gtmţfl dl<n lUffie, -in loc sJl .fle 
iwbrii'ţ'i$nlă şl înc1,11·ajală. c:n 
orice in lt'cprln:de.re nn:ţlon:alt't 
si1 se 1răseas<.'!Î tn Intn celei 
n1nl nl'prieteneşt I prbnifll. 
~chmlul guverp, <ll~i li 

m.oşlen1t .numal ngenţia ace.as
in de la 8Uvernul dern'isionat. 
'fi in~efoge d~htl de- bine lm
portan·\a na\i'Ona'lă.„ 

Cu puţ ină bunlivol.nţii dealt
ruin leri. g1'tl.c;l:ţil noftri ® n
fra·ti J>OI fi 'trtf)i cilrînd ptle
tenli dedt dUt>manli AR~n\:illi 
.Române. 

Sunt ?.inl-e care pllblicii de
pf?!ille aces l~i ng1>n\.U · .~i le 
~ub:;criu „Havas'', tn accl<l-">i 
număr in cnre antică „Agen
ţia ronmnă'\.. 1v!lli multă 
Oll'CSH\1il<!· cel P.U\ln l ( •• ~csmll
'n1n liberă". 5 npJ"llfo 1889). 

Clfl'e cititori. lntr-o. scrJ
soarc ndl'esntă către cHllorit 
„Epocii" d. N. Filipescu n 

·arătal unele rnoţive cmro 
l-au fndernnat să părăsească 
.di1:ecţitmei.I acestui ziar. 

Ziarul nosll'U va npare ded 
cn ln Li'Ccut ş i at'Hcolele ce 
se vor publica tn „Epoca" 
sub l sdilit.urn numeroştlor 
noştri colaboratori, v·or do
vedi că program~ „EpocU" a 
rămao; acelaşi. .Prlndpiul ce 
ne va .călăuzi va fi cu deo-
~bire lrtfrăţiren grupărilor 
conservatoare. .R$cţ:i\mea 
(';,Epoca", .8 apdue 1889). 

Procesul devastatorilor de 
ta 5 s!'ptembrie 188.8. Azi a 
venll inai!'llea sec\l'uncl a 
trefa a lri buna[µl1,1i l lfo,·. 
pr:oc'es1.U acelora .oare in zilin 
de 5 septembrie ·au dc,1ruitat 
reclacţille ziareloi• „Româ
nJn.". „L'lndependance R o.u
maine" şt „Ji;poca''. 

P1-e<?t1m era de (>n:!Vâzu l, ·o 
mul~im·e · d1• lume a ·venit sii 
asiste:: lu ~.le~ insrutî.nal pro
<'(>:); ~ala fiind mi<:ă. Lumea 
n-n putut să pătrundă lontâ, 
·a:;1 f PI t•i1 o man.• înf(he.:;uinlă 
s -a l)rocli.1s la int"C'pui.ul JJ.l'O
cesu.lui. Ar !nC"e roarte bine 
dl. ministru nl )t.1Sti'riel ~ii 
orclOnc el! <li unei . cin~! va n 
l:if~l'O<'il din no~1 ucc."SI prQc:es 
să ft.c judL'Otlt fntr-O sală ma
ri) cu. sii inrupă t'il'I puţin 
mnrtoril CM\' :.I n t. în niimil1· 
de 260 •.. 
T~ibunatul amină pFocei>ul 

pen lm zi un de o it111lt!. (.,Epo
ca''' 20 lipllil ÎC? JU89). 

.t\l;:l'tdcmia rnmănă ~l -n con~ 
stiluit birourile sale. P1~e
denţia continuă a o avea dl. 
l\'L Colliîlnlrc.<i1n u m r-e n în
l.j·unil unMhni tatejj Vtlll.lrilhr. 
rn dcleg11\ittni s.int aleşi d nii 
B..P. Haşdeu , Aurelian şi N. 
roneS~u. Seci lunea îstor ldl n 
rea!e.,s ca preşedinte pe dl. 

V.A. trreche Ş:i vicc-pr.eşedinle 
pe dJ. Pnpadopol Galimachi. 
NQJii mf'm'bl'l co1•<'Sptm clehţi 
vpta\i ·de l\cademie sint.: .~h·. 
BubQş,, dJ". Ist.roti. N. C:::u.Ha-
1rn, G , Ionescu (Gion.), AL Xe
nop()l şi Bo rtillhu '(din ~tl
nat). („Gnrotia Ttiansllvari!el'j , 
a apl'il1e \1Ul9). 

Vo1um Caragiale. P<..ISle cî
teva ;dle vu nr>are in eUi'him 
d-1ur SQC«", 1.1n volum : Tc:i
ITU. C:UJ>rbiz:înd cele pn.tr u 
piese ale "d-lui Ca ragiale, 
Noapte rurtunoas~, Scrisoa
rea pierdutll, Conu U!onidn 
Cută cu i eactiunt!a şi D-otc 
cnrn.avalLd ui. 

Îh frtuilca vohmlUltli S'lii, 
cu prefutij, pn articol al d -lui 
Maiorescu. scris asupna ao
medJilor <·unoscutullll rrostrn 
autor drnmatlc. („Epticn1' , 26 
april ic 1889), 

AiliSl.a Bll'SU.'i'CU. La 22 
apriille s -a )ucat pentru prhl"\a 
onră tn nut·gthealrUl d in '\lle-
na .,G~tgEIS ~l i1rnh.il său". 
Rccen.'icnlul lui „Pcslcr 
Lloyd" seric că d~n11 B\r
se!lcu care n Ju1mt c11 Rho
dQpe. un rol ca c_~le c:.e joacă 
Woiler, a a\tut un bml. colo
nit şi sinsubu•ităti pline de 
talenL („0azeta ·rrnnsll VţJ.
nleI ", 16 apn~~e 't~9), 

Ve.rdi. lată ce a râsputis 
Verdi la o scrisoare ce i-a 
aclreîiât preşec,lintele <!l'.il'lllle
hjlui stutlen \~1or din· Gi?M ,v.a 
cu prilejul. Jubll.eUlui mare
Juj maestru: 

Domnule. 
Va fllWţu1110$c <iymnaavoas

lră şi camara:r.llor dumnea-

voaslrfi. care afl volt; prin
lM'> 111111·e căldu1•onsâ, să vâ 
nduct•li nininte de numele 
bălri.nului maes.Lru. 

VrăfjTl1aş din fi re al orică
n•i monlf~1aHuni zgomotoase. 
trnl pl_ace tbt1,1şJ expansiunea 
şi i::n luziusmul I a cei Lineri. 

Errtu~iasmul ,prod1,1ce Jucn1-
rile m.a ri şt dv.. caldă liÎ slui.. 
dloa:>ă lLnerhne, veţi şll ~ 
' ' ii ridlC'aţl pină 1u u.11 iqeul 
nuu cn 5â-l dru;tiţ l ip viltor 
şi să facie\! se i.t riiluccascâ 
in1-ăşi g!Qrla ace~teL 1tnlll. pe 
c:a'l'c cu toţil o tubfm ! 

i\lai 1»~imiti lncă mulţumi
rile nceluin ne a re on~a1·~ Să 
~~ IHHUCOSCă dtnr~ta~ql d'\·. 
Vci:di. (l''E1xica'', l. aprilie 
1869). 

Louio; Ulbach. Scrlito!'ul 
fT1111C!C?. ;LfJull> -U.IJ~;l t'h' n fost 
un fi Lo-romlin !n felul lu:i 
Ubiaîni, ett'. 

!n anul lUBJ <lînşul a fost. 
in Bucureşti, a vi?.iţat.. castel.Ul 
Pel.eş 1fÎ inlorcfoclu-sc ln Pa
ris ,n scrii> mnî ll!Ulte artletole 
priviloa1'C la Bomânln, arU
ut>le care sfnl pUne i;le qra
goste f'leni ru ţm:a nonsll'ii. 
F'lînd I.inul 'din um.lcti ilitlmi 
H· IUl Costnclie Ro:;em, el a 
t~nut. o CQnferintă IR ijotel 
ele Vili~ d in Pal'iSi clnd cu 
;işcznrca noolo a bustu,lui cle
moc1'aLUlui romt1n. 

Prin monrtoo lui Ulbach, 
liler,a LUJI·a p ierde un emlnen t 
.şi un neobosit lucr-Jtor, şl 
noi r-OrilâhH pferdem unul din 
cel rnai mari fllo:-români. 
(.,Adevărul", l U aprilie 1889). 

Este o pro!jUc : 
a pil?l:de b!lnl ln cărţi ~i a 

te i.upărn pen.lru ace?sla ; 
u Trnkeba pe editorul l.1 nUI 

7.int· nou dcspl'c numă11ul a
bonaţii.or : 

a aştepta de 41 un reqac
lor CI) să i·ă.t;pundă cu lntour
<?eren postei : 

a i.ntreba pe un b.ir'-8ş da
că urc ~in bun ; 

a presapune ('~ rece1•zenţli 
ci.tesc mai mult .clecU litluJ 
·cărţli pe <?H!'e o laudă sau 
o bulese : 

a-ş;i spune toa~e la!nele i11i
rnn sale şl a aştepta fle la 
al ţii ~a _să nu le llnpărlă
şească ptieten.i1or Iar ; 

a CI d.e 50 de ani şi a se 
indol c,iacă -se pol ln Um.pla 
ustie1 de lucr.u.ri şl altele a~ 
menea lor. („Gaze ta !f'ransil~ 
v.ani.ei ", ~ apnlll.le 1889). 

Rubl•ic:li reaHzaUi de 
Roilloa. ŞERBANESCU 



Din traditiile progresiste 
aîe presei româneşti 

160 ele • ani Je la apariţie: 

„CURIERtlt ROMÂNESC0 

gazetă de durată, 
• 

prima 
• "' scrisa 

• 
SI in , 

În limba 
spiritul natiunii , 

La li apr1tte· 1829 a upii1'llt, l.n 
.Bucu.reŞ1J , ga;-,eta „Cnrierul Romă-
n e8o" (î!'I oclginal' RllmâneşC)i c<m? \'a dâfuui p),nă la· 19 ap..-Hle. 'l.~.a : 
re.Luaita fila 2Di rnoiembrie 1859. 'd1s
P,a'.l'e defln'i-t,Iv ta 13 · decembrie 
adel«şl a n. Fondlit:orl.11, ~1·oprlel~
rul ş:i l'edactcrnu I et : 1. HeUaac Ră

. dulescu. 
tnlroclt 'a<.'.east.a e.crt'e pulma gaze

tă i;QrQ~ine3$.că t!\ aep'.µna ~ccepl ru
n e ·a; ambi:lo1• leml.e.nl Cla'ta noarl
~lel sale mDll.'Chează, wloda11'i, înce
pt1llil li;totiel P1'6eî na\Jt>nale p1·0-
p1iu~îlşe. 

O ci:t. de succ.tn(ă trecer.e io re
' 'istâ -a publicatiilor co· au prec~ 
-da t-() evld.mUaz.ă ade.\liirul. ciî a
cestea Dl.I· i:x>t fi c~l,'l,sidera'Le det1t 
prec1.ll's0<L1:e. j,nirucll au 'i.ntr.uni ~ 
doa1· unele dintre a.trlbutele deJll
.n.11~.r-Il. 

Din cauza ~letlicifo1· de lot fclul, 
u·nele dhttt·e. ele ·au ramM doar i,n 
stiadlul de pi•o1oot, t;rt ·cele C'e' au v-::J. 
,Z\ţt all'l;l'iiroia tf.p,arulu,i, treicli a,u a~ t 
tl exn.-ten1n efemeră, fie o pmiodi
ciMte. să- l spW'lem, a;prmom'a.Uvil. 
Şi un. cotili:flU~ desplil'nS de .acluali
J;'at~ 1lm.e<.fi~ă. tre ci1 nu itiu fost 
cu 9devărat :româneşti . 

Se. vor impJlnl »l curînd dolia se
t!ole de Cind. >tn ~uUe 1789, rbni.lnul 
tt:Clllt>i:lY.ănean roan -PIW!irlu-Mo1nar. 
profe;o1· de ocu'Ust!eă la Academia 
C:Hn Clu'J, st:mcrta. Prin.lt-o Tiţaiie 
î'na1nt~~â cur~IJ oe ·la V1ep.a. apro.
barea oen:tru a e<lJta o gazetă săp-
1.nm~nală in llmbJt română. Intitu
lată ,,Foafo·ramânl pentru econom" , 
ce ut'n;ia st\, apj)rii prin grlâa Socle
tătlt !neroţlfor rotniint ·dln SU:tiu. 

.cu teo~te că ~ proml·t inctLvf1n
tarea. riu a ,pulurt şCoate decl·t u 11 
sh~it~r m.1măr sl.,aeesta pl'()t)ab1J de 
prQb!i (C. A>ntl{p, ,,1f>~Ja oresei 
rnmlme", Academia „Şte!an Gheol'
e.hill" . Buc.. 1979. p. 57)1 înll;llCil 
l-a ~Q:>~ refuza~ . sc,U';ţi,rea de :ta.ie 
nosl.ale. 

NQIJe înc0.11Cărl din L·7U:3 ~I 1'~~4 
-s-au lovi.t de opozlt~a attlol'itătllor 

temM:oa:re că ga1.el n. ~~ornilne~ft ·ar 
putea produce „~uaulr~ bnistel 
pUbl1ţe''. il'!tli'-o v1·eme cind .,l!led
culo~ele itjel ii~ lloel'lat-e a1~ lm1'!i 
cc.~ilvr ~ propagă C"I mare 11,iteal~ • 

N ici „Vcs Hri PJlo~ofe$11 şi l\l ora
Uccşli" , gazeta ptl(liectatll, de .S o
cl<?IB/l.ea rrtosoticîi a Nenn'luhtl .Ro
mâ'neŞ(' fo Mlli31e P rt'lll\l:ixrtul A•·dea-
1u.lul ", sfi apa1'il ln 1795, 11u a mal 
vazu~ lutnltia 1lÎpa11ulul. 

.Gnw t.a sftptămina'lft "Counlcr. de 
l)fvtdnie-, scf'ii!-'>ii î;tlric()ilce de 
munţi. l.11 l~f. din I!~ fe'bljua·rre 
1700, Sllb pnl,ro na}ul ClU.'azl.tlUt ?o~ 
lcm1, m, c()nducf1 :en ll 1wnunet ru
i;e.şli i!e Qcul>aUe. cu loa'~e că De 
lingă l\!..~te1e fa fT'dll~..ă pub}foa, şi 
ur1c'.e i.n )i.mbn tării . !JU 1!1'<1 S~rls~, 
f ' r l)S{C.. nk l 11'1 ,,-duh· t'Omârlesc'' şi 
nf<;I , ,,anlilsiir~t u·c:tl5Uln~clor tomii-
n.ilor ". . . 

La rintlul lor, pu.blfcaţl!lc de la 
începutul seco:,uJuj al XIX-1~a iTI
!'l·unesc dQar linele dln tre atrtbufcle 
)t'cizel-el or. fi ind. mal (leJ?rabă. ~ L"ll
le~t!n cu. cru•ae'1e1' d.e a.lmanal'l ~ma
gazin'' (C. Anitip. <11p. cit„ p, 59). 
.ESl~ cazUI v'olumulul JntrlC!la't 

,.Chresfomat.l cul Rom5:nesc"~ dţh 
1820 . .alldtu'l:t de bu~~wJneanil! Ţ!ieo
d or '.Rae<'>ee cu rn.a:terll!llut adti.i:la't 
:i:i~olll'li „ N OV.ltRJe" s·al!I „Gaztlte ro
runneştl ". puj)l,!ca\..le ~a+e. aEt~i ali
torlzată in illh. nu mat a~mcMe. 
tă a'pal"ă. 

Ru.pf.ă (le .ac.ţMal,!.ta~ lm~fn!ă 
~ 51 „BJb.lloteca Rom'lneascl", 
concepută de .edltorul eL ZaharJa 
Careale<:hi , in 12 părţi , după nu
milrul lurmo:- ari~11ul. d.a'l' oi?.îiru ~lS 
(otal nereifutat. cu un slmulactu 
de ~eriodlclfute; ro 1621. :t829-LS$.O 
şi 1~34. 

ln SJîrşfl', „Rama LlpscbU ~entru 
Daţ(a ';, s~Să fa L82,7 in şj.ră:Lnăta
te. din lnfţiaUva lui· Dirilc:u Go1eseu 
car~ va s'ol'l t hld' si ideeat ·e.dJ.tă.rii 
„ Ouri.ettlltii "Românese••. nu a ţoi.-t, 
rn u~firaj\ mstanfă. '.ci,! t~a.~ me)'~l
tele el. de.ait un b.uletin wfot\niativ 
d.e til',e:; în clleva fascicole. 

Aceste rncc:rc~ti mş.'i mUll sruuna1 
Q1,ţUn !11.1c!luoase - ip 1:-unct;le. de 
r;f!lucllnea ttei:ieralA snu coniunct•1-
r;1ll .a ayito11ltilţilor ;ŞI de oo">Îblll
Uil.t(c m ol el"IA1e - il'eore?.fTflă wt 
~litea ~oyezl "/\ ~oci.C:lfi,te.a: ri>mA
nPA'\„JL c:el lJUtln lntefoclbalit~ t-ea 
c:<>1n!:thmt6 fle nerlntii e,1n;Hu~lnlîrH 1:1 
1·pn~t.e\'ll~·fl nnUonalc.. i$mll'$\. tot 
m"I nl'1ft l'.lPVOta 1.1nnr piJ:Plicafll pe-
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r iodfce proprii, aşu, cum existau de 
multu vr<'mc.- in aLîLeo. al.te tărl eu
ropt!ne ce pJ<;>lser:1 mal de llmpu
riu pe cale-d modemr!ătii. 
Fără n mintmnliza importanţa 11.i

l>ltca!inor precui·soru·c. ou pulcni. 
lfllu$1. l>L'ctmde <:I1 presa teusl!lc si1 
6ti impună ca ln!>Utuţle la români 
in:unlc de 1 U'l9. aclil..i1 înainte de 
a parllln ln Bucurc~li a ,,0;.iricrn
lui n omftnescM, urmată. ln scurt 
timp, ~\? cca a „Albinei nom~n~U„. 
dH1 laş!. 
lnsuşt r. !Icllade Rridulescu. fnn

dntorul Cwi eru!UI, era pe 1J~lin 
conşt!cnt de rolul pe care ~l-1 asu
ma. 11luncl cind. la ince1;ml de drum. 
depltnge;i in ,,fnşt11ninrc" CtLplul cfJ. 
ne~' „ \!esutor de obste. de llli\la 
ani c:unl'lSCu t ~e nenriiratii trebutn
tu in Jumlnata ,E\'ropă" nu cuno~
tca inci1 ,,limba noastră şJ nol ves
tirile lui le prolrn.:am in llml>l S1ri1l
ne h1 vi:eme ce ne <lflăm ~ pă
rnin I u 1 nostru şi trăim sub ll-gile 
şi ocirmulrea n(\1\Stri'l ", 

Expllcfnd menirea pro.set în ~e
neral. m1 făcea altceva de<;.Ît sA 
precillellscll pub11cu1 1>enl ru n pri ml 
cum se cuvine .,gazefa 1.atricl nons
lre 'fi . scr i.d eh.lor i"n limbn noas-
1 ră '' : ~F•llosul ga?.clet este deobşte 
si di;oootrlvA penlnL toată 1.reaola 
de oameni ; lnb·-insa politicul işi 
ph'()11eşie a5eulilele st previl7.RIOtt
re1c sale. c::ă(ttăj'l şi se adim:e.-'lzl'I 1n 
aindurne si combinlirllc sale : aici 
llnlştltul li lei-al şi mosof adun1\ ~i 
pune ln cumpănă !notele $1 intim
µlările lµmli. indrliznetvl şi neas
lii;npăralut ră:zbolnlc se desll~rşeşt-0 
fo tr-insa. polrătulndu-se tlln noro
clrU~ ~u gr.esslele altor războinici : 
b~litonil de seamă negutător din-
11·-insa işt i11drepteazll. mai cu in
drâznenHI spicula\lile sale: pinii. 
cind. tn ~·firşM •. şi asudfHonll plugar 
şi el pQate afla ace-P.tl ce lnlesn!sle 
ostenelile sale s1 race si'i umole c1m
purile de imblelsuJditoarele c;11Je ro
diri. Nu este mel O treaoLli : flU 
e.c:le 11icl o vir$1l1 care s11 nu afle 
oltcerc sl folos inlr-aceastli o.flnre 
vrednică i.l cuvllnctriasă co.vinturii 
omului. adlcă in staze!ă". 

Curierul ană.rea cu aco~dul nd
rm.nl~tratlei m ilifare rusesl I. lnstn.
lal~ tn Piinclnatc rn rn1IC!'lul 11nut 
nou m7.bol cu tt11·c11. Cerarei . lna• 
1nJ~u1 Iod\ d in l•injl octttmbrl<> 
1 !t?Jl fu~P"f" anrnh:'>f.l\ "" A"e1l('ral11l 
K isseleff. p~lnU>lP. n'<-..nlnrr.,.nflar 
»1 Dlvnnornnr ln 3 (l•><'"rrih"'" ne 
baza i'aoQ11lul ul mnl('l'UI Psh' A''· 
i-nntt11rbtnrul admJnl<il1'8llel dlo 
M11 ntenla. 

Cel cal'e isi lua asupra sa. cu 
m:ul t curnf. povarn acestei Tnlre
ptinderl. era dela cunoi;cut 11ca Ur• 
maş al lui L nwr in noUI lnvl\lă· 
mint t'bmânesc, cn propnga\ni· .il 
Ideilor cnre !use:.ertl pr(!dicnl-0 de 

dasclllil ardelt::nl şi ca aul1>1' 111 unei 
nrmnaUci nouft, menHe scl 1ixe1.~ 
rusLuJ, rangul S• 11.11'.lna ncolug1smc
!vr neaPărntc in llml>a literară" 
(N. Iorga, 111.sloria presei 1" 1m(111eştt 

de la prfJnela incei)uturi 1;ină la 
Jl111i 1'. SindiciH111 ziarlşl1lor 'rlln 
BucurcşH, 1922, p. 3!'1). 

A'ja curo rcl~ dln semnfiturUe 
„dnlillurllor gn?.~lei". l H. Rădu
lescu i~I asocinse pentru inccpuL pe 
juristul C. Mo11oiu, cu studll la Pa-
1J~ şl1 ·dec. lrtlUat m ,,lrenutlle 
~PUSC.'le ". 

Caz.eta, proiecla4~să npnra bisiip
lâmnu1J. sub numele de „Curierul 
llu<"urcştUoru (schlmbarea $Ur\'~l
lli ln ac;:eastă pl'lvlntă este cit se 
poate de semniticalli•ă pentru pro
J!l'limul ei nut-aonalJ avea !'ă cu
prindi!, coolorm aceleinşl . .tnşUin
turJ : „J. O cvlcgere <le cele maj 
Ioloi;l1o:ue 1$1 lntei:esanle lucruri din 
gnzelurlle Evropei. 2. tnsemnli1'l 
pentru er~iercu sl liJ>Orirea hlera
lul'il l'OmâneşU. 3 tnşllint:lri pen
tru cele mal lo!os.ltoo.rearticole ale 
neg<l!Ulu.i. 4 Cele dln Jllunh·u şi 
slobode st'.ivir~lrl ale statutul n o1>
L11u. prewn'l şi j !Jde<:ăţ! însemnate, 
sialul'! şl holăriri nle divanului 
penlru lmbunătăţi.rea oalriel ; 
, ·oinll ale divanului pentru oubll
CJ!l'ea vreunei pricini ş.c.l. 5. Vin
zf,irl $i tnezalt.11·1 deosebite ~I. în 
sCh-şl.'!l. multe insemniirl foloslloare. 
precum pentru cW'ăl.tmln (\r<i~or. 
penlnt oăzJ rea sănâUHll. pentru de
părtarea boalelot· celor ~rele s.c.I .. 
Ş.CI.". I 

Conceputil cm foale n<lmlnli;f.ri\tl
v;l. come1-clală şi oolllldl. Curierul 
twen să ffo. mai ales la inc<'out. -
după cum observa. nu flir:1 C>are
care Ironie N. Iorga - ~ndmlnt,-;tra
liv§. tle$1$!1.u;. Coarte putln comer
c'la lă sl inel\ mai pu!in oullliciî. dar 
oe Ici $1 l!olo sl cultumJtl. cum <!S'll 
editorul insuşi ". 

E ... le Jimoedc cll c<?a cUnUI ~-
7....:lă românească din Bucureşti a 
a\•ut un carncter prerlomin•mt 1n 
l'ormaliv. ca toate J'.olle fnceoătmi
re d" nr~l11llnclenl. ceea ce m1 in
scnmnă insli cil nu a urmărit cu 
mljloacel.., ~ ii cr.1u nn)l)r!I sl. mal 
ntes. oe ci1 li er:i in~l.iclult. dncli ou 
tm oro1!.ram oolitic !-media I. qel ou
lln unul de rl(ll'SJ:ll'cff\llt sl d'l~ nu 
;„ mM ei..'1>1ielt cel oulln lmtJHciL 
Pri„ l1fl1.L 1\1'

10 ranl11\ că "" Ari~ 
ronv·Lnllor dP "Io înlrecr \i>rMr.r111l 
Mll<mal sl imrlilfl'>a ln!lll).tlvele ttS?
fl"'"'~ 11 ... e ""' di'> umla nr· fi V'N1IL ele. 
,„,.lw::iv ecl'h1rP>1 de nl)i "'l""le, nriri 
inl„„„,.1 ""'"''""t lnrllfPt"Pn~ de 
d •1mPnill• Rl'mrfla1e. ~Curlrrul rn
rnilneqc" „ c:A1'l·I • C"l•W' 1'cUC'~~t>f:i
!'il el ""<'"!i"'i rll natior1slle. 

~ Tndrlh:oesc. clomnul meu, - ii 
i-crin I. H olitlclo llădulcscu. la 2!J 
noiembrie 18311, lui George Barl!lu, 

fondaloruJ şi 1·ed.ac:torul ,,Gazeto! de 
1' ransilvanln41 recent apărulc -
a-mi da acen&tâ plitere. ca de aici 
inainte ralle noasrLre sli le !eccni 
organul dra:;ostei şi frăţiei romd
nilor de ohsl~ c:â nici este mJntu
il'ca n•Jaslril u . 

Concludent. pentru lnlcnUa de a 
face n!h Curier o foaie na~lon.nlă 
ti.le şi Cnplu:J cn. de lo bun început, 
s<: iudlcnu prin "insthncare", d<'Po-
7JIJui nu numai in Mun1eni~ ci şi 
ln MoldQ\'n, Transll vnnin. Buc1wlna 
l>t Bo1mml>ln (in ca'l.ul celor ~louo 
pro\"lncll clin urmii. penlru monwnt, 
Ith<l ad1·esâ1. 

Cele patru pagini. dt> formal mic 
(lni\lru 2;;x21) cuprlndenu în gc
rit:rnl ş! I n, seu rte reportaje, artl
<iolo. n'l<li rore la lncopui. mal 
ra·~~·ente cu UmpuJ. p0ezll SAU 
~chiţe grupale în rubricile „Tnşliin
tih1 din lăuntrn.". ~lnşliln~ări din 
afnlii ~. „ Varietilti " (lnform0tli sl 
1>talurJ procllce), 11McUJturi" şi „Ll
tcl'atura ''. 

f.n aceasta din urmii au rost ou
hllcate dlzcrlatil oe probleme de 
limbă lilerară. lTaducoli din llte 
rall.!+8 universală $1, pentru prima 
datli. tx•ezll 6tiginale ale lui Tancu 
Vi'icl'iresc-11. V, Cirlo,•o. G1·. Alex.ou 
(lrcscu. D. Bo!lnt1nennu. C. Bolllac 
T. Calina şi, fireşte, ale rednct11-

rului jn.-;usl. 
O altâ oreoeuoare l!lru·uiton1·1f 

r1·.ns1a tn „n lucra pentru unlffrn-
1-ea ll mbll sl orlo~r11 fi el". Ch far 
dru:li ,.pAsro·e.'\3.'i.CCI" lui R elia.de. plina 
de neoln!ti'im"' a c:'i7.11L în cele din 
urmă. în rld:cl)l, lrleil" lui au nv11t 
c-el nuUn meritul de a lpdla la der.· 
!>ni.ere. 

Pe de allii uarle. cotec\in C11-
rf1>n1lu1 oa:llocloşlr efortul. dP in
l>P'1\nlU'lt1• 1"R\iun!l1!\. DM\"ru inlor11l
ren ltcpt<iU.\ a „buch11lor", <'P n
jnn.<;e<;~ră „a nf' ll'\1l'i<?ll llm~-i în 
oi:h 11 l umil !;f ~I no11h·I ". "L' 11t''lr<' 
latine. Dorlnta lui T Ellatl '"c:n 
semn:t T RellRdC' R~dulescu m .. Cu
rierul Romi'ln cso") Pra de • .n rt>en
manna rnmiinllor lllerelP s1.\-:~1b11nl
trn· l<'r. n-1 face i;!\ r.e d"'orindii r11 
din.sete. a le onnra sl " le mnn.. :1·1 
ff.'""~ "' v,...1,..„ c:4 t"u'1n„~ln i.nt ... _i"-
~1·• limba nr1t:innnll\ 'li unî lnril ln 
!n~ 'l.n"vllrul ,; în l1>al11 na\11• q p;" 

( . r11„icrul de amhe i;exe". cd, li. 
1 llt1?.l. 

r;1 rl<> 1'11'inrAl'\?i1or n111°·1 f1 0111-

p,11 •.• rlqrllnnnl "" \t""" "' nin r„ ... _ 
I ul ci\ rlin 11'!t1. l•nPl e to,,; f e :'lnll-

r"'"1J c;l fn tlmh'I f1'll"""'?~ n<mt ''U 
li""' i:inmiit ~1 l'11"" nin llil'l'll(in•f"> 

DP aceea. structura 1emat 1râ n 
cWOC\<:<'\Jl numeJ'll\n<:e fh1rh1111 li. i11 
runcU" "" anarHI~ (c;;n11 :n~"1ll1·e„l 
l'"lOr nuhlit-11111 ru „„„r1111rl rl'~'l"r
la. n'lscwtn rlin „C111·•„na1 R(\mi1-
'""'"" ''"""'"""a ramurilor din h;i.sn
chiul u nul copac, 

La 10 octombrie UJ.'Jl'I Wl ineene 
sli lac;;'\. o dată ne lună. „Adan~111 
Ulernl" . • 
Dup~ C!dllru:ea sepnrat.i a „.~oii 

oflclale" (1832), l!azeta se VtJ clfoe-
1·a de „publlca\iUc de stat", sl. ca 
urmare. „ Tnşlllntiirllc din afar?i ", , . 
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euf cse chn ziarele străine. se vor 
extinde, lat· cele „dinlăuntru „ vili' 
dobiudl „un cuprins mal larg prJn 
tratal'ea temelor legate de ncgo\, 
llleralură şi economia aimpulut" 
(„ Curie1·ot Rtm1u'11c.c;<f" , 11 I , l 832. 
1>. l-~}. 
După :Prlmll cinci ani de apol-llie 

n Cul·ierulu i, J. lfeliade Rădult>.sou, 
promltînd noi imbunlHil~ri. se ou
lea m indri cu umlul d\ "prin a lui 
limbă a pregăt!.t pe români cu 
Ideile cele cu tolu.l nouă şi n~t1-
nosc11te la in.cepuk pa·lmite orln 
Regulamentul 01-ganlc. o da~ lleş~ 
tectlr~la c!Ut()t; un şir şi o relalle de 
cele infu rnp1ate ; J-a bAgot oarecwn 
în politico de azi a Europei". ( .. Cu
rierul R omd.nesc''. V, 1834'. p. 305). 
.Reap!rută dup;I o întrerupere 

destul d~ indelungală - -pe Umnul 
cilre.ia Helladese apucase, din insăr
cll\3!'00 SoaietAtH ruarmonite, de 
ed.Harea ,.G aze.lcj T eal.rulul NaUo-

ual"' - in !e!.>rwin~ Hl:IG, adoptn 
un prorn p ..>lltic şi comCl·ci..i.l, in
trw:lL redactuntl c.I încep~. in pa
J·olol, ediiln:rea su pllmenlului lne
rar şi i.ndustrlaJ saplămina1, „i\tu
zcul nn tiona1 ". 

Progi:-Jmul ac:<.'Slcl l'l'\·ht~. cw nv,•n 
ca n:dactor responsabiJ pe ardelea
nul Aaron Florian, ajuns pro1e,;t1r 
Jn Colegiul St. Snva, cuprindea „cu
noştln~e de ecOM;'llfe indu.'il!·lnln 
cele mai .potrivite cu sta.rea. acl!Stul 
ptmtirH". ,1 llt'telc agricole", ,,istorm 
naturalii". al'he<>logle, ştiri cullllra1e 
di verse. 
După in c:etarea, la stirşilul anu

lu.l 1836, a „Gnzelcl Tealrului Na
~ lonaJ ". L Hellado Râ.dule.scu instl
lnta publicul ca va scoate în loc t • 
nouil publicaţie, „Curier de ambe 
sc:<.:e.Jew. 

,,De â'.icl iînlllnte - arăta N. Ior,lµl 
ln L-;torla prcsel (f>. 51) - publiclsUNl 
munteană va fi reprezentată. pe de 
o parte. prin roula intcm.eiatll in 
102!>, Jar .pe de aUa. penu·u L-eea ce 
priveşte littoralura ş1 cultura in ge
n<wa.l. prin celAlall. Curier. destlnal 
eum arată cu desluiii stingiicie de 

Din tradiţiile 

ale presei 
progresiste 

române,d 

altiel titlul şi lt:eturti femeilo r, clll"e 
nu vor Ii găsit deswt gust lu ce
lirea scurtelor nolltP. din foaia oo· 
litlcll administa:allvă "'. Acesta din 
urmi\ apărut in 183î ca iutnal li· 
lerar. va continua p itu'.l in HWl cu 
clt;Juu m,lm<>1'c pe lună. c1Jnt1soincl şi 
~l a 001.Ja E.'dH!e in l lm2-lllfN. Din 
oofombric 1.1.$44, in urma CJ:1nSl1 ltă
rll rthonalilnr prlnu·-un .. plebHlritw. 
&Upl:menl.ul \'t\ 0 cules Integral. in 
locul chirilicelor, cu lllere lt11ln '. 

L>upii aproape o decadă de ap:-iri
ţle a ,,Curier ului Rom âneM:" c nd 
o (.lată. clnd de douâ Cll'l pe SântA
mintl, după t)Oslblilltllll, Hellade lşi 
propunea, lu încetarea oa::Imulul co· 
tldio.n „ltmniinill'' - la dîrş1tul 
1.1celula.$.i a n. 1tl3!J, în C!lr~ se nits· 
cuse - !>ti ocupi! locul lăSat. de 
a~-ta prin trnnslormarea gazetei 
sale inlr-o !ouJe zilnică. „ Va apare 
- anunln el in ro.11n volantă cu
pl'inzînd .Pro~1·arnn pe anul 1 lttl!l -
de 6 ort pe saplăminll : lunea şi 
j(')fu. ~tl:Tl ; ITllll lea şi vim.mea, ca 
Bul&Ull Oficial ; mlcrOu'rea şi :;îm
l>ula V-el dea !tllnte. itrte." literaturi\, 
industrie etc . 

Un aMimenea mnrl dt• a. l"llcom
pl.me gaz~ta - ele Cnpl prfn u·cl 
publlcatl:I distincte - apare cltllu
rului de asl1\zi d1'c•pt o„. ere2it?. I'e 
HrnpuJ lui Hellade însă, cind presa 
se n.fla abia la început de drum , 
rcm·ezai1a lolusl o ~rul:fe, ne C4 
şi de con1prnmls Intre blsnptiminnl 
şi cotlcUanuJ a l''1rul n'!voie se re-
t.irmea. · 
n()u~11.'1 \ 'U li doar onrP"llă. ajun

gindu-se Io o periocUc•1ll•e ele 3--1 
01'1 nn S<fpUiminii. 

P1·eocuoot ele iinbo~ătiren cnnli
nutttlul. <ftn 10-1 2 re<tacturul va lua 
U.Sllpta sa sl insă1'Cino:en de n pu-

t.llc.a „\J.n tel du enclclopcdle de 
muşteşu~wl. ru·te. litiinte. istorie şi 
Jiterntu1it„. (1.Cl.trlei-uJ Romunesc" 
xm. 111;.12, p. 11). 

Eforturi!\? lua de n nducc mereu tm
bu.nătătJri ga1.elei nu găsit u n ecou 
illVOl'libll nu numai fn t'i:ndurlle cl
tllo~·Uor. al ciVor numiir a cl'csc11l 
c! $î )a c<>tcgU de bl'eaSJă. ' 

Zahar.ia Qlrcalechi. cu cnre H~IJ
ade ântretinea bune legătUrt, elo
gia în ,.Cantor de 1n ·ls" (1 . t337 -
I l?:SO. p, 148) atil infă: l!>area i;n:te
l el cit ~ cahUitea materialelor ou
b.licate în ea, oonsiderind „Curieru l 
Romăn~a" drept „O fo l..rcµ rindere 
cu adevi\~·aL colosală şi de marc 
taudu i>~nt1'lJ t11\4ria noasltii ". 

Cuvfn:t~ de lt11.1clti, este dr~l>li 
de~tuJ cie rezervate, găseşte şi Oh, 
Asadti, t·ednctorul „Albinei l'nm:l
neştf" din Jnşi, cal.-e inreglslre:v.ă 
faptul c.i S.'.\Zet~1 bucureşleanii şl...O 
dubJnt formalul in lll3U, inr tips 
J'lll cit şi hll'l la ,,sin l frumljS.Sc şi 
!ac cfinstt! edllol'ulul 4. 'EJJn~J+·. 

Nu au lipsit i"''lă nici une~ ma
n1resU1ri cstile din 1:>arlcn celo1· 
11llngheri\I de criticile, moderote 
tie alţfiil, publicate jn_ g.azeUi. 

De la îl'lcepu~ „s-nu iăcut pnrll
ae care sii zlcll că „Curierul mal 
muh muşcă, de(;it ;aleargă " („Cu
rferuf R<im.\~", I, 1829-1830, 
p. 26). 

Un tnc.ldent concludent se pro· 
duce !'n 10all ctnd ~ogotiit.ul Mihai 
Cancacu.zlno, din Moldova 1 se plîtt· 
ge fmPQlriva g1t1.e~I pentru ci.\ nr 
fi defă.i ma.l calitatea „pfetrl'or 
cl-sa!e ·de moară". Conform rezolu
( ic! domne>ll, fn „Buletinul „ (Vll. 
18:18, p. 8) <;;d1 t.at tot de cAtre Heli· 
ade. este publicat aces!. p rotesl cu 
pr~~lznrea, Iăculll ·ele păgubaş, cli 
.,p aelrile de ~ moşit! Cepclni(.a 
stnt Wt ;im de bune ca cel~ <.le ln 
Delehl". E.;te o „mostră" de telul 
in cn.rc sa aplica fli? al'unci „d1·ep
tul hi răspuns". 

Nu pu~cm să nu-i dăm dreptate 
lui !. Hellnde Radule cu care 
1J"llr-o „lnştiintare ele la Re
dnc\lc- tlln ma:! (p. :}3ii) .n
l'll"mlt, pti<>bal>ll şl cu o inlen\le l~ 
lemic1t că „t'e<lllJ:tQ.lJ.'U! es;\le un om 
şl a .făc:ul mal mult decit ponte 
l:in om spl'c sprijinirea .acest.ei t:n-
7.cle. pe _entc el n incn1nnt-o na
~le! ", · 

. P·reocupat de a!r.agerea unor co
ltiboJ·atori. adt pent ru im bogat irea 
con\inululul Curlerulur. cil şi ~
t ru a-ş.t mal uşura propria povoru. 
rac~ .apel la cltltol'I ca. „oricine \'3 
avea sau va voi a face orice !el de 
articole ce se ponte socoU a fi spre 
folos. şl iruiinlm-ea duhului rQm i\
nesc, Oe de politică, IJe de Litera
tură, ne de ogrîcultură"' sl\ le Lri
mltA la redac\ie („Curierul Româ
nesc„, n, 1330, p. 12). 
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Din tradiţiile progresiste 
ale p•esei românetd 

I?acă, chiar fh cu1:sul pt"imuJui. 
a n d~ existentă a gazetei se. a
n\U1ta .retra,gettea lui lancu Morniu, 
in t imp işl fac -apariţia ·alţi cola'
boratori. ,Asllel, in 18'10, sinl mcn

·ţfbooll ca ,,redactor i ajutăl.od ~ c. 
BălAcescu· şi l!'lg. A. Popovicl. 
l n 18·151 n.umlirul colabomtorilor 
era î n cooştere. pe lingă. C. fh'il(i
cescu apărind c. 'BOlllac, l. Calina, 
C. ~r.&giJ!.le, l;W.e:Ovtt~ şi A. Zotu. 
I.ar il\ anil umlătorl, I. Neguiic:i ca 
1.'edaclor. D. Bolim ineanu, G . A. 
B~r.onz-1, Vlişorcanu (18<16) şt L C:l
~cu (18\1'1), care 1şi fuc ucenicia 
public~stlcă în p.1ginlle eunerulul. 

Spre c.lmte-a sa, „Eliade cm 1n:-
1Qtdea1.ma ga·tn a JcrU'J şi timp şi 
muncă spre ~ a juta i;ie rm:epăloc.i •· 
(<::e1..ar Bolii.ac, ,.i\'feditatli ", (lt!J5. 
p, l!?), el indeletnicind.u,-se .şi cu e
d ! t:aren dl.teritelo1· 11.'l<:.rkl ale L!ne
rllor llt~U.-

ReceptJ.vî:tatea l!Ji .Beli3de la idei
le ~o.dalismuluI utop.ic face C1l jn 
gw,etă să fte publicate. a1iL1coli! ale 
Iul Th. D lrunant, i n (;l:e eare cei mnl 
i.nseinnat 1Ste „Slstemn d. Ct1rolu 
Fouujer·". Tn . aces~ articol, finărul 
care îşi dcsăvirşise Ln Paris pre
gâf·i't'@a lnglrlereuscii şi devenU!e a
dept'i,ţl îde;llOl' celor mal indf-~~e1e 
ale iJ mpuJui .işi expl'im::i speni.n\~ 
de a le aplica 'in patria sa : .,!le 
ca bă11balil iubitori de a lor teri
cil·o $1 a ~preapelul, pî1ta"v~l ~le 
a~evăr4) şi d.e folosul ace.slei sis
teme, să o pute şi în hicraxe, p d 11 
care a tunel a.ccsl bi·net1uvintaf de 
nucurA pilmînl al 'făt!! RumaneşH 
ŞI l\l~o1govel să .PQată n se ~ lă
caşul !ericil'H şj poale şi pildă" al
tor neamuri ce se 11\lcsc cu cl\•ill
„.atlu ". 
c.ă Hel.lad,e ,pmt~ tQlUş~ aproape 

stngu,· p'Ovar.a i;conleci! ga~tel o 
dovedesc şl unele irrtre11uped ln a
parJfln ei. pentr.11 molLVe ce, ctliru· 
cHeva <looehil mal fic1-zlu, a t· tl pfi
r1,1t ele n~onceput. 'Astre11 c~a 
din 193:if de lrel sll.ptijmfoi, ~l! 
da.torn slâblrli sâniltfltii 1·e~ctCJru-
1u1, ce_~-asllJ!ţa se di.ţ~ lfl băl, Iar 
~a d.Ln anul LU'Jllătii.ir, Upsel lipo
gi:afllor şi Jarll.5l 1.sânătăµi proas
te·" o lul Hcillaele; in 1837, o nouii 
întrerupere (i:Je la l laiu.1,arle la 

2.J iunie), din CRU7.8 „p\ee:ătii n!dac
t i>l'ulUI" .i:n st-'fălnlttat.e, ct1 .sfi udul'ă 
cele t rebuincioase pentru incep(~l'ea 
,,Bibll(Jtecn urHve1'Sale". 

CGndljll~ materiale erau şi ele 
d~tul .de- grele. · 

OU.rleirul a fost ,lmprlmat cil
~a tifl;np La lipQgrafla Mitropoliei 
C?U un teasc de lemn şi apoi in 
t1pogra1ia propttie a editoru1bl. ln
slillaU\ inlr-o ·căsu\,ă sltul;lt:lt in 
cimpul Moşilor pe fo~ul n.um it mal 
titilu ,1Grâdlna- ~linde""-. 

Pentru a acoperi cheltuielile. re
da·cţla apela la ,,bwlli l."Oli'lănl " su 

se aboneze, iinl l'l\cit, pe vremea :,i
ceea. nµ ~e puf.ea cont.a pe clttto
r li cu numAru'L ,;Prenumeraţlnu se 
făcea pe un an întreg. 

P.re~lll inlţltll, comllnlcal ptlQ 
„!nşl[J.nţata", era st.ab~Ut în [l!.!lc
tîe de d.i,sfunţ~ : ,;Costu.1 L!e.5tcca
rni trup (colec~ pe un an, n .n,). 
e alcl iin Suclll'eşU 9ol galbeni îm
păzii\~U, tar afară pent:n.i chelt':ute
llle poşJiUoi se va încărca anak1-
t;h lceşle dupA depă1'tare. !ncît ce:e 
ce vor eşi din (.lnuh.tl Ţării Roma
ni!Ştl se voi· sul pină la 40 de 
sran\i, cele din JuCle~J~ Olt, T e
le<:irman, Argeş-. M1.iseel, P rahova, 
Bucov., Buzău', Focşani!, 34 sfanţ i şi 
cel din Vlaşca, Dimbovl\,a şl ra!o
mlţ~1 . 32 slianti ". 

1'n scu1't ti.t.ni>, totuşi. R~lfa.de ob
ţine de la ttcon(\uclltorul ,poştiilor" . 
baroliUl Meilani, gratuitatea ~
lru transP<>iit l!l ga7..«rlef (.,Curierul „ 

nomânesc". I. 1021,1-lU!lQ. p . l ;l), 
dr&J?l c0n1rVrma~ in a.oul următor 
qe baronlil Sadtela.1ie (nu ştim 
dacă ~i mru 'tir1Ju). 
Număru1l abonl\\ifor d'in p.rimti 

ani a Cost de circa 160, !ru'ă ca in 
~nll '1:1t!ITlJl lor I sii inreg1st11eze o 
c~ştere substanţlMI\. ~'>hfel, Ila srtr
$itul nnttl.ul 1832 <redacţia- nn.un~a 
că va fl neveită să siste?.e apari~Ja 
ga?.el.ei „dacă n'tl se vor în.scr.te<:el 
pujJn 200 pTeniunc.rilntl " ; · 

Pe lingă nbonaţl mal ~ LOtU$i 
şi cltiJto~·i eu nuTJilirul clm!.:şi pl'd
curau. f1>1'le dlrecL de la Hpogr-a'Ue 
sau do ii.a reda'ltie şi ·admlnistr'fltle. 

Prm i<omul\kea nun:iăl').lllttl total al 
exemplarelor vindute cu. cinci, co~
s ide'rln,d cil fiecare ero clllt. tn me
die de crncl i>ei;isoane1 putem &\•a-

lua Pl:lhiicul Curleru1;i.U 1a circa 
1 000-1 500 de citilorl. 
Dacă p1in aceast:A gazel.A r. 1-Ie

llade RădurleliCu n repui.:ta t î·nco.n
testablle 11uccese mora1e. nu tot nşa 
sial! lue.rudl~ CIJ P~t:lea !Lnanciatii. 

Una dinl:t'e dările de sea.ml'.I nsu
prn chelttrleUilol', pe .ca11e ~vea obi
c.eiUl să le ipublice, cea <lin t mar
t\e lll39, aduc~ inlorma\ii l·nlere
san-te i:n această prlvi'nr\.ă : „tn 
Ţara Româneascli, pe11t1·u ca sfi 
la n o ga7.elii de JOO <:oale pe· nn, 
lrebule cel pulln : 
~lata tiiparului cite 100 tel 

coma 10.000 
Plata Mrtlei in termen 

ttliJJoclu 2.000 
Plaln unul t.'<tlttborAto1•, cite 

l!iO tel lunar 1.800 
Plats unul impărl 1±01·, cite. 

80 lei iunnr 900 
Ch<!huiala SCl'lil.OJ•u lul, cite 

GO lei lll.riar 720 
Che1Ll.lilaln JW7.e'l.efo.r ·strli.t ne 1.000 
Portul gaz~lelor şi al scri-

sorlllor '180 
Chkin -caoo1 1 .000 

To.f.a'I t 7 960 
~u U)a'te ~ t·ola,tllle sdle cu stă4 

Dirlit:ea emu ,11\ geneNJ. de coope
rare, avîud în vede1--e faptul mi 
fonia aplh•u.ţe pu Jap1·gb8r~1 ~c~s
lcla Şi dl. ea ra~(l pLibHcilă!e 
un()t• acte ~i mâsurl oiicial.e, c!nd 
rn CLl.pJ'lnsuJ .eî, cind in Buletin, 
I . He:Unde RăcU:Jrlcs~u ~ pM:ngea. 
i11 1839, ·împot,rlv{l cen~lil'll. Molj
vul fo.vocat ~ aceasta in:«adu!a a
tncu ri impat'rfv_a. Iul (ci1tl.ca tra
du~t:il lui :EfQmer, fabula „Calul„ 
!Jupui şl V·ulpea... din .,R<jrnâoJn" 
$f p~1~mfoa semnata tle Petre tn
lesnl!orul in • .Piimmteunu1 "). in 
timp oo lnlel'Zlooa t'llspunsurile. 

Cum crlUea IA afil~· şelutui 
cen7~rll a rool ~e<> ~l'l dl! duro, 
se poate deduce că rei.lact1>rl.ll Cu
rierului, adun:nse, tQluş/. mai mul
te motive de ne.mU11umi11e. J1<! care 
nu grisea oportun sA li'! tacă pu
btt.ce. 

6 asemenen atitudine faţă de 
cen2u1·ă dă'de:a satlsracţle tntregU 
br~şle a ga1.eLatUvr . Amhi-tI'l'OO eI 
s•a păstrat. !l,u: intident ul din 111!19 
a rAmas, penl11m multă v reme, un 
tmmen ele referinţă , E'•oaîndu-1, 
dupli 16 ani, hi l ţl55, l\'t1haU Ko
gălnlţeanu scria : „Dai' cenzul'a, 
plantă necu.nc.se!utti in pămin~ul ro
mănesc1 ci impusă piin ocfrmuire 
sţt~ină, drtt ZI Jn zl se făcen m~J 
aspră. ln Ţal;'a 'EtOmănellSCft, EHad 
avu ~urajul <.le a a.(aca c;eqzµra. 11'.l 
chior per.sonru.t cenzort.lllli. ndresl.n
du-1 in public şi prin llpar ac.este 
cu\r~nte caro in vecJ se V<\lr păStra 
in Ist.oria .Qt;eşei noastre: Dar, Dom
nuile ; Te p~lmUiesc şi palmu mi 
Sfi s!ln{eşte ! " (11Romllinia literaro", 
nr. 41 1855). 

Dre))t r'ă.spu n.s, SecreU!rlatul · sla
h1lui publica în „Cnntor de avls " 

Dt·. lloilica ŞEllBANt::SOU 

(Conu.nt1are i'ri pag. 40) 



GUTINUL 
• 

ziar 
băimărean 
la centenar 

ln contextul valoriricnrll trac,h
ţli!Oll culturale şi intensiClcărll cer
ceUil'llor p11vlnd t1·ecutul n<m\1 u 
Istoric, cu ~lile.a repet"E> scmnltica
tive pe calea progr.esulul soclai şi 
emanclpărJI spMtualo a maselor, 
.se lnscl'iu cu iot mol 1·elevm1tă 
p·1•cgnanţîi Şi p1'COcupArlle de a re!!· 
tlluJ ţontrlbujin presei 'lu aiirma
rea conşlUnţel de sLne a p<:1pOn1lul 
român în lntrcagn sa arie de exis
tenţn. De ln apariţia sa in veacul 
trecut, p1-esa romfJnea.scli s-a lnl'!
gra~ acLi\I şi a sus\inut in mo.I 
constant Idealurile nationale ş i as
piraţiile sociale nle maselor pOt>ll· 
lare, !lind nu numnl unul din cele 
mai eficiente Instrumente de ln
!ormnre şi formare a opiniei pu
blice, ci şi un !actor esenţial al 
păstrării uniililll Jimbii romilne şi 
coeziunii politice a vorbilorllor ei. 

Pe terenul clşUgat prin extinde
rea t lparulul şi presei in limba nn
\lonalft, s-au manlfestat inl\iu'.jve 
multiple. unele de 1·eionan1u. al
tele mal modeste. toate însă ()()n
solldînd un flux de viaţă spirit11nl;i 
specific epocii moderne şi con lem
p0rane. Cerceijirlle intreprinse in 
ucea:slă direcire relevă o ererve.~
cen\'11 de preocupfil'I mai nles i~i a 
doua jumătnle a li&Olulul al 
XIX-iea, perioadă in care t;l ln 
Bala Mare e consemnatli aporHlll 
\1.nui prim organ de prcsf1 Îl\ llm,!)o 
rOll\~nâ : ga~<Jtn „Gutluu1•· (lt!Hll-
1890). Pret.enl.at'en el, pen11·u in
tila dată lntr.n luora1·c do slnl,c~ii. 
i n „Dicţionarul Jltcrnturll ro1•nfmc 
de la origini pinii la .1900" (rntli
lur~ Academlel, 1979) , ii cvld •11-

\lazd citeva aspecte principale ale 
nctiv1tăţH, cu deosebire merllul dt> 
a fi desCllşurat .,o vie aclivila~c 
patrlollcă şi culturnlii, lntr-o zonă 
a TransllvanleJ în care, pină la 
ap111i\n1 acestei reviste, nu se 
tipărise nici o publicaţie perlod'că 
în limba românu „. De al tfel. chlM 
fondatorii acestei publlca\ii blilmll
rene arătau cu claritate. acum o 
sută de ani. la 17 martie lll8l>, in -
Ir-un cuvinl rălre „Onnral publk 
celltor !" din numărul de probă c:i: 
„E."lte o vech~ dorlnl~ şi o llp'>a el~ 

mult simliti'i lnC!in\area unuJ 1Jar 
r>enlru o3rţifo noaslre („.), în cnr.e 
nu se află nici o asl!eJ de · intrr.-

prind~re literară rOl'llWleMd ". 
Ac~iunea e pornito ,,numai uup:i 

o serioasă cu,:tctal'e '". şllul !llnd \!A 
o a~ell'lene.a lnlllallvl'I cu1t,11·a111, 
mal aleş ii') <l~\n~ltlltc de arnacl. 
lmplka numeroase risc·url, !:nr n 
retlncla un jurnal •• ne uaelo ~it cit: 
mic - a'firmii inl\j.Utoril Iul - nu 
e lucru uşOI'". 

Cu 1uate greul.Atlle l.n.erente ln
cepulului. epoc.ii şi lec:utuJ în cm·c 
apărea, publieâlia îşi propunea s'I 
cîştlge increderea ,.publicului l'O· 
man „. sâ-1 atragă spre J~turn, ol~ -
rindu-i lucruri plăcute şi folos i
toare. „Gu1inul" aven su fie -
a;:a cum expres lndidl subtitlul <lt' 
pe f.ronlîspiclu - „zla r social. li
terar şi econornk ", ett o tcmat ic'I 
deci, complexă. Cu mari sln1danii'. 
editorul s4u, Michan Molnar. ')f 
redactorul răsp\.107.ător Gavrll Sw
bt>. îşi vor onora angajamentele pe 
pa.rcur:sul întregului nn de apur1\le 
(17 martle 1809-26 m(lrlle 1891)). 

Po rni\ la drum, s?iptăminalul 
,.GuUnul " a urmărit un obiectiv 
de m are însemnătate în acea vre
me, anume culllvaren senUment:•-
11.tl patriotic, n solidnl·ltliUI 51 
c:oezlunJi in actJune, in vedercn i11-
fAph1irli idealului uni\1''1lii na~io
nule. Paginile ~le, ri1Mol te ai! i"l 
coll?c~li1 'âevertitA en însăşi I) rnri
t~ţe, f<'.lc dovnd.n că ~est zi~u· a ,·â
mas. penLru zona in cai'e s-a c.liiu-

7.St. .,oglinda IideJă n mlşcărrtor 
noustre sociale şi culturale". h1le
sratc mnrclul proces corc u ct11l · 
dus la fnrmar:ea st.atulitl na\lf11uil 
unltar român m:xil!tm, la 1 Dc
c '11nbrle 1918. 

Nici numele luat nu e; te intim
phltor, „Gutinul" tiind munt.eld din 
partea loculul al cărui virf - se 
spune in 7.iarul de acum un v~\C -
.;tă „ca o santinelă neclinllt.i, in 
rorma unet coroane de stincl", ofe
rind o mi nuna tă pti\'elişt.c asuprn 
împrej urimilor băimărene şi mara
mureşene. 

Revenind pe parcurs. cu noi prc
"j?..ări asupra programului anun\Ht 
ini(lal, făeind apel la susţinerea lui 
de către cititori prin ncordartm ele 
sprlj in male rial şi moral. 1)ubllcn · 
tia va .indeinna i.n ,,lăţirea" Jeclurll 
presel i'n limba romdnă prin cle
vlie da genul „Nosce te ips~rn·'. 
sau pdn invocarea la un monumt 

_I • I I " gal n tu'gumenh1lul stai t!iflc: ,,nu-
miii pe 82 992 surlele romAne carte 
o fna le romu:nenst.:ă •1• 

Cclndl\iile precare dl'? ed.li.are, ln
liuflclen1a abonamentelor, cercul 
reslrins de colaboratori erau ;.igra
vate de asprimea cenzurii fmplt3C 
de autorltăµle monarhiei sustro
ungare. 

Cu ioale aceste dilicultiitl, w
rul „Gutlnul .1 a căutai să albă opi
nii Independente şi nu s-a 6.fiit s."t 
de?.vălule op1-eslunea sociali\ .şi nu
ţionnlă, contl'ibulnd, cu privirile 
„ţ i ntite şpre viitor". la emancipa
ren ~onomlcă. socială şi cultur-.ill\ 
n p()pulaţiel rom&neştL 

ArUcOlele publlcate de reda~ie. 
cu parliclparen colaboratorllor mal 
de seamă şi coresponaentllor d' n 
mal multe JocalllA{i tl'ansUvăn.ene 
dur şi de i:;este munţi {Baia Mari?, 
Slghet, Dej, One.rlh.. Sălaglu, Săt
ma1·, Ol'adea, Buc;:ureştl) ple9au cu 
convlngere şi clildură, cu un pat-Os 
1'cţlnut, pentru 1re:zlrea con.ştlinte„ 
tor şi manl!e!lta1•ea .uhei atl~ud :nl 
:wtl\1c şl lltclde, in ţ rucîţ „inainln
rea noastră n.u mal poate sta în 
ll'ase goale, ci trebuie să. se pre
fncâ în t-ealllaLe'·. Ou toate că I se 
r~h"zw;e calitatea de ,;foaie. poll
Uc.'\", iar autoriUi\lle nu ii p&ml· 
teau să publice „n ici un articol de 
cuprins politic", evltind deci pole
micn deschisă. ,,GuUnul " va fi lo
tuşi un z!ru: de atltudme. 

Deschiderea sa spre cercuri tot 
mal largi de cititori, intenţia de a 
<H!plişl sfera restrinsă pe care la 
acea vreme o reprez,enta „ioteti
~enţ.a romimll " explicli preocuparo:i 
constantă pentru accesibilitate atlt 
în partea economică şi ~ ci~ 
$1 în cea literară, în lQate aspec'
tele tratate : ,,ŞI toate acC:)-lea vor 
Ci scrL'>e in stil uşor, ca să J)Oat:i 
CI in\elcse şi de popor·'. 
Ţln!nd ~ma de exig~ntele we

mli, de p()SibiJ. tii\lle ziaruh!l şl de. 
speclClcul mediului in care se dl
ruza, urllcolcle publlcate au, to
tuşi, limită intelectua.lă. ln:form·l\
lia este bc>g.a1ii şi „(,le toi -$0}111 '\ 
chestiunile I unie în diseuUc sini 
ele lmpOl'tanl:â majoră pentru mo
rnentl.ll Istoric re.;pectfv ;şl nnsalll
h:ul păstrează p~te Ump. adăultin
d1H\e şi tarm~ul Umbli. o savonr~ 
nparle, trezind şi :tzi intereGul rl
lilorulul. 

Eslo prezentat şi comentat, de 
pildă, con1tnutu1 unei legi despre 
drumuri $l poduri. care 'Urma să 
intre in vigoare, cu consecln\e 
,,can? nt:i:Dg de..aproape l.nterese!e 
întregii soc.îelăţl ~1 mal ales inte
resele p()porulul ro miln, care este 
in majorlt.aleil sn agricultor". Spre 
a Il ustra Inechitatea modulul de 
aplica.re se apelează ta \•ersurilo 
unul ci ntec popular: .. Eu 'fac p(l· 
duri şi pun\I grele J lnsu-ml dau 
vnmâ ta ele i lnul\ale impăra\a I 
Dncă crezi în Deltate ! Vlno-n 
\ară, fA dreptate M. 

Intervenţii curaJoine se rac in 
ce priveşte starea invătămîntulu1 şi 
a şcolli, fol<:Gilfea U\'u~iei obşteşti ; 
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fo apru'lll'(!ll drephirtl<1r 1·omCinrtm-, 
~1ornln'dll~ <le ln ldcc.1 generală 
câ em.lntlpar~a cull01-alf1 trebuie 
inllol1tâ de .,promovareA bunel 
sldrl materiale a poporului"'. 

tn pa1·tea lllentră se public;\ 
„protlucte literare de tnL soluJ . .'', 
„novele, naralluni scurte, povescl 
populare, poesU, truc.late scientltl
cc, anecdote etc.", confon'n 1>rin
cipiu!UI c:1 o hler..llură numai în 
limba nn\ionata ,„'le pbtt-ive.ste- la 
tlrca unei naliUlll ''. iai· dat-0rin 
fntli do „acest tesour nc.'>pu.s d<' 
<icump'", este ,.de a-1 pilstTa. d11 u-1 
culUva şi de a-l folosi spre bln<:le 
nqatru". Sint t'OmbiHulc ,,strălnls
mele" in Jimbă ; luxul ~n modă ~! 
mor:wurl este considerat .,boalii so
cială ". 

!n schimb, sint promnvale valo
rile cu specifîc na~ionnt românesc. 
Do alei ttten(irt acQrdat!\ folclo
n,ilul. aspect. sub,<1lan\ i.al reh?\•at în 
studilie int.r~:n~e d~ Durnlt1'U 
Pop şt publlcale incil in Ul58 in 
„Revista de tolclo1"' (nr. 3) şi ul
terior reluate in lucrarea ,.Fn1cl<i· 
risl ica Mnramureşului « (-E<ll!ur,, 
f)nner;n, I "70). 

Neavind cobho1·.i1·na urtnr seti.
torl C:Oll!Htcrntl - doar Petru Dulru. 
maramureşean fa ori~lnc, Wnd mal 
cun~cut - bud~lle literare in 
versuri şi pto7.A rcsiml poternlc 
influen\a lui B<>llnllnennu şi l\K~ 
csnndri, p1'ccum 1n „tnllia zl de 
printiÎWlrli" semnutii t.le Julb1 1. 
Hoşca : „ca 1,rn murmur bllnd do 
5earî1 'B:lle vin' ele miin.il-zi ~.n.) 
„cu parfum de p1·imăvură I Ca.-e 
vine a ne t rezl ". '.l'raducerue din 
literatura universală - Tw·ghe· 
nlev, Puşltln, Alphoru.e Daudct. 
• J. J. R rlu.<;.sec.iu - nu sinl i~ii Ut>· 
~lte de ctil!Uiii extetlce. , 

SUb aspecl publlcLcrtic, ~lilul ~te 
îngrijit. textele pre7.. n1u acura1e\l!I 
in re<.lnctnrl?, Iar ~t>nur!!e cuJU\·ate: 
şi rubricile Pl'l'Jmovale Cl\T)ll.Yeatii.. 
Ed itorialcle au lnltl\lm"" ldeatici.i, 
studiile Jc Istmic şi Umi:l.l. dar ~I 
cere de şUln\<J ::.in~ tcmc'nlce. cn-
1'e!lponde11\~lc sfat setectm~ cu gri
jă ~ntru \'ttlonre:1 sub!<:clclor a
bord.J le, im· rubt·lcile de Jn.ionnstlt. 
intre· cnrc $1 ccn de „vnrr~u " 
slnt aki1lua1c cu simt 41 lncdiţu
lul: :wrnd nu u d.atâ tc:ntr1 mnra-
111..ntonre. 

Multe şt!rl sint 1·elu.itt' clu:pn nllc 
p uhUca\11, soli.citate Rl.\ riu:.1 sohlm· 
buri do exempl1we, înC'il rJi~ in
formaţiei atinge 'tnfreg o:p:iţi ul ro
mânesc şi c bine Implantată şi in 
cel eur-0pea11 cu Cl~tc şi cvenimen1c 
ele uHtlnii orii. 

Prin to~ ce d ri:!:tli7.nt în singur Jl 
s.'lu an de apAriţie, 7Jarul ooimă
roon „GUI Inul" med tă 1n cente
narul silu nlen~la urmaşilor, înscri
ind o pnglnă modestU. dar l umi
nonsă, în L~t.oria t>resel romi11wştl. 

Augustin OOZMlJŢA 

(hPElN"I'RU SOClALISM" -
ai'iin ~mui-eş? 

„Curierul românesc'' - lfiO 
(Continuare dfn, png. 38) 

Ol i. 1039-1040, D. 09-90) adresa 
din O noiembrie 18:19. căll'e sei·dnrul 
lt'>an Elinde. Prin care acC$1a ern 
anuntut aii i se opreşte rouln. mnd
c.i in nr. 16;> • .s-a atins de cln..~1 
şetulul cenzurii". Se mai .1dc'.111:,p s l 
adresa catro toate clrmulrlle de 
jude\. eâ să contis1e nwn6rul lu
crlmrnat. 

lnterdlctra a fosL temporarii, Cu
rif'l'W re!utndu-$1 o,potltla din nnul 
UJ"ll1fij/\r. 

Peste nl\i zece ani, in.„ă. un n •U 

conlllcl cu cetuu1·.n. ce se infu.
prlse fn ''<>n te." tu'I Crăm1nl1'\ri lor l'('
VNl u(lonore, l)VOO să-1 .fle CotaL 

Cu nr. 27 di11 O -0p1·11ie 11MO. ga. 
7.eta ndopl.ase in lrunUspiclu ,ie
vlza : „Urăscu Llrnnla. mi-e Cricll 
de nnarbie", ce $lntetiv.a J':evnlu
llonarlsmul moderat al edllotott1ui 
său. 

Jn ntmosre1-a din orlmăvnrn aces
tul nn -0e anuntt'I nuui evenimente. 
J'XY-'HI~ juj Heliade nu putoo CI pe 
placul cirmulrll, dnr nu puteri 
m ul!uml nici p<i fruntaşu rudlcnll 
<ii rm!şcărl! 1-evolul Ionare. Fleli.ado 
insuşl simţea nevoia să se desl'i
novll\ească !.nµi de aceştia din ur
mft: „Mul\l se mirt'\ de devi za C11-
rie:rullll 1prţn care redactoi:,ul s-n 
p11~ i-nlre ciocan şi nlcovah\. Sint 
mt.1111 caro c1·~z cl'.L nu 1ll1rml bunli, 
dnr carle.."l Ie e cam ren, ci nu 
înţeleg vorba •!anar hie», cficl clntl 
w înţelege-o le-<a1' Ci rrtcli şi d-lor 
cu şl rednctoruluI de dinso" (, Cu
rierul Ro miin-OSc", XX, IR48, p . 1 L7) . 

rteac\ja ten7.m'll n cons Ul I in .'iu
p1•ll1UIJ'~ Jta:l'.elei cc lmp!ine:i ll"c
mai <louă1.cci de ani de existenţii. 

fn ajunul revolu\lel, r. 11etiadc 
Rtldule!;ou, 11!1:\l ln virsta depHnei 
mnlurllll\1. :;e bucurl,l de un !Wlid 
prth~igju ca ziarbl, J)Oel. Lrnducă
lor şl editor. Cc·laborarea 0:1 l!l'll 
că utu;n de Llnerii grup:Jtl in s1.1oie
llilc~1 rFl•ll\lll", jn frunte t-11 
N. Aălcescu. l. G~ico şi C. A. nn
EetU. 

Membru al comitetului care a 
p1•cmitlL dectnnşaren 1·evoiu\lel de 
la lll48, n p:u•ticlp:lt la t."labor:n·e1 
pro~rnmuhu ci. pc cnr~ 1-a imprl~ 
mnt în Op11gt·a!fa. pt oprle, tn pac;le 
3.ooo exo.!mpl.are, T<•l ol n ro."t. ac;etn 
Cflre, din lmpuremloltea comitetu
lui, a rcdoctut ~l a clm multimll 
adlllrnte lu rslnz proclamnţlo ce ex
pUcn scopul rcvnJutlel. 

A tăcu1 parte dln guvernul pm
\'l<'Al'IU. delf.nind depat·111mentul 
in lruc\iunli publice şi al c!l.l'c.lor 
şi apoi clin locotenen\a. clornn<Ul5<'11, 
a dirijat redactn1·e.a itnzL?tel ~Cl
eioase . ..l\tonilorul român", juc:<nd 
un rol de prlmfi mărime. deşi con
tl'O\<er:sat, in desldşw:area 1·c••olu-
1iel. După inrrîngerea el. frnp1-eu
nli cu aljl fruffia-;I a 1uat drumul 
exilul ul. 
Reintor~ in ţară, in tnli!l. şl-n 

relt1aL tlCtivîlnlea p ubllcistlcil, rd-

de ani de fa aparilie 
eind sd npnrft „Curi1.;rul Rl,n,ilncsc'' 
cn /vale pollt1că. comercială şi li· 
terară, săpliuninaHi. Pentru Coarte 
scurt Urr.p. însă. numai din 29 no
iembrie pînâ la 13 decembrie 11159; 
după cnr-0 Curiel•ul a rn.-.~ $UPl'l
mnt, pentru a doua oară, prin de
cretul nr. ii3G din 17 decembrie, din 
rouu1 ,1contrlderailunllo1• aţupra 
dc;,chldcrll Adunl1rll'', publicato în 
ultimul număr. 

De all!el, nici în publicisticii, nici 
în l11e111turi\, I. Hellade lliidulllSC\J 
nu mal reuşea sfi i1nl\ pasul ou 
\'i'eDlC.1 sa. 

Alegerea, in !ll67. cu cinci ani 
bmlnte de. sungerea dln vlaiă, ca 
r~I dintil preşedinte ol ACâdemleJ 
rom!lne. reprezenta. a,,~dnr. o r~ 
cun(>ll.jterc a meritelor sale din 
1recu1. fnll!tr acestea, la loc de 
marc cinste se aflîi editarea şi l'e
dactnrea •• Curlcr ulul Românusc•, 
cea dlnlil gazelă de durnlil in lim
ba 1 •mână şl în sp1.ril. romăne:>c, 
şi n nltor pn~bllca1ll - inh1c care 
„Curierul de umtX? 11cxe". prlmn 
revl'>ld lilemrll - a căror fondnrc 
a însemnat~ d ~patrlvA, lin net 
de cultură şi pntciolJc. 

Aceste _puullc<i\ll, cL"lr fn special 
gu1~1u. 11u reprezentat, cu tot to
nul mooerat pe care :iu t -ehult 
să-l tldoptc în imprejurările poli
tl~c de atunci, tribune ale prupă
c:lrii. ale luptei penlru ldtalurlle 
nn\lonalo de Hbed.ate şi unlwte. 
pre\ultc de contempomnl şi demne 
de ncluce1·ea amlllle a po 'erHliţll. 

Curierul lui L H. Rădulesc~ a
Jun<e«' - oprecta un alt m:.ire 
ziarist al epc,cll d~ 1'('(fe~teptare -
„)urnnlul cel mal bun PE" care t-au 
avut r.,rru\nil pinu acum (laiW, n.n.) 
şi cn~ .n exercitat cen mai m,u·e 
inriui·l·re Muf>r~ ldetJr,r, 1il~t'nllJ1·cl 
şi chto.· gustului romiJnll:>r ... • („Ro
m:inla llter..11-U ", nr. cll.) 

}n\"ingind g ·cutiijl de ml r~"ul. 
lncltlslv Up'>n OQ expt!licn[:i n tn
ceputulut. focin tui I. Hdtadc Ră
dulescu. ie;ll:l ocurn HlO de ani, 
a fost :ilâturl el~ .,Albina romZt
n~as~1'1 11 lui Ch. A.'Ulchi, clor cu 
un cea-; lnalnten ci. o deschiU1!oa-
1·e da drnm. Ul.cinci lnceputul afir
mării p1·csel ta lll'lll·u~ ln ru
m ,1ni. 

Acu.sie jw·nale - dupil cum nni
ta -Slît de suge.Iliv Mihail Kog~
n.ceanu ln a~t:l~i &rlieill, 
,.Cu.r{I o tidevăl11tfl rth•c.I Jrie 
lnkc romi\nl. El<> 1~ d~schi
dea o lume noua, punindu-1 In 
contact cu celelalte popom·e <-·> 
~allndu-le faptele, propă.7lrllc şi 
mal ales drliurrle. Aliwon mai 
inaJL decit. toate amvoonclc. audi
toriul lor era pretutindeni !ii gkl
sul lor stdbfllu în pnltlturllc bo
gnţllot• Şi tn ci\sutelc r!l7.eşllor şi 
poser::oraşilo;>r. 

Politica (pe eh le era crlalli), 
ştilnfc arte, llter.ntutll moraUt.:. 
e le, d~l in scurt, deşi incomplet 
au trntnt 'mite". 
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Antologie 

Mark TWAIN· 

„Minireflecţii" 

despre gazetărie 

Spre deosebire de edHlile p1~dcn1.e, piesele 
(mJcro) unt.olog.lei de f~\â nu au mai fost culese 
dlrect. din paglnlle ziarelor ci dL'"l pro.m JHernră. 

Prima, o mcdlla\le asupra vldS)tudlnilor mun
cii de editorialist, r.ace parte din .;·olumul "Agea
mii ln el acasă''. fiind Inspirată de o e:o..'J)erlei1tă 
tră.ilă şi 1·ela~Ui chli1r de autor. Curlnd după 
debutul său în xlarlsUcă, in 1862, la "Terltorial 
Entreprise" din Virginia City, unde .,pt'Uncl1 fncă 
mal adormeau legăna\I de împuşcături". Mark 
Tw·ain a Cost. lăsnt de l't?dactorul-.şe! să-i tirul 
locul pen~ru o săpU'unjnă. O săplămînă de calvar, 
dacA dtim crezare, mAcar in parte. mărturisirii 
sule. ln prima zi şl--a scris edito1'ial1.1l la prlnz. 
A doua z!, in cri,r;ă de sub ®t. a runînat scrlt're:i 
arllcolului pinii dupli-amla7.lt A treia zi, 1-a 1ără
ghlat plnă seara şi pe urmă a copiat un eclilo
rlal căznit, lunl din F.nclclopedia runeticaml, 
„ ucest prleten de căpillil al rcd3cio~llor-ş.efl" din 
Ame1iica. A 1mlTn zl. s-a foit -pină 'la .miezul 
nop\.il. după care s-a ni\puslit iarăşi a;s1tprn enci
clopediei. A cincea zi a Uclu:lt, t>înll ln mie7. 
de noapte, Ci~v.u a,t.acuri personale impotrlva a 
şase oa.meni dlrer!I! cet'n ce ii vn, o;tr.age pravoc(i:ri 
la ducii lnlr..a şasoo, s-n .zbfitut pină aproape de 
z!Ull, dor n...a ndUs pe lume hlmlc şi 7.fnrW a mers 
la tipar !llrli editorial. t nlonrcere;,1 t•edactorulul
şet' pune capăt aC<!Slel sUun\ll ch'l1· şi cariere.I lui 
Twain ta acest zi.ar. Cum nu mal putea .accepta 
să relnt.re in rinduii Hca soldat pl'ost după ce 
l usese generalul armnlel~ . pl'lrăseşle redac\ia. pă
riseşle şi Virginia şi, pentru sC!Urt timp, chiar 
gazetlirla. 

Celela!Le doua fragmente.. cu accente didactice 
atenuate prin umor, sini desprinse din "Viata 
pe Mlsslsslppl u. 

Nimeni. n!nn1 de cel 
care a gustat papara. 
nu ştie ce inseamnu sâ 
fjj n.>daclor-şcf. E uşor 
s~ mizgi,lleşll neacun. 
r1.11.>rici loe<1le. cind al 
luate r:mlcle dinainte~1 
ochilor ; c uşor su do
pir~l'Şli cidrnse din nlle 
ZIE\H' ; -C l.IŞOr Sfi Îllsăl-

le1J o coresponden('li 
din orice localilate -
i nsă e nespus de greu 
sâ scrii articole de 
rcmd ( ... ). 

ArUcolele pe caţe le 
scrle in .cursul mml an 
oricare reductor a111mti 
culidian cl in America ar 
umple între paku ş} opt 

Acest volum ca şi „Ageamii la ei acasă" şi 
„Ageamii ln str!ilnillnle" incorparea1.ă prin subli
ma.re. sub rorma unor, s!\ Ic spunem, Impresii 
de c.Ală'lorle, vnsta experienţă gazetărească şi de 
vial:î\ a autorului lor. 

Tipr,graf, miner, pUot pc Mlssisslppi. Mark 
T\Vain a Cost şi primul dinke scriitorii amerl
canl care a pracUcaL vreme indclungabii gazew:ia 
(circa 30 de nnl, cu lnlcrmitente, clin 1862 pim 
în 1892), 1nalnlc de a se consacn1 pe deplin ca
.rlerel ltternre. 
După epL<;()dUI din Virginia amintit deja, a 

dcvenil în 1885 ,.singurul şi cel mJi bun repo;ter " 
al cotldinnulul „Morning Pos'"- din San Fran
cisco. 

U rme·1zl'i anii rodnici de Jo . .BufruJo ES"":l~e!o„ 
(1869-l0B7). cinc.1, a }uns la malur!t.afoa crcatfel. 
tratează 'kme majore într-o m.·mlerli pei•sonală 
şi inovează chiar gnzeUirla, lmpurund, in locul 
prot:luctlilc?r hibride, specii noi : cu:r..iivul, [Spj.ul 
divers, ,.de vorl>A cu cititorii''. şUrl comen.tat:a, 
,.scrisoarea dcscthisll '1 şi m hilre[tecţ'ii. (Cal'& ne-;111 
,, lrispit·at" fa a leget'ca LHlu1ul). 

ln s:fitşJt. njunge corespond~nL s~clnl. u11m1s 
mal TnUI de „Sncramento lJnlonq în insulele 
~nowl_ch Iar apoi. de c:'.11.re „Dally A!1-a Califor
nrnn", mir-un tur al lwnll. 

Ca şi opera sa scriltoriceascl! cc incintă mereu 
noi genern\il, „ Minlrc!lec\ille" despre ga;..elărre. 

vechi de peste un secol, încă !şi păstrează neşHr
bltă valoarea şi sa\'oarea. 

Aceasta, nu numai prin faplu i că poartă girul 
unei experienţe ş{ al unei personalilAli de e.'<cep
tle, ci şi prJn eterna lor „actuaUlal~ umanf\" . 

volume masive. cit a
ceastă carre I tnchlpul
ţl·\'A ce blblloiccă ar 
alciitui opera unul re
dactor-şe.f, după două-
7..ecl sau t.relzecl de ani 
d~ s luJbll. $1 lotuşJ. oa
menH Se n"rlnw1cazll a
desea cr. Dicke11s. Scoll, 
Buhvc1•-L.YLton. D umas 

etc. au fost 1n st.are sA 
producă n:titea cAltL 
Dacl'i aceşti aut.ori s-ar 
fi oei pelll pe- jaT în a
ceeaşi propo11ie ca re
dactorii-s~t:i el ziarelor. 
l'ezultalul ru· li !ost. in
h'·adeVăr, demn oe ad
mh-a\lc. E de neinlele:s 
cum pol continuo re-

41 



Antologie 
daalotii ~eastil cumpll
tl\ munci\, acest islovl
lo1· consum al scon1•tel 
cerebrale (fiindcă mun
ca lor este crea.loare şi 
nu c<>nsl..'1 intr-o simplă 
im;lrare mecanică n fap
telor. ca un reportaj) -
zi de zi şi an de an. ( ... ) 
B cu ~m mal presus de 
orice inlelegcrc cum de 
poate un rcdaclor-,şcr sA 
culeagă eram wcti-douâ
zecl de Le.~i.e s l să <.'ll't
deasci1 pe bn7.R lor în
t rc 7.cce-douăzcel de c
d ltonale trudite pe sâp
tAmin:l, făclnd faţă, in 
<:\cest i·llin. de ln un ca
păt la celălalt al anu
lui. De pe vremea cînd 
um 5upravietult sllpl.A
n'linlj in care am jt1cal 
rolul de redaclor-şcl. 
nm descope11it măcar o 
plăcere în paginlle orl
di rui ziar care-mi cade 
in mină : aceea (le a ad
m h·a lun.i;:ilt! coloane n1e 
editorialului sl de-a mă 
întreba cum nalba de-a 
ieŞlit cu f~(.a curată au
torul lor! 

* Uneori. clncl-$ase ci-
fre pol dezvAlui intr-o 
clipă insemnlitatea u
nul subiect. pe care 
~ce mll de cuvinte cău
la le. avind în vedere ll
:cl 8$1 scop. li tasă Pin A 
ln unn~ nedesluşll sl 
problerm11Jc. lu~ o pil
dll - un pa.1·~rn! din 
7.1aruJ ct>mercial de la 
Clnclnnati : " Remorche
rlll Jos B. WHiams se 
anii in drum către Noul 
Orleans avînd ta remor
că treizeci sl dou! de 
$Iepuri. auprinzlnd sase 
sute de mii de buşeli Ca 
şapte'!.ecl şi şa.t;e de 
funţi buselul) de clir
bunl. pe lingă combusti
bilul lu.i propi·lu - n
ind cel mal mare tren 
de şleouri care a oomit 
vreodată spre Noul Or
leans sau spre vreun alt 
port din lume. Navlul. 
cu lrel centi buşelu l , se 
ridică la 18 OOO de do
lari. Pen tru a transpor
ta acec11sl canlitale de 
cărbune pe calea !e1·a
Ul. ar !t nevoie de o 
rnre opt 5ule de vanoa
ne a trei sute treizeci 

şi L1'eI de buşeli fieca
re. Cu zece dola1i pe 
Lon.i, suu o suU de f,io
larl de vus:on - ceea 
ce nr !l un prel redus 
pentru acenslă dlslantfl 
cltt c.ile !1•rală - coslul 
tr.:snsPQrtulul s-ar ridica 
fa 180 OOO de dolari, n
dicil cu 1112 OOO mal 
mult decil 'Pe fluviu. 
Trenul acest~ de i,lepurl 
va ~lrf1batc dlstnnta de 
la PIUsburgh la Noul 
Orli?nns în palsp~ecc 
S<lU cincisprezece zlle. 
Pentru a transporta în
drcillura acestul slngu1• 
lren ele şlepurl de şase 
sule de mH de buşeli 
de cărbune, a r fi nevoie 
de o .swtă de trenw·l cu 
cîte optSS:mMC\.."<l vagoa
ne ; si t-hlar dacii ele ar 
ntel'Re cu Iuţeala trenu
r ilor dt' coleliirte rapi
du, tot ar t rece o varii 
intrengă pină ce marfa 
ar pute<\ fi dusli la de-;
Una~le pe calea feratâ ". 

Cfnd tm fluvh1 bine 
gosJ)Odărlt ne dă pu
linll\ sA economisim 
162 OOO de dolari 111 rlls
t lmpul unei ve,ri întregi, 
la o singură incl'ircălu
ru. e clar pentru ori<:e 
om cu mintea sllnă'toa
să. chiar daci\ e lipsit. 
de spirit comerclaJ, oii 
lucrul cel mat intetept 
est~ să iei măsuri pen
tru ca fluviul sii. !le 
menţinut în bune con
di\iunl. 

* Nici un om de pe 
lume nu vorbc::>le fără 
sa focă vreo tlreşeală de 
gramaticii I Nimeni nu 
scrie intr-o limbă desf1-
virşlll: nimeni, nltl de 
pe lumea asta. nici de 
pe lumea cealallt\ cmar
loră ne este $!inia 
Sc1·iplurâ). De acel!a nu 
ar fi frumos din oarten 
noa~t ~ă să pretindem 
oamenUor de l!>e valea 
lui Mlsslssippl să cu
noascli la perfecUe toa
( e re:rullle l{ram~ticnle 

si sA le aplice in vorbl
reu lor. Dur şi lor st tu~ 
turor cclorlalU li se 
ponle cere Să nu~sl po
cească limba cu ştflntll. 
şi cu volntă. 

Tnlrod.ucerea şi seleclia croxt.elor de 
dr. Roclioa ŞERDANESCU 

Bibli~grafie 
Revista revistelor de presă 

L.? Journafiste 

Revi:Jt:a O:g{tnl:&all cl 
Internall<•nalc a Zkt
ri5t llor lş l de.,ch:de nu
mărul pe lw1.a mar Uc 
cu l'ubrlca ,.Protccpri 
Ziari.~lilur", apiil'ulă cu 
P tJ ul „Trage41 ! Acesta 
c:;tc uu 11.inrisl !" 

Aut-orul, Luis Sua:rez, 
secretar general al Fe
der.al lei Zl.ariştilor d! n 
America l..at lnA, prl!
zinlă un Lmgk! blia!lt : 
385 ~le Zlnrl~tf '1U fosl 
ascll>ina\i in cursw ulti
milor 18 ani în lărl 
din a~c..'lStă part~ a 
lurnil. Aceste dnte, care 
de:tinesc o reallLatc 
dcamallcQ, au root pre
zent.ale la al V-lea 
Congres al Federaţiei. 
Se predzea:r.A d1 unii 
dintre 7.Wl.rl.şli au. rost. 
asaslna\i in 1.0nele ln 
care se desffişoară 
lu..t>te, a111U executat! cu 
singc rece cu gloant.c 
„rAUicHe'', pe strdz{ 11-
niŞlllc sau in locutn
tele lor. Dl.nl1'e t lirlle 
in care s,au i.m·eglstrat 
a.~emenea oiw.uJ1l slnt 
amintite Venezuela. Co
lumb'..1, Chile, Haill. 
Pru·:lguny şi Mexic. 

1n cont~"<l, se cere 
p1-vmovar~ unei poli
Uci moi din partea .gu
vernelor lată de rnfj
loncele de cnmunlcare 
în masă precum şi ga
ranLarC3 securHtilii per
sonale a ~l.nriştrl-01· . 

„Mişuarca 7Jar~l llor 
rinland~u ln sprijinul 
proteoUcl mediului" -
e:.te trtiluJ .arti11..'0lutul 
senmat de Mat.u • .H"u
miiliilnen la rubrlc..:i 
„f;coloirta şi inlJloaccJe 
dEt Informare in masil0

• 

Societ.atea z!arlşWlor 
finlandezi fn spr!J!_pul 
prolec!llei mecUuJui in
conjurătnr cuprinde un 
marc nu.măr de redac
tori de la ilare şi re
viste, ele 1:1 radio şi 
televlzl une şi organl
zeazu intllni'rl anuale. 
Cu ae~te prnejurl sint 
dezbălute modalităţile 

C(' trebuie rvt<liSLle pen
\.l"U c<i pr~ s!i ajbă o 

contrlbutre mai mru-e fn 
protcjro:e~ medEulul. 

Recenta inlillnlre a 
Asocklllel de:>făşurala 
~ Turku u avut ca 
pTinclpală temâ .,Ec:olo
gia ş1 presa.". Membrii 
asocla\lei fac un apel 
cutre opi.nla publ:~ă 
S<>iicllind un sprijin 
lnrg in t.avoorea opl1rli
rl I mediu.lui lnoonjur<l
tor. 

1'1l'a·rcind implinl rea 
a „ 150 de anl de ro-
togralie" , („Na.şterCil 
lotQgrarjel ") irevtst.a 
subUnl.."IZiI cil .ice:ist.ă 
lnven\le a însemna( o 
schlmbare Cund.-unent.a
lă th modul de o~U.n
dlre a reali Lilţii, a I u
mil. Scmnat:>nu.l artlco
!Ulill, Pavel Sclicurtm-, 
prezmtli oi.tev.a date cu 
car&:ter lstorlc privind 
evolu~la !otografieL 
Slnt 1roproduse fotogra 
m document, jntre care 
şi cen reirll.za'tă de Ro
bert Howlett. în Ul37 
şi care i1 înfătlşează 
pe lfobert Steve!lB<ln 
JingA tnve.n\in sa, p1'e$a 
hldr.auUcli. 

Revists lnform~zn .şi 
despre Festl\•lllul de 
fllm desUl.sural la Leip
zig sub devti.a ,,FUm11l 
llenlru pacea mondln
lil ". Au pm1.id.P81t cl
ne~vl şl t-eleaşti, zla
rişU. cxper(I tn dome
niul clnematogrotiel 
di1n 67 de iiirl. mn cele 
625 de filme in5crise 
în tesu~1. au rost dll!
tlni>e ou prtncilpaJele 
p1·emll produc\U din 
Cub:l. R. o. Germană, 
U.R:S.S„ Marea Brita
nie şi fărlle a rabe 
care au pre7.ental cele 
mal eom;ngăloore peli
cule care pledau pen
tru pace. pentru dis
truger~a armelor ele 
orice fol. Arl.:lcolul se 
inchc\c cu douli intre
bliri : Cum ' 'a a.rMa 
tumoa secolului XXI ? 
Omenirea a invlliat 
oare după secole de 
rh.boi "arta menţine
rii" pileli ? 
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Revista lunară :l 
Unl\.mll Z lollrlstllor dln 
U.R.S.S. are un sumnr 
bogat 5i l.n numărul din 
Juno martie. RQ\Înc a
lt'n\ia. în 1>p<?Cinl , inter
viulcu E\'gheni Rcabci
kov. decanul de \'ir..tfi 
:i I zlarhillor .;o\ it•ti<'i. 
neabcikov, nutor a 
22 de rl.ir\l, 5fl 
de filme dooumantme 
şi de şllin ~6 pOplll•rrlu1-
tti, a mal mUil.t de 500 
de articole in chrerJte 
per!odk e. a cir~ 500 
de emislunl de mdlo 
.şi Tv, este sin:mruJ re
prezentant al l>re;;lel 
d istms cu medalia de 
aiur a Aoademlel de 
Şllinte a U'.R.S.S. 

C.a de obicei, o sec
llune fuarte Intercsan
U'i este ce.a in li Lul~tă 
,.Lumea .şi presa". ln 
edltta pe oal'c o d iscu
tăm smt publicate : un 
art.i.col al 7.iarislul Ui a
me?rlcan Martin Wal
kcl' despre pr~ sovie
tlcll. un roltJreport.aJ 
di·n Republica Popl,llară 
Democrată Yemen, n.r
Uoolul •• Ostaticul An
derson "', referitor la 
ziaristul amerwan Te
ITY Anderson, 112 de 
ani, ast.'l"tle din 190~ în 
Llba,n, un c.omenţariu 
avfod la bază proble
me ale 2LlrnlsL1Cll polo
neze, un dooumentar 
despre corespo-nt;lenjii 
ln slrăinătale a i mari
lor age.nţll de presll 
Reuter. UPl, AP, Fran
ce Pte5.'>e şi Ch.tna 
Nouti. · 

Revisla i.l orlşt!lor 
din Republica Socia
listă Cehoslovad pu
blică, tn numărul dln 
luna maJ•lle, o Decla-
1·atf c a 7:la:rlşl11or din 
Ceh06lova.tia, reuniţi 
int.r-o consfătuire, prin 
care se ia~ apeJ călre 
toţi 1ucrli1oril din pre
să pentru perCec\lona
rea mijloacelor de m
formal'.e în mnsl\. 

ln dO<!Ument este su
bllnl11lă neoesllatea 
cre.şt.eril rolutw zlarlş
lllor in viata soc.lată, 
precum .şi n contrlbu
llej 101· la Inraptuire<i 

P<>llUcll parlldului şt 
s tatu!Ui in dHerile clu· 
menii. ln contextul u
nor asemenea preocu 
t)Ar l :,e lnscrJe si con. 
cursul de c:1·eaµe zl11-
11fsllcl'i organl1>.al de 
Uniunea ZlarişUlor din 
Cehoslovacia care isl 
prr•pune sA stlmule7..e 
activitatea coleellve 
101· redactionale în 
prumo\•areu uno1· f,!!!-
nurl gai.etăresU cit 
mal a t ractive.. Prin a
C!l.'SL concm:s se urmi\
res tc şi r ldlcaL·ea nive
lului polH!c .:11 z:a
rls'llor angajatl tn 41-
ceaslă c<>m~itie pro
re.s ionalll. 

Sub lillul „Slntem 
e.xiirenţl fa(ll de noi 
inşlnc", L·evist:i „ No-
vlnill"' lni'ormeazll 
desp1·0 schimbul tle 
e.'C:perlcntă ol-ganlia,t 
inl.l·c pubUcaţiile re
gionale săptăminalc. 
Acenstll ac\lun~ care 
prilejuieşte cont.acte de 
lucru intre redacţii, 
esLe apreciai.â ca tleo
seblt, clc ulJ.lă pentru 
cuo~t.erea dl!erhelor 
colectivo redac;~lon.nle. 

! n arllcolul ~fllnnt 
de Du§an Pavlil şi ln
tilulat _Calitatea sur
selnr de lnformarc''. se 
pledează pentru stimu
larea sl valoriUca1·t?a 
m;1ximă a 1.7.vonrelor 
de ln!ormnre, sublini
indu-se sarc:lna ce 1·e
vlne 7.lnt·tsttlhtl fn a
cest cons. 

r..., rubrica pcrma-
nentil - 150 de ani do 
toro,.:rnfic''. de dnta a
ceasta se rae l'eletirl la 
imoorlnnln 'fotogrnrtel 
color ln revistele sflp· 
tlSmînule UuslTnte. cu 
trimitere dlrecl'ă :a re· 
vlsta „Signal u. · 

„ ... i_ ~~î!' "<!.:;>? .... „„ . ~ 
„ .,. . r f. t „ v ="~.;.,;....,.. (~-$. 

; ··' ·....i;,:ţ\ .... . „( '~'~; 
. ... ...- • • ·' • ~. '.- ,I • : 

Revista presei, ra-
diouJul ~i televiziunii 
din Republica Demo
cra tâ Germană lncludP. 
ln sumarul său pe luna 
martie o sultă de re
portaje, documentare, 
opinii, dezbateri p ri
vind Implicarea şi ro
lul mlJloacelor de In
formare in masă in 
viata politică, eco,no
mlcâ, socllllă şi eultu
ralA a ţărll. 

Emm.J Sohulze de la 
ziarul „Volksstimmc" 
prezlnlă Iniţiative pu
bllclsllce menite să 
reflecte realttatea din 

Bibliografie 
ţlrli. rn ()l'enJmn lmpi•
nlril n 40 de nnl de la 
crearen Republkll Tu· 
moc.t'ate German!!. 
AsHeL o succesiune de 
rel)Orlaje-anc-hcUi ui:
gamzate ln Mngdeburg, 
mol inli i Io niveb l 
r4:giunil, ;ip„i cu trnrn;
!ot'Bre pe lm•all w 11 
rmcl, apropie cllltr.ir.il 
de fapte concrete d111 
\'lata economică, ~l')Ci 
ulli, şllln\lfld, cultu · 
r~ftă. 

Serfa de rcport:-ijc.
anchetă. in curs tic r .:-
.iUz.are are ln vetler.: 
deJallul oonc1•el, sem· 
niCicattv din cotldlnn 
!Jt'l n nbordttve.a uni ''ci„ 
sullll wnnn dln per.
metre mal restdnsc. 
.:um ar r1. unu sau 
două sbilzl. Această 
nouă seric de t'epf>r· 
taJENmchctă a pare sub 
geneticul „Strada iu 
sus şi in Jos._" ş! pri
lejule.ş Le aborda retl 
act uaJiţă\il. n u1101· fe
nomene şi p1'QCese fn . 
noltoare dar .şi a unor 
neimpJlnh'l. 

Re,•is-ta 1nrormt?ad 
că premiul 1.lariş-Woi:' 
pe anul l989 I s-a 
acordat lut Hans-D1e-
t.er SchOlt., rcdacmi: 
şef a l P.ublka\lel 
„J.uoge Well. ', a olkuf 
declaraţie privind cre
zul său profesional o 
prezentăm şi noi : ~să 
ac\lane~I principial, 
fă.ră compromisuri, o
fensiv şi c u clarltnle 
penlru adevăr." 

Lu t.r11dltlonala r u-
brică „Genuri ln re
v istele de spcclalllll·· 
te", di-. Peter Hacken
schmidl de ta Faculta. 
ten de 7JarisllcA se o
cupă de "portretu CD 
gen i n presă. răcind 
referiri directe la pl'o
!flul autorului, to rav
lele deosebite de mun· 
că şJ crea1fe. 1n oplnin 
semnafarul al arllco
dulul', prezentarea re
alizărilor deosebite 111 
muncă. tn cercetare, 
in promovarea noului 
trebuie tnsoti!A de 
„carte.a de vlzlti'i'' a 
autorului. 

O .convingătoare ple
doarl.e !n ·ravoarC3 r~~ 
tore-po1•lajului face cu
noscui.a !nt<>reporterA 
Lollf Orlner de Ja 
„ Wochenposl", care in 
peste 30 de ani de ac-

tlviLtlle a publicat mii 
de fotografii in C<Jt ldJ
:-11w, revii.le ~I cflrţi, 

Temele 1>referal.?, 
~şa cum re.lese din :w
lec\ ln de C11tor:nm. 
publicate in revl~L:\, 
.<ii n1 legate de nm. n
m.u III locul $.\u dC' 
muncă, in familie, 111 
vh'l\n de Cie<:are i• 

Numărul 2 (fobr~io-
1 i•"-mn1·1h ') al r1.1\•is1el 
,.Dlc Feder'' se des
chide cu un serJal, 111 
pal ru episoade, sul> 
genericul: „ ZlnrlsUrn 

profesiune llCnlru 
lemei ". ln pi·e.-:imbulul 
s erlnlului se arată cd 
numârul femeilor pc 
ansamblul presei e 
ronrle redus. ele avfnJ 
pu~lne şanse de a ocu
pn (unc(il de COOl'd O
nare şi condu.cere. 
DJntre zlarlş-ti l ou con
tract pcrtnanent, azi, 
Ponderea feme.llor c.'it~ 
de numai 13 la suUi. 

P rimul episod al şe
rialulut „Cei dJnUl 
paşi Umlzl" -ere oarac
k•r dt· e\•ocare istorică, 
nduoind in atenţie rn
ceputu1,lle praotletlrll 
gnU?Ulrlci de către fe
mei. 

„Pentru oondfţU mal 
buno de muncă şi p"n· 
Iru o viati demna". 
este Utlul unul artkol 
in.so!ll de date st.atJs
Uce şl g,rnfice privind 
slt\U\Ua lucrătorll\'lr 
(\ln lnduslrla ţlpogra· 
t!cri. Intre 5nllcltiirlle 
tlpogra!ilor semhalat.e 
rn articolul sem.nat de 
Deliei H'ensclle se aliă 
asigurarea unor con 
dl\jl mai bune de lu
cru, respectru.-ea pro
gramul ul de muncă sl 
a timpului tlber oe se 
cuvine con.sacrat faml
llel şi vleUi sociale. Ca 
un semnal de alArmli, 
autorul articolului a· 
:rage atent:ia că in 
prezent in R.F.G doar 
unu din trei lucrători 
tipografi iese sănllos 
ln pensie. în condillile 
in care rata morLal!tii
tU ln rindul ce.lor nr
tivi esle deosebit de 
mm-e.. 
Rubrică realiza-U1 de 

Anca NAOJU 
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Televiziunea franceză 

. 
Sl·Q 

J 
schimbat proprietarul 

Tn cursul nnl!or ·ou. l~·le
vitiunea francll7.l1 a t.un ·eul 
c~1 mai zbuc1urm1la o:\Q1u\1c 
din 1ntrcoga EuJ'O!>J V\'.cidcn
tală. Tradl\tnnalul 1nunopol 
de stat 11s11prn color t r<:l cu
naJe 1Tr I. A 2 şi t"R 3) s-a 
erodat odatu i:u l;msnren. lt1 
noiembrie HIB.J, a <!el.ii de-al 
()<tfrulw cnnal - C311al Plus 
-, care funcţionează pe o 
bu~.-1 comercialii. P:·c~odinta
le M ltternnd luase it•Jtă1·h'ca 
de infiinta1·c in 193.?. La tn
cepu l, soclel.ntca cnl'e pntr<>11a 
sl.aµa nu a a\•ut sui:ces. (n
reglstrind serioose pierd1•rl 
!innncrlal'e. De aicl, nl!meron
se lndolell în prkin\o vflto
i·ulul $Au, 'l're1>ln.t. iru;ă, Ca
nal Plus şi-a f,l.ăsît !ăgasul: 
la debutul anului l!lr.6 :ii-a 
marcat tJbonatlil ~u numărul 
1 milion. Iar n~ol.ibllitalea 
.!."'-a stnbllbnl. l n prezeni. de 
serviciile canalului S<.' folr>· 
sesc 2 mlllclm1e de nl>onu\I. 

Atac mortal 
Odo.tă cu victoria partidel1>r 

de di:eapl.3 şi forma.ren ~uvc1-~ 
nulul condus de Jacques Chi
rac se accentuează prlvaU1.a
rea. Intrrep.r!inderl de sl.ut, 
bănci şi aHe lnst.il.uţll publi
ce au f9st ~!~te incet
incel în mHntre pnrliculru·ilor 
N-au scilpat de acest \'al nici 
miJll'iaci.>le de cotnunlcare e
lectronice; pnrlidele de dreap
ta şi-au soorit iflfluenµa. prin 
capii.al pri\!at. ln sp~lal in 
domeniul tele\•lzlunll, Minis
trul culturii $i ln!ormaţlllor, 
Frnnc:ol!I I:kotard, a prezen
t.a~ la început.ul unului UlllS 
un proiect de lege p1;\'ind 
telet•l21l unea, in care J>i? prim
plan erau crltedt ecc.nomioe. 

Se a!lrma cii 1,~lev1zhmeJ1 a 
cunoscut un declin in prlvl'l
t:i c1-eMI \'ilăţi1. că pro~ram2-
le din lmpol'l şi-nu sporit 
spath1l de emisJe. iar defici
tul fina1wlar s~ clfrn la l<lO 
df" milloone de franci. Po
lrl vlt :;puselor lui ~ootant. 
lele\·lzlunea !ie lmnMorma ... <> 
inlr-un . .sector bolnav in 
serviciul sh1luhJi". N!lnislrul 
a recomandat schlm~ar<!<I n
ce.')tcl ~lluatli t1dnurilslrln
du-sc. .~ocul electric ol cnm-

prlltl\itu\li · snu ic1crc~Hntîn
du-sc ac st sector public: tJ
nm· pi•nr>l'i :.-tari pml:t-u Iun. 

Desigur. 1elc\•iz1i.r.u..'t nu 
c'>i!! tt m•1r!f1 pentru 11 fi 
„chl111l>a'il la p1;t\,i . J1mn
Jacque.~ Queyrnnne. purtăto
rul de cuvlnt al Fartlclulul 
Socialist. a caliUcnl \'ini':.lreD 
teleYildw11l ca ,.un atac mor
i.al-. Ca şi cum Comedin 
Frnnceză nr n Cl.ISl oferllu 
socî~rnţij „Cucu-Colu" sau 
Pa.latul Ve1·saiUes - firmei 
t.9„M:. 

Dn:r parlidele de uraapta, 
anal~ in maJoritaLe in Adl1-
naren Nn\lonnlil, nu s-au o
prit aici. Urmlil<>rut pas :;pre 
ptivnLli-.:a1·ea tclevltiunil fran
ceze t1 Cu.-,t .alcut in iebrunrle 
H186. cinu a inceput sii func
ţioneze .staµa „Fras1cc-S" (TV 
5). Crearea el n fost rezuJta
tul unei lupl.c lndeiungnte de 
culise, inuuguJ'ntă 1>rln dis
cursul de An'ul Nou l9ll5. ros
Ut de preşedintele .l\1îitlernnd. 
.J.O. Bredln n Io.~l ins!'u·c'ln.ul 
să pregU-teascli un proiect de 
legi:! in 1egăturfl ,,:u Wevizlu
ncu C()mercfali'a. i'mpu11erile 
lui nu fost aprobate de gu
vern în Iulie 1985. 

Candidn\I ~rau tle~tul. Dnr 
cind s-a nrlal ca mat,nr.ilul 
Italian Sll\'lo Berlusc.lni ~i -a 
luat sub control prlrnul eri
nal al TV comcrcl:1le, erecLul 
n (<'•l cxplo.t.h . tmedlat. in 
J<ie 11 inLmt 'ji Ro~i::i't Fli'r
sant - p2rsonnj uJ c:;1 mnl 
puternic dl n ma.c;s med I li rrn.n. 
ceză $1 imaginea s-a schlm
baL: cnmisi.-i iii.wem.nmentuJl'i 
u pri.'(lat TV-5 gi·upul...ii con
dus de Hersnnt. Bcrlusooni 
şi-a J)A9l.t'tll o mnre pnrle clin 
ncţlunile grupulJI. 

Cam odnt~ cu T\",.; a in
ceoul să emit~ şi TV-6. Moi 
lnt..ii, şlatio se reT.unuJ.Se 1:1 
di[uiznren unor pro,;rrune mu-
7.icale şi ~ numea rtelevizi.1-
nea ~r11ru ~Inei el''. Ann\, 
peste un un. in martie 1!187, 
ea a f.osl aehizltiot1ull de un 
grup al cât'Ui ol'inc1pnl repl'e-
7.enlont era C.L. T. CCQrnpart
nl'! Luxembourg~tse de Te
loo1rrusfon). 

Dar evcnimenll.11 c.et mai 
semnlClcoll\• în cw1lu\lu lele· 

vl.,.iunil franceze, c~u·c s pro
\"<1~t o scrie de contro .'.!rse, 
a ftlSI lrnnsferul tn rpilnile 
unur part iculari ul celei mai 
mnn ~I mal inrlu<:llk stn\ii 

TI~ J . 

'l"F 1 - )a bursă 

P1'1\'nll;-.are•.1 tule...-lzlunii in 
I"ran\<1 nu esle don:- o pro
bL mil de rental>t ltl.:.11.e cc 11w
m1c-fi, T>c<tS~bil de imJ'K>l'luule 
sint şi aspect.ele sule pnliiJ
ce Statiile telcvlzlunli p•u·tl
culare e.'tprimă huotdeauna 
opiniile dreptei, ~le mnrllor 
cnplta1işli căr-01•u I~ npai·ftn. 
Din c:unlrîi, sta~ile statµlu1 
fuc cunoscut pune Lui ~le vecl~
re al guvemulul. A~ S·a <n
ti1111>lal in !Impui lui de 
Gaulle. ul lui Pomj)idQ:J sau 
al lui C.lscard d'Es~tini: /\CC· 
Io.şi climat l!~>isttt ln 'l'E' I şi 
dupfl 1081. cind au venlt la 
putere socialiştii. 
Şi dacă sociallştll ar fi a

juns din nc1u la putere, la ur
miitoarele alegeri '! Atunci 
TF J 0r .!i servit.din nou lnt:e
re.<>ele lor. l atli calculele lul 
Chirac şi compnnin. Prlvatl
Zltrea ~ul TF 1 g.aTantn 
prietenilor lui Chirac cea mai 
mare parte a uc1iunil<>r şl, 
ceea ce este şi mnf important, 
lJ!'S"a f(lrţele $ljngi1 de po
slblUta,t~ de a ro10J.i în \tl
itor cele mal inClucntc staiii 
de te1evi7.lune !11\Jlce;:e. 

'fF l reprezintă un lux 
prea scump pentru cont11lbu
ablll - acesta este slognnul 
favoril al dreplel. Op:menlll 
prlvalfi-Ar-H au adunul wte 
de mii de semnhluri: inteJcc
tunll celebri au prole.<i lat pu
lCJ·ntc lmpolrlvn mi'l.surllor 
pr~.onl1..ale. „D.icll 'e\i vinde 
J"F l ar ti cu ~l cunl nţi vl 11-

dc Arcul de 'frtumi- - ou 
p1·otest.11t ei. D;ir th:'llc efor
turile au fruL !n aiclnr. ma
Jorilalea de drenptn din Adu
narea N'ationnli'1 n asigu\llt 
victoria guvernuluî Chirac. 

ŞI latA ziua de 4 aprllle 
1U87. Tn aceasUi zi. Comlsb 
rui.tiQnalii pentru .comunlc..'U·e 
.şi llberLate (C.N.C.L .) a holA
rlt, cu 8 voturi pentru, con
lta '1 şi o nbtlnere. ca s-latta 
TF l t>ă fie all'ibuit.t\ ~rupu
lul financiar condus de Fran
c;is Bouygues (cele 4 ,·otun 
conlm erau in f_avoareu SO· 
clelâtll Hnchelle). 

Astfel, preşedlnt.elc l<>le
compunlel o devenit Buuy
gues, despre cure presa. rrnn-
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cezA scria: ,.Regele cimentu
lui a devenh i·egck televl
zhmll." De\inăto1•1 ul uc\lunl
lor nu (~sl şi al1l capilullşll 
cu Interese in s!cra mass 
media, intre !!ar~ mugnalul 
pres~I brllllnke Robe1·t Max
well. grupul -Sxz,ansioh al rn
mlliel Servan-~chr\!lbl!r, cil · 
nasUn de editori Prouv1.1sl 

care conduce flrn.n „l\'Lil'ie 
Claire- şi al\1L 

Consortiul co11dLL-, ele Ilouy
gue..; a plătit trei rnllk1:111e 
de frnncl, adică 1u111ăUtt<! dln 
prct: cruilnltu Jum6(µl 1• 11 fost 
ucoper!Ui ele miel ac(lonarL 
ln!orma.\ii despre actlunlle 
TF I au aPlil'ut il1 bulcHne
lu Bursei clin Par i..>.„ 

Simpozion de presă la Dakar 
I.A Dakar s-au încheiat lt.1-

crările simpozfo111duf cu tem11 
„MIJioaceie de lnformme in 
mosu şi vift.orul Africii''. or
oonfzat ou prilejul· celei de--1l 
10-a a11J11er~ât'i u Ageoţliti 
pa riafrfl'lllte de infonnatil 
(f)lNA). Au J)artlaipa t repre
ze11t1ttlfl din -pa rtea a 11u-
11wm~se ag1mţii de pr11s11 na
ţîonale de pe co11 tln.m1. pr«i>
cum şi spec141iştf in do111e
nit1/ C(imu.rrlcafiilor din Gha
na, Nigeria. Egipt şf Sencaal. 

Paruclpantli la slm11ozl1m 
nu releuat că, avind1J-.se iu 
t•cdere s« bminD.rea aclu ltbr u
lu I în sfera schhr~butllor I n
formririt1tt!l le di11trt? fărl(e ltt
dusl,rldli;:pte şi slat~lc aJrl-

cane, precum şi dcve11de11:a 
/a1ă de marile aaenUl, e,,le 
necesară mobllizarea AJrfcii 
în tJf!derea solu1lo·11f}rll pr<1-
blemelor cll'l1 domarllul ln
Jonna/îllo~. S-a et:lde11ţlat 1ic
cesitate.a de211olr1lrif contftrne 
a mijloacelor de f11formare 
în ma«ti, rnclusfv a radiotcle
trfrlunii. A Josr t.uvllnfal.ă lrn
nortan1a sporirii Tesul'selor 
şi inttiriril ba.:el tehnice a 
agenţil!i, astfel meii acea·>la 
s4-§i fndepllT1easrd in mod 
cort'sp11nzătur sarcf111le. Dele
gaţii a11 1elevo.t. de asemc1uu1, 
necc~(tatva i11s(aurllrli unei 
llQi ordfoi l11ter11arlo11«le i11 
domeld1tl ln./Orma/fflor vi co
munfoacillor. 

Regulament sever 
A11oajaţil reţelei brltanll'I? 

B.B.C. ror rrebui sa reuunt~ 
h fumat, dacâ nu vor s!i fi<> 
concediatl Potriril bull'lfnu
h.il tntern al B.B.C. - „ArlPI„ 
-. 'flDU/ regulament 7lre1n~de 
hH!!rzfcerea f11matutu. fit bi
' uuri, soli rle c.011f <Jri1! (c. M
ccnso1we, pt! col'fdQorc . . A11oa
jotu1 cq.re 'Qtl fi Oii~lr fom.nd 
va primi i~iţlat o cdin 011 J,~ 
tare, iar ln. cazu! T11 care Ll•
clde11tuL se t.ia repeta, el oo fi 
fi concediat. 

Ziaristica, 

Un· reprezentan t al B.B.C. 
n declarat câ prt11 ac~te m4-
surf se dore~l4! c:u i 1. .:ail•ul 
companiei :ul st• t~1gure un 
medfu sâncHos. 

Noua cantpa111c> :111po1rka 
fuma rului es-te .~;irlJinlitî de 
$i1l.ăfo-Ote si de mf71oacele de 
<'fml tm.lcare in ma:ii1 s• are Loc 
în utmo u11or oc1ic111/ ;lm!la
rc, adoptate în cadrul comp'l-
11lei comercla!c l.T\' . 

profesiune periculoasă 
1n c1Lr:.'11I ultimHor ani, :La· 

rl8tica ci dei;enlt o 'Prc>fc.tj,u 11c 
foarte perlc.uloa~ă. 'Pclmol?· 
loola c1:mte1npora.nd. /olosi«d 
de mljlonccle de coniunko' c 
ln ma.,d. a făcut poulnlll ob· 
lhterea de înform.atli om:rad· 
ve privind evemment:?la cale 
mal dromati.ce dh~ ltrmO. 

latli - · potrh;H Ul11.tl m-e~ 
mora.1ldum al O.l.Z. prl!Tirld 
protectta zia:rlştilor - clat.e 
privind acea~td lti1Ua(1e fn pi>
rloada iat1uarfe 1986 - ocro111-
brLe 1988 : 

e Ziarişti 

ucfşf 
- 1ons ai 
- l!'JRî .?5 
- 1938 2G 

• Ziarişti 
răpl\I 

e Zinriştl 
dc\lht.1 ~l 

- 19BG: l:J 
- l!>8'î : 10 
- 11183: 6 
- 11)011 ; 178 
- l!llji : lllll 
- lSUO: 98 

.fn proiect : 

cotidianul 

englez 

J, The European" 
Cotidianul „The Eut\lpenn~. 

carii 11ra prct1tl:ut si; 01,arif., 
t 11 limba ~11gleză. La inceptt
tut ac estui an, 11-11 fo:.i in.cd 
lo.11sat fi nici /lli S·a preod:ut 
t•reo al16 dată dti aparfJi<>. 

Bupa ce fusc:;t>râ Jt:rate ro 
date-limllă luuilc 10.11.uorle. 
apoi martie, s-a r:ehlţulut Q 
noua d4tă-fim ltcl: o m:r.I. 
A'şa cum $e ş(fe, 4J fncepu

tul lu111i decembrie 198a, Ro
bert Ma.rwcll a p1·e:ic1~ta1 1111 
1l'IA măr-pilot dl rrtt fdît11111l1tl, 
cu ~ia urr<'I ro.?rlt1f1111I a 
C.E.E. 

Clteva zeci de :1arlşti lu
crează la proiectuf CJrilfntft. 
Io sediul din LondY<• al lui 
,.Daily Mlrrnr'. Se s.p:!ră ro. 
ziortrl sci oibti un tf'.raj de 
t;OO.l100 - fiS0.000 de exem -
µforv. Majoritatea va fi tnfl-
811tă in J\llarl!a Brit..tnll'. S-a 
l)rtlcizot. cit> o«t•mP.1u:a. cd 
prlblkajla va pu11ui JL ttJ).'fri;_ 
ra în toni<' /li rll<i ln cu re cibu
n:zmenrelc depăşl!:.c zR:tic 
30,000 de exemplar~. 

Cotidianul va grupa e/M
turile o 200-250 de ::l!:ir1$ti 
aflaţi ln 4 redaclli µrfll!:ip<tle 
- la Pa rb. la. LontlTa, la 
Brii;i·e li IUi f I la 1\1 tiiiclum, 
Pentru h1ccptil, rfari.l va /! 
Updrlt in i\•ton•a Drltall!e fn 
F'ranta. in R.F.G. şi. poslhil, 
in U.R.S.S. 

Pu/JllCQţt11 va "'1).:trt>, după. 
ct11n; am mai nmhlflt. fn li<m
ba. e110Lcză. dar va cttpr!.1de 
$Curci! lnformaţil dfn dffl'rite 
ţiirl, reproduse dh• zltircle na· 
tionale $i inserate 111 limba 
originara. 

RubrkA reaUzatA de 
Constantin LUPU 
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• ln c:turul manifcs
t.:ir1lor dedicate Ccnt'"· 
nttrUlui F.m in l't;CU, SIU
dcnţit sf'C\i<'i de ziaris
tic-A do Jn Academia de 
Şliin\e Social-Polllice 
de pe lingă C.C. al 
P.C.R s-au intilnlt C'u 
eminescologii D. Vala
manluc :,i CeprgeMun
tcnu. Cu acest prill'j 
lc--a Io:.t pre2cnlat vo
lumul .>\."Vi din ediţia 
natlonaJll de „Opei-e" de 
~lihai Hmlncscu. 

• Revista literalii 
„Steacua" de la CluJ
Napoca n. sărbillo:it 
c-el de-al 500-loo nu
măr. Prin temati!la t>a 
revista a adus o „'On-
tri buţie rnaxeântil la 
ICtrrgl1100 arlzonlullll 
cultllt'll şJ publl.;:isUcli 
noasw·e contempo:-nne. 

l n paginile re~i:>lcl 
::iu !ost. Jan:ate şi s-au 
nUt•mat nume <le m·cs
Ugl u 11le seri.sul ul ro
mânesc de azi : A.E. 
BnconskY, D. R. Pope:;
cu1 Aurel Rău, Con.<;~. 
Cubleşru'I, Pe'1'11 Poan
tă ş.a. 

Cu -0cesl prilej sâr
blitoresc, adresăm co
lcgJJor d in redacUn re
vistei clujene urArl de 
noi impllnlr.I pe tl'iri
mul pubU!!istlcH I 

lllt.a secrelarulu 1 ~~·nu· 
ral al pnrlidului, t ~\'cl · 
r(lşul Nlcoltie Ceauşescu. 
din 198-1, l'Oliivit, 1rutl 
i1les, lndicniiilor 11nlc. 

• fn organli.area Cl
lialel raşi a ConsUlulul 
Ziariştilor, in 7.llele de 
2·1-25 martie 1980 ll ·a 
desfăşurat lll Ia9l 
schimbul de coxpe1·:'!n· 
\â c-J tema ,. Concepţill 
P.C.R., B sec.reln.rulul 
sii.u general, l-0\•ar!lşul 
Nicolae Oeaui,escu. prl
' 'in tl inllptulrca pm
i;ranielor de organizare 
şi modernizare a loao
li l ătilor putriei. S1t..-cl
nllc cc revin pre~el 
ponlru trBnSJ)uocre.- ln 

mierli, o noua crea \ie 
drnmatl<'ă semnnlă de 
Sorin Holb:tn: „Run~ 
d iminNl\o, vin\ă !". lns
plralft <lin realltalca 
nonslră contempCJrnn~. 
scrisă cu talent. pie
sa stimatului nostru <.'O
leg de 1n „lnfonua\in 
Buew-e.ş l luJvi" nc-n ~ 
moţional profund. Nu 
ne rămlne dectt să-i 
transmitem slncel'c fcll
cilărl şJ noi t01plinirl pe 
ogorul Thâllci I 

• Qllt>gilor cinerlli. 
dar nu numai lor, F.dl
lura Ş-tiinţificrn şl filn
cit.'lopcrlică le-a pu<i <le 
curfnd Io Jispo1J\le o 
istoriQ cronologică n Ill-

PE SCURT 
de la noi 

viaţii a obll'ctivclor de 
d~voltlll'c econom lei 
şl soclaJ-edlJltarA a o
raşelor şi com unelur 
dJn jude~ul laşi". 

Au pai'tlclpat şeII rl '? 
sec{ie, .redactori de W· 
brică şi redtlctvrl pnn
clpali care abordea.z1 
probleme ale consul
ilor popularo 1a 21ru·e1c 
„Sleaflll roşu - Ba
cău, „CloJ>Otul" - Bo
Loşanl, „ Vremea. nouă" 
- V.as.Iul, .• Zori noi" 
- Suceava, de la zi.a-
rul-gazdă „nadra L&· 
şuiul ", precum şi de 
la revista „Cronica" ~I 
COJ·esponden\ll prcs\!i 
cenlrale din judeţul 
laşi. 

• Una din rt:!Cenlele 
emisiuni de Teatru Tv. 
a tos~ consacrată u
nei noi premtere ; 
plesa ,iŞtafcta"' a cu
no.sclit\111.11 p ublicist Ion 
Bucher.u, in regla 

mului mondial: ,,Seco
lul cincmntograrului". 
1\tJtorU cărţii slnt Cris
tina Corclovescu, Bujor 
T. RijlE5mu (cocn·dcm.a
tOl'!l edl~lcl), Dob:\3 Bo
enlu, ROdlc:a Pop-V11l
ciinescu şi regrefata 
Ioana_ Creangă. 

• Cu volumul „Plecn
rca ca.valerllor•„ recent 
apărut, Vasile Băran 
încheie trilogia In pro
zli, in fapt o cr~\ie 
romanescli 1nooputli cu 
„Cavalerii de ])e coa'>-
li" ş1 continuată c:u 
„Limp~iren fin linii'. 
toate lLI Editura .Emi-
11escu, 

• 1-h zilele de 21-~ 
aprille au avut loc la 
Bacău ample manUes
Ukl culturale prlJejulte 
de inminnrea premiilor 
anuale nle revlst.cl „A
teneu " (cd{lia a V-a). 
Laureo\11 dln acesl an 
sint şi penwnalitall cu
noi.cute ale pLlbllclstlcli 
r<>mâne.ştl contempl.)ra
ne : Dumitru Radu Po
pescu, Valcntln Silves
ln.1. ron Za.m.l'ircscu, 
Ileana Elerlogea. Vi11gl1 
Dlildă\eanu şi Vale1·ru 
R:1peanu. A Cost. inml
nat un premiu şi tinâ
ru1ui critic de teatru 
Marian Pope$CU. 

... a rtisllc.â a Domm(e1 

• Alexandru 1\ndrl
\oiu. redactorul-~! ol 
rcviqel „Ft1mllia' (Orn
de!ll), pubHr:ă In 1-:dltu
r.u SPorl-Turism un jur
nol de călătorie fn 
ll..P.D. Corcennă: „Prin\ 
in Ţara dl01ineţilor li
oî71ite". 

• Filiala Con.c;tanţa 
n ConsU!ulu.i Ziariştilor 
n organluli la începu
tul lunii aprllie o în lil
nlre a r;tlzel.orilQr d e 
la "Dobrogea nou.l" t.''..I 
muncitori, tcluucicnl şi 
Ingineri cqnslrtJC'lorl de 
pe platforma induştri
ah\ Hîrşova, D i.111.i cum 
so cunoaşte, oraşul 
rurşova s-a de:~w1lln\. 
cu 1)recllderc, dupil \ 1-
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Munteanu. cu o dislrl
bulie de zile mari. Pie
sa este un adcvărnt Imn 
lnch:lnat muncii crcn
loare, asplra\lel fir~U 
spre impJlnlrl, dragos
tei şi candoare! line
TeŞt!. 

• De curlnd, ln e
misiunea de teatru a 
tetevlzJunll noastre o 
fost transmisă. tn pre-

• Colegul nostru lllc 
Ttlnăsaehc este autorul 
unul nou roman: „Ţăr
mul t.'lndreţei', npărut 
in Edlturn Eminescu. 
Aceeaşi edllurii ii pu
b~~ci\ un rom1q1 JuJ $1e
fnn Olnici1: „Musalirul" 
1>1 un volum de SC'hlt1J 
~i nt.LveJe lul Arcadle 
Donos: „Sli \"ii nca_ţl 
pe un noi"'· 

• Tot tn aceeaşi e..ll
tu rf1 npare şi \•olumul 
dl' versuri „C11dcrca 
fructului' nl colegului 
no<ilrl.l Comnn Şova. 

• Radu Cosaşu este 
pn•zent în librării cu 
rc>l d~al şnsclca volum 
din cicl ul ,,Supravle-
1 u I rl ·': „Cap llmuooc·•, 
conU.nuarc la „Logica ". 
.t\<.'ţlunea romnnulul este 
Inspirată - C'Utn nralii , 
dcallJninterl. ~i tltlul -
din Ium€.>n ge1~tarllor. 

• Edlturn Dacia a 
lnnsai un nou volum 
de ven1url nl poetului 
şi ziaristului clujean 
Ion Arca'>: „Teste de 
s inceri late'. 

• Poetul şi pubUcis
l uI Mihai Negulescu, 
redactor-ser al r~vJstel 
„Cint1111ea nomflniei ". se 
află, cu „ Un s-paţlu ni 
lublrll" (Edltura Cartea 
Rom!meascl'i), la cel 
de-nl 25-lca volum ni 
său de "ersurl. U dorim 
dln toald Inima n oi 
impllnlrl 1n mlf:(Alon.s» 
arlf1 poeticit 

• P oet.a şi ziarista A
nn marin Pop („Cronica 
~tmăreanâ)") ~-a fă
cut prezen\il in libr.ării 
ru 1111 volum de Lillmă
t'lrl dln limba mnghin
r-;i: „Amprente", de 
I fcrvny Gizelln. 

• Decanul de vt1·s1ă 
ni ziarl.ştllor năsăuclcmi, 

Valentln Rnus, este au
torul unul nou volum 
de povesl irl şl nuvele : 
„Melnorie flgi1rntlvil„ 
(Edltura Dacin). 

• A a1>l1rut un nou 
şi incHnnt rl)mon de 
leici, insplJ'ul ln marc 
pnJ'te din lumeo jurna
Ll„Wor: „Enlt:mn din 

s tTadB F.rese.l", de Mih
n~ Gheorghiu (Eldlitu
rn Cartea R.Clmtlncoscă). 

• Editura PollllcA 
pune la :indemina zla
rlştlllor de polllt-icii ex
ternă (şi, evldent, nu 
numnI Jor) o carte foar
te Utilă. $1, lotodaUi, 
deosebit de lnlcres~tu: 
„Mari conferln~e lnlcr
nafion-ale (19S~19-&!i) •·. 
semnală de Istoricul s1 
publicistul Leon.da Lo
ghi n. 



• CoruUe&ul 0 .1\l.U. 
l>c.nh-u problemele lu 
torm·aţUJor se va raunl 
in sesiunea pe anul 
1089 ta sedllll orga:1l-
~ţlcl mondiale din 
New York. Parl!C'l
panţii vor dezbate pro
bleme ce privesc in!d
l1i1~i:~ de.zechlllbrel<1c 
e."'ist~te in prezent in 
lume in ce priveşte co
lectrurea şi diiu.zarea 
lhformaµilor şi acţiu
nilor mcnlle să ducă )!1 
crea.r~a 1,mel .nol ordfni 
internaţionale î.n do
meniul lnfomnnUeI. 

• Cel mai nou roti
dian bcitanlc - „The 
lndeJ>~ăenl" (aphruţ 
din octo~brie i !lUO. tu 
un ~fr.aj de SR0.000 de 
exemplare) i.;1'<!'gtii!'..ş-te 
o e<lllie pentr u CQnU
nerltul eul'Qpe~n. care 
s..e va tiplhi ia Frank
Ful'O nm Maln (R. .F. 
GermnoJa). I.nn~11·~ 
edlţ iel se va produ.re. 
probabil, in martie rau 
aprfHe amil a.:esta, in 
2-0.000 de e~empl(u·e. 
Ea va Cl Cle.crli hiH:t Eu-
1-opcl <1t:cJdentaie sl 0-
ulenlului Mi11aotu. 
. • F~lei;alia elvetia
nă a ilartştnor agra
l'ien t va organiza la 
Wegg'ls, Elveţjâ ce."lti"a
tă, inLre 27 augu.ţ't. şl 
2 septembrie a.c., C<.\n
b<resu I dîn a nul 11109 al 
Fede111·oei Jnterrtnţh>
nale .a Zlat·işlllor A
gral'ienl (F.l..Z.A.). 

• A U S kcpps1edl 
(Nru-vegta), 53· da ant, 
, esl.e nouil' pr.eşed.lnr.a ~1 
Federajiei Int~ma\io
nnle a Zliirlşt.llor A
g11arlenl (l<.I.Z.A.). P.lnă 
in pre1-ent. el a inde
pU nit, timp de 1) ani1 
runcfia de secret.ar ge
neral -l!l · fetl.!ra~re1. 
SkeppSledt ii suC'cede 
I u i Frans Sterekx. 

• 1'eonid ltravc-0n
ko a fos t nu1rtlt cll
re.eţor gene.ral al nl:'en
ţi-01 sovietice ele vresă 
TASS. Kl'avcenko· ~r-c 
51 de an4 · a lucrat fli 
presă şi ·fn aparahtl ae 
pa.tild. ln ul Llmli {lns n 
Indeptlnit 'funcţb1 de 
ptim-vlcepreŞedlrHe al 
Comll~ulul. dţ stal 
pentru tadlo Ş.1 tele
vlzltme. 

• Uniune.a natln:'la
lii a oi,arişllior din 'E
cuador (U.N.P.) şi-a 
sărbătorit cea de•a 

:>O-a anlver.:mre, la 23 
Ianuarie :t.c. Cu. acea.-;
tă ocazie. conduo.Je~·o!'ll 
Unio.nu a e1nbo1·at Ull 
\rast plan (le acUvili'iţl, 
cm;e cuprinde ;şi ac
li.un1 in colabm·nre cu 
0.1.Z., qum ai· fi <'J1'
gani7.A!'l.'9 IJ.nel t'CUrilUnl 
privind inV<;Hfin1int..il 
zla.ri&.tlc, un ~emh'lav 
li I z:iarlştuor din \tkne 
Z<mel .$1 o e.xp.ozlţfe 
mondrală a perloul ::e
lor, in noiembr!e·v!llo.r. 

• La sesmnea P 1·e
zlcll Ul\lf ·o.Lz. dte la 
AddCs Aoeba dl!l ~a
nuarle a.c., au fost .iid
mlsc cererile tlc „cme-
1~e nle unor noi mem-

• Sut l el a t l!I\ l\1'1x-
wcll :i nJuns Io \ 1 n 
a<.'f'll'd cu socleuiten d e 
tel ev izt une >a1)un ez.1 
N.U.K., poh·lviţ c~roia 
prima va difuza la To
kio o re\• istâ d.:: acbta
lllii ~i. Cele două !l·rme 
V(lr oolnborn şr 9tmh'q 
edllarea IJJ)O'r .;lirtl bn-
7.ate pe vrnerame:.e 
TV japoneze. N.il K . 
speri'I, în aces:L :foi, să 
peneire:"~e pe plala 8· 
slal:lcli .ŞI. mat olet in 
M.an:m Srltanle şi 
S.U.A. 

• Th~rpress A.iţ,.~ 
Trans Club (l.P.A. T.C.), 
unul ·ct!Ji clubudle l)l'O

(esi<>nale şle O:.I.Z., · f"e-

PE SCURT 
din toată lumea 
bri : Frente de ·1'1•abn
jadores ci~ ln Prctl!'.ti 
{F.T,P1) - Ar&orlţin:'ll 
& i;.badi>s t\ss(lc.intl(ln 
of Journa!i'SIS fB~'\ .• r.1, 
The National Unhm c,! 
JoumtiU!im Of Ilie .Phr
ll·pine (N'..U.J.f'.)1 S;.•n
dicat des Prorfesslonel.s 
de l'inf1>mi.atlo1t e1 de 
la comitrunicalltln tlu 
Senegal (S.Y.:N.P.1.C.S ). 

• Revi.sta sovlt:itlcă 
„Sovîebki Soitu;'• apa
re şi in grece~le, a
ceasta Jiind cea de-a 
i2-a ' 'eritiune lingvts
Hcfl a sa. 

• Jnc.-epind d'n luna 
lanuar<le s .c.; in fie.:nl'e 
mruiţl, cotltHnmtl so
vietic ,.h Vl!Sl ia" unn
llne un ~upl11nent pu
bllcilill' de cloUă pn
glni. SupUme11tul cs.te 
1·eaflziL în comun ile 
?Jal'u1 MvleOc 51 (le 
p ub.lien1ia ve;l-g.erma
nă .. l3u 1:dB Mudei1 '. 

• Veliswa 1m 11nw11-
li, ziarls~ sud-aC,r).:;an 

·c~m! n trimis. PC>Sh tlul 
B.B.C. material-O enre 
au sun la ba.13 film:.i-
1 Ul p 1'odus şi pre1.enl.at 
la televb:iunes brll~
nlcă - „Sul'.erlnta co
piilor". a fost al'estat 
de politia wg.mulul de 
18 Pt·elorls. Mllluwuli 
l.uora în redac\f li ;_ia~ 
rului deop.ozi(1e „ Grns
sroots". 

grup&1ui sectillc de 
:zlnttfşll, ca şf pe :1,la
rlşt.1 I lndividunlt care 
s"e interesen2.t\ <le pro
blemele nu tom1>bl1L;
mulul. 1n1r-ur1 reoenL 
buletin al LP,A.T.C. 
sin'li pul;>liaat-e i:ibfocti· 
vele. sarclmie JI p1;!'1-
clpllle organfantorl~ 
aJe ClubU1u·I $î pl,anul 
s5u de acnµnl! Jtt,ntriJ 
l 9BD-l!l90. 

• lhLr-un s:ludiu pe 
termen lung eteclual în 
Suedia pclvlod et~cte
lc iccnelor de vlolcnlli 
din prQgramcle Tv 4-
supm copH!or se rele
vă că pt?Ste JO In 11t1lă 
dintre copil suferit de 
deficiente ell'lOt io.nal~. 
Studi:uJ a cercetat 20U 
de copil pe o perioadă 
de JO 'l'lni. Oinlre e.i, 
I il 1a suUi (care urmă'"' 
resc emlslunlle TV 
peste două <»'e zilnic) 
sînt mai agresivi dc
clt ~lltlltl cupil Je a
~i viTh-u.i care !lu 
sbtu in faţa mic ului 
eomn attt de mu1L 

• Morco T ulio Rl>
chlirua.zi Ziru:Jst. colum
bian ş.i fost secretar al 
o.r.z., n deţe<iat. ln 
Zj'Wl de 8 decembrlt
anul trecut, in Ul-ma 
unei sufodnte grave şi 
Indelungnie. In ultimii 
a.ni, el Cl<tilnuse postul 

c1e adjuGcl ni rntnlstru'
lui comi.mlc.'l ţi1lnr din 
Columbiu. 

• 1n luna !ebruacle 
a.c., la Jtiha.no, a apă
rut p:rilmul număr al 
vet'slunll italiene il 
s~ptăminalulul svvi'ellc 
„l\IosJtcwskJe NO\·os tl ". 
Tirajul - 76.000 de 
exempl.a!!e, flecaie de 
ctte 32 de paginf. Jn 
;lcest q.p, pub~icalia va 
.aven o JlEHiodfclint.e. 
lunură.. Versiun~ este 
i~ll7Atii de firma „.4\.r
noldo l\ilonq~dorl E<11-
toi:e". 

• Jo tunn Janum.i e, 
Mlşcai•ea stingi! revO:. 
11.l!:ionare din eQ.liMa a 
CU'it1cat hotărirea gu. 
vernu:Jul de a prclun.i;r 
incl\jdeteu st.aţiU(ir din 
Lii Pa ·- Canal Cua
ito şi Radto Mel rr.>po
ll t.ann - pînă in mrue 

.1980. 

• A:so<:iaţta ziarlşlf
lor dîn llnrba(ioS a fnst 
amfal.ă re<:enL la Or-
gaoit.nl.i.a lnternaţ10-
nnlii n Zl11rlşdlor 
(O:r.z„). E :i. fltn·t<'llă 
clln <1Clombde l 93S şi 
cuprlndţ 80 el~ mem
bri. PreşedJntele el 
este Beri.ram Nll&!l. Iar 
·l'lc~pl•eşedlnt:e - Omo
wate Elson. 

• Ra.lmo rlclttuntul a 
rost. desemnai dlccetv1· 
g_eneral al Agolniie:i f:in
laru.teze de pre.;a, inie~ 
cuindu-1 în nttes.l post 
m~ ~k() ~rcirnon!ln. 
Heinonen a C('nd1~o;. 
plnll fn p.tez~1t, sc1:vl
t'iul ele in(o:·maUi na
\ionaln al ng<m~iei. 

• ·Din lanuurie 1089, 
pceşedln.t-e nl Unl•Jnii 
Zia:rlşlllor dln RP.P. 
Coreeană (K.J.u.1 a 
devenlt My,1>11 Chm' 
Ouk. xeda.ctor şel .la 
,,Nodon Sinmun" .$Î 
tos~ vtcep11eŞetllnte al 
UniunU. 

• Pi'imul saJoo tla
rldiQ national ·n1 UnI~
n ll :darlş tilor din Cuba. 
(U.P JD.0.) a fl)s.l or!Ul
nlzat la .Havana. Viz.i
tatorll au putui vedea 
lucrllri umorlsUc;e, ro
tog1:;i(ii, :tc.xle ~inrjstl
ce dlverse. precum şi 
exemple dln ziaristica 
rS'tllClfonîcli .şf de 'te!e
vl.ziuoe, 
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ln ' memor1am 

Reporter T v. 
de elită 

A fost la incepuLul acestei prl
mll\•erl cnre s-a grăbit sA vină. 

Cu mult 1î1411 devreme ca de obl
ool, apnt·nte!e de lilmat rislp1tG 
pretutindeni prin fa.dl incepu.sera 
să aduci\ spre Ctl bi nelc <le mont:ij 
şi de acolo sp1·c micul ecran imn
gt nUe ltnl)i anolimp deziăntuJt 
multloolor. Din toate ungh iu~·ll.e 
:r./Jrll soseau \'eşti speclaculoa;;c, ;c 
vorbea CU Mre\lnutli emoţie Jes
p1•e năvnln sevelor de arbcwi, ~dec 
trugmcnt de peliculă proaspăt de
vclopal.ă seamAnu ulmilor -::.i o 
ramură de ctrcs sau dol! cals oau 
de măr tnflorHA, O romurl1 :mpo
vAra1A dl! mlracole, de pnrtumud, 
de mierea cen noufi şi Unlră :i 
vletlf. 

El, TUDOR VORNI CU, L<.>crnul 
pt·egălea o nouă edi\ie n emls11.1ntl 
„ La slirşit de suplăm!nA ". C.\uln 
fn coşu l cu peliculă al cabi.nel ele 
montaj ml.J"aculoo~ rnmtu;ă ele 
celuloid cu care voia să-şi in ::e.'1.pă 
comentariul unul reportaj dadlcat 
nce3tel primăveri. Şi deodată, ln 
timp cc odihnea chiar fn m.îlnlle 
sa.le, rainu1·a ac-een s-n Crint. lm
previzib U. Brutal. Şi, mnl ale-s, ne
d rept. 

Ero in 2. aprilie. 
lmplinea anul acesta patru d~

renlf de muncă neini.reruplj in 
prestl. In rn-19. la 23 de ani, o;>l11se 
dufinlllv penl.ru ~aeasttl proleslt1-
ne, c:a· redactor lu Radio. Din 105 L 
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acll\lează f n redncdn zla..··tloJI 
,.Sportul". Apoi, in 1951l. de·1lne 
rC!Clactor nl ~iarulul "Scin~ia" 
inlrc 1!160-1965 Clind oorespQnden~ 
al Agerp1·es ln Paris. Hl05 csto 
nnul in cure începe să lucreze ln 
R~dlotel.ev1zlunea română, in uli1-
mu perioadă tndeplinlnc.I turui~1n 
de rednct.<H' şef al redacţiei emisi
uni l"r cultw-nle. 

D:ue... Shnple date ole unei 
\"icU.„ Date oarecum recJ şi nb
stracte n.le uhei biografii lU."nUl
tuonsc şi rterbinli. ale unei C'<l~
t0ntc dinam.ire, ale unei ·1ocaţ1J 
spect.aculua e puse iu slujba p ie
sei i n cele mai variate IQnnc? . 
scrl!il'i. vorbhA, t.elc\rlwtă„. 

Un sfir~h nea.ştepla! l-a rJpl~ 
P<! Tudor Vornicu u,0ei munci il'I 
caro nu av~ cum .Si nu ovea t.imp 
să nu ră.mfnâ me1•eu t:truU·. Nu a 
a\•ut timp nici ml.icnr să fie b?'
nav. Pl'e?.Cnl. ani şi ::i,ni 111 dalorlu. 
sl1 uindu-şe in l>.timele- rindurl tle 
presei româneşti, Jegindu-şl numP.
le de atîtea lnlţial:ive ale Radlo
lel<.-vlzhmi, romă.ne. c.3tvrc:i le-.:i 
dat slhltucJre ş.I prin propriul ;ău 
erort, or11nnizawr neobosil de '!mJ 
siunl dar, mal ales, rascinal de 
meseria de reporter. r e.Porter TV 
i,n lriţe)esul <1i:>nsiiructlv aJ cuvfn
iuiut, nu înţelegea nici i'n ultimul 
l:lmp su procedeze altfel, să opt.eze 
pentru altceva deci'!: pentru :nun
ct\, pentru .lincandescen\,a dArulrll 
ş i c.levolamenLulul profesional. A 
orga nizat., cu ta.lent şi pasiune, ou
moroase clclut:i de ernlSi-unl TV, 
utmArll,>e stl;ptăm~1l, timp de Ml 
şi anl de teJespectal:ori. emisiuni 
cure insertu numele lui 'l'udl)r 
Vornicu intre lllele unei po:>1t>l .e 
istorii a Tele\·l~iunfl romfrnc de lu 
Ineepul.tr.rlle sale pinii nzl. 

A Iost preţui t de telcspc::tato.:1, 
lald de care el avea un adinc ,-e:;
pect, E~emc>h11 personcl oreric z1t
nic redactorilor emlslw1ilor cult•1 
cale pe care te-a coordonat, solrl
tul său activ, nlclodală blaz.1t. o 
lnlulPe specială a valori.lor c1o1lt'l.l
ral-urtisti.ce actuale, m piclltn ·:'n 
deciziilo1„ tntr-o muncă d.namlcll 
pr1n natura el, degaj3u lncredere, 
provo<mu. s:Umu!Du - calit..iU p ;,·•n 
care şi-a dşligaL stlmn colegî:o··. 
a colabom'odlor. 

„.Şi deodată peticul.a Clct>Pn 
p1'0iltSipi'ft. develQpală, stllllAn.ind 
ulmilor cu <> creangâ tnilur:tă în 
apr!Ue s-3 rupt : reportajul p.·c-
leclat a rămas nedifw.at. Dar ev 
depune mllt:turie Că Tua01· V .Jrni.!J 
şi-a tăcut d.ntoi-la ptrul lb cap4t, 
pinii în ultimele zile ale vi~lli 

saJe. t n filmoteca Rndlotele\rlziunii 
romane su~ .şi swle de fllme. re
aliza.te mereu in mijlocul >ame
n,IJor şi al vle\U mereu 1ienliidtou-
1-e, f,X.lt vorbl oc!dnd despre o pre. 
zen\li de mărimea intii a mlcu\ul 
ecran. 

Jon 13UDESCU 

Breviar 

O revistă 

editată 

de 

la. 
Marx 

Londta · 
„Neue Rheinische 

Zeitung" 
După înăbuşirea. revolu\iei de la 

1848, Karl Marx şi Frtedr1ch En
ge1.4 şl-.au asumat w·lnşa sa1·clnil a 
„noii m-ganlzilrl a forţelor revolu
tfonnr<! risipite" fEngels). Printre 
mijloacele cnrl' i-au ajutat ln in
f~ptuireu acesteia a !ost şi revista 
,,Neue Rheinlsclv.? Zcllung'", editată 
de el ncum aproape 140 cie ani. din 
mnrllc pînl1 ln noiembrie 1850. ln 
Ul>ndru. Aceasta rep1'<?Zenfo conli
rmarea muncii le<1retke <iusb pen
tru l!imuiil'ca mes~lor ::>rin ziarul 
„Neue Rhein!sehe Zc1tung ... , care 
ap;i1 use 111.ai imuntc Io Kuln (lunre 
1840 - nuli HN!I). 

Deşi aparltJa el n fo.:-l de bCUtl:ă 
durat.a, re\•islU a pub l eat: lucrări 
clin~·c c~le mal imJ)Ortru:ite: „ Lup
t.ele de clasă din Fran ta". tle K arl 
Marx. şi _Tu\7.bolul tilranesc ger
man", de F1·ledrlch Engels, in care 
sini. fol<Rile pentru intiiu oară 
prlndplll-e mntern1li.'lmlllul istoric 
tn anuliza 1.;v.:onlrrtenll!lor. '.P<il i11 
paginile ace<>wl re\'iste au opârut 
articole unde ent demasca!A fi
l0$0fill idealistu germanâ şi clm
t:rarovol u~ia, Cii11d Lrarate am
plu şi cauzele economice ale re
VCllu \lcl din 1848. lnlT-~1uul ')Jn m·
Ucolo era emisii cun1\Sc1..1 tn o•mclu
zie: „O nouă rcv()ll.llh! este p ~1-
bilă numai ca urmare a cncl n'li 
crize. Dar ea es~ lut u•.i: <llJ .-i~
ril ca şi nccas~". 

lnLreg cooţinutul rcvfa'd li lost 
repubUcnt integral in 1955. într-un 
\•olum masiv apărut în editura 
„Ratten u'nd Loe:ning(t, clin B01'lin. 
Bineinteles. :.tudU!c amintite, pre
cum şi arUcolcle imf)Orlante au 
vl'izul lumina Uparul\.11 ş1 în ope
re-Ic complde ale tnc2meletOrllD1• 
socialismului ştiinţl(ic, a!ltndu-sc 
ca .atare de mult ş.I ln tndcmina 
c.111 t<>r!Jor rumil.nl. 

C. T. 
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AURA A1'110UEL Csecreuir responsabil de reds~ttel 
CRT ''l IA~ CA l.lNl CC-lONESCU 
) ULf'„"llA COMAHNesclJ 
A JU:L NEAGU (redacLGr-~) 
HOOIC:\ Ş~RB NESCU 

CONSTA.'lTIN TAT1l 
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Redacţia • Bucureşti, Piaţa Scintell 1, 1eleton 18 5'175 ; 
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,q.dmlnfstr1111a : l .S.1.A P, - Piaţa Srlntell ID' l , Mel?n 
llt IJ3 !J7, C<Jd 7J34J 
T l1.11snll : I. P . „ l ntwmatla" ll. 12:lll 

Cltit<iril tlln strtaln!iltt~ ~e pol o.bona prJn R O MPBES
J~ It.ATEU~O.. - sootoml eicporL-lmpol'i-nr~ P . o. Bo-x 
l 2.2U I teli!X. H.la76 prsf l'r Bucuretll, CaieA Grlv ltel nr. 64-66 

Sub .!lcmnUil uml411l de necllnllt a inlngulrti nMtru 
1)0J>Or In Jurul partidului, :-.l ~rereW"lllu1 sâu ~1. .... 
neoi, lt>\'.'lrâşut Nh..'<>ln~ Cc4uşe-;cu 

M.:im.ent<? <."U prorundn re:t.oruw\â istorică, d~ af::.rma. 
li! l)}tm41Tă n M.t>ucittltli ţ;l lOrfl.' l UDUl pc.ipvr o
ber 51 .stBpUl p<: '1J')pr1 lle sale dest ni> 

St. l f'OZJON 
„50 th: Ml tle ID marco demonstraţie J>.3h·loticli, a.n

tltuscls t5 şi o.nUrA1botolc4 ite 111 l Mal 1939 <;i 
ampllnJreu a I UO dt' ani tle Jtl decln.rareu. ZIM de 
J 1\lal c11 ~d a Notrtlurf t ilţU Jnfernutlonale u celor 
cc muncu.>sc'. (Au pre:cent.nL f/'Xpun..-r1 R0<hc.:.t Şi<-1-
bll.n"5Cu - , Pr..~ m ... "lSlrl'l", Sil.y!u Adun 
„Sdntein'\ Ch. P.:mlai! - „Munc.-a· ', C6n:;t311;.n 
1-'lorca - „Er.'\ SOdnl.iS\ă , D un.1 l\llum - \îlaţa 
stuuen1eas.c<t" sl „Am!iw.i.t11u J 

JN A't A)UN'i llL ~IAfUS'l'JC 
P.rogt'tuna cursului de· JO\r~ţll.:m.int ~laJJJ6tlc • , !de().o

gJe: ŞI Uli\Jffill'le- publlNstl~ă' (li 

O ZI 1~ nEJ)AC'l'IA GAZe1l'E1 •.• 
Q.f~k1lc.n c.lc ml~l!~~rc n f)uclirul %1arist imprima 

protcslonnlJtate demersului gtne!h'l rP3C (repor
ta) r<.'filaL:u ln 1'1.oduc\la g„~ti:. „lndhUe'"·Btălld 
UE> MU.:tta t:(Jln6rll<' ;'Ul 

R.J!l'Ol:JCA ZIAJllS'Ilt'A 
X \ Ul. Jirc.c.·.'>Ul de drie:mrnenr.ire fli rt!dat!Lare z.a-

rt~.ll·~ llTJ 1CM\Stru1ll11 Lupu) 

FA 1A T FAŢA DOTA ~IARE 
Drum nou• şi „ Vl111a noua"· Modernizare, ~fJct -

„. 1 t „ ~. t:l h.• I< ancs io:.nt .n f'anu 

1...nm.u l L PR E..-..m 
C'u\ n:t! eu dlllcultJ.11 dP ~cr1E"l'C 1n ..:mha romfl.nâ 

10 I li U1i1„:;cu, R Jdlru u~a Ur1lc':)CU) 

fo Alll'IJlnnl Jle'l'fl'cţlondrli 3c l1vltrtill aazetnrtŞli : 
St .tchu di> w2 IRutJnc.J rea.llUlla d~ Cui.~1dlll u 
Alll..a 11" I 

Din ~cl h lli.t11, 1 .Mot1lallll11r Cur1„mul11.t Z1t1Tlytllor 
• t\JiUl'illţlu flRL'l'µl)I ga:.!eLArl 
e A.'l(\(·\.,.Jlâ [)r.:.scl ~11ll\le 

n t1nn1 C;\ S llUlF.( l' IV/\ 
J\hl \'IÎZU\ :'\lt'· JI pll\ctlt \lfl Sl'Jl\Mllim 

flf1rlllt.•ll Ung\ llillco.' lfJ Jtln Ur !<."<"-c\I) 

Citim in presn noti"trti li~ ti011rt1 un ve~e (Rodica 
~t· J'ill'l.n..'5c:u I 

DII\ TRADIŢlU,f~ J>ROORF..SJsTE At~e 1'.llES-E.f 
no:nANt: 11 

1 llf) t1._. •Ul 1 dt' lu ;tp.ira \le> • .,Curîentl 1'()ruimesc" -
prunu gaz<.'ltl do durată, scrlcill In Umba 
~l ln ">Pltllal Jl.3\IWUI (de ROdlc:a Ş..,rbălh:B1."U1 

A 'l'()LOGlE 
M:trk Twaln : ,,?\tlnlretleetll" despre g,azeilrle (fn
troducert:-3 şi selecµti textelor dr. Rodica Şerbdneseu) 

8lDJ,t()(,ll AFIE 

RevU1t_. t'P.\ it.U·!.->t de pres!1 fRubrlcl roa! !za~ d~ 
An~ No.„lu) 

l1 t1utll'11 ml" r Ctim (Rubr.câ reallmtil .Jc Constantul 
LUţlllJ 

Pe 1JU11rl rle la u111 e Pe 110'\U't J ln coi.tll lumea 



1nTREPRlnDEREA DE mecAnlCA PlnA-BUCURESJI 

INTREPRINDEREA MECANICA FINA- -
Bucureş"ti. execută in codrul programului s'ău 
·de faBdeoţle1 urmâto~1ele fo~ilii de produse : 

• ·Apa.rate şl rn~.trtJment~ de măsură şi con· 
trol dimensional 

· • Aporate .şi mecanf sme- de orologerie ln· 
duslrtol& - · 

• Aporafe. p~ntru controful milrhnllor ter; 
motehnlce· 

• Elemente de outt>malhare pentru reglGi· 
reo presiunilor ş i temperaturii.or 

• s~ulo~ portscule. dispozitive şl rnottl ţe 

·• Arodu$e din c(·irburl melolire sit'lter izate 

• Scllle dicmontatP 

• Pile şi roşpe 1l e 

ln imagine : 
,! 
1. Tohometru por tabil 

2. CeM 1progromotor CPA·Z7·2 

3. Control de debite cu roţi ovale 

PRODUCATOR : INTREPRINDEREA MECA· 
NICA FINA - Bucureşti . sţr. Popa Lo1ăr nr. · 
9- 19, te l. 35 00 001 telex : 11 583 



Dezvoltarea urbanistică şi modernizarea 
localităfilor României socja/iste 

--
Orlzo11iurr lllmi I005C' ule 11ullh11 m·aş Il/111 Al d~~ŞTJ ro10. S1mdu Crit iin11 
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CitltC1rii din -străinăta_te se pot kfbooa prn1 H.OMPRE5~ 
FlI.ATELIA - s.ectorUil expot·t-import-ni:esă P O. Bo~ 
12.201 fele)c 10376 prsnr Buc·urcştl, Calea Grlvlte i u r. IN-66 

r:-der>cnclcn(a. libc.1·talca, d.ezvo.llnrca de s ine st~ 
toarc, pn('cn - ldralu rile noast:n• suprcnw 

'SCll.l.MB Ol~ EXJ>.P.LUEN'l'A 
Porme ş1 mcclnlitilt-i specifice de perfoc~ionnre a pre
gftllt h ;>olilloo~prcd~~itinale .11 gn7.ela!·!Jor 

Rezullatt>lc l'Ol!CUl'Sulul dt! publldsllr:ă ':li foto 1Jrga -
11lz:il clE! S!ndkalul Prt?Si1 l311Cm"eşLi 

PI! T RME GAZETARF.Ş1'f 

Pres11 - m1.1dalit.ate spcc1trc-J d<! mode.Iar~ a perso
Mlltâ1li umilile (Gabrft:I N:ist.aseJ 

Of.ZB:\TF.Rf l'HOl·'lj: IONAL.E 

Dialogul t"ll cltl \or1i - ~cl.ivi1uLC 1.:•m-iplexa, cllnu
mică, supusfi c•:mt inuu pel"fec~lonnrii (Participă lu 
.Ier.batere : Ghe<.ll'ghc v cr:n11n. Mndt1 Rădulescu, 
Bt;>lw:- La.Jo~, Al. iNeg-1•u) 

UEN'r F.N Al< 

f'resligiCJ!l\11\ man lfosW.re c.11111g.lulii - Simpv.r.h11wt 
• .fi:mt!nescu pu b !l<.1st'" 

.,f.ntln('<:CU -100·• - suplime:n~ ltte!'ar ni 7.lar u lu1 
,, Clopotul·· - B1Jloşani 

O 7,J JN tmDA(;'fli\ GA~E'l'El 

U•1 co1ed.Jv tinftr la virsta mnturit<ttii ptmfesionnle 
IT.cr>or t.aJ î n redn:t.iLo gazetei „Vremutl n:u w 

Cii1li1111$1 Cle Roo icit Şerbăne:;!lu) 

INVA~'At\'111\;'I' ~l A !lf~'.J.'l_C 

Pr(1gri:lma cuncursultţt ţie lm•ătr1m'l:)l ;dru·!:!;tic : T<leo
lo~le şl mi'i ii"~trlc pt1hhclst ie<t (IT~ 

LAHOJ{·J\'l'Olt PltOJ• g~IO!I: AL 

SU!dlli oe cL11r. (! I·) 1Rutwlcl! 1•call:-.:ali\ tle· C. Amnl'l1e.1J 

LIMUA..Jll L l.'Jll~SJ:; I 

bi:ii O (!ulii d1.<Spl-c IJ'lllll'.<.tl'C~ C(Jt'l?CU1 '1 f.-Wtnfl~l!lor 
locuOonele 1Rul..ric/1 nmll.mtă ele D<1nn N . Ul'ltescu 
-;I llncllc.'I. U\f1- U1:i I !:!;etil 

ltI:.rOHlCA Z l t-\lllS'.J'JCA 

XV J'U. l?rocesul de i ocumenh1re şi redactare ..:iaris
llcu (llll (C.onstontln Lupu) 

Dl~ f\C'HVITATE A ASOCJA11'.ULOR PRQFESlO
NAl 1r:: ALE CONSILJtJLUJ Z1ARIŞ1'TLOR 

.. Colo<:v 11.U lliel'artllrii şl rvu-olicls-t!ot:!! peptt·u tunsm" 
- Cnstln e{lti J0!19 

J\:N11'0L0Glli 

O ftncăru ce nu ~va stinge nkioda tii ... !Cuvi11le de:sp1'e 
publl<:lmian emlt'resctani1 ser111'1fite li~ G. CâLmescu, 
'l'1,1C\1w Vlanu, D. Pan.ilt~:.:.:u-PerpeJ>Si-Olus, Şerban 
Cloculoscul llnlrc•duccrca ş1 selecţia. textelOI' · Con
s1:1n'lin Ta tl!) 
GAZt;'1'AJU OESJ''l tE" t.~.bTJ\Rl~ 

V ictor fil1'11111iu : „Xun 1cle li"l Lfiurcşli numal p rin 
cel'a ce ccmstruieştJ i n Um_p·' lCons-lantll1 T&lul 

Rolul <Şi răsp1m<lernr.i mlJ1oace.ior de in fotma re in 
prl'>moV!ltfe..'i ))l'ietcrvlt•i şi n.?<>l'l?Ct~lul rt:.-eiproe lnli·e 
f?Uputtr':!, c:au:tel de..;lfn<l.:rli .şi :securilă\il în Eu1·opn $1 
în lume (fon Milr.u_nl 

Citim in tll"f!Sn noastră tic llCUlll \.111 \1C.'\C (Rub:·!cJ 
re-:J.lhm!A de Rocltcn -$e1·b&-,1eo;cuJ 

Panoritmic c,;\'.te.rn 

l'c !iaurt -de la no1 
.l'a scurt din 1,o:i! it lu m e.ta 



- Independenţa, libertatea, 
d,ezvoltarea d,e· sine stătătoare~ paee.a, 

idealUrile noastre supreme 
una mt1.i - r:nu.rcată. l:le 

L atitea săl.'.bători cu r..i
;.:onan~ pr-0!unde în iS
Lorfa noastră - · n-a 
fost niciodată mai nu-

reolată ca .in ·acest an de ~a.zele 
tl'i11mîulul. .Fnndcă marile aritv~r
slii'L - t l\Ia l - Ziua illltemationa.[ă 
v.· .oameoiloi: ~u.ncli, Se.plcent~iillUl 
m.arli demonsb'a;ţii pa.trlo'ficc; ·a.nt:i
Jai.clsle şi anlltiizboimce, Ş Mai -
Zlun ~,u·i di polltlau1 ui lioot'f!U c•')
mun Ist, 9 Mal - ~ua or<>cl&m iil_'Il 

\ 
lnclep.enclente1 de ~Lat şi a vlcto~lci 
nsup1111 fl.tlcistll\J;h.i,~ - s-tţu ş!t.bă

(\ tor!!li in condil1tlc wfer:nkulul ·e<.'OU 
~ genll'r:ahle evW1nente reqente ~e 
t " ~) ~~ptcuvfht; .memorabl!e : pleJlillra 
"'x....'. _ "\.' € ,C. al.parttdiUlui,pl~a eoni;IJ.i,U• 
~ lui Natlon~.l 'al F;D.U.S., sesiunea 

\. ~ ",:! Mml .Adunir.i Naţ!OOale. ~n cain1l 
2'I ) dror.a .au. !ost deil>ătuie, ad~ 
~ lfndu•s<! hotăriri $i legi corcspu.n-

_. v..ULoare, probleme de o :lrrl't>O:r.tan1â 
~ deosebllă penttu dezvolt{lrea et1ono

mieâ n turn, pentr.u lnatilitarea fer-
\ mă a pati'Jel n.oastre spre com'.u

rth.rn. Si. 'faptul cel mnl reve1at()Jt, 
acesl:e forumuri ale democraţiei 
ni>a.!.''t1:e S<>clallste a u c·onsflnl) l tlc
.1>.uii:r. indepenaen•ă econo1nică st 
poUtleiL a R.ourl nJel, rezultat al 
1'arhb\i)!Să1~JJ integMle a . dalorJel c({
terhe, <:oncilm.Llcnl cu U-nnsµunerea 
în vis.~? a unol' <.'lttezâtoare. -plnnw·i. 
şi plloiti·ame dl! constroc \le s0c1a
ais,ţâ. 

Istc.,·Jn1 cea iUntil carte· a na-. 
ChmJJ - cllrl\ o si)C()~ea Nicolae 
13dacescu - m5c1•Je in mele &.1.te 
paglni de neultat _ P~!:hi care vor 
besc tn graiul co~vi~ălor a1 (.âp
leJor dcis1Pre un adevăr !u.ndam~nta.I 
al ex'istcnte1 t'Omimeşti. · Des:m'<l 
hi'PI~ n~lră :ttecwmată i;>entru ll
bert.ale şi independentA n~ţlonnlu, 
r:icmtru apJrai•e1t pHmînlulu1 sbrllbun 
şi a Hm.ţel de neam, perilt.1.1 clireptu.1 
r:lQs l1ru &-<tcru. de a ! i singuri stii·pini 
în tarn nonstrii şi pe destinele 
nNtSj,re. 

na cUn aceste oa!lini 

U mfil'eţe 6•1-eprez.inlli pro
clamarea, Cl.L 112 ani î n 
umiii, la 9 mal 187~; a 
imdependentei de stat a 

Renil)nlei : NSlutem lndep~enţi : 
tilnfem naţiup.e de sine ·stătll·toare~ 
- roştea atun ci, . t,J:i ş~P;mt11 co1mu-

1·i!or J.:iuhht0:u·e, cu solernnHaLea 
1:u\'e!U1W, !VllhaU Kogâ.lntccaau, e.-X-
1>nm.md in• fapt ,adu! de voin{ft nl 
1olrc1;Ul tll .poµvt· ro:mdtl, car~ va r1 
peaeuuti apoJ pr[n singeJt! it suia 
şi :m.il de :osL-aşi. .pe teal rele de luptn 
di'l1 Balcani. Iti as.altul întănLl.'.lrlloi: 
otomane de. la Plevna, în uicleştâ
J•Ue d~ la G.riv1ta şi R<ihova, Smir
d.nn ~ V'idi·h, ea şi Tul· celeJaJte lupte 
la <:m'c au ,par!.iclpat, el au dovedJl 
elan şi ,bărbliţle, dărU!i:i•c ş·i v~tejie, 
ridlcind pc ,noi cW'ml Lt.:ndl~Jll~ 
genei>at;i.dol'. inalnlaşe de lu.ptă'1m:i 
pentru ~uz,a dreap1ă st nobilă a 
Jlt>e:rrăii1 .' S-;:t cotl1;l.1,'m;,tl :Pe dep~IQ 
în acele impi.'e)ti.ră.1·1 marele n:devill' 
că d~natfa su:fiîuă P,ti3t.e llfl ~
tit~le ~tîl'Lrea nlZWnfej.o.r unui 
t>fJ'pOr, dar n u po:ile să impiedlcc 
fon ·nare.a lui ca. J1aţiune lli:>cră şi 
1ndependezit~, ·nu poa'te' !:l.l!ctnge vo
lrt\.'i'I acestoJa de a-sl a5fg1,1ra e.xis
tenln suverană şi d ezvoltarea de 
s'lne stătfl!ţo.'U'e. Pentru cil - ·~ 
CUID . subllni:a ·~ O V a r ă Ş U .I 
N.1colae CeaUiŞ.escru - „dreptul 111 
libCll'Cate, la eXIS(entl- de ·slne stilti
luare, la lluhhlarea espl_oatlrU el 
asu],lrlril ·constituie un.ul din. dreptu• 
dlu Jundam.enlal.c al.O. omulul, ale 
i>opoai'clor şi naţiWlllor. Cucedrca 
ind~pendenţei şi .!io-UveronUăfi.i. na\iO· 
nale se dovedeşte a fi. ·o legita te o
blectivl a dezvolCiJ!Ji sociale. o ne
cc.'IUaJe a mcrsulu1 înainte al civl· 
luaţlel umane, un lmpel'atlv Iurufa
mentaJ al istorlcl. Nu poate fi vorba 
de nici un .fel de drept cinel uu e
xi.~'ll dreptul fundamentul de a: fi 
stă.pin I~ Une acasă, de a. fi s tAp1n 
pe destinele tale". 

:bobindl1<ea i:ndependen~ei de stat 
a aslguTat .j;)6p0ru}ul român C(ll1dlf11 
mai ·bune pentru .dezvoliial·ea" ror~e
loi· ·de producţie, a întregii acLi:vi. • 
hltl ecoilQrru-0o~·lale, doved'ind t.-n
ec-east:a 1rep1·eunlă singura ea:le pen
tru ca toate G."eSursele materlhle şi 
wnane SÎÎ J.le foloşlile nUmBI .I.ri lh
.te1-esul poporuJut Pos!•blW.llti sp.e
tilrte au fos h deschise, tot.odatl!, a:Cfa·
mătll in V'lala l li'i'll oa uno1· fo11e 
l>-.<)eiaJ~J>()JJtice no-I, p1.trl3toare a.IC! 
Ideilor de progres, il1 primul ri r1d 
a cl'asel lnuncll~ In anii ull'ină
tn.rl s-au const1.tut1. ăo ailminterl., 
p:nim'ele forma!liunJ o~-ganizate ale 
aceste1:a - 1orma~ltih! SOclaliste -. 
au .. af.ill.rut presa sl al.te 1.uci;ări ClJ 

..... ~.- ."" 
r „,, ··• 

CSitactei,· soda.Usl. Im· în 1893 s-a 
intemelat primul paclid al :clasei 
munc.!toru:·e (P.~.D.M.R.) . rar cel 
<.Unitu ~ăzbol monC!'.lia:1 imnerllU:is.t 
ducea la prubu.şirea Jmpcrlllar ve
clite, ci·cdndu-,se condiţiile !avo.ra
l;>Lle reăllizădî visu!Ul d~ veilcwi al 
J1>mă"L1ilor ele n se uni într-o":s1ngură 
q-al'ă. 

a pul.lnă vreme după 

L făl!;rliroo Matlli U.nJri, 
l)al:ll:l4W, daseJ 1nµncl
t·oare a ela!.>ora:t şi ou
ol;cat 1Jn tlocutnen& qe 

tnlllc-& rlisunel. in care se l ansâ ·in
demouJ mobniza.ton ,JRomlli>.i.a noul 
de aslătl.. sl devină Român.la socta
l isti1 de mUne" . T oâmal această 
mlsiu·ne şl-au ast1mat-o d.ele&aUI 
.~mslţi lu Congresul ce şl·a clcHch ls 
iucr~lfo 111 8 1'4~1 1921, ccllt'e au 
hQt~~·it să . creeze Pnr~ldul Comu· 
n !1St1 Rom.â:n. _pari.id Cll:l'o va ·duce 
mal departe lu,pta p_e.ntru îmJ>llni
reA aspLraf illo:r LunCiamer.i.Lale ale 
c.eio1· ce muncesc. Sub . .conducerea 
lU'l, t rt anll grei aj perioadei Inter· 
l>elice, în d.ecunul că~ a âc~iO.n~l 
cca mai mare parte a timpului in
j.N) adiilcll !J~ga:lilate, s-au pw-tal 
vă!tu;1·oase l>~tă11i 'Je clas!i rrevo\utto-; 
nnl'e, menJte· sD apere cauzn sacră 
a .c!Hq1· m~l'll ŞI asuprl~l. suverani
talea .Ş'.l int(.>grltalea palrJP.l greu~
menmţa.tă de primejdia tascismul.ui 
Şi 1·ev.lzlcclsm4Jui. Rînd pe rlnd au 
lntral. iii, ac.Mune mloerlil. petro~W 
şl ccl'l?ilişl:iJl, metalwrgiştin şi texti
llŞtil, patet11Jle cfile m.a1 la~gJ ale 
pQpOru,IUI. ~ Cornlrlieţ\JluJ. Na
(ional Antl!.as<:ist,. apol a iFwntu.lUI 
Po_pu.l.ar, marea demonslraţle patrlo-
1.[cJ, anti-rizbOl:nl'că · ş.I .anil.il~sl:ă 
de la I ,Mai J93'9 - ln organizarea 
car~a tovn11ăşu1. Nicolae Ceauşescu. 
impreună cu to vară şa Elena 
Ceauşescu, at:t avut o cont.rlou~le 
decisivă - au demonstrat cu putere 
capaclimlea clasei inuncltoare. a 
panlidi.ilui nostru comun.IS.t şl a 
celorLaltc forte democratice de a 
deleimlna o nouă ~Ucă în viaţa 
J;tom~el'. Merită r elevâlli pc>ZiŢla 
fer111rt a parli!duJuJ., a mtşcA.rii mun• 
cI:toţ~li în ge.Q.ere. I;\ altor .rorţ~ 
patii,lo"~Jce împotriva .regimului fas
clst, a odiosului Dlictat de I.a vrena, 
ţ>tin care ne-a fost sm.ulsă din 
t:n.1pul 1ATM TransU'van.ia de Nord, , 



precum Şi îmPotd1va ai•un-
cărli Romăniel in nlzboiul 
purtat de Germania hlUerlStă con
t·rn UnlunU SOwetice. f-a tlever:j.lt 
Parµd,u!ul ComUJ:list Romnn mJsiu -
ne.a de inaltA. cinste de. a reprezenta 
fo11t:a natlon~ cea mai activă in 
Iă~ ~onbulw unic Mu.ncifo~ 
resci· lin unirea tol'.'ţelor ctemocratlce 
impot!rlva .razb0iu1.fil. ii) organ.izârea 
şi l.nfăptuirea glorloşului :act fsctork 
de Ja 23 August Hl44, a rev~uţ·iei 
de, ellih.erru-e sqc.ţală şl nation:alll, 
an:.t:ir~tă SJ an:liU.mperI.aJist~. '°1re 
a . pus. pentru l'<>tdeauna eap~t d,~ 
mr_naţjej Jmpet!JlaLi(;te stl'Ai;ne, des
chtzind cal,ea, în:tăpt,ui.n:ll lllllor irruu·t 
trans:f01,"imăt-J 11'.evoluţ;lana;re şi tre
cerra. la faul'l.tea soc.iallsmui}ul în 
~om[illia. 

l~berlindu-se d.ln ch.ingtle 

E dominaţiei impettlal'.lstc, 
:popui român, sub 
cQnduc:e.rea. ·cutezătoare 
a partlktul u:i comunist, a 

Păşit hotă1llt pe cruea dezv~ţării 
d~tice, · s.oclaliste a sodetăţiL 
tnlătu:rindu-se 'Orice e."ploatare şi 
asupl'fre; po prunintW încărcal cie 
1$fX>ţjie ~lln spaţl\lţ ~lo-.clanubia
no-tPOnti;e s -a, etli:fikat cu suoce.s, 1n 
nu:mai cîteva, d~entl~ o . orin,dl'.iire 
noulî, orjîndufa-ea :SOci-alistu. poporul 
rorriltn ,devenind cu \Sdev.ărat Jiiber 
~i ~ng11i· slăpin ;pe soarta sa. tn 
anil revoJ,;upci şi COOSlllruCitlel soola
Us.te, voiumuJ productlel industriale 
a ttnill a ere.scurt .de las de 01'.i, cea 
ma! mare paJ!te a ace'slo,r s.poruri 
inregistri.ndu-se după Cong-resui al 
l:K-lea, clnd dezvoltarea ec"onorruco
sdţlaJ.â a căRăJlit o dinamică ac
centuată, o orientar<! fel1tnă spre do• 
menille puru11c:oare pi•ltt ele insete ~e 
prog:res; o ;i)reocupar~s~rltă s~ 
ma.niliestat penlnt dezvOlllarea agd
cultuiH, ac~slâ fiind rlclica'tă la 
c,Qndftla de cea de a· doua 'l'amuiă 
de bau a economiei nationale, Ca 
urmare, venitul naţional, ln~lcat:or 

sintetic al or.icâl·ci economii, a 
cresc.ul de 4,0 de orI, ihgă.dillnd alo
~ tn1or fonduri udaşe pentlru 
ln. vestJ (li1 şi creşterea: caillll:ă:ţJi vi eţil 
tuturor categorldl0o1: :pO,PLilatleJ. ,,Iată 
d,e 'CO pulem să afirmăm cU indi'ep
tAţlti miodi'lo - arăta tovariişlll 
NJcolae Ceau.şcscu în recenta cuvtn
tate· ro.s:tită la matea .a&U11~re po_pu
lară din municipiul Drobeta Turnu 
Sever.In - cA soclallsmu1 şi numai 
~lal.l~mu.l a oreaf ~ndlilllc oe
c·-e .pentru ÎJc.bldarea într-o pc
rioadi istorică scuril de numili · 40 
do anJ a st~ll de lnaodlere l o care 
se gisea România ea urmare. a do
anhiaţiel strlfJne de veacuri, a fap
tului cJ POJ>Orul român ~ lre~uitsl 
pliteast'ă lnlllt flmp tributu.rt SjlU 
sa dea o parte din veniituJ naţional 
monoPOlurllor imper1al.1Ste, sl ibl
boflţeas~ pe lmperialiŞti, pe oapl
tallştt, tri.ind în slrliclo şi mlz~rc. 
.Numai ~clallSmul n pu~ caplt peâ
tru toţclcnuna. unei asemenea stări 
de lucruri". 

2 

şa.dar, Romanla of.eril 

A e~.·~mpllll unic al unc. f 
ţ;it"J. oare, dlspWlllld de 
o econom.ie naţtoruua 
puterniJ:că Şi modernă a 

izbutit, bllulnţlu-se pe proprtllc 
sale , putevJ, să tacă fală cu suc:~ 
e!eofelw· ne.gati:ve tUe !'eces:iunil 
mo~clial~ Şi să-işl ramburseze in•!'C-
~ra[ d~to.11ia ex.temă·. Acea,stă mă-
1 ~~ă irrt'âJl,1uke a !.ost Pllmilă de 
1111µ_·egu~ Ulost.ru PoPor cu un Jmen.s 
~1ă.mint-de satisfacţie, infărJnclu-l 
convingerea . că' ·~e a.l!lăt:n pe un 
?!um bun ş.J sporindu-i incredcroo 
m lră!:nlcia economlel :na·IJonaJe in 
;usteţea P.OH~loil pru~IJdului co~u
n::si. care a dem,<mstrat şi demon
S'!J'~~ază 111t1, ~UIPal el\ este un parlld 
un,t, i:>ulenuc, dar -şi un pnrlid cu 
0 înaltă COU«ef.!\le revolut:ionară 
p1·0,mot9r _al mersului nostru merel; 
fnamţe spre societatea comurpstă. 
Parifil - Po»Or - o •lncuri voln
l4 - jat1i: ~hei,a' de boltă 41 ma
ri4ol' noa&tr<C fm,plinirJ temelia 
lt'al~id de 1pe_ c.are sa;ulw;n c:u ftn• 
Wed~ :vutonµ:i. 
F~te •. clrwnul tPe care Ul'meată

l!ă..j_ sdha~m. .de ai-ci H:lâinte nu 
este ~or. Ne S:5tea~ţ'ă o - muncă 
~~.ă, de e~:l!âl:'e ccl:Ucă şi a.u
~lti~ 1:1. Î>lllpl,111•h·ii01! ,şi -neimplr
nlrl~or, o. D1'lll\Că ~ cilre Pl"eS-\ 
lllOOStră COJ'ntinlstli,, cre(finc.Wasă , i
dealUl'illOr Sâle, trebuie· să'"ţf -spo
r~ Zi ~ il cqntrlbuţJa. D~ă 
oum se ştie, în înfr~ t.ară se 

·de6făş0a:tl '.acti>:Vltatea de pregâtli"e 
a .Qoll&resu·Lul ai! X.IV-llea a'! panl
<!Uil.u~. Un congres ~u semni!icat'le 
istanoA, ul:âli:M s'li ·aea o pens,Pec
flvA ~c>uq, 1--e.v~Jutlonal1li p1ivlnd 
lntraren \ă,rii nemitre îJn m1'lenl ul 
trei - in :oare Roitrânfa va, :tt o 
t~-~ sOCi$JiJtă .multl.la>tei'âJ deZt
v~tam, . dispunind de o· !orta e
conomică, <Şti1nţukă ş·i culLUml'ă 
inal!IJ tiaith. ·cu un -inâl),,l nf vel ae 
Viat.ii' l'nateitlăl~· şi :SPilituaU1, For-
1~ dinamizatoare a acestui d'rlfm 
spre suooese tot. a?OnI man, ·· ~pre 
progr~ şt· p1'qp.î\ffrea continuu 
a RomnnJel saclali!ste ·o 1·ep„eziiitA 
Parlli~>Ui Comumst Bemân, care 3 
Lost ~t t•ârntine. un 1i)artld revol~o
~r: T1·ail&!Olimf\Tea s'Ociet.il~i :ro
~peşti, i:nflf/ptub:{la Pll'<>gramUlul 
J)al'.tidului, a obiectivelor SUle shra
tegkc nu se pot. l'&'llw.a, .cum Si.Js
tlill 'Ul;til de aiurea pe ~ea :retor
rnlismulu1, ci exclusiv ~ oa1ea 
L4J) tei ,revolu\1011.ait'e. „Avem nevoie 
şi tl'ebule sl menţinem splrltuhe
volutlo.nar al paJ1iduluJ - .subli
nia toW1răşu1 .Nirolne Oeauşescu r:11 
cuvi:nwea rosti tă la marea• ad.unâ
re. ~pU!aţ:A de Ja Dri>b.eta-Tw:nu 
Sev.erln -, al Organlza.ţlef de ti
neret, al sindic;a.tuJul, al Or1IUÎl.u
tlcJ. Demoe!raţtel şi Unl~U $0cia~ 
llst~, al tuiuror orranizaţlUor de 
masl şi obşteşti. Numai ac~lonlnd 
in .spirit· re~ph1ţronar vom pu~ 
sl s~rvim patria, lndel)'.eJldenl&. bu
nlstarea fli ferlolrea fntrefll na
~lunl !" . Este un mare tilde.vru·, o 
cer11n.11 care va .trenUi iiă ne c!i14-

uzească iJ1 lintrea33 n·oastră acti
vitate, Indiferent Cle organul d~ 
.Presă unde Jucrăm. 

ătii indQlală, înfli1>.tul-

F rea mar.Hor progl'ame 
de dezvo'ltare economi
co-socială a -patriei noas-

. tre soc.tanste ·pres.upune 
existenţa unul climat de RSce ŞI in
~e&,;e1'.e ţin! ~rna \ lpn.~lă, p::.pot:'UI 
romu,n avlnd nevoie, cn şi oricare 
altt iPOlPOE, d<? ~Hi! cnrespunză
toare pentru ~-$1 plllea „sÎg\lrn 
p1X>g1·es1.ii1. inefot1:et"Lu>t; llfl)re cetc.mnd 
tn.alte trepte aile dvillimţiei umane, 
l!atll. de ce J L!.l>1ia \l)el'll~ de?Al'ma-
1-e, ~tr1u ~i~hic:tal'~ cu desâvSr
şire, în primtl!J lilru,1 a atunelQr nu
cleare, a orun·elor chtmi~ a .altor 
al'tne de 'dlsfrugh~ ·in. m~ă. pe.".)
tru r13(1uc.er.ea radleală a a:r.rneJ01· 
con:venţl:ona:le r~tă p ·sa'.roini\ 
prJ()l'l tai·~ a: :,lili'turor forţe'lor 1001-
t~re dţ pa:(:~. 

lnti-eaga eX<perlentll a Istoriei 
conremwrane atestli cu 'iţ>ntere ~(1 
ideahill Ubertătn -şi :i!ildai:>e-'ldentel 
ooHon8.Ue; al ·dezv<ilt:ăl'.11 de sl.nc 
st.A:tăt:oore l"0l>J'e2.i.ntă asplna{l:a 8\1-
prerttl a it:\it.ut'or· J>9JX)a'relor l wnl'I. 
lat~ de ce Rom.Wriia.. pi::i!'I . g~ul 
el cel mal a.utotizat, al iovarăş.ulul 
Nicolae- C~·uşeseu, îşi aflrunii cu 
consecventă· hOtii'it"e"a de a a~tîona 
pentru · dezvhlti9r&a imef Ja'ngi QO-
operliri lntre toate ţ(irile şi in 
toate domeiliii1e; de a parUct,p.a ac
tiv Ja d~Y.l~hmea inller:naţi~lă a 
muncti. de a...,1 atluee Jx11.t(.~ 
conlrJ.bu·11~ la t~·i·rea un.el 1Lm11 
mai d1~te Şi mai bwie. :Uu-ă erme 
şi făr.ă t:"~ie, r~t\îinr.l'.u-~ cu 
str~t·e pr!ndpifile de egaiitatc .~I 
re8pect. a-eai;proc. ~le 1n(lepanden
t~1 şl sµv&r.anltji(li. 

c~onind cu intL-ea&a 101' 

A enetade şi ·cn~clt:ate 
]le'.n tit-u w~ 11tµirea p0-
1:.it.1clJ Interne ş.I exter-
ne. a wu,-"1.dµiu i şi sţat.u-

lui nostru zLnrrştH RoŢnâniei so
clâllste sînt hotărlţi să fuitîmP.ln.e cu 

·noi îrifăptulri · _publlolStice cea de-a 
45-a ani'v.~'C a rev~lµ,tfel de eli
bera.1-e sociall'l ,şi naţională, anti
fascistă şi anti'impertaHstă şi Con
&r!?Sul nl XlV-lea al pnriidµh)i. 
J.mpreună cu tQţl cei ce muncesc, 
cu i'n~ in.ostru popor, vom ac-
(iona c~ şi mal muJlă fermUate, 
,jn spî.r1t revolnţjonal' Îlt vecler.en 
;;m1:>w;i~tătlrHi l!.Cl:h'Hă111 noostre, a 
colectiv.el.o.1· din care f~m pa;rle, 
făairul dl1n cuv.irnt ul .nostru scris 
mi11 ti:ansmls pe ca:)~ und~l-.:>r. 
1Hn orl!41.nele noasfr~ de preslJ o ar
mii tot ,maj puternicu a pa.rtfdulul1 
il:I 1'~.ta sa conti:J11uu tma>olcrl'va ve
e1hlului :ŞI de :iPr-0mova're a no~lul, 
pentr'u aslgm·area me1'Sulul lenm 
inaln~ .spre s«ietntea socinllstll 
multt1ateral dezvoltată, spre co
munism, într-<>- t;atli cu adevaoot'li
l;lerii, iDd~ndeo.tli şi suv.erainll. 
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la Braşov 
schimb de experienţă cu tema: 

f:orme si modalităti 
' ' specifice de perfecţionare 

a pregătirii 
politico-pr.of esionale 
a gazetarilor 

Tn ?.ill•I„ d•· 12 '>Î 13 mal, lu Ar1150\' , '>·a d<'Sffl.'>ll ra l un nmplu 
i.ch1mb <I•' ~"r~·rl1•11ţ;"i organlzut ele Un!unro Slndic:alt'lor din Tnvil
\ăminl, Şllin\.it, Cullmâ, Pollgraf11'. PrttSă ~i Edituri, Con~i.liul Zin· 
11',lilor cli11 H"p11hlic11 Soclull:>llt n omânia, fn colnbomm cu FilinlJ1 
Urn~'''' 11 C:un.,, ll!ulul Zi_C)ri-;: lllor. 11vlnd ~ temu „Forme 1i moda
li l!t\1 .!IJ>Cc'ititc de pe rlec\ionnre 11 11 rt~l!!ilirli politico-profec;1ooalu n 
~lnrişlll11r, c roşh!re:t contr.lbullcl ::iccstorn la i mbu n lltll\iren con \ inu
lt!IUi z im·t\lor i,I 1•cvlsM or î n lumlnn ftl'Ll!.lo r şî o tien tAr ilor da te d e 
'-l:Crt11:t1:ut l.!llnc1·111 all p urtidulul, lovurA.şul Nlcolne Ce:mşescu•j, 
m:inl1l.osta~re cmc ~1 rl<!untt un m.'l1•e 1T1umăr de pn.rtlelp.."1.1111, redactori 
şefi din prt$1 l'Cntrahl şi loc.'.Llfl, al\f membri al ronducerllor rednc
tlilor, preşed! :'l\I ai <:omiteW!or slndloale dln pt'eS;l scrlt>ă, aud io
vizuali\, dl.' h 1 1\lf1•n\in romiin(i de JJl'l~ „;\gerpr~" . A\t parlîclpat 
tovnră.<; uJ Gheor~h~ Sp rin\eroiu. ~t•f di.: st.!Ctor ln Scctln do propng<mdă şi 
pre'>ă li C.C. ni P.C. n ., tovarlişu Oobrita Ţighran , iJ)reşe.:ilnle al 
Uniunii ~in{liCJ.l lelor din lnvMămiJ1h Ştiinţii, Cuiltul'i\, Polig1·-afic. 
Pi:esi\ ·şi .Edituri. şl t<>w.w~ M llria. Cebuc, searqtar Cll IJ.)r<lblem~ de 
propagm1dH ni Comllctului Jude\can Bt'IL5ov n.1 P.C,H. 

Devt1nilt'. am llulen spun\.', 1rndl\ir01alc (Schimbul de e..xperlcn\ii 
dti la Bra,ov fiind cel de-al Lreilea. ciupii <'Clc de la Tlmi-;oara •a; 
o;i Co11slnn1u '8U) •ICC!'ile inlilnirl ~nzetăr~tj - :wind cft temâ de 
dt·~batere cni ~· nwLOde ol(• unor n.'Cluc-\1! vizind <'reşte.1-cn nivelu· 
l..11 de 1m·v.fllia· l)Ollllco-:PtOCesionalii 11 zitu·iştllor, de sporire a cn
citm\ei nws11Jului pt~hlll.!btit• - ~H1u uemon..,trat tlt.' flec~11-e tlalfl 
utilituten, p<•r•111 \\rnd pi-"lurtrea 9i general:iz.oren uncw e.-<perienţ.c 
v:1lo1·qase. 

ne4ilm. in C<>n l,nl.Jare, o slnte·zli ll QeSl~rlirli l'eunl unii de 111 
Braşov. 

P 
l ogramUl prlrncl zile • 
avut blSCl"isă pc agen
dn de lucru o intilnlre 
cu LOvarăşul P ell'e 
Preouasa, prJm-secrei.a1 

~ll ComJtetulu.i jude\ean Braşov a l 
P.C..R„ cnre .a lnlâţl.ştu.panlc1panţl-
lot .i'eall:Zftrlle şi preocu:pările Co
mUefoJul judciean de p:1rlld şi .:ile 
Comltetulul E x.ecuUv al ConslUu
IU! pQpular jude~ea.n. lntr-o succln
lă .trecere !11 rev-lslA, vorbitorul o 
pi·ezent.'U clteV{I dtn dimensiuni.le 
t.tulmie-0rii a!le judetiuJui Braşc.\• : 
„Br.~v:ul eslc Qunoscut indoobşte 

ca u.11 judet lndu.st.i'lâl. Paramctl'll 
cat•e-.1 conlerr. un asemenea stahi.~ 
s in\ mal n1lil\I : in prlJnul r ind că 
ocupa primul loc pe tară in prl
\• ln&a personalului muncitor din in
dusLrle Ja l OOO de locu11or1 (250 
persoane,l OOO locuit.ori) ; in al doi
len J"ind, in volumul tota! al o.cti
\' llA\.fl .:conomice, industria contrl-
1.>ulo cu aproape trei ]]ă'trlmi. ju 
dclul t't'.a.1.izihd 4,5 la sutti dln pro
duc&la Indusu1lală a tArl'l ; de sub· 
liniat ci\ fa \li do i 9i5 pr-Oduc11a ln
d~islrfalA a crescul de 167 or i ; in 
prczef\Jl, lntre.lga producţie a anu
lui de reJerlniă (19-15) se realizea-
7.G în mal Pl.l lln d e douâ %ile ; şi, 
se.rnn.Wcativ, faptul că prod.uc1ra 
fnduslrlală a judctului rettl.ll'aţll ln 
primuJ lTJ.mestru al acesl\.U an esle 
oe 1,5 or~ 1naJ mat't! det:it intreaaa 
pl'o<iuctie lnduSL!'J.a.lă a anului l91i6, 
c~ ce ne arata ci\ se p0ale de 
grrutor c:t, asemen! tuturor jude
ţelor i.u.r11, şi .Braşovul îSi da\.O· 
reazii tona economică pollticil 
reahste, profund şUln~l!fce pro
movată &L8tornlc de l)art!dul nos
tru, .în ruHI ce au urmat. C.:ongre
s ulul al IX:-len, i.o epoca rpe care 
noi to~I, în semn de aleasă 
cinstire şi vibrantă recunoşUn
lă. o numJm „Epoca Nicolae 
Ceau5~u ". 

Carae1erul preponderent lndus-
ll'ial al econ omiei judeţului es te 
llusl.rllît şi ele marea dl versllale a 
produselor pe care noJ le rC1;l.ilwm. 
'Esle vo1·ba de productfa de nut<J
cnm.ioane care se i·eall.2.eaZă fn w
tregJ!me la Braşov. de tractoare 
{80 I.a sută), biciclete, motorete, de 
coloranţi 78 la sută . 52 la sută la 
motoare cu ardere lnlemă, 33 la 
S"Ută l:a rulmen.\I , 24 Ja sulA la 
mntei·iale ptasllce şi răşini sinte
tice, 10 la suilta ln hlrl le, 9 la :i'u.tâ 
Io c iment, 7 la Slth'i la tes!turl din 
llnA. 
Dalorllă cUversllăUJ şi eomplc

xiliilii produselor rea1Jza1e, Wlita
\!le economice braşovene au rela-
111 de cooper are cu aproape loale 
inlrepllinderJle \ t'lrll. Asemenea tu
l uror zonelor f!'frll, şi jude~ul Bra
şov a cunosc1.1t o Lmpreslonanlă 
dezvolta.re in anii care au urmat 
Congresului al IX-iea. Doresc sll 
subllniez că î.n ce.J ap~pe 25 Ue 
nnl ca.re au tre<:ut de atunci. 
lova.răşul Nicolae Ceauşescu. 
secretarul general al partidului. a 
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Schimb de experienţa 
lacut Ja Braşov pes re 30 de VIYJ Le 
ue Juctu. 

1-'e IJaza orfentănlor şl Barclni
Jor pe care nl le-a trastil de fie
care a.au•, a s.pnj1nului permanent 
acoruat ele conaucatuoru1 partidului 
ş1 aJ ţarlf, de el\tre tovarăş:n 
acade.h11cian dootor fngtner ElJenu 
t,;eauşescu, pe haX1ta judeţului au 
u„aru' noi lllll!tăU economice. P1·0-
u~e brQ.ŞOvene si:nL cunoscute 
~~ ln peste 100 de Ulrl de pe 
toate con'IJnentele ". 

.i.n lll0Jle1ere, re!erlndu-se la faP• 
tuJ ca ue.uru1torli pentru dezvolta
rea econom1c:o-s0dală a judeţului 
m acest an smt creştel'ile substan
~1ai:e prevăzute Ja .toţi indic.atoni, 
x:a'a oe reauZări.Je anulU;i li'rece
o.eq.ir. 1i.ovaraşuJ. 1-'etre Pi-euteasa. a 
spus : „Avem. la J:Jr~ov, o OI'ia
nJ,U!Je de partid deosebit de pu
tenucil, cu peste 100 OOO de comu
mşu, un acti.v de partid cu un 
rJdJcat nivel de preflll.Ure &><>litică 
ş1 pro1-e&ionalâ, cu e:-<perien.~6. ca
m llCIJQ.llează 2.i de zi, CU dăruJre 
şl s..P~lt revoluUooar, penu:u mo
oWzarea energtllo1· creat.oare ale 
co!ectlvelor de muncă dln toate do
meniile, asl!eJ Jn cil ln acest an, 
prin rezu}latele pe ca.re le vom 
ob~e, pe ce.re Je dorim d.lintre 
c:ele mal bune. să cinstim cl.lm se 
cuVine marile evenimente politice 
- cea de-a 45'-a aruversare a vJc
torleJ revolu.Uel de eliberare so
cială şi naţională, antlfasclStă ol 
ani'fl.mper.ialistl ol Corutresul al 
~V-lea al pax;Lidulul ". 
Pupă l ncheieri?n expunerii. vor

bitorul a răspuns intrebAiil.or a
dresate de zUi.r.lştl, întregind astfel 
ampla doe1Jmentare despre Judetul 
Bmşov. 

P.1·ograrnul primei zlle 11 conti
nuat cu destăsura.i:ea ~mbulu'l de 
experientă, jn cadrul căruia re
claolori feti şl preşedlntl de sin
dicat de Ja citeva redacţii dJn Ca
pitall şJ jud.ete au prezen\:f!.L re-
ferate. • 

1n desch:lderea lucrlhi lor, tova
răşul Nicolae Drq-oş. prlm-vlee
preşedl;nte a:1 Conslliulul Zia
Ilştl:lor a subllnial ~rl.anţa 
deosebită o temei supusă dez· 
baterii arătlrul, printre altele. 
cA tpl'eoc~·~ oonstan .tA, dl
l(el'S.ltlcaţă pentru creşter-ea compe
tenţe} p.zetăr,eşti ca.pătă no-1 va
lenţe tn acenst nn al celor două mari 
evenimente - cea de a 45-.a anJ
versare e. e.cf;uluJ lstOlt"IC de la 23 
A,u&U6t 1944 şi Congresul al 
xrv-le~ al partidului - cllemt.nd 
]a stăruitoare El!.O,rturl de crea
tivitate pub1!cistld, de prof,un
~ angajare politică, pentru tnde-

plinirea exemplarii a sarcdnUor ce 
revin preseJ. 

Primul re!eral, susţlnuţ de Ioan 
Popa, redactor-şef Al ziarului „Drum 
nou", pr•dlntele Filialei ~v 
a ConsUluluJ Zlar.lştUor, a ewden
tLat preocupi.rilo C!olec:tlvuJuJ ve
dactionnl al zJart.tlul braşovean în 
domeniul per(ec\îonărll pol!tico
profesionaJe. „Păru a pretinde cil 
deţinem o expe.1·ienţă absolul Qd
glnală~ doresc să arăt, a spus vor-
01.torul, cA um H!~it. credem noi, 
să cne conlurăm o anume ooncei>· 
lle de!:pre cum trebuie reallzalA pre
gătirea polLtlco-profesionalA pentru 
u. ! I cit mal e!ldenlă. La lemell a 
aceste.I conceptll stă ideea Potrivit 
căreia formele şi modnlltâţiJe spe
clOoe de acUune d.'rebule orgamza
le şi conduse ca un tot unitar, in
tre ele exlstind lntercondi\ iooArJ 
reciproce. A doua concluzie care 
ne călău~te este aceea că baza 
pregăUril gaz~ul râmlne efor
tul şt aa~lunea pel'Sonală ". 

ln debutul Jnlervenţlel sale. 00-
llan N-.oe. redactor-şef ad}unc~ 
111 revistelor „ Viaţa 1tudenteucr 
şi „.<\.mfJtealru„ s-a referit la sar
cintl.le de deo5eb1tă .lmporl:in.tli" ce 
revin aceslot pubtlcatll studenţeş:~I 
în ionnarea, în spi.rltul normelo1• 
şi \!aiorilor soctetAtil noastre .sO~ 
ciallste, a uneJ cateaQrU sociale ~ 
va tl lnvesua cu mari resl)OllSa
blll!Atl tn procesul de edlffoare a 
socialJ&mUlul şi comunismului în 
patrla noasti,-ll. Pom1nd de la· unele 
n~. itn şeclln.ţele ,,Atelierul 
profesional" ca :formă de perlectro
nare aipregătldl proles.lonale a Te
dactorllor naştrt, s-au lnstllult, lu
nar, ample dezbateri pe teme care 
ţln de problema~lca Politlco-ddeolo
glcă clt ,1 de continutul şi prezen
~ .grotjcâ ale unul număr de 
rev!stA. 

m acest .spirit .t,1 d~Aşoari actl
Vl tatea ŞI Asociaţia Tiner.llor Zra
r!.şti ~e cu,prlnde peste o sută de 
membri ln fUialele &ale dln BUQu
reştl §i din ta.Mi, şi oa.r:e a eunoscut1 
fn ,ultimul an. o senslblită TeYl'SO
rare. tn cadrul ~encl1ltil de presă 
oare fun'licţionează tn cadrul Aso
clatleJ Tinerilor Zlatişll , ce C1l'e loc 
lunar, se realizează .!ruclU<>aSe 
schimburi de ldel din &fe.r.:i mun
cll lllOOSU'e redSio~lonâle, dar şL pe 
prob1eme ce vlzeazA aspect,e a;c· 
tW!Je ale culturll ::noastre naţro
rui.le. 

DinLre temele c:ire s-au dez.biil-ul 
fn cadro] cercului Je preiA. men
ţionlhn :,,Limbaj ~I U!ee t.n pu
bl.idstl.c:ll. ·•, •J Val~tel~ l lte1'ruie ale 
a.rtJJbdlu.Lul de cpresă" 1 „Rolul fOtD
gratl.el in susţinerea tematlcll re
vistel ", ,.Tradiţii Şi J!nOV.aţll li\ teb-

nlclle publlclsdce„, „ReporlajuJ, 
gen publids1.i<: !laU literar ? " , „Con
diţia cult<urală a mterviului ·•, 
,,Annl:l.2a ş-Ui(!l\IC.!<!â in ttrt!CQI UI 
econom1oe". 

Despr.e preocuparUe Comitetului 
Smdicat\ilui Presă şi Edituri din 
capitală privind promovarea unor 
!onne şi modi\UtăU speci!lce de 
pel'tec:(jonare pollUcli şi pro!e.sio
nalA a membrilor săi a vorbl-t llo· 
dlca Avram, preşedintele Comisiei 
profesionale a SindJcatuh.ti Presă şl 
Ed!t\IJ'i : 

„Ţlnind seamn de e.xigenteJe sPo
rlte cărora prl!fla este chemată sll 
le i·ăspundA. Comisia penlru pre
gltfJ!e et ~ec\Jona1'e w atesJonuH\ 
a Sineli.calului nostru şi-a prop~s' 
sl desfăşoare o octiv~tate sustlnu
tă atit la nivelului Comitetului co~ 
ordonator şi al celor de secUe. cil 
şl la nivelul grupelor sindicale. 
Multe din actluni sinl organî:r.nte 
împreuni ·cu Consni.uil Z1a1•~,Uor şi 
cu asocJaţ.Uie sale pro!eslonaJe, 
toate oele l O asocia~ii !Hnd reacti
vate şi aVînd acum. fiecare. pro· 
game concrete de lucru. La n lve· 
Iul Cor:nittetulul coordonator. al& 
celor ,trei comitete de sec11e -
PreiA, Auez,n.-es şi Edilturl - ca 
$l fn ap~'Oape toa,te il'l:!pele sindi
cale dJn .C-1.~are redacţie 1n parte, 
au avut şi au loe frecvente lntil
nlr[, expuneri, convorbir1, mese 'ttl
lunde şi de:zbalerl cu cadre <le con
duce.re din mln1slere şi organisme 
cenwle 'd l'! sin'lem şi onmc.nl de 
şlllntă ~i c Uilul'â, spe.Ci.alisll din 
diferite domenii. pentru mal buna 
in!ormnre şi documentare a 1Ja
rişUJor , intilnlrlle de acest .tel con
i.tltuindu-se în tot ntitea. prUcJurl 
de aprof.lmdnre şl nuanlru·e a u
no1· aspec:le m11Jore. de cel nul 
1a.rg Interes. dlntr-un secto1· .sau 
altul dec aC!Hvilale. O continuă ex
tinde.re, de ln an la an. i:nrel(lslrea
?.ă în organizatllle noastre sJndl
caJe o formă eficientă de perfec
\ ionare a pregi\llril profesl onnl.e -
numită cenaclu. ce.re. col<;1evlu snu 
ateUer, Ultima denumire, cea de 
atelier profesional. !ilnd însuşi !~ 
de tot mal multe publicatu. 

La nh·elul Sindicatului Presă şi 
1-;d.lturl funcţionează . de cîtlva a.rti. 
cursuri de insuşlre a llmbllor stră
lne - francezA, eOSlle.z:ă , rus!l. ger
mană şi spanlolll - cu p1'0fes6ri 
de la -Universitatea cul·lural-slUnU
fică BucureşU . Deoarece în unele 
redactfl din Capital!\ - şi credem 
câ nu nwnal d l,n Capltală - se 
resimte ·ac1.tt ne voia pregâllrJI u,
n o1· cadre pentru secretal'iatele de 
redac('le, am organl1..at, la nivelul 
conilte lulu1 sindicatului coordona
tor, două cursuri. pentru lncepll
lorl $1 avansotl. Primul curs, cu o 
duralA de dol ani, a !osl absolv~ 
anul trecut de. 66 de colegi. Iar tn 
acea.stă vară alU 39 vor fi bene
l iclarll cursului avansat de perft!.l'
lionnre. Pornind tot de la proQU
neri .şi sugestii !ormltlate la ple-
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narele Comiteh1lul Sindicatului 
Prcs5 şi J::cllluri. a fost OrjŞ(Uliza.l 
un euri• intensiv ocntru 25 de rc
clacl \~ri cu 11p1 Ul nul rnstllulu·lul de 
Tchnictl ele Calcul şi Intonnalicii 
- to\1 2S obsoh'l ndu-1 cu !lucces. 
ln rmu.ent. m cadrul redacţiei zia
rului „Scintc1a" Cunctionează un 
curs de inlllcrc ln informaticii. la 
cnre participă, indeosebf. linci-1 re
<lnclOrl de la mai multe publlcaUI. 
Cursul este MiAural de speciallstl 
de la insli tutul de resort. care 
ne-<\ sprlJlnlt şi în dotarea cu a
oara:.Urn necesara. tn aceaslii od
v!ntl.I insu. o cxpcrlcnUi foarte bu
nă c>. lslă ln „Ştiinţă Ri tehnică· . 

t n c;uvinh1i rosllt. S IMu Achim. 
ru~anfanloTUl qrupel sindicale a 
;darului „St1lnt cln ". <lupă cc s-a 
1•cfe ri 1 la c(lal~l o ~mor Iorme de 
per(t'CLIC'lnarc J>Olillco-pro[eslonn lă a 
spus : „ Apreciem că s-o acumulat 
u bunu cxpel"!l'lntft ih desfiisuraren 
r:ennclulvi pro~e.~!orul,1. care a dez
bătut lem9 imnortnn lc preoont 
.. Tillurilc in 1.lat'", TUIJnclle .,rdei 
şi ~mnlfh.!..a~li " şi . ;He~rtaj d in a c
' ual11~tea SOcltilil,tă a tli di" . a a
nai iza1 i.:cm1ri publlclstlce precum 
reporlaJlll. l n(Ortna \fa. Dezbatel'lle 
s-au desfllşurat pc baza unor re
foralc sustmutc de doi-trei :>t-.!i de 
seciu. comcnta'lo tl-publlcieU sau re
dactori de nlbrldi. calllal.ea de7.ba
lerilor Chni.I ao;itlural.ă sl de pre
;:enia ş1 l uările de cuvinL nle ca
d1-clor de conducer<' clin redac(le. 
Asemănlllor se desfu$!>Jlra actlvit.a
LC?a cercurilor nrofcsionale oe W-U· 
oe de dnul\ seci ii cu Dr(!Ocupări i\
prooialc. 

Ceea <'e ne orcocuoă acum este 
cerlnto aslgur1ir1I unui caracter mai 
r<'!Wlnl acestor cle;:balcrl prores!,•
naJe. ana117.area mal roncrl•lti a u
nor materiale. po1'0indu-se de ln 
!aptul c5 la noi L'Chlna de SC\"\'l
clu acordil collflcatlvut „nrlicQlul 
;:llei". Credf!m că asl fel vom m-
15rl Cl<ll'llclcn.it rie tich lmb de ex 
ocl\ienll'i al ncest0t' clczbilla rl. ore
rlnd orl1ei ~e 111edlia1le fiec~rui 
rcdat:1lor. Dodm 1>ll relulim o prac-
1 kă ullaUi. occcn 11 inlilnirllor cu 
>1ulorl de dh11 pentru s tudiul ac
turu al cerceH\rllor tn1r-un dome
niu s:1u aJI ul. intilnirl de ln car„ 
ns1eot1m oJu.;uri de llrlormatii si 
rnmonrnlll elocv~le c11 stadiîle n
lin "" in r1C!Cllrl' domeniu PC Dllln 
lntemntionn1. N1• ttlnd~m ca. prin 
:trMI ·~··n de inLilnirl. bun:1Pară. :o;~ 
r r> nr-.rlm un c::a"aO'or m a i n"onun 
tal du lucr11 c;I _Calelor Scinleil „ 
„„r„ ~„ limlte:i :,,'I i'l 11cMI mom"!nt. ,„ int:lflirl cu cnm cni ele cullurii 
şi .'\rUlu. 

Despre pr<!Oeupărll<" redactiel 
,.Agricultura sOcialisHI" vlzind te
ma in dlscuUc, n vorbl•t Vasile 
Clauşu, redactor-şef a djunct al ga
ze te i care a menUona~ .activitatea 
rercu1ui pro!esional SJ"ălind : „Co
misia pro!eslonală - sub dit·eota 
tndrumal"t! n blro\J1u.I organiza~lel 
de par.t.ld - a r.>rganf7.aJ ccrcuJ 

Schimb de experienţă 
proresional a cărui menire este ca. 
orln miJ1ciace clintre cele mal va-
1i a te şi ~i adecvate. sll SJ>riJinc 
oerl\.'Cfl\'lnarea prcţ!ălirli lucrălori
ilor d ln 1·edactie. A.<>tfel comisia de 
resort n intocrnll - pe bn7.<1 son
daj elor in rcdaclic - un amolu 
program de acliune. fundament.al 
pc teme p1 ccum : ciocumentorca, ca 
prim pas in reaii1.area articolului ; 
uenurl oubliclstlce şi modul in t"arc 
sinl etc prezente in "AgrlcuHurn 
ir;oclalistti" : ncuraielea limbajului 
siazelâresc şi modnllliiţllc sUU~lcc 
spedlil'ce PQblicallei noastre: cdtlcci 
jn cu,prillsul ga1.e~ei. eCicienta ace:;
lc ln, rolul formoli:lv-educ:atlv pc 
care ltebu[c să-l albii demersul 
crllJ'c gaz-elli1·f'..sc; lltJ\1rne. paglnn
tia şi iluslrnlia gazetei : noi teh
~iici ale 'C'lmunlcăr'il ln masll ; sct·l
~ltl noslr:1 ~I aspectele oslno-socla
le ale receptării ele. Temele s lnl 
susti.nute a!tît de mcmbt·i ni co
lect.ivului nostru. cu o inde1u rutatU 
experienl:ll publîcistlcl. precum sl 
d e invitaU din al le instituţii. ca
dre competente. Temele şi dezba
terile -oe marginea lor nu se ll
mltaază la„ n plull " ln limitele pur 
teore1lce. ci sfot ax.ale oe relieCa
rca oroorlilor n oastre cream. oe 
exemo11Ifcări şi comnaralli. c~a 
re dli cercului profesional un vă
di• caracter 01';\clic. aollcali'v. cu 
e!iclen\ă lmedlalA. tn afară de spe
clali~i in domenlt~l slrkl ol scri
mlui. avem in vl':lrre si invitarea 
unor cadri? alllmiuatc dl n sfere 
care orivesc lăr$lirea sl adinclrea 
c-unon.ste.rîi asuurn cuceririlor sli
inliiice. asuura mecanismului a
nancl<'r si ecnnomic. a.-;uora celor 
rrmi rHversc Cenumena. nroce?sc şi 
rel'fltil a le Jum11 si v lcl ii cnmtM'l
f!Or:mc. l n orczenl .slnlem nreoci,1-
nnli ~e d~-~chidcren 1111111 c1.11·s l)l'ac
Li c: de in-iuşire a lehn1cli de labo
r„t.qr folo". 

tn inc:helerea re!erolului s-n n
:rălat im portanta studiului j1lCli\rl
duru. a lcdu-rir de specialllatc. a 
concursului Pt'Ofesional din redac
tic.. t.nsrstiJ1du-se as\lpra neccsllăUI 
unei mai bune dotări a ounctulul 
doc:umen·tar. 

GbcoTKhe Gber~im. 1wcşecllntclc 
Comltclulul Sindlratulul Radlotelc~ 
dnunli, a prezentat cîleva din 
precupăli le blrounilni- i;tn.pelor sin
dicale de a năsl mclode oraprll de 
f'limulare a valentelor .sl Tesursc
lor de im·e.ntivilate si talent gnze
ti1resc al e luluror lucrătorUor dJJl 
RTV : „Invătămintul profeslonel se 
prezintă ~zi in institui ia noas
h'ă. A sous. vorbllor ul. ca un an 
."l!mblu coerent ;:rl celor mal im
nortanl~ pi'oblentc profesionale iar 
de.c;Jăsurare'l acesl11in se sMuează 111 
l1 l\".;?>lt1l ccrinlclor delcrminnte di! 
n !!ces1l:it en imbow'llitll conllnue n 

pr~litlril noastre specillce de re
ceptare rapidă a cnoului in roate 
uomenille de activitate. 

Avînd in vedere speclticul lnsll
tutJel s-n acordat o mare a.tentie 
dezbaterii sl fusuşirii ap1-ofundat~ 
dl! căire lo\1 membnl de- sindical 
n Ideilor de.:;prlnse d in document.e
le de parlid, dm cxpunerHe şl 
cuvJn tlirilc tovarăşului Nlcolae 
Ceauşescu. contrlbwnd aslfel la -tra
ducerea în viată a sard)'l.!lor ce 
revin ltadiolele\iizlunfl, concrntlimte 
in cmt'ilunl cu un înalt con llhu l 
IJeologic şi polit.k". 

ln ind1elere. vorbitorul a mopus 
rclu :<TM fn fliln.1dlor organlzate de 
Consiliul Zfa1·ls l1101· cu cadro d~ 
ră1;))W'ldcrc ,;Un toate dorneF1Jlle de 
ncllviiate. cu prioritate d\n acele 
r<imuri a le econom.lei natloflale în 
ca1·c se faoo ·slm\Llă nevo1a unei 
int~rvenUI mai operative s1 maJ 
c.ritloo din 1oarlea presei sc:rrse sl 
a oele! audiovlzua.1e. 

Despre oreocupărUe Filialei Con 
stanta a ConsiJlulul Zhuiştllor pen
tru resl1z.arca unei amole lnt:ormlirl 
si documenUbi - premiză a ridi
c:ărl i call I.li tU demersu I Ul publicis
tic a vorbit Aurelia Berarla, re
dnctar-sef al ziarelor „Dohr~irea 
noul\„ sl .,Lilornl ... , presedînlele FJ
lln!ei Constanta.. arălind. urinlre 
nltele : „Organizăm perlOdlc c:iiclurl 
de w:tfune sub genericul „ Te ze. 
concepte ş! idP.I runuamentale din 
i:indlrea soc.ial-politldi a tovarăşului 
Nlcolac Ceause.c;cu". cu Qarlidpar ea 
unor acllvlsll de parlicJ. lectori al 
S<'olli i.nteriudelene de nartlid şl 
cndrP W1iversll.e:re de Ja cele doliii 
iMUlute con&lănlene de i.nvătămint 
~Uperlor. 

Ori;a.ni:r..ăm. c1e asemenea . şi 1>im
P07.lonnc. nvind <'n tematică - Presa 
IOt'nll\. og lojndll v ie a ,r,ca,llil::r'\1 ii ln 
an ii gl 1>rloşl al Epocii Nfoolae 
Cenusescu ". la ca1·0 lnvltăm. deo
pot:r!vh. colal>omtoti. coresPQnden tl 
sl cHllorl al ziarului. oameni care 
\'ln cu propuneri si su~c.o:tli di t\ · 
l ro c~lc mal lnLcre>a:ntc. Lună de 
lunii au Joc ilnlîlnlrl cu oameni al 
muni:ll din diverse 1ooaliUit1 ale 
Judeţului sau din mari unilâli eco
nomice. ln Cllre participă inh·ea$ 
rcdnctre (plallormele lndustrlale dln 
M~ldta. Cerna\·odâ şi ManAA)ia. 
C.U.A.S.C. Hirşova şi Adamclli;1 
~.n.). Aceste inliln!ri au de\'.enit de 
oe acum o virtualii comoetlţie pro
(eslonaJd panlru d. inl~i l a re
dactle. chi&r a doua zi redactăm 
~i oubllcllm naJ:inl sPeclale. uneori 
numere intregi de @aretă. 

Paginile şi 'IlUJnerele ire.alizalc, in 
ao;lfel de acţiuni. sin~ dl-sc;utalc- n
flfJi cu ex:lgenUi. Am lan...,..t. el!' u
l'emenea - chlai· inalnte de :\ v~nl 
ln aceao;l'l.i reuniune ~ un rur!l de 
J'IM·fec~!onare n prcttrtl trH p1'0fes10~ 
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Schimb de experienţă 
nale. incredlnt,a.t comiletului sindi
ratulul, structurat pe 16 leme de 
leorla şi practlca presei. Ilecare n~
dactor urmind să fle. pc trind, lec
tor şi Cl.lrsant, ceea ce cre<;lem că 
va crea <> adevhatii emulatle pen
tru toţi. 
Sperăm să p_utem consolida. la 

Constant.a, in preajma zllei p resei 
române. o tradiţie, aceea a unei in
Ulnirl anuale „F1JU publicişti al Do
brogei". Ax:ţtunea de -anul tr1:cul t•nn
sacrali !nccputurilor presei din 
~t4 ~nă a tării a fost aprecia
tă drep't o reuşit:A ". 

l n ceea ce pciveşle acUvllatea 
propriu-zisă a :!hllalei, vorbitoarea ii 
arilat ca la num~ele acUu-ni 
Ideologice tii poliUco-educallve Ct! 
au avu,'!; loc, au conlrlbull. alături 
de coreswnden\.ii presei ~ntrale sl 
r.olegll de la redacUlle ziarelor 
„ Vremuri noi" - Călăraşi, ~Delta" 
- Tulcea şi „lnalnle" - Brăila. 

Re!erLndu-se la preocupăriJe Co
mitetuJui lrlndical de sectle. prin 
cele 15 grupe .ale sale - 14 din 
Agerpres si una la Redactla pu
blicaţUlor pentru străinătate "Româ
nia", Emanuel Boblc. vlcepreşedln
le al Comileţ.ului slndlcal de seclie 
„Agerpres". a arătat: „In acUvlta
l'ea de perfectlonare profesionalii. 
am pornit qe I.a faptul di fiecare 
angajat aL·e un anumit nivel de 
cunoştJnţe, specific pregAttrll sale. 
nivel pe care l-a intregi.t. şi con
soUC:let <Îi1\ actlvi-llatea practică. Ap<>I, 
multi din cel care lucrează în re
dac\,li st in alte compartimente ale 
Agenţiei au benellclal de posibi
litatea de a-si reimprosPllla sl im
b<>gătl cunostinţele. de a-sl adinci 
speclalfzarca, partlcipînd la diferite 
c1.1rsurl de n ivel ~perlor. Coml
siile profesionale ale Comi,telulul 
de partid şi Corniitetulul sindical 
de sectie. printr-o sll'in~ conlu
crare sl-au i:ndreptat alentia elitre 
alte forme de perCectlonare. larg 
accesibile si eficiente, cursurile i n 
lcn5lve de operatorie sl dactiloJrra
Ifo pentru redaclorri. translat.ort ~ 
corectori, ca şi cursud de lnltlerc 
in 1eh.-nica prelucrării automate a 
lnformatWor. O bOgală eitperleniă. 
am acumulat în organlzal'ea cursu
rilor de mnbi străine. „modelul A 
gerpres" Cll.nd preluat şi de Co
mlteluJ Slndtcatt.tlui P.resă Bucu
r•e:stl. na si bi· iniţierea unor cursul'l 
de dtttfo.tunalică <'lc. Formelor de 
perCecitionare ll se adaut(ă actlu
n ile de Interes general. initla'te îm
nrewtă cu Comi<tetuJ de uarlld. la 
nivelul lnslltuţiel. respectiv tntil
n ir lle-dezbateri r.u personalltAti si 
~oeclaJişti din domenille POiitic. ~
conornic. ştiinU!lc sl cultw·al. la 
c-11re oartlcioă cadrele de ba7.ă din 
t>ed$1clll şi comoartlmenle. Astfel. 
Olt ţo11t oreanlzate tnlilnirl cu soe-

ciall~ll sl cadre de conducere di.i 
ministere. cu istorici si llnitvlsti cu
J1oscuti - inlilnlrl benefice centru 
imbogl\Urca sl nuan1arca bMa.l1.1-lu1 
noştru de <:u:noştlnţe". · 

Ion Costea. l'edactor se! adjuncl 
al ehllslunilor soolal-educaijve st 
ldeo1Qglce de la Radlotete,vlzi.une, a 
arătat in referatul său di progra
mele $D:?Ci!ke de pcrf<!<'lionare a 
pregăllrU pl'ofesionale penLru anll 
1!189-1990 urmăresc legarea stcin. 
să a muncii de perfecţionare a ca
li!icărll. a pregăUrll individuale de 
eerintcle reale a]e actlvltil\U :o;~
ciCîce pr.esei audiovl7.uole. ln con
tinuare. vorbitorul a relevat o e..x
PCT>ien'lă oropl'ie. cu 1·e:mllate \'tlli 
da·le de lfmp, care vlze~ă soorl
rea: ef.icienlei mesajuJ,ul publlcislic · 

,„De mal mulţi ani, am cAuta~ şi in 
parle cred d &m reuşit, sli im
nrim disculillor şi t·ela~illor cu co
labora1orii interni sl externi. îm:.1 
din faza p regilUtoare a emisiunilor. 
clarila1ea mesajului ideologic. poli
tic. soclaJ educativ. oe care tre
buie să îl propaAAm in ma$e. Un 
all moment important al activllă
Ui de ve1i.Cical'e şi oerrectionare a 
pregAtlrii profesionale şi ppJltlcQ
ldeologice este cel al vlr.ei emisiu
nii. Concluziile. ~prederile. rec0:
mandârile Jăcute în acest rn.onient 
au în vedere l'(ll.1 şllele. dar si Qă1:
tile slabe. puncttcle nevralgice . • pe
tele albe sau negre" de oe imagi
nea audiovizuală. Fermi latea vr7.ei. 
respingerea caleqorlcn a eenusiull-i. 
a materialului de serviciu. a bana
lului sl stereolipulul con.c;tlluie du
oă oărer~ mea nu doar o sarcină 
a cadrelor de conducere si coordo
nare ci o modalitate acllvli n lup
lel oenlru o nouă cnlllotc in oubli
clstică . 

Rromnvind cu 'Oaslune inl 1 laHva 
va1oroas~. n oul , ideea pău·u.nzăt<:>_a
re, ~Jîndu-ne nemijlocit in munpa 
de concepţie şi renituire a emi
siunilor, .,eu mîneclle suflecate". 
cot la cot cu tott luci:ătorll retlac
liei. vom putea sA p1·ezenlăm as 
cultătorilor si telespectatorilor noi 
<>mlslunl şi rubrici de larR interes. 
convingătoare. mobil 11..atoare ". 

l n cuvintul său, Maria Pongracz
Pop, redactor sef al 7!larulut "Sza
bâd .Szo" - Tlmlf a arlHal : "Co
lcc!li:vele l'ednclJonale apai·Unind 
,flli'a~ei ConsUIUlul Ziarh;tllor din 
TirnJsoara au adoptat un pJ'a,n de 
pre~liit.ire polit100-pr-0!eslonalii, au 
organlzat. diferite forme de oerfee
lionare. au încercat să caute mo
dalilă µ si forme eficiente olin 
care ~ oot dobindl noi cunoştlnte 
şi lofoţmatli. 

!n c.a.dm.ll F l1ialel noa'l l.l'e există 
o permnnenUI preocupare PCib.'-u 
lărgirea orizontutul 'Po1Jtk e1 

lucrătorilor 'Clin presă, fiind orga
nlule i>lstemolic dezbateri, confe· 
rinţe. seminm; i cu teme de actu
aJll.ale pe margi111ea ceJ01· mal re
cente documen te de partid. La lni
tiativa rec.lacPei ,,.O~lul r,)şu" 
şi cu concursul ziarelor „Neue 
Banater Zellung", ,,S;r.abad Szo·• şi 
„Banatske Novinek, ln toamna a
nului 191}3 s-a !ăcuL o vizll& de 
documonW:u'<.' co1eictivă .la Al.ba 
h~lia„ 1unde. cu sprijfo1u1 colegieil 
al zturulul i(>cal. 1(1 ~vu t Joc o a 
devărată „l0<:tle de istorie'', al 
cărei rezultat s-a o gl.1ndlt in pa
ginile zlorclor aminli te. L<& Ici 
lni~lallva •. O zi d e muncă la in
treprinderea fruntaşa fa produc
t!~". org.anlzntu ln înl.irrwinal'e;1 
Congresului ni XfV-lea al P.C.R. 
ş-I al Jubileului de Qa ·23 AugU!!l 
- sustlnutll ~n cQktnncfo 7.iaru
tui ,.Dta,peluJ 1'0ş u·• propune o 
refileclarc um.•nă .in.ăloal'e a (!10-
cMl!lul m1.111-til ~l'eatoal·e, ziarlS· 
tul fll•nd d fa·ec t implicat fu1 for-
1mu·ea Qmu1111 11 ··u. 0 profundă 
1·e.zonan\i'i sodală . paLrJotidt are 
<teliunen z lanil t1l „Neue! &naler 
Zeltuni;t". , ln toarceri a~ă" sau 
„De vurbfi cu veteranii ". „ T-ineretul 
si vlltol'ul " prezintă pe acel 
m ~1devăraţi <i i plaiw·f;lar nat.ale. 
care cliirul~ toi ce au m3I bun, 
t.alentll'l şi CJl&)S<:iţ:1ţea 1or crealoo· 
re locu1h1I de unde au porn i t spre 
drumui mi'nuMt .a-l aflrmă-rilor. 
Concur:su'I paLl'iolic .,Scumpa noas
trii tPOtrle'' orgu·nizat pentru tt· 
nerelul şoul.nit•, lnillatlvă a 1.k'l-
rulut „Sz.1bnd &1~1 " . uiltoel(C!;te a
cest l-0blQu bogal pt·in m')bi1izru·°" 
t inerei generalii de elevi penlr 11 
o v1a1n participat ivă, n·::tiva, an
gaJalft. pălrun~ă de spîrllul pa-
triollsmul ui. P.ai;i-nile 1!)entru co-
pil şi tlne1·et, rprecum şi concursul 
„Tam mea ele glorii, tar.a "11?<1 de 
dor" - inltinllvă a ziarului „Ba
nalske Nov lne" - prin rprospcti
mea f •nme1or gazeml'~li f<Jllosilc. 
prl'fl IM,en Ll\rl I ale ziaristică, lsl 
gilse><: terenuJ l.nrs deschis spre 
cel mal ti neri dtllorl. 

Colo<:v111c pc>lltlce şi profe-
s1onit1e, o rganizarea .anuală n 
„Zioiel presei t i mişene". aflată dejn 
la a JX...,1 edllie, ee devine din 
ce in r.e mai mult un :!or prestl
glas de confruntO're profesională, 
cursurile de reciclare .şi concur
surile proC~ionale organl1..ate pe 
redacţii, schimburile de eX'perientl\ 
profesionale inlerredao1ionale i,i 
conrountArUe ţ>e plan n!lţlonal slnt 
toţ atilea mo6'31Jrtfiţi de mobJn11,a1·e 
1Penlr11u o ll'ălre mnl intensli a c:o
tidianUilul ". 

O experlen\ă inedită priYlnd 
sistemul de iculegere a manuscrise
lor în :redaclle a prezent.at Ion 
Albescu, iredactor ser al revistelor 
,.ŞUlntl şi te.hnlcli. „Tebnium" -sl 
„Model ism'• : .,Cu sprîjimil Intre
prinderii de Echlpamente Perife
r ice, el Centralei Industriei Poll
grali~. al Combi.natu1Ui Pol!graClc 



„CeM Sci:nte:I" ~ al Lab~toru
l ui de Cercet:Vi Pol!gra!I~, a 
tosl J"b'! 1: wt u., s.Un.am de ~u l<!gerc· 
pe calculat.ur oare deschide lnlcre-
68ntc pei'SJX'CUVe de oezvoltare. 

„O primă proble.'llă ce a Lrcblll.t 
solut.fonatA o reprezintă t.'Ompm.l
bilitBt-0:1 sisteme.lor de c.'.llcu.1 r,>
mâncşt.! cu sl:.tcmUI amerkan. A 
!ost ol~ oolcul~torul 1'0l'Tlă nesc 

1,Junfor" şi tmunlna:IUJ DAF pen
tru <louă motive : deja 4!Xlst.u u 
cx.pcrlenţll: slmllar! S:n \ (ipogralu 
cu aceste s~:.tcnw român~tt d e 
o.ateul pentru n'Ul.Şi.na :wv eUcll de 
f(JOC"f.?XJ>U1l0l'(! FA 1000 şl, deci, :.e 
putoo iPlt.'Ca de l<i pmgrnmul deJa 
elabC>t\'lt Ul cadrul Lab<.rrKWrulul 
de Ccreettni J>QIJ,ţi·afk~ ~I ne pu
team ~te, cu lilP~Jjlnul rea.l
men~ dooseb!l ru oonducurll ln
trepr!n<leriJ de Echlpamen&.e Peri-
1cricc Biucureştl, 11il e-xperuneotăm 
eompaUb!Ji7..ara . ~t,.zr 61blt!mecu 
s istemul amenc.'.l n inamte de ocil1-
z.1i1ona.rea eclupamenlulUl. 

DUil)(t realJ7.nn>"'1. uneJ !nter!c\e 
de COrnPl!~lbilli.ar.e . a celor doult 
sisteme s-a trecut 1.-i dubor.a.re.;i 
programulUI şi, d tn mers, ~ im
plementarea lu!. as~Cel ITicil.. nu
m drul din noiembrie 1968 a fqst 
p..'1.1'\ lGJ cUiles 1n reidac~lc. R.edllc\ lu 
m.>nslrli Ue11ert<:k1.:t\ de la fncepu
tul acestul w.1 dt! 4 slstemc- de cu
lege.re ad.icu de ·I terminale DAF 
- (.•u op\lune pollgr.aCicll euplate 
la 2 mlcrQcall:iutatoare .Jumor 
pnx·um şi de alte lnsli:itaţll co
Dcx~ l:o pertUD.d<l dot'efllbrle J98H 

- lcbruarle 10119 s-a trecut Ila 
irullrwrce inten~f\·6 a lulurnr 
mwnbrilar djn n."<lru:ţ~ noastră. 

Slirtemul aclu1.1.1 amgur1' culege
cen .tTl Tcdac\Je o textelor (p(!ll tru 
D'IQmcnt. cu e.xrepţln .celor ce !n
elud caradere şi sjmboluri mate
matice) cu men\lQ1l8.T'e..'l ex:presll a 
l lPllTllOT de l itere dl.n 'tO!lt.a faml-
111Bc cxlst:enl<l T!n eak"l'Jog\il maşinii 
1-ta.rti:ţ , Intr-o ix1m3 !oz.t\. culege
r ea se reallzeaz!i cu iexl masiv 
!ără despărţiri in i;Uabe, ocupin
du~o fnl'reg eernnul DAF-ulul, la 
un volum de text echJv;tle11 t cu 
3 pagini daaUJograilate J.o. doufl 
rindurl. Ml!lljionA:m cll slstemu1 
prC'.tlntă facilltatea d.e a memora 
şi a scrie la cerere ll6 ,,mesajeu 
alia nwnerlce cnre se ailscriu la 
llo<:eput i>C· adresele a opt tasţe 
speclale şi se pat ~or.I de cite 
orl eiste nevoie. Este vorba, fireşte, 
de a tnregmtm roUV'inte ice se u
tilizează mal des lntr-un text dat; 
lucfU] se tntţmplA curent ln tex1e'l.e 
de t1atU:rA politlcA., irleologld AU 
ştUnţlf.lcA. IDupii depana:rea erori
lor, textul ee introduce pe un :f:l
şter pe disc: fi se readuce pe e
cran h:r~Tunlt ;pe 1001oane de d!
tnens!unea dorită, veri:tJcindu"i'1e co
rectJWdlnea in\p!l.lţ!r!l l'.n stllabe şi 
al te elemente de ~t gen. De 
menţionat ci şl h'I această fiazA se 
poate interveni cu modi.tJcărJ 1n 
text reor'8Jl,iz1lndU-Ge cuvintele lin 
ClOlosne. Lntervenţ!a tn telCt poate 

S~himb de experienţă 
fi tu.cut.li mit ~lrU uuâwrarea 
i.au ndliugarc-n unor cu\'1J1te cit el 
pentru 1nH\luraroa, i;chimbru·tW 
&1u aclăUGE1rc.n unor fraze sau Pi!
ragra!<!. 13\UlUJ dt: <:u~ ş.I COTl!C· 
tura ltl'l.;l.ll\ 1>e :-c..'llllzcn7.ll şf ill 
ruocţle de numărul e:wct d\! rln· 
duri pe coloană a.U$<!1 ll:l jmprl
mant.a. ast.!eJ că pracUc, macllt:ta 
hpl tâ d evilllt! n torrn.alll.:ltc. 

Ststcmul esi.e incti i'n rai:ă ele ,_._ 
1:.lborare, actualmenl.e o.vind c!tevu 
~IA.b1c!Wli : nu inregistreaz.ă ln 
bloc progr..unul de prel~re, nu 
tlre prowJate a.nwnlte kislt' care, 
;),păsale din greşooHI. tPQl :ill i ern 
prot.-esul de prelucM re, nu lncllcll 
ş1 pe ecran numărul de rlndml de 
coloană culCSt>. 1'oote ~ceste ele
men~ sint însă in ulLlmft mstan1l'l. 
amănunte <'C pol n rezolvate," ;1 
SJ>us ln ~iulle vorbl tm•ul. 

Re.Cera tul d~re pc1·Ci!eţianar<.'G 
pregăt.lril polltJce ş:I proCeslonnle 
- obtoeUv prl:oeipal a l eclivităţll 
StndtMtu!•'UI Presă-CluJ, a fost 
susţmut de Uor\•nth Ca.l.'\Jinn, ur
g.ah.!1.ator ~ grupei sindicale de la 
ziarul „IJasz.'lf„ care a nrlitat prin
tre altele: „Pentru spnjlrnrea re
dactorilor 1n ef0Nur1le lor pentru 
o cit nwl J,ţtr;,,'â .ln,QL'llll!Te au 
lest organi1.t1te ex.puneri, dezhnlerl 
conduse de speclallşll d in diV{ll'SC 
sectoare. aşa cum ;i u CoSl cea pe 
tema r<>lulul conducător al parll
ctul.ui. condusă de conlcrenţiar u
niversitar dr, Andrei Sleia, ce<'I t'<'
rerltoare ln autoconducw-e, autoges
lh.me şi autofinanţare condusă de 
conf. dr. ConstanUn T\1lal. O cit 
maJ largă Informare de specialitate, 
aprO!u:ndarna unor nspecw p.rofC$IO
na1~, genemll1.area CX!{)e.rlenlel 
bune obţi:m1t.e to practica ga:1.e
t4:roascâ s-nu si tu.at pe J)Jitn pla
n Ul preocupărUor tn domeniul pra
.(eslonaR. F'Qrmn PTl'l'l<:l!Pa.lA ~a care 
s-a apelat. o !ost de7.baterca pro
f eslanahl. A.<;emenen dezbateri nu 
! ost orga:nlz.ale pe tema reporl.ll
Julul, Informaţiei. dOCW1lenlAr1I 
şl a altor probleme ale nctlvitA\11 
publicistice. 

Deoarece cqli1a~ea actului gaze
tăresc depl:ode ~u numai de pre
documentarea ziaristului, el ~I de 
cllnăa$tet'ea aprohmdat! a rea11-
tAţU, 1n cadn.il a~unUor deli!ă
şurate Ui sprijinul 'PregA,tlrll pro
fefllolUlle am OTg.anlzat. t.n~irl cu 
taotorl de răspundere dln diiertte 
domenii - dlreclorl de Intreprin
deri şi secretari d e p.arlid din in
dusţtrje, cxmstruct.U. agrtculturA, 
prlm secretari de miJ,plclpU şl on
şe, ~. factori de rllspundere 
din e1te sectoare de activitate. O 
altă moda11tate de Informare Ja 
care s-a e.pelat .tn 'Ultimul timp el 
eal'e 11-a bucurat de a udJentll o 
constituie vlzltele de ~ent.alle. 

Tn 1!18!1 am or{!nn11.al o asdnenea 
vlzilA pe şantierele clt- (.'IOOlS'trucUI 
indui.lrlale, la C<tte nu pnrt1~t 
redru::oorl de s:peclllllţate de la 
toote publlcaţJJrle ~ 1~ parlt! 
dJn slnd!ca:rul ntl!Stru". 

Despre modalltlllUe de pcrlectl
onare profesională a zfarlşl l.i.or <lin 
Judeţu.I HUDedoara Q vorbh Esto
r11 Slnn, preşecljtntcle Con'\l tetu1ui 
Prem de la z.!ârul „Drumul 1>eai
aJismolul .. - Deva aratind cll de 
un real !ulos fn ridlca:rea p~ătl
rii polrnce şi proft:SJonale a mem
btllor celor d<.>uă ~looUvc re<Wc
ttotw'le de la iia.rele ,;D.rumu1 so• 
ctal.lsmulut" - Deva şi „S~gU1 
roşu·· - Pe11'1:Ş:llll t.-.au dovedit 
i:nfilnl.rile periodl<.-e cu cadre şi oc
Uviştl de partid .şi dci stat, cu l"lD:
d11că:Lori QJ ma.TllQr nnitfiţl c~o
nomke, această niodalltate ofeclod 
un rodru ravcrr.ab!l <le ln!ON1\al'c 
tn legătură cu preocupările curen
te şi de pers,pocu vîi i:n .fiecare 
.sector de acllvi ltlte. cele maJ 1m
portan te ll! nd <:uprlinse fu planu
rile de munco. sl\pUtminale ale re
daclllor ". I.n. cont.lnuare. vorbitoa
rea a ar~t cll in ambele redacţll 
s-n st.at.ornJc1t obl<'etul cu, ln con
tormtta~ cu. programele adopW\te 
Cn şedln\ete cumWle ~e 01-g.i.niz.'l
ţllo.r de partld, consllitlor de can
ducere ole celor duuâ ziare ŞI gru
pelor slndlt:ale, în !lecarc an 
să ~e ~i7..e?.e ('el puţin cl~ 8 
d.e11bnler1 temal!ce. im care sint 
pre12nt.nte, pe bază de reforate, ur
mat.e de dlsCU\11. prlnc1J)ale1e ca
raclerli>tid .ale articolelor de presft. 
pe gentui gazet[rc-şti, Qpell.nd la 
exempJi'flcălli CQncrete. 

.Punal..Ul Uî'm!iLor a1 Oniln1l de 1.l, 
l-a constituit decernarea premiilor 
concursului de publicisticii şi foto 
orgnnlzot de Consiliul Ziarb-
tllor ediţin 1988. Diplo-
mele nu Cost tnm~nate gazeta
rilor ipr~latl de pre;edl:ntele ju
rlulul , Nicolae Dan PnmtelaH, re
dactor şef al l'Cvistel ,,Lucealirul„. 
(LlstA prcuntatllor 1.o pagialle 9 fl 
JO ale .reviste.I noastre) 

Dupli încheierea pJ'b:nel pli:r;L a 
schlmbu1ul de ex;pe:rlen}A, partlct
pao\11 au vlzltat, la lovnaţla gazde
lor reuniunii, 1ntreprindetille .,Bl· 
dromccanlca „ Ş.I „LA.S. .Prejmer• 
ca 01 Unlveral-.tea din Braşov. 

* tn cea de a doua %1, Eiarlştil 
s....au in1llnlt kl cadrul unei COlr\
fermţe de pnlSâ, oaire a a'Vllt loc 
la complexuJ turistic „Fnvortt• din 
Braşov, cu tovar~l Ion Stlneecu., 
mlnl.strut tur.!snwlu.i. ~li ce • 
prezentat o Cl.\Pl"ln%ktoare elQPUDe-

MIIena OOMABNEBCU 

(Coale..,, „ pag. JJ) 
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Rezultatele concursului de publicistică şi foto 
organizat de Consiliul Ziariştilor ~ediţia 1988 

La închejerea concursului d e publicistică şi foto, edi'\lla 198tl, un juriu 
format dln tovarăşii : Nicolae Dragoş, Vasile Mihai, Neagu Udroiu, Nicolae Dan 
Fruntelată, De-zideriu Szilagyi, Dinu Marin. Petru Ignat, Reichrath Emmerich. 
Traian Prosan, Petre Popa a acordat următoarele premii: 

.REPORTAJ Corneliu BARNEA (,,Revlstia OOOOOlllllc!•) 

Dionisie ŞlNOAN (,,Sctnt.ela) 
Florin CONDURAŢEANU (.,.FJ.acăra") 
MlhaJ COLEŞm (.,M'llllCla ") 
SebasUan TRUŢA („ Urnlrea "> - A.I.ba 
Morln to.NIŢA (1,Romilnia l\bcră' ') 
Jon PREDA (,,Roml1:n.la plt:oreascti ") 
OLAD Istvan („Ell6re") 
Horia V ASlLONl (Televlzlwie) 
Lucia POSTELNICU (TelevJzil.me) 
Mal&e KESSLEN (,,Neuer Weg") 
Ş&efan IOV AN („ V!aita Buzllulul ") 
Jon cmRJC (1,Viaţa nouii "l - Ga'Laţi 
LAPKA Tlbor („Szatmârl Hl!rla-p") - Slitu Mare 
Marin NIŢA (,,OUul") - Olt 

ARTJCOLE 

Ioan POPA (,,Drum nou ") - Brai,ov 

Foto : Sandu CRISTIAN 

Crls,Jo.n ANTONESCU (,,Sailntela "') 
Jon PAVELESOU (,,RomUn:l.a liberii") 
Mir ce-.. NOVAC („Ml.Ele.a ") 
Traian SOCEA („Ceahlăul ") - ~eamţ 
8~0 7.8.lgmood e,;t~") - Oluj 

OOMENTARJJ 

Nloolae MILITARU (,,sctntela tineretuJ ul ") 
Ioan ARTUR (.,Ro:mănla liberă„) 

Nicolae OANŢĂ (,~ra şi clocan'u'l •) - ~ 
Nicolae D,IAOONtJ („Obtul") - Olt 
Ion OOVAOI („Age1'1J)t'"eS'') 
SZENEY Alexandru C...Brassol ~·) - ~v 

ANCHETE - DEZBATERI 

Cona&antln STAN („SclnteLa tJneretul-ul "> 
Em.U MUNTEANU (,,România liberi.") 
Florin PASNJCU (,,Viaţa studen'ţească") 
Nlkl GEORGESCU („Femela ") 
George BOIERU .şi Ş&e.fa.n V ABTIADE („Drapelul 

roşu") - Timiş 
MJbal MUJtEŞAN' (,,Peltru socialism'') - Mara

mureş 

Constantin CROITORU („Steaua i:oşle") -Mureş 
Mlhall FlLIMON şi i\Ubai GROZA („lnlonn.3\la 

Harghitei „ ) 
REBENUIOS Jo:isef (.,HargH;a ") 
TOFALVl Zolton C„A Hi\l") 

PAGINI SPECIALE 

Silviu l\CntM („Srinlcio") 
Gheori;he ISTRATE („'Drlbuna Româlnlel ") 
Ion ŞERBU („AgrlcultuM ŞQClullsi)i") 
Mihai BARDAŞANU (,.Sle::iua roşie " ) - Mureş 
CSOMA Gyorgy („Banya vldekl Fâklya .;> - Mara-
mureş 

Dumliru MANDROlU, CosUn COSTANDACRJ! şi 
Gbcortbe CONST ANTINF..SCU (,,Dro!Jrogea 
nouii} - Ccnstnnţa 

Emil ŞIMANOAN (.,Flacăro roş ie" ) - Arad 

F.SEURJ 

Paul DOBRESOU („Scl.ntek1 ") 
Gheorghe MIR.EA („Radio") 
Dorina BADESCU (,.Steagul roşu") - Giurgiu 
Dan CONDEESCU (,,.România p>torească ") 

INTBRVllJKI - CONVORBIRI 

Rada G. ŢEPOSU (,,Vlala studenţească" ) 

Cornelia JFBJM (.Jnai:nte") - Brăila 

Alexandra HASAN („Flacăra laşului") 



-

MATERIALE DE CULTURĂ Şt ARTA, CRONlCI ARTICOLE ŞI CO:UENT~RJJ E--~TERNE 

ConstanUn STANF.SCU („Sclinlc.ia'') 
Pop SIMlON („Ho111ftnln J'>itOl'f.'tiSCfl") 
C-0.r noJ llaclu CONS~'ANTlNESOU (,.ContemPonl-

nul ") 
HOllVATD Andor („Olnt.a1'e8 'României") 
Vasile R USESCU (,.ln.aln!ej - Brlllln 
Ioll.U VJORJ GHIN ( ,,Trl b UI18 Sllnul ui ") 
Cristian LlVESOlJ („Cenhliiul") - NMrnţ 
Erm il R/\DţJL11SCU (")')rum 11011' ') - l3raş0,r 
Augustin COS~llJŢA {..Penlnt socbilsm •') - M.1-

t~imureş 

A 1rnemnrie WEBER („Kal'J')ntcni undseh!lu'') 
Bra.~<W 

Jl\îŢJ \Tl\IE ŞI ACŢJ lJNJ P UDLJCIS'.l' ICE 

R F:I> A C'J'IO?lf A LI~ 

Revista „lira socialisll" . pentru ciclul ele dezhatl)rl 
,.P.abllottsmul soci~isl, rev<lluţlonnr" 

Fill11 1Jl Coostanla a Consiliului ZlarişWor pentru 
reall~aiea de clHl.'c publiQQtiilc oornponeote n 
unei documentări comune ~i vcdactare.a de p a
gini SPCCia1e de Jn CeiinaVOdi\ 

Zl~t'rnlc ,,S tearul roşu" - Petr~I şi ,,Cronica 
11lUmlkeanil~ din Stitu Mru·e. pentru aclhmc.n 
„DlaJog de Ia dls!Nl"1i", în care s-au pJbllcal 
J 2 an.chete privind ~rulroa şt exp1i>St.nre:i 
ulilajcluf m !nf{:il'e 

C<lloot.ivul 1·ed.acţl~l ni SupllmentulUJ Ulera r-
nrl l!ltre a.1 ,,Sclntell tlnereluluJ" penti:.u 1.>ro
n"K1vnrea Ltnerilor zlru:Jştl 

Rl'vfsla „Cuteill torll", pentru cdl\itle i>pe-:ie.ll} d ln 
liinpuI vacantelor ş! a MmaMhului de Ue!lu 
deseruite 

Gazeta „Clopotul" - Bot.nşa.nl, pentru s erialul de 
26 gn1paje ,,Centenar Emmescu" 

G:i.ze<ta ,.Vremea nou lL" - Va$1ill . peJ1L11u nc:\lu.'len 
„B~'igt\d:l ~ednc\ lci î n ~m:un.n •.• "'. 

Red:tc(lu emisiunilor pentru tinere t ş i cop il 
Radio, :pentru ciclul <de emisiuni ,,ŞI pe aici au 
irecuL tl:nel'ii" 

Rednc\in <.' misiunilor penlru s lr:tln11tale - Radio. 
pentru sondajul de opl~:le „Detarmlirea - tim
pul ele acJlune" 
lNl'flA1'IV~ ŞI ACŢIUNI PUBUClSTICE 
___ __..__ JND W JDUALE 

D-0iua CERN îCA (.,Zorl no!"} - S~env.a.. ~;)Iru 
serialul de reportaje 11Jude~ul de la A la Z" 

Vasile GORNEANtJ Radio, pentru Iniţierea unor 
cicll'll'I de ~mcmwrrll de mal'e nudlen,lâ 

D. PR'EDA (...De.1Lll ") - '11U'.lcea, pentru serialul de 
anchete ,.Proees rpoluării" 

Adrian FULGA (.,lnnlnle") - D olj, pentru se-
rialul „Mări rnmilll muncJt.oreşll " 

CRONICI - SPORT 

Oeorr o Aftl ON CirFJ.neA.l\'.l '') 
OvJdJu IOANI'fOAJA („Spoi'Lu1 ") 
Şte1an OLTEANU („Steagul roşu") - Ilacău 
Mire~ CANŢAR („Jnainte") - Dolj 
D. D. RUJA~ („Dn1m nou") - n msov 

RUBRJCI NOI 

„Drap elul roşu" - Tlrt\tş, pep,lru noile .r1.1brloi 
,1Palflmanlu" şi ,.Noutăţi tehn'lco-şttin'ti(ice'' 

Giszctn. ,.Oltul" - Olt, pentl'u rubrlca ,,Viaţa sn
tu1ul : Azt comuna ... " 

Ion COSTEA - Radio. pentru rubrlro •. ~rt1d. 
ipol)Or, unise. unitate" 

Eugen PATIUOUE - ll'elevlzltine, pen tru emlSIU-
nen llterar-:muilcalll ,;.Qc\rilll C"'.intli p.il!J·!n .şi 
J)3'l•lddul 1' 

Dumitru 'î l NU (,.Sdnle!~•·> 
Radu P ASCAJ., (,,Ltt.mca") 
J\urel PllRVA (.,Scliruleia 11nereiulu1 ") 
Corneliu Vl,,AD < • .&mânia Uberă ") 
Ootu.vian ltUSU ( .Tribl.mJ Sibiului"} 

CURSl \o 1;. - FOILETOANC - T AllLT::TE 
J 011 CBiltJ.I,.,\ („Sp:utu.l ") 
Lmiii r L.1\ 0 1\ IUU („SL('{1U11 1 O.)lt!") - MUl'CŞ 
Ellll l LUOA (,,Făcilla") - CluJ 
Pa.ul UltDJ~A (,.Agticullu1·a soclali:rlli ") 
Aurel PAUŞAN („Năzuin\,a") - Sâlaj 
Coustanlin DllAlESCU (.,Vda\a Buzău~ul ") 
O. VRE:\1ULEŢ („Vlata noufi") - Galaţi 

F OI VQ_LANTE, SlJP Lil\'leN1'.E, EDIŢD SP ECIALE 

ZLarul „Zori noi·• - Sue«iv·a, pentru serla\ul da 
foi v1>l:111t<· dedlcah.• onmenilor muncii de di
ferite proresu 

Gnzel:ll .,l\t uncn ~. penu·u Sl.l.Plilnentul ,.tn sprijinul 
ru:llvu!ul sin-JJcal" 

Car.ei<! „FlamuTa. P raho\ici·', pelltrll numerele spl"-
1:411~ „Elpoc.o N loolec OcaUŞ"eseu ·• 

FOTOREPOnTAJ E ---
Attrel GIRBOVU şi Ioan Ţ, MORAR („Viata slu

de:t\.ooscă ") 
Emil AVRAM şl •r eodor l\tlliAJ (,,.Oelll.3'') - Tu1-

cen 
' ' rucnl;IJ1 nossu LONGlN c,,Ro!Tlânla pitorea'ICă '') 
'Ceodor G U f U .,,Oobrns:N1 n <>Ull'') 

f'OTOGRAFU DE PRESA 

Sandu ORI. TfAN (,,SC'ntala") 
Mihai ŞEJlBANESOtl („Dobrogea .nou!i ") 
Cornel MOCANU (,.Ageppres") 
SZAKAOS $1mdor („Iarl'(A)1111at.ia l:fm·ghltel") 
Luellln CIUŞA..N („ rnlormalill Bucureşllului") 
Nirn CIOJtEJ („Oltul '') 
Nngy ZOLTAN ( „ D ara-I ta'') 
Ioan l\U CLE A MIDALE („Dolgozo Na~) - Cluj 
Fred N uss (.,·rn l>Una S l bhrlu! ") 
Doru IORDACHE (PubllcttUI pentru slrăinAt.ale) 

Foto: Mthnl ŞERBANESCU 
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Prestigioasă manifestare omagială 

la Botoşani : 

Simpozionul 
„Emi n eseu· publici st" 

10 

ln zilele de 5--6 ·mai ·a .. c., a 
avut loc la Botoşani slmp,o
zlonuJ „Eminşscu puţ>Uciţt ", 
or~izat de către Conslllul 
Zi~tilar, !:ii.la:la sa din J~i 
şi redactJa ziarului ,, Clopo
tuJ I•, ou sprljinul CQm.I;t:eţulu.l 
juqe~ de cultură şi. edu
caţie soclalfstă. 

Adâuglndu-se amplelor ma
nlfestbi dln in.tireaga 'tal'ă, 
ow deoseb~ d1n judeţtij Bo
tcşani unae: s'-6 nABctit geniul 
tutelar al cult\JJ!il romaneşti~ 
aceSt simpozion s-a canstituit 
intr-un im}ilres:lonant otnş.llu 
adWJ de zial'.lşţă ce.lut . clll'e, 
s,şa cum s-a m;litat. şl in 
eursul luciATJlGr, n .ridicat 
gazetăria· modernă la inăltl
mea ol)erel 8'1!le literare. 

Cele treispr-e.zece com'un.1-
c-ări sustihute tn cadrul sltn
PQZlonulu.i au tmbrA.ţlşat. -
după cum se poate cOn.stata 
din '6impla lor enumerare tn 
ordinea din program - cele 
Iilal diverse aspecte ale te
mei: Bmin~scu, omul depll'll 
ai ouiturii româneşti - Da
Zăr Blctuc.u, secyetar cu pro
bleme de propagandA la _Co
mitetuJ jude;ţean Botqşanl el 
P.C.R. : Eminescu trib-u11 al 
fcbWUorftoT bu.n'Url!Wr m~te
rlali · Pulll1cfstiea lui Emi
~C"Îl in apdrarea ţ.clrtI11 lmii 
- Nlco1ire Dragoş, pd m re
<4le~-~ ao}unct . ~ zla1111lut 
Sclhtel°il" şl prlin-~icepte

fedinte ·al ConsJUulul ·Ziarl,~ 
fllor · Lo~l JJ'UblicfdicH Jiu 
E17tţ,~~ iii fsf0rl4 pre$e.! 1'0·. 

jnBjn'.'~lti - Dlmltr!e Vatiomtl
nluc, istoric li'~, edllO'l' al 
opei:el eminesciene ; Ac~U-

ta't~ .publiţisHcf.( hd Em.i
neşcu - Corneliu Sturzu, re
dactor-şef al revistei "COO
vorbid l iterare", ~rift.or ; 
Em'hr.escu. despre ·gaze.te, ga
ietatt ş1 gazetărie "'- Rodica 
Şerbănescu, redaciQr de ru
b1ică la, reVisţla ".RreSa t;t~„ 
tdi" : Idei tilozQfke fn pu'bli
ciştic.a emmesctd114 - Radu 
Negru, critlc de artă, scrllţ{).r; 
Ineeputunre ga.:etlf.pet l~t 
Em.meseu - Crlstian Lives
cu, redactor la ziarul „ Cea
. hlAul" - PJatra Neamţ, ; Bo
toşarnli fn pu.bllcf!"t!cii hAl 
Em·l.nescu - I<ineL Bejenan1, 
mu~ ; Virtuţi .stilistice 
m publfclstfc4 Zid :Eminetcu 
- Mircea Opr~ redacio11 -:ro 
·2!larul „Clopotul'' - Şot.o
şanl ; Ii<nJ.fa ·tn pubHcl8t lca 
hli Emfnesau - Radu Căj
vAneanl4 redactor la Ziarul 
„Clopotul" - Botoşani; In
terviu in.. „dublu timp'' cu 
Mi.hei. ~tnescu - .Emil Ca
lot,J. redactor la ziarul "tna
inte'' - DOlj, CJJl4:uzttor fi
inţei lne>aStTe "4~\onale 
eseu de l'Qn Ţănan.u , redactor 

.şef al .i:e.vlstei „Cronica~. «crl
i~l' ; Em'fnesco1Qgl!J - con-... 
diJi~ es~nfiaJă a. vieţii 1?045· 
tre · sJifrftuale - Andl An
d tti.-eş, d l rec tor al ·Edi tl.ll'ii 3' u
n'imea, scclltor. 

Din 111Ci·ădle shnf>9z,t0nulu.i, 
urm~rite cu l.nteres de .nu~ 
meroşli par~lclpanţl, s.a des
Pl':lns ideea neces:llă:lli ca1 în 
contlnuarţ, , să s~ acţl9ne-ie 
pef\tr\U cunoaştereai in primul 
Jind de către -ziarişti, a pu
bllclsticll eminesciene~ veri
tabilii !iCoâ1ă de · gâ?.etA'rfo. 
prin , c~U.t,at.ea scrlsu·lul şi 
demntbte pro!-esional.ă, A fos·t· 
evldenţfiat roiodiatii cllmat•JI de 
efei.~esceh1ă ar~-it-0are <:!~ c~·e 
beoef.lclallă. slujitorii p,resel, 
. diemaţi d dea expresie .mă-
1•eţelor ·reallzArl edificate ae 
p<>por.Ul noştru in arul ·5:0tta-
1Lsmulµ.i, cu pi-eţ_ădere in 
EPoCa· Nkofoe ee.uuşescu, 5ii 
contribuie la angajarea gindi
cli şi acţiunii oaîl1e.i1lloc mun
c1:1 in opet;a de inJăplu.ire a 
P.t11li;icu partidulu.1, ln .intim
f?lnarea cu nol succese a ce
tei de a 4~-a ani;vers~Ti ~ r.e
volu(iel de eliber.are ·soe1s1a 
~. naţională, anfj.~~lli i,i 
antrimperlallstă şi a Conitre.
sului al XIV-lea :aJ. P -C.R. 

Participanţii la simpozion 
- zlariştj, cei·cetA.tovl~ scrl
fl9ii din B,ucureşti, ta.şi, Cra
iova. Bacău, Cluj, Suceava, 
Vas1ui, Plitra Neamţ şl Bo
k>şani - au fost p rl:miµ,. ele 
câ~.e t~varăş:uil l~ 
Plqştinaru, poim sec.cetnl' al 
ComitetU:!rur jrudeteain Botoşan i 
al P .C.R., care a :făcut o am
plă prez~tiire a c~fazărilor 
din ac~t judeţ in aml $0cla
Usmului, în .special după Con
grşsul el IX-lea, rele~ind 
sprJjWl.!-1 perro.ânent ~ ~are 
.seci:eliarul general al pru·tidu
lui, to va ~ l Ş, u 1 Nlco)ne 
Cea~cu, U a'cordă dezvoJ
t.UrJI ;icesţttla in sp'.lilritul pro
,gi:an,iului de iirl;lorlr-e a tutu
ror 7.0nelor ~rl:i. 

La principalele manifestări 
dfn cadtu1 progcamul1,11 au 
P.aJlticlpat tpvarlişul Lază.i· 
a.ăClUOl,l, SeCJ:etar .CU p:r.oble
me.1e .de p rop.agandii al Oo
m1tetulul. judej.ean Bot4Şanl 
al P.C~ .• şi alte cadre din 
d0meniul m,uncU de parl:id şl 
de stat. Luc1·~rile simpozionu
lui .au fost conause de .către 
redactorlil şef' • al . ziarului 
„.Clop0~1.1l" - Ion Mruc.iinjuc, 
care, ImpreuniTt cu întregul 
colectiv. 1·edacţional, a 1~u.s 
mUlt suflet ş1 pricepete. in 
arganizarea aceste.I ma.nl!es~ 
tărl cu pule.mică rezonantă 
în conştiinţa· partricipnn{llor. 

EV'odirlle Clin curS,ul lilmpo: 
z. iQnajul nu t~t completate. 
i.n .mod !eviclt cu parcurge
rea, de cril-l:e . parli<lipanJI, a 
Uhl.il tulburător j'tmcrar bO
~ pe lµ'mele lui Eml
tieS<:u, cu popasuri i.ncă1\'!b.te 
de emoţie în lpoteştll copnă
t'!ei, ra casa t·ecent tec-0ns'tl · 
tuită, dar şi la 111acul ~!
lor albastru". apoi .la Po.m1r„ 
la, unde Joc.uinţa lui -Snmson 
Bodo.li1"('sc11 .şi cas't:nnul ·ce 'dii 
din nou în !loru:e, ingrljlţe 
toate, cu p!oşen.l.e, pAstireazii 
amintLrea tl'ecerli PoebuluJ ; 
dupA cum alte aşezIDnlnte 
mu~ţ vizitat~ âm:llit~c 
de li.urnele lul Nicol'!ile Iorga, 
Ceol'ge Enescu, Ştefan Lu1-
chian; .Uuşttl 111 .ăl ~ţ?loraşi 

ţj'n \!\\:\uri. ---=- . 
lntllnlr~a cu ac~Lţ: locu.rl 

sacre ~e sp.Lr:itualitiiţiI româ
neşti a 'prilejuit ·con.'itat:a-r~ 
că ·aub conducer.ea· 9i;;ganelor 
de p'.ar,ţlc.l si. de sta.t. gosppda
rli jude~Ulul, odată cu e~tlti
~ea unor noi l'eali tari so
ci~--~nonuce, a 1mel . noi 
1nfăt.f~ăti 1l looatlti\tll.or. acor
dă în t reaga cinstire înalnta
ş11or, ·puntnd in valoare plin 
atdîdanH 'ţ>lin_e ~f:! 'p;,i.<ilune cJ 
.iloollll t"Tadltle eul tu rnlă. 

n.$. 



,.. 

A leşll recent de sub 
tipar - tPrlm(>le exem
plare ti lnd di:itri
bulte cu 008.Zla si lTIQ>O
:donuhtl! „Em1nescu pu
bllclsl1' - supµmen'itil 
Li terar G.I ~u.bl:i 1,CJ.o
po~ul '!, editat cu pri
lejul .îmi>1Lllfril a 100 
de anl de la trecerea 
in nefllnţll a 3ul Mihai 
Elmlncscu. 
~tă pu-blloatle, 

pen tru care colegii bo
t.oŞâneni merită loatll 
l8uda, oontinuA o in
delungatl'l şi nobilă 
tr~Hle a pr~! de pe 
mo.l~gurl1e unde s-a 
n llsout, a co;pl!lii.r.lt. şi a 
1'cvenl~ adeseori. poetul 
n o.slru na~ionnl. 

Dlnf.r..o ~ugest:!vl tn
l.emnare a aut 1-0n Ma
x im luc. - redacl.orul
şeC al „Olopotulul",ca
N a Lniţla t edUarca şi 
a coordonat colectivul 
de lucr-u - aDăm c1i 
primele publ!ca\ti co
mcmora trv.e daloozâ in
di din 1890 : numărul 
„Eminescu" aip3.rut ls 
Bucuire,stl, dai· proiec
~t Ul Bat.9şlml şi „Ga 
zeta gateli,•1.ril'~r" pu-
b1 leatA chiar în ot'aŞU) 
de unde a răsărit Lu
cea!ărul. Cele nlal -re
cente tfn chiar de Is
toria „Clopotului ", ca
.re publică de clţLvaeni 
grl.U)aJe tenlatlce sub 
genei•lcul Eminesciana, 
lnclu7âlnd ~ici şt rezu
malUl ,;Cai etelor .Emi
nescu". 
Reţlnem clbt bogatul 

C'-'Prlns al celor 32 de 
pnglnl a:le supliment.u
lui tn~ernnărlle aonde
mlclenilor Radu VoJ-

ne.a şi Ale.xan,dr.u &
lllcl, ale profesorilor 
unlve1'S.i ta:ri Ion DOdu 
Ba.Jan, Zoe Dumitrescu 
Buştil~, Dumitru 
A!lmaş. ale scriitor ilor 
George Maoovescu, 
Toan A:lexa:nclru, Andl 
Arndrleş. Dumih'u <:or
be.a, Ion C1'ÎJ'lgule~mu. 
poeziile lui Marlfll S<l
rescu. Adrlian Pl'iuncs
cu ş1 Grigore Vlem. 

IDe as~ca. m·t!co
lul Inaugural sugesl:Jv 
Intitulat „ Inttind E
minescu în al doUe.'\ 
secol al nemm-irU sa
le" de Lazăr Blei ucu şi 
sult3 de pagi.ni specia
le oonsacrnte dr3ma
t~1t'gfei, implicArii în 
Ist.oria naţională, ecou
lui .l.n muzld, artele 
pla!ttJce, rneida!list!ca 
l'Qllllineasd'i şl ln oon
ştllnta unlversalA. 

Sumarul se întregeş
te în mod armon!oo cu 
oontributia iStorlcllor 
literari Dimitrie V~ta
manluc şi MihaL Dr~
gan, recent premiaţi 
de Uniunea So.r!ltorl!or 
penhiu contrJ·butla lor 
la edltal:ea ~1-el şl a 
cx:egeze:J mrune5iclene $1 
cu rePol'llaJele infă~i:.. 
ş11nd chilptll de '8Stâ7.l al 
Bo~llor şi IpoteşU'
Jo1• ~ ce s-a int.re
prlns pe aceste locurl 
perrf.ru cinstlrea amln
Urll filn \ei l ui Emlnes
cu. 

Ca revistă e gazeta
rilor, semruilAm in mod 
doo.;ebit arUoolul ine
dlL „Emilllescu publi
cis t" a1 em,j)nescologu-
1 ul Dumitru Murăraşu, 
Intrat în ll)06e:Sia Muze
u~ul de la 1lJ?ot'eiŞtl p rtn 
bun!S.vo!nţ.a lul r.ţar~ij'\ 
BUCUl'. 

.A:par!Ua la Boto-
şanJ a acestul număr 
omagial se constUu!e 
deopotrivi\ într-un e
veniment pubHcistlc şi 

un Q<:'l de cultură, prin 
v.a'.loorea l Ui ldeaUcA şt 
documentara.. structu
ra ~maUcă, pre7..e.nlia 
unor semnături mo.r
ca1n te ale culturl'l ro
mâneşti contem;porane, 
dlversitate.a l:eono gra
flel şi eleganta solutii-
lor graClce. 

B. 6. 

„Cunoaşte-te pe llnc 
insu\ I " este genedcul 
cai e reuneşte aproape 
întregul conlinut tema
tic ru alm4lnahulu1 en
clclooC?dic uContempo
rnnul'', Realitatea ilus
frntfi, Hpărut in nceas
UI plimiivară . Aşa cum 
mflrturlsesc înşişi reall
zalorU acestei' edltjf, 
(coordonatod Mll-cea 
Herlvan, Elena Mari
nescu), prin sulta de 
pagini şl-au propus s:4 
1 eallzeze , o antologie 
cii mal cuprinzătoare a 
aa:stel ndzulnte umane 
de cunoaştere a mls
terJosulul propdu-uni
vers-lnwrlor". lrntre
prln.dez~. trebuie sn 
1·ocunoa.ştem. pe cil de 
~mb1Uoas4 pe attt de 
dJflcllA, dar nu mai pu
t ln Jspl tltoare. 
Aşadar, cu excepţia 

paginilor care deschid 
almanahul. reunind, sub 
titlul generic sugestiv 
formulat " Oameni care 
şi-au asumat islorln, 
momente isU>rlce care 
au J•elevat ~e:ni1" ax
llcole ·consae1·ale celor. 
două antverslki de 1·e
zonanta Istorică : 50 
de aol de la 1 Mai 1931> 
şi 130 de ani de la for
marea statului national 
rQmt1n sau a celor de
dlcaU! dtorvu proCiluri 
şi :fapte reprezentati
ve ale unor conducl\
lor.i revolutlon.arl, din
tre caro nu lipsesc N. 
Bălcese\I, !I'. Vlad!Jnl· 
r~u. :M. K ogiilnlceanu 
şi alte Iiguri ale 7evo
lu1îeJ de la 1848 d in 
l'irlle Române - volu· 
mul cel mai substanţial 

al publlcatlei insumea
zl conlrlbu.tii ale unor 

prestigioaso pe:rsonall
tăti ale culturll româ
neşti şi universale la 
lărgirea orizontului de 
cunonsbere despre psi
hicul uman, din varll 
WlAhlurl de vedere. Ci
tim astCeJ cu egal ln~ 
res cele c1teva exţrase 
pe teme ·pslhologlce din 
„Soclolog1a succesului" 
de M. nniea. •r. H'arlton 
~ şi amplu:! articol 
semnat de Constantin 
Oorgos inUtulat, Jncl
tanl : "P sihlcul : t..rase11 
istoric a1 cunoa.şteril Cf'

l ei mnl lalnice dlnU'<' 
renll!ă~lle interioare a
le omului" , confesiunil1t 
de creator-I Cde la Ga~ 
briei Garcia ~rque:t 

la Arthur Miller .şi 
.Mario Vargas Llosa). 
paglnJle de · antol~e 
S.F. sau cele reunllf! 
sub lltlurlle „o lume 
de gindur!, l'riairite şi 
dupl'l lumea ecranului" , 
„tnlimHaten psihică 11 
vedetelor ln ·revelator" 
ş.n. sau „Incursiuni 
psihologice in tipologia 
romanului detectiv" (de 
Stelian 'furlea) .şi „Pro
tllul moral a l :fnvlngl
l()rulul" (de D um l:tru 
Nicu). O mentJ.une a. 
parte ipentm cele „OJ
lcvn sugestii din tomu
rile B1blloteclt din Ale
xandria ". ca şi pentru 
calitatea selectiel Pa&l
nllor de lliteratură. tn
tregul conţinut tematic 
este excelen1. pus tn 
valon.re de o gratlcă 

Inspirată, valorWcînd 
la maximum pbsiblll
tA111e o.teri.te de pagina 
de fonnat 33 cm I 
23.5 cm. precum fl 
de o iluslratle i)Q&ată, 
weasă cu deosebită gri
jă pentru expresivita
te şi potenţarea mesa
julul identic. Cert este 
că ait1t prin conţ.inul 

cit şi prin forma a
knd:!vă de prezentare, 
realizatorii au ret1$l·t sll 
găsească formu:la cea 
mal adecvată de a-şi 
asigura succesul la un 
public cit mai larg. 

M. C. 

,, 



De Ziua. 
In or.ganbncea Comitetului 

slnclkal de sec~le P'reSă din 
caQ.r1,d Sindlcâlulu.i :Presă Şi 
Edlhirl - Bucureşti. a ~wut 
lo:i ·dumluioă 28 mai a,c., o 
manifes t.nro deosebitli, pr11r
jtlitli .de sărbătorlrea Zilei in
terhaţ,onale a ~p1Lmu.i. 

Program u} a cuprfn!i, inlr c 
altele, fumu\ (,le an1mnue 
·nustralion ,,Dot şl cangurul„ , 
i::obcursurl dc:> desen, de tro
tin,,et.e şl _'trl~.iaJete cu „pr,i?.â" 
~ nticu\li L~arlle!)'n\n,\i. 

'llot ln aceeaşi rl, l n Holul 
-si'llil „Flac:i1•a '1 B fost v,el'ni
sat!· o ~~1Jozltte de ilustraţie. 
de ca11te, 11~11~8.tti ~e cel Q.U\i 
pl'estigi~şi gr.aiicien'I : Do~e. 
SUtn, Of elill Dumitl'eseu, Va,. 
sile Olac, Francisc l{n lcrib, 

cqpilului 
'Dobri<:ă Du1iiftr11, J\:f<itLy As
lan. Pompiliu O rmt'itrcscu şi 

Laurenţlu SMJu. 
L a i·euşi.ta acţiuntl o eon

trll>uti~ de6seoHă .au ăvul 
conducc:rjle ,reclac\lei revlstl?
ilor pentru coi;il şl ~le grupe
i.or sindl<l'aJ(l, C.'.lre flll sbimu
)a·t întrecerne, nco1•clîml .di
plome. h1l u1 ur tQplil.or p 1•e 

<\U'ul ş ! r>l'emil. 
ln nceenşl !\e.rie de mani

·!estări. lnl1late .de Sl·ndlq1Hul 
J'lresii - B'ucm·eşti , l 'llni 2D 
moi n a.Vl;lt Joc 1B Sala dit 
1mm n ttrii un frumos sp <.>et..'1-
col ţledt?at cqpiilor Şi sw;ţl

nut de corul „.~{lni'-Son·&" , 

condus tle len Luchinn iti
haJe. 

. Schimb de experienţă 
i<co·nlinuare i:Jtfl. pag. 1) 

,re pdvlind J>el'Stl~Vciqe an_l,lilul ţu-
rl&'tlc estival J 989, ·.Jlllnlskîl'l tu-

ţrJsmul ud a răsi>urns 1n•l1l•&bâ:rtlor a
j dresa~ oe ga21eţart • . A1iît cfln ·eJ<
' punere ci~ şi Q.ln ~ăs.Puns.uf.lle Jo 
·numeroasele în:ln:ebări, s..,a. desprllns 
'ca ·o· Mee di:r~(lo..'tt'e pr.~u.~1·e:a 
.M.litisteruLui ''l.'ul·tsrriulul tPenl:r!.i ca 
sezonul estf~al 1089 sn mEht"cheze 
antJil aicestla un salt fa ceea ce pd 
v~ ll"ilvel'Ul cal I lntlv <i,1 setvl cUQoi; 
caTe, alături de ·diversfflt;.trea şl 
îmb<>.gătfrea m l :Jloacelor: o.f«l:lie d>a 
tull'!smuJ mtcr.n !$1 t n !.eima:ţj'oruil1 6'ă 

! coo.tirlbule la mal buna valor~ticare 
a inlPQTl.anfol<n: a:esurse d~ , ~re 
dispUDem. 

• ln oontitinuare, au avut loc dls-
cuţU. ipe mar.g:Î11lea 1·eter.a t~o1· .p t·c~ 

·zenta* im ca'drtll Schiiribulµl de 
! e)(jpeijienţă. Cei. ce au. .Luat cuvintua 
iau făcut interesante l)TOpuneri 
prl:vlnd ,ioi cÂI ş:I m·etod.e de ~:r-

~ f~ţion.aire ~Ofes'l~ă,, CIJn;bt,'e. care 

lretlnem : O mal atentă prMCUJ>a
T& ln ca:drul 'forme1or ae. perfec
. ţţonau profeştomiJA şi pen$ru c.a-
11.&idea. e.'<prlmărti publl<:!stlce. 11~
tru ·acuro.i'cţea UmbaJul.fil (Pop Si
mi~, .r$d or şef aa 1·evlst~1 „n 1:1-

l mânia pltor~fi); Ncc'esit.ntea im-
pllcllril in mal lll'âre m~ul'î?- ·a te

~ d&eţWor jucleţeno iu s~ect-area 

·candldaţt)or pentru fnvâţlimmlu1 

Iii arltltlc fi ir ur an ilritH c.vo 1 u ţh:ii 

·12 

acesto.ra. pe p:u-cunuJ celor elaei 
ani de stw1iu (Constantin Amariţei 
- catedra ~, teoria şi ,practica 
presei d1n ca<l'n,tL Acad'emlel de 
Ş.ttmte s001ru-;polU!cc) ; Reall7.area, 
in viitor, a u:no.r seblmbuti de ex
perie:n~ii intre at~Jruele profeato
llalc ' clin filfe,rUe r~~u C,V.esne 
Zam(lirescu. ~ ,.MUITloo") ; La reu
niunile asoeia4illor profesJo~~ 
uJji. cons.lllului Zla.rişt.ilor al- fle 
irivU_aµ şi redaetorl ·din presa Ju
du,canfi (01.'t„ ·Rusu - „'l'dbuna Sl
bl'Uliul "). 

A lua~ cuvinlul ap,bl., tov.a;răJ.a Do
brUa 'J'lrlrain, ~I.nite al, Unlunli 
Slndie~ttelru· din tnviitlimint, Ştitn
tă, Cultură, FoU~„ Presă ·şi E
dituri care a. arăţa't, ~ . H1cră:~.~ t dih 
l n.t.reaga presă . sot1sA şl audio;vl
zos111. au jinţeoles su ac.tlooeze cu 
lna1tli ~îispund~re comurilStă, cu 
splÎ'lt revohiJl.anar pentru a, răs
punde im,po~ntelor S3DC.i(lll, c.e
d nte şî orlentărl puse Î'n fa:t.a pre
sei <le oo'ndUC'ă't'orul -part;idUlut şi 
statului n0$;1:"1·u, tg\1milşu1 Ni.CQ"jae 
Ceauşeseu, Re.fer1ndu-se hi .redi
:mensioJ\Q,l'ea eforturllot de pel'fec
ţlonare şl autopeifecţionare pollti
co-eC;tucaliva, în i;copul creştenl ~
ll l!i·lll Cllm1Qraulul pul>Uclsti!.c, \•orbi. 
toarea a expus cîteva dt;ree-ţU de 
acţiune care vor trebui sli stea 1n 
atenţi.a or~lor şi J)rgani7.alll1or 
slndi<;;i1e din pi;es:a scr!$A şi audîb
vrzua~ to perJoa<;fa ce urmew : -

~ iml)I.na:rea. or~nl ci\, î.n adiivl.
ta tea 11ublicistfoă, a co1111pc.te1rţei 
Poli'tlee cu cea· .pro(esiona'lă, la 
care s..n r eferit de l:lumet'Q3se ()t'i 
tuvatil,şu I Nicola e CeauŞe;;cu; 

- org,m'iza:i;ea mai m\llitor dez
bateri -pe ,probleme ce vjzează C<l
li ta>tea demers.Ului pulYii<ilstlc, p1·e
!>cuparea fiec.ii:rul gazetar pentru 
propl'Ja perie<:ţ1onai·~ pollttcă, -id.?-
.o.Jogjdl şl' prof~i.on!llîl; • . 

- comH:etele sindl.Caie sa ini ţl
eze 'llrt" .număr spo1·1 t ~e- acţiun I de 
infomiare şi documertfa't'e Care Să 
! le a'POI val6tificate in pa,gtnll.e 
publicaţli1,or ~ecLive · 

- aoor&:r.ea unei a~·'ii ·spot~i
te mal· bunei organi~l\rl Jn cadrt!.1 
i'e'(ln~ţmor a iconcw:surMor de pu
blicls'lfcă şi fotografu de p:resâ, 
organlurt anual ~e GdrisJll'lul z 1a
rlştbldr; 

- comit4l~e sl;nclloatelor crule 
:reunci;c mal mu!il:e pubHcn.ţi! să 
'îndrume şi să confooJ,ew modul 
in ica,re grltpele sindicale sprijinii 
oi;g;a,nizaţiiile .de partid şi oondt1ce
rlle redactlllor în apttcaron mii.surl
Jor sta:blllle pentru mal buna 01·
Îanizate a m1.µ1.ciJ, <Penlmll inlAl•l
rea orc:linlt şi dlsclpliil'lel. a 11;p l:r l 
tuli\ll de an.~jare în îinc,lepli11lreo 
sarclnl)or ce \le reYln : 

- fo cadrul .adunA1+11or [ unare 
ale grupelor sin(li.ţ.ate sA se utUi
zeze 'in mal ma.re măsurii C.litlon, 
c~ act de .lrl 'tervenţire nemljloclt li, 
ef;fclenf,î\ ln i·emeâf.erea unor lip
slll·i ; 

- lin it<>ate r.~,l:acţiHc :iă se con
solideze spfri.tul · de ecp!pă, de tn
trajutorare §I oolegkillfate, de r-es
P9rJS,abilftale $f -p·mnanen:tli . 1. UPt.ă 
pentmt mentlnerea pre'>~fglulllL zl
lll'Ul'ui. 

ln tnchei.erea cu~ul,µ11 tovarlsa 
Dobriţa ',ţJgAran a subHni.at cl\1 
„fo co~ cu totl cei e;e muncese 
i:t) pakia noa.$11, memb',-H de 
sln.dJaat d in presă, sub can,dueerea 
organ.el9r ş~ Qt'garnl·z.aţitlor de p.a:i·
tld, sînţ 1t6tăci:ţl sli ~că tot ce d~ 
plnde de. ei , fu v.ede t,ea unlll'U :e
forturilor in.tregU1Ui p0por pentru 
bnfăptu!J·ea exemp'lal·ii a 'S.S!1'cinilor 
nctwil.Wµ!' clne}ruÎ'l, 'fn15mpjnind 
cea de a 45-;a .anivasnre a· el ibe
rării ~~'Mi· ~1oastre şi Congresul ~l 
XTY-lea al pO.v.tidtliul cu. noi şi Jm
~tmlte iinpîtnil'i .i,n activtt.atea 
p Ubll_cls tlicli." 

Prlin tematica d~lin anico1·at~ 
tn actualHatea p,1-eoeupl'lrllm: ga~ 
tbe.ştl, prlil1 ipundele de vedere 
C'1'Prlmn ti? în r eferote ş i tn celclatle 
li1ă ri de ctlvin.t. ca şi prin grilă m~ 
rjtal•ie· a gn74elor de a ot,ga nlza 
W\ nro~ll,r!l echlllb"rlft de ~ctivilta
le Şi pettecere ull.l~ ~ limputul 
llbm· i·euniunea <le la Bi;aşov a 
co nst!tult - 1p·entru t o\1 cei pre-. 
ze;1\l - un ·rodnic î i util 
schimb de experientA $1 opinii; 
vizl'nd căile şi metodele cele mal 
efî<ilente de sporire a c:DlltAtll me
sajului pţ\b11cli.'"llc. 



Pe teme gazetăresti „ 

Presa, modalitate specifică 

de modelare 

a persona·lităţii umane 
Odenlind aspi rall'lle şi ~<ieâlurUe 

grupuri1011 t!qciale dîrol'n 'll se-adre
seazl tn .cronco1:danU1 cu p1·In cl
piilo i deolti~Ice ~e giwerncază soci-
0tatea~ p~. 'nliJJoaccle ae info•
rnnre in masă · in gehei;-al rep1·~1u„ 
tă, tă.ţii, indora1a, o moctu.Utate spe
c:liică de incHlelal'e a f)cl'SOnalltătli. 

O privire a supm nutulul pubU· 
alslfc in ~·~ecllva. 1·apopWlul 'li1-
formajiv-formcwliv P.enl1.lte (eu ar
sumenl:e bJrn<J eunosou~c:. asupra el -

„ rot•a nu QSlc caiuJ să i·ns.îBtnm aici) 
e10nstith1rea !aptului că ln:fo'l'maţin 
~iarli.tic:ă D\1 se i;.e~umă la ~Orl)USJ.ll 
ştidll>l'. al cuno-ştinţelc:u· eu carac
ter de nout:lte .cup1iJuse ln ie.~
Jcle ~i imaginlle publicate, ci se 
consliltuie din ..\.alalitatea semnelor 
şi semniiicm.tlunr aoin\m:ca.te. ln
clu~v ol'Jn stibl~.:dUl $(!.rllturli. ţ)l'i'n 
fdfograOI şf <ulvHeol't1ra gra.!"lcl\. Or, 
toate aces'l:ca nclioneazâ, în m-Od dl
rm•i t asupr-4 personalltil.lU reccpto-
1-µ.\ul. In runc\le de sr;cclllcu'l el. 

Pentru a-i putea pune în lumi
nă vuJQarea. informaiit1 în general 
sl cea .de presli i.n pavClcu1ar 'tre
buie. c~celatti în J)e.1,-specUva 
gt<1baJ!l ~ genezei. strnt:turi1i. 
I rant:mfll•11ij ~i h:cc_plăr11 ei. Pro
nun \indu-sc :eiihrlc allur>l"a.. ~·yeni
m<?n&elor. i clcllr>r si penmnoHt~,tUar 
lumii. ''i'fl.lt"a exctcit.ă ~ Imensă ln
tlmm\ă prin ll~:.;atl1.t si call~t~a i'!
forr:na\iel. explfoutle şl pct:"S1:1ash10e. 
"l'ol()(Jatfi. !a'dJUind schirpbul i:le 
cllnoşf.infe şi j1.1dooti1. opînll s i e-
moţii , promo~a'rea un:oir ' 'IDOl'i şi 
idealud, en clisPltn.e de o· mare - Pl1.

tere in.tegraitoare. 
Este limpede. :a®(la,r. cll. penţ 1·u 

a realiza .acesL ptoces complex .ele 
comun,Icarc si a giist , codul" op
tim intrn ·emitlllor si recep tai:. o
mul de p1•cs:A trebure să fie un 
Coarte bun cu:no~tor ~I grupult.ii 
socIUl ~r:ţtln i se adreseal'~. l?TtJP 
sOciaJ animat.. !h:esfe. de valori. i
cJ.ealurl. -1'!1otlve şi Jnte~e comune. 
dar nlcl!tuit din personalităţl dls
iincle. 

! n con~pţia P~rtldului· no.-.tru. 
in ope.l'a de exeepttonaHi vnlonre a 

~cte~atUlu1 Silu gan~:-a1, ai'llmali' 
de un ·profund umanism socialist 
rllvollltlona r. pcrsonalită·tii umane, 
dezvot~i imle. confh1uc, ln <;On„l)r
da)l't-0 t:'U noua reall!;ţ\te tl(\pnomlco
soclala a :;ocfetăt ll noastre. 1 se a
co1'dn o a tont ie dcosetiitn. .;Socia
l lsmUl - a1·ătn ti;v,amşul Nh:t~l*1e 
Geau~ciiţu - asîgurii n~[{estarea 
mu.Jtualci:ală a pos1blltităţ11or de 
·croot,ic. ale in<]îvi(lulul şi Clltcdlvl
tiţfl. IJicliida:rea ex1?,Loa!Jli;U Q.mulul 
de c~Lr;e Qm a d~c~~f.llaţ persoua
Htatea llO'lDnă, ·cremd cond1 1.iL pen
tru întJoi:Irea: er. ~enttu afitmnrea 
ffilk!UveJ ş1 capacltl\U:l celor (.'e 
muncesc ll'J toate nlahurtlc acli'Vi
ttlţti sociale''. '.Ev-Jdent, in luminau
nu'l dete.t"tnln•stn n<1cia1 rl~uroii a
wire cu tol mal mul\ă ola1·1tat1? ne
cesi.talea unul impleltrl arn1rJ1'1ioru;.a 
a neea<ătăUlor sodate ou Meesitli
tltc Individuale. \!nînd seama ~~ 
numal Ir) conC!i1Ulc de-.:voltm-U I.n
lregil natiunt se Poate ~sigura im
pl1n1rea nă~uin~elor lndlvizilot'O se 
pol promova o cultură nouii şi rc
'1a~U rioi icrtre oame:i;ii. 

Sjtu.ind omul rn ctentJ:u.l lu~uror 

preoaupiir-i,lor teor.etfce si nrac~ic

~le Pat:tld,ul~L - J n contextul a c
llviU\ţU i;?ene.rale de organ izare şi 
canduc.ere şltin\;itlcii <l socletliUl - . 
ln vederea crclirH co.pdl\ilrl~r obtec
Live nee:esa1<e ~.ez\'Olltăltl i muu.u.-.
leralc a aceslula. gfndITea revo
tµUOJ'ladl. u s001:ctarului gene.i<tl al 
parlldulut a slrudw·ait not modalt
tl!.O .fu:ndamenl.ale de lm pllnlre e
seritle'.W a p~rs0m11i.lătJJ umane, ln 
ace-St caµr.u, p~esa d in RomâTil'a 
Epocii Nicola e ·c~uşeseu este che
matit s4...şl ampli'fJ4?e funcUn fol'ma
tivii. contrlbulnd. in ansa.mbluJ fac
torilor eduea\Jonali. la l~µr.lrea o
mu~uj nou. cu o perso~lt9.Le muli. 
matetal dezvoltl:ată. devotai!: patdel 
şl partîdu~ul, ·cu o înaltă: eonshlnţă 
revoluţionara sl un ori'tont de cu
npaşte..-e larg deschfs cliU:e cucer.i
nlle mlnţl.i dlh e poca con:lem p<>ra

nll. ca şi din întreaga e.volui(Je sPI-

rHuaI3 a· POPo.rlllur DD8tnl, a jjtne-
n,lrll . . 

tn perspec.tfw1 u:aduc:ern necen
tenil.e ln fapt a acest.ul d.ezldeTat 
trebuie evideJ\ft&f cu cladl:ate ad'~ 
vărul p'o~Mt cii~ o reală ·co
muQ.i.care, pcln Lnlie1mediul actu1uJ 
pu.b4<l!lstk, cu 1tmi:iUcita teall.1.âre a 
ac~iiunu f ormative ASµpra pe,r$.Pna
!i ~ă\U µmane, presuP'"'~e 11 temei
rutil cunoaştere ~tllntl!icti a rn~r
turj !ol' dl.iltre econofu!c1 polltH: ŞI 
psihicul uman. 

Polit ic~ 

Presă, 

Personalitate 

Este un -adlnrfil• ax.itunalic ,f4ptul 
ci 1J,ecare om se tnci.tdr®Zâ in sO
clelafo iutr-o l.'etea. de a partenenţe 
şi rcJal~i în care~! manlfestâ oci:
son'1llln(ea urm oplnll. Eveillmen.
~ele pu!)llee nu evollies.iâ\ fu !u
rnea modelilld decit. sub preaiune.a 
~plnie!. 

tn ultimii i'lllll:mt~. oroblema se 
:rreducc: ln ropolrliwtlle .dtni.re presă 
~ i oPit$ publicii„ &viod Mi ·v~e1-e 
cli ~te,asla i;lhi urmii lflle:-ese:ii! ill 
cel mui inatt. gmd politica. deoare
ce ru·ll capacil!Uea să fo.Cluenţeze 
ci:tnn.U c.venimen.teJ{w. 

i'{u ne propu.n:e.m in cele ce. ur
mea7ă o prJviiro exhnuslivă asupra 
nip0rl ucllor C!Jn.ti:~ opl'nJ'n l:ndlV'ldu
alâ şi <.tplhla <!Oleclll va io peiis·l;tec-
1:1 va maniiestăl:H pei·sbnal'lWHli u
mane. Ceea ce ni se pru•e· lnsă de 
i11- sine int~es .estt? J:aolt.t1 dl atltu
dlJlll~. c<>mpodrunantcle. opJnJlila 
lndi:vldu.nle se Jnt~teaiă pe 
clnmrteJ,e comuniicliI;Ji umane, i'oc-.n· 
lhindU-se, #truclunna\.l~se Ui con
sem;, sau diferlt devenintl aUceva 
Jecit ·G simnJă sumâ arl•tmetkâ. o 
muJWm@ ~lzatli orlo ju:>:tauunc
rea indlV!tlUAJUlul Dln $11111iu1 R· 
ceşt(lr i-on!Jucmţe ,lîe n11=;t.P „ cnn
dultă da IUUiP; col ... c!Jiv'l. lil~J· nr" 

· ceolcJ~. ncewr.t!t fli.ml rmi.ni11 n n . 
bllcll 

C<lnmle.'\' lf.at ea şi flnicjJJl.at~'I'\ 001-
;:iief 1mblree t~zuftil din snecl~cl-

tat~tl' !Otniclurii sate ln care sint 
inco::-RQr&t:e a.tl l;udlnl tn'di<yidual<'' a
~ul)ra numeroa.'>clor nrol)Jeme de 
.in~re..-;. nubHc. marcate 'de d·lveT
i;ttat~ sonRih!liti\ţi l umane. de fn· 
-nu(!nt'<.>le a.r.;unrA conv!n<te«"Jlor In
fim<! sl a iudeclltUO":" de \ralo:1re e
~erc.tfah! de seturi de factori .soci
ali oolit.Ici. tdeoloilci. citltura11. de 
Roă.'l"tenen~ de ~D sl de PSlhoto• 
~ta l•rtdlvldualA. Oolnia lndlvidtmll 
e..'tnrlmă un sentl'mt>nt subîeet:r~ 

Ol'; mull,1,ţu~ea şu'b!«UlvUl~ in-
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Pe teme gazetăreşti 
dlviullor, revărsată to curentul 
op lniol oublice - duoă cum :se ex
prima Gabl!iel Tarde - este ,.pre
cum cw;getea norilor sau virteju
r.tle unei ape curglitoare". 

Opinia publică impune. lotuşi. 
un anumtt grad de uniformiuu:e a 
alltudlnllor individuale 1atli de un 
ob iect precis, oare crează o „ vogii" 
tn orientarea adeziunilot·, '> anumi
tă direcţlonru."e in va1oriza:-w .socln
lă. Curentul de opinie se lndreaptă 
tntr-o mişcare dlalec:tlcfi. către unul 
din oolil ijt.lludlnit Po~lblle ~ 0 1'0 
sau contra - fală de o'blect'U.I do. 
referlntli. Ooinia publică asupra u
nei chestiuni este atitudinea de 
grup, socla l ă. dobindllli convergenL 
la ~oUul unei lupte de opinii. din 
d lalecUca contrariilor. 

Propaganda. cu ansamblul ei de 
tehnici pentru lnfluentarea puou
culul, operează persuasiv a.supTa o
piniei indlvJduale sl colective. Re
ferindu-se 11.a oopacl!tat.ea de 1n0u
enţare pslho-soclalA a m ijloacelor 
de propagandă, Pentru Pânzaru a
r(U.a : ,,Propaganda este un mijloc 
lnstltutlonalJ28t de Influenţare or
ganiz.ală a concepţiilor. opin iilor. 
C'omporlamentelor indivlduale şi 
cCllectlve. Pro~a.ada are d rept 
scon Influenţarea .zonelor profunde 
ale personallătii umane, respec
t.iv propaganda are ca spao acţiu
nea as1.1;ora convlmcerllor Ideologice 
ale oamenOor. Ea nu reprez.lntă 
pur şi simplu un tact.or de creare 
a unor stări de 51>lr lt sau a unor 
c:U1nat.e care stnl foarte mobile. ci 
urmAreşt.e ln.Cuzarea unui sistem de 
criterii. de valori cu a.iu1orul că
rora omul sA se orienteze de-Sine
stAtâlor ln diveT$ele sfere .ale Wetll 
sociale - ln oolitica internă şl ex
ternii, în probleme economice, )u
rldlee. în Ideologic, in culturA. în 
viat.a c:otidlană." 

tn diferitele tipuri d e socletiU 
umane, oresa sl celelalte tmdloace 
de tnronnai·e in masă exercită o 
i.noortanUi ln!luenUi asuora ooinlel 
publice. 1:0cma.I prin in~rmedlul 
„asaltului" asut>ra fJecăret l>el"SO
nalltAU, contribuind, tn acest fel. m 
fonnarea opiniei oubllce si. tn a
celaşi timp. la afirmarea acesteia 
tn viai.a socialii, la orientarea. 
cursului unor evenimente. Actlo
nind sistematic. dll'ect ş! persuasiv 
Rsi1ora opiniei tndlv·iduole. cu alte 
cuvinte asuora malerlalulul consti
tutiv al oolnlei publice. oresa tşl 
indeplin~te a.~el funclla de re
ceofor, uurtător. şi trans(o1Tnator al 
opiniei publice. 

Desigur, mecanismul sublil ni 
conturărli opiniei personale şi, pe 
această bază, al aderădl la o nnu
nie atitudine comună de grup so
cial :-.c intcgrcn2ă procesului cu
noaşterii. Geneza atilucllnll re
clamă lnlormaţU, cunoştinţe, In
strucţiun i. lnr tn condiţiile conglo
meratulu,1 1n!onnaUona1 al lumii 
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modeme. acea Informatic orientată. 
cel putin prin crll.erlUe de 5elec
La1·e ş:i de p~zentare a el. 

1\: a bine in!otmat oste propl·iu 
0111ulu.i societă.1ll dezvoltate. una 
din concU(iile evoluţiei sale, nle a
dapiărli Ja r.ltmu.rU~ şi complcxi:a
too marf'lor clvlll1.atU, ale orlenl(1rii 
in mult,iludinea zom~ll,r do? Interes 
~re iJ soJlcllă. MedllaUa pţ mar
ginea .fenomenului consacră a!lr
malia că personalitatea omului 
modern este condftionaLi'i de volu
mul, catllalea şi structiu1-a lnforma
Ullor asimilate. 

O ol)inle publică activă. eficientă 
in cllrccţla progresulul. nu se for
mează p1•1n stergerea dl(eten,telor 
Individuale, pr.ln dogmallzaroo ş! 
banalizarea judecătilor. ci orin cul
tivarea iunor puternke personalt.tAtl 
indJ'v'lduale, la sca'ră de masJ1, prin 
r~er<:tarea dreptului tlecăl'ula de 
a se pronunţa asupra activitt\lilor 
cu Jmpact social. M:al ales în soci
alism. conducerea democra.lăGă re
!u1.ă IormuJa unui om standardizat 
A~ cum sublinia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu. „avem permanent ln 
vedere raolul că fiecare om are ln
dlvldualllatea şi personalitatea sa. 
bine dJsUnde. Trebuie să exlsl.e 
'dep11nli clacitate : nu ne propunem 
uniformizarea omului. Aceasta ar 
Ci o a bsurQ.Itate. un nonsens. Ur
mă,rJm crearea condit111or celor mai 
propice ca omul să se poată mani
fest.a plenor în t:oate domenme 
vie \ li sociale. f.lecar e cu capacltfl
tl'le. personaU'tatea şl ! elul său de 
a U, in sphilul comun întregu so
cietA{l. al d:ra~osleJ de drepta.ie sl 
de adevur. a1 curaj\,llu j si cinstei, 
al simplilătii al hotArirfi de a 
lucra impreunli cu semenii săi 
pentru rericit'ea prop11le. pentrµ fe
ricltea l'n1regll socletiiţl ". 

Modalităţi 

de acţiune 

publicistică 

Desigur. puterea de 'inlluenţare 
a mijloacelor de Informare in ma5ă 
este condltlonată de numeroşi fac
tori. eJCist.ind o serie de condltll so
ciale sl psihologico care mediază 
această' intluen\4. · Aceşti fact:o1'1 :;e 
situea?.il complementar sau in con
curc.'l lă cu influenta mass. media : 
de regulă. lnfluenta ~1-ese1 se ma
nifestă tn dltectla intArirll obîşou.
intelor. atitudinilor si oplruUor e
x lstcnte (mai ales jn condl:ţllle so
cietă1dl capHailste, unde deţin o po
zi iie dominantă mijloacele de in
formare în masă de orl.entare bur
gheză) ; o presli :revoluttcmarA, so-

clalistll, ac~loneaz.ă - de!dJtur. nu 
Izolat - 1n direcţia sch1mb!irli a 
Ut;ud inllor şi compoclamentelor, de 
la cele DOlitlce la cele elice şi reli
gioase. contribuind printr-un efect 
cumulal .in llmo. la J'cali7A'lrN1 ma
relul e!ect transformator cu carac
ter irevolutlonar. Cercetările aratu 
că mass media induc. pe termen 
Jung, o serie de schimbări imPor
tante în dlfetite domenii ale vlelli 
economice. s@<!lale. Politice, precum 
şi la nivelul soeietă\IJ globale. Ele 
contribuie la schimbare.a u nor o
bişn,u.ln\e şi deprinderi. la lomnarea 
de noi compo1'flamente. atitudini .şi 
opinii, }a schimbarea JXY.;:i\lc i U&iâ 
de valorile tradi,\ionale şi ln nccep
ta rea unol' noi valori sncia Ic. ' 

· 1n activitatea sa persuasiv- tonna
livă. un element fundamental oen
ku presă îl conshlluie, credem. a 
traclilv~Latea. Spre deosebire de ca
drul didactic. să zicem. care in 
t impul actului de tnstrulre-cducatle 
poate yedHca Ln pemla~enUl aten
t la cu cat'e îl este receplal mesa
ju! de sub!ec\li cărora li se adre
sea?.ă, ziaristul nu-şi poate asigura 
această a'tenrte din pai'~ea receo
torut1.1-t dedt prin ~allzarea unor 
articole incitante ş.I atractive, c:ire 
sl'i răspund~ lnler~ului sublecttilul 
sau grupu!UI tle sublec~lfreceyH11rl 
vizaţi. 

tn aceaslă acţiune de influentarc 
a pe1"8001.alltt'1UI (şi, Jmplicll. a opi
niei publice). presa incearcli sii de
baraseze evenimentele de abslJ·ac
Uun\ şi detalii nescmnl!icatlve. a
pelind la moci ele, pilde. . drama tl
tiiri simplificatoare. la lranspune
rea ln.leligfl?llu.11'1 în sensibil. sol'<: 
a obţine o explicaţie accesibilă tu.
lturor. Pentru n evit.a teoreUzarea sl 
1'ăceala temelor abstracte. ziaristul 
caută pei.-sonalitllU care tntnich.i
pea1J1 o ldţe. 

A!!Jact!vilatea pre.<;ei rezullă, in
-lre altele, d in comunlc;area al'AU
lne.ntelor. fa.1>!ielor. ide.llor inlr-o 
asemenea manlecti incil s.'\ lase cl
ltitorulu1 Ubertatea de a alege, să 
stimuleze travaliul Intelectual ln 
sensul emiterii judec!\tU de valoare. 
Comentariul gaze1.aruluj este che
mat , deci, nu inumal sl athme. ci şi 
să dovepeascli, fa r demonsţrnUn 
să aducă elemente convifl.tlătoare 
Prin procese congoillve care impli
că dlscemămtnt Gazetarul işJ d1>
r.eşte să file „condud'ito1· de ·op,Lnie1

'. 

Dar. oferind !ormule binecunoscute. 
din care nu se poate cistl~a mare 
h1c.ru pentru gîndlre sl senslbltltale. 
absolvii de cilriozltate cltltonil. 
nu-i stimulează pasll gindlrl1 ln 
cîmpul de gravitat.le ai Ideilor sl 
opJnlllor controvei·s:ite, ni conflk
tuluJ dinlre nou ŞI vechi. dlntl'e 
bine şi rău. al dramatismului v1et l i. 

O oresă cu priză. lar~ă la cititor 
se realizeaz.ll prin mişcnrea con
fl.idLualA de Idei. S piritul critic. re-
cunoscut ca profund crt'Stor. este 
lndls-pensabll pttesel şi. ·de fapt, Tn -

Gabrlel NASTASB 
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Un colecti·v tÎnăr 
la \/Îrsta maturităţii profesionale 

O zi în redactla 
gazetei 

GoleeH1}ul reda.cti.<mal intru1111t la. .şedi11 f.a s~pt4:'f1H1ra llf de 11.u,inlft 

P rin comvaratits cu celelalte oritnne de presil judtţwe. Wt7.tsla 
„\· r~niuri M i" - Clilfiraşi esfu foar te linilrl. A implinlt abia opt ani. 
fllna do o "irstu cu Judeful. Prltnul el numl-r vcclca lumJna th>arulul în 
23 .ml.ortic Ul8l. la două luni după lnfllnţarea aCC!t tula din lalţlallva con
tluccrU de i)>nrlld. a se uclarulul siu generat. tovarişul Nfoolao Ceauşescu. 
ln C:::l(lrul pol it1t"ii coni;ccv.,:nle de denroltar.ts a.rmonioasă n tuturor zo
n(lJor tlirii. 

Şi toi n<;umcncn j udctului, gazeln este contlnuntonren unei vechi 
~i ooimt·~ frad i ţh. 

M:ijorlla tea celor U 7 publicn tii, cu „V remuri noi" U S, ce au 
apăru t . inc:eriind cu 11175, in cuprimul Bli~anulul ialomiţean - depis
tate de 7i.arbtul Aurel David, cercctitor pasionat. al ls todef presei localo 
-· şi-nu nvul rudac- ţiill' in ora:;u~ de pu malul Borct!I : citeva chia r şi i n 
alt-o loca1it1\•I c:itlir~tu:1e mai mlcl - L ehliu, Drngnlina, Al. Odobe.~cu 
şi T11dc111mdenta . 

l>l•i. l(:ur, mutic ou uvul o cxMcniă scurt.li. dc-n d rcJ>ful efemeră, 
fie d in r:iu ,..;i greuflltllor de fot felul , fie p entru ci ou servil inlt:r e'ie 
POIUlce de moment. D ar nu s int puţine nJC!I cele ce, prin orientare.a lor 
şi co11drlelo <le prestigiu pe car e Ic-au atras sau le-au format, au hlruJt. 
în Juv ln l"ll timpul. „Caso ruralii", „Rlivq~'UI nosjru", „B11t~da", „Tribu
na", „l'ăn1intul", ,,Florul roşu'' - apă'rutc între 1890 şi 1936 - sinl doar 
cih:vtt din publica\iile rcprezenlntive pentru a ceast l\ catCl{orie. 

Cu ,.lalom ila llbcrA.". sip&A.minal de orientare democraUol devenit 
maj .ipol organ al Comitetu.lui judelea.n de partid, P l't'Sa clllrlşanA plşea, 
111 12 f~hrUnric 1(145, înt r-o nouli ela pli a i~orlei sate. 

Din 1952. în condi\iile nitei orgnnb:iri admini„trative, activitatea 
~larl-,tit!A a. t onlinua.t prin .,ZOrl noi„ (Clliraşl) apoi. d.ln 1958, l)rfn 
„StcuţnJI roşu" (Uucurc~li). c:~ „Acoperea" şi nte.'tSlli z<>nii, şi in sflrşit 
1>dn ,.'J'rlbuna J alomll ei" (Sloboz.la). aplrut dJn 20 februarie 1968. 

Jntro .. Vremuri noi" şi „Tribuna Jalond$el" e:dsti ac altfel. am 
pulc:a !.llUllC, chiar un raport de Cllinţl e. întructt mulţi ziarişti de la 
uazet.n ri\lărăşană de a'it.J:d - nucleul ci - s-nu format la şcoaln redac
Jici d in f; lobo1la. Este imprcslonanUl calda preţuire şl ret.unoştln.la fll' 
('l'.lrtl n 1wştin o oA~lrcaz~ rednctici „ma.ml". ln dl„c:uţllle pilrla te de -re
Porter Clli Jtodh\n Simionestm, Mircea Tithann, Oh. Frangulea şi luUnn 
Talianu ... T ribuna raJomlţ.el" şi c:oJectlvuJ el au revenit mereu oa termen 
de rehirln\ll, p roblnd, p nrcll, puterea de lnllucuţare a lradlţlel, mal ales 
d nd nc('n~ fn este trnnsmisA in mod direct şi invi fltl pe viu. 

Oe la numărul 1. .• 

.. .la peste 430 
Despre tnceputul de drum, "mar

lorll oculari" dln redacţie lşl amin
tesc cu emotfa celor ce nu conştUn· 
ta 1aptului cA au trAlt ttn moment 
istoric. Rodica Slm!onescu, de lrel 
ani redactor ser la ,,Vremuri noi", 
pc alunei redactor la .,Tribuna Ta
lom itei", primul ei loc de muncA 
de după al:isolvlrea facultăţU de 
zia ristlcA, a aflat vest.ea ln1'il nt~rll 
Judeţului tn trenul cu c>are flirea 
„navpla" la Slob07.la. 'Era 24 la
nuariP 19111 t n aeel'a'<i 71. 1ntnrl'î„
du-'I<' Ja r.ăIAm11I. - ora<; tn r o '"" 
s-a nJlscut. n tnvătflt 'ii a lucrat 
ln t1rlmll ani - , s·a si pre:i:Pot:at 
la Comitetul Jn'1ct('nn de parţi i'! 
pentru a da Q mtnl\ ~e a jutor lo 
7.lar ul ce urma. ncnoilral sA onn· 
rll. T ~a dat un b irou. Pentru tn
N'out ~i-:1 an11aJat „total" tntr-un 
fel de muncă de di<mecerat. aluttn
du-1 n" colegii venlti oe termen 
s<>11rl dr orin alt.P năJ"ţl să se „noll
·mali1Pze". Primei<' numel'e 1m leşi t 
cu nume celebre pe manse.lă. A 
urmnt căutarea cndrelor -care să 
r;imtnă . 

A -;rrl~ de la fncoout hi „Vremuri 
noi". dnr othă n Infra în r~rtnclle 
o tndcplln lt cftiv~ nnl f1tnc:tln de 
<-orrsoondent al „l=;clnteli". Atunl'I 
a 1ndrăsrit tn mod deol\ebH nin-lout
turn •d n tnvăţat sA pretuiască on
mf'nii e l. âceastă oerlt>adă de J>('r
f PCtionare ln ronln orl{anulul l"Pn
trnl dl" p~ ~1 onr•lllulul •Hl do
vaclll. de alt:fel. hntArttoare nen Iru 
rl<>7.vollarea trlis.l\turilor pmfeslonn
h•. politice şi morali? pe bau cll-
roro n ro:-;t lnvcslitA opoi ca rr
daclor-scl. 

Mircea TătArnnu. de la care nm 
primit tn ·dar primul numilr ol 
gazel.el - colnol7!nd cu primul hll· 
măr ~cos de el ln calitate ele! se
cretor responsabil de redacţir, 
t-.1 nminf P.Şte că pe ctnd transporln 
pc bicicletă exemplarele proaspele 
a losl opnlt ~e swad.ll de. o m ultJ· 
mc de oameni domlci să aibă lme-
dlnl ziarul de nici şi tncil - spu
nea el zfmblnd - cu autograf. 
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tn Ie,bruarie 1986. aliă dală is to
rica - primul număr imprimat ln 
Cl\lliraşi . Penlru redactori s-u ter
minal cu „naveto" la Slobozia Iar 
pentru lucrătorii Upogl'EICI. a ince
pul o pcrloadli T11 care au \! Vilt 
multe de lnv[lto t, lrC<'~·rca de la 
chitanţiere la o gazelă :;u ptfanlnalii 
ne!llnd deloc uşoară. 
Şi cam tbţ ~ atunci reclacUa s-il 

mulat în clădlrea ipe caro o ocupă 
şi acum. întregul ool~tlv, in (run
te cu Rodit'a Simionescll, n muncit 
ctec Uv, cu mult enluzJai.m. pentru 
u-1 dn o infllţl.şare cil mai ttll'âgli
toare ş~" de ce n-am spune-o, de 
bun gust. A fost un moment im
portant nu numai prin consec.in\clt' 
<le ordin practic imcdint ci şi prin 
implicaţiile sale asupra climatului 
(lin re·dac\ ie. 

Timpu) c·e n trecut de la primul 
său numor se mă.soarli. in cazul 
gazemi ,. Vremw·i noi". nu in Ant . 
nu in luni, ci in numere aplirul~ : 
pesU> 430. 

Pus cn pas re-dnctla din Călărn~i 
n tnvins greutătile Inerente tncepu
tulul. 

Au trebuii nni - ne spune rc
doctoJ!Ul şef - <'<I să se fi xezc per
sonalitntea 71in·rulul Şi să se ren l1r\ \e 
lA lent.aţin de a face cum s-a mal 
flicut sau cum se Jacc orin al te 
năr\l. ' 

Pentru a răs1>un.de cil mai bine 
eeri ntelor edilon1lul s-a recUI;5 la 
soluţia ca redactorii sfi ţlnâ pe1·
rMnent lel{ll1 ura cu seci I He Corn lle
Lulul jude\cnn C:dlărn$i nl P .C.n. 
fn vedcrco 111·opuncrilor pen ITu ttl
cătuirea sumarullll. Pe lercn m1 
poslblllt<l I.ea să-s~ _preclY.eze m·_,. 
hlemele. Cind este- on.zul, i>um.:i 11.tl 
se i;chimbă, astfel tncll nu <.>Xi 'IUi 
even iment d in judeţ care să nu-~I 

gă.o;cască re!l t><:lnren fn :dnr. 
Colecţia l;OY.Plci mnt.ă şi o b11nii 

curultiderc tl tcrHo.rl1.1lui, .!.1.1brnclnc
ţin de la Ollcni·tn „ncopcrlnd" o 
zană mal indep!rlală de munlci- . 
plul de rC"j,cdjnµi (60-70 km). Co
rcs~or.tdent1,1 l de nici. din J985 
Con&tan~l'n T urcheasa, ttlmile tol 
Cl'C<I ce int<'re.~z-ă ziaml. CUJ10ll~-

t-:? unilli(lle şi oomenii ca 
nimeni allul din J't'ducţie, pcnlru 
cn s.-a născut şi a lucrnl mel'tm 

ia nrestr locuri. cu exceptia celor 
clţivn uni petrecuţi la fclcullatcn de 
zlnri-;tkît. 

F iecara pagină a gaietei .arc acum 
p1'1[JIOl ei crisUnct., corespunziJ.1rJ 
unui domeniu. şi 1-epere clare - t·u
briciJe. Pra-etic. nu ex.lstă sectli. ci 
omul şi clomen iut. Chiar dacă unii 
•'t•dactori. mai scriu şi penim alte 
pUgini. c•i 111r o speclnliUtre orln
c·lpnl:i. 

GaLela . 
Untll judeţ 

cu o economie 

În 1 1 1ină dezvoltare 
l a timp, la „Vr1•murl noi' ' ~-nu 

crislnliwl direc\li de a~uunP, ini
p nllvc 1>ublicist k e, ce vădesc preo· 
cuparet:l colectivului de a aprofun
da Hlcit1'-fo1+tă dln doaumc"tclc de 
rurtid, lllll OJ)Cru secrefârulul ge
neral, qe a e\'.id11n\ia reverberaţia 
lnr ln 1·ealltăţile Judeţului. 

In centrul atenţiei se situează 
popi,1tnrlznrea (tXl)erienţei im,intn te 
In t oate domeniile acUvitâţli eco-
110111ico-!iOt-iaJe. a lnl\lallvelor şi rc
:tultnlelor exemplnrc pentru spirilnl 
llO\•utor de intrecpre şi autodepă-
şi re. 

Cf,Clfud ~nttcgl pc a.rUioole, nna
Ji?.e, «nchete. d~re lnvestlţll ur
măresc rlbnul şi ai~ltatca luc.rA
rllw pc .platforma sid~k:ă. ia 
f~brklle de ziihl\ilr din C41Ar.as.i şi 
Olteni\a, pe şanUc11cle coMtruc
i iUor do locuin\t\ ale eclîOdilor so
cial-culturale. La multiplele oblecli\'c 
din <i(!rioullură. P rJ11 c.amp..111 i11 de 
pte;il „Diq'l i:;tonlca ~dii c~ll1Ji 

de 1-x. l'omimeiş-tl ". rubriicl s~la
le ·:lnvcslit lfle .la timp în Iunc~i

une„. ,.Buletinul 1nvcsllţill<>r" sinL 
ti-'1t~tc flistematiic problerncle p.rl
vi.n.d ;i 1provizion.ru·e~ punctelor de 
lucn.1, rlis6plina mundi, in procluc
\ie. col'lborarea dintre conslruc~ori, 
proie-.:tanţi şi benetlclarl. 

ConoomHent, cu !leoe;ell:>h·e f'l1 ca:
'<IUl rubriclf sugesttv lntU.ulată 
, Pn:1mo lorl al noului. ~meni, 
<-Onştli n\e, !ap.te", isint. reOectale 
ln !J' -Q vlziu.n~ stlmulla.to.a:re a.ce.le 
tnl'isurl. clq)t'J;nse tn programcle 
unltil!ilor, ·ce vi2ează m odernlz:i
rea produc(iei, înnoirea tehnolo
~Ufor. mlşcm·e.:i de inova\li şl 

niHcmiH7.ărl. 

O altă d lreciie ~tid j~or
lan lă, nuleria11rotă lin acţiun i de 

l 1i t i.pograf fe, la coreehll'a, 
redattorii : Vtl·gilil.IS Tu<lor şi 

U.. Gii. Frd11gulea 
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,presă cu CATaclei· perm!UlenL o 
consLlt.uie indQI>linirea planului la 
.prod(lcţi,a fi~icli, cr.reşrteJ·e.a produa
Uvltă~ll muncii, r e<l1_licc1·ea c;msu
muri>lor de 1materJale, maJlerii pr1me 
şi energie şi îmbunătăţirea carr
tit\li !Produse!or. Cklw-1 lt"tnalice 
şi o 1\ubrJcă si;eci.a1ă, \UTJlliiresc1 

.cu atentia cuvenită unul obiectiv 
ele t:1semmu~"l Jmportnntii cconoml 
cii. reaUzarea 'în <ele. mai bune 
oond\!.ii a •Planullli iL:l ex.port. 

„Ne preocupă umanizarea arti-
colului eoonomlc" ne tjpune 
Mircea Tătăranµ, cate ca 
zlarlSt „de factură indu.stric" nu 
ocoleşte eroii tndrfo:n~ţi prin nou
u1ten ideilor. 
Cunoa~ lc bi1HJ onmcnll pentru că 

eQlc de loc dintr-o romună a ]1,1-
detulul şi • .inalnte de a urma curnu
rfle Facultăţii ele ziaris1lcii n lu
cra i cn cle<'triclnn la Câtă111şi. 

l·n clubla s<t C1llitale d<? ~ecrei.nr 
reo;pono:nbil de ret1arţie ş i secretar 
de par tid, 1,u;mlireşt;O tll penna:neutll 
si'i cultive un dimtll nu numai de 
clisclpUnii, ci şi de intTece.re cole· 
s:ială m căutnrNl ~lor mnf bune 
nolu\li gay.etărcşl i . lnt'cplnd chiar 
t;fo ln titluri... . \lunci cinci acesten 
stnl 11ă.sll:e nu ltpsese. nki miellr 
„pl'cmli" pentru autorll lor. El 
însuo;i ln'1atii de lu altil, din cărli
le de reportaj care 11 umplu scr
lnrele. 

Dln cel cinci ~n1 petrecut! ca re
d11ctor la „Tribuna Jnlomlţei", 
lnalnte de înto~crea aa Călk.".1şl. 
µ!ii.trează în surle ! arninttrna unui 
colectiv exemplar, de la care a in
văta l , .. pe mere", leclfa demnlţăţji 
şi n ruspundf'rll _profei;l onaic', fap
tul că „,•irgula se pune unde vrei. 
dur tnlotdeauna circumscris lui 
unde trebuie„ !nr Inguslimea de 
spiri t şi ranchiuna nu nu ce căuta 
fntr-o rednl.'llo. După ncrlenşi idei. 
re corespuncl nnlurU salo, se rn-
1!1ilăuzeşte şi ucum, clnd este mai 
„vtrslnic" {iii'<? 42 de nnl). tn rc
la \iile cu colegii <le fa „Vremuri 
noi". 

Are un de:w ollnl simţ p0litiC, 
sezlzează imedia t priorltă\llc, eve
nimentul nr. l. i;-i şlic să le scoat.-'i 
tn eviden\ă. Cind este nevoie poale 
sii scrie cdltorinle şi ,,minute" la 
eveniment. Dar, ~a cum era şi de 
aşleptal dU1 pu1·ten u nu l om ce 
oractică tncii a siduu tenisul de 
masă şi cbinr antrenează ct\ivn !:i
nert care de zece ani n u U~es: 
de pc podiumul de pri:mlcre la 
tnL~.fle de rµasl, sc11le cu pJa
cero şi mibrlca sporLivA. a ziarului 

La pagina de in tl11stric-invcsllţii
conslrucţU lucrează in principal 
redsctorU Trina ~vac şi Emil 
Craiu, nmindol ingineri. Coinciden
ta fooe să albă aceiaşi vlrslă (32 
an I), şi !!ă fi fosl clillfr c6lcgl de 
clasă 1a un lloeu din Că!A.raşl. 
Venită la ziar ln urmă cu patru 

ani de Jn CombinaluJ sldel'ur gic 
CAlăraşl , Irina Ravac s~a deprins 
r('.!pcde cu. munca de gazetar, pen
tru care dovedise aptitudini tncli 1n 



calltat-0 de colaborato1'. Pl'a.ctlc, tn 
rl!dac\ic nu ~-u slm\lt vr<.'<> perio11.
Jt1 ut? acom\idare. Special iznl.u in 
p1·oblcmcle indush'iel, 1~i<;StA 
1nclina\le st spre cele soc1al-cetate
neşli. „lmi oferii snlls!~!)'ţ:ie imbl
nnrca c-eror două domcml - spune 
intei·locutoarca . Şi 1nlr-uoul şi tn 
celălalt mă străduiesc să scriu nsl
fol inctt onmeiili să se l'egăl>eaScă 
cu toate problemele, greulă\ile, .dar 
~I cu tmpllnirlle, visele ş.i: nsp.ira
\iilc lor. P enlru aceasta am recu rs 
fle la anchete şi niduri-anchele, 
fJe la lntel'v.turii artlcole de ana
liză, semnale cr tlce sau reporlaje 
i.i creionă.rl...". 
' MerQu ~ activitate, chlar şi în 
t impul concedlJllor (ca şi Iulian 
Talianu), Tedaclează şl !oi volante, 
unii benclicirui adresîndu-1-se sis
tematic. Doml.CA să cunoascA 
toate „tainele" meseriei, la fel cu 
cei cn1·c uu .făcut studii s pecl.nle de 
ziaristică, s..a inl\la.t tn mWlca de 
sccretnrlut de redacţie, fnclt ntunci 
<'îhd IJ'J)Se.ştc Mfrcea 'răt:ăran u ti 
\lne lo<'ui. iar acum se parlecţio
nenză în ducţilograne şi s t.enogra
fie.„ !A1'a profesor. Numlfrul mare 
nl colaboratorilor pe oare tl atrage 
ln Jurul el <lcmon.strenzlt că ştte să 
nbordczc oamenii. De aceea ori
dnd poate nna Si adure o jnlor
mntle de ultimă qrfi. 

Emil Craiu. ·are predilecţie pen
tru construcţ ii. Aceasta csje şi spe
clnutatea ln cal·e a lucrat ca i ngi
ner la o nnlrepriză căJurăşană îna
inte de a venl la ziar -acum dol 
nni.Aduce in prlru-plaf! problcmclc 
col~gllor săi de gC'nern\1c. 

A ubsolvll recent, pe cînd era 
în redt\C~le, şoonln de parbld ~ ·1.a 
Consfan ţ.n şi este preocupat să nph
cc cil mnl bine cele tnvii\ate acolo, 
fiind conşl ic\1t de importan\n <!U
noai,terii li?meinice a politicii par
tidului, a problemelor majore ale 
vieţii economice 1n n~blu. 

tl pasionează invenţUle dar ~i 
spo.rlul - :1 practicat handbalul 
despre care şt scrie tn ziar. 
Aflăm in redacţie că plnă acum 

un an pagina de i'ndusn1.e n fost. 
coortlooală de Dumitru Sitaru, zia
rist ele vocaţie şi om e.xcep\ional, 
C'a·re s-a ocupiil. cu o gr1Jă părln
neascA de formarea colegilor mai 
line1·1. De aceea, t>cl.n ieşirea lui la 
pE!.nslc, lcgu'lurlle du 1•edacţll1 nu se 
pot rupe. „Dacii 13-u vine o săpţă
mfnă-două, îmi murturlscşte Rodica 
Simionescu. ii Simţim Hpsn°. 

1nt.rucll ogl'icultura ocupii un loc 
deosebil <le important fo economi.o 
jude\ulul ClHăru,şl, ca şl 1n ltllomJ
\o, de pildă, problematica acestui 
domeniu ocupă spo\il nmple tn tot 
cursul anului. 
Experjenţa irunteşilar. jniţlali

vele şl ipreoc1JiP61·ne p11lvlnd p1•egi\
t l.rea şl deS!'ăşuraua in bune con
diţlu.nl a Juc:rărLlor . a gricole., 
creşterea efectivelor de aniJnale, fo -
1os1rea jucltctoosl!. a IP~tulUl, a 
maşinilor şi µ~Jelorr dar Si 
neajunstÎrlile dintr-o 1un!_tate sau 
al te sint ut'n:iArlte ln pemumentli 

pl'ln rob1•lcj C4 „'l'l;r.i'buna ex'l)e.rleD.· 
ţel 'matntzite", , O campanie a dls
clpll:nel, exigeni;i ,;l răspundet1il ·~ 
„Ina1tli răspUnde'I'e pentru pilnea 
ţării", „Zootehnia - ~tivita.te 

.rentâbll.ii ? ", „A:c\.1Ulllea horticui
~w·H ". 

Cercetarea agricolă, domeniu in 
cil.J:ta jude~ul CM§rnşl dispune de 
unltA.ţl de mare !Pre§tigiu tcwn este 
InslltuLul de la Func:Lule.a, este şi 
ea wezel'\tă ln z1U' im:lln rubrJcille 
,.Colocviile ~r<:etâril" „S!etul 
speclaHstuaul ", pubUoa~ periodic 
·în .lii.mc~le de oomandarrienteLe e
tapelor. Deosebit de fructuoasă 
s -a .dovedit ~Jl}al·lzarea llielior 
desprinse <prin !dialogul cercetare 
- ,produ.cţie, purtat în dm]) la 
Val~ Argovel, Frăslne~ ot Mînăs
t irea. 

Obiectivele p rioritare ale 11ecă
rel e~pe stnl evidenţiate lnb·-o 
cnsetli din prima pagină, concls şi 
clo.r, jar articolele pe diverse teme 
nu sint deloc dlnb-e <?ele care ,;fo
tografiază". ci urmăresc ptnă Io ca
păt rezolvarea problemelor, in
den1nnu la o ntltudine responsabilii, • 
solicită rMpunsurl şi contribuie la 
l uarea unor măsuri concrete. 
Şel al rubricii ogrnre este ingi

nerul Virgi]ius Tudor, ·membru al 
colegiului de redacţie. Poate f1 
cons(derat unul dintre 

1
.tondatorU" 

ziarului, Intrucît a ven t la „Vre
muri noi" 1ncă de la 1ncepuţ, 

t h competen\a· cu 'care t:rnteazii 
problemele agriculturii, indiferent 
de ramură - tlr~ţe excelenză în 
w<>lehniu c1u·e este speclnUtalen sa 
- l5i spune cuvlnlul o experienţă 
dc0$ebi,t de bogal;\\, dob1ndită ca 
rodnclor-şef de editură, gl.rector de 
unitate, zlnr1sl la „Tribuna Jalo
mi1ei". 

Are pasiune pentru păminl A
tunci ctnd găseşte cltc o bucaUl 
,,ultaUi" intervine, insislii, Şe luptă' 
cu lne1·ţla Qamenllor. Sint destul 
<'el pc caro VirgUhts Tudor fi dc
ranjeazi1 cu acest fel de a li, dar 
s-a obişnuit cu ginclol că in profe
siunea de zia ris t nu poţi avea nu
mai prieteni. Stă1·ulnţei sale - ani 
aClnt - i se datoreaxă, redresarea 
unor unUi~i, ca, de ,p))dn., C.A.P. 
Potconvn. 

Din e:."J)Cri<!n\.ă a învăţat cH ae 
lmportantli este docwnentarea pen
tru un tlarlst. In această privinţă 
se călăuzeşte după o memorabilii 
devi2â proprie : ,,documentarea este 
suficitmtll atunci ctnd mal rlmine'. 
D~i are aproape dublul vJrstel 

medii a l'edacţlel, este - o spune 
redactorul şef - şl cel mai till.Ar, 
pentru că tmbină în mod fericit 
in·ţelepclunea şi priceperea- expe
rienţei cu spWtul 1uptă1ol' şi mo
dernitatea, 1n\eleascîi ca o capacita
te de Q fi mereu tn pas Cll tim
pul, de a nu rămine fixa t ln tre
cut. Altern, mult mal tlne.rl ca 

Cititori in audumţlf la ziar ; 
de ser1.1ict redactorul 

Irina Ra.bac 

,.trstă , li se mai Inthn11lă. Lui 
Virgilius Tudor nu. Acest lucru se 
simte şi ceilalţi găsesc fh·esc siH 
ceară mereu slalul mai cu seamil 
că nu s-n înUmplat v reoclalil să 
dea g res. Nu degeaba face ~t\~ de 
cles serviciul de „cap limpede „. 

Lucrul de căpetenie : 

depistarea 

e~perienţei valoroase 

Do paglua consacrată vieţii de 
partid, p1·oblemelor consiliilor popu
laro şl ale organizatUlor de masă 
şi obsteş ll răspunde <ll1'ectr Ghcor
ithe Frangulea. 

Jalom1ţentli a lucrat mnl rotii ca 
11nolilplst la Slobozia. A v.rut sli file 
ziarist şi a reuşil X..-a ajutat şi 
redo.c1ia, dar s-a a) utat şi sJngur, 
o.heltuind multe nopţi pentru a fn
văţn. După cc a urmat cursurile 
Facu1tăţi'i de 7.laristăcA a ro.st mai 
i:nUi redactor la „'l'ribw1a falomi
ţei' ', apoi activist nl Comitctulul 
judeţean Călăra~i al P.C::.R., rar dln 
1986 a venit w „Vtemuri noi" ca 
redactor prh1cipal. 

Acum, la ·35 ue ani, est\:! re·dnator 
de rubrică , membru al colegJului, 
propagandist ol Comitetului Jude
fean P.C.R. zrnrlst e ficient. cu 
temperament, nu-şi permite să obo
sească. Face zeci ş) suţe de kilQ
mct rl µe s§ptămînă şi este in per
manentă proaspăt. Poate pentru 
că face sport Nu ten.Ls de masă ca 
Mlrcea Tntfu'nnti, ol atletism. „C:on.
dl\la fizică a ziaristului - constată 
Gh. F-rttngu}ea şi ·nu putem s& 
nu-l dl!.m drepliat.e - nu se pare o 
problemă vitală". 

De pagina ,iltil"' ţln clteva l'Ubrl·ci 
importan te ale z.iarulul, intre cnre 
,,Stilul de muncă revoluţ.iomu· 
stil de mu1tli efklc:nt", „AdO.n.~u>ea 
generală - tnnltă şcoală de educa
ţie comunistă", „Breviar de fa pte 
Unere$tl'1, - U'L1ele dintre ele re!l
liznte eu sprijinul cadrelor de partid 
şi de stol. · 
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•.• tn m od constant - f.)rc~laea;uf 
el, ea1lt să dep_tstez ~:-cperl.enţa va
lor~ă. Este foarte uşor să vezi 
partea ~neagra„ a niuncu, da:· m
finll mai grcm să afli ce are fn 
plils lin col~llv tri cornp~ra\,Je cu 
celelalte". De multe ori docuroen„ 
tarea. pe teren se rtransformă în di.'i
mţii de. µ1·(1rum~l'l'c. De crltjcat, orl-
1ică şi cl, l:lai· numai dacă lip.ro.rile 
i;e menţin ~i după ce le-a nxătat 
ce!or tn culpa co nu de f4\cot. 

In sfir$1t1 Gh. Frangulea. e.ste su
n etul l!nei ~c\ill!J.Î f.\U care, pe bună 
dteplate, ziarul „Vremuti noi" se 
mîndiieş'te ~ brigada „Dialo&" cetAJ~
nesc~; Ih lleca.te lună pleacă ln 
comun.e, pentru a rl!spuude la in
lrebărUe aetă\enl1or, ziarişti, acti
vişti de partit! şi de stat, Jurişt!l, 
Cf!d!·e ale m\llţlel. 1n nnlil tfecl!i. 
de pUd~. fa cel,e 12 jnttlnir.i ml 
dat; .rfuipunsuri la circa 500 de tn-
1rebăPL 120 ondre ·cu munci de răl:-
pundere. · · 

li ar istui 

trebuie să citească 

nu numai 

ceea ce a scrit el 
&.;;act de aclfen.;î vh'Stă cu Gil. 

Fransi;itea, ~le~l tlnăr„ tn pli.na pu
tei:.e de muneă, este şi un nl 't mem• 
bru al colectivului - J,ulinn l'n
lianu, 
N&~~uţ ·tnlr-p eorn!Jnu din €uhi

Taşl. c;im a.I loculul .ca şj alţi colegi 
de reducţie, a pmoUcnt !Jl ru '\nalîi
te. de zlal'.jslicll. ~te meserii: elec; 
Mclan, lopometrJŞt. 'Ctmp ele 8 -am 
a lucrat ia „Tribuna ·IaJomlt;el·" ~a 
secretai: de rooacţle ~j aa redactor, 
ucmtnd .în paralel 1~aeullntea tJe 
z! arist:lcă. 

.ne dol ani .este rednotor lfl „Vn:
murl noiu .. Sctie ·ş1 -alei tot „ln cul
tură" da1· ~I J)~ teme soc.'ial-cet~\e
neşU. ~\1 ppu~e lrece pe li!'tgă un 
c;veniment Mrfl sâ se 1mpHce. „Vi
ne, sc1•ie, pleacă'' - mi se spune 
despre el. lmnglnea ,,ziarl.sti.l1bi c\1 
1el.e'fon ul la µreohe" îl face să 
~ftn.l>en.scli. Ca urmare, propune a.U
lea materinle înc:lt r<?d<\Cţia nu p9n-
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·te -mere u s.a· \lnâ pasUl cu publlt?a
rea lor. De nM culliborarea ('U re
porta)c la pulii icnţitle centi•ale. 

Pe lTngă tonte uces le!l face foi 
\'Olan le. ·ad tină ptiblM !<lle, ver:inuri 
pen ~ nl.1 ;dar. 

Mare lubltor de llteratură . 'i'ndru
mf1 c:enaolul „Vatra" al Cent11iElui 
de cren.\:ie: ·şi ctlltu1•ă ,;crr\,till·ea 
RooiânieJ" pen~M.I Unea-el ş i scrle el 
i1i.su.şl p.oozie, !tind lauTeilt a l Con
r.urslilui nnţr(lnol de poezîe ,,N l
c-0J:oe LnbiŞ". A1·e Jn pr-eli-â:tire I./ 
plochetă cfo vc~~1ri dar şi o can:e 
de Teportaje şl' l:ntervilttll, „ Iilotogra
f!i la mrnui". 
· i\bohat la numei·~nsca publlcâ\il, 

!lem,nale.au1 ,m~ieu cofor,rJlor uo 1:1.1.
ticol, a proză scrurtă. Deviza 1u1 : 
„Zifa.rii;rnl n.n trebu:ie sil citească 
doar ceai ·~ fi :Jc1•ls el. A 1-c n e V()Jc 
do ~ltud'.I general'li". 

Pe Ungă JJU~i1mea pen1 11u gnzet~1-
11ie· şi poâie mai are uml : CJill 
trei coj>li 81 lui, Anlonia, lultan .Şi 
La,n6an. 

Ln pagina de culloră·, citeectou1, 
dar cel ~i fldeşeţi Ul\ cea· saol.81-
cE;.lilteno~~ă· s~rie ii cea .m oi Mn:t
d, ca vtuS:tă; membră a _t:eda<.\ţîe! . 
rep~.rteru.1 Bodioa Frll:ţtltl. Are mnl 
pnrm de un an de t'lind n "~nit 
Abs.p>lv~nUl a liceului sanlt,ar, a 
.roit netlvi.sJâ ,a 1Comllf:! tuJu1 munl
<.>ipal 11.T.C. lşi c011tim:1ă studiile!. 
Nll am ·fnt.Urn~t-01 if!11hd pleţatU la 
Rncure~H pentru sesr ţ1nen tle c,-.a
mene de J;a SecYin ele z.i.arlStiQ31 

cursul fâră frecvenţii, dat· am ru"lt tt 
llespe e;i c5 si~ · !ils1iîduiCşte şâ J fi'! 
l:l lnatţµnt? şi 'l~I ctc1'>1îŞPRfică ~lacliul 
de zlarD:1t în toi;.ma:ire. cere s.Mtul 
colegi wr cu e~perlenţâ , 11 ascultă. .. 

Cititorii au c:uvÎ ntul. .. 
est~ titl~tl ,unein .dlnti-e cete, cltevn 

plbrl<>I clin domeniul socr.lhl cetă
ţenesc, tla Iru·gA audl~n~Â, ce tratea~ 
~ţi, in genuri ~zetă:reştl dlv:etse: o 
goma 1boifaf.ă de proti-ieme. de :la 
transport şl stW\'lcil la comerţ $i 
ns)..c;te.n\fi .socl<tl~. Accan tul reviue 
re sUmulm•ea di~logu1ul, evldentle
r t<a .atltud~il oly)ce imîintaţe, n 
spil'ituhtl de resp.onsabil 'i).atli'. 

·Cinel es1e p osibU, o paglnli tntreagu 
es,te plJSA la diapoZl\lil oi·tltorllbr. 
flli1d reall2.t\lă pr·ln rQt.u,\ie tle ~âlre 
redactori. 

Ma1 cu seamii aici. sub i·eporta1e 
SQU jnşcmnu1i Cflljce, OXp)'eSÎV~ Şi 

1Jt do.Cl,4m en L<lt a 
la S.M.A. C iaa

Voliă 

Pl"•!~St>. f!trf.l Utl .cllvin t fii 1:>ht-., 11m 
Io tflnn ~ l st?m 11:'it\lr 11 flodl~nt .')l
mtonc.5cu . 

Nu· ll~'Sc nici colaboratorii. AJ;t
fol o rubri<'ă perrnRnentă, infilutu• 
tt1 ,,Cltitoril ne .şct'lu, ziarul :ros
t.i·u răc;pundtr' ~Sie a~"i8urnlă de câ
lrc J,1frîs,ta _ \ ch-iam1 ~·titache. 

.,l ,n lei de lmporfnnl.e cr.i nl'.ti
<!olele apArute in zial· - preclsteatii 
red~ctoruJ şef. 1-e.fe,rlnclu-se Ja ac.ti.
vl(.ntea î n secia'rul s~rlsori-sesizărl
au.dic1l ţţ.? - sinl acele zeci şi zecl 
de 11PUcole caro nu au mni :J'Osl 
scwisc, fnu'Ucît p1'0b1e melc si~nll anal 
re;o.Ol\larc11: E:.le un prilej ele ma.re. 
satl:;fac\ic să consUiti· că .oamenH 
nn fn~1·~eJ-c ln tl~c, slnlt că ·eso 
atăt11I~ . 1ic <'l, că nu P.<il\l ~ace cc:un · 
p1·omliit1rl. Nu eist~ uşo!' să f.ucl 
gazetăl1fe in oraşul în cmre te-e1 
născlll şi âl ct'eScut pentru că~ll 
su1~111t ffl perma.nchţ'p con·ţrolulltl 

(lpjniel publice. Pe11.t1~u ,ca să poti 
privi :oamenH in ochl ..şi să le · dai 
bună ztu~ nu aî vale .st\ gre.şeştl ". 

Fopte şi dfn aces~ mot:l~. Uşa re
d~t,ieI din strada .Bucu.t~IJ, nl'. 187, 
Călămşi i-ănliue mereu deschisă 
cclot ce SP adresi:ază ziarului tJ.en
fr\l &p1·lJin. Şe dlscli't~ i;e întjclet~. 
nu :le 1.1.l lil nîm.eni lu ceas. Oam.eitii 
nu sini tl'fltati de sus ci, aşa cum 

·se cuvtne, cn îllţţ?lcgare şr ou 
aipn\ie. 

O investiţie 

pe termen lunn ... 
Cutn maJorîlolc11 memb1·Ilo1· re

dactlei ·au. s~l> 40 de ianl pl'e<>CL!
pă·1·lie pen lru pel'!ecţionnrcn pro
feslonnlâ .dnv l:n o· in\/esUrl1• pe tcr-
1mm Jung. 
D~ areen. t~ lf'' bine venUă· in i

ţiativa, lua.tă de redactorul şef şi 
•lcocptti1ă dn cond:iceron ziarului 
,.Scintela ", ca in ~lecare 11:\n{ţ un 
t.iarlst de IH „Vn•muri noi' să 
lucreze efectii\r la organul ce:,ntl'll.l 
de 1wesfi al ptrrtidulul, chtar fl1 
'lectorul ~iii.I de aclivlt1He. O use
menen Ivr mil ele rcclclnre ră$I>lµlde 
- cn~clem - ccl trlnJ btne nev.oilor 
spedfke ~le ga1.ete.l căl~1•i\ş.me, 
~eşl nLa este- lipsit (I~ ~·rfloare nfc.I 
cae<1 ce ik1 făcut plnă acum (si, 
desip,1•, ce ' 'a Jacc in con.li nunre). 

1n f iecare SÎl~bătt\ ·z!a·rul ~;ţe 
dlsct'.ltat 1;jl şedlh\a rţ(laQtfQna1i\, pe 
-prob1ematiică şi pe arlicb1. la:- io 
fiecnn• lunii'\ se ana11zea:tă cne una 
~Un scct 11. 
~ a ccnsln <IP. atl11uga ·pal'Ucip1t1·1m 

Ja 11Cţll!-11fle' m-ganiiafo de 'F'illnla 
Com>lan\·n a Consiliului Zia1•lşt1lor, 
u~e u.u numnl sub a.c;p~ct poliflc 
.ş1 1J1·ofesio1ial ci 1>1 ca n1 iJloc de 
apropiere eo1!:1~ia hl. 

Nu n11mai în cmtte:!.: tUI vhslel , 
însă, fr~bl'lîe pl'îVÎl:l'i stflruintu. c 11 
balalt? lungâ, a ~onduee1•il ~ra~~ului, 

R odicn SERR.!\N'ESCU 
(Contin·uare m pag. 35) 



O trăsătură definitorie a democratismului presei noast1e 

DIALOGUL CU CITITORII 
activitate complexă, dinamică 

continuu perfecţionării " supusa 
Măsură şi garanţie o eficienţei demersului 

gozetălesc, dialogul c u cititori i consJ:l tuie o 
trăsătura caracteristică, profund democratică 
o presei noastre condusede part id , o formo cu
ren tă de legătură permanentă, responsabilă 
cu masei~ de oameni oi munc;:ii. A tit preso 
cit ş i Rodiot'elevi zlunea acordă - aşa cum 

se poate constata - spa~l i tot mai largi ar
ticolelor, dezbaterilor, realizate pe bazo 
ideilor, propunerilor şi sesizărilor sosit e pe 
adreso redacţi ilor. 

Dezbaterea de faţ~ dorim şă se constituie 
înt r-un utfl schimb de idei in~re redooţi i le 
noastre. 

Dezbateri prof esiona Ie 

Participanţi : Gheorghe VERMAN, redlizator de emlsluni - Rodioteleviziune, Maria 
RADULESCU, reda ctor - „ I nformaţia Bucureştiului" , BOKOR Lajos, şeful rubricii Scrisori, 
„Elore", .ş i Al. NEGRU, „Crişana"-Bi hor. 

-
' 

< 

·- P11blicul - be11eficiar 

ş1 coa11tor 
_, ~. 

I~ splrllul ta.el ,,cu poporul, 
pC!nlru popor", lormuJut il. de seore
tnrul g~nel'a.l al pnrlldullll, tovo
l'ăŞul Nlccllae Ceauşescu, Radiote1e
vlzlunen - cn, Jl(lale, cel mnl ne
netr.an t, mal operativ şi mai dlna
mic mijloc de comuntcare de 
masă - o.c\loneazli pentru n face 
c1.µ1oscute, lnsuşite ŞI <t.Xllnse ex
perlenţele volor~e de muncă şi 
\l la,tll, lnter vlne in ve<lc 11Ca Cbl'ec
tărll a tbL ceea ce Crine!\.1.ă ~u 
nu corespunde mersului no.>U'U 
fnalnte. 

Dellltmln terl conducl.\ torul pnrli
cl •Jlul şi stntulul nostru a a tras 
atenţie tn nenumils•ate rînduri cu 
pr:lvfre 111 locui şJ i•otu l pe care 
l rebule sâ n oe~ preso in gene
ral, Rodlotclevlziunea rn spec!al. 
in sistemul organismelor noastre 
democrallce - oamenii muncll, de 
cele mal d iverse p1'0fe:ill şi \lh~te 
:id r-e;stnd,u .,.,e cu încrci:dcre, ciş
tiga;l'.ă de-a ilungul w 101· ani 
buni, radioului o ri telev!-
~lunll tn re1.olvarea 1Problemelor 
concrete cu cnre se con!runtă. 

O subliniere se impune de ln 
bun inceput'. Dac~, d~ plldl\, ou 
clnclsprezece. douăzeci de ani fn 
urt'1\ii, majol'ltiltea c:u:rvirşlloiwe a 
1'Cr16o:rllor sosite de la rndloa.scul
tl'ltori snu telespectatori aveau 
drept subiect central sesiwrea u
nor neregUJI, .abuzuri, incălcărl ale 
normelor Jegnle de munc6 şi v1n
lli, ll'epiat , odaUI cu perl ecllonaroo 
acuv~Lii1 11 econotnko-soclalc rn 
general. cu inlărlrea m uncii po
li Uce de rezolvare prompi.4 a tu
turor p roblemelor ce se Ivesc în
t r-un colectiv :s.'.IU allul, ccl care 
ne scriu - ş i nllmărul lor este 
in orcşte1·c - ne int;oTJlleszli mal 
cu seamA. cu pr ivi re la preocupu-
1·lle majore ale un1Ui11lor econo
m ice sau soclnl-culturâle din care 
rac parte, mulle dintre corespon
den te p ui.iod I I folosite, (şi au şl 
fost l) drep t s ubiect pentru eml
~lunllo curent~ pe car~ ~e d 1'f'u'.:1im. 

Ca sii Jiu şi mai concret, nu
mcroa.'le rubrici ~le programelor 
economice diluuile la racilo. sau 
lele\tlzlune se Inspira direct din 

.scrlsor lle ascul11Hol'llo1· sau icl>C
s pecl.'ltorllor, aceştia eăpătind şl 
in acest !el. dubla calitate de' ba
neUdarl ai emislunilo1· .noastre dar 
şi de coaufoli a l acestora. 

Radioul, cu un program Ol"l\r, 
evident, mult mal larg deoiL al 
televlzlunll - .cllfuzea2ă zilnic dc
allfcl un. program special „R.ls
p11ndem ascullătorllor" - pe pr<>
gramul 1, dlmln~tn. ta or~ 9,00, 
emisiune ce se reia, Incepind dl n 
:icest a n, datorHă Interesului l arg 
al '-ISCULUit:OrilOT, după amll!Zâ, ltl 
ora t7,05 pe p rQgramoJ u. 

In aceeaşi idee, a in;:ormdr ii 
prompte, a slujirH operative u ru
cultiltorUor, se d!fuzenzd silptami
nal o emisiune 6J)e(lla1i2.atll în 
populariza~ leglslaţlel U'lrll, pro
gram ce se 1.nlitulează „~Hern ş.J 
splrUuJ J cgil„. 

Exllnzind, rubrici directe. de 
dL:ilog opa~tlv cu IPUbli<:ul, sint 
incluse, cu frecventă săptăminalA, 
in emlslunlle „ R evhil-a economlcl1", 
„RadJoprogramul s :Ltelor". .,RevJo;
ta modJoal~ radio". „Ştiinţa pent ru 
foii" la televlziuoc, şJ, tot lilei, i11 
,. Vini a sntntul" sau "Omut şi all
nll taten ". 

TrebuJe mentionnl dcasemeni 
spirHul critic 100nstrucuv ca:'<! ti 
nnlml'l pe t<>ll cel e:ire !?le seri u. 

Do pild"„ croislunll pe cart' " 
roollze7.. „ Vla \a salului", ~lslun<: 
ce se difuzează duminica 1n oro 
12.40 - într-un spaţiu de vizio-
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·Dezbateri profesionale 
nare foarte bWl a~ 1e.levjztunU -
l..au sosit. numa1 în or Jmele trei 
luni ale anului pe eaxe 11 t>ffi:l:Ur
gem ai?roape o mie d~ sC.l'isol'.i. 

Dlnh-e aces~a aproap·e ·e-rel sute; 
cbntJn sesi.zurl, p ropuneri cu . p.rl
vko la remedierea ce ·Se impun e 
în anumite sectoro·e de ra.ctl;v.îitate-, 
in diferite unităţi .agrkole, sa'te, 
comune 'wu judeţe. 

RezolvaTea lor -se realizează prtn 
~operarţ.a ~u f;actQrii de 'l'ăspun'
dei:e din judeţele• ·respeetlve, dh) 
mf·tlls~ele sau det>artamen'te1e· 
vlza~e. 

1\ceasta ~e fnoe prin oflcluJ de 
scrisor i al Radtolelevizl~t·nll - un 
fel ·ae „ lnStituţie i:t1. fnstrtuţte" . 
cwn. 7.lcern .noi: - cu oameni bine· 
p1-egatiţi ·ş'! de acum 5peoiallzav~ 
în. lluertJll cµ publ;lcul. 

El ne aj1fl'ă opei-atlv s!i. alegem, 
să · discernem „negtUna din ~h1" 
şi, nu o dată, sA aducem pe mhtu.I 
ec1-a11 Uipte din care se J>1>aw, din 
care . 11~ule să îilvil;\'ăm. 

'E>rLvifi.. emisiu,nea de duminica de 
la prinz dedicată problemelor sa
tului, orlcn·re dintre ediţii şi· veţi 

ta.ce cunoşun·tă cu sph'ltul critic, 
cu (lol'irita de J?errecţionnl'e ce-l 
ani.nră pe_ cel care ne seri'.µ, la 
·l'Ubr.ica 1>e.rmanP.nlă ,1-0amenl, tap.
te. atitudini". 

De alt.fel trebuie să recun!)nşt.em 
că io~. acest pe!"J?E!ţl.lu şi ~
sar dialog au tel~pech1forii. 111 
cazul nostru dă: mtez_. subslanţll in 
'tot ceea <:e facem. consti'l"ule „sa
rea " şi uneorl u<!-Cidw 1' materiale 
lor dUu.za~e. 

Avem,infeJul ace.st-a mlilti, foar 
te tnUllf t>.}ieten'.l Ş,I, in pQflda vro
g11amulul 1'Qstru ce\•a mal speci·a
llzat, . un. număr Cle tel~ec{,alorl 
statornici care ne situează pe un 
loc de h'unre in anchetele intre~ 
pMnS'e de orfclUl :nostW de $ludll 
,şi sondaje cu privh1e la .,coia de 
audlentA·"· 

„Ca ].)oporul şi pentru. l>Ol>Or" 
este prln li~t~ adevru·ui care ne 
călauteşLe, R4cliotelevlzlu'Ren fi
ind aşa cum n de!lnlt.-o tovm·aşul 
Nlc'Ql.a:e Ceauşes.cu, o :tribunii a 
democmţfei noast1'C sl>clfil.islle. 

Gheorghe VE&MAN 

Rezolvarea scriso·rilor, 
actiune sistematică, 

' 

Iii 

li 

consecventă 

Scrl$o.rile oam·enHor. muncU a:~uc 
.iiru."Ul.ui un mar~ număr .de ia1>.le 
fi l'Clel a oă1·or ·valorJ!kare: pub1t
clstlcli cet·e c0le.c~lvl11Ul redacţio-
1U\l af1 zl'.a1'Ului ,,Illtormatra Bucu
reşilulul" mullă pr.tce:p~ -.:âuto.
rea de noi cltl ş'! modafi:t~l p<.bb
ciStlce o lupt'& con11nua cu spldtul 
JJtlitl.nier.' ·Pentru că, ·sUb ·raport ' gn
zetliresc,. pt<eZenl:area opi,n!~t pu
blice in ziar inseam,1.1ă c1fvel'3! l'lca
'l'e, }lrişg}ba1Je, :p.asl une profesionn
UI 'talent. R~c(!ia noastt:li n cA'
pămt, i'n. decursul anU'<>,r, o bun~ 
eX'}Jerientâ in această- dl1recţie. Cine 
'$1foieşfe colecţia ziwului de la 
începu-turu ptnă astMl recunoaşt~ 
uşon preooup81iea sta.t&.rnl.d. ..Qărltrtl 
.va:lotlfl:oarea cit mai deplină n 
sci!ls~1iilot prl.milte de ln cititori. 
~m~lm~l de sp~amat!? (11 
,i1edacpel gr-upează ~rlş<>l'il~ ve 
teme, pu.n1ndu-le, apol, la dlspoz~
ţla dlfer:irtelor secţii sp11e valotifi
câre. s-a incetă'Wnî~ ob'lcei~ll ca 
multe fl'ln sci;lsc>ii ·Să f le oLtlt<e de 
elitre ·redaclor.u.t şef, person~. al
tele fHnd repa.ntlzate direct. sec.ti
llof sau unor redactori cu men
tlun~ : ,,$! se facă o .ancllet:n ", 
„să se Seri& o' notâ "1 ,.repot'taj.'' ek„ 
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Şetll de sec~ie, il."edact9 rl:i cl!ll'.$C 
SCJ1~!$..0l'i,Je; reţlnînc;ll.Î-'fo .P.e cele caţe 
inferesează, notmd a.ten~ p1·obl.cmu 
ridlc~tă, oprindu-se 1a teJ11ele ce 
ucmeaZă so fie abordalte. Sint reţi
nute de că~tle · 11edăqor! acele ş_crl
so.ct pe cnit,e vor .să le :mch~te7.e 
perso'na!. Pt1:in acesb mod de actiu
ne, valol.i.Ucatea .scr!Sorlli:>r poartă 
am~1·en~a l)pţiatLvtt~\il, a ~fore
sion~1.Htlifll, lmp11clt .n M tua1l.Mtli , 
tematica zlar:ul'ul flilncl 1•acorontu la 
probîeme.le „ln z:l ", reaU2.inâu .:se 
ast;ffil - c~ ce . e mal .impor
tant - schimbul ,de idei, dlnJoguJ 
ziar-eltttor, fără .de care un coti
tllnn nu-şl ponte ~µstlflca exls~enţa. 

tn ultlfua vr~e. putem \'.Orbi 
desptc o creştere a n,µmlru~ul scri
SOI'ilor, a c1Lror p:roblema,tică îş! 
găsţşte, într-un !el .sau alrtu11 lo~lil 
ln pagthlle 1Jâ!ruţUi . 

Prept1.Waie;:i ·Qe'ntf\!, tmbuniHfiţl-
1.'ea .actlv.l tAtfl fn munca c.u sc~·l 
sorfle. a devenl1 o 1iradi:Ue a zio
-N.ilU.I „Wo~\ja ~tlc~teşti>~l~~"· 
Conducerea redăc.\iel Jrll· 1 ·nţ;efos Ul
semnătatea. f!clnd efi6mrurl ~nm-u 
a ·o perfecţiona continuu. 

~r~a-re seriSoare, p1;1Jn pi·oblema 
pe •ca1-e ·o· ridică, poate 'fi rez11>lvată 

prln d tvers.e m«laUtă,\l publiclsti~. 
De a·lci un număr mare şl vnrlat' 
de J"Llbl'tci. Citll-i01'il .i;-nu CJbişnulr 
cl1 per~:naliitlilea f.ieeărda dintre 
ele. Unii dintre rubricU.~ mult a
precia te de <:Dtito1i este „Post rcs
tani" : .• Note şi co.mcntarii .P.O mat
gfoc.a sei;ld rll(Jr Şi scrisorilor oa
menilor muncn adresate rednc(l~l" 
bogat llustt:atâ, cu vJgnete sugesti
ve care-i <)au un plus de nti'i\cli
' 'Uate Oţupă up.eol'I jumata;te, 
cltl.ar ·2/3 din,tr-o parµnă a Z<îarul'11 
şi cup1 lnde note ci-itice şi infot'
~111 uUle, 1•edfndu.:.se in ext<inso 
s_au în r~un~ ~ Ş,Qrlso.a1~ l"esp~~ 
tLyâ, urmal'ă de comenbutw. reaac-
1oruhti ~r.ivrlnd soluţionai.-ea aazu
lui. O altu 11·ttbl'icl1', mal nouil, 
„Cllito rll se adresea:u ziarului : 
p~uneŢi, $esl%Jri, solutU" .şi-a a· 
tras. numeroşi cititori caioe truniit 
scltis<>1•l pe adresa redacţiei, i'ndl
cÎ'fla ş i i\ubrlt:.a a1 qw:el subfoct 
~te Ci. ,J,D.fo.rmafla pe urme.l.11 
u no.r s~zlri" ,cupJinde, 'în gene
l'fll, a1lcbe te ·care seot ln iv~ală o 
serie de. newjµnsutl ce se inai mu:
nl~lil fn di\•erse ~c~are de a·cLi
vltate, p.t"ecum şi măs-uoile lua! e de 
!ael011ii ..responsabili pent1;u re.ma
dierea a_cestoi-a. .Acelaşi profll are 
şi rub1,ica ,,CUJlorli d~l~11ea:d 
ancheta:". Se urmill'eŞ!fe, de ex.en1~ 
p:lu, problema reeu~rA:tii runbala
~ulol .sticlos, a Uvrârll · C-Ombustlbl~ 
lllor sollru, a :i:estJ'lurantelor-pe.ns i·u
Tie, a · stii.~ii unor drum.un , etc. Cu 
o l!Ilal"C J'ludienl-ă, „GititorU au 
euvintul"' este: o J'UOl'!;că. reta
tlv ,,-tiJlără ", în cadt'Ul căreia 
sfn.t pubUcate sorls0d sub sem :.~
tura auhorl:lo:r. ,,Aţi t>rimlt scrisori
le. cum l~alJ ~ezolval ?" :ire ca 
Qbîe<:t a,nali~a mol:JU!lul îJl cm·e sil\t 
rezolvate scrlso.t:Ue adr.esa.tc ele 
onmcni:i muncii dlverselor otrg:ml!, 
ou scop_U.I ele a imbu11i'ită\i acţ,.1.·1 i
~tea ţn acea~tă dkecl le, pen~u a 
c,rea de~nruoăa.:l itt vede.te.a r.espec
tiiril 1egllor, printre nitele, ~I a 
Legl'l nt. 1 1Q78. 

„Colocviul jarldlo al «lnforum
Uei", «Rlspnodem ·semnBielor t1Ui
torllor1·. 11Fişler>r, «D-ate looatnd
lbr•·" SÎ!tL l"Ubrlcl pr.l:n cate :r.hu.'ul 
ri!s_»ui1.de dire<iiţ probleme!Qr ~rs9-
na.~e ale cetitenl:lor, probleme Cil 
oomnter gene.i'lll , ou cru't1der j uui
dJc etc. 

FLt-e$t~. 1il'eblile adlij:!!tdl tşpt~l c~ 
u.n ~1p1~;ibU p.umai: de scrisori stau 
ln 'baza anchetelor publicate in 
ziar. Se pot &pune multe 1ucru1·1 
Jn~.ereso11te deşpve aţeste rubrlcl 
Dar cel mai ~mportiiot este tnnlul 
el!~ p1·ln v.8.rJelnLea Jor; ziarUl reah
:r.eazl1 tm ll'.apor~ armonios inl;re 
:f!Uncţia l'n'fOM'latlvă .Ş) cel\ form!'l~l-
yli. . I 

Put~m apr,~ că rubri·cl le dcs
rf.fnate scblimbului de op'inil şi in
.rorrna~l i, în'lt1•e redacţie şi cl'tltort, 
sirtt mul tipie Şţ v~rla'fu. poL :JeT.bL\
te orice proble'mă rldicat.U. de clt!
torj. 'Nici una clin aces!e i.1.1brkl nu 
a apăru~ I'n1timp.1Atio:r_ IatA pe s.cu'rt 
cum a t~ţ ~~ere u_nn din-
tre ele : rul;>rlna · „D-ate to~ 
cntarilor". Odată cu dezvol-



tart:.a Ca[lrt:ilel, cu ridicarea 
noilor cartiere. nu fost. infli."11are 
mlcrooole.ciivtthtile d n blocuri, 
„Asociaţia de loca:arl" $1 bîneir.te
!e.~, legislaUn alercnUi, care reitlc
menteniă rel:atifle dintre memba:ll 
acestora. Au lnceput şi Ericţiuntl~ 
ln!.e~pretărlle dllcrlle ale rtmultlol' 
stabilite, incă!Câre., lar şi.,. o :n~
!anşă de sc.r!sm·; oc.lrcsute ~clJel 
Fnptul că pl'Oblemale erau serioase 
şi se repetau n na.scut Ideea rubri
cii care se bucură azi de mare !;m~ş-

l iglu i'n rindul locatarllor. a asoeta
tlil<JI'. lntt1.nlm, ade$e.1, t lUet-uri din 
z.lnre. ind<ll!'arintc la adrnlnistrnţme 
de bluq d1n Csplt.alt\ !11 mllHe, .;hiur 
în pro\l'incbe. Rublica ,,D-ale loca-
1.nrllor" 1mpreuni\ <:ll a-nchet1•l~ 
„'Pc teme -ale asocJatlilor de 1otn
t-ar10. -redactate numai pe bu7.ă ele 
scrisori, au con lirlbult şi contribui\? 
ln intre\inerea unor re~ll normale 
intre locatar!, l)Opular.l1Jnd re:;te--

mentii.rile legale, critlcind atC.udi
nrte re!rnota1•c. 

„Oolou'il lul ~nridlc l\l lnlorma\\cl'' 
şt 11F'1şt.er·• au 17.voril din marei'.! 
numlir de scrisori care. prin ~n
Pnutu l lor, <iem<>l\Streazâ ne<:ec>1tn-
1ca populadz:irli lilrgl a legilor şi 
llotA1·ir-ilor de partid şi de stat. 

Miile de scrisori primi.te la re
<WctTe sTnt documente incon~l.a
b!~ ale incre:derii cltW>ri'lor in pu
ter a Cll\-.fnl Ultui SCl'IS, fu fot111l du 
mobfliz.a1•e n p i"e.<iei pentru mat l\u
nul mel'$ ltl soclt'.!t1ţţli n011Slre. Ffc
cme işl ar.: Importanţa sa. Nlcl unn 
nu e:sl.e de prl~3. Toabe im_pr~•m.1 
cu'l«U tuie „bonca „ de idei şi .a!)te 
<i rcdac;leL 

l\fnrla RADULESClJ 

. ,Forun1ui cititorilor", 
legătura trai11ică c11 1nasele 

ClllW'ICind tercAUI r~1·.~11 al cH·
m1 .c.ra\lei nvaslrc :'OC)all_:-itc .I n 
c;. -r rdStl1~ plani.a 1·<.idlt1Jar~ a d la
loi:uluf -cu con menii r.i c1 I. f111 ml'I 

a • m11nU'i>5tare u pad1clpurli !n 
coo.duoerea ti:eburllor obş1.e$'li, sec
tlel de :.c:rl··url de Jn „ ~ii""e" sl 
lmplirJt rubucllor realizate ' ! lu-

crâlorli secllel Ii se 111:1.1.tiă o> deo
sebUă nten~le. O dovedt!)D! şi !ap
i.ul că acc.~t. cumpal11rnunl IJ,;1 d(-i;

-r~ actlvUhlea sub dir~n1 ln
drumare a redaototulul- ef şi '' 
blroulul O'l'gM f?.111iei de ba.-.§ a r.c. n. 
di.n l'eda<:tle, cnre urmuresc. p~
m:ment, munca cu scri~c! le. I.a 
ordinea de zi o adUJ'lf,r,r generale 
de pnrUd din luna mactie 11.c. a 
Clgurat raportul de actlvitate t1l 
unul comunist din se-.:tla sN·isorl. 

Prtncipala l"\lbdcă u 7.lnrulut cc 
se i-enli7A3llZil din nepr~\ui n mu.t-c
rlc ptimn numltli SCRrson1 - ~ 
lnUtuleaZl'f „FORUMUL CTfl'l'QlU
LOR ·•. Ea abordea7.ă tva le 1ein•"'1 
vietu. dt!c1, preocupă1·i!e t lr.1«' ale 
oamenilor muncii ele la ·A·1•e ~' 
sale. re!ledind emulntln cnfeot•. •· 
lor de muncă ~ntr:.1 t.mn~o:'I~ 1"• 1 

in proo1îcă, cl.1 5lmt ~ l'ilspuntlt•„ 
a obtectl\l~lor de plan, n ;,.1;1·cJ U J :" 

t>Urc.afo $Ul>llnlati• de ti>v·1r .„dl 
Nlcolae Ceauş.eseu, sec1·et.arul g~
neral al partidului noslru. 

Rubrica menţionaril. cu o pr-e
renţii c:otidlanli in corpul ziarului 
?Ste citită, apreciată şi permanent 
sprljJnită de un larg ac\iv de co
respondenţi voluntari şi de cititori. 
S--ar putea s pune: ~Bine. dar scrl -
SOl'ile ad~l.e zlaru1ul în mQd 
spon tan nu pot asigura trlUnlcta 
unor rubrici temat ice si nlcl deiba
lerl eflcienle pe marginea unor 
ptubleme de strictă aclunll1at&''. 
~ .şi este, numai că Jac11itort1 
din .secţie 1lU se tasa d~ de apele 
.spon~eltăţii ! El, zlaris.U cu e:-<
pcrl~nlil, titnd la curent ou ce
r)nlele document<.-lor de pm:Ud, cu 
perspectiva unor aollvltll~'i şi eve
n lrnente apropiate şi mal lndepăr
tate, ll indl'umA d!n timp P~ 
corespon<len\IJ voluntari, ,şugcrln
du-le teme pentru dczbatm:lle cu
prinse In plan. Aceasta prin clr
cutnre e.'tpllclte, 1rlmtse mereu u
nui numlll· sufloient de mare (2()-
25) de c;eiătenl ale căror loc.uri de 
muncii şl Pt®f;Uptirl S'inl cuno6-
cut.e dln evllienţll. O recenltl dezb:t
tete ~ubllcă pe tem.1 „ I m1Jbll..-, 
s~ră%1 şi s_paţH ve1-zl luate ~b ln
gri.!1re l,)rimăvtira" 11 fost pre
cedată de o astrei de clrcularâ 
expediată încă din luon fanu.irie. 
fn plfclll lci.mls cclo1· sollcl la~i si\ 
ne ajute. s-a gă61t şi tAlell.U<I unul 
articol din ziar, in c.are se vnrboo 
despre indntoririle cet!ţeJle<;\i tn 
lumina Legii nr. 10 din t9il2 . 

în cadrul şedln\el Comltelulul 
PoUllc El{ecuUv al C.C. âJ P .C R 
din 2 martie a.c. au ro~ anall7..nl' 
şl unele mlisurl ce privesc m.i! 
bunn gospodărire şi uUlimrea m.1i 
1"'lt(nm1IA a ~ne.-! Ulnd o pi·;il.>1111"1.1 
s r' ng('l'ltâ n ;;rJlelor no.'l.st.re. Ch1:i • in 
zJu:ipub'iciril comanic-ntulul s. J ·1-
~<il. ~ecţl~ noa'itri\ de sctJ~orl n. 11e
lat la sprl nn111 romsr:mnilesl' nor Vl')

lun~. D:.n 5'lrl5or1!e primite a sl-
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nt>ăt'ut o rubricii speciruă. J11t ~1„ 
ll!nd in curs de selecLIU·c si re
c 1 o w re f)i!n1l'U apari ţie. 

o allti metotlfl de sonrmro n QPI 
111..:I public·: într-o Pt\lblrunaUch 
1'1~:1•11i 1 constă i'.n impă:t1ti~ d l! 
cheoi lltina11e la o lntrertlndem. ta 
Ull llceu cte. ln acest mod. nvind 
fa dls111>;i;l~le 40-50 de răspitl}c;uri 
indi\'ld ualc - am p11iuL desp1··nde 
[ ă'"erl in tt>resanle despre a pei:
tt!>le m uncii membrilor c.o.m. 
lntrl• dt'lu:\ şedin1>e: manile tru·c3 
·f:!'l)ll pentru mar\!3 fnbrlcll : sen.•· 
iltatea pregătirH penlru munca 
pmducllvâ a ele\•llor .1.n ullim:1l 
nn de liceu industrial : modul de 
lntcgntri! in p r:oductic a noilor 
ubsol ven~ I ; l nvăţăminlele !)f'flCll<'ll 
de ,pe cimp a viitol'llor mecani-
7-t tor i a i:t·icoli : i ,p Qstui,e!J llPid
tulul go1,padâresc in~c-un hloc de 
nefamll!.şt l al unei în treprln 
deri ele 

Deplasindu-se frecvcn l pe leren 
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penlru astfel de materla'c. l11cri
ltrrll compnrlimentulul ci„ scri.-.,•ri 
!1e înti!nesc cu oameni cJi mur.cai, 
cititori ni z1arului care :nanir.cs.:l 
ciorht1a de :1 com~nlca d1·1erse eipi
ni L Ei sint trtii't.ulll sl\ pun!\ pc Mr
t(e gjndJ.!rl le, lzbipzlle. cC1l1ict1 Y\ilui 
clln cure tac part~. lar un<.'„rÎ re
dnctorul respectiv se oferol să no
Le~ el 1M1,1ş i e<:le comunicate ci~ 
lnterlo:tutor l. AsU'cl de scri.;Orl apar 
\O! in rubrica ,,Forumu l cnilorflor " 
cu menţiunea „Opfoll e.-.-prlmate 
prln viu grnl ". Procedind in a crest 
fel. imbogă\lm aria tematicii 7.in
rul w, a •1gurfnd rubrici cu pr~.•
tant-ă şi pentru numerele fesUve. 

tn 1-edatj.ie so.<;esc, b ineinLele:y, şi 
m ulte scrll'it>rl ln.~pirate şl de 
N.ibflclle ~pfiriute. Din şeleef;i
rc.a ac:estora SQ nqs i; r11br!cl mf.x!~ 
dln punclui .ele vedere :ii con~îr.u
tulal div ers, U.nele devin subrect.a 
penlrU rtibrîca „Tnd1·wnr1ri jur!
cil<:e'', Ele pOJ>ula1•l1.a1•e a lt!g1lor. 

G1l7.da ncestt-m este tot .-Fa:· .unu] 
ci lttor!loi·~ şi ap:lrc ,„ăptfomîn."ll. 
A He scriso•·i : ugerea1.ă t~'l\e pen
tru Mfo ş! comt.nt.arit d.e hi t.eres 
ge~rol, iar o j)arte mai 1r.iJn dfn
U-..? scrJsorf. r id:cind prob'.dme, iin
pu!l cercetMI snu himrt~;· 1 de a
drese l:t forurile compe!en~ ~re 
r~~olvo re $1 răspuns. Ru c, dar ~e 
m.11 i n ~i lll pl!I, ca in urma unor ob
servatll !l\.cu r-c să se g:lseJ-ică ver
so. l'H? c:ire inceurcit sâ impletll~ 
extlt'.;:ltaroa drephJJul 11 critic~ . 
1.un'\ trecut/\. în vlrtu1e.a Legii 
P"~.:iel, am p us punctul p'?- „i "' toc-
11\!ll într-un :l lfel d2 caz pelrecut 
in oraşul Bfilnn. De atunci, fupt 
con firm3t şi de persoana Jn cauză. 
lucrurile şi-au rev!?llit la nurmal. 

Nu este llpsH poate de tmpor
lanlă ~ mul subliniez, cil ln 
.afara „ Forumului cltil.()rilor ', s~
ţin asigLu·ll şi şliri semnate p~ntru 
p agina de crrinică a zia<<tlui. Pro 
cedlnd in felbl exeml)1elor en\Jme
~te, arn oslgyrat; zlar~tµI numsl 
in pfllmele 3 luni ale Mulul 1969 
r ubrici lnsumînd peste 60 de col >one 
de ziar, purtînd nu~le 4 l.9-1 de 
pers11,ane. oameni al mu~cll din tn
cahtâţl urbane şi rurale din in
treagn tarli. 

Conform unul plan de. muncă te
matic de perspe<!tlva.. inspirat de 
documentele de partid, de evenl
n~ntele politice. ·maj<>re &1e a-cestul 
a n. set:Ua de scrisori a .1Jnrulul 
.,J!ltore" se angajeazâ plenar in vn
lo rltfcarea tot mni ef.tcientll n scd
sodlor oamenilor muncii ql ,in s t>-
11.111onare:i r~ponsablHi a proble
melor ridicate. 

:\'!unea eu scrl.so:rHe t Hnd fo3rte 
\'!lSlă, m-am mil·rgjnit dQar. lR M
pectele ci mal pu\in d:?ZbiUulP în 
coloanele revistei „Pi.-esa noastră". 

Am nmlnllt mai sus că, me.-gind 
pe t eren, unH ci ti tori ne suger~ză 
şi djverse teme. J s-a intim 
plat recent şi aulDrulW ace,<;t<1r 
rindur l. Fill'lt'l la Tg. Mi:n:e~ in Iun-~ 
!ebruarlo, ml s ..a propus, si vizii~~ 
o localnlcli . ce se pregătea sl\ 
sei:be1,e ln [amllie lmplinh:ea \'ir
slcl de 105 nni ! Neicăpînd rara 
ocazie, am scris un reportaj. tnr 
in i:e<lncţlu n sosit o scrtsoare care 
merltlt sJ fle cltală : 

.,S llmaji tovaritŞi, avtnd in 9e

dcre cu la \"irsla mc.a este mar 
gl'eU su te apuci ele seris, l-am 
ni~t pe nepotul m eu sii vii •rans
m llil urm11lnare!e: Am cltll cu 
mulU\ bucurie frumosul 'r~orli3J 

din „Elhl re". A Cost o mare cln.'lte 
pentru mine să apar in ziar ş1 să 
ptimesc in urma celor s crise un 
mare numlir de [ellcitări de pr~
tul!ndcnl. Esle un simtlimîn&. plll
cut să şlU că eşti incoajurut.U cu 
dragos te, cA ex.IBtA o grijă deo:>eol-
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U\ tall.i de cel \"il,'olhici. Con .t..al zi 
do zi că se f~ce totul ca rc!Atenil 
palrlci sil Lrăiai;că demni şi llbcd, 
sll aibă multe SâU~faclU şi t1ă ne 
lotr-adevăr [erici\l. Vă urez lutu
rr>r multii stinălale Şi vla\ă lungl 
ln condiţii de pace. Cu ~•hnll, Bc
ncdek Anna". 

· -.~ Dezbateri. -prof~.si ·onale 

latA incii un argument Ul n sul\
l ino a!lrnwţia, cil SCRISOAREA 

are o inestimnbilă valoare în ela
borarea ziarului, Iar „Forumul d
Ulorilor" o lcgălurll trainică cu 
mase1e. 

BOKOR L a.J!YS 

Permanentă înnoire 
a metodelor de 111cru 

Dialogul ztar-celt'IJ,ean ,.. d~venil 
o ron~nnUi a viei-fi. nou.st-ro .!\Pd<)l
p0II11ce, ins.e.l'ls .i'll prnclicn dcmo
c1·atlc11 u pat tldu,lui şi stntuluţ M~
t ru de a a mpllflca. -prin m~1lliplc 
rurme lns~lţu\ronaU7~o. legulurlle 
c11 musele. Te;r..u formulată de 
secretarul generat ctl p ru•lldulul. 
1<wnr:•sul Nicolae Ceauşescu, ~i 
o;ubl'nfalii c 1 !nslslcnt!I l3 ş(;'(1ln1:1 
comună n ron1murrtor demo::r<itk1. 
din noiembrie .anul trecui - oo
t ri\'h cnrei:i sncial1mnul se oon
st ruieş-~e cu [XlJ>l)ruJ şi p1tnh'11 
1w11r1r - tşl ~e t>biet."•h are sl 
in caurul cllnlo~tfal pe C<.u-e ~ian:(:) 
i1 pmu·Lu cu cllllorii. p11 n inicrme-
:11 ul srriRorilor, polrlvtţ princlplu
lul lc~M\ll'fl presei cu m.tL.~le. cui•..: 
r>l"l."'up11ne -cll zfn1•u1 Să U:c sc1•is 
pnn lru mimeni .şi cu sprijinul lur. 

Pr·1cllca ne demonstrează ci'I ne"~~ 
rlintot per-pe• uu ronslliuic un h:vor 
incpuJ7..3bil de !emi> 11ubliCl!>tlrc cc 
prrten!ea?â, rr.rn indnwlâ, m1d1cnlu 
~i ma: 1·1l:.tlea ziarului. care srnt 
c.:inti l\i1>n .ttt' în buna măs11r.1 de 
lll(ldul ln care sinL v.nlorlll~le up1-
nlllc .~I piircrlle aamcnilf•r cu1>r111i:e 
în crJr~pondcnin purtnta cu publl
cn\la. 

La ;darul ,,Crtşann" .sose")C anual 
ln m<;<:lie •IOU-500 de sc:rlso1·1 prin 
cal'o sh1t~m lnformtitf as1~pra rea
llzli1il paramtUJ.:llor p1'oduo\lel in 
unHdU economice. a unor oblecllvc 
socl111-<1ullura1e .şi euUltU'l"-go.c;pDd~
reşll suu ne slnt semnalate unele 
neajunsuri lntr-u.n sect-or sau nllul 
de ucllvit.ate, cerindu-ni-se sprlJin 
pc.nt M.1 remedi<eroa stârilor de 
iucru:·J. Au Io..t d~hit;e ru-
brici de I.ergu .:iudlontli c 11m 

slnt „IU.o;puncJem serisorllor eh . „ • 
. .Poşta luridlcA" sau „ "o-~~ 
informat oc.nfTu ctv. ". „Pornind de 
la o sor lsomai•:. Ai<;l sint \•alo11Hl
cale scr lSOlllle. SQîuUim(;lte pemljloM 
cit de rednctorJi zlan.IU.11. De o lar
Rll a udlenll1 1a· publicul cililor IK' 
bttcură rubrica. : •. 'l'rllmna olo;I~" 
- scs.b:ărt, sugestil, propuneri" 
unde slnl \'al~rificale scrLsorilc 
c:arc nu se rclerli la probleme per
i;onnlr1 ci la cele de ln~ in t..:rr-; 
cclf1ţcncsc, cum ~int mol cu !'earnă 

p rublemele de gospodărire <!Omuun
HI -, tn:insporl tn comun 11<ai1 apni
vizionalle.'l popu1a\lel. Multi.! cJm 
t1ţcste scrl:>c;irl - vaJorillcrtlc în ru
Qrlcâ sub rorml\ do .s!>mnn1lbi r.n 
ntentta .Inctorilor compelenu - âu 
consULuH, aliltu1'1 de t>t'Oblcmele ri 
dicate 1Jn „Tribuna democrallel", 
puncte tlc J)Orn!re in <1rganiz.11rc>a. 
ele căire coT'.sslîiic Ptt')UIHrc, muru
cip:'.l·~e. 01·~cncşt1 .ş1 -:om H1 te ~ 
mul•cn- Mtiuni de lnler~ ub:-'e;c. 
r.'1 t-e au du'> lu pune1't''.l i n 1•alo<1re 
11 1mor resurse locale cfo ma!' il 
prime şi ei1ei<i;li l'il'Ct>nvcn\i<inide, 
la re-0J~ca unor lucrlh"i e<lllit..·tt·
goi.lJ(>c;lăre.şu cum .sinl nm enn1nr<W 
7.J.tnel do ai;reme11t, "ll'lm·lrJrwiea 
11c.rn1~1efor cle t1Pil t1wm nl i\ in anr
tl~riul loş111-No 1•u <lin m unit.tlt>ILH 
Oradea, orl\şul Ma1-tţhiln ş i o lm~mn 
Vutca tui ':'.lihni. Do asemenea b 

inlc1"'\·cn~la zlaruJul. 1ăcu1i\ la sesi
ză.rile cititorii.or, au fost incluse in 
pl.iLO şi chiar reaUzate unele lucrn.rl 
de alJmentare cu apl in citeva co
mune şi oraŞ\11 V~şcău, a IcsI ame
najată „Peş'lera Vintulul" de la 
ŞWlculuş, cllml~*! apa de la S!Jb
solut unor blocuri din munkipful 
Omdea Ş I inUl:tura1·~ unot• !actori 
polu.anti al mediului înconjuriilor. 
Pe baza unor scrisori adresate re
dacţiei au !ost sanctionaie unele 
abuzuri l n Interpreta.rea. şi aplica
rea. dl.ipoi.lllllor legale, lax in 
urma une.i anchete de presă a f ost 
corect.ală ch1ar o solutie eronatâ. 
dată de un organ judiciar, fotr-o 
cauză 'J)CJ1ală. Şirul exemplelor. ln
tervent lllor benefice ale z~rulu1 ar 
pul~a eontlnun cu multe alta!e, 
unele materiale publiCfl1e la ,,Tri
bunB c.lvlcil" nu p.U$ în .acţiune şl 
au mobUivo,ţ racţprjl de rl!.s,pun• 
dere. in ~lut lonnrea unor problem.t> 
de larg Interes cetăţenesc, inal cu 
seamli in rn.nterle de gospodA:rlro 
C()munalii. 

Dl? un srnd rl<llicnt de rn1~1·~ i.o 
bururl\ o;I rubrica ,,Solulll in BJ>lrl
h•I lel{li", la cure o;e publică at"IJ• 
cole şi lnl.erviuri pe teme j ut'ldlce, 
cu exp!lca~.a con11nu~u:1Ui şl sem
nutcatlllor netelor n ormative, nou 
Apărut•~. ori lnlcrpreUirllor dale de 
organe.le j 11dlctarc compet~o4e unot· 
p1·evc<le-rl le~nle. Ma terlalelc publi
cate rucl sin i L'enllzttt~ eu sprljlnul 
juriştilor şi d irlJnle de re&c-lorut 
care ~e ocup§ de seri.sori '.în cad.rol 
s~\lel cn p(obleme sociaJ-celli\e-
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neşti, 1n !unctle de frecven l-a,cores· 
pondehte'lor pe această temii. 

EfJcJenta modalllătllor pl.jb!icls-
1.ice !oioslte de noi 6.$te ap~·eolată 
dupl1 m1.miirul şl problema.lien scri
sorilor, după care, de fapt., ne al
cătuim şl rubricile; nu putem arir
ma că am ep ul1..at. fo valorl!lcarea 
scrlsorllor, tntreaga gamă de posl
billtătl, dar ne strlidutm sA gl\slm 1 
cele mal adecvate moclallUi\I ce re
zullă din 1Snalize periodice şi con
lucrări cu comlsute pentru rezol
varea propunerilor, cererilor şi se
sWirllor oamenllo1• muncii, consU
tulte potrlvlL legii in întreprinderi 
şi instituţii, org,anlsme, ce lşl des
MşoarA aoUv!latea sub dlrecta In
drumare a organlzaţlUor de partid. 
Ne propunem să colaborăm pe un 
plan mal larg cu comisiile d in uni
tiitJ, sli !ruct111căm experlenra a
cestotn şl s~ ţinem o legătu1ii dl
reC'l;A cu compartimentul de spe
clall tate de ta judt1t, abo.rdin:d pro
bleme de fond o.le competenţei şi 
sollcl Ludin11, cu care sînl sol'Ultonn
te scrjsoiille la gblşet?le care a11 in 
ah~bu~ll servicii publlţe. Vrem să 
intreprlndcm o anchetli de P1'e.<>l1 
pe !iliera unor scrisori ajunse la 
judeţ pentru probleme care puteau 
fi -solu\ion.ale în unl'tllţl de bază 
sau Ia consillul popular orăşenesc 
sau comun~. Avem, de ~emenP,a, 
ln vedere urlnăl'irea cu consecvenţă 
n respectlirll termenelor de solutto
naro a scrisorilor de elitre imllOti. 
rormularc:i la timp a răspunsurilor 
la semnalele ci·ltice ale zrat'11lui, re
ZJJ.I tale dJn scrisori. 

Munca cu scrlsorlle nu este de
~lgur o acl:ivltale comparUmenl,al5, 
„functlonllreascl\ ", ea lmpUcă apor
t ul tuturor lucrlitornor, de la 1'e
dactorul şof, mo.l depwt.e, pe toată 
auem redacl.Jej: redaolorul respon
snbll cu scrisorile. şi, de asemenea, 
colegiul de redac\ic, prin a nnllzc 
periodice şi înlîlnld orgMlzale cu 
coresponoon\U voluntnri şi cltlto
rl1 - benelicll'lcl direcţ i 1d i:>roduc
(lilor noastre gnzeUireşt'i. 
Ţinind set1mn de sru·ci.nlle det>Sik 

b'lt de importante cc revin presei 
il'I M e.iL an cînd nniversă:m 
4.5 de an,1 de q.a vlcb0ri'1 re
volu.Ue! de ellbernre sodială şi 
na1lonalli, anti:tascistll şi antlltn
par iallstrt de la 23 AugU!1t 104<1 11 
a1•e lOc Congresul al XTV-lea al 
partidului - cel ce lucram în do
meniul presei, ln relaţie dfrootâ cu 
publicul cititor. ne simţim anga10\i 
şi daloti s!l at'\lonilm pentru pericc
tionarea dlalogulut cu bene.fklarli 
producţlilor noastre gazetăreşti, prm 
lărgirea parllclpăril tn coloanele 
ziarului local a cuvintulul oameni
lor muncii, a coresporuientilor vo
luntar!, care aduce in paginile pu
blicaţiei aerul proaspăt al autenti
dtăţil. al muncii. efortul de gindlre 
şi creatie con1:1mtrat spre infiiptul
rea hoUlrfT!lor Congtuu1ul al 
XIIJ-hm şi C-0nferlnţci Naţionale 
ale partidului. 

AL. NEGRtl 
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Pe teme gazetăresti 

(Continua.re d!n pag, 14) 

tregil culturi. „Splrltul orHic 
arăta fon Pascadl - este o com
ponentă dinlre cele mai lmPOrtanle 
ale vieţii sufleteşti evoluate. pentn1 
că presupune Jnlerventia actlvă. 
pozi Ua lermli. dar ouanlală. P<>
lrivnică somnolentei resemnate sau 
lipsei de · dlsec.rnilmînl ". 

O e.'\prlmare fidelă a oolnlei pu
blice 110 înseamnă nea,părat a des
chide paginile zJarelor tuturor ipo
tezelor sl părerilor. !ără dlsccrnă
mint, ceea ce ar duce la eclectism. 
Fiecare ziar cultivă o nnume poll
liCă a infonnatlllor. a e.'<prln\ă.rll 
~I formaru optnmor. proc:edfnd la 
o filitrare a lor. Ziarul comunică un 
adevăr de pozl1iie, un adcvtu· pro
bat pr in ,fapte, modele, sem.'nltlcatJI, 
dai- ·setoetate cu o anume inle.ntlo 
persuasivă. Opinia indlvldunlli şi 
cca publicii. se contu1·eazli. intr-un 
proces de decantare. de dlsoo.terc 
tnlTe v&lori şi nonva1otl; chlnl' dacă 
poziţiile nu se delimitează neapă
rat; in tabere -p1'0 şi con1ra. ol in 
a·tilu<Une rkel>.tJvil sa1.1 opacă la o 
anume ~ni:!Ica\fa. 

Inflnita d1verslitafo oe care o 
l11tr~ in substanla opînlei publi
ce oameni! cu pnl't h::ularH.ă\ lle lor 
de cultură , ratiune. senslbJU tutc. 
imaginn\ie creatoare, comporta
ment o poten~c~ continuu cu 
semnificatif noi. O exprimare fidelă 
o opitiîei publice aduce presei un 
imens beneC.iciu de idei. de 1lulsa
(ie a vie\H. imbogăUnd procesul o
rientativ. calllatca şi rortn de con
vlnger-e. a comunlcărli. 

Dezvoltarea opinie! prin m es..'\ 
asilel incit sll fie !olosiloarc cu
noaşterii, progresulul :,ocini. pune 
problema momentuauJ optim al e."<
priroăl::i:i mlscli-rll de idei. asolra
tii, sentime:itc. negaţiJ ş.a.m .d . Ex
perienţa P:r6li~ românP.$11 d in anii 
socialisri1ululJ conceoulă cn expo
nentii ă OPî.nlel publlce înaintate 
a socletiltii. rnle.vli op01'1.unltallm 
ex-pr.im!irll pr.eocupiil'llor cctll:tenesl I 
,f.naJ:nte· de a.dopt;ar,ea unt11· '1ciUi
r~ de interes natlo.nal. p,,racUca 
dezbaterii nroleclelor de le!ll şi R 

altor acţe n ormal:iv.e Cl()nţrl'buie n\J 
numai i a 'l'l.erf~ionarea acestora 
cu concutisul Iar~ al ccl~tenllor. 
dar si la o mai buni cunoaştere şi 
resoeclare a lor. rezultată dl:n sen
UmentuJ de cooar.licloare a celui 
consultat, în tlmo ce dezbat.erlle 
postecloare adot>tărl i hotArlrllor a
duc clarl!lcăl'i, informatie certă. 
evident ut il!. 

Cititorul aşteapti de la pre$A in
to:rmatil care să-1 ajute să se ori
enteze corect l.n complexitatea vie· 
Iii sociale şi nu cunoşlinte abslrac
te. fălii o finalitate lmedlală. Zi
arul cultivă cognitivul in acesl spi
rit : cunoaşterea pentru acllunc. 

1.La bata ziarului - ,no_ta Flenrl 
Berr - există curiozitatea. prezen
tului, a prezcntuluJ imediat. O 01.1-
11iozJtate interesată, practl,~:t: a 
şti ce se petrece penim a profita 
de circumst.anţele avantajoase (. .. ). 
O curiozitate estetică tn sensul 
larg al CtJVinlului. o curlozitat~ ' a 
Jocului, a ş_tl tot ce c nou, neaş
teptat, ~traordinar". 

Tot în scopuri torm.atlvc, pr~a 
cultivă şi emotia. Sentimentele 
inalte, cu m sint dragostea de tară, 
solidaritatea umană etc. se îmbo
găţesc in procesul comunicării sl 
capătJi profunzime pr.in cultivarea 
~or. De cele mai multe ori, acest. 
TOI este atribuit doar li teraturii si 
artei. Dar. aşa cum arăta Go!<>rgc 
Călinescu. de mai multe Oli poe
zJa nu are nici o Jegll.lură cauzalii 
cu sen1imentele adeviirat.e şi nici 
nu urmilreşte să trezeascA senti
mente. Emotla p0etică, da~ este 
un sentiment, notează marele cri
tic lltei:ar. eşte un s·enttment Sul 
F.enel'is. o emqţle ne1fraot:ică. Spre 
deosebire de BI't.ă, p.resa,. cultivă e
moita decll1l1ŞBltoare de acHune. A
ceasta dln u.rtnă urmlireS~ Să po-
1.en\·e'T.e mari sen!Umente la scaii! 
socială, prin evocal'.ea wio.r mo
mente semniflcalive rue istoriei tor 
nationa1e. ct.ill:U.rale. Presa este l.s-
101~~ zilei de azi.. demersul ei are 
un n edisimulat caracle.r i ntentional. 
de in!luen(arc imediată a pccsona
it.Ullii şi. jmpliclt a op1nlel publice. 

Pornind de ln rolltl de prim or
din ce 1·evine mijloacelor de in· 
formare in masă. ln opera de Biu
r!tc a socicl'ălli socialiste mulllla
t~ral dezvolt.ole. 1n formarea şi 
dezvoltarea conştiintei socialisle a 
masclor. ln educarea omului de 
tip nou. Part.!d\11 Comunist Romiin 
ti acordat o deosebii! impol'tantă 
clabor<il"iJ unei politici de perspec
tiva in domeniul comunich'Jl de 
masli. Rmolifică.rii şi per!ect:ionilrll 
eonUnue a sislemulal natlonal al 
informtirjj de ma.<1A .. dezvoltării ar
mpnloase şi orlentă.rU ronslanle a 
llcllvlllitil nc.es~qia in spirjtul ldei
al11.1rllor. vnlor.ilnr şi cei,in~or socl
o l ~economke ş-i politlco.1educatlve 
nlc socinllmnuHJJ. Relevf:nd insem
llătaiea. iinal litătlle dar şl comple
:x'i'tatea acestel actlvl·tă~l. tQvarlisul 
Nicolae Ceauşescu sublinia: „Ac
tivitatea ldeologlcă-educatlvă. de 
clezvol!at:e a conştlintel socialiste 
coru:lltu.ic o sarcină permanentă a 
intregulul parlld. care cere o mun
că s~rultoare. plină de Tăspundere 
şi răbdare". 

Sub semnul acestor impe!'ll.tlve de 
imi>orlanfă covirşitoare, presa din 
.Romă!'lla s!X:.lalis1ă. gazetarii sAi 
comunişti înteleg să aducă o im· 
portantă conl:ributle la ! Ol"l!\are.a 

complexă a omului nou al n oii 
noastre societăti. ln rea.llutrea oer
sonalltălll sale armonlQase. mu]tf
Jali?ral dczn•ltalţ, 
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Programa cursului ele invăţămint ziaristic: 

IDEOLOGIE SI MĂIESTRIE PUBLICISTICĂ 

PJ ln sistemul de utJll.~H'e şi ar
gumentnre a faptului de vln\ii. slu
denl li conşlientizeaUi ca~l.c:rul 
orientativ al actului pubUclstlc. di
reci ia de urmai in domeniul ana-
117.at. dar şi opţiunea Ideologicii, 
po.1Hleo-mor'.i,l(. mlUlantismul 1·0-
vol,uUonar innoltor din perspE':rliva 
cllrora se J'eallze.nză netul de gtn
dlN~ 7.lwl'StJcl\. 

REALISlVW;L te.'tlli.1lui publlclsllc 
va !l rezullaLul unr.1 munci ri
guroase cu studentul, pe arfic•>lc 
din domenii dlierlle, care presu
pun o analld clari a co111lltillor 
obiedlve ş:i subiectivo dctrn nlnnn
te, a pos:lblUtătnor şl m:ijlo:lcclnr I.le 
rcmedlere sau a>rer.t. \re adP.cvate, 
penlrl.I a Qrlent.a aci itmca in dh-ec
lifle e!lcienle şi a evHa clcwrlcn
laroa celor chemaţi !iă acllo11czc, 
.şil rezolve situatJile fle11Dre care se 
scrie. 
CLARl.FICAR'E~ RAŢJON.1\l.Ă, 

porn!J1d de la etapele procesului 
de fnţ(\Jeircre ş.I clabonrc 11 uiu:I 
JadccAtl arrumcntate, convb1g-ă
toare prlTlnd realitatea, va rf rea
llzaUI pe baza unor e.x&cltll cmre 
vizează cond!ţille 00.~11it'lrli ule 
gindirU zlarutlce : (le la simplu la 
c:om-plex, de la particular la genc
rl\l, in lerarhi2area, argwnenlarca. 
$1 relatarea fapCeloT şi evenlrrum
telor de Pt'C.~ ; cnterlile Ideologice. 
politice, profesionale Şi moralecm.·e 
guverneazli gimlirea publlclsUcă ; 
Telaţla noUtflfe. aC!'tuoUtatei lnMlre; 
pi;omovaren rapte.lqr, evenimente
lor, oplntlfor de 'ÎOteres public : si
tuarea :tapt.U!lul .relatat în context ul 
social, al mnnlfestărllor <<m1clcrts 
tlce, repetlU\'e sau particuliwe, pro
prii domeniului rn <'ctre se produc: 
raportul dintre dimensiunea tex
tului şi amploarea rsemnlficn\ln) 
raptului : conotatu şl sen<;url ex
plicite sau Implicite: text şi sub
text 1n r~ţLonamentuJ zlarlslle; ar
gument şl limbaj in gindirea zJa
ris tl ci etc. 
P~tru lih.'glrea colll<f,nn(uhrl idu

ttc şi nulQlt~rea jud.ic!ţllC-r sint 
programaote exe~iţll succesive şi 
c:onrruntlki ale pun.:l11lul ele ve
dtte c:u părerlle membrl1or secUcl 
şi redac\lel-~oalil. c:u ale unor ?la
rlştt profesionişft invltllţl sA-sl !:PU
nli pllretoa ; ~e vor .su~cr.1. dac5 
~te CU1.1I, not nuanll\fi. :icc:ente. 
sc:hlmblirl de optică, noi concluzii 

(li) 

::nu solu\ii Imediate si de per.pcc
llva. Rcuptivit11tell la suge!ltlile co
leetlvulul redar !lonal, ulo oadrelor 
dWacliec. ale coJegUor ~nu J.1arii;ll-
1or profeslonişU ronstlt uie o prol)i\ 
de malurlt~ie a gindirU şi dorlnţci 
ckl profesionall7..are. 

!\CTUAI,.IZAREA P EDMANEllf
TĂ A A'l'.lTU'Dl~,LI GAZET-1\
ltEŞ'TII. Stu<len~iJ sint îhd\''\1mn.tl in 
vederea rca'Uzflr ll s11Ud~·ul1-1i ~ ii ;;i:l 
dncumentelo.r de parLld sl de stat, 
penlcu umlarln!n pei·mone:111Jl a 
noilor orientări şi nc~_ntc cu pri
vire la dilerltele probleme şi d1)* 

menli ale dezvolllirii sodale. Tex
tele lor vor u·at.a fapt.!le constnla
tc ln legătură dlr~lll cu cerlntel~ 
pollllco-ideologke ccle mnl actua
le, urmărindu-se o fld.:ilitme ma
~imil a acestel 1•apori.1iri, t,le);volla-
1·ea capaciJtâlll ele lnlcrpretal'e !le 
sine stăliiloru;e :i ·~or tilpurl di
verse de evenhuenie şi slllrnUi Su
biect.ele slnt e-xcr.mte dl n ungh ilttl 
dllerh.e., lll.cerclndu-se descoperirea 
unor nol nuanle şi Qersp~ll •e cles
i:lrinse din documentele de parl[d şi 
de s:tat. drn trnn~ormirlle perma
nenL înnoitoare, ade.<>•'11 Inedit'!. ale 
realfUlfl.L 

SEMNlFICATlA po1„rr1cA A 
FAPTELOR SOCIAT~E, lNDEO
SEBI A. CELUI EC0"10l\l lC. S1u
den\ji intei·pre.lenz.ii '!I re1atcn1.ă 
fapte economice din per,şpecliva 
I mi>Ucaţillbr socinl-umane şi pi)IJ tlce 
pe cu.te nce.~en le j~resupun. \lrmtl
rlnc! fmbp1d\Urea <'<>ntll'I~ a dm
pulul de re!atll şf scmnltlc.n~li 11te 
faptelnr şi slt'l.1a\lllor obsen·nte. 
P rln analiza şi reCacel'ea texteloT 
va li lrililurată tendlnta de deş
criptlv.Ssm. de facloloitle tem1i. de 
prezentare simplistA. Faptul econo
mic ests analtzat în cl)nk! :<~•l sar
clnHor g_enerale ale unltâlll unde 
n rost sesizat, ul domeni•ihrl sau 
ramurii în care se lntegreazâ, al 
1nomentulul politico-social in care 
se. petrece. Studentu stnt inclru~ti 
spre tratai-ea acest'Ula cn fapt al 
acţhmiJ nernijlocnt:e a Ulloi: oam~n:i 
concre{i, ca ttjl;ultat :ll unor tela-
1 li complexe qe muncă şi viată. de 
atitudine şi acţiune umani. şl voc 
aprofunda no.ile Llpu11l de relafii ce 
se stabilesc în pro~wl modernl
~rli a.c.tlv1Ultfl economice, l'.l l nc
ccnluiitll aplldlr li cu~rirlll)r lt>h
nioo-şlilnll.lice contemporane. Vor 

pune, de n.scme.nea, in luminii ra
p01'turlle de lntercondi\ionare din
tre atlludlnea in muncă, g?"aclul de 
protesio11alltnte, eletlele impHcllrll 
în reiolvnrea oblecU\·eJor sl.a.bllir" 
şi cn.lflatea vieţii, nfv~lul. de civill
:r.a,tle. matcrln!ti şi spWt\lfiHi. Jn 
sfi rşlt. vor p1·omovn til1ţfaţ.i\•e ~I 
nU ~ud.fnl l'Xe.mplara. devotamentul, 
ctlil'UJ~e41. spirit ul de 0rtli1H! s1 dls
cfpl.in11, elanul revoluU<mar evîden
~iind marile implicatu al~ econn
micului î n n,t;JguM"'*l progresulnl 
general al societăţii. 

Ch priveşte 1)()Z}ţla. ttitioli cana
JUieii). aceasta !;-O desprinde prin 
parcurgere.i tuturor etapclo.r oro· 
găUtonrc ale sc1iecii unor maleria-
1e de ana1i?l\ : sclec\ia şi ap1"eclc
rea eh rnnl realls-lă, veridicil, sta
bl.Uren conCllrdan1ei intre dffedtele 
declara~U ale celor implicn\j. cu
noaş1erea comp1el~ a con(ll~Ulor şi 
sa1"cinl101· d1n unU.aiea e<ionumJci\ 
l\llll suclulll la Cai"e ~cestea S-:! re-
ferii. ln \impui nnallzc.i studentii 
sîni iudrumnli sli nlbi1 tn vcdeteşl 
modHJclirile de mediu şi com]lOr
tament caro au ro.st d.?!erminate do 
per.>pectlva aducerli f~lelo\' la 
cunoşlinla publidl, sli d.lswteze co 
ate:nlie lnformatllle. esen\mle. de 
cole ncesenth\le, în structura nr
gu.rnen1nril, in aprecier.!a unui fapt 
social suu a unui document, penh-u 
n evitlt slluntla în car.? aUtttdlne.;\ 
c-rllicit asfo determinată de. inl))l'P
sll d~ rriomonl Sllll de conlrulul ln· 
su!iC:ient usuprn !aptelor oQ,servate. 
In Ol'gtmizru"&a materb.htlui publl
cistic se mnl 1lrmlU"eŞte pondei-en 
eteme.ntclQr negative, a orltlr.ll in 
înf:restul malerlnl. realiza.re.a unul 
echllibru optim în structurare.a şi 
argumentarea pubHclsticil Totodn-
1..A apnro ~cesară aprofundn;-eo 
Imaginii d~prc oa.menii implicntl 
in materialele crltlce. ellml!lindu-~e 
viziunea îngustă, 1igi.dă, p rin care 
omw apare CA o entttare e.-xterloa
ril lapt;elor care-l viaazA. ca <J n,1. 
tiune nbstl"aotii sau un slnlplll 
nume şl nu aa a mn~ii. resi:>onsa
b'flil şt angaja~. cu un statut. ~'l
etal bine determlnat 
Decisivă pentru material ul ana

lilic (Clitic) este pel'speutlva con
s truttlvll {solulla pubficis:ncill, con
lrll>.atia r>rnprlc la n:puncrca ln 
••rdinc ;:i ntiludlnilpr sau stărilor 
de lucruri C'On..-tatale. A~asl!J pr~ 



· , Învăţămint ziaristic 
renUtntua Impune ; enor se contre.-
117.e:l.7.ă in stabnirea llll"1' teme (r>y
blecte) caxe obl!gă oe lkN1rc stu
rlcnt să retlactczc intr- 1111 l\rm111il 
ir••n gazellircwc şl. p~cu1·u ac~ttJ\lll, 
~t1 u tHi.l'.eze procedee. i.;lt·: u:l.url i;t 
limbajul specWc ;;iceh~l lorme pu

blicistice. 

supune : indi\!idunlf·~ţ\1"-'a corectu <1 
sHuatiilor const.at~te : clrcum:icrJ-.?
rea exac1li - in Icgtitu:-:i Cl.i f:iiJ:e 
precise, persoane, 1mvhcaltl. rcs
punsabllllfiU - a unor ~reşeJj (ne
Gl1Jente, abuzuri, conc1..'J'lt ii lni:;uste. 
perimate, lipsă de oompP.!enţii, lra
(Jc de influentii) cu lmplic11liJ d i
rixtCI usupra clim!ltul1JI -:i eficien
ţei muncii ; clo?..aren cu tllsc-~m.ă
m.int şi profe.ciinnaht.ate :i c:iu4Clor. 
v atentu şi mlnuţtom.ii an:lhbA de 
fond a conlexlutul politico-moroi 
in cu.re a apiirut sll11n\ln :·e.<1pecU
v<'t ; temetnlciA <1rgum<!nt<?lt>r, lltn
baJul ullliwl.: evl\ll t\•11 orlc(lr~i 
tendln~ d\! neuallvfs11l. 1;1 ut:ftttctl
nli dlslruoUve. C?':lre pot determina 
confuzii ~I fmoglri.J or<>na 1e n.'lUpra 
re.iJI râ(ll i ldenl Lflcflnm h.jlu ror e
leme.nţelor d i n .in<1 llm i1ttrepttn1;5 
caro pot dt\Cc l:i conh11':irea unei 
sotutl! pc.ntru stările de lucrnrl 
COl1Slnl'ute. 

Dupa cum flxa1~a cn 111)le~liv 
prio11ltar tl l textului ziaristic a 1e
neraJlzArli cxpcrlcmLel 11o~lh•c., ina
inlnCc lmp! ic;\ apt~'>f ttntl1rcu {1'e>.lun
rc11) nnall~e! pilii\ ~u cuprlndt>retl 
deplină a tuturor elem<:11tcl11:- unei 
expe11len1c. nnnliw ·•nlo\·Jj c1 1·cuk 
de fie.nerallz.:u-c, <.IC'i'll't 1J~r<:9 1ub 
l'or l nlerc.selor lmpllca~e l n µromo
vnren s.nu blocare.1 <'i :i!l"Tilnistr:lli
wL c•-aJuarea cxpe•i"ntt~I in fum·-
1 ie de camc:erU!tldle i,~n·.!l'Ulc n!'l 
dumenluluJ in c.·wc sc in<crlc po
sfbilllii.lfle ci~ !!C!lcrnUzarc şi ' cu
noaşterea unor actf•.'1!;11 i slmilnrlt 
pe p'an najinnul şi lnlentntlonnl. 

SECŢJtJNEA A IV- A .1 OtTRSll
LUJ - • .STttUOTUrJ tl>r::ATIOE 
ST EXPRESIVI-~ IN scm„n:r.. ZJJ\
RIS'l'IC. REl>ACTARF..A." - por-
neşfo de la Ideea cll scri-
sul zfarislic consti tuie, tn ul-
1im5 analiza, un proces de rele
,·u11c- şf s<'mruficnr<!, ln: r·u struc
turtl. nn1·;i.llvă dotermlnl\t!I, a \.ll'll)f 
rapte, e\·enlme11le. Or;>f111l. inlîm
Jllorl, sltmtţfl e'c., 11n'i..·uie tn rlinrt· 
mico evotu(lei !':Ocl•l1e. !n t1ce.~~tt\ 
clapă n pret?fllll'll 'li' nc~11·r)ll n .,_ 
te.nuc ~ petlnta mcto1l1)Jo11iol r eclnu
ti\rU tcxfuJuJ do tircsit. evidcatie
rl i cli!critehw modalit~li cfo prclu
ci<are a lnfllrmatle!. precum Iii 
alltudlnli, tonulttl, 1-:Uirl:il. ll"anle
rel do p1·czcnl.<irc a fr1p.dor şi ld~I· 
lor, în runc\le de aria le'Tlnti<!ll. de 
\trgentete \."feţii polillc-H 1clalP.. de 
ln !et-e..--ul pen Iru asernt'ne.'.1 sub!Pr
te etc. 
Tm~'lan l 'i de-.·inc nici' re'tltim

re:i unul raport oplim lnîrc h1for
mn.ro şi comont:lre. intra id~ '-I 
faj)t , cl!rcrlt tfo la un gen '"1a.ze t~ 
r"sa la altul, precum şi l~uiura 
nrRanicd dlnlro stllql f?net ii1•('•1C', 
lrma ab!jf'fla t:'l ~I ac:rn1 J"l\lbllch·t •c 
~le.<;. 

T.ncnil „111rloM ilor ln rcdoct1:i 
gatcte.1-~conhl precum ~I in tabu-

rcifOiil;e!e de radio si telt'\' b •.me 
pa ne in evidentă spe;:if(cul l'e<lJ<"
tărli în _funcţie ele M n11I, de c:\.i· 
gen\ele cUferHc. ale J'>l'esel scr1~c. 
radio!o.nice sau de televi;r:hnc. 

A vfnd în vedere ~tru-::::um ct1·rn
gE.11â a publicului mass media, stu
denlii e.~ersează dll~r'te modnlllă\ i 
de redâctare a ma~icththrl de Pl'C· 
~ in funcţie de o a nurniti1 cntcxo
rie (virsta, se.'\. ~pe.:i'lliY.R'·e P"'''"
:Janata, interese domlmtnh}. 

Alte exerciţii pun fo ev1dt'nlă 
m~bllllatea slrttrlorll unn i t<>~t <11' 
pre.să. Astfel, redncU.H'l!il pont<l în
cepe cy relutarea fapt11l•1I de \.·111\It 
concret. peptru a t'elle~a. vttcrlc1r 
scmnl!lc.aţitle care se de;;princl l~ln 
aceasln. 'J'C)( tut zinrl<>tic ponte în
cepe şi cu i<lee<i (a~lt.i<ll Pc!I) 1w 
cru;e aui.9.L'tll doresi.e si1 <1 p1•c1p11.~c. 
redaclm'.ea 0011tfnulncl 01.1 1·cl11.tm·eu 
faptelor care vin în 11pt·t11m.1 I po1-
zi~ic-l c.'tprlmate. De <hr.menc1. pi •t 
.!fii <le.~ch'ldi'l mn~eo'"ia lul op! nH lti cu
lt-se de irorlst in ~"P~·l)i1111t llcmon· 
s tratlcl .sale sau itn)>llRt! ele' lupt. 
eveniment et"C. 

JUUF.CATlL'E DE VAr.01\m: ~I 
·E~ONTUR.TLE care reli.a!en ~il srm
nificaţji pol fi lnstmtle pC' Jlnrcur

$'U.l 1'e1ati'u'il fsp tt.:llll", in pocn1jl' 011-
t-eCum aul"nome. in i;truc•m-.1 mn
tel'ialului. într-un „ch~penu " sau 
in Jinnl. 
OPŢlONE.\ PENTRU ANUMITE 

ST RUCTURI NARATIVlJ: 1•sw oc-
terminoţ.ă, in Cn11t. de nmolourl,'.1. 
iosemnii1alea şi tmpndul •a:>cmt nl 
rnptului de \"iatil Ide.la dupa C'1'C 

Pentru a fam!Ua.i1.a nutoniJ cu 
caracteristicile gen!.?.r:lle :>12 f.~'lll
rilor. so exerseazu. într-o primii 
rnză, gradat şi in s::r,nsă LC'g!itul'";l 
cu apllludinile :;tude•1t11l l.!i. c:\lego
rii ele genuri p ublic:istlr.e : .n!ur
m:iti\'e. inionnnti'l-cl)rtil'':'l l:uiv"!, fn
terpretnU\ie, potcmice. 

Dintre procedeele de lucru nu 
llPllCSC acel~ c.'lre pun in evidentă. 
in lC.Xlc cu grad~ rUferitc de. rii 'l
cuJlal.e. selecţia. sinteza şi analirn, 
vlrl\1.1.llc şi uporlttnltatea monoio
gu:ul sau Cllalog\tll1i. \.llc ah.r.iei t=I 
lmpr~ca Ucl. u le IPn: 11111 coff•lllnnt. 
lmperutlv. s~mlenţjos etc. 

REDACTAREA VA U RMA TH
GOnfl~J;: Cl!mULUI ~1Al;US'11TC', 
asa cum aces~a s~1l.1.I c1i-;t,nHi,,al i n 
1eo11ln şi practica prese[ ţtninchH;c 
seJ1mn sl ele np1'Qciemh:~ 'li corrcfo
zl Uc f>olltologilor, socitllegllor f i 
te<1rellclenilot· mnss m~:la orh•lntl 
!eh nid eficiente ele. e.labornrc> sl 
lruru:mih~1-e a mcsnJulni, inclusiv 
;lspectt! :ale p<rihOIQi.:iel rccepUl1•1! şt 
T'l'l"l1,1nsiunH in nţl•tl cnm4nici:rli 
prin presă. 

Exercl \ll cu tema ~lara, Jtt .-i :111 
m~nh'\!n de n-1 in•1ă\a pe sfucl~tl 
oricanlxarea şi succesfnnl'{a elcmc'l
l <'for inJormativc în t-ex•.ele pe d lfe 
le rednctează. utilizarea unor „teh
nolngii" d e coru1lruct1c tl:lri'itiC'.l. 
Intre uce~tea l'Cl{\1lu t.'C!Or cinci •• w·· 
i:i upllcorea pln1m1d~f nC\11nale ~ 
ra.stnrnal<t in r<!<lnctm:e (sdTea. ar-

l n de~balare : ultunul rmmar at cotidianului ,,Reporiert1 

( f 'oto : Gabrict M IRON) 



tfc<Jlul) : tipul, .succes.iun~ şl el ·r.
tul in\rcbAr!lor (ln!ervrnl, 1 m.u 
ru~undă. dezb&tero.:i. ancacl 1 7iu
nsUcA) ; rolul elementelor emol I -
MIC! snu de o natun'I mas deoi;eb,
... e.'I\ PI"''"' :-ea .:;et'3 t Io nt1 h, 111 I (r.?
!Y. rl:IJ. un~heU\, .::.'lmpani1 •le pre.-

I : clabt.rarea Şi r1·11•·1 - 'l !tidL"-
c:1\llor dra v.lltiare facă di? m V11l~-
11n r:.il urale, ~ti'n t!lcJ, li cr:ir.?. 
moro!e. etc. (cronicu. e'<eul) ; scn
~ul dCS.J.7lntla şi ....r.~~ul sn'i:·cl lttil-
1.:tonul. paniJlcl.UJ.). 

Ext'rci\ille de i:~etni·t' w•miJ„ 
ro_,c, ln ucel~l timp. ;nsuşh\'.la mo
d.'lhl:\ I ll<>r de r oorm.n·e u r.trul'luril 
Interni' I\ tc."C"l ulo:i , p:!n.' u n ~ uL
; n>? r \Inul şJ tensiunea in t·n·~
t•endo a cont-inu'ul ti, men\ nl!t'ea 
lntere ului perm.anen~ ni cititorului 
pt'nl ru subiectul Lrnbt:. rapo11.ul 
dlnlre aspectele imporldnte °'I cele 
:<.c-:-undare nle evenlln1?nl••l•1t, lm
pl canx1 citllorulu.f tn :-iprectt-r~u 
cel<1r relatnte, deter-tnJno.rt-.a u:"::I 
a ftucl!ni sau oplnU ldel"llcl? s11.J 
t"!~ mal opmpiate. de a ~\>lui µu. 
r;licat. 

(J attft preocuoare o repre?.lht' 
qtlh1I rcdact!trii car.! ~· l li adnpmt 
ln funcţie de t~1ttl : colornt. i;ev~r. 
categoric. intelegitol·. 9lU de s c111> : 
d dncllc, irook. gra :. fDnt.c7.l:t • H•· 
bru e tc. 
Stud~n\11 h.1croo.ză p;tn ro':\'!• . 

I'' tn.al<' scc~Ue ea;:~tel-~">.llă 
( vlAJt ă de- orga nl7..aţie, prop:l gu n dl.. 
econom·c:,i~ial-cetăţeneaRCu. cu!
M.11·nl!l, Intel' na' ionulu), elat>.•tfncl 
~x te !Jpecl!lc-e, prin lnte~lul 
cCu'<lra se \'(WiUdi. \tJ-.idul de pro· 
fo"lon.nlllute atlns, ~pacltat.ell ele 
a reull'ZS, ln mod armvln~ittm.-. 1·tt· 
ln\la documen,tare - gind!ri? zln
rl5dci\ - rednctnre, io func:tlc de 
·•xigen\ele impuse de lcleQio<'.la şf 
m:11e;trin publieis'foâ, de? r(:~ttl 1i
prlvind encien(.a c~m11nic6.rli !Jo 
ma.w rn soc!etalea nonslră 11ocl:>
lls•ll 

Ullima .secţiune. cca de a cuncNi, 
preclzeazli conceptia asuora mut1-

I 

:. · ·. · lnvaţăm.inţ·. 'zia.risti~ ,„ 
, . •: . . . . . • I , .. : . 

c!' i„ reJ3c\l3 roUUl;.a.nnlui- i:o.;.l,'\. 
etapa .lina:.ă şi c~ n'.lli d.ficllA a 
tn<rtruirl, 

Deosebit de 1mpo,·ta.""rt <.>'ilc Ul)')· 
tul că :;.uden\lJ uu po:.;lb!lH~lt:a 
~'-ş:l g-ndeaşcă munca 111 1•1Jnctl;illc 
inţcgl"hli erec•ive lntr-{l ruclne1Ju 
de zinl'. cu oblvclive t •nu1t1ue i:i 
prlncipU 'ele c::oncap!"1·~. el;1b .mm~ f i 
l·IT\Ji>limare precis de erm '1:\tc. 

Sl;ructu:ra red;:icl!Gl şi reparti •.a:· 
rea sarcinîlor concret>~. r:e sC!':11i ~l 
colecth·e asigură lmpllore:i 1„r ln 
toate ta;.ele- procesului. 

ln cadrul sec\lilor ~ !.uden• H, ase
menea lucră10rllor din prb1. p..u·
tielpă. Jn elaborare!\ plnnulul tem:\.
Utt, cu propuneri pmpnl 1lln ch
men iul stabiilt. urmă1-esc eve •l
mente snu ac11un1, tap1c tle m1J-•wl, 
lniUat!~ politice s.m ob$·~u. 1~11 
p!)rte la elaborarea $1 deflntttva,•'!:t 
sumarelor. o ptnnurllor ele mum:J. 
:>Aptăm:inale. şi lunnre. Sint puşi in 
.sllua\ I~ de a cunoaşte şi execut:' 
operaţ iuni tehnlce s.'.lu de l"Ulin1i 
legate de \•erWcaren unur da.te $1 
aifre. corectarea manusc.ri?rului, 
şpn]tuhn şi pagin:i. lnt rQCJ~1ce.-e:i 

sau rad{erea din portofoliu a unor 
texte. urmărirea rv.elor ero cal~m
drare .şi tipărire, Yeri!lcarca (pa
gini, tiiJuri. foU>grnCll) dupli e:cccn
t.area 1mt>rim~il. tn vederea cWf· 
wli operai icl <ie dlfu7..o.re. 

U n moment iml)(rrbtnt al m
sb-uiril li <.'-OT\St!lule însuşirea m
gulHor privind r csponc;a1>1Ututo11 
pentru adevlirul textului redotctn.l 
c;..'Cao.Htatca opiniilor, numelor şJ. 
datelor utilizate. a normo.lor de tra
tare a citatelor. ldellor sau mnnle
rel de s scrie ale allOr.i. tlc lucru 
pe tutui altuln. 

Nu s1nt omise nici ex1i:entele lu
crului cu calo.boraiorll t>xlc;-nl -
alegerea a~tora, formularea 1<'· 

rrci Dl(')dut de adresara, con\i1111-
iu: t.:xtului. a;;n cum a fost gîndlt 
în rudncţle, ,,Oslblle lll()dttldhi pro
PU.'-i! d<:' redac•or ~·au '1e aulor " i 
<:ict-epl<lroo Io", l•!>etur.a textului ş1 
muncn penh'U fnnna deUnltivă ~c. 

Criteriile 1Je evaluare ale .at:U•1l~ 
1.ă.t li fn reg!m rcdacţ1onal sinL pu
tetoo de annll:ll, mAi95~ rn ull-
1!1.area <.'Onceplelor ideolo~kc :;l in 
rel.atart!n fapt.ului de vla\ă. raplcli
fat.ca şi exactli.nte;i documentuni şi 
rodnctf1rll, dt..cernămitltul fn • pu
ne~a tn p~!nA" a !apte:t11. in 
runcl]e de urgon1c1c acluafi\ătll. de 
cerlntele l medfl1~P ~I de pers:>e-•tl
V'l. stabrnte de partid. 

&> unnlireşlt!. m mod deooe.blt, 
dtrLvoUarca c:apaoiUiţU studcn(Uor 
de a sesiza noul nl.it rn gooum(?n
t<?te de pari Ici, fn ie~le ~J !del le 
CUPTlnse jn expunerile sooretarulul 
gcn~ral clt $1 tn dinam:ica ~allttl
tii. Pen~u nc~t.a. programa „re
vede dezbnl.crt pc ~emele cele mal 
semnlflcal"ve, cu ptuiJc:::parea \';i

drelor d ldactfce, şi de la alte cme
dre. n unor T.i:uişU cu e.x,pc."it?n\h, 
in sl.stem 1nt.e1«llsclpllnar. ln ca
drul cărora sludenlU si l'te augrc
nafl efedh· la deput:irea nou!.lţllor 
ao.irale, ii 1>rlori :.1~llor şi nUIUli~
!(Wr noi, t~o!IUCO-ldcologţ~ Ş'! publl
ci.„L1~ î n abol"dnrea !aptului de 
viat&, 

"De ru;emenen, s~udenilJor li „nt 
e~ro s1 eonceapa rubr.lcl şi chi= 
paglni (emisiuni) temnt!ce I,, ~on
rormJtate cu cxl~~o,ole •l..'lrii:ttce 
im.puse de temtl şi profilul robrl
cll, p.aglnll (emisiunii ) şi. pe bn.?.:l 
crileriiJor poli~ico-ldeologlce, de 
actunlllal.<! şi oportunlt.ate. de ca' 1-
tate publlclsl.icll. de echilibru te
matic şJ de genuri. 

Mal mu.u. se rammari2euM cu 
«inoepere.-i st roo.111.area unei pu
bHcntll lcmlslunl). d.c la planm
ca1'»' unul numiir de gazetă (<m'}
siunc). pinii la analh.a de con\lnut., 
pqlltlca ... prot„.stonahl a acesteln. I J
nind seama d.e prol'll, scol), edlhn·, 
public, personalitut.e. 

ln cad.rul muuctl b coUdl.'\n se 
verifică şr ca1Ui1ţlle de om de 
ocbl;rii, cnp:lbll sA redacteze, <;fi 
co.mple!c7J.? ~u să rescrie lene 
penlrn 7Jarul la zi, a~unci cinJ n
ceste."I sini necorespunz!!oa:-e. 

111i11erc in tehnico. 

Pe t~u, dJr ta preg·it 'nl, :,lu
d.)ntll sint :,ingrensti, pe-Iodic fn 
de1:baterl p1>0fe.~on."l!e. în ~;ic:• l
ile :.cJnrclur cefll rale, sau in c:.•lri tl 
Ac:i~lenild - cu parllc!p.a.rea ~nor 
i;m~etarJ cu t>:qwrl®ţil - in aa<l-tll 
c::1rorn se aprotuntlează, pornln·l de 
la texlc, n~pt'CW ~ii.o.te ol!' rcl.J
ţ lcl oi:iianice dintre <:un luutul 
iQ.•a!.ic ~i mă1asttia textului. e:<l
&cnt~lc :ic· uluJ publicistic ca net 
t' ·entlnl Ideologic, de inaHă Mm
r'-" "n\ă i»ll tlci'l, pro!eslon..'11ă st ci
,. ic.:. 
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Studiu de caz 
Vă propunem spre studiu cel de-al doilea caz a l rubr icii 

noastre intitulat : 

I ii~ilor economice. ramurilor de ac
th•lbte ale cwnomlel nu\lon:ilc. h 

ansamblul său. :Pentru documen
tru-e, alegeţi tntreprind~L·ea H ldrc
oneumatlca d in oraşul X. unde il 
cunoaşte.tl bine pe secr etarul C<'

mltetu Iul de partid despre care l\t i 
scris mai demult.. ll sunati, deci. 
pc secretarul Ion Toma şi-i anun
t.ali I ntenţia. 

De la informat ie la decizie 

în sistemul au toconduc:erii muncitoreş ti 

- Gind la gind cu bucurie, vă 
răspunde, amabil, acesta. A vem un 
alt director şi ne aşteJ)tăm la u n 
nou sW de conducere. Miine arc 
loc prima şedinţă a Biroului Exe-

Vi aflat!. să presupunem in ur- definesc competenţa muncitorului cutlv al C.O.JVL Vino şi dumneata. 
măt.oarea situntle : aveţi sarcina să şi despre contribuţia acestuia la e- Cred că-ţi va ii de !olo,s să cu-
scrlell despre noile atribute care laborarea strategiei · şi t.acllcil uni- n~tl lucrurile d in intetlor. 

Ne aflăm, deai la. ln- desollisă de noul d irec- B.E.C.O.M.-ul cit mate- Jenică n umHr<r..cu, 
treprf.nderea H"'rop1u:u- tor, care şi-4 ·exprimat rlUe prima şi ma11?1'!.(.t- şef C.T.C.: „E$l,e o o-
ma~lc(I, unllate cu u1~ mulţ~11Urea p e1i"r:u n10- Iole sfn t asiyu-r<Ltc. Sec- bfşfwinia: i1~ aceastl1 rn-
ejeqtlv de 5.1)00 de dul (n care: a fost pri- 1,ile 1e-au şi ridicat de rraprf,ndere să. se lu-
m u.-ncltorl , ,cu. o dotar4 mtt tn intrep'.r~tldere. şl la magazia. c11ntrală. ·cr.~e fn 84ttwrl ş·i .:rPfl 
111oderi11i, de dată r e· s.pera11ţu că noua sa fa- Ii;st e adaul!raL cd tte-au cii. trebOi,e făcut cooo, 
c<mia. şi cu. u11. corp m~l'le, ad I.cd l11treguL eo- treblti t la montaj cita- deoarece C1tlita tea p-rc -
teh.1'1fco„t11alneresc J>U· !caftu, va e1vea C4.pact- va zUc dfl• Juna mar„ du.~l!lor nu se ric'licct la 
ternlc. T tt>ul prQd1loffer tatoo să. se m·Qbilfze.ze ti-e ra să ~crmlnilm pro- n ivelul cemt ; cu. tontr 
est<1 preponderent d E pe11tr-u realizarea. sarcl- diictla pa ltl1Ul februa- 'l'cspinoerlle noo.~tre. toi 
serie m l.;Zocle, produ- ntzor de p1en. La orfil- ric

1 
dar a.~tdzf-mime mal ajJtn!J prodiise nl!-

sele /ilnd de tnare com- nea de zi, uţi. singur sosesc şt tiUbBn&am blele corespuftZătoare la b1..'-
pfe.i:ltate. Planul pro- p unct : „ Tnformarea a- de la. înircprh1dcrec1 neftciari. Catueîe pr!n-
ducţfd globale indus- supra TeaUt4rn pîanu- ci>laboratoare Şi 1:1>m c:f;pale. tînf ncasigurarea 
triale 4 c rescut a nul lui pe luna februirrfe şi putea tncepe m o nlaJuL ri tmicii cu materia le ~î 
acesta fa.t4 de anui tre- a pregcttf.r ilor pentru. mal deurcme. Con..~ider preglitlrea slabă a mun-
r.ut c u 15 la. sutif, 14r luna martie" (ma-terial oa principalele cauze cltorilor'' . 
ponderea producţiei pre.zenrat de di-rectorul ale ncreaUz4rli pia.nulul 
de$tinată exportului UT· tehnic. ing. D. Voicu- pe luM febrU4rle, ca 
mează si! aHnoif 60 1a lescu.) şi a nul trecut, trebuie 
sută d in totalul produc- căutate la servlciut Or-
ţlei pta.ntffcate. O. Voiculescu : „Aşa ganlzare-pla.n- per&onal-

Sedinfa. B.E.C.O.M. cum Tezu1tâ din mat~ admlni$1ratlu şi la bi-
are loc la dom! sclpta- rlalele pe care. le-ati rouz AprovizlcnUlre, 
~îni du.p4 adun.a-rea primit de ieri; planul ca-re 1'tt1 au eşalonat Tit -
oen~ral4 o oamenilor pe luna /ebntarte la nife, p e luni, sarclnfie 
muncff (care nu a 11141 producţ(a marfă "°"" de 1>14n şi a.slguTarea. 
confinnat tn fwncţie pe real!Zat t~ proportie <le cu mat~riale. Păreren 
vechtul director) şi lan 00 la. sută, chf:ltulelil€ mea e.s(e cd treb11te s1i 
sciptchnlnă dupif ·-şedinţa ou fo11 t depif~te cu se 'TP.faci! e~Ion.are11 
C.0.M. la care a. f ost. 15 la sutd ta, o mie lel .~nrcl·nHor de plan pa 
prezentat. nou.I director, producţw marJ.4, pro- tr1J11e$tre sl 11.1nl, ta r 
inginer Va.şlle O eor- ducttvitatea :a-a tea.ihal se,rvioh~I o .P.P.A„ creat 
aescu. ln proporţie de 85 lo anul trecut -prin unt-

tn virst4 de SB de S1lta. Treb'!lle s4-l i~• rea. b L-rourUor Oraa.ni-
oni, -notd director: a a.b- f ormez pe touarilştd (lf· za re , Plan, P f!rsonal, 
solvit IMtftutul ce;itrcd .,.act.or. deoarece toţi Aăminlstra(lv, 114 acor-
de pregătire q ~adr.e lor c:oiki.IH şti~!, c4 deş1 de 'f?tai mcire atenr1e 
de ccmducere di~ eco- procent ele arată. mrea- 7'TOblemetor planul1L'i. 
m>mle şf, admlrautrGţi.a Uzarl!4 planului, s'itua- Tova.ră'1Jl Op'Fe.scu, ;e-
de stat şi provine de la Ha e.ste, totu;l. mal 0 p p A 
o hi~reJ>ri11dere de grad bund decît anul t'Tacut ful serviciului · • · ., 
special din acelaş' „a- chid planul 14 produc- ca.re este pretent la şe-
otlurd mdustrialcl, dar ţla 'm4r/4 a ft>Sf. ?'ealt- dlnfif, s-a ocupat anul 
din alt jude/. unăe o- zat doar la 11hlel d e trecut mal mu.U de 
cupa funcţia d e şef de 82.5 p rocC>nte. cneltu le- crearea p ostului de şef 
aecţie. lile ta o mie tef pn>-

La şedlnJă shtt pre- d ucJle marfil au fost de serviciu d ecit du 
z<?tlti toţ! membrii depăşite cu 2-0.3 lei., alte probleme de orga-
B..E.C.O.M., secretarul produe,ioit.ttea plantfi- nl:4re. Re/crllor la pro-
Comitetului P.C.R. pe cată s-a .tta.lJ.tar pinll bLemele de plan, '1t'U a-
ln.treprl11dere, precum şi la 18 procente. ReJeri- 11em ce dl~cutG cu d ln-
ct' t rei ~eH a.J secţlUor tor la pregiltCTe.a. reali- MJl şi tl'ebufc sci apc-
dc b02ă ala intreprill· .z:ă rli p lanului PC' lu.- I l m ţe>t fa fontul $1!/ rlo 
derU. Şedinţa a fost na martie, informez birou, Costuseu lon". 
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Sergiu Fan3itcscu. 
conta bit ş.e:f: ,.Vreau ~d 
completa cele afirt1UJ
te <Lid de şeful C.T.C„ 
111mtru ca toooră.şut di-
rec to r să ffe bine -infor
mat. Volumul refuzuri-
I.or ~enfru. calira.t e !HJ 

ridicat anul trecur 1.4 
6,8 la sutil din. ooloo 
rea producţiri rnal"f d. 
Pri,uind rel;rj.butfa m 1111-
cl t-Orilor, şe p<>a.te sa 
f l f<Mt CIWIL1'l ill 
c.a1'e unii, cu cate
gor U man, n.tt. §l-Cltl 
realizai 1'et rfbu.tla de. 
i 1C9-drare, dat, m me
dic, cei puţin a cum si
t uat.ia este exact l.n
uers". 

Ion Pnvelescu, şcJll1 

Secţiei l : „Trebuie sii 
recunosc cd nu. am m1.11 
fost invita.t ta. o şc

cl.intâ a B.'E.C.O.a.t. de 
trei ani. Cred ca 
sclttmbareG din funcţie 

<i vecMu?ui director va 
Mea eondifil pantrtt r(!
drU$a rea hureprindcrll. 



Nu tire.n1L sli spun cii 
sl•ngu ra ti lniI a nvut · r. 
el. deoarece de proble
mele producţiei 1'd.!pu11d 
tov. inginer Voic11lesc1t 
şi noi 1otl. Vechiul dl· 
rector şl tpv. Oprescu. 
1w1nal iii -ultimii di>! 
ani, a.u ·angajat în sec
ţia 1ie care o conduc 
circa zece per-soane, 
care desftişoo rd 7nlind 
de btrott şi care pri· 
111e.şc „etrlbuţia din sec• 
jie. Nemulţumirile mu.n
cflorflor mar in vi r.ittif. 
care au şi pleCJJr de la 
'flol, de aici prove11ea1.4. 
Prhi i11troducerea acor
dului global, ce1e zece 
Jote care lucrau in bi
rouri t"Tebufau "Te.trll>ui
te din reaiizartte ati?
lle re1or. ~ii toate. aces-
tea, acum ciştigul m.2-
dlu 'J)la-nificat 1a cei 
180 de muncltori din 
secf14 I se nalizeat 6 
deoarece categoriile cie
hcadra re a luerătorill>r 
sh1t, cu una_-două e:r
cep/li. sub cateoorlile 
hu:rcirJtor. Jl;ceştla 

slut oamc11fl. cu aceştia 
7iccr([m, !" 

Gh. Oprescu, şeful 

seruicitHul O.P .P.A. : 
,.Aiei vlld cd se conti-
11u.ll 11e'i11ţeleoerile dl11 
trecut. Am fost invi
nult elf am unit rntr-un 
. •en ifc:iu cele pa(m b1-
rot.trl cu scopul de 11 

?Jrlmf rret rlbuţia. de şlif 

de serviciu, ceea. ce 
cred cil ml se c11vi11e. 
A111 încercat' să /ac 
ceua, 1111 umere ?ucru-
1'11<' şi am cre...--ur ra 
unind eforturile celor 
patru colecti ue viJf 
reuşi sif ccmtrloul in 
mal mare mă$Urâ la 
'realizarea p1anu-lt.U. Sint, 
de ali/el, ditect mte·l'<l~ 

sat.,." 

Aw·el Chi.rincesou, 
şe/uL biroului Aprovi
zh1oare: „Cunoaşte-fi ca 
activitalc4 de aprovi
zionare este fol:lrte 
orea. Cel opt subol'do-

Laborator profesional 
na ţi şi cu mine a,l.er
oăm Îrl toatd ţaya su 
aslg11răm mtrterialele la 
timp. Furnizoru ·noştri 
iucli.ele contra.etc de 
obicei cu termen de U
w are „sffrşituJ trimes
t rnlul", i. 1~ cailruJ cll
rrtia, 11t1 pu,tcm~ • CTca 
stocuri ca să aj1rngit de 
la o livl'<Lre Ja. alta, 
<lCoarece tne.ellnlm 111-
taza de 1'0totie şi de
păşim prevederUe. lega
le. Pf?'ntru lucră:rile d~ 
birou. care trebuie şi 
ele /dcure. dh1 cale. zece 
persoane de la. .Sectia I 
despre care s-a vorbit 
alei, palTu 1-qcreazc'i 1a 
·1101. Nu spun. ci! la afta 
aom,partimente nu $a 
1uareaiz:ă, dar noi ·nnm -
cim 

0

'11Ut i mul.t deait. a1' 
/I normal ~I J.umea e 
lot nemulfumftă. Vd 
spun sincer că m-am 
oindft să cer n-a.nsfenil 
la alt birou din ca.dmf 
inl repri riderli sau, dacă 
considerarl, ca tnt -trnt 
capabil, <:Mar la. alta 
i11treprhtder~1·, 

Petre .BaJ·bu, şajut 
Secţ lei li : .. E·u 1i1t am 
!lrul sd iau cut>'inţul 111 
acoo:ittl prtm<i şedi11{if n 
BECOM. condu..'ld tlc 
fOL'ardş-111 directorGeor
oescu. Colegii mei. cu-
nosc foarte bh1e cd 
anut trecut am fo!t 
4a1icrio111a de dou.â Qrl . 
far a111d acestu o <fotă. 

duJ)d părerea. 11t.t'a, f il.'l'â 
sil /111 vh1ouar. N"u1Jrrau 
1111 md acuz:Gfi de opor
tu11 Î$tn, dar pînlî lll!Um 
inlreprh1derea 1m (I. jost 
condusă. bine. Cer toua.
rc'f1uht1 director sa se 
gindeasclf mal mult la 
oameni, la mobillzart?a 
l<rr, 14 stimularea. lor 
lntT-o mdsură mai n1ti-

1'1?, Cltia.r şi o vorbă bu-
11d a.julâ 'l1peori". 

Ion Badea, mu.neitor 
la Secţia monta.j gene
Tal. vicepreşedinte a.t 
C.O.M. : „E'u am dtit 
cu multa atentw infor-
ma.rea tovarăşului di-
1'Pctor Voiculescu şi 

m-am întrebat d e ca 
1111 .se suflă 'Ilici un- cu
vinr în ea despre e:r· 
portul cflb1drllor hl
clraullcl, pe care vecheG 
condttcere 111 i-a bclgar; 
cam forfot p t giţ. E 
drept că S•4 11ot1hlt 
acea.<ita Sn tr-o şedi11 ţ.1 11 

C.O.M .-ului, ('.U. majorl
tat e de t10luri, dar eu 
susi,ln fi acum cd 4 
fosi o llofdrire 1)riJ)ft6 
Jfirti să se discute cu 
oomenii muncit Eu am 
/ifout acolo. tn Tlllntt'lo 

lor. 11fşle propitn.1?ri de 
care 1~'U $·a ţinut 3ea
mo. Prop1~-n tova.răşu.htl 

director ta prima fedtn· 
ţ<i a C.O.M.-ttlttL să T'clG 
j n discuţie problema P:r.
portului de ~mn.d'Tî 71f
draullcl. Şi asta cft mal 
repede I Oame11U discu
tă. şi„. ş e-itf tlv„. pfn4 
la urmă, tot omul ellf P 

factor11t llot6rîtor Gl 
producţiei. De /slul 
c11m lucr('aui: e.1, cit e <Ic 

convins, cit e de m.utţu,. 

mit, depinde bTI<t11ful 
Ji11al, depinde bunifsta
rea 11oastrii, a tuturor". 

Va.sile Georgescu, 
directorul fntreprindl
rlt: ,,Vdd c.ă lucrru.rr?e w 
complic.d. Ne-<im aibl-
1101, e drept, cam cu 
httlr;:lerc, 1>e-11~ru a elf$· 
llUta o problema. şi ~us. 

uret·i sâ le discutăm p:?. 
toate. Poate ave.ţi drep· 
t~ue C'/J 1111a. din cauzele 
11erealf:drilor este fi 
slaba antrenare a oame-

nllor mu11cH Id indepli
nlrca 1arcl11flor de plan. 
Vă întreb şi eu sincer, 
deschis, m1111cltoreşte : 
ce-f de /4.cut ? De lllld~ 
să rnc~pe1n tedresarea 
in~l'eprhl<}erli 1 ·Sll tlfl

dem ae s-a greyit )>en
trn ca. să ştim ce se 
poale şi cum s11 poate 
lndrepta. &I creăm rn 
intre prindere cadru l 
oroa11iza1oric şi de Te
la(li, foi:orabil partici· 
pării oame11llor m1111c1i 
la decizie, la coflduce
re ca fi la r:ealuorea 
l1ot'ifrirllor adoprMe. 
Cred C'•M ji bine s4 
elabor4m tm program 
de mctmri. care sci 1t0 

ghid~ ln. -realizarea 
1>riorit<1td a c.elor 'fllaf 
importante acţiuni. Tre
buie sc'f fim mai atanti 
~l la comportame7lt·lll. 
noşrru. Tn priuînţa mea, 
.,({ declar că dore:ic sa 
'Praotic 111L stil de oon· 
ducere demooraHc-mtr· 
tkfpatLtJ. Vă lrwlt i;ţj / II I 
o lifturi de 1nhw.„ ". 

Oprim uici ,..cazul". 
Cunoaşteţi acum, din 
Jnle.riot'Ul Biroului Exe
cullv, cum ~-a des!ă

şw·aL şedin\;l, rn ce si
tuntie se anu iTitteprln
rlerea nt.it ca re.'llizT1rl 
tn prodi1c\le, cn do,nto 
şi O.'llgurare cu 'forţa d~ 
muncl\ necesarii cit şi 

ca organizare, ce pl'l.l
bleme fră.mintă oame
nii şi care slnt rcltlţUla 

dintre el etc. 

I. Ce hotărire luall ? 
2. VA sinL su!Tciente ncest~ in formn \i l pa1tru n 
redacta. textuJ pc tema dalai ? 

:1. Cc p1·opleme r.tdlcAt~ in B.E.C.O.M. \·-au m1:as 
în ml'>d deoseqll ~ţenţln şi de ce '? 

4. Care d intre acestea slnt legale ele l:ema d\'. şi 
care pot. constitui idcJ pentru nlle text.:! zi.arL-.tice 1 

5, Ct'e.deU că este. ne\'ole sit conUnuaţi dQoumen-
lnrett '! 

6. ln ce direcţie 51 pe ce p1·obl4.m'le ? 
7. De ce !n!onna\il mai nve\I nevoie ? 
O . .La cine veµ apela ? 
10. De;crle\i maniera in care vă gîndl\I 11a 

procedaţi ! 
C. A~fARIŢBl 
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Limbajul presei 

Încă o dată despre 
utilizarea corectă 
a formaţiil·or locuţiona.le 

u.) Pe :rina 1 cu rindul 

. Subslnn livul J.lli'llll'\'I fi nd (ln r11. : 
rind.ut i'), c·u sensul „~ir- (drept. nli-
11!0.t) de luorud; ·d!! Iiln\-e". n for
l'n1u; .fn~p1-eun~ ou anum1te (.m~pozi
\fl , o mulţime de IQcuţlţini . udver
biale. De _pildă: •. : 

1;)• Oe·:l rîndul. „~in;t.l'I d_upii• alJW''. 
1 .fării î.nlr~upere", „în. !lil''', „i;-m1-
secutiv" („li -tm11ll apo-! <1 fîn tinll, 
1~11dc ţr~ui.I! şf1 I.ic c,lu<'ă lrcl T.i le. 
de-.o rind1.1t0 

- Creringu). O.c-a 
rlndul mni poul!! 1nsemnn ş i „de 
•Ja un CJl;-pâi la' a1Lu1, imite l•>l. 
"Q~tt~tind~nL u , '.(,.Velli., de-.a.t1.WcJ eu 
a1ergai. J L.un.l:lc de-Q r indul'' -
Colibuc) ~ 

2) tn prjmul. l'ind, ndic>ă „ inninte 
de totttl\ mni nlc~" sau 

3) La rilla., „uimi. d~1pă altul·', po
lri\lll ·ordiniî s tnbllite :>t1u „mm'ncn-. 
lU11,1i indicnl" . 

fo lll Uizat'P.a a()(!sto1· f onns:iii ln
r~1ţi(l1Ht1e, $tllpiri;rţ:a tn \Ple:.ultli flv-. 
cărf:.'la în. pariu duci:> .ln rt>nlizbrc1' 
1111or fo1·mu1ărl r lrtre ş:i concise cu 
rcfrl'll'e 111 1111 nspcel c;au a1lul d1n 
llAluri1 :_.! ~t'it'llhke. Nu inlotd~~li,mn., 
:fnsă, ioc.u,\iunilo ndvc1·l)inle. ob\i1lll-
1t> cll11tr-n pcepcw.Jţu? ş! .t.11bslnntl\•11 l 
rînd (<mb c,)jff'lil.cl e 1111 ro1·nw). slll l 
înt:rebiilnţa:t'e adecva t> i:n expi:Jo;ia
tea scrisii sau 01-:alll. Spre e.'\'em
plu.: 

„1-'.:wrn mulle piir\i (,,.), nr Ii foS.l 
binv s;1 nin nllit ronstrnP\lc'. Sl1 Ic 
J>Ot c11p1ind e t>" lol\IT', ln orc'en<yi 
cllpil. En însă p1!11e~ mPl\1,1mtlil 
ehit1 1· dacă le JJarcurgeam cu rîn· 
dul-'. („Vldorfa nemai·ipatâ~. !!:dilU-
11.1 l~mlne.~ci11, B1,Jt>11 1~1i, J98:'i, p. 
300). 

r...ornţiunea ncivf.'rbială c.1.1 rîndul 
lnseam.nti , ,C'U l>t!h imbut.. :m.ernativ. 
In lo~ui n.du-se 11111.1.l p~ nJuu". Se 
.pl1n'lG l.J!jnr constaw, cunoi;cînclu-s • 
aoe.c;tin teles, uUJiWJ:ea Inadecvată -~t 
secven\ei lfn.gvistice una.tiza le iLt 
ta :'l."tlll ele! mai sus: l::Ste \!Orba in 
Jnpi cit? imposiblll'taten cup1•1nd1~1;.r 
fut111·m• PJl'menlelor unei mul\iml în 
ll('l'Jai;i Hmp lsubl infern idet'a de 
simultaneita te 1·~spins[\), ceea ce 

-it'!'lpU'l'H~ cu-p1•tndtwea, pnrcurgel"eu 
lor .în mod .s uccesiv (sub Hntem ideea 
de succesiune aţc::eptn l li). Aoenstă 
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Idee putea fi exprimatu folosindu-se 
u 1111(1 It1C:l,\Hin·e udvci'bînlă, şl anu
me f) ll rind f,,UIH,.l't ţ)Up~ ~lfiJ.11, SOC
~C'iiV" stiu ,.de ln unul a. o.ltut. 
<1l''r 11u alle1·nuav. ~[ in sncceslu· 
1'1e"). 

b) P(l •NcuJe, cu ince tul 

sr;une.m despl'e o .acfi'l,lne cnrc nu 
t r~~uiq Jiieulâ· p1.1l:>llcâ sau, nll(!'!l 
zii., a c-itrni 1'€'.flli7.nre impune clis
l.'1't'lţiq c« !'SIC' M\ll!Sflr ~i1 s.e facă 
~li C'fl, :ln•t r-ndevă1·, se ff\Cf' (ţur
mefo v1;1rl>t:1le po~ fi Tu modrn·I .}i 
llmptll'i diferite) ,,fu tăcere, pe 
«~<:un:> Silii pe tăr.(1 11~". PncJl :trţju· 
llt'11 C't"l'f' ~ fie efec:1u1ua ,.1)e i1'r!<ib
~r ... nte·1. o i1 mi t mii mult' eC-crctu\ 
ACt11.1nÎi ex:prim ote af' forma ve1•b !1-
Jii. ll'ebule să se.reâll?.ei'.e „J>tilih oîte 
liJuţin . lrept.111, cu llirip1l", , f1'~ţ.'I 
pc ~ri~ l i u re loru\11.111 1:1a O(IV.erbi1h 
Iii cu încelul. Jn·liîlnim ltl unele 
tNl!e CQt1St'l'll(,•~ii 1 ·(JCUţi011tlle h'lbJ1i
cle •• \ ,·ilCd : 

„( ... ) Mowmol'f'ozn t-eJ011101 ţi c:.•n 
pCll'i..>l'Vt pc înce t~l ~1 măi 1~ti\in 
l>liU!lo1• 1!1 o<'hî, fără dcc.fotnrc pu
hlic·â, 1:111 1ltti l m:n o de bmlii-crodln.\ă 
!îln'd d~ PlkCJ·o-, tocm.nl dt> aCnl'u, 
că <!(I nlt'I n-a (l\•lll Joc''· (;,VaJ r•a'\ 
tl·r . liEl/20.01. 1 U81i. p. 1'5). 

lntrr C'l'le -c;lQuri foc11tiJin~ ~1dver
b.ltlfo ~ fl e tăcute şi cu în"e.tul :Ml 
p~trl'~UL o c.on t·u1nînarn· wsa-~is fru 
ze0ltlglcii. ASJiiµgiridu-se pi•ep9,l'.i;\re1 
prlm1:l l'.llnt1Lr~1 ~·l·li l'L1vrn Lt1L ele bază 
aJ C't~le1 de O. doua formaţii , :Ml 
t•b\lnut •o seo\·eii-.lll li.ngvlsticfi detr:w
mrită, cur11 nit C.<>lf' ln !>lWe 51:1 ei<
prh1te cu clar~ilit~ niti um.tl. nid 
nlLuJ din senstll'ile consac>rate al.e 
l mbh1nl'tlor d~ cm>h1te origitia1•0. 
A~;\dnr, lrUrodi..lcttt•C!fl. ,unor unlJu\i 
fl:<\W<llogi<'e nenre.,1 i in lpaul ceJor 

· coni;aoratc d;i na',\tero .lti 'Rl·eşcll ele 
Umbli sub aspe~t fqrnltll, chiar de n~ 
lnte,les. 

<l) du (de .sau jn) sirir 

Prepo:ri\We cu . de ş) în, fmprmthit 
Oli V.OC.abu1a SÎJ'f (SU~.ll;tiV n.eu
t,J'U), ou f.ormot loeuţiu.nea ndverbi.n
H'I cu (de. şnu fo) .si.rg, î11sem1tî-ncl 
,.vepe<le, indo tă, imediat". Acoostn 
.e\·a utilfzată în se<.'o11.:tl trecut CQh-

form Si:!nSlih1î orfs1nar, -aşa rum d 
1!11wcdesc !ii texte!~ urmâto~i:e : l) 
,.S!l-ti i:1dl.cl i.IJ sl t g :OL'VSSl.n ŞI <!Optu 
(.,•) şt sâ r ui:cl spce muntif" (~ac
t ion) : 2) ,.Cu sîrir> bălele : Ce-nlll'
?:ii, de ll•l.! te sv,i ?" '(Coşbuo) : 
a) ,,De s lr1 Jnj se repezea ( .• 1) " , 

(Alecsandri). 
De la si.rg, Cl.1 ajUloJ'Ul sunxullti 

-ui, s.-a !ormnt ln limbn română 
vt:rbul reflexî.v, de conj\igăre~ n 
I V-ti (populHI"')- a(s~) sirgµ i, Cl\. se!'
sul de „n se strădui, a-şi da si
l!lnln" : „1.nt-o acum· -soţie („.) slr
gUindu-se o b1\p1·ti'l!iâ rtegud le su
pfi;fărtlor'' ( Nagruz7J,). 

rar de lo \/~ri;lul a(~) i.i.rgUl, 
udăµgf 11d1:1-.\:c -sufL\.-ul - inUt s-a ol>
\innl .1mbsl11 n livr1\ slr~uhi\ă, 11u tn
tl'.!11Jl<ul cit' „i;trăduin\ă. hărnici<', si-
111\18; l!el, rlvni'\". („Prin i1egul-i 
î.mi frag b1'â7.dn eu vecheu sircu
in\ll" - Maecdons!Gi). 

'I'Qi d~ hl a(se) s îrgui, acHiugl n -. 
du·se 1>ufb:uJ -(1) tor, S"a format 
ad)ectivul strguitor, -011.-e (Sîrg1;1t
(orl. -onre), C\i sensul l.'le „:Hlltor, 
harnic, a ctiv, zelos.„, s frgui ncf:os ". 
(,;t\ i talent eş.Ji sirguitor, tocmai 
c•I" trebuie unui gazcta·i· bun" 
Rebl'eanu). 

Dat şi de la subslaii li'v1.ll sîrgu
i11Jă, <111 n~utorul sw·i~u.t.u.i -ios, s-u 
ooţ!n1,1l u.n adjeţtiv. $l tlnume sir
guin cios -oa.si (sirguincioşj, -oase), 
îhSemttlhQ, de ~eme.oea. "CAre lşl 
d~ sllln1a" („Sifrăcia ' 1t11, 111.1 venea 
de ~colo că <.I<>ară n-~r fi ~o~t sir
guincios·" - -Sbio'l'n.). 

RP.veni:nd ln locuti11nca adwrbia!U 
d~ (cu sau i11) sirg, pu tem spune 
<:ii deri vatele de ln t'UVintul ai de 
ba~ă sirg, ov~nd o oi1•C"t11:..\(ie mal 
mnte> <.lecll îtillă~i colist r\w\,.ln locu
i.ionalâ, CtL C'lmpnl an l l'an.şie:rnt 

;1ct'Stt-ia (icş-ite din 1.L'1. tn aceepţiL~ 
ni'& originarii) 1,1ropdul lor sens, la'l' 
11itoori scnsUJ unor :.inorifme ale 
acest(>l'a. in ~numite cont~xle d~ te
l ul o@'UI d ln el(emp1\Jl wm iHor : 

,„Aceastu l'rudil de arheologie 11-
fo.rară pe <.'nre, cu s irtr şi i.cno.ci
lil IP. o face ( ... ) c.m! nP,focloieln i.c 
uUlă" („Orj~9nt", nr. 50 (1885). cle
temb1·la 10s7, p. 14). 

11~iesr. CU . elaritate Că VO't'abµJa 
sîl"i{ ore alai şensul ele „iscusinţl'I, 
p11lrepP1'('''. • 

i.~blos li'etl 1CirJlla~ll'IQr lo('pţ1onale, 

ln geticre ~ Jot u\{ltniJor1 scrlQrea 
lor c.ol'~tă ridi~i uneor~ .an.umlte 
1:>r.obleme. A m J11aj m!lJţ· ,pl"i)ejul sn 
vorbim despre aceasta. Şi poate t<fi 
' 'Oin mal av.en, \lnînd S!!.'1)'.na de im
poi-lnli'\n 101· (leosebilă p entru o ex-
1>rhTinl'c G·U mal nunntnl'ii rn ai·ti 
<!o.lf'le ·şi J'E!port:ajl!le noastre. 

Dorin N: URl!l'ESOU 
Roalc.n UŢA'-URITESCU 
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n'111. Procesul de documentare· 
si redactare ziaristică oii) , 

XVl l.8. Metode 
şi tehnici de: d0cumentore 

Pentru illceput citf:>'a d~lin\IHit:i 
lennl'l'lologlce. Metotln, aupă Alber~ 
Brimo, este „ae~ ol'alne ce se 
p une jjn studierea şl Îtl 'i:n'llăt;w:e& 

unei ..şWiit~e, Utm1nd condl\ille, pa1·
t!cWa1'lt"âţlh: aceiol $111~" 1) 1 !tir 
Lov i Strauss o detinaşte, mm slu?.
cint, ca „c înceJ:care ele a J'<lth.J.ce 
al'blk~rul .la ot"t,lint:"~>-

V.a de aJ'lll parle. tehnică se nu
maşle „ felul pracLic, prQeedural. ·în 
cnr-c se ut~llZCaiţ~_„o mel-odă sau alta 
rta cei·cetru•e 11 ~- Cu .aUe Clt\•l.nlie. 
tebolca n11 este altceva deatL meroilil 
în ncllunc. 

XVll.l .8.1. Metode 

Pr1n a! j)ale)e melodii rol(ISi~m (l"~ 
Cl.!1nental"ea zierlsllcn si111 : metoda 
observaţiei , meţOtta sludluh.tl 11ie 
M?. şi metodu ct.>mpauatf'1n. 

MetQCfa ob~er.vllllel rute cm obiect 
l'tbservaţia 7J~ri-slului in cm:ionştc
~·cfl renhlAlli ţnooniu1•n:tuat'1?. 0b'<Jlr
\•tjhi · nu nCel'ti, insă. P lmagfh~ 
completn .şi cc;.mplexli n renome.nu
H.d, Cl d&ar rr.ag11it:J11e. aso~lt. see
vcnte 

Metoda studiului lle Cil~ pe1•mltii 
~1borda:r.ea unei pe\·snnnlilitU în U"' 
nlUit~ sl tlmai:nîcu s.a. ln. majort
tntea ,s[lua~1ilvr. st11di1:11" de caz ~1u 
~ 1illce\!a d~n o t~C01'\.l'Oiltl1U·e n 
blngrl!'.l.fei µitui J)el'Sona,I, o:e baut 
nnalizel cfocl1mei1ti.'lor lb!ogro.flt, 
M~roblo.!!rafl'I, jll'rnalc. & e.J sl <sat.t) 
1nlei'viul cu acesta ~au eu porsoarie 
np.i·op lil,ta lui CFamllfa, p1·lcteuli). 
•r.ehnicJ!e folosite- s1 nl observa~ig, 
studJuJ docmnen•lelor, inter:vl;ul. 

Studiul de ca7. 1.>0010 !l prezen
tat :prin ·doull m<:>dâl}litll. tl~ din 
ele se ~ererl'J Ja p.l'ezenl.area isto
riei c\etaUa't~ n tmltl ~Mj sau 
a rnai multora, conclu~iile trebutnd 
~1'i le desprindă cititorii. O a doua 
modA11'tatc ~nslâ Jn p rezentarea 
unoi· <:azuri merule su Sl)riJln~ n 
anume ichrn (concluz-ie). 

'> J\, Ja111m.o, t,.cs m~thQO<I...- d~ !lc:l~n· 
c~s socln.leo1. Pnrll". E'.dh0t1 O\'(Onlchre!t
Uon. an. 11. 1. 

1) cr. A, Brlmo, op. r.11. 11, 1111. 
l J Ano T ucieov-Bogd.on. Psihologie i;e· 

ne!t-l)ta. ·4l p~lMlo;rc ~ocitali1, BuCUt'cşU'„ 
1m:>, 111m, p, oll. 

~etQQa <U>m1mra-tivu prc.~upune 
ce'.1 pu\ln dr.1uti elem:en1c, d Quil 
fapte, doQâ ,J!)l:ocese ce unn.euui a. 
n C(10U>tlt1ali' 

XVlll.8:2. Tehhici 

bfeL.odele, pou'.lvlt de!lJn iţ.lllor la 
ca:re a.m (acut ~p_el ·la inceJ)ul, 
<&evln operante prin tiehnicl~e utili
%tite. •rebu:iea !u11t1,:un eutaî li, c~e 
i; r.1. fa l>Azn t uhu•oc q.eioJ:)rifte tPh · 
nlol este cea :a obsen•aţiei. 

Tlpurlle rle. obServatfi l)e stabilesc 
i n r.o.porl de ~i.t~v~ crUerli! u> .z:e
latln 11ilar;lst-reatitate: ©bservaţ:ie 
directă (nemijlOC!tă> şi lnclh·ecl'!( 
(med:i-al<i) ; b) ,et;\.pb de documen
t are: iţlobruit (in etn'pa decumen
tărll geilerR.le') ş i pru•t'jalâ (-fn doţll
llll:lllare ~p~inlă); c) l11mtlc:1.1rea 
:dnrJstulul: zil:.trisi u.1 este cunoscu 
işl CJ.&\•ă:\ui~ cam;lt~ ş-i :-.iar lstul 
ei. ta necun<iscl.'tt (p1'ţ')Ce(leul ~iwhirn
băril p1·0.fesiunii''). 

Cl'ieva prcci'ZArJ Jn ll?f!i'lllll'll cu 
obse~·v.~\ la indit'ecl.i\ , nuniltă. une-
0 1;, şi tehnicii clocumenta.rii. I n a
ceastă' sltuaţJe. llbs~a1Ia · şe. face 
ne documente: ~J!xLe scrise (bl.ru1l\ 
1·evisto, că1·~n ,. rotogra l'ii. secvente 
olne.m;alogra!ioo e tc. : statîstici ofl
cl8,1e (clernegraftc~. eeonbinlce etc.); 
·documente pei·sonote .(scxîsorl. jur
nale~ ins~mnati, blogrmil el<?.). 

Tehnica inter viului '(fnlerv.fcviil'li) 
esie. însă. Pl'lale. cea mal mull fb-
1oslli1 in clo.ri.u;nent..area ziarl~Ueâ . 

1-loţrunoo ,1 ln'tervlil ", în zL~wH;Ucft, 
se roloseş.lfl eu rlouf1 accem!.i: Um
·ntc.'l. uo obţi nere .a jn~ormaţillo1· ·şi 

i;en 41iavlsLlc. Uneo11J. <iel.e dbUll !il!n'
suvl coincid. D â.L' obtin"eraa in!oi:
nmtilloc prin intermediw 1nterv.lu
Ltl1 , Ponte .Sll nu· -albă câ !iCOP r edac
ta~ .unul l."Xl Îtl SCCS~ gen zia
ristic. 

ne t'apt„ în Jimba engleză, lh'ler
v l-µ (lnLel'View) InReami'iă „rntfu
veclern", .ast(C'J Jli l\d. d'ennlt 
în „ Wl?hst~r·s '.I'.hird New I:n.t:er.na-
1 lonul Dlc:tlona1~ of t:he Elngliţh 
Languoce Spt:lng[jcld' '. M'ns.s(lch~
sets, U .S.A" 1967: intrevedere " prJn 
eara seriltorut ceP!)rtetul sau co
ment-alanll radio AAU· d.e fdeyJ.~lune 
pllirncş~ de• l/l cineva o · lnCormaUe 
pentru a o pU!Jllca sau nentt·u a o 
transmit~ prin ra41o sn\t televl· 
z1une0

• 

bacii fn şUlrttele soci.a.te se 11cuz!i 
rl$ou{ d~ -fl te Oaj.A pa lnf„nru\llUe 
.tn.ted.~ut or.u.1.)..1.1, memoPiu utntt.n1:1 
I llnd nesigura. f.n :Qar.tsucn perico
lul .esm atenuat prrn poslbillllttea 
pe ca:re o a.re :4larishu de! a C<lm· 
J')IUl!, ele ~ c<>recla s1)Usele lntt:rlu~ 
tu.torullf]. ch!ar ltl l unpu.I 1\1lirli in
terviu1t1'i, 0.1.~ mâcar dupîi aceasta. 
Une?<?rl, înSl:tşl lnte1•loeu1oruL este 
l hţei.'~t m cqrecHtudinea apari
\ rei numefor. da.retor. 

Oricum.:. prin tnt1!line<,!iul lehnic.n 
lntlm'IUIUÎ, ~nîOJ'm.ii\ iile 1>~ <1b~Jn 
mai operati" decit pcin consu tJ~~~ 
rua doeu menLeJ~l'. t n plus, clteot1a-
1â, ilal'L'>i.UJ ·i'$1 _ponte tore-OID nt'o· 
prtll~ opinti ŢW,l.ll t~te din d(ţeu
m<'me. 

P.reaăllr~ pilll tru interviu.. h'ldl· 
!ereJll de tipul cliscttţîei. de continu-
1ul şl dumra et. p1·egătlJl·ea .pe.nu•u 
interyfu (!Sle abso\µl obllg;ihrrie, 
SlnUignw " rară p 1:egă:Ure-.u ascunde. 
in c&:>.UI unor 1·e2ultate 1't:>~rti' bune, 
t1 bogaţ{i p're.gQU_ro g~erâlâ anfe-. 
rioaril (este vorba de ceea ce nu
mfm d0ţ.umen.tare genruală). 
P1-egăHrca g~_ei;-nla pertl1v Jl)Wl'

\'i u lmplkii atîl pregătirea ldeolo-. 
~icJi gene1•ală Cttcltmuts-ti i'n i.ntreago 
ac:fMiateJ, cit şl ·pregAt111·en p1~re
s1o:rtalA gener~lii, it'4l'e $6-L perm,l-
1ii 2.iaristuhti ~(L f01oseascn "tehnica 
ih\~rvlti1-u1 fn fulflcţc de gentil ce 
Ulll'!l~d a Ci ab<>rfutt - r-epnl'l.a}. 
pum'lil~t. intel'vlu etc. 

o· al-tn c6mponerttîa a prcgăLitll -
.PJ"egâlircn cone?n?lti - COmJ?Orl:'i 
Cicl-erm.inaJ.·ea ~OPLtlrrl fnter\llului 
$1 a car::icterulu'l tnf't)rmntJUtlr nq
ea~nre. stuc,lierea .lemei ln~et1Vlillul 
!fi a foterlocutaruJ.m--; o fază· p1·e1t
nilru.in1 dC!SJii.şurâtil (llscnµe1 - 'for
m ularea ·in{i·e'Qilrllor . prt?Cuin şi Ob· 
ţmerna· de la. Jntcrrlocutor u a cor
dttlui asupra irrt.tievedei:lL lt>l'."Ll
lui ,1 Umpuh.fi ·interviului. Sa le 
exnrnlnăm pa l•in.d. 

A) Uut.e.i·nTJnartla suopulul 1nh.\r 
' ' lului ş~ a canc;terul\11 infol'mnţ.1-
j lor ncce~rn.rf". .lntenrlul _, ca tt:h
nlcă zramstlcu - poate !i folosit. 
pentru ob1·Iu~1-ea o.rlc4roi; ~-rormatll . 
fJe. Cil se re f:erâ 1 a fapte obiea:ti v<: 
fle la !apte de <:On$Uln~. subiec
tivo O~ă'rel·l, senlloient~ uprecJerl 
el c.-,! , ue şi ia u ne.le ~i la altel:e. lfl 
eeneră1, Uisă, esle 1·ecomando.bll <:a 
n.ennu ll;tl'f.IUll.llţfl "obleclitve (• ~ nu 
se apeleze Ja interviu, deoarece me
morln omului cs~ heslgui•ă. Se va 
ree1,ttge, toluşl. I~ in,lervlu ·numa! 
d n d ou m:ai este n aJ t.ft cale (ele 
ex.amplu, ln.lervlevallJI a partlclpat 
h\ uu evenfmenl clesm~ care. nu s-:u~ 
pAsLtat. mi1rlllril sc1•lse demne d<'! 
c11ezru:e) sau cind ob\increa in.for
ma,tfllor ( 1.ob(e.<:tlye.1' !) ptJ.n al,le 
tehnJci est(' legată. de eY:orl şi chel
tuială de ·~1mp, e.'<fstind. in acesl 
cai, te1nelurl de inci:edere jl1 lnf<)r
maliUc ootinute pl·in inLe.trviu 
C..5urse demne de iocredere ). 
F~ta - detel'nl.lnArU seopu1u1 (l~jn~ 

de de problematicii, de b~mt1. de 
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genul zi:wistic ele. Ea ex-lstă întot
deauna, dar pt>a;ţe să ~e· des!iisiiare 
Jn;ipllcit. De aceea, ziacistuluJ i i;e 
<:et' i11tt~\cte ş,i :Pei·~rcacilate, .pen
t~u a del~tnlpa ce lnrorn111t!l n 
s1m necesare, cum sfi· const~·ulas~ 
discuţia, în ce CllrecUe să o ton
<lllcă. 

b) Shulierea temei lnterviullll şi 
a interlocutorului. Ziarl.5nil ih:ebule 
să albă o bo.tlată ciJ1turiî generalA, 
Q1·eeum şi ewioşb!n.te secio~ în 
tlomen:iUI în care ·Se ş~aiJ;teazît-. 
Aceasta nu-l ·scule.şlc să studieze de 
lle<:al'e dată tema discu~1ei ce o 
\rfl ,p:urta . . 0u cil vă ·~ti mal ·mi:ute, 
('U at'.it '\'li ·obtrne mai multe. deoa
n•ce bogătla l u.i de cunoştîn1·c .îl va 
permit~ să a)>1'ofunae_z.e lucrM1'.fle, 
.fn1eriocu,lorlil il va socoli mat c-Oln
pelent, ÎJ va privi cu mnl mult r~
pect ş1 seriozitate. 

Teoi"eUe1en:i1 amet·Jcani do presă 
.Ptm mare a<?cent pe acea.stă !a-2:·1 
tJe pregătil·e a i·n•tervîUlltL Ei' afJt
mă' c'ă. ?-iarisl ~1 ! , h-ebt.t'ie. să dea i1'n
presla c5, şUe totul. ch!.ar · dacă n
ceastn nu cpncorUlî c:o realllillea. 
Cor~t t-ste, fosă. ca z.1ar,istUI atunci 
d'nct no şlle ceva san. nu inteleg~ 
ceva, ~ cea·til l~murh'l, astfel J.rî
cît l.lă ·în~eleăgă el însl,i.si şi slî în-
1 el ca iţii :şr ci tlt o rtil. · 

Ce est.e necesar să se 1'fle destm~ 
lntedocutol' ? sa sintetiză1ri c~ ce 
aIU~mă; i:nc.leQ~_şte, profesionişlil 
ţwes.ci ca este indicat ·:?l'i se. cuno~
llil i•naJ!Jlle de a l!'i?. angaja di.ci.cuţfa : 
tlpl'nllle inler)ocuforului. po:&-1.tia lui 
in problemele ce se vor dli;cuţa; 
.tapte din blografill lui ; cnllttit:ilt; 
Jul pet~µ.S:)e, obi~luriJe. panlicu
lnrl llt! ile de caract.er ce pot influ
enta dusfăŞut1l1•ea discuitei. ZiarlS• 
tul ' l:i!ebu.(e se'\ ~e. amunun.1e illl 
Jll!imaf despre psiholo11fa lmij\rldun. 
lil a 'int~clO«lutbl'lillii. ci: ş.I de.~pr" 
p~hQ)ogia grupuh,1i' socl&i căruia ă 
ap1wUne acefitn. 

o) Pl:ellnlin.a.rii la dci;lâşurarea 
d.iscufîel - !omu:tlarea intrelilillor. 
lo ace~tă J:a.zu se coo'h1}Tează !)~anu.I 
v.i:l.toa1·ei di5cupU ; tomiularc'1 fn-
1rebări101· '(U.1'\eorl. Cloar ·sub .Corm!'î 

·SChema~lcă),, Sch1,ţ.area ptobiemc!lor 
principale ce lrebufo ·1·ezolvn1e. Am
bele aspect~ . depind d~ seopiil in-
1ervll,ilui, pr-E!(:.u;m Şi de sust11r1Je şi 
obişnuintele zimistului: S:f.nt sit'Ua

·ţil, tnsn • .oind llxa'rea li'stei cu itt
ii\eQa1•r este obligalone. c'u.m ar. II, 
de pUdu, disct\ţia cu o persoanu ofl
cll\lii sau distu\la l!'mltată rn timp. 

!n plan ~ IJ'ICJ:llionea:di, in piil
muJ ri.nd. ,.ipoleza de luci·a·•, adica 
prezen1Ja1·~ problemei. dCZ\IOI tarea 
ei. IQc.i.tl acesl-eh;1 în domeniu sau -
ciQd• este un inlerv.fu-p01·tt'et - t.t{t·
NilLu·Uc princip,;ile de comp'o1·ta
ment ale et'OUlui. 

Conform ,;l.IJOte:ze( de lucru ... vor 
.fi pus~ înltrebăt•ile; se va orient~ 
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e.xpu:nereit i.ntervJe\lalolui, .se vor 
sc?ate iu evld~ntu .tm,PLieslile. O.ji!l
nitle, P.rf7.lţia J~i în div.e1-se siiiuafU. 

Jn al d~ilea ri'nd. prlli P,la'n. ~e 
J:L-.cetid ,,firul dl·amalqrgic'· al. cli1>
<:11tiel, acel J1nnt care va ~rmiU? 
unirea Intereselor Zl"l'lstUlld .şJ ale 
1·nlet1o<:Ul-0~J.uf: a.eall.z:area e!ed1h-â 
a acestui " Jl t· drnrnalurgfc" ·rrrgtt
duie intervievnluiul sl'i dis.cule, S<1 
se i,1•onun1e io mcXI serios .al:i:activ 
nesteiteoNp. Acesl „nl•'" este tocmai 
fo11tn mntl'lce cal'e se declnn·şcază 
i·n- cli1'S~1l ,tj(scutJel. însunettnd pa 
pfU·tielpanţf. Descol'j, ·ca „fir dra
malurgic~ J)Oa'l:e sluji o c.loi:nire de 
idei. u.n m~meul car.e , dă PosÎbiJi
lale int.e1·Jocu torulul su obiecte:t.c, 
ni! alu·me, sit lnLerv.lnă ln dlsp4tl'i . 

E'Qrm\!Jarea iniţiala (ş.I .in nonlâr 
ciL ·mal ·mare} a lnl'febăttllor este 
necesru·ă, Chiru· aacă ziatlstu.l , nll le 
~nnăr~'1.e î'n mod .st.ukt. PJ-ocedînd 
in aces~ fe,l ii va iJil clar cc m~t~·-
1·1a1 trnbli.le .aduna.L · 

:qni'i Ziarişti nu n'Otea7..li răspun
su:rille prlmlte, !i~l'e a 1n;\i ~nUmida 
pe Jntei.iloculor. H. C. Sherwood ex
plicu acest procede'u prin umiiitM
rete <:aw:e : ~- - ,; irni dă ineredere 
cil nu voi .uita nici o 1wob'lema pe 
care trebuie s-o elucidez"'; 2. - •• îm1 
f11lesneşte poS:JbUit~tea ,de a men'~nf! 
jntercvlul în: ;lfrnileJe temei". („ll!;t41 
de inllrebl11!i dii ziarl'Sfului sti'ucllL-
11u ln <...u-e el se pante lntCtal'ce în 
OJlce rnomeni clnd simte că es(!c 
necesar 11

) ; a. - ., încrederea inter
Vfe\!~tUl1H cii m„ar;n. pregă'tJl µcn!ru 
lnl.ervitt ; ea i1 rmare ·ş'i e L trebo:i.e 
sil facă e1loriru1 de ~ gj'.bdi asuprn 
1·îîs.1?uii!iur1Jor" ; 4. - ,„<;t.ăcă. nu ~Llu 
~xacl ce Cforesc sâ întreb, e:dslâ 
mai întotdeauna perlcol~l ~11 epuj
zez~ t-e,,erva d~ i.n'll-ebfi.rl. Aceasta 
c;I~ Q imasine clepforablla "'1). 

d) Alegerea Io-Oului $1 tlmplliul ln
lervlul.ul. Ziaristul trebuie sfi a,tea
i:;ti Ull nlCOÎU <?al'C SU-J ! JC pl'îeln!C 
1lln pUno~ de vedere p..q!hol0glc. De 
ac,eea, \'a ti neceslll' să se l.:rni1 sea
tna de eventuall~aţea .pre:i:enţel al
t(JI' persoane. car~ irifluai1ţ'e.a\.i1 nu 
n~l,(llţtf f.ntei-loc\ltorul, el ş.I ziarJstul. 
Cind obiec.ttvul p1·opus 'CSte ~ 
nnlitalea interl0cuţorului sJ se pre.
\"ede, .deci, o dis.cu·~ie mai indelun
gatii, ~s-te bi111e ca Inll•evederea ·su 
se ctestaşoare acaŞTI la intervievai, 
A,tteorl. l<lm!J cel mai petrlvll este 
ho.lel1Ul unde a desclrrs ;rjatlslUI . sau 
rel'lae:~la. Vlzind căn'lurarea dat.elor 
e-Senţlale ale .ui:icl personnJită:ţl, ·este 
contraindlcată intervieva.rea H1 lo
cul de mltncii al Jh~~rvievaţuluî' şt, 
mai alC!S fa Mmpul programului. 
rnterlocufo1'l,ll este, a.o;tfel

1 
del'anJat 

'). R. c. s11ecwOO(t, Tlle ~ouroaU.Uc 
ll)trrvlew, Hllrper an<l ROW 'Publistiertl; 
New York, E\•anslon nn.d Loo<11:101 • 1969, 
G· ~S-30. 

!u aotMtatea de prod\!Cţîe şi nu 
se pi)ale iţindJ la rllsp,unsurl. 

O uHlrrtii eompl>nentă li 1>1•e:g.1!<Ll-
1>f:l ~nt.ru JmetvJ:u - tPr.eglltlrea 
psihologil!â. Aceasta pt·es!lipu-ne ed11-
N1rea 91'opri-ilor calillA.\i psiholog_ice 
necesare penh:u :6l'a:tf.slidt. dotiln
dh·en cunoşU.nţetor desp1·~ lch'nlca 
jnlen'iUlui. ca s îtuaite a cornµni
c~ til social-psihologice, ca pr-0ces id 
iJtlluen~w·u unul om rle către alt 
om, precum ŞL .crearea unei· ,;Sl"t;ua-
1 ii psi'hologice'h o i1lte:rviului, o mo
l:l'lli'l'al'e pslhologJcii la dlscutle. 

ActivilaLea zlar.isl:ică, î n special 
tehnlţ:a lntervrwu·i, c~e !I)roresJonli;-
1 ului <U:n presă· memoi:le buriă,ate:n
{1e, spjll"Jt de observaţi~ imaginn-
1 i!?. sensll>ll:it.iale. st.ăpîn11·e de sl;ne. 
stabDliate psihică, s1><!iablliLate.Cco
munlcatlv.it.ale), tenacirt.atc. Jn,ge.n:ih· 
zi tate, J'eac~fe rapl'dA, voln~u. cu
rioi..i late. 

1'.oa'tc: acestea ii sint n,ecesare 
ţ>CJ11tru a reuşi în~elege1~ea.. şi dezvoJ
inrea 01·ganiz'litiî psihice proprii lie
ci'i.rui in~edQcu'tol' i:nk-o anumllli 
direcţie; 'Căci fiecru:o om. flec.are 
pCJten.lia) intervre~a·~ are () 01·g1Ull
y.are ps~hicll irepetabilă. 

Otice l:ntervJu CS·te un .proces de 
jlel·cepei:e şi apl'eclere reefprocîi Q 

1nlterJoculiOrU01•1 care .illcepe de la 
pri;mul contac~ şi l>e continuă pe 
l)~t'CL11:sul ~nt,i·e!fli .di,sc..uU~. lo acesL 
proces, dOLLti. situaţii .speci1i1?e pot 
impiedica reuşita l h lel'viuluI :· ,,ste
.reolipizarea" (Şi pierderea sltuatit?:I 
psi·h.ologke. ill ·ceea ce pri\reste Pt•i
ma dint1'<! ele, p'sihaloglr au dove
dit cA. in reant:e multe .catul'i; con
.ştiinţa omUilul calillcl o altu per
SO.'lJlă, incadrlhU-o intr-o antiine cu
ilegorie. umtmă comPQrlamentnlfi ,şt 
de acţiune (speclnllist. bu~ elev &l~b 
otc.)_ lnevitabll, 1:fu:nin, în afara a 
teppel noastre, multe trăsllt-url şi 
insuşM, .coroponei-ite ~le ·l?ersonâJ.i
Lii~li . ZiaulSlUI 1l'ebU'le, deci, !ili r.C
ruza genet'-aUzătile .s\1pet:C.icia!c f'ă
C'ute. de oameni despre 1;emenil lo'r. 
,;S ·te1-eoUpfzatea " pon.te de'termino, 
pe ·de Q pal\le. oa inle.rvjevatul sli-t 
'.llldooe in m od superflci.al, den~lu
•l"HI pe z.1a1·ist. Iar, pe de- al,tă pa1•te. 
1ni;b$J lliatislul tx;ate . .să-şi abordeze 
inl-ei,lou11to1Tul pornind de ln. o 1dee 
p1:ecan<lepuru. Situaţtn lrebule a.vulă' 
in vedere io pregu.lirea intervlulttl 
si, pe ci~ posibil, să ne redllS.11 ca 
intensitate. · · 
Cercetătorii amel:icanl au studiat 

influenţa nşte.Ptăt"lil<)r şi averUStnen
Lclor mtervie\lalorulţ1j <= zla'dst'u.
Jij:j) a$u[llla .rezWtatuJu) interviului. 
H. St.rupp Şi l',1„ s. 'Wa1lach4) au 
nnttll'.'.al bhtervlt,trffe pslhoter,aplce ş.I. 
au tras concluzia că aş.teptti·rHe dn
tel'\lievalo~1111:n deţernill'lă ® 11\POl'
tnrea I ui m ln,terv.iu. A-st.fel el dii· 
d,e iriţeles ce do.reşte de ta' ln'lmi-

~> 'R. Str-upp şi M. s. Wallr;11:h, 
;). .Funh 11r Stud~· Of P8ycWAlJ'Jăt•1 RH· 
Jl(l~~ lu QUilSltbttilpy. SJtUAtlOrl.t. 
Tn : "BE!hn\•lorol scteQc~· JO 1985 
P' 113-llH. „ ! . ' ' 



r lcvnt. li aprClbl1 rit.'>l)uosurllo ~I 
cccn co ci aprobi\ in!luentcu~ con
\rnutul ruspuns1.1nlor \•titoore. 

Prei;fitlt·ea ncn'tn'I lnlervlu pooll.! 
determina şi un nit p:!l·!rol pcn1ru 
z larl:>L : PoSl1>it1talea ca . 1·caQit.ntea 
d nu semene cu propria-i ropre
~enlare pe care şl-a făcut-o despre 
lM!MSta în timpul pregătirii. 

Pierderea s1\.uaţlei pslbolo-Jicc 
poate impieta a.supra reuşite! lnter
vhtluL E\fidenl, rezuli.alui final al 
inlerviull.li depinde, in mare mCli;u
:ră, d.e corelnUa dintre particip~n\:I 
la d îscutie. De aceea, rncli d in pe
rioada prei;!itlrli lre.bule să se vaflll 
cilii plilcere ii vn face •intcrv1e,-atu
Jui sii colaboreze cu ziaristul, D~
sigur. aceasta depinde di:! part.icu
li:iriUllile pt'rso.nalc ale lnterlocuto· 
rului. Mal :tlnt, fn.~li, şi nite cau1.Al 
obiective: nivelul critic al vlllon1-
Jui text (i11terloou\orul care şlic cu 
se va scrie critic despre el nu vn 
pri ml cu bucUTle .pe 1.larlt10 ; limP.111 
de care dispune şi vilal11atea mlcr-
1oculorulul ; inte1-csul pcn;Qnal :il 
lnll'n•lcvatulUi !<th'I de hiterviu. de 
tema acesf.ula ele. 

Celo de ma1 i na.ln te rl!Cll\mii Co:l r
lc mull tact din partea zlarlslulul, 
pcnlt'U a cllmlnua pC:>Sl.blhrl drnmn-
11sm po care l~ reslm\i in~rlocu
"11,rul. 
Cuno~tuca ln lerloc:utl'lrulu t este 

do o clrosebilll. importantu in de.c; 
!l1şU1';irca inlelvh.llul. Este şi mri
l~wt p.-nli:t• c:ire c:clc mnl .mu}te 
cllnlrc ccrccmrlle privind fnl)'!t'Yilll 
dl<:llmt diverse tioo1o211 nle tnlcr
lc1ci• ~prllor J)Ol>ibi)i. Ne ve>m QPrl 
la P<1lru cri t~orll nrinc\1'ale . mcn
tioni nrl D"ltt icu1Rl'illl1 Ue. rl~-rile pc 
carP. '" ineumbll a~cnre. 

n\ lnlerlocutori! blncv n!t()ri mn-
111 rc-;11' ln lcre" oenlru d lsctilln r\J 
.„„rMlll. cnlabtlrea1Âi r.11 ot1ic«>-•'· 
l"rtnll·c el hv.". <:_e afli\ it1 m1>l!iil"
m:m11 rl~r11iri c;i\-c;I ("lr ... 'i 1'"rl11•"'"1 
ln !11rul nro„rfnl P 0 t"a\a:rv• 1"0 

prpp:i ::irl"o:I b frnh11il> d fi 1> „vlf">H 
b) rnlerloculoril ZQ!lcmlşll 1>811 

complexat!. <1ameni cc nu vor :;d 
albă de-a fare cu presa. Motix_clc 
~lnl dl!erltc : nu maJ discutat cu 
ziarist.ul rcspecliY. &iu cu allii, ln.r 
vorbele le~tiu !ost ti!stiilmăcHc ; nu 
nu inccedel'e, ill {:eneral, în presă 
:;i il'I ziarişti ; :.inl U.mizl , considcru 
opiniile lor, faptele irr care au rost. 
lmpllcall de prea mică lmp<>t1;ln\fl 
pentru "3 n făcute publice. 

c) Inle1·1oculoril \ndUcren~I. blo
zail de povara cclcbrllllţii, uorori 
t:.and\capaU dt· rolul s• r-.1.spundc.'
rlle i;ooJnle pc care le au. 

d) Inlerlocu.torii onesti. lniegrl, 
:.ociablll. eroi fn sensul po;r,i1.iv al 
cU\'intulu1. Unii dintre e! nu .slnt 
c:mablll de oblec.tlvltatc. 

Desigur, intre . cele pairu catego
rii nu sin t. gran i\c !ermc, în prnc
lică :nlt cal llă\île. cil şi defectele 
unora sau altora se intrepătrund. 
Deci. nu SE' pot g!lsl t'tlmedli 9,ecit 
tn raport de !leeare lndlvtdua!Jtate.. 
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Da ilecarc dută. lului;l , tt.ebuh! 
~tab>.lală cauza unei a nulT\lte aLltu
dml n !nlerlocutoruJui !a\11' d~ in
terviu . .Abia de uld urmcazâ talen
tul zhmstulu1 pentru 'o\ dlrnlnun mo· 
llvclc clC!nvorizanle st de a accen
tua pc cele C<woriwnlc 

Otl!CaQm·1ucn interviul ui 
Acroslă etapă a intervievării Im

plică. du,pâ e~racterul acllunli z!n
ristulul. l:rl?l elemente : punerea in
lrcbilrllor şi aooultarea răspunswi
lor ; ob!len urca ; inrcfcfritrnrea ln· 
fnmta\lllar prurute. 

N'.'lulii~llc cliutale dt.: tlari6t. se 
nasc, inainle de I oale. d10 inl re
l:Nlri. De f~1pt, jnti:-cbările ln1JOte:sc 
lnlrc<Jt:a ncllvilale de cunoa~lerc _a 
t'mulul. Ctlpilul race primii paşi 1n 
\'lnlâ, in lume. cunoaşte. lumea, 111 
mn1'\' mlisllr ll. prin lnil'rmedlul i.n
tre b!Lrllor. 

Do :itc1 ilern·â şi o p.-lmă (unclle 
ll hlll'cb{fril - runolln lnformaţh•n 
J, ;i aceas~ l>C adaugă rune\ia p!\i
hologlci\ - cic şt.ablllTc n i·ela\.Iîlor 
do colaborare cu lntervievallll 
~I functia sUllstk!I - nrni4..'Cl.itroo 
inlrcbî1rllor ca pă-rll nle vlllorulul 
tnct tlnrl-;tic. !olo:;lr~ lor C.'l „rn· 
drama I ur~ic ' 51)(?1:.iflc vl!toan.:i C\pero 
7iilrlslit'! (i"- soeC'i~l. tn zlarisHcnde 
rndtn !li clr l-elevtzlunl.') 

' rlpuri ttn int.rcbi\rl 
Pentn.i 8 dellmila diferitele tipuri 

eh.• inl.i·cbiirl. vbm ndo;'lln t.rci crl
tml de cl:lSUiC'are : chroil Curmo. in
lr!!h11 ril (dr-..schlsc-.inchil!:C; dir(;X)t~~ 
111dlrotl" ; 'fX!rs<1s-nlf'·i mpersonalc) : 
d11pJ\ f 11"lctl <> fn1·in„in:ifo : ~-.:nlorn
tnril : de <'C•nlrnll : rl1101i inrlucntsi 
"""n~n inl~rltw'111rlf1f1ul <1wu1rulc: 
r " rn n1dm•„~7j, J'li C'"llln ' 111). 

lnlreblirl dcscblsc şi imthlsc. l n 
majnrllaloo calurilor. 7fo1<lsllca fo
loseşte intreblirilc deschise. d<? tl
plJl „Vâ place munc., D\'S. ?". t~
t reoărilc tnchtse Clnlrebutnlttll! in 
socliologfo) i;inb orcfoi-iLbllc ît'I Inter
viul colccll1.-. usurind n?"elucrnr•m 
rr\i.tl\lnsu.d teu:. dar şi i:n si l un t ia dntl 
inler1ooulr1rul nu !Ylate să-"l cxrrl
m„ ir1r"rf'„ tl n rllvcr~ lll"ţ lv0 W • 
m;chl.nlP. frk•1 el" I\ 0'1 fl rldJr.nl. 
l"'ar'I'" ele " î .r><tl cthi Hm lt„1e r _n'<':i 
,.„ ""li'" rrl"1i ~··. ,_„,111l1n l n tic a-$1 
„ __ ...,,,,„ f'ronr1 ~ i•I""" rlc .) . 

tntreblirl J)rlncJµ 11le, c~loralortl . 
complemmtar e. ln fnw pr!!găllrii 
lntcrviulul. !':(' I<lrmufo,'lm intrcbli
rllc principalu. ale căror r~pun:;uri 
vor fumli.a inJonmitlllc de bazli. 
Dau în llm~>ul des~udb'li f·n1er
\ ruJui in.1.rebfir~le principale pol să 
n11 a.lbfi clident'J. J.nlerloculo1·uJ -
1n cel mni bun caz - abălindu-se 
de ln răspuns. 

tn aceasUl slhiaţic. se inlc.n·iM 
cu tntrebl!rne ex,plora,torU, la ca re 
fle ndru.igii annll1.a intervlt'\•atului, ..._ 

tolul cu 1>C<>pul dehmniniîrtl cauzcl 
rt'i:;punsulul n~Us!ăcntor. 

Cit.cvn r>1.>sibllc c;auze lo mcnţlo· 
nctlU\ H. C. Shcrwl,)('lc.11) : „nu v-atl 
prcgii\IL tlmn!nte sau v-a!I conlu
rot insurlcient ~r>ul : v-aN dcran
,;i l lntcrlfleutorul. nunîndu-1 intre
l>ari s uperffolnlc suu depln.<;aio ; 
v~aU ciocnll cu o personalii.ale ex
olotfvii, dinamicii. ca.re so stradu 
i~t-0 sli albli lnlifatJvii şi vorbeşt.o 
numa C<' \'t'e<! ·• . Atu nutnrl (R. L. 
ir. ahn. c. F. Cannem disting si al\c 
cituzc : inl.cT\'levalu l nu inţclci:e 
i;(topurilc lnlrebftril sau ce gen do 
răc;pun'> ~fo n~ ; voca.bularuJ 
I'<! l-<1sll i,n ân trebaro e; t.t.• jn.ocoo8l
b1 I intelcllcnl lntei-vlev lului: ln
tervlc\'alnl pon~c su nu del lnli ln
Cormn\l!lc sau sli nu aibă o exJY.>
rlenl h necQSa1'a pcnlru n l"itSJ>nndP 
tn i1'H1'cbare : intervievatul poilfu sA 
nu-sl ammtP.m,cli inrom1'l~ir1 c:-crul.âi 
lntcn•ieV« lul (•red<;? ~ inl rebnrM 'nu 
Cfll'~l)\IOUO S(lOpurilOT ctlscutlel. in 
folul cum I-an f:o<;l 1:1xollcate sau 
r um o:-a nurtat d1: \lol(UI olnA n-
1un<:i : rnl"rvievnt.111 "!'"~" "11 !"IC'" 
rnan~ inlrpbare:i c„1 i...:tnrl riinrnlc 
,;o linii leii" t'I' „„..,, ci1'1',..,1 ... -.)\ I~ 

r1~yVl'.1•t11'> 7.hrl•l11l11i "<111 t'phl n„ f'll 

?.•nrisl11l nu slnl de naturo sfi cn
munlce ,rn!ormn~ln certl!Ji : ihl!.'1'V'!„ -
1. alul Poale crede că zlarf:;L·11 nu-i 
l'llflabll. să-l inţeleMili. 

li- Iunctle de cau.:n. 7fwi.<.t11l V A 

l~bnl să Jlfu;ea.c;di ntţe mo<le'llAti de 
:ibordarl'. Alcî intervin inlrl?hli'l'Jlo 
cmnnlemonlarc. C,Qfe ii „„ obl lne 
1·lic,0Un'l'11•I raro să cnnrluc.U ln r<>c.:i 
"" "" c\('lrea orin intTehl'll"'" !"rln
clonli.1 Uq•~l>rl h11„•• 1·e?,11llnl(' S" 
ohM" nrln Pi\rafrtmr„, intreblirl• 
,,1„„„:„,1~. 

O'.• la sine inlelu., r.n inlrebărilu 
c:q; loratort1 Mtu comolCJT1enlat:e nu 
!I(> n~ftlt'~~ dlnnlnle.. 

tnlrebărllo ele rootrol 11rtnHr<?SC 
veri flCR r<"a an l'!llllcltlitll l n rnrma
liil<r [Um{UIU: de lnlcrvievnl.. dAC~ 
11 t:f"-i"'\ :<'ll~ t u·1t~ d in reallt;ile. P.1° 
nf't ri fnrm•1l111" dtn:nlnf~. dnr c;I 
!'1"11\nt ""· i·n t imoul d~r:lsurlirU ln· 
t,..-,•tnhti 

Tnfl'rh~ 1 ·l •111'1\f'l e s l bull.,.eate. pM'

"""l''" iri imr?r r •nn"' " 1n lntervh1 
_ ...,, *tf'l..,-A l-\"'\ţ~f'"'1'"f" nalho1n<t1" -' ,.,,,r_,.. 
·-.-"'r „...ft...-~ ..,zis •. ~_.„c •11 1"' n (..,t'-•t-1„-.;.,., 

dh't..~lfl : 111tcrlocutorul nu noale 
r;i.„r>un<lc la lnlrehări ele fricii. 11e 
~imlc slinJen.11. o r i nu p<>ate să ex
prin1" cr.<•1t cc l:i c-ste necn;nr r.ln
l'isl11hl' . ?n ~"l'ltl"'nca i.1tualU- se fo
lf"""'„''. inl reb;1ri1P incJlr e<-.lo. O tch„ 
n1~j <Ji> f(\j-m\ll11rc li int rebtiT!f Jn<'li• 
rf!C'IP ~''' „ c;chimbare.1 llCJ"!';nllJI lu
Jul" (inl rch:ir!'~ "'h'"c"'Hi unui UniÎr 
m •1:lrh i 1· "'•m ,.I\ c;im1; •1 ln nceas
l'i lof"Cnr Nl„rc ?" se o"al!' trnTIS• 

ft) H. c. Sherwood, op. cU. o. G!. 
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Retorică .ziariatică . · 
i'onnn în „ V -ai-I s-fătul pdet(mul să 
h.1ţ;r~ . arc! ?"). Aliă ţ~hnieă -
,,prolectivtî ·"' -, fol~tă in pbil10-
.lo.gie, soolologie, pslhl~trle. P~iţ
pune f<>rmu.tarea inj:rebărli în vfr
~1,1too unei situatu vll.loare sau ilna
_g.i'l1are (de· Upul ·cDac~a,i• ti·ebul... " ) , 
Se urtnarcşte dezvălu~r-ea psihoJo·· 
clei omului. a moralei hd. De a
:ceea esle necesar să fle -<:<>relate in-
1.~ebărlle pro1ect:Jve eu· c0mpoctarea 
i·ntru:v!G.va1iuh.rl sau cu WPltnsudlP 
1a ~lte- intrebiÎl'i neproicel lv'e, 

Forma pe1'.SOna4lt a intt:ebăr.M ii.n
dlcA '1'.leccsf faitea de a: -se '1.-âspunde 
ou o părere mal in'tllvldualizată,, pe 
c1nd forma lm'~nall arată ci 
zlactstul doreşte nu pr.opri.u-zls .un 
punct personail de vedere: ţi pă.re
rlle -allot'a. n.u personaHta~a l11l~r
vievatuiLttl ii interesează m ~dmul 
Jind, cl trs>prezcntar~a lui despre 
c~ ® reclamA TealJlaAea obl~ 
ti~, 

lntrebiil1 neultahi ol il;rtreblU1 
r.a.to 5Ugert\ad .rispunsul • . In . pees"ll 
P.\I t te1>1.1.le să 11c 1olosiJte întreblr1 
caro . sugerează· a-ăşp,un.s_ul (de. lJ'[:>ul 
"Dvs. şţl(;l. de'S1JUr. că .. ;".} A'ceslea 
dau i·nfenrleya~~1lu i iţo.presla cil 
zlarlstuJ m.te t:olul ,p1anlticat. lui 't.o
'tul ii este cunoscuţ. ln asemenea 
sltuatli. maJorll:ato;:a lnterlocu,torilor 
'rs1 e.~µrimă aoar acorou1 o?6. ~te 
vorba de$i>fe aoel ~e nl,li .si:n4 si
gi.1l'l ~ pozitia l or 1*lu s.înt u.şor 
inil uentnbili. 

Sore a c.vita :efectul sµgerJl:rJI piit 
~ !o1oslţe întrebă"rfle alt-ernativ.I! 
(fiecare întrebare cu clte . dGl4i ru
IC-rnallve eictreme}. 

trneoti. infr.eb~Mle sugeronte sint 
fo.1osil:e de ~iarl.şU1 care ·SÎ·llU for · 
mul~~ in t.r~b1:h'.11e dlna!rifo sl nµ vor 
(!;au nu pnt !) să se abată •de la eJe. 
Oameniî ,st.nl abordaţ1. astre:i. im
T'r\ai · ~~r,i;t.ru cQnttrrl:ilfri. pentru ci
fre>. oentru, exemolc.. 
~aJ eXoJştă şi alte cet;lnte i.n for

mularea intrelJlîrUol' : v:ocabula:r:ul 
şl :;tilUl int-rebă'rllor. raporta:rea 1.a 
competent~ (n,f;ervicva!;l,tlul. cf;mti
nui~lea. in:trebărllw şi a temelor. 

I<n p1·lvLnta oonLinuitjltli 1oLrebă· 

rDor şi a teme.lor, citev.a .r~coman
da rl ofcrlLe de ·sooiolM.fe gol fi ur· 
mate ş1 ac ziai:lşti : iotl"e~ă'!'l1e să 
formeze w1 to.t unitar, pentru ca 
mtervievat\1.1 să fle anh~nat tn Ln
ter'\(f u, pi-ln trezi+~ i'n,ţere~u14i 
•ău ; să se treac! d e la întrebări la 
<'are să se ruspundfi usor la întl:a
bări mai complexe; .i:n1iarvievat.u.1 
sli nu 11e simtă jignit prin prea ra
pida ş1 r;rlpî'l.a dorm.tă a z.iruislldui 
de a -obtlne ln[orlllatli cu µ n ca
ract-er persan a.I ; nlcl.odată Să nu .:>o 
coqstrîng~ in:tmiieva~ul i;pre a ~o 
rAsponsJ.ti:i care s"ft. prodµcA o stru.-e 
penibilă fltră a- i pune l a dL">pozi
ţle postbnltate;J" de a !e e.."'<})llca : 
sA se treacă cit se j>oal;e de uş~r 
dintr-un domeniu de notfunl ln 

al tul. . 
Do aoomc:m~. trecerea cţe la o 

•temă la ahn lrclhrle sfi se iac! lin, 
s.ă i se sugereze· l11t"11 vl~vatu:lui ci\ 
o temă s~ ~puizal" şJ să i~se pro
pună li:ecfu:ea la o altă temă (De 
exemplu ; „Clred ca am epuizat· 
ac~tă ţ.emă. V-~ propune _Să l;ţe
cem J,a„.11• F·âlo!lu-ea con.diMonalu
lul•opt,atlv lndlcli necesitatea·· a~or
dullli lriler\il~va:ţulul'). 

t>u.;11 caiao'lerlll 1ntetaeylu.nll ~„
rist-lnf.crvievat destA.şurn-rea Jnter
v\levărrl unn~ U:ţ.\ faze : 1nl~il
J3, prfnc:i.pală şi incbelexea. l<aa1:es
tea, pe tot parcursul intet-vh:dui. se 
tid~ugă ij'ică, ~.n e)emen:t ._ conţro
lul ·fnformatiil.lor p~lm!te l.n t impul 
dfc:qutfei. . . 

Pin raza lnl ţi.âlă a lnteryh.il_ul tac 
parte : comactf.tl an.terior ptiti ij?}7-
!1m (clnd este cazul) . prirnete. m1~ 
m,tt„ ale ctip't11a~vli,ri ;nemiJ!ocU. 
pa~ !ihtrcduot.lri a aiscul!lei, pri
mele intrebărt ln practică est e 
greu de d~imi'tab dl~nsjun~n 
act>ste:I. faze. Oulcuţn, ob.Leclivlll este 
de a o.rea la. liltervJ.ev.atl o cit mai 
favoN1bilă · r<eprezentare dcsm-c sco'
pur.fle şi sarcini le inţetivlu1UL c.les'
.Pre ~.d.re-o.tu.rt.te ş1 obl~:aatiile" in
t-vf""ll w ltt l. 

Tn fa.7,il ,r>rfncinală. ~elajJ_n zli1rl5!;
~nt.el'Vievalî sr. rfozvoll:ă. se ·schimba. 
rnc~u1 det:>fnzi!"â de _şlitnta. rle 

arta zJarlstult.ti de a conduce dis„ 
e1.1tla. Zia°nstUi poate a.flla, c.u mal 
multă uşurln'tă. infonnatlile dorite 
dacă tille să a.Sculteo chiat'. ~n ·cea 
mai mare pa11te din d~Căşw-af'Câ 
intcrviulul. Cum se P.o~te face 
aceasta cina mai trebuie. să $1 
nofc1.e ? So1ulla nu Poate fi declt 
culli\'area a1:enUel inle:nslve şl dis
·trJbuti~•e. La care H . C. Shet'WOO<l1> 
preoizeai&,: „Să ştii ·să asculţi ·nu 
numai cuvintele ·interrocutol7Ulul, cl 
şi sejltlinenle IJSCl.!rn;C!. reactH neex
.1>111.mate ". 

F.rlvlnd CO'llducerea, stăpinlrea 
di51:ll\'ii'el, ac-esţeâ cel· zhu,·JstuJui ex• 
petie.nlli bQgatA-, cunoştlni.e gentt• 
rele soUcle. taot .Ji intufţ.i.e~ 

Faza .de inche1ere a dlscutl.ei este 
interesanţi ..cJln {>I.Inc;~ - de vedete 
nslhQlogic, pentn;1 c.ă intervievatw 
(dacă ştie, desigur, că discuţia- se 
închele> 1şi slăbeşte alC:ritfa.. îhcor· 
darea scade. se- stmle elioerât. Bi
neînţeles. si.nt cazuri. in special in 
colectarea de 'informat:lil cu carac·· 
lee crHlc, clnd i n final cre.,te ma
matism uJ dişcutiei. Astfel. i.niterlQ· 
cutorui sîmle ·nevoia singur CJll 
acrauge ceva important, sli f.acl!. ~re
dmrl 1Ln.tecesa.nte, să completeze 
râsp\l'rrsu.rlle. ne â~eea. ~tivli1'te1e 
fi. riale ale \nt~oautorulul nu tte:
buie pierdu_Le di.n. vede.re. 
Zlqr!ŞtU expel11.menl:afJ fo~.oseisc 

momentul pentru 11 obj.ln~ iofQT
nia~il cu eatacmn: .metol"rtlâ1 " . .ES{q 
Melaşi lucru ca ln caZl.11 unul foto
graf · car-e fixeazA. pe pelJculli ·nml 
muLte cadre, ale a!:el'U.iaşl subiect, 
lns~ tiltlmele stnf Şi cele .mat na
ţurale. ·0.amen11 din cadJ:iu au ace
leaşi rea~il ca ş'l cel lntel'Vlevatl. 

La s.fit:Ş'iitul ihtervfolt.ll, ziar.istui 
va brebul să-şi la lihn:as bun. să·sl 
c.x-t>rliTre doi:lota de a &e re1n tt'lol. 
sl'i dea de ioleles oA dlscutla ,a · fost 
tnler~antli. eflcientă fevi<fon'L 'cu 
„xrep,ţla er<,>ilor „'negat1v:i " !). Aces
te aso'ecte po.~ nărea oon:ventionate. 
dar sin~ foart"' ltnptlrlante ~'firu 
vU1\9„rea r1cL~v·~l.;1te a zla,1i1$li.il1il r es,
nediv. c-a şl. pentru cea. a colegi 
lor 1ul . 

:), idem. p . 66. 

Ruhrlcli l"f'Jdl1sit-' r1,.. 
Cloft.!'lnntin J~U,Pl f 

Reînnoiti•vă a,bonament'ele 
la revista ziariftilor 

1•1;1~S\ 
NC t1\S'l'll1.\ 
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Din activitatea 

Aso(iaf iilor profesionale 

Consiliului Ziariştilor ale 

„Colocviul 

şi publicisticii 

Joi.re 18-20 mal a a vul loc 
la Costineşti „OolocvluJ lile· 
raturll şi pabll~cJI pentru 
turlsm 11

, a(;tat:, anul acest.o . .la 
a li-a editie a sa. 
Acţiunea ~ toot OTSllni7.nLll 

de Biroul de lur[şfn pentru 
tineret în oo.Laborare cu 
Asoclelia zla.riştitor şi sall 
torilor de turism - ARJEt 
şi Filiala lnterjudeţean!i 
Constanţa a ConsWulUi ZiR· 
nştilor. 

Cu 1m pr.ogram complex -
lncluzind un m.anAr mare de 
lullrl de cuvt.nt. toate circum
scrise tn spaţiul larg ol aati· 
vitalii turî$1le!e - colocviul n 
ConllnU.(11, 1! aqul t"Ul'dta, meri
toriu, In,•estigaţia, cercela· 
1-ea cil n dorinţa de a târrll 
ctimcnslunea cullural-ectucrtUvll 
a lţ1rismului. corespun1.âlor 
1 eaTill'i\ilor de azi şi de a de
limita concepte ca „eti<'A tu
rismului" şi „c:oaşUin \a tu
ristică". 

Colocvi ul ia fost deschis de 
Pop Simion, redaclor~ef ul 
re'1istel „fl.omânl.a p li<>rcas
cO.", preşedinte oll A'RJET. 
Au u~t in:WrVenţllle sustl
nulc de : publicistul Victor 
Ernest l\taşelt - editura Şll
in\lflcll şl Enclclopedlcll, 
Ion Costea - redaotor-şef 
adjunct al emisiunilor social· 
educaUve ş.i J~loglce de la 
RadJoteleviziune, Alexandra 
Brad, con! . wrlv. la Secţia de 

Oaspefi de 

La s!Irşittil ~'*i ii mai a 
avut ~oe la Consiliul ZiartşU
lor o fntllnire a membrilor 
Asociaţiei zlar.lştilot' de Ute-
rnturA şl artă din Bucureşti 
cu scrJltorul sovietic Doros
cenko Nlkolal lvanovlcl, p ro
zator, membru al UniunU 

literaturii 

pentru turism" 
2lurislică a AC!lldc-mic.l de 
studii :;qdel-pollLlce, Va
lentin Borda, rcdnctor tn 
edi~u.ra Sport-'l"ur\s"m, Tonn 
Popa, redactor-şef nl ziol'\lhtl 
• 1D1'Um nou" - B~v. Nea
gu Udtolu, secretar r~ponsa
bil de ai:enţie - Agerpres, 
vkepreşedlnt~ al AJţJET, Pe
tre Popa, preşedlnlele Slndl
catwur Presă Bucure$tt, Cl
lln DlmJtdu, dJrcctorul edl· 
l·urii SPQrt-Turism şi aJtll. 
Dln<:olo de bogatu~ m~rte1·i1.1 I 
prezentat. în deibalcrea C.'lt~ 
a urmnl, vorbitorii s-au 
dovedit bunl pirrt.eMrl de 
dlalog, A:1,1 fost eml~ 
propuneri. 1JX>le7.<.>, s-au 
dat numcroa'IC •;ugoslli !.n 
vederea dezvoltării, pe mal 
departe. ~ turismul1.1l romit
ne9C, 11u null'\3i ca formll a 
culturii nzicl'. ci si ca formă 
a cul turll c;plrilu11le. 

Pe agenda manifesH\rll qu 
!Jgural, fn CQntlnuare, intil
n lrl cu membri al cercuri
lor de turism şl Ahlzi ~i 
AgM\lci s:r:r .. o ~nrer111tă 
de pr.esl.I <.-u re11rezqn t.anţj a l 
o~ni&melo.r p11lncll)<lle <lin 
turl:;m ţi vcrnl!Mlrcm expoil
liei de glasUcă „Pt1$rl ooefu 
luf ". semnatft Spiru Ven:u
l~u. reprezenlind trnsee ş1 

locuri eminesciene. Un oma
giu adus 1n centenarul nt>m11-
rlrii sale, marelui E minescu. 

pes te ho tare 
sc1iitorilor dln U.R.S.S„ lt'e
dactol'-Ş'ef al. revistei „Moo
kovski uteratur". O~ea 
fAcut o prezentare a preocu
părilor actuale a'le scrlltorllor 
şi :i:Jarlştllor de literatura şi 
artA dln Uniunea SovActlcă şi 
a răspuns înb'ebi'irlJor gazde
lor, 

(Conffnuare din pao. II) 

n orsoniza\i~i do purtid, de a strtn
ge legăturile dintre m(tmbrH redac
\iel, a şterge dl:1tanţele şi a crela 
un climat de muncă deopotrlv!I 
rlăcut şi siinătos. 

Redacţia - o echipă 

şi nu doar 

„suma membrilor ei" 
Fl.lnd vorba despre echipa de la 

„Vremuri nol". nu putem tnchela 
acest reportaj f!'lrfi a-j prezenta şi pe 
ceHnl\i membri. n căror muncă, Io 
un ii at\onlmă, i;c tnco1·pore1rz.ă şi en 
rn ansambluJ 7.iAruh.ti. 

1!:5tct • . de plld~. ca7.Ul autorului 
fntoararn lor cu cai·c Jlustrărn ncest 
reportaj. f otorel)orlel'lll Oh. Dumt
trache. absolvent a,1 $colii popu
l::ire de artă fotogrnCia~. ptoă ncum 
patru ani lăcătUŞ mecanic. 

Trebuind sii fR~ faţa sollclt6rl· 
lor tuturor redactorilor este la cu
r<-n t cu toate oroblemele. 

î n timpul ~ n trecut c!e C'lnrt se 
nflă fn rcdacUe n adunat deja o 
:trhlvâ constdernbllli. orrloMul cn 
1r1·iJll. FotografUle lui fi xea.711 Ima
gini r.e evlden'\,lnzli fnple rfo mtm
cll ~se.bite precum şi :;ecvenle co
lir,Uene. 

fi place fotogrnrrn nrlistidl. dor
işi ,.înee.1l'cll mlna" şi tn redacta
rea unor POrl"rete ~I insemni'irl. 

O prezcnţâ , dn asemenea. indls-
r>PnSttbll:I, este Iuliana Oanc>.a, i1e
rrPb1r dnctllograf al ziarului. De.~1 
fo,,rtp tinAră - are doar 20 de ani 
- s-a deprins de pe acum cu spe
clllclil muncii dlntr-o l'-eda<rtie el cu 
snllcltârilc cc ~lepăşesc orCJe de 
JJrogram. Pentru ea lcgc:l de au r 
- ne...am convin.'! personal - e,ţ\e 
atnnbilllatca. lucru lmpe>rlnnt nvlnd 
ln vedere că uşa b iroului el est~ 
cea clintii PP con:i o deschid vh:ila
lori I rcclac\il'I. 

Niculino Dobrin ~tf' ~I ea om 
de l'ClllpA. De dol ani admlnlo;tra
tor la ziar, a pus ordine tn scc
tonil ci. 

* E.<:fe deosebit de Important faptul 
cll. după o perlon.dii dC? flu<!luaţle 
a Mdrelor, colectivul redactlel 
,.Vremuri noi'' r;....a st.qblU7.ff! sl se 
consUtule tnlrr-o echlpll unltl, har>
nlcli şi disolJ>llnntă. crnre nu pre-
1wln llfi·->l duci\ Jn lnCJepl infre snr
olnllc şi să punii mni l)re:;\l!i de 
infP.r('jl;Ple individtmle "Oe cele ale 
7JAr11J11i. O PChlpă d~ on.mcni ai lo
cl1lul, tineri. c-a vtrslă ~I ca stare 
de spirit, t'eSPOnsablli. cu dnurost.. 
penlru meserie. dnr şi pentru fru
mos tn general - litPratură, arta. 
muzică -. pentru tot ceea ce Jn
nobilea~ su!letul omuJul. Aeanstl\ 
constituie o gnt'nntle pen1rU vntor. 
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Ziorele dJn Bucureşti afară 
de „l/Jnd~pendance Roumai
ne" şi „nomânin" combat 
m5!>UJ'il ilegală luntă ~e pri
marul cnpilale i d-n opri vin
r.area de :r.i~ in ~guri.„ 
Lăsn~e-vn prelm să fle călca
i/I in picioare ? Nu credem ; 
căci lovitun1 e prea directâ 
şi prea lăţiş Ilegală . ((„'Qs
bolul' ', l l mai 1889). 

Arentfa ~lqr&flc&. Aflăm cfi 
Agcn.tia "llomlln5. institutul 
11 <:1:; tru na\ional 111'legrafic a 
tnliin\al o su'cul'$nlă ln Con· 
stantlnopoL Cea mai marc 
paria din :dal't"le abonate la 
Havas au denunţat aoestei de 
pe urmă contrnctcle de- abo-
11nmant. Se mnl vorbeşte oă 
„Agenţia Romllnă" va în
filn\a 1n curtnd şi alte su
cursale tn Belgrad. Sofia ~I 
Atena. (..Risbolul„, 6 mal 
1889). 

Aniversare. Adunarea na
\lona111 din 3 U5 mal) 1848 a 
dnt o nouă şi puternică es· 
1>teslune asplra.ţiunilor nob i
le, drepte 1>1 sfinte ale pl'>
purulul rom!in, puind totodn· 
tă temelia 11devaratei conlu
crări frăţeşti pentru reaiştl
garea libertăţii . pcnl.rtl binele 
şi tn ain t.aren neomului remâ
ucsc pc toate tcrencle. 

RomCinli aduna\I pe Cimpul 
liberlAUi ne-au dat ca me
r inde PC acest drum stahll 
de n ii în veci slrins u nl\i. 
tnlTi! noî, de n mcr~e mină 
111 mtnn şi de a sfăl'uJ u.miir 
Io umă1·, ra să nu slăbitu, 
nici 6li şovăim, ci sA fim tari. 
cînd c vorba de a tnlălura 
piedicile şi greutăţile ce le 
lnllmpinăm_ Jn m ersul nostru. 
(„Ga;r,eta Transilvaniei", 4 
m ni 1889}. 

Cum vor sli ne doboare. 
Au crezut s llipinll ci\ no va 
m;'ll ' -enl vremp;, :o;ii se deş~ 
tcple şi \·ăranut, nu înce~t 
µrln loale chipurile să am<'
\em;câ 1111nP<1. dar ~-nu văzut 
lnvlnş i . l.,.'l ll"l--,1. \nnmii din 
mahala lele ra5uj11i şi cei din 
judct nu nlţ!.'> deputat po 
loan Nădejde ; \tiranii ş1 orfi
şenî i di: la nomnn a u ales 
pe V.C. Mor\un. la colegiul 
al 111.-ll!CI .şl ln al 11-Jea. mai 
apoi la ni IlJ-lca fn locul Iul 
V.G. Morţun (iirnnit nu RIP'l 
pc l,..nscăr Venlamin. 
Totudată, 111i)<"n1"Pu S<>Cialb

tii ln Ilfov, Vtaşrn. Olmbovi
ta. Tnlomi\n. Brăila etc. nra
lii cA şi ţăranii din M untc-
11h1 vor urmo pildo , daHi de 
C'ui din Moldovn de sus .•. 
(„Muncitorul", 7 mni 1680). 

Membru o l Acade mici 
româ ne. D-l dr. Dumitru On
ciul, µrofc.wr la Pedagogicul 
c.r.din Ctmliuţi, Iu ales mcm
bn1 CQl'cspondent al „Acolie~ 
miei romane" d in .Bucureşti. 
(„Gazeta Transllv.anlel", lG 
mai 188()). 

Maiul ;i Io:r.l sărbăforll anul 
acesta de către popula\iunca 
bucurcştennă t.ntr-un <'hip 
deosebit, folo:;!ndu-se de m i
nunatul timp de ~Ic noapte. 

A l~lc. P'i larelul. 1'r;!htl şi 
foal:e împrejurimile Ca
pil'nlei pc unde se peh·ccc au 
foşt pUne de lume vploasă 
ce se desfăta la sunetul St>os 

pc coarde dr? minunatele nr· 
cuŞe ţliiăne$ti . 

Fcl'lriul deci p. nv1.1,L un 
i;plendid s urcr-:. 

Azi, cnnfnrm ll-.irlitlunil, 
muzici mllit;in' ctnhl 1>e 'pie
\rle publice desfăltnd clrdu
rile numeroase ce vlzitea7.ă 
nlecle şi Clşmigiul m al cu 
sealflă. 

Cascada dfo Cişmigiu a 
început o Ci executată, a.o;trel 
di pfnă la 10 curcn l să !ie 
gata. 

PenlnJ ;iccasla 1ucr3rllc se 
dcs!Aşor ~ua precum ŞJ noa:p
f„n., ou o mnre oclivilnle, de 
un Jnsernnnt număr dc braţe 
viguroasf'. Şi u.'lt!C!l , tn turfnţl 
vom avea plilcerea să vedem 
tnzc.stratli ~A10itn1n CU 0 rru• 
mo11 c;i\ cnscndă 11 la Snln1-
C'lo1,1d. C„RAsboiut •:, 2 m'1i 
f809). 

Miierlilc Capitalei. PP loa
tă lntindrrca cheiu.lui Dlm
bovi\el domneşte ccm mni Je-
1Jlorahllii e>lnre. Depnzllele 
npf'i 51 piimlntul m obil dl' 
pe malu11i n i'lcoperil tn mul• 
(P lC>CUl'I J'>llHf>ll piei rult:i, Th· 
cal a cn•scul bălărli ~i pe.Ic 
ea. iar PE' alocurea s-a surpat 
chin.-. Semicercurile de t>ialrâ 
făcuh• Jlf'lllru nnttnl au de
vonit ICJCul do tot felul de 
murdării cn şi µc sub 1md.uri. 
Pa1·apelele ele temu sunt parte 
distruse. parte dispărute i'n 
millte tocuri şi chiar i n par
lea central ii ... („Rlsbolul", 19 
mai 1880). 

Un ziar pe tomul EIHct. 
Există C('V'll m 1u <les1>rP. h1r
nu1 F.itfel . J' igaro 11 lurrl cu 
chil'le un loc de 115 metri. 
w a doua plntrormn o tur
nului şi a făcut din lemn o 
construr\ ie n Cărei fn\adă 
seamănă cu a.ceea t1 otelului 
Ftgai-o t»n sll'ad s_ DTouat. ln 
ace:.t locnl o nranjal tot pen
tru tlpărireR W:lul zinr, o 

111 aşlntl I.le impri11ir1I Marinoni 
plL'>ă in mişcnre printr-un 
motor , cu gaz, locul pentru 12 
compozitori, nl~llcr pen tru 
l rt'l clişori , un pupllru pen
tru coredor şi o m~ penb·u 
cîtlva !'eda.ctorl. ZI.arul „Flgaro 
ele ln Tour EIIfcl ", o edJţie 
specialli unlcli n rruirelul ziar 
de pe Boulevard, trebuie să 
ae lăcut în lot.al, afară de 
h1r1le, pe turn. Vizitatorii 
i nltlţi~ci wr căpăta după 
cercr<? tlll 1111.1.măr al ziarului 
care va conţine şi o rnen
\iunr lipecinw că domnul sau 
doamna X s-a urcat xn turnul 
El(fcl in ziua cuta re. ( „Gaiseta 
Transllvanfel", 17 mal 1989) . 

Uni(orme pentru SQ\lile ori· 
t cr11or. 111. .1Knfonai Lapok11 

un of:icer vine> cu o ideen ca
rt\C lerlsllcă. Propune ca din 
consldi.:~\iunl dt' economje. 
să poarte şi 'lt1llilc oficerllor 
uniCormc-. uvincl ca băTbaţH 
lor, bna de toate zilele ş i 
nJln llt: stal.ii. („Gnz\lla Tran
i.ilvanlei"; t m t1 i l 889). 

Numele femeilor formează 
n nmrc;tecătură din multe 
limbi : mal cu SPnmă limbu 
l.'brt1ică. latină şi greadi dau 
cmitlnitontul cel mni nrnrc ol 
n '1Jli1,.,lur. Dîn 1imbn g~eMă 
\•ln urm~lnnrelc numiri căro
rn adiiul!ărn ~i semnificarea : 
As:n<-s {C'aS'la). Doris (tnlenta-
1n), OOroUicn Cdnrul l ul 
D·7.rll), Elleonorn şi Laura 
(mi111asa), Elt>nn (slrâlucilon
J't'a), I 1rlt111 (llnMl'la), Cnteri
nn (ase?.'lhtl. Mdlonia (intune
<'''""u). r>in limba latină slnl 
sroa"f' i Auirn„tn (augusta), 
Amin (forici1n), CIAra (curn-
ln). C'1E>mP11U1111 (cl emt!nla), 
F.ml.llo (a i:-1.•zttln), Vrancisca. 
1'1111 1. l"anC'hon (libera), Leo· 

·nlt1. J.nontinu (curnjofl.Sa)~ L u
rln (lumlnnta), Mru·~areta 
(mărlfclritarul). Naialla (veselA 
de vin\ă), Ot ilin (lericila). 
Pnulinn (pu\ina). nosalln (fru
moa;ifi r n lrandnCirU), Sabina 
Mlpiln), Ursula C1>utemica). 
lJin llrnbra c>b r11icii şi alte 
llmbl orlvntnlc: Anna (plă· 
c 11ln). J\ lim1 (mnlestuoa!;<J), 
Elisabeta (lăudat.a de D-zeu), 
Gnbrif'ln. (dl\rlnn), Isabella 
(t>n.'lla). Ioana (t:opllut gra
ţif'I). Mlll'ln (necăjl t ;J), Mal'ia 
(supth'hcioa.<>al, R.ebeca (bine 
nutrlln). Sflra (impunătoa
rea ), Susann (1•u1·alR}, Sidonia 
(pe„cări\a). („Rlisboiul", 31 
mai 1889). 

Hubricu r1;1nllzntu de 
Rvdir a ştRDANESCU 



O flacără 
• ce nu se va stinge 

niciodată ... 

Cuvinte despre 
publicistica eminesciană 

"Nu e.~ deloc uşo1• sil !cd! despl'e Eminescu. 
Despre ceea ce a ln.'lemnat şi. tnsearnnă el penlru 
1tter4turn nonsb-;t şi pentru Uteratura unlversal5. 
Fiindcă Emlne&cu a -fost. Ş:I \.':I 1-ămtne o mare per-
11onalit·a.te, un genlu de necuµdns, un ost.t'U mereu 
i:t.r!Uucltor. ŞI, cum atft de ade\·lll'at spun~. ln
tr-o evocare pHnti de ·sensibilitate, G. c. Nlcol~cu. 
„rum411ui nu-l et~ tng4duît oroolhll de a crede 
că poate cuprhlde, fnţelege, deflnl şi explica - el 
singur şl b~t1ru.totui -: 4'ft1i!f Uoarele adincf.'l'n t. şi 

fMl#tmi ale ctlgi!tllnl şt ar tel cmht~&ne". 
Cu toate ru:estea, fn cludn Lmor i.nsunnonl.ab!le 

d1ficullă\I, mul11 oamenJ ae co ndei au 1.ru:crcat 64 
descifreze pen;ona!Jta~ spirituo11\ şi c!'e3toare a 
Iul Mihai Eminescu. sll lnvesUghem şl sl1 SC'.rle 
despre opera sa - produs al unul Imens u nJvers, 
11rundu-"1 e.\'.pres!n tn venw·i şl în proz.ll llt.enu:ă. 
dar -'' în domeniul a t.it. de complex al pubUcJsticli. • 
Se poate spune, credem. cu deplinii. lndreptA.ilre 
cil Eminescu beneJ'ic.UWl de cea mal vastă blbJio
gratie de care a avut parte vreodatA un scriitor 
romîin. ŞI , totuşi , despre nooit. T ltnn al splrlt.unll
t!ţii noostre naj;iona\c nu se va scrie nlcl«lnt:A 
lndeajuns. t!tlind seama îndeosebi de ceea ce 11 
datt')l'lim noi toţl. Fllndcă el rel)rezlntă şi va rcpre
zent."I prin veacuri e.'Cpresla cea mşI lumlnon.'>ă 

şi cca mol înaltă a .11lmţldl şi gtndlrll poporului 
nostru. O flJJdf'ii <'e nu se VG aflnye -nlctodatd I 

Anto'l~lo noa&trn îşi propune sA n~tlecte c~ · 
ce s-n scr.is mal trainic, mal ade'1liral desme 
Eminescu rn ll)C)61.32A sa de ziarist. FJr~te. nu este 
deloc simplu sA adunl tntr-un spaţiu teiilrît\.'> de 
revJst!i. cele mai semnlficative teicte din acesL do
meniu. Cu ntlt mal mu.lt cu cil despre gazetarul 
Eminescu ou scrlsasemenea exege11 ca Ibralleanu, 
CAllnescu, Vlanu. Perpesslclus. Cioculescu. Ivaşcu, 
Vatamanluc... Ne...am lngiidull, <la.rl'i, sit lnse\·fim 
alei citeva ti·agmeJ11e d.1n m.imlll·oasele a.rllcol\l şi 

studil apărute prin Ml - fiecare lumlnlnd, in
h:-1ln lcl sau altul, Jaturl de esen\ii ale publlcislleiJ 
aminesclene - model neplerh<1r de toait p1'0feslo· 
nal.lsm pentru ~arişLU tUl),J.rot' ~eratlllor. 
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Antologie · · 

Articolele 
politice 

de G. Călinescu-
( ... ) Cel care sint Pornii! să vadă 

ln .!!m.1nescu un autor de pamflete 
de felul acelot·a cu ctu<e ne-am 
~ul~ în ultimele decenii şi care 
par de izvor eminescian greşesc. 
.fwn!letul se nuh'eşte din carica
tură şi invectivă indreptută mai 
ales împotriva pe1•~oanelor, tn sco
PUl de a coborî prin ele ideile ad
verse. Scheletul arUcolulul emlncs
cian e mal cu seamă ideologic, el 
făclnd par~ dint.r-un sistem poli
tic ce se desfiiŞO!lră i'Dereu, Iar ceea 
ce ln el apare pamflet este c1·iUca, 
mlnultii cu o mare plastică vei•b.ii
lA. Va.I.oa.rea merarii a acestor ai·
ticole stă înlil de toate in cllipt.il 
s!Atos de a traduce Iără multe neo
lo&Isme, intr-o limbii la indemtna 
tutW'Ol', nui.1·Ue abst-racţll. Darul a
cesta n avea Maiorescu. lnBă Emi
nescu U depăşeşte in part.ea for
mală cu mult. El se coboară pinii 
la vorba sătească şl ltl proverb, 
sooate pilde, face llgurl, cu o sigu
ranţă ulmlt.oare. NlclodatA nu s-au 
exprimat la nol ldel geneMle citi
torului de gazetă într-un chip care 
aă dea fiecăruia iluzia cli pri
cepe. (M.) 

lată c·um eicprlml1 Eminescu ideea 
naturautAtu fenomenelor sodale şi 
necesitatea, foarte contestabil ă., a 
sta'lulul monartilc : 

„Sociologia nu este p tn4 acuni o 
,tUnf4, dor ea ae-nte-mefazd pe un. 
azfom, care e comun tuturor cu.-
11oşcitl'f~lor ome-neşn, ca adic4 ln
timpl4rile co-ncrete din viaţa unui 
popor sint supuse unor leDi 11xe, 
cari lucrea.rd ln mod hotd'.rU fl ine
-vltabU. Scf'lftori, cari tn priuirea 
~lor lor poHtice sunt foarle ina
intaţi, au ,..enunţat tohlfl de-4 mai 
crede c4 statul şl societatea sunt 
lucruri convtttţionale ră84rit~ din 
llbtra fnoolat4 ttclproccl dintre ce
t-dţenl : 11menl, afar4 de potaia dl! 
gazetari tanora11ţi., nu ·mai poate 
1u.sţf ne c4 Uberlate& whdut, tntru
nirlle şi pa-rl4me-ntde 1unt temelt4 
unul skit. De .sunt acutu sau de 
nu sunt, datul trebu·ie s4 existe ş-1 
e supus unor tegl &te 114turil, 1lxe, 
lnd4r4tnlce, neab4t1lte ln cruda IOT 
consecuenţ4. Deosebirea este c4 ln 
viata constituţional4 lupta pentru 
uhtelqd a grupurilor societdţei 
care ştiu puţi~ carte a4seşte r4su-
11et; pe ctnd fn statul absolutist 
acea 11APt4 e -regutar4 J)rhl o puteT'e 
mult mal l1141t4, a mooorhulul 
adlc4 al cifrul tnte-re.s este oa toa.te 
claaeie 14 srde bine fl cca lupta dtn
ff'~ ele 1ll nu ffe a'1ntcftoare pen-
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tru vreuna!'. 
In sofistica slrtnsli a atîlor ab

stracţii Eminescu a sl<recurat un 
stl\tOS' „câ adlcu", o expresie curat 
r<>mtlnea.scă („"8il stete blne") şi 
m:ai ales „potaie", care face ca tot 
cercul acesta de !del sii la !oe. ( ... ) 

Eminescu a1·e un umor de idei. 
Teoriile sint in,şlrnte pe atli băbeş
te, sint desfăcute în i;>llduri, pre1'.ă
cu1,e in teatru monologic, spuse 1n 
serios şi in 1uare·n ds, cu o lnven
ţie verbal ă, cu o proverbiallt.ate 
neasemuite in care e c.-eva şi din 
Creangl şi din Anton Pann, (,tar 
subtilizat, adus ln comp1exltat.ea 
gîndirii culte. Toate acestea slnt in 
fon~I ml]Joace ,ilrlce ~e n concretr7.:11 
ld~a. Eminescu 11ccurge şi la -palos, 
la I nvocaţia b'ecutului indoosebl. (".} 

A!nrll de rnre cazuti. invectiva 
emlnesclazHI ni.I t,lnleşle c,le-a drep
ldl omul, el categoria lut. Cu rn
verşunarea reto1·lcă pe care I-O ştim 
din Scrborl, Eminescu std.nge epi
tetele, warnă cusururi fli-lce şi mo
rale jnl;-o singură mntii mon.stl'\10-
Mâ ca un Quaslmodo lll lui Vlclo.r 
Hugo, cnre e slmbol11.a1-ea piiturll 
fiUperpu.se. (. .. ) 

In minia lui, cu totul lirică, poe
tul uzează des de amenln\iirl In
tenţionat dlsproport\onate, cum nr 
fi spinzurătoarea exprimată eu!e
mlstlc prin "ord inul Sfintei Ci-
11epe" : 

„„.Daca neamul t1ostru a?' 11 
energic şl viguros ca f erlclta Ta.sit 
anolo:-saxonă di1~ Statele- U11fte, 
Mail?!l4ţea-Sa Poporu'! ttir f I creat 
di! muli pen.tru ilt1,Slrai1He Ubera
lls-mulul patriot ordinul Sfintei Cl-
11epc, de toate ora.dele. dar mai cu 
şeaînd ·a-or Ji. tmpărţ,lt cu oarecare 
profunzime pe marele Cordon, tot 
la locuri laTDi şl de mare pubUei
tate, [n pieţett. („.) 

RldlcnlA dai· pe o schelil llOlidă 
<le jdel cu toate tre ptele emotivită
ţii carlcaturiz-ind ab.1tractiv şi .51)e
cu'tind conc.rcit, ga1A!tu\•la lul Emi
nescu e o ope1·ă Ideologică şi -poe
tică totdeodalii, tralnlcA lltel-ar tot 
atlt cit şl ~lile. deşi, pUI'tltoare 
de erori, souUlbile prin vremea ctnd 
nu fost tăcute. 

(Din „Opera lui Mihai Eml
nucu,'' Edill1ra Minerva, 1;!1,1cu
reştl, fo1G, v oi. 2, pag. <169-470, 
474-477). 

Mihai 
Eminescu 

de Tudor Vianu-
(„.) lr\ 1876 Eminescu lnce[)e co

laborarea sa 1it Curfe1"ul ·de l~l şi 
o contlnu!i tn anul urmlltor. Clteva 
din p1·lnClpaJele sale ni·ticole pali-

Uce, ca acele despre Grigore Ghlc4 
şi Rifplreo Bucouincl, apar alei, Jm. 
preună CU articole ŞI Ct'OnJcl ara
Jn:\lite, ln care scriitorul aduce bo
gata lui experienţă teattnlii. El se 
declarl1 fmpoh'iva lnfluenţei fran· 
ceze pe scena noasti'ă, mai in1il in
~cit priveşte compunerea repert.o
rlilor rn care nu -p1<eţuleşle pe Cor
nelU:e t! Racine, „mergători pe ca
talige'', "slabi" imitatori ni trage. 
diel antrce, in timp ce n001'dă o 
mare valoare lul Mollfil'e. Influent.a 
franceză trebuie eliminată mai cu 
seamA ln pronunţia actorilor, unde 
se put~u· obllerva acele prelungiri 
ale ultimei silabe. atlt de nepo
trivite in gura unui romCin. Vorbi
rea nctoriloc noştri 1 se pare de 
altfel în mod general deteduoa
sA. (.„) 

Comedlel !raneeze el o preferă 
pe cen rusă, n lui GogoJ din Rcui-
2'orul, aparţl'nind curentulu! .unul 
real.lam popular pe care - mamlea 
lui M\llorescu - li remarcă ln 
Qpet'ele gennanul11l Fl'ltz Reule1·, 
aJe americanului Bret Harte, ale 
ungurului PeUSQ dar şi ale roma
nilor Anton Pann şi I. Slavici, la 
care adaugă ~ L Creangă, pe care 
prietenul lui incă dln primul an n1 
aşezării în Iaşi îl recuno.'iCWle in 
intln.ţ.'\ &emnlllcaţle a operei şi 
lemperaniQO'.tulul său. 

Cronicarul dramaUc a>te, jn Line, 
impotrrlva romanelor aduse pe ~e· 
nă şi condamnă pe a~torll cate vf
nează succesul uşor. Nimeni inain· 
teâ lul Eminescu şi puţini după el 
l\ll COOS8Ci118l teatrului studi l mai 
temelnice, dln unghiul unei cu
noaşterl mal apropiate a literaturii 
dramatice şi a variatelor rprobleme 
în Jegăt.ui'll cu Jocul actori lor şi cu 
graiul lor. 

O impreJura1-e în care Ernlnescu 
reacţlobeazll cu demnitate, refuzind 
să împrumute pana sau chiar nu
mai 6ellmiltura sa pentt·u cauza 
unul pollUclan local, inemele cola
~·a1·ea sa la Curierul de laşi. Ce
dind unei lnvitaţll mal vcehl se 
hotfu-Jşte sA plece la Bucureşll, a
sumtndu-cŞI greul 1rebiL în rednct1a 
Timpului, :Wlrul conservator al lui 
l..:l.scllr Catargiu (.„). ln redaclla 
Timpului el regăseşte pe Caraglal~ 
şi Slavlcl. Oon.r;ervatorll se afinu 
atunci în opozjţle, ş.i adversitatea 
pollUcă nu fu suspendată nici in 
t1mpul ostlUtăţilor cu Turcia. 
lmbr4ţlşînd pozlţlHe partidului, 

desigur nu cu o pană mercenad, 
el dlnk-o adfncă ade2lwte, sprlJl
n1tA de forma"a .so. şi de prlete
nUle clştlgate printre junlmlştl, 
Eminescu stribate acum o epocii 
de ma.re vlole-ntA polemlcu. Una dln 
persohnlltătlle mal des atacate era 
C. A. Rosetti, omul care lntrupa 
mat deplin liberal!smul revoluţio
nar, dar care nu-l dispunde nicio
dată cu 1-esent.lmenlul său, mllrturl
slndu-şl adesea admiraţia pentru 
scrlltor şi citindu-l cu incintare ar
ticolele., uneori ln faţa p1·Jetenllor 
totdeauna numeroşi tn jurul l!Au. 

Colaboraren luJ Eminescu fa 



Timpul duTează şapt.e ani. de Ja 
1877 pinii la 18&3. Ea denoltA. idei
le formulate i:n conferinţa despre 
lnflue~ţa auatrfac4. nu in.'lA 1ăr;'\ 
să le adauge elemente noJ. Emi
nescu respinge acu1.atm de l'ea~ţio
narism care 1 se arunca uneori. 
căci el nu doreşte înlăturarea ma
cilor cucerlrl sociale ale generaUel 
de la l848, ci numai t.oloslr~ lor 
fnlr-un chip care sl\ nu prl.mej
duJascâ interesele M\iunll române 
şJ sA altereze firea el. „crnd ca.pe
t ele lumi114te ale Ol!neraţfunllor tre
cute. - sc:rie el tn Tfmput (tA79) -
au (mtrr4ţifat ideile libe'rale şi s-au 
hot4rfi G ,re COl\$Um4 fn. 'fllUfl('d pro
pag~rli lor, nu-şi fn.fdţlşpu vlitoruJ 
aat.Jel cu.m c prezentul. Adevdraţll 
apostoli al Ubert4ţfl era.u înainte 
de root~ r om6ni p4trunfl de conşti
inţa unit4ţ:U 1l00$h'e na.f,ionale şi 
doreau Hber;tatea şi eaaHtah!a. nu
mai ca nişte 'in.lesniri pentru dez
voltarea poporului. Ideile Uberale 
1"1' erau pentru dinşii un scop, ci 
un mijloc pe care fntotdeauna-1 
11ibordonau principiului 11aţlona.Htcl

lll . Noi .wntem urmaşii acelor oo
menf ma.f puţtn llberalt decît „na
ţlonalif-Ube-ra.ll„, dar mal mult 1'14-

ţionali declt dinfli. - Nu 11e-am 
ş/iii nici oda tif şt nu 'fle sf Um nici 
acttm a declar4 /clrd şoudire cd sus
ţinem Ideile Uberale numai pe cit 
ele 'RU produc o perturbaţiune in 
dezuoUa'l'ea ttoastră 11a.ţional4 şi nu
mai pe cit ele nu 11e implno spre 
forme de ufeţuire strcl.ine de jlrea 
1>0J»l'1.1lui romei neaa". („,). 

Alleortl n06talgJa romantică pen
tru trecut e)M}tă vremne voievozi
lor : „„..a 'l'Caduce vultu1'esOtLt a uîn.t 
a.I B464rabilor, starea de bogclţle 

din uremea lui Petru Rareş ori a 
lui MOitel Baaa.rab, a le putea 1'ea
duce ar f l merit, şf a fL 1'eacţf.onar 
ar fi identic cu a fi sporUor 1lea
mului .şi ţdrii• (Thnpul, 1880), Lu
crul nu I i;e pare lns1i posibil lui 
F.:minescu : „Nici putinţcl nu exi,slă 

ptmlru un. uem11neo partid" . Ceco 

cc I se pare pooJbU este fadepărta
rea „prin puterea de 4S{mUare a ao
h.i.luf şi a.. raJei", a „păturit super
puse", in genere de provcnientll 
grecească, piiturA care şi-a tnsuşlt 

putere.a politic!, clasă de oameni 
llpsi\l <ha acea sensibilitate pentru 
adevăr 1n care Eminescu vedea 
semnul distinctiv nl menlalitA(ll 
t'Qmlineşti, lmprelu.rn1'.e menită ,sii 
explice nfln.ltmea nc:elei categorii 
pentru formele de viaţă anlliciale 
şi sterile. ( ... ). 

(Din „Opere•, vot. 2, Editura 
M inerva, Bucureşll, 1972, p. 
287-240). 

Eniinescu 
ziarist 

de D. Panaitescu _ _ 
Perpessicius 

( .. .) Esle o nct.ualllnte a Jui E)mi
ne5ou, desp~'e cnre tot Insul, mai 
mult sau mai puţin In iţiat in tAi
nele Jlteraturll, arc cunoşllnţlt . (_.) 
Ziaristul na\lonallsmu1ul, care în 
J."ederuţfonea. de la .Bucl,1p&.;la, in 
1870 Lrat.a despre dLrecti\1ele poli
tfcel RomânUor din A1·deal şi in
dica drurnurlle de vlJWr ale monru:
hiel ce~nrn-crt\lesU, ~IMlstul adin
clt in trecut şi io glorf(icarea tnâ
re~elor Jul L!gurl, apologet.ul mundl, 
junimistul im•erşuna{ impotrl\•a 
t<mne1or gMlo ~e se1\s şi lmll.afle 
numai, nle p~udQCJ.vl lu:.n \,lel oCC't

denl.alc („.) ne-a lăsat o operil zla-
1istlcă, nu 11umai st1'1lluc1Ul ca ex
presie dar şi de un ~~ml)w de clo
Pt'>t acb.ial. Dar mal cu seamA este 
aclunlfi toaUi risipa aceea de vervă, 
de pamtletnr şi de .!Ier roşu pc care 
le-a aplic.aţ lnţ re l 077 şi l$1l;J, 
parUdulul llbe1111. ln coloanele 
Timpului. Dacii ~Ines.cu a !ost 
:1au nu ldcologu1 doctrinei conser
vntonre, lată ce este tncă de dome

nh,11 conLrovet !!elor. dn.r c?i 11. fos t 
cel mal invcrşunul crlllc nl llbe
rall~mulul , tnlrupa1,. in 1'()Şii (libl:'."-
1·alii - n.r .) vrerrtllor acelora, ială 
ce t.~le de necontes tat. (. „). 

• 
Jnlrcbarea esle în cc măsuri. 

aceste articole şi s tudii de natură 
potiLlcii şi sociu.lll, publicate fn di
\ICrso epoci, Jumlnea zlt peI'S<tnolita
tea Jul Eminescu. in ce măsura slnL 
ele c:.1 anex.li şJ o i lus trm-e t1 sufle
tu Iul poetului. Or, \•nlonren aceste.I 
opere zuu:ls l.lce a fM L subestimată 
şl pttţul t:ă, nlit cit a rost, mal ales 
numa\ in pia.nul cr.lticlsmulul so
cinl Fără Bă subs(lt'le la părerea lui 
RQu.-;.c;eau despre 7.iidllrnîcia periocU
celor şi a muncii 1Jarlsllce („„egret 
cî11d viid oameni f4cufl sa Tld lcs 
1no'nutrte<n.te mutţ1Lmhutu-se sd co.re 
materiale şi arhitecţi traM/ormaţi 
ln lucrdtori manuali" ). adnnt.'1torli 
zlarl11lulul EmlJlescu n-au rostlt, 
totuşi. mai nimic despre Vtlloar~ 
lltem1!t a zlnrlsmulul său şi mal 
ales de valoo1·ea complimentari\ a 
acestei Qpere. (. „). 

Nobil şl de-t ·lnt:eresat va CI Ci>Sl 
desigur Eminescu şi aşa ni-l pre
untd şi me.morlaliştil şl biogra{1i, 
intre prlmH, fostul du coleg de 
st.udi'l ş1 zibrisliei'I, I. Slavîet. Dar a 
reduce inl.reagă ac:eastll operă zla
rlsUcl! la valoarea de arsenal a 
unar Jupt.e potltlcc, cllrorn Enlî-
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nescu le acordli tnlenlele luj de 
condotier ni se pare pt•ea puţin . 
D-l lbrliileanu vorbea de prolei.arlal 
lnteteclulll şi de clt de putln fusese 
Eminescu. un repl'ezentant al acelui 
prolet.adat. Ton;tă viata lul Emi 
nescu insă, şi cazna lul de zlorlst 
şi Scri$orlle, ce nu-s altceva deoit 
clzela:i~ea ln versuri a ntitora din 
art.fcolelc Lui de zhu:, vt'ldesc clt de 
tlplc rcprezen1anl al proletariatului 
lnt~wlll fuse66 Eminescu şi cum 
mni pt'ef!WI de acc.mtele n.r:nure ale 
poemelor, însăşi vi.aţa lu1, tortura 
şi s!lrşllul stau martore că prole
umalui intelectunl şi-a avut tn poe
tul Lucealilrulul vlctlma <.>ea mo.l de 
soom~. (.„). 

Cetitorul de PQezie cunoaşle a 
LreJa scrlsoar~ a poetuluJ: paralela 
pe care o stabjleşte .intre epoca de 
puritate politici\, (te rnlndrle şi c
rolsm din timpurile lui Mfrcc.:l şi 
epoca de deoaden\ă, de morawri 
~rve11J~ ~i de sco.borjrc a tr<.'<.'U
Lulu.I. Scrisoarea. a &·reia este din 
\'1'efllea ziarismulul s.liu de la Tim.
pul, ea apare in Convortihj_ llte
rore, din Ul8l, şi reprezintă, în 11-
teraturl\ ş1 în sati~. chintesf."nta 
şarjelor şi pamlletelor pe cari MJhaJ 
l'.:mincscu le ll'ldl'ep~ prin coloa
nele Timpului, in reprezentanUl tJ
plcl al polllicll vremurflor acelo
rn. ( .. .). 

lnsli nu cumva atltudlnea neea.c;
ta de proslăvJre a trecuţului şi ln
chtoarea necurmatii Ja mormintul 
voievozilor poru-tă in sine un gCJ·
mene de monrte şi poale să însem
ne o pledlc.B p entru progr-csul unei 
socleUill, cnre, la Cel cu ewul m i
tologie! greceşt:l , nu trebuie să mai 
privească î napoi, d4c~ \'rea să 
nu-.ş.t plw'dă pe soţfa-1 smulsă d in 
ln!erh '1 '(nlil indqln,la ş_I intt-ebnrea 
pe care l-o pun lui Eminescu, prea 
adesea, adversarii săi de ziarislicit. 
Din multele varlnţhinl pc nce::1.'ltil. 
temă, vom de;p11nqe ci.teva rindurl 
dinfr-un arl.lcol al lui Eminescu, 
scris tn 1882, şJ pentru dl este 
poate cel mai cntcgoric n'\spuns („ .) 
dar mnl ales pentru 1mng1nea 11te-
11arâ a stelei ce s-a sLlna, ca o do
vndli din multele, că Intre poezia 
lui Eminescu şl scrisul s!iu de ziar 
era <• nelntre<ropl'ă circtil1l\le şi de 
foarte multe ori Imaginile şi expre
s!Ile poezlUor veneau s6 înnobileze 
articolele de gazetă, şi Invers : vi
goar~ şi lnltfailva lexicală a z!n
rLqtfdl îşi tmprumulau p(lemele, 
cuced rile. („.) 

Dar ltl.tâ cnut.ul : „Din rwu. 11l se 
spllTle btindoord. scrie Eminescu, că. 
dorM. î11toal'cerea.. ~tării de .luon1rf 
dinalnte de 1700, cd vorbfm cu d e
lfcl.u de un domn 1"0mdn de singe, 
i'11con;11rat de-o (lri!tocraţle fslorl
c6 etc. S4 11e ''tfdlegom : 'fl.it dbrlm 
nici una, nici alta. Dar de ce 11-am 
amfn.11 cu iubire trecu:tul ? FdrlI. 
htdoU1l4 vechfi domni („ .) •scut. 
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creştinătclţli„ precum ii numea. bi
SeriC4 şl e~ul mediu, n...au existat 
pentru a face ruşine generaJfel ac
tl.l4le şi acea aristocraţje, cu î !ule
p1?'11d-enţa el de caracter, cu cura;u I 
ei, ale cifrei pri:vtlegli c<mslstau. in 
dat~H elitre ţarii, mai g·rele c(c 
cum alţii aticau a le purla , aseme-
11ea . ·n-ar 11 vr~o pagubd dac-ar 
er &&ta Şf aştiizf. DaT de la pc'irerea 
de rău dupd veacuri trecute de 
ne.atfrnare, pînd la dorinţa nereall
zabf.ld de a TUtabiU tr«utul e o 
mare deosebir~ Dacă ne place 
UMOri O. cita pe uml din domnii 
cel vechi, nu zicem cu a.sta ca vre
n1ea l&r se mai poa;~ întoarce. Nu. 
Precum ·lumtna ~or stele ce s-au 
sthu demult căliitoreşte încă fn. 
Univers, incit r~ aju:noe ocMul 
nostru i:n-lr-un til'.llP ln care steaua 
cc a Tett4rsat-o, t1u. mai exl.st-d, a~t
f el d ip zarea. h·ecut·ulul, mat a;un
oe O Ta.ici 4e glorie pind 14 1101

1 
pe 

cffwl cmua acest4!i $tr41uclrl, t4rl4 
sufletease4, credinţa, a.bMQatia flu 
mai af1~t. Deoeaoo, pltlcl moderni 
ar fmbrcka %0lele lor, minC'ate d11 
1"'Ugln4, dacă nu ffl4! pot umplea 
sufletele cu smerirea Şi credfn.µi 
celor uechl". 

(Din „Etntt1ecla11a ", Edltu-
1·a J unimea, laşi, 1983, p. 
4Gt>--461, 463-469). 

Ziaristul 
de Şerban 
Cioculescu 

Prlnl1-e obişnuinţele luiglogl·a!lel 
eminesciene, este deplfn.gerea des
tinului sl'lu gazetăresc, - sau, mal 
precis, esle fnvlnUlrea SO:lrtol care 
şi-a nl<Ml o victimă dln cel mal 
mare l)OCt al neamului i'lostrQ, lm
puntndµ-1 aspr)mlle co~dlţlel zla-
r lsilce. Dintr -<> duioasă viziune n 
d.ramaUcel sa.l.e ex.ist.cnţe, mal fie
care dlnh-e cucerrucil slivitorl al 
a.mintirll lUl Eminescu atribuie 
presei rosturDe molocl1ulul, care 
nu-şi alege jerl.!ele. t n .redac\ia 
~mpuZul, genialul poet ş1...a mlicl
nat rntr-adevAr puter:Ue printr-o 
activitate oarecum neîntreruptfi ( .. .). 
tn tnd epll,hlrea indat.ot'lrUor sa.te. 
tenialul poet aducoo o rnră con
ştl lnţli profesionalii, dar şi supli
mentul de muncă cerut de furişa
rea de IA dAl:orJe a cama.m1Jlor din 
redacţie. ca prim-redactor al unul 
orgnn opozl tlonist, dlspuntnd de 
pu\tne mijloace penlru recrulAroo 
redactorilor, Emlnescu se vedea ne-
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voit să ! acii de loale, succesiv sau 
simultan : m icul edlto11a1, zis .pe 
a tunci Prim-Bucureşti, tn,tilnsul a:c
Ucol de fond, cronica exten1ă şU
Jifo din run.ră suu interne e~. fn 
nse.meJieti condiUI, conducerea :da
l'Ullli se schh n ba ·,1ntr-o adevi"i.rală 
:;.a.laho1'ie, cu tol·ul nepotrivită cu 
cMmn~n pot?tulul şi :i arllstulul. 
EPo<!A de ln 'l'im;pul n corncls ins1f 
<lu deplinăl.-i tea putc.rllo1· ll7.lce şi 
Intelectuale ale lui Eminescu. ingii
duindu.-i să ducă la bun sflrşlt ati
tca răsunilt.oare c~mpanll, ca aceea 
stiutlLă de .'lch l m bm-ea te rJ lotiala 
cît. şi „buc5tăria" z.lnrulul. Aceeaşi 
vreme a fosl. insii , din ne!e1!icire, şi 
aceea a inculbărli bolii şi a înec.lei 
sale înslilpînh'i. Cfl vri:nnele mnes
trulu I s-nu si'!lrtmot J11 capittul unei 
actrv.l.lliţi zlarisUcc de op1~pc şase 
u.nJ, 11ceasl.a este 111urual un fe1 de 
a spune, care nu expllcll ins!l cau
:mlJtmea deznodl\nifnl1.1lul trai1c. Nu 
est~ aici locul de a ne exprima 
convingerea cu dul s-nr n produs 
şi tără lungii ani de slell'e, in cea 
mai istovitoare dlnli:e indele truc1-
1·11e pub1lcistlceL care ~le ~ă
ria. Scadent.a rntalli a rost doar 
g;rflbitA, dar nu provocată de ne
cruţlltorul moloch. Cel care je
luiesc îndeletnlcirea gazeUU·cască .n 
lui ~inescu tlu dreptate doar in
lrucit . priveşte priSosul de foi'ţe, 
cheltu11.,e cu ge1\c1·oasa nesocoUnţă 
a vjrst&I. Chestiunea de prlncl.plu 
ce sa pune are !osii mal multe fete. 
lnalntc. de toate, este aşa-zi.sa in
compatibilitate, sustlnutli de unii, 
înl.t-e llternt.uxli ~I cu deosebire in
tre poezie şi gazetărie. (. „ ) Dar in 
imprejurmi le reale, de la no( şl de 
pretutindeni, sc1·11Loru1 este mal a -
desea sau tot.deauna in slluaţla de 
n-şl cişf:if{4 subsJst.enţa printr-o pro
:teslun~ lucrati vă, deoarece art:\ 
ajunge riu-eori mi 1'iispund1l unel 
trcbuin.te esen\lule 11 publicului. A 
Interzice poetului sau nrUslulul i.n 
genere, c.a in aslfcl de condi ţii să-ş.I 

nleagA dellbera.l proreslunea z~
licâ, ar ii pe lîngll o cuJpnbUă 

constrlngere, calc.a elitre o altu 
nservfre, l.ti jugul uneJ profesiuni 
poate mal neplăcute, cum este 
func.ţionar1smu1. („.) . De bunii sea
mă ipoteza slluir!l unui tempera
ment il•k, către rosturile tempQra
le ale zladst icll, ar ii !ost un ade
vllra.ţ atentai. pe c.are l-am tepr:o
bn cu toţii . ( .. ,) Numnl dacă Emi
nescu nr fJ !ost aservit unor scopuri 
stl"ăine, ca prim-redactor la Tim
pul, run .fi îndreptli.tlţl a-i socoti-pe 
Maiorescu şi pe Slavici, ndlcă pe 
cel mai apropfall d lnh'e ptofeclorJl 
şi prietenii .sAI, ca pe adevlrâţtr să1 

călil.i. Eminescu n primit. tnsn cu 
.entuziosm oferta, fiindcă ca r'ăs
pundea unei chemări fr®stibile ·şJ 
unei indelun~te pregătiri in do
mc.niul practic al ideilor social-e
oonomlce. Din manw;cnsele sale şJ 
din a c tivitatea sa naţionalistă de 
6tudent, se cunoaşte interesul cmi
nesckm orientat către Politică. După 
ucenicia de la CuTierul de l(lfl 
(1876-18'?7), pc;>etul Sşi l'eVelMe 
nebănulte pooiblHtăţl de gazetar 
care îşi aşteptau vruOl'lficarea în 
cen mal lal'gl\ măsurJ. („„) 0 1;lcine 
mnI regretă asUizl. ca pe o fatali
i.ale, destinul ziaristic al lul Emi
nescu, dar mal ales ca pe un p.1ro
dox al unul destin. in\·erşunat im
pol.rl\•a unei chemări unice de Poet. 
<!$Ut dni.or su in cunoştin\.â cU mai 
gr abnlc de acU\•llatea emincscianii 
gazellh'ească. Numai asl!el va ve
dea cli poetul n-a fQ!St. :i·Qbul unei 
indel.elniclrl străine şi nici al unor 
convingeri OC!l7.ionale. Pe dl·cpt 
cuvint obşeJ1Va I . Sc.u1·t.u

1 
în pt'e

f<lla sa J.a Scrieri pollHae şi Uttra.~e 
no1o~t87?). câ' iii conferinl<i r<:l$ll
ll\ de Eminescu la 1.4. mnrt!~ 1876 
din ln lţlaLlva prletenUol' de la „Ju~ 
nlmeau dC$p1·e Influenta ausLTiacd 
Q.ţUpra romanilor din Princfpate, se 
cuprinde „o expunec·e din cele m ai 
sbinse a unul sistem de cugetare 
polltlcll ş1 cconornlcă b.lne închegat 
şi cea mal luminoasă do\•adA a vo
caţiei JuJ Eminescu pe-ntru pubUcls
Uca poUt:id1 ". Tot am de îndrept.11-
ţl'tli e;te Jtid~at.n sn asut>ra act..ivl
b\ţli emlne~ciene de la la Timpul, 
prlvltll ca ,,pea mal sb:ălltcitoare 
luptli poîltlcli de gazetar <:.e· s-a pur
tat v.reodatA tn Românta". l n timp 
ce cite un mare parlamentar ro 
P. P. Cru'J> şi Tltu Maiorescu, aces
ta din urmă de alttea oti doctrl.nar 
şi în scris, expuneau doctrlna con
~ervntoore a ,,Junlmei" de pe tri
buna parlrunentului, Emincseu o 
ampU!lca tn coloanele Tim.putui, 
crelnd un moment istoric al gaze
tăriei noaslre. Orlcft ne-am ierl de 
sup~rlAUve, stntom nevoltl a socoti 
Mesl moment, c:el maJ tnsemnat 
din ist~rnla presei noastre politice. 
NesluJlnd unor Interese strAlne, ci 
lrăJnd cu Intensitate şi po,s.iune 
Ideile cir<>rn a servit cu o convin
geri! organlcâ, Eminescu s -a expri
mat lotodalâ pe sine, temperamen
tal. A nC6ocotl, dintr-un dispreţ 

principial, această produ<:ţie ma
joră a spiritului romAnese. care 
este activitatea sa ziaristică, tn
seamnă a ti•ece cu vede1•ea unul 
din modurile prin care ni se relevA 
genltJI eminescian. 

(Din ,.Em lu.e.seia.na~. Editu
ra Minerva, BucureşCI, 1985, 
p. 119-l21). 

l n troducerea 
şi aeteetla textelor 

C. TA.TU 



Gazetari despre gazetărie 
Victor Eftimiu: 

„Numele ţi-l 
• • numai prin 

construieşti 

făureşti 
ceea ce 
În timp" 

Nu cu multă vreme ln urmă 9C 
ImpUneau o sută de anl de c:ind, I.a 
Boboştlţa, o Joe<tlltate din sud· es-
1.UJ Albanlcl, vcd110 lumina :dlel. 
lnk-o LomliUe de aronu\nl, cel c.nre 
aven :.ll rlunin!I in Istoria scrli;u.lui 
nostnu sub numele de VJet,or Ef
ll.mlu. 

De-a l ungul a aproape şapl.e de
cenl.l de acUvit.ate - a trllflt. 83 
clean! - V.ici.or Eftlmlus-a man1-
!estnt ln cele mal d iverse domenii ale 
creaţiei spLrilW\lc. , A MC:rlţ 11.u 
m1?roa.se p leRe de tco.tru. intetl?1"~
Cc /feccrc dlnJ1'-1J'l'I punci cUi ve
dere., poczU onorabile, nuvela. bas· 
mc, romane" - va nota Ccor".! 
Călinescu. „Fecund Jt ac1f:v in vlaia 
mero.-r4, socl.o.lil. -nff/dfat aJ zeUor, 
scenei şi p re.tei• - ll va apreci.-i, 
oarecum maliţios, Mircea Zac.lu. 
„Şi ll pra.ctfcal asiduu 11u·na~mul • 
- tl va completa Ion Rotaru tn 
,.O lslorîc a llteratur1l rocmineştl„. 
ŞI pe bună dres>tal.e, llindeă num.al 
lnşlruirca publicoţillor !n care a 
semnnt - şi nu Incidental. - ne..w: 
Iun o Jurniltate de co!oanâ de r~ 
vlst4. „Am scM,, /il ndcd n-<Un /osr 
i11 stare s~ /o.c altceva" - va de
clara Victor l!lCUmiu, cu umoru-i 
caraclcrlslic, xpre amurgul vle\jl. 
in tr-o confooi une lncr®.ln ~'1tă „Al • 
mannhulul lJtcrar''. lln.ind să adliu
gl' cu melan<:ollc : „A·rifl I ref! şi 11 u 
r•mr1u a.Hta că nu pot cdldtorl, atf 
11.•u vot dtl, cd nu m4 pot di.sfirn, 
1'eoret cd nu pot lucra otita cit aş 
dprl şi o.ş putco". 

Cen mol suge:1trva prC?Zen tare a 
zladstulul Victor Emm1u ne-a lă
sal-o, credem, Şel'ban Cioculescu, 
chiar în paginile revistei noas
tre : „GC12e1drfo Tom-ânească şi-l 
poate nwendfco. pentru numcr04Sc
le so.U> fn1erv&11.Jil pubHc'8tlce, din· 
tTe care tu1elc dezv4hllt.: omul de 
m4re curaj şi de ino!M conşrHnţcf 
clvică0 • Fiindcă - adtiu~ regreta~ 
tul n-OSlru lslorlc şi critic Uternr -
„puţini ( ... ) ou cultioo.! cq. din.sul 
fra.nchcfl!a şi ind1"4%neal.a d~ o spu
ne totdeauna adevărul, <-hfar atunci 
cînd a.ceasta. pu.nea. în joc llbertn,. 
tea corpt>rol6 şi ln~dşl vfata". 

Da. in ciuda infăUl>ărU sale J c 
bonom. Victor Ettlmlu a t~t 
u.n z;Jarlst cel.ăt~n. un mili-

tant pcntţu dreptate ş-I adevăr. El 

a pledat înt:i'eaga &a viaţi pentru o 
concepţie umanlslă, slnt.e1Jzat.ă la· 
conic in sintagmele ,pragoste de 
om Şi prO{Tf'es, revottli im-potriva a 
toi ca 1ţ'll e drept". Evalutnd ceea 
oo a IA.sat sul> semnătura sa tn ?.eCJ 
şi zeQl de mre şi revkrl.e - parto 
din arttooJe au foot strinsc lll vo
lumele .,Fum de fantome" , ,

1
Amln

t:!Ji şi polemici", „Magia cuvin~ 
lor", ,.BJ>ovooani:i" ş:t ' „oamenJ de 
teatru" - lntrepridul condeier 
mărturisea că ,,fn lmma lor (a ar
ticolelor - n.n.) a curs rinoefe cald 
a L- unu1 mfUtant, al unlh lndn!oos
ttt de fru;mu.seţe şi de justiţie, al 
unei f ripturi cut'Temurate de cntst
Z:ja,smuf- couc"'ctoT". Esoo, dacA 
vreţi, ln aceste cuvinte un tndemn 
vibrant adresat urmaşilor lntru ga

zetlrfe, oolegllor mal tineri, mnt, 
trebaie spus, l-au cin.sUt. l-au a
preciat., &lmţtndu-ee lntotdeauna 
oooraţi cu colaborarea sa. Cu atSt 
mal onoraţi cu clt - aşa cum spu · 
..ea Şerban Cioculescu - .;nu re. 
f'UZl4 1Udod414 artk:olul aoUdtat pe 
e11re·I prezenta la z!ua Jf:racd cu tJ 
punc:tuc:litate exemplard". 

n e altrninte:I şi in alte ocuzll. cu 
autoritatea ce i --o oori.Icrea nu nu
rnR:I venerabila-I vtr.iUi. dar şi ma
roo sa experteniă pe ogm'UI mereu 
proaspA:t al publldsticil. Viet.or EC
tlmiu a tlnut să se adreser.e oolcg.1-
lor mar tinerJ cu indcmmLrl ln
s~rucllve. lată ce rlispWJden el, 
tn 1969, unui redact.or al ,,Conrosn
poranului". 1ll o lt!troblltre în legA
tură cu ~ta de a seric : 

,,ln MEŞTEŞUGUL SCR.I.CSULUI. 
pe car e unii şH atrfbule oa pe o 
t.mci mal hwmte chiar de cH ff a
flat meşteşugul., - căci meşteşug 
~. plcfmddît fiind dfn 17fndlre, din 
ltfin14 <U a. -vedea, de a pcft1'unde 
şi d~ a desluşi miezu.I lucrurilor. 
dfn l!eu.sfcrtfo. de a exprima şt de 
a rămme cinstit în /a.Ia lucrurilor 
şi cu tine ln.~ufi - h·cbul'e să mu.n
ceşH f4r4 preoet. pentru cel numele 
ţi-l /IJuT~tf ntnnoi prin ece11 ce 
co~tndeşti in timp. Improvizaţiile, 
a.ventura nu 1fn, nu dur~·. 
Aşadar, gazetă:rla este o indelct.

n lch:-e serioa.c;ă. dlfidlâ. care pre
supune, toalnte de. toate, o muncii 
Că(3 preget. Flre$te, ln conditlJtc 
in care există ceea oe numim 11\-

Dc11cm do 1. RM• 

deobşla vooatie, chemare spre meş
teJ}u1,'UI scrisului. Chemare pe ~ 
Vld:o1· ECUmlu a dovedlţ-Q incă din 
.fragedă Unerete, de pe la 15-16 
ani, dova(lli stfnd in acest sens re
vista ,,S~nta•. Apârută lotre 
24 decemQrle 1904. şi 5 !ePruarie 
1005 - in totRl cinci numere - a
ceasta cuprinde proze ~ versuri, 
!K!mnato sub diverse pseudonttne, 
aproQPe t-Oa1.e aparţlntndu-1„. ed!to
rulul. lncerell:ri juvenile, tleslgur, 
care merltA apreciate, ins§. ca un 
act de curaj, de lndrâ~ ciln 
ll(U"tea unuî adolescent ce nu ter
minase nici măcar cursurile licea
le. Surprinde cunoaşterea temeini
că a limbii, !ru:A de pe atunci, cu 
toate ~tele el, deşi Victor EW
mlu nu o avusese propriu-zis ca 
limbA molemă. Dar ceea oe Inte
resează ln mod deosebtt in artico
lul de faţă este CQncepţia sa sănă
toasă despre rosturile unei revliste 
litera.re, in genere ale presei. Con
ceJ>!le exprimaUi limpede ln „pre
cuvlntnrea" publicată in ,,numâruJ 
de probii• aJ x:evlstei : 

„ „Jm6 UM"', vor zice cu Ironie 
cm ce oor 1'edea acetUtii n oucl n
vl.$t4. Dâm dte-ptate ace1tei -tronfi 
cdcl 1'JD111H1l4rate stnt fltt~ici~ ca.re 
a.pa.T şi d fspa1' pe tifrlmtll lileralu
rU. Poate qi publicul e puffn bine
voUor, dar ma l ~ult Lipsa de serio
zfuite a ocesrr.>r Joi face ca maţ.a. 
lor să /f~ de scurtă d ·urat4. Nu ne 
lduddm. Da.r creilem că 1'0711 impd
ca toatt? cerinţele uncf bune, 1'el'iS
te. Nu POMîtm cu inc redera 11l 
!UCC~ul <lCl?Stel f()f ; poate <JStfel n 
vom objf.rui. Pr in 110î in4b1te". 

~islli, Geslgur, aici şi un oare
care JnlnnUJlsm. o anuml~ inia· 
luare, proprie vîrstel, dnr „cuvi.o
tul in.alnt.e• ce va fi publicat în 
numAiuJ l al re\•lstei este mal ex
plicit, mal puţin juvenil : 

,,Voim sli facem din „Speranj4"' 
- scrin cel mai Unăr gazetar şL. 
ecllt<>r de presă dln talii - o re
vts td lftcrord pe placul ttituror. 
Vom hcura,fa pe tinerii t.alen(.a1l, 
f>ltblfcindu-Tcz scrierile, Şi ~ lupfci 
contra acelora care nu rint fdcuţi 
pentru litera.tur4. Intre aceştia sini 
plaglat()rif ; pe aceştia t>oim sd-t 
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Gazetari despre gazetărie: 
fnldturjf m, contro lor vom duce cca 
mal fiiverşunatd Juptd". 

Fireşte, ţelurile er.au Pn!8 mari 
fetii de puterile, fie ele şJ materia
le, ale m ult prea tinArulul editor şi 
gazetar. Am cHat fnsă aceste texte 
pentru !aptul că Victor E!Hmiu va 
rămlne fidel ·Ideatu rllor sale din tl
nereţe, Efectiv va conduce numai 
două publlcatii - , Gazeta Mas
tr4u, revistă llust:ralA scoasă ln 
anu 1928- 1930 de editorul lg. 
Hert1„ şi ziarul „Dreptatea noud ~ , 
în anii do după EUbe1•ru-e. Dar \'n 
J>al•tlcipn activ la edlt.sirea aH01·u 
- „ Viaţ.a ltterarif 11 artistlc4" 
„ŢtSm noa.ttră", „LU<Jeaf4TUl" Sb~ 
r4tond" ş.a. - uneori tot ' ·~ 
trudei gazetăreşti apăslnd pe ume
rlJ săi. Jn paginile acest.ora ale ce
lorlalte publkapi. - Jnl:J'e 'care a
mintim $.I „Le Floaro• din timpul 
primului rllzbol mondjlll - Vlcto1 
E!tuniu so situează pe o p0zl\;le 
consecvent democratică ş1 patrio
tică, :fiind animat de un nobil cre:c 
umanist, de încrederea net;trărnu
tată ln valorile perene ale dvillza
ţiel şi culturii universale. 

Asemenea convinger.I îl vor cu
l!uz.l pe VJctor EttimJu şi tn ac
tivitatea ce o va destăşurn ca di
rector al „6azetei 'IWOştre", căreia 
li revine meritul de a fi publicat 
lntre altele, paginJ memorabile ru~ 
crea~a unor sc-r!Jtorl romllni (Mi
hail Sadoveanu. L iviu Rebreanu 
D. D. PlitrAşcanu), dar şJ strllni 
(Luigi PirandeUo, Jokai M6r, Blasoo 
Ibanez). „ Am primit cu dTagd ini
md - direcţia. „Oazetd 'llOa.ftre" -
seda Victor EftimJu ln „Cuvintul 
lnalnte" publicat în primul număr 
al acesteJa - cild 1'4tl tntr-fnsa o 
noud po.dblHtate de a r4aplndl cul
turo fn rlndurfle celor multf, de c 
le tTezi tn.teresur pentru cnvlntul 
ICrit şt chipul zugrd.vft, d4l 4.f 
smulge o clipii dm preocupdrilc 
un.ei vU!ţi din. ce. fn ce ma~ grele 
li mat •lipsite de lndltc,..". 
Caracteristică -pentru concepţla 

lnaintatA a luJ Victor !:!tlmlu des
pre rolul presei, al gar.etărleJ esle 
campania sa din anii 'SO impotriva 
orientării natlonaliS'te, fovine. a 
zlaroluJ „Unlve.rsul", fndoosebl a 
pa~ulul siiu de tristă faimă Ste
lian Poj)e&Cu. Acest fal.'ll:flcator de 
testamente, escroc şi poll Uclan ve
ros, care se autoproclamase „mare 
român", transformase vechea pu
blicaţie one$tA, Interne.tată de omul 
de bună c.redlnţă, deschl2'tor de 
drumuri fn pres3, LWgl Cauavd
Jan. tntr-un „amvon de vr4 ,i de 
def4ima;re 4 tuturor valorilor acea
tet ţdri•, lntreţlnlnd fn publlcul ci
titor „o atmoaferd ~ <Uacurajll1'C 
de P!!rimtlm•. Aprecler1Je U aper~ 
Cin. desJcur, Iul VJctor Efttmlu, dar 
ele dau expreale unei realltAfj de 
care te CULVinli leane ri1stol.nd 

„Uiil.versul" dln anii lmcr6eJ1c1, 
mai exno:t după acapat"art?H Iul c!c 
cât.re Stcllan Popescu. „Ca su Uai 
altora lec111 de pairioUsrn, de m c,
raCd - I se i1drcsează Victor efr 1 • 

mtu a.cestul cacroc şi 1411-tajist -
ca sd ataci cu atila br1HaUt4ie oli
tfa <>amflnt ca-re-şi vad de creabti 
ireblfie in primul 'Tind sd ai 111 in~ 
surf o v uita ireproşa.bild, o activî
Ultc ereacoa-ra, wn -iatc11t care sd 1e 
pun.ă deuupra celoruu11 muritori". 
Ceea ce nu era cazul lui Stelwo 
Popescu, care, fn treacU tle sp~, 
nu 1J)Ullea să scrie 81.ngur nici o frrui.i 
fără să tacă erori gramaticale 

Victor E CLhnlu s-a rld1c~t ~u ve
hemen.ţâ imp0t.r.1va şanl.ajulul pe 
care-l pra.clica „Onfvensul", şi nu 
numai ac~ta. „Vac-ă am reaoţtona 
cu toţii, şanta;ut prin presa n-ar 
mat avea nici o e/~cadtatc şi n-am 
mai . ve.d.ea cuiburile d·e p,-raţl pro
aperr111.d. şi ~i.sultffl.d cerul cu ţeapa 
tilmu·rUor ci. cttadeUI ln care NJu 
prefdc.uc", El opunea presei bw:
gbe-te, decli.zul.<!', gen „Un:lvensul" ~; 
.,Curentul", presa de.mocral.icll, cln
stl'tă, scrisă de ga~etarl cllro.ni, le 
erau iipµ.rnpe lnţe.resele onmenll01:. 
J>l:'e$ă TePreZentatA în perioada ln-
1.erbelică de ,,Adev4rul " ff „.Dimi
neaţa,", tn redacfille căroi:a slujeau 
gazetari progrt!SlşU. „„Adevărul~ ; 1 
„Dfmbieaf'l"- au o atitudine cu.ro
joosa, dtrza, clar a.tacă sisteme -
scria V[c·~r Jll!:llm.iii - nu oam.en.i.. 
A t4cd nu pent'Tu phfccrea de o lol)f. 
ci pentru a indTepta. Tinuta nce.stOT 
zfa.re e cuviincfo<ud, w1uu tor e Ci
vnlzat". Ş.I maJ adăuga cl : -.. D -
mbiea~ şi "'Adcoarul» ln.Teuiâ'irca
z4 fa.vo.rabll tocite eventmen.tale cul
N1"4le : cllrţi, r eviste, n pruanr.a.;il 
teatra.Le., expozif 11, comemonlTt '"'
bUeurt Actfvitoiea tut.uror SC:ut:>
rilor noştri, chiar <lacd nu !ln.t edi
Ulţi la -A.devtirut>-, e privltd cu 
prietenia ~I 'f'e.tpectul datorai crea
torilor de frumuseţe, Nedrcptdţile 
•<>Ci.ale slnt combătute J -un om ~
c41U J)Oate 1ace apeL la apdrarea 
«Ad.ev4rulul•, oare nu. i ae oo re
f UZ4 mctodat4 ( .•. ) Cuvmtul de or
dine la -Adevdru,_. este aif m se 
aCoce nid un creator de artd, nld 
o tmţ;ativd cu şcopun nobile, nlci 
ttn htptdtor poUtic fn ci~tea şi fa
m llla JU:i", ln timp ce-mal arlita 
Victor Eftimlu - „pentru «Um-
1'erwl„ n.u exfati1 nlmku aftn.t. Co
laborare, prietenie, ştimd pentru un 
nume glorios, ttfmic.„ •Unt~ 
duce, sub ma&C4 naţionatbmulut, a 
mor.aret, a oin&tei, cea mat tenace 
acffvttafe clizoltJOntd J>41 eon o ou
cunoscut-o aceasta tarif•. 
Să nu ultim el Victor ~mlu 

9C'rla toate acestea lntr-o epoci ln 
care nu era prea a.Impiu all &pul 
adevll.rul. Dupl cum nu a fost de
loc simplu ca el, ln calitatea aa de 

zi&'ist, ales ln Camera depulaţilor 
PG o listă lndepen.deotă., să prvpu
nâ recunoaşterea Uniunii &wil!\...ce 
ş 1 sl.abllirea de Jegillun diplom~uoc 
cu nccastii ţarii . AJ41.url de cellul tI 
scrlltorJ şi ~!nrfşll pl'ogr~işîl, Vlc
t-0r Efllmiu 1şl vo ridica glasul s:lu 
de p rotest atunci ctnd hulls:-arn l in 
căm~ verzi vor dn Coc, tn plqelc 
pu bLice, cărţilor lui Mihail Sndi.>
ve.mu sau ~lor ale lui Pw1:1i t Is
t.roti. De altmJnW.ri. ponlhl atiLudl · 
nea sa pa,trlollcll ş1 democ;mtlca. 
net anUlnsclstb, Victor Jil fUrn lu \'a H 
arest.nt şi trimis în l."lgărul de I:. 
'l'irgu J iu, undi! - cum spun~ Ser
bnn Cioculescu tn articolu] aJlUJltit 
mal inalnte - „1iu s-a sfiit stl pas-
1 reze lcocUuri f4ţişe ou /TllTlla.Jh 
comuniş-ti deţ.i11utl". 

Multe din arllcololc lui Victor 
f'/l.lmlu au un caraclt!r memorl.1-
JfsUc. Dar chiar şi 1n ace<>tea 1n1-
batabtlul pubUcisl ş1-a tinctur~t 
!<crisuJ cu lucide obscn aţi!, care 
constituii! tQl aUlcn lu. ri ţie po:-1-
ilc ra~ de problemele conlemporD
nc. De aceea nu es'4! o Jntlmplnrt!' 
lapl.ul cli intilnlm cxptlrMte şi nici 
oplnlUe sale lnalnt.atc d l'Sprc rostu
rUe pre.el. A.~trel. ln evocare.a c®
s.acrată luJ Alexandru Mncedonskl 
Victor Eftimiu se ridică lmpotrlva 
(>Oletnicilor ptllimnşo în 111...:ro~ură 
chestiune de nctunJilate. din '!illica~ 
te, şl asl:litl. Pentru că - spunea. el 
foar te atfovăru~ - „nrmcle uu se 
aleo 11iciodaril, şi ceea ce a r puica 
f i o i-ntere.sa11rtf contrlbu..ţ ie este
t-I.cd, devine aoresfu.ne indivldua.M, 
fc!rd -nid wn folos pc n.Lm com ba
ta n.ţ'i, nitj, mal t1le$, pe11tr11 f)llbil
cul cititor". Nu 1-a cruţat nkl ln 
ttcet;t cadru ~ ziariştii şanl~Jlştl, 
în!llt.J.şfndu~ ca atare, într-o schiţă 
acid~. pe „celebrul" Bogdan-PIU!şll . 
In ncelaşi Ump, lnsă, l-a elogiat şl 
zugr/lvlt r.n culori vil pe gat,ctnrll 
cln:oitiţi. Despre Ccorgc lU:lnettl. de 
pildă, spunea că }t !06~ un proles
fntar. un polemist curaJo5, care, 
.• ~-a pua cxmdslut fa slu;ba luplef 
fmpotrlt'<l p o1Hicia1ll.smuhcf veros, 

a. prcjudecdţik>t', a deşmifţulu.'- a 
tc~ulut patnotmn, a unei socicldţt 
Stţprn:pu,se C"are plrffa rJfm t Qate h1-
ohewtUrfle". , 

ŞI, rAminind în contextul nlt!nlril 
6Crlsulul no.s~. socotim cA n..am 
putea lncheia m.aJ bine rlndur1le
de lată declt tot cu o confesiune. 
adevă.rnt:A profesiune de .credlnill a 
scrlli.orului şi pubUclstuluJ Victor 
Ettirnlu: 

„N-a.m "1iş fddod4tif de draod 
unut rimplv amuzameul... Am cdu
ta1 <l4 din acrbul meu 14 şe de1-
priftdl o hn;df4turil, un ghid u 
mat btne, ~ fofoş au..fletesc fi •1* 
ritt14l 1>6'1ltru cititori, un fndenm 
•pre ln4tţarea omului, o finalitate 
opttmtsti1 coTU'tructivlst4. N-am fo
losit biciul aatfrri din pldcerea &t 
a lovi, ct din dori11of4 de a denunţa 
ff lftdrept<J. Duto1to 1114tulţ4, oa f6 
u/lem4?4114 fmt 'NJ>uona•. 
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Rolul • răspunderea mijloacelor de informate ŞI 
A 

III promo\larea prieteniei 
• respectului - • intre ŞI reciproc popoare, 

• destinderii • securităţii cauzei ŞI . 
A Europa • A lume III ŞI III 

ln perioada 10 aprUie - 12 mal. Jo Lqndra s-au <Jes(l'işurn~ 1u~ 
crlitlte Forumul11I lnformaţlcl . la care au pal'tlcl•pat r01)rezeTI1:an~h 

s tatelor eurp[>4?nt?. S.U.1\ . ~I Cnnnd<>l. Oi•gnnhmrna ncnNt.11i fh11 1111 a 
fost ieonveni li in C'.aărul :-euniunll general-eutopcne <le la V:i en.t. 
ihtslt'ind imporlnn\o nco1·da tă de s lialrle parliclponle rutului mij
loacelor de in(Qrmarc în masll in promovarea CSU7A!i in\elege1·ri ~I 
~ecuritătii P<' con llnt?nt. 

.Publicăm. iu re~umal, textul lntervenllei prezenlale do tovarăşul 
Ion Mltran, 1·e<U:icl1.>r ~e! al ziarului „Soi.ntelau, şefal delega\iE. 
Q:omfme ·la "For:.unul (le •la Londra. 

I n ccmreplin Homă.11 iei, lucrli.t.tlo 
Fol'Um\illl1 de la Londra în dome· 
niul inrormntlilor binl menite 8[1 
se1Veâscă mai bunel cunoaşteri şl 
l n telegerJ reciproc<!. cauzei aprtl
pi~rH şi p rletenie1 intre Lonle 
pop0arele statelor par lic:lpante. 

„România - f.11blt11 ia rt."('rnl pre
~<!d intt'le N ICOLAE C"Et\UŞl')SCU -
s-a pronunţaf ~l se pronunţă ferm 
pentru reallurea. une.l Europe unl
fe, in diversitatea orioduirUor so
('lolc. care sl asi~ure dezvoltarea 
economicii şi o;oclală n fit•cărci na
ţiuni, firă amc„1ec din afurl. Cind 
ne pronunţăm pentru o EuropA 
unitl. inţell'lfCm nu o Europă n 
blocurilor militare snu a bJocurilnr 
economice. deoarece ncca.'iia nu 
este in i n teresul nici unul l)l)pnr, 
ci o Europă n colnborlirli nnţiuni
l'>r li be re. independente. Aceasta va 
ll'>il(ura cu adevlrnt forţa Europei 
de progres şi clvillza\le ! ~. 

lntr-un prores de lnscmnăl;ţlc is
l orică C\•fdenlă cum ~le cel al ecli
ficăril securităţii ouropene. n i 111-
tănrll încrederii şi dczvolwiii r o
lnllor.tril pe co1tllhc:n i, mijloacolOT 
de info1m t1t'f:l ln mosă Ic rev1hc. 
dosigur, un rol dr dccr..eb lHi răs
pund!?re. f$tc u11 nclt•\'Îlr că infor
ma\ ln. nlribul t''><"n\ial ol progr<"„u
lul şi civili;:atic.•i, a l dinam1cii ,·i<>lil 
poli tice .şi sooinl-<!t'<mom icc a t.lcvc
nlt o n(!C(!Silate vitală pentru socie
tnlea modtll'ntl. Dezvoltarea impe
tuoi\să a mi)loncelor de C(lmunlcare. 
n luhnicllor da t?rcsil l'I contribull 
1)1 contribuie Io mod hotărftol' la 
lAtglirea contfnuA a orlwntului cu
noa~terii um.anl'. nvînd lncon lestn
bll:'i influentă a.~uprn cvoluţHlor din 
lumea contemporanA. 

Dorim sll sublinfom că în R-0mii-
11i11 l)rl'"ill .scrisil, 1~dloul. lclevbdu
nea sînL ~AHluzlte de o aeoşcbilu 
ril!tP\mdere P<'lllru lnfonnarPa -,1 
formnrl'n relfl\enilor tn <;1>id tu] inttl
l<'lor valori morale de resp„ct fntă 
de um ~; clPmnilnlt:n umnnli. fR\tl 
de muncă. rotti cit" <'r~·1t\l'1 mnlerja
lf1 ~i -!>pfritun lă, ln \ii de idr.alurllr 
~,ărll1 rvlnboriiril ~i 1n'iPlr.nlel i11h1c 
pnpo:u•e, 

Pret>3 romnnil. rndio11I ~I t.clevi
ziu nc>a, relcl;iltr mi.llonce de infor
mnn• ln ma'>ă SP <'lln."4'1crfi. in mod 
flrcosc. preocup;irllnr şi f> forlurih>r 
tuturor locuitorilor p<•nlni înfăp
luil·c:i pro&ramelor de dezvolt.arc 
l't:CJl\omic1>-~ri11 Iii o \firii. CI r x1,o· 
nen t ul <lJJinJ(•i publlcr. presa Mlr 
11 tribuno ele clC'zbalt"ri şi schhnb 
de opinii. un mlJfoc "P'J"i n .za1·e ce
tfitPnll îşi r·w·rC'ltii llb1•rlnlNi cll
' 'fnlului. Rcglrmtmtlnd. în Mdrul 
larJ! democratic nl 1:><1 rlicipări1 tu
IUl'Ol' ceaitenllor Jn t'onducerea W· 
rirlă tii. ll)Cul şi rolul m1J1oacelnr 
de> lnre>rmnre în ma<J.i. in spirilul 
Coni.'tituţiei \.i'trii. TRgcn. µrese1 cl in 
Hc:mninin dC'flnr5tl' J>l'Cstl drept un 
inOl<>c ele cf!i1 in:il mare lmpo11tnn
\ă p~nlru inrnrma1·cn publică osu
f)1'a \lil'ţil şi ev<'nlmt>nle lor pulilicc, 
socinh'. PC'C)nomice, cul luralc din \n-
d1 ~I eh• P<">I<' ho lnri', \clopta lă <'li 
un deceniu şi jumlilale in urnn fl. 
aco:islă lege stabileşte !unctlile pre
sei, c.a Ldbuni'i a. opiniei Ş?ubllce, 
l11l111l'Orl·rUr- toi drppturUP ;i-.1arisLul ui, 
~ reglementeJ1zii, S-11 c:onoordJ:tn11i 
cu legile tăJ:ii, N1pot1.u1·1Je pres9l cu 
o rganismele de stat şi i nstlwt1I!~ 
publice.. 

tndepHnindu-şi mi5iun~;i ce 1" rP· 
\'inc. miJlollcdc de Informare tn 
masă din România a.cordă atenlle 
OglindMI corecte, obiective n vlc(il 
şi preocqpărjlor celorlalte popoar\l 
nlo continentului. comple~i.tăţii vi~ 
\ii in lemaţlonnlt>. tn acest cadru. 
noi con<iiderărn că c.o;te o mi'>îUn<' 
1.h.• inaltă răspundPre m~ra.11\ n 
p1~cl, a informa\il:'i în general, dt> 
o 01obni2a <'<>nljtlin'tele lucide d~ 
prr•tuUndehi tnţpol rlvn 11urspi 1nAr
m/\rllor. n p1'Q1>agArll fort ei mi 11-
lnrP, 11"" Iru aplira rNI pâd.i, n drep· 
tlllui itlnclamcnla l ln vin\ă.. 

Tn contl:'xlul pr()C(!S11lul ini\iat de 
Confrrinţn pentru S<'Curi laf<' ')i 
Cooperare in l::uropn - ca dr all
ff:'I pe plan mondial - reruno.'15-
l c111>n lot mnl largă a rolului şi 
rfl.'>pundadi cc revin m.iJJ<>neelor de 
ln!onnal'e u1 promovnrcn ll1ţelcgcrll 
~I c·olaborătil , n ldealul'llor păcii 
litillcită . ctm>lgur, ş i llc\luni pract i
<"C rore să nsiaurr e!ccliv n firmn· 
rea acestora. 

Destinderea. concepută ca uu pro
ces nutentlc ş i durnbll. are nevoie 
d1• informo\ii cnrc sA i;en-easci'i nu
mui 5i numai nccstul \el. Adică in
i:m•ma~ll ,cnrc i;ă 111 tn consideroro 
tliv„i-sitn.(efl rea~it li\i1or sl a op\iu
nilor e•ds tenl<' dC? la o \nră 1n nlta. 
Numni o as~mrnea abordare n ro
htlul mijloacelor de lnfor:mare r;e 
in!>cria tn spiritul ~i litera Aclolui 
finnl, cart' prevede in mod expre-; 
cii „stntele vor t'f'Spec:ta licc:are 
drt'1Jtul c1'lullnll d~ n-şi alege şi 
lle~valln Liber Si!ilemul pt>Ulic . t;o
cinl1 r.cononric ş i cultural, precum 
şl dreptul dt> n-şl s lab.iii legile şi 
n:•glementărllt!". 

COiaborarea ln domeniul inJor
ma\illor, ca parte ron1pnnentă n 
procesului generat-european, trebui~ 

:.fi nsigure, P<' arNtsl~ b:lza, ca ac
tivi tnlea de culegere, preL1J011aTe şi 
lr nnsmilere n informn~lilor mi cc>-
1-espundă po dqplin pdncipllJor c;I 
ubiccllvelor con!'ifln\lle ln Hels inki. 
l n ace.st sens, interesele adîn~l!il 
colaborării . pe toate planurile intre 
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~IC'l<> parlidpanie la C.S.C.E„ ale 
1n „1nmăriJ u1111t climat ele încredere 
şi desUn1l~~~ 1U· co1\Unenţ cer ~a 
schi mbul uo informntll şi tllfu-
7.arca l<ll' să :fie oorectc. şi, pornind 
ele la reaHlli\i. să rerlecle cle2-
vnl 1;11't>11 Ct'(Jli,11111 jco-c;nc-inlă a fJucii
l'P I na\iunl. 'lU aibă C'AI ohiecl pro
bleme.Ic mrijore care preocupă pn
J?Oarele, nnzuintele lor de bunllsta
r11, !.Ct>Ul·ilntc şi p,aot'. Se inţeleuc că 
m·MvHnt~• z.lnrişlilor. coadiţiile ş i 
modolitâţilc lor ele• 1ucru trebuie 
~ă ipomooscă de !l:a această cerintă 
l) riuc:ipială. 

!::ic impune lnsa nlcntloî fnpllll că. 
ln 11llimii nni, di11 partea unor 
miJlooce de inrormal'P 'iol! manjf<'$
lfl lot mal ::iccentwa!- {enomenul dP 
dblcm;iun<' n i n formn\ ioi, de prr
zcn lare dl"f-Ormal~. lcnden 1·toa:.I\ n 
·r1?1.1lilă\ill)r din difcrih• ţurl. fn 
fnncl cit! infrxlinnc ln treburiiu in
ll.'rn.... J\.ţcmonL'il cffgnoe de pr<'!l<i. 
cn u a rticwl1_•lr pc i-nre le găzduic>sc 
~,. fnc- cc;oU'I 1'lnld(iilor 1,111or cerm1ri 
rN1t'\IOm1ri:?. Pe <1cesl fmHI. sînt şi 
rnzuri cînd 11n ii ziurl<;ti, sub pre
:.lunca unor no;ement.>a Cf'ronri, sfnt 
navuiU sii renun ţ{? ln poziţ,Ulc lor 
o biectrvc <;i :.ă priizintP. informRtil 
dcnal Ul'<' le, să devin ii purtători de 
t-uvlnl al unnr interc'le politic-e care 
nu 1111 nimic com1)11 cu rolul si 
IO<'UI mijl<wc>ohw do Informare in 
m'.lciclntc.. 

Jn prlvlnln schimbuluj şi dll'u
wril infonnnlUlor, -porJ~la R.omu
nirl pl"rnc~tr nenb<'ilţ1I de ln prln
cjplul lnviolabll ~1f lt'CS'Pectlril indc
prnclcnle i :ii :.uvcranilă\ii na\ionnlc. 
Ar avea, do aceea, o deosebită lm
po11nnţă a:-.umnrea angajamt.?nlului 
Jlet;'.\t:\11 guvl'n1 de n a~igurn cn, pc 
l••rllorlul \ari.l rrspocUvc. Informa· 
(tll" d !:fuz.at.c <:u ,?rlvlrc t9 .alte tărJ 
-.;'! fie ub11!t'li vc\ o.,;'\ nu dăuncr1.t: rc
latiilor de prietenie şi c<Jlaborare. 
Oe Gllfcl , este de la :ţJifle ln1e
les cil trilruclt Aalu1 (iJlal de !a 
Helsinki este· un doo.umon:. ln
chelnt intre 1;t.ale, intre guverne 
modul in oe.are :;e a-GalJi..e.ază ·1>reve.
tlr1 ilc- mi.le lqcumbii 1·[ispunucrl Jn 
nivd !;La!ttl, guvernamentru. Din 
acr !>l punct de vvclcrc, a se invoca 
„libl•rln1cn" .,;iu .,autonomia'' mij
Jl)CICelor de in!orm.are ,pcntvu promo
v;mm ~I j1Jsfif!cilrcn Ull<Jt' nctlvilijţi 
ele elen i.ll'rn•~ a altor \ă ri, de de
!ormnn• n rcalîtă\ilor, de lezare a 
demnită\ li 1mt1on:tl•' C'1S1Q Tn Oogront 
dez.acord cu pllincipiUe şi a ngaja.. 
mcntele Tnscl'tsc !11 Aci ul fil1a l tic 
la Hf"lsinki. Dorim rlc ncl!Ca sii rc-
1 <·\·ăm răspunderea şi a guvernelor 
~i 11 m ijlo::icelor de info1mnre pen
'Lru ca relntru·ne. şllrllc;.:u p1·1vi~c la 
alic .sllllc să nu nfcrteze n•lcnlilt! 
dintre accsfc11. ci, dimpolrivfi, să 
contribuit• 1.i apropicr1:ia folrc po
ponrc, ln p1·umovarea înţP.legerll ş1 
rcspectu1Ui 1'l'Ciproc. 

111 acea<itil ordine uc Idei. con
~ldcrăm că o r-,isµunderc deosebită 
rQyine atiL guvernelor cit şl mllloa· 
i.'C'l or: de in fo)'m~re, l><'n l'ru pfe;!ell
tafea corecUi $ p1•oblemelor de ls-
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tl)rie a fiecărui popoT. pen lru re.~ 
peclrirE!'il cu f\tricle\1" ;i adevlimlui 
Istoric:. .şliut fiind <'ii orice dcn@tu
r.:1re &:lU ab:ltere de la a<:e.lSta ar 
putea avea grave cono;ccin\e nsupra 
rnpo rLuriloi· dintru :.Inie. nsuprn co
Jnbm'iirii 'ii in,·0lege1'H dintre rt <?, 
ar 'rml"'"l llf P<'ta pac:cn ~i SP<:Uri t111e:i 
re con lln<'n t. 

Jn ncc-Jaşi timp. consideram nc>re
sară o strSnsă •ooU\bor~ d;nţe.r
europea1'1iJ µentru n :;e preven I di
fuz;irea de infomna\li .care Jncit!I la 
violen\ă. la politica dC' for\ă, care 
lncurnjP,az;i mnni!cstări ce yot cle
, {trndâ şi tnjqsi ţlih \u umaM, 

J)czvolu1ren aolnborlirli Jn domo-
11iut informa\iilor. in \'P.dcrca \lllPÎ 
Jl\!"li htmP cunoaşh:ri n procupărllor 
luH.1r-0r 1>01lo:11·elor euro1tene, i.olu
t ionarea. prin oforlu.ri comu11e, n 
problemelor pa carp le ptmc dez~ 
vollnrea verllginoal'iă n noilor len
nici de comunie11re f:lc necesar un 
diulog continuu ln ni\Pt'l i::uvcrnn
m1•nta4 cn şi itl rPl'>1'11'1.l"t'llnli \ilo·r 
mijloacelor ele inforllllll'i'. r 11 ncest 
sens. credem că ar Ci op(Jrlună or
ganizarea de inUlniri m temntice. 
~ub fontin unor mese rotunde, !;\m· 
po~loa:ne etc., inti:e ziarl$t1'l din ţii.
rile pMlkipunle. cn ~i fo tTI? orga
niia\iUe lor pro!esionolr. 
UP<1lilnţilc oralii di proce"ul sec\1-

·ri t{l\ii şi cooper~rii cul"Openc esw 
indl fr~il, iar con."iolidarea lui nu 
poute veni <IP.cit <1111 oc\iunen con
strucli\1ii A lnturor <;t-nlelor partici
pante. in primul Jind pentru n se 
depăşi orice tm?e1«cS!'I de eludare a 
~rincîpillor fnSCriS<' 1n Actul final 
de la lieli;ink:i. de riistăimăcire şi 
dcnnturarr n unora din 1m?vederile 
sale. l ată de ce dorim să :i;ubliniem 
dlh no.u n oe<r.'IU.alea 11bor<1Aril p1'oblc
melor colnborării tn clomeoiul in
fo11maţiel ln sp~Titul prevederilor şi 
obiectivelor defi'nlte p1·1n ac~t. do
cument ·cic reală 6ttstmmliotetc isto
r icii. bi (!Onsens icu prevederile- sale. 
m~urlle convenite ;;tnl şi vor f i 
vi.a.bile num,i p rin aplicarea lor în 
cadr.ul conşULuUona1, a1\ )~isla\iel 
şi reglcmenlă1•ilor interne din fieca
re \oră, cu res(J(!Cl.,rca slrictfi a 
principiilor noi de rcla\ii tn lt"C 
stal~e pnrHclpanlc. 

tu cone<•µţln nomfrnie1, huli1rlrih• 
ndoplnlc ln reuniunea de la Viena. 
i •l nccsl a11, nu trebuie, ln ni<'i un 
Cel, să ile folosite de u111ele cercuri 
i,.,n târi prntr~1 runc~tcc în lreblu·il4'! 
alior state. l n fiec~rc din \firile 
curopene, cu de allfol tlin Jntreaga 
lume, stnl multe probleme cnono
micr.. socinlr. indusiv umanifarc. de 
solu\ional. Nbneni nu poate pretinde 
lnsă că are drţ?ptul s& impună mo· 
dtil său de g1ndil'e şl de ·SOlU\iOnnl'i! 
o problemelor. Numni calea cola
borării pc principiile deplinei egn
lihiţi în drephm, nenmestecu.lui fa 
t n·butUt! int1.•rne, Jn traJutorăril şi 

colaborării reciproc avantajoase co
respunde lnlcr~lor tuturor popQ&
rclt>r, nsigură progres~! fiecărei 
naţiuni. 

J n aceasiă concep\ie in\elcgem 
dcsfâşurnr('n Forumului loforma\iel, 
<'li prilej ni unui schirnb constructiv 
rlc opinii ao;upra modalilă\Uor de 
imbogăţlre a conlucri1rii intercuro
prne în ocesl domeniu. Este convin-
11eroa: noa.s1r{i că n.11mai un dialog 
inspirat de dorinţa şi vointa po
lilică n tuturor pnrticipon\ilor de 
a ac\iO!lil tn veclcn~a promovării 
1;olnborlirli ş i deşlindcrii ln Europa 
nr p.ulca contribui an mljlO{lcelt? cle 
informa1-e din ·toate statele pariici
pt11tte să \'itfă !n sprijinul re-0 li:r.ii
rli marelui deziderat .al popoarelor 
cont incn I ului de edificare n urmi 
t:;unn'c unite, f11 diversitatea ~. o 
Europă a păcii, SC<'llri tă\li şi coope
rilrl i. 

r>eJegatia romii11r1. aşa cum s-a 
irub1lniat, iparllcipti Qa dezl)a;te:rtte 
Rce.'l tui F'orum cu dorin\a "'slnreră 
dr a conlucra. într-un spiril des.
rhis. constructiv, cu ce1elalte de
legaţii, de n-şi aduce contrlbu\la la 
cr~tet-ea 11olult.U mUloaoelor de in
formare ln promovarea ţeluri.lor 
i;ecucităţii , 1 cooperării pe conli
n{'nl 

Oin pilcnlc. Wlele luări de cuvinl 
)n lucr4irlll.' Forumului doverlrsc cn 
nu toate delegaţiile sini animale de 
a~şi dorinţă. Mai muli, unii par
ticipnnţi i,i-nu permis, în mpd abu
~i v şi lnn~tnlsjbil , să facă afirma
ţii i'-ăuvoitoare ~i profund tenden
ţioase, fncălcind ln mod ~av nor
mele elementare a le unei dezbateri 
înfre re11reze11tan\I ni onor s la ll! 
ln~eperidr.nte şi suverane, ogaJe ln 
dr~li. dezbateri menlte să ducii 
la apropiere, la întărirea l·espec
tulul reciproc. 

Delegn\in rom~na respiDge cu 
toată fcrmilntea asemenea manifes
t ări. care nu pot fi calificate dcctt 
ca lni:orcfirl c1mdamnabilc de a· 
m~sl~ f lnt:ranl în t roburi1e altor 
liirl, c;_ tent.aHve de a pune tn d ls
cu\fe aspC!Cte c-nre \in exclu~iv de 
cotnpel.en\a ţărilor t't.'l>'µCclivr•. 

T11 ce ne µrivCştc - s-a orătal 1n 
tncheiere - &ub niciun mo0·1 nu 
vom acccpln :>ii ne: fnccm părtn~i la 
li•uni.iormn1·ca rauniun'ilor C.S.C.F:. 
tntr-un cadru de conf runtare ş i in
C'rimim'iTi, ceea ce nu nr putcn duco 
dcaît la rezul tate opuse scopului ~i 

O!ll'n1el Ac tului flnnl de la l le lslnki, 
1tl total de1,acord cu interesele !)I 
oşteptăriJe popoarelor europene. A
semenea manifei>l'ori şi nli.tudinl pun 
sub ::emnul tnh•cbărll tnşi\5l o{)(>r
tuni tatea unor asUel de reuniuni, 
iar retor care se uednu la BSeme· 
nea procedee le revine lntrenga 
.răspundere. •· ' 



Efectul 

Werther 

Rece11t, douli s tudH pu.bli· 
cate î!l revista americanii 
„New England Journal of 
Medicine" au .,.cadus rn clis
cu.ţta. spec~i~tilor fl~tnpla
r lle le(JQt-e de aparjtfa ·roma· 
nulu' lui Goethe - ,1Suferln.
ţele Hruln dui Wert hC?" -
ctnd, fn Europa, ap4ruse o 
„epidemie" de slnuefdeorE h1 
~l)durlle tinerflor care se i
dttt~ti/fcaseră cu 11eferfoHul 
pe_rso11a). 

Dupa 1na l bine de doUll 
sute de ani, atdorii s ludiiC07 
demonst reaul, pe b4%a iow t 
riguroase anchete rl analue 
statistice. Că .rinut-lderlle. pre
zl:riiale tn em îsiunfle d e fe· 
le"f.riune dnt dhect tt$Pon· 
aa.t>Lle de creşte-rea alarmanlli 
a nttm4rulul de s.inuclderl -
de data aceruta. ttale - prm
rre tinerii amtrlca.m. indeo
~b; ddolescenţ,i h1tre 15 ţf 
19 a11i. 

Şi retii&ta. fra:noc:i;li ,,l!.e 
Potnt i. acuzd ttl"4dare« mfcu
hrl ecra n cu [Ume care pro
pag6. u1olen1a, obscenlta te4, 
-erimhtalllalen şi incllnatlllt 
morbide, delibt>rat focanfe. 

A 11a tbind emisltrn lle tete:„ 
vkat~ timp de o ~tiptâmtl\ă, 
T'eall2atorti anchetei ajunu la 
condurii „apocaliptice". 1'n 
medie, dnt difuzate filme care 
in8Umeaza mii de crtme, scene 
de t-0rturt. e:rplo:il. vlolurf. 
ab~ de droaurl fi alcooHSln, 
;rilplri, aetiu.n~ terorlştt>. 

Cmi.secinţa cea mal Ql'avc1 a 
acestora. este tentaţia - mai 
aus a. t'(nMflor - de „a 1'e
comtUuf" seefl4rille, f f'(!'ll.1-

formindu-le fntr-o tngro.zl
toart rea llta.t~. 

Date statistice 

• In R. D. Gl!'rmana lucno.zu 
ci.rea JO.OOO de :zf4rfştl, d i.n 
ecre 9.022 sînt orga·nlzaţl în 
Uniunea. zia..~tilor din R.D.G. 
(V.D.J.J. ln afara celor folo
$ift ila 11u?dille de informare, 

, · exl.std ziarişti ·fa sermcme ~ 
·„·elaţii pubUce 41e d l.fer itelor 
:. . . ... 

- . -

Panoramic exter.n 
orga111izatH de stat şi socfale, 
14 fcomc de zlarl$tică şi in 
institutele de cercetări. 

4.810 ziarlş1l Lucrează in 
p reS4 scrisă, 159 14 'l'adfo 
345 la televiziune şi 521 r~ 
age~&ţla. de presd ll.D.N. Dht· 
Cre aceştia, 890 ttînt fotore· 
porter r. 123 documentarlştLşl 
tehnoredactori. 

Pe caregoril de olrstă, sitU.tr
Jfa. este urmatoarea : pim'! la. 
so ae anl - 651 ; ipi1,l4 în 
40 de a·1ii - 1940 ; ptnu î11 
SO de ant - 2.046; pitlă fn 
GO de a11l - 2.806; p itld b1 
65 de ani - 813 ; peste 65 de 
an.t - 766. 

Ca pregdtfre, 53 la su.tă dtn 
darişt t au. stud ii• um11er.!llta.re 
fli zi4rfslic4, .18 Ja sutlf cm 
absoh>it fcO!f de şpttfa llure 
zlarLfticd (Fachschule Jilr 
Jou.rnalbtik). Dupa 5 anL de 
&tudii IUperloare, ab&olvilntll 
primesc litiul d e .,zf<i1'fst d l
plofu4' ". far absolue11ţfi şco
fllor ele speclall:z:are d<>Vîtlde.~c 
titlul _de „ziarl.tt". 1n plus, 
mai nnt şi ,;votu11t.ani", cel 
care sînt preodllfi, i1L condl· 
tfi le tlferfie de dif erlte -re
dacfli, pentru a. 'Urma st ud lf 
1inlvet.tltart de spect~Utate. 

• 
Tirajul cotidian total al z ia

relor db1 R.D. Germand se 
rldic4 I.a. 9 milioane ele e
::ttmpla,re. h1 medie. /focare 
/11mili.e f'Ste ttb&nald la J,5 
:::lare. 

14 cotidlan4! reolonale. citire 
de 80 Ul ~ ura dintre familii, 
au o,juns la cea mai amplă 
dl['uzare - 5,1 milioane e:rem. 
ptart•. Colldla11e~ Coel4.' mol 
mari llin.t : „NeMes l)eu,tsch
lnnd" , .::iL J,l 1nllfoa 11t: c·.i:em
p/a.ro; •• Junite Wett· - pe11-
tru t fneret. cu J,-J nil linrnr 
u emplare. 18 co~r.iinn l! ! i 
alte zltlre apo.rt lnin<L tuwr /or
matn pollctce au trn tlraj de 
835.000 de 1uicm1>larc. 

l.Ja toate aocstea., .!d mai 
adduo4'tll rev l$11.'l<' siiptd m l 
nale, ce d1$7'1Hl de to tl 1 lraj 
!Ol.a! de 9„1 mllloane. exem
plare. 

Raport critic 

F~e1'4/ia J1ilernaţl.onală a 
Ziariştilor (F.l .J.J 4 d1tt1U11-
f(J t, fntr-lln raport !ncera4rile 

' :., . . 

.,sistematica şi de ma~c am
ploare" ale premierului bri
tanic Maroaret Thatch.er de 
„a exercita. un control" a.nl 
pra presct din ta-ra 8n. 
AgMţla <Ju#trl(lcă da pl'esă 

(A .P.A.) cltt!azd Tna-i mutte 
e:rem,ple dErt amintilul r41>or': 

e futerdlcfia, f1~pi11d dflt 
luria noiembrie 1988, de o di
fuz" la posturile d e 1'adfo şi 
teLevlzhme declaraţlll!J mem
brilor tam.Urll politlce a, Or
Octnkallei Armata RepubUca-
1&â lrlandl!zd (1.R.A.) - Shrri 
l'et.n ; 

e aşa-numita afacere „Spy
catcl1er" , irJ cur.ml cdrela ou.
t1crnul de la Londta a încet
cor să tinpie4foe publi ca.rea. 
mcmorill&r fostului 111 em bru 
al serulcfilor britanice d e co n
tTa.spiona.} („Ml -5" ). Pefttr 
W rlgli l , Justiţia. 1Jrl ta1Jlc:fi · a 
dat parţiaL drepta~e gitver.n.u
lui, dcir acest4 a plerdnt prQ
cesel,e sim ilare in l11sl{J1lţele 
din Au.ţtralla. şi Noua Z1•ela11-
dă ; 

e critfeile la adresa com 
f)anfei pa1't•culare de ţeJe11i
ziu1tc !.T.V„ ca,re a <HJ1tza.t ·U.11 
dooumentar pr.lvtlfld Hchidn
-rea., fn C. lbra.ltar. de c4tre a-
11en11 britanici., a trei tcrori~tl 
membri al l .R.A. ; 

e prosL11t1 iLe asiip,:a COT{l-
panlel da 1'adlololev lz lunc 
B.B.C. c11 re au penni~ bloca
rea pe11trt1 .o perioadti a d i
fuză rit 1md emfS'illtl l de8prc 
.c;~rvlcfilv „ Ml-S", a unui pro· 
uram televizat dRs1>rc tH1 

profec~ de ~at~lft mitft<ft şi 
a tmui documentar 'l'V des. 
pre Irlanda de Nord. „ Unele 
dintre aceste h1cldcrnte au a 
dus pre)udfcll cmlpra credf
b.nit 4ţ if lll.tentaţlonare 11 
B.B.C.", se apreclazil în ra
r;ortuL f'ederapei. I nter na110. 
nale a Ziariştilor. 

Raportu.L 4 Joşt întocmit d e 
prt>şedfntele F.l .J„ Mia, Door
naer t, zlarfstă la corrdfmr~1 
belgian „De Standaard " , t l 
de un alt membru a l c&ndu
cerll F'edera(fel - ziaristul 
norvegian Sven Boii Omdal. 

Rubdcâ reall~.atll de 
ConatanUa LUPU 
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• tn cfri slt!u cel ei d~ 
a 45-n aniversări n re
\'olutlel de ellber:lre $0-

clală şi nai ionaJă. an
tlfascistă şi anllimpe
r lallsUl, ore<:um sl a 
Congresului al X lV-lea 
al partidului , l'cdacţia 
gazetei ,,Jnuintc" (Brlil
la) a organlznt. in cola
bora.re cu ComlteluJ 
J udetean al U.T .C. şi 
Cc,nplllul Jude\ellll al 
Organizaţiei Pionierilor, 
con<?ursuJ de Poezie 
sub genericul Palde li
beri, parUcJ •lorlOll. 
ConClU'SUL est.e deschis 
luturor pionierilor. seo
lurl\or. tln('rilol' din 
în1NPrlnoor,j şi lnstllu
tll, m.embt\! ai cercuri
lor şt cenaclurt101· lLle
l'lkre dln )ude~ul BrCJi l u. 

• Se ~ll:nek, tu
na Gee9.S~, 4-0 d1i ani 
de la aparfţla Int.11ulul 
n.um,ar al gazetei „Sl~
IUl l"OfU", or~ u.l co
mlietU!Ul Judeţe:ui 
Glurg1,u al P.C.R. şl 
al cdrislH ului popu ia1• 
jude\eân. De~ lllllgul 
celor patl"ll decenii de 
activitate netntrerupUI, 
alAtutl de ~elnJte ga. 
~te locale, de fntrengu 
noasb'tl .presA,, ga~ a 
mllJtat cu ootdrire pen
tru mobLU?.al'ea efor
turUor oamenilor mun
cii c!!.rora li se otlrc
sează in vederea u·an . .;
punerll iJl viaţă n l)'l
l l licM partlclu:J ul şi sta
tul ul nOBtru, n r id lcCtril 
pa trie! pe noi trepte de 
p1'<>~res şi clvUlz.a\le, 
dobfruilnd un blneme
r l tal 1prcstl'glu ln Tln
dUl'tlle c~ţl!l!Otilor sfii. 
C~1 priUeJUJ aces~1.11 f1' u· 
mos Jubl~eu, fellcit!m 
dl.n ih lmă pc oolcgll 
noştri şi le url\m im
pi ilnirl t.ot rnnl insem
na~ 1n a'Ctlvltntea lor 
pub11clst lc4. 
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• .Reclactllle revis-
telor „Lucea!drul" şi 
,,TrNlSllvanLa" au or· 
ganlza\ la Slbl·U, o in
tîln1re ou tema Eml
neticu - e&ernA preun
$1 iD •patlul caltural 
romanesc 111 universal. 
La dezbaterile cc au 
avut loc cu acest prl-
lej au luat ixu·te Ni
colae Da n Fruntelatil, 
MJrc~ Tomuş, A.I. Z:t
Jnes.~-u. fon ruga şl fon 
M J1'Cle.i. 

• Cena'Ollu1 lLtcr<ir .;il 
zlurUlul .,Iniorm,1U.:t 
Rarghiiel" organiie.1~1. 
c:u ocazia aniver:;ur1i 
centenarului .Eminescu , 
o suită de manif~Ui.ri 
lltei·~u·-ari~Hee, cu p11-
blk, reunite sub gene
ricul' „Iubirea de Einl
n.escu" în car<!' sint nn
trcMţl şi membrii -=~ 
l.1rl.alle cenacluri tl:n 
ludei . 

• lntre 5 şi l J lun.;c 
va avea Joc 1a secţra rle 
:darfstică a Ac.<idemlel 
de sliudii socit1l-polith:c• 
OOJ1VCK:a1·~1 a do4a ~ 
cursul ui pQStunlvt:rsi
lar, seria t988- 19!nl. 
Din bogatul program 

i11 te1•vlulul de presă şi 
Liarlstlcll sportive. La 
discul ii au lual parte 
şi im ll!lU ele la ziarul 
„Sportul" : Ovidiu Ioa
nltoa!a şi Constanli:n 
Macovei. 

• Din lnlllllllvn :-c
dacUei re\·lstel,1r , Lu
ceafărul " ş1 „Argc.ş u. la 
CurtM de Argeş s-a 
cl~i'f15tll'al o suJUI de 
m:inife..'!Arl dedicnte 
r<mrct.alulul p:-owtor 
şi publicist argcşe.iln 
Nlc1>!:1<• Velea. P rintre 
IJ<ll'tki n.:inti S•t\U oClll t 
Sergiu I. Nlcolaescu, re-
clad 1r-şer al r~1.·ls te1 
„Ar~~„. Mihai Un-
ghea'"'u. redJ:1ct-0r-şe! 

PE SCURT 
de la noi 

el ac\lunll semnalăm 
că fiecare cursant \'!l 
prczenL'l un stw!lu de 
caz a cărui temo esll' 
inspiratA dln e.xperren
tn personală. 

• î nscrise în progra
mul de mauHesCărl po
litioo-educative Şi cul
tw'al--artistlce ,..Mesa
je ~i.rgovilştene tn llmp ~. 
u Tî1·govlşte a a\'Ul J<X" 
o nouă ediUe a Coloc
viilor revistei „Con
temporanul ·•• mn par
t~ reda,cţ.lei au ră$
puns la i1nlirebările par
Llclpa:nţHor Ceorge Ma
ooy~1-1. Com'ellu Leu, 
Milrcea l.ferl:v.ian, O:e«:>r
ge Ohiriilă, precum şi 
MMl,p Stnnclu (ACIN), 

• Sub .generJcul Ve
tre cJe Istorie ş1 !Jpiri
tualltate romAneasd, 
i:Jl local!U\lea Şlmian 
(Judeţul Mehedinţi) au 
UVUt loc, la i'nc.eputuJ 
a ceslel lWll, , .Z.11ele re· 
vlstel Vetr.a" . D in ~ 
dacţîa mureşeanli au 
f <lL'itt prezen 1 I la m.'Ul l
r estăl'I Covnel Moraru, 
red:tcto11U1-şer aJ re
vistei, Al. Cistelecan Şi 
Rndu Ceon'tea. 

• Şedlnla din acea.-.-
111 lună a cennclulul lle 
crenUe ziaristică al rc
dact Ici gazelei 0 Fln
mura" (caras Sevet•Jn) 
u dezbătut s>roblemc ale 

adjunct. a1 revistei „Lu
ceafărul ". Ludmlla 
Chiţest"u, Julian Ne.:ic
şu , Nictilne Gt'Orgescu 
şi :tltil. 

• R<.'dac,la revistei 
„ Teau·ul ". tn colabora· 
re cu Teatrul Dmmntic 
dia Caln\I, u editat o 
lnte:resru1tâ "ublkntie
vcrllablli1 l'Cvistd - cu 
titlul Antract Dl.n l>o· 
golul sumai· ni nceslela 
rctin atenUo mater iale 
!lin <lomcnlu. Interviuri 
<:le. Nu liP$$lc nici„. 
umorul. 

• l~llllneB C!U ~l UQl
VetSu) ştlln~,el l>e lrtl1-
LuU:!a%5 srncJ i!ltl t>e .::.n.t'I! 
cu no.<Veu tul publ icJsl 
l.'M. Ş!ef.:m H 1 publl
c.:ll ~~cnt Ja Edlt,ut-.l 
J,untmea. Zoe Dumi
trescu-Bu.şulenga ~prt!· 
clază, i11 prer1~ c?irţ,11, 
cu aces,ln . l'eprezlnlil 
pi na ll<"U rn s-!n tc7.:i cea 
in:il bogată, n~l oble<:~ 
Uvfl şi m::il re:>re2e11ta
tivl1 in prnbh!ll\3 rela· 
ţlei lui Eminescu c·u 
ştiln\a ". 

• J1torle vie este 
litiul u nul nou v·:>lum 
ele eseuri. reportaje şi 

t 1 blc le, 1>ut.! k':t l i n E
di turo Junlm? 1, de loo 
Ţăranu, re:l.:l el<> ru I -şe! 
al revtstcl „C1'0nica „. 
Di:n eseul despre croii 
1>resci rcllnem, deo-

ca.mcl...,tti, urmaLoarea o
pilnie .a auto1·ului : .• Nu 
ex lsUi o 1·e1.elă ide-s.l ll 
i'n g:izetărie1 dar dacă 
am a1'Cepta ideea exls
ten\C1 unei asemenea 
J'C\,ele, adevărul ar fi 
pr;muJ e lement cvn
subsui.nţi31! şi apoi va 
contn calitatea scrisu
lui. a artei de a comu
ni(;(1 " . 

• Edllura Tehnic-:. a 
trimis in librării o car· 
t~ utilii electroniş:tilor. 
amatoti sau llUiÎ pu.tl.n 
Wf\l\lOt•i : tltteplb TV 
la mare dJstantl. sub 
semnătum Jul Mi'lllli 
BU$0ilJ. 

• Prin g,rifa lui Ion 
Soclu B i1i!an, Editura 
Ml'ne.rva ne-a· pus la 
dL~JlO~l.ţle o ps1rt,e d in 
pu.bllclstlc.1 lui Ocla
v!nai Goga in volu
mu;i rtx:enl. apll!·ttt sub 
11 lluJ • Pfecunorl. 

• Dupll V<Jh.ame!e 
,,r.um!!lli1e o~lnziloo"' şi 
11Autogra!e" , cunoscu
tul publicis t Al. Raicu 
şl...a făcut prezenta , in 
llb1~iiri l cu o nouă q.ar
le de arnlnlh'l şi in
semnâr l din \'laia U
tel'arii Descoperirea pll-
1iril Sl&ela. apărută în 
Editura Eminescu, cu
vîntu1 lnainte !Und 
semcuit de ~ge Ma
CO\•e>cu. 

• Poet-ul şi publiels
tul Cooneliu Sturzu, 
reducfo1·uJ-şet al revls
lel Ieşene ,.Cnnyorbh·J 
literare11

, e.tle autorul 
u:nui nou volum de 
vet'Swif: Nee:o.ntulta 
veghe ~F41hu:a Mlli
l !u·l\). 

• :Edltiuna SPort- 'Thl
l'lsm ptthllcfi o carLe.de 
fnSemnări 1-e.p.'kterl
ceşt'i d in M:itamut"C-$, 
Soarele din pollrlA, sub 
semnătura 1u1 Valentin 
Ho,<;su-Longln. 

• După o suttă de 
dini de re1><>rtaJe. in
tervhu·I şi Po\•estlri de 
evocare Istorică, Mlr~ 
Pospal, din r~cţja zia
rului . .tna:Jnte" (Dolj), 
a publicat recent. la E
dl lw-a .,Scrisul Româ
nesc" din Craiova, ro· 
mnnul cariera, carte 
ce continuă acµunea 
din volumul „ Reintil· 
nh'e neaşteptlală ". aoli
l'Ul la aceeaşi editurA. 



• ln luna aprilie a.c., 
la San Antonio de lo'i 
Banos (Cuba), Organi
za.ţin lntcrnnţlonală n 
Zlnrlş til.Qr (0.1.Z.), F1.'
dc1·ntia lnlino-americană 
a ziariş tilor (J•~.E.L.A .P.) 
.şi Uniuncu zlurl'>tilor 
cubanezi (U.P.E.C.). ln 
colnborare cu Mlni:. tc.'
r ul Culturi i, Unluneu 
scr iitorilor ~i art~lilor 
cub1111C"'1 (U.N .E ,..\ ,C.), 
Cns<l i.le la:> ""\mcricns 
~ i Muztiul urnorulul dln. 
los &nos, ·orgnnl2~ază 
oel de-al 6-lell Festival 
lnteroa~lonal bienal w 
umorului. Jn :1ct-:-. l an, 
juriul vn t.lccrrno Lro•I 
p r ~mii. 

• o noua OrffOniBt\le 
n ~url-,Lllor :a f~t ln
fllnţut3 în TuniSin. 
Evenimcnlul n Co•:t n
nun ţal cu ocn:tin sem 1-
n:irului „OMPlll l'f'H !)I 
ml•illa'' . convocn t de 
Uniunea ziarl') tilu r 11fri
cinni, cu r oncur°"ul C4>-
111ltc tului lntt'ma\io11nl 
'•l 'C l'UC!I no'lii (C.l.C,n .). 
Noua. or11aoizn\le J)Qllrtă 
d t•tHt rnirea :SOciu\la 
o ent1·u medla şi dt':l.VOI· 
torc (.\ .:\).!).), ,\ 'lb<'jn\ln 
va rdilu un buh •th\ pe
riodic inlitulnt „ Aulre
mcnl" Cin limba frun· 
ce :<;l) i,l ,.AS·\UUUI Al 
Akbor" (in Hrnbu a nt· 
bt\). 

• UNESCO n 1nceput 
sll publice ln l'o rl'i un 
lltnar - „Sourcc,··. ni ._ 
\•i •nn C'itl' cll'\ Ll nnU1 1·ii..,_ 
1>lndlr l! in formo\lilo r 
p11\'i nd d ivt'r!.d t• ac ti
v1 ti,\i alt! orn1111i 1<~1 \i~i . 

• ln i11ou111•lo (•11rc11t , 
~Hl Sfirb(llori1l CNI d\>-a 
U!H • nnlvt•rc;u1'C> cel mn+ 
\'l'chi ('Ol id1tln iUllOShl \' 
- „Po liUka". T irajul 
sf1u a clUnl este ele 
200.000 de eXl•mplarn 

• La sfir~Hul unului 
1988, ,zihr.4-lii mnlgnl)i 
nu infiin\nl o noufl u~o
rln~lc prc~(esion~1hi. -
„'finordul din mijloace
le de ioformore în nm!;li 
:tle Ma.da.gn.'lcnrului". 
rnrc rcunt'5lC :dnr l51i 
dc· rndio :>I h!lt>vizlunc. 
A:o;ocin\ ia preconlw nzii 
deschiderea unui centru 
pentru liMrii zlu rl!JU, 
prcc.•um :,;I 01•g1mlz11 rcn 
uno r semfoaril şi l'on
f•>rlnte in vadr•rt•n rl('.l l
Cări l nivelului lo r pro
fesional. 

• 1„, ~ lo~Ctl'.'i:l a fu '>\ 
lnflinµtl , uc Jn ill<"t>pUtul 
.1"1''' III .m. 1111 <'IUb in
lc rno\iun;1I d e nred 
p entru zinl'i't!c, denu
m ii „:1:1 i t ". Clubul ~ 

1o1'1 ur11nnli:n de Agen
ţ in de p rt!sci „Novosli", 
di! dupr11 tnmcn lUl in 
fonnn\ illor din Minis
terul dt• F.xternl' i;i d~ 
Un iurw:t z.inti)lilor din 
U.R S.S. Membrele clu-
1,>ului Hll lansnl c.> pu
bJic;i,\ il' luntlrA inlcrna
~lonn lt'i - ,.Puncte le d l! 
vct!Crl' u tc ft:m cll 1r". 

• n iu.Jiolc•leviYiune<J 
d in ~Jung()li,1 '11-l• c.111-
blul cl 11r:1tu d'· eml-li,•. 
l~'l t>LU I u fo,t po-;ib i l i11 

i nfo1·maţiî care acoperă 
în treg leriloriul \ărl l. 

• Numfmtl nbon(t \l
lor 111 ziare '>I rev iste a 
cunoscut .un declin nc
cen1uat i n Ch ina . P ol ri
v il zîar u lu l „Cblnn 
Daity", nce<i'-.lă sltu n\ ic 
:.c: explică pcir1 cr~lC"" 
rea vertlginoasii u 1>ro
\111 Uur pubUca\iilur la 
inceputul nnului l 91)!J. 
Mnlivul creşlerii pre\u
rllOI' la p:resl1 umiea:-11 
t•1•1„;tcrU p1 c:~ll l•llor lu 
1n11tel'Ule printu, Tn s1.,"
rinl la h r r liu d e 2in1·. 
s,• :unintl!') tc c;i numil
rul u.bonaţUor ln :.e in ri• 

.1 Sci\1.Ul. CU 3:1 ln s ut!i 
rn compara\ ie cu Hlflfl, 

PE SCURT 
din toată lumea 

urma imrngurărlh la 
~ffl'~ il ni .111·ul\.1i I rcc11t, 
n llll\11 ntJ ll complex 
HT\I ln Ulan Ba.tor, 
unul diu 1:el~ iuui 
mari cit• fil'l'">l fel din 
. \ "m. 

• Ct.'a •l1.~n Ltcin 
conft>rin\li 1 •u r•o~nnr1 11 
;:lnl'l~ ţllor prlvincl 111>li
('llt'l.!t1 t\C'l llluî Iîtml 11 I 
C.S 1C.E . vu awti loc. ln 
Vnr~nvin. inh«.• l G $1 19 
M-'Pll•mbr il:'. Con ferin\u 
:>L" va dcsJă')uru sub 
:.iu.,p icrll" Organiuiţh ·l 
lll trmn\lonalt• a zi:irh· 
1110 1· (0.1.Z.) ~ ale Ft•
d 1.-r~A\lei 1nt1•r11a\ io111tl1• :1 
Zlnrl~tllOI' (Jr .l.J .). l)rt.'
l'llrh )I in 01•1:11nl1.i1r!'u 
,o\,oWCla\ lci 1.iarl~ tilor dil1 
R:r. Polonft. Par!Jl'ipnn
\il vor Jc1.baw, 1n prin
cipal, real l:t„'lreu preve
u~rllor COll\l<!nilc prin 
dccl:lrnţln 11Joplulii lu 
N•n tle-n dni1a co11fc-
1'1n\i1 - \llt>n A, 19&7. 

• Rud ioul 111 Rurkino 
Fnsc1 e®Le un mijloc de 
c.orounirore ronrt~ lm -
1>nrtnn1. Sin I l ransmbf' 
em isiuni pe donă c-.1-
nnle na \fon ;llc fn llm-
1.>ile cngl c.1(1. J rnncu-.1,l1 ~i 
JO limbi a frit'<me. Sa 
cons::iorlt 1111 nirtrt> nu
măr c.lc ore llc •·rn1i.1t• 
0011011\tel l oo11itori lo r d in 
zonele 1•ur<1Jl'. Radloul 
csll? 'linguro sursă de 

lnr Ju revb le scădtirea 
11<i t~ ou :Jâ ln sutA. 

• La 21 1nnur,rfe n„c 
:1 nvu l IOc o 1-eunlunc 
o nou inHh1i••~e1 Uni
unt n.'lUonale n 'l.i t1rlş
tll111· d1n Pnnaina 
(U.N .A .P.A.). Nouo u
niune es te rezuh •1lu l 
r uzlun'il n ~i nel 1>1·111-
t:lpn lc simlicnto Ale '~•-
11r1şt I f11r <ll n I tir.i. 

• Un n ou periodic ln 
llnibn a!rikuans 
.,Săplămînalul libt:r '' -
.r fncc1>ut sfi llJMr ii în 
1t1•1mblicn Sud-Afri<'nn i1. 
t•;I se aur ~o~;'J albilor 
!;i i rH lică nulit lrn (11• 
aptt rlhplcl. Dor. ch l;1r de 
ln dllbu t, m in istrul ele 
jusli\ ie suJ -:t!rican n c.;i 
1wert iz.'ll pullhc:1\ i•• cii 
\ ' li fi in1erii'>i'1 pentru 
,11>ropagoudfa subversi
\11\" . 

• Z im"i:,li llnlicnt , 
ox pe1•ti un aomuntcarcn 
Llc> mtt1'â i,i repl'ezcm
l nnţi a i unor organlzll\ii 
r>rof cisionn h! '>·<LU n •un i t 
ln Honm, Jn s{h")HUI lu
ni i iununriti, 1>«'ntru o 
dj-.cu \ie privinti vil lorul 
rol IU ziai-1.sltcii. I o trc 
n llelP, s-n emis opin in 
t·l1 osle llQ:Ct~rll o 'li'· 
Mons(1 Wlc.i· ,···n.~ie 1n Eu
rnpu oc:<'icle.nwl~ p t."n l rn 
n limita evoluţia con-
1tlo anettttclt>r tr nn<;nO\ic>· 

nale !;ti mulii-media. l n 
caz conlrnr. di,·ersitn
l t<<i m iJlcmc1tlor de ln
Jormnrc vn fi puternic 
a:fc.'tUHă. Con!erili\n a 
lo~t Qri:nn il'.nlă qe Pe
derazlone Nnllonale De
lta S lnmpa l tolianaşldc 
F' llndu\ in Oli vN IL 

• Ziarul cel moi 
rllspindit dln 1~1me esCe 
colid iumll Japonez „Asa
hi S himbun" , cu un ti· 
r aJ ele J 2,5 miliounu 
m~cmplUl'c. Pllblicaţin 
fl'<l te ctl lUitli tl" .:rocrur 
I l l1t1c 11,1m anKl'·. .Mo
n o-ul z.iurulul c<>te ur
m fuurul : „Un l.ia.ri->t 
trebuie sn fle imparţial . 
sll i.:luJc.ru.cli ndevlirul. 
să rclatl!'te d eq,re t'Jpt~ 
fllrfi pl1rtlnire, să fle 
folcr:mf şi nîoiodalu s it 
nu-şJ pinrd!t ,;imţul 
r c!>p ou„nbi lil!illl„. 

• nnlan<lt-zii :.l n l 
cel mol nv12J cilltor l de 
pr~Ş d in lume. _l\Slfel, 
1~stc 90 111 sut..i dln 
po1n 1ln\li1 \ădl cHesc, de 
µes lc 12 ani, rda;re tn 
ficc;1rc 11. 'PlruJltl tc'Jl.11 
o.I publlcuUilor echi~
lc ... nă aproape cu nu· 
11111rnl lo<"uJtornor tfil'il. 
A~„tn tnc;<·lllnn1\ <:iun 
finlandc.'7. dt~te de cli·
<'n 5 01•i mnl multe pe· 
1•io d it>e dccU media c.ti 
t i ~t11·llnr tlln tntrlallgu 
I linie . 

• Un '-C:minnr lntino
nm1>11<.•un privind n (Jlle 
fe h nologjj ~i polilicile in 
legăturii cu 1eleoomuni
t'1t\.iHe .;-n dr~rnwn11 . 111 
sfîr~!U1 l h anii innu :11 li', 
lrt L.l1n,1 (Pc1·u), "lllh 
o nsplctllc U l'l l'iSCO. lt:x
pcr\1 din 01•11zlU111 l3ull
vl11. 1\rEtcnllnn, Cubll. 
Chilt•. E«undur, ~lt-xk. 
Vl!nl!zuln '>l Pl'rn .1u 
nnnllwt l nclc.IC!ll\a noi-
101• tchnolo>:il ;1i..11µra 
p1Jlllitjj fn d11mc nlul 
<:om un kărll din . \nwrl
cm Ltitillil -'l i 11 1.1 M e ul 
l't.-Cbmtlnd(IYI ora:tnli>rn~ 
loJ' com p•' lc ntc din rc-
1:iunl'. 

• Se C.'SlimeuY.fi cil 
n um1irul revistelor din 
'rhttilnn do n ntin-; d fra 
lle 350. 15 ln -.111u tlin
t1' l)l't.·~tcu sint. spe<:'inll
nrte in conw111. 11\ timp 
ce !el Io s utA s1.• ndl'e
se;~ feme ilor, iar 12 la 
sulă tlnerHor. 



În -serviciul oamenilor, 

a calităţii vieţii lor 

Noută ţi din activitatea l.C.S. mixtă Oltenita 

Cu &1"C11 \'M' r<!\."UllOO.ŞLc Ollenl\a c~i <:e n-nu mai v~ulr-0 în _o.lUm_elc 
rloui\ decenii. Vor pâşi lntr-un Ora$ cu totul nou, aflat. 10 plf.nl\ m(IOl'lt'e, 
cunoocind o dczvoll:u·c .industrială, social--cultul·o.lă şl cdlllt.nrll cu ade
vărat lmJ>reslonanUI. .\nli construc{-le.i socialiste au !ost. dcosebll de dnrnicl 
cu oamenii Ol'OŞUIUI de pc Dunăt-e. Aici. s-au lnăll.nl, mnl ales dupl\ Con-
1tresut ni )X-lea ni p<wUdUlul, numeroase fnheprlncle.rL. $anlicrul naval, 
•1llddnlii un atelier neinsemn.1.11 pentru repararea bărcilor, e.~te C WlfJSCU l , 
a:;lnzl pentru nuvele snle, pc multe meridiane ale gll;}bulul. De fap~ wLut 
f)Ont!fC1. in acest oraş pecetea noului, a a\<lnHdul cobst:Fuc"tliv pl·oprlu cJ)Ol'JI 
nol\Sli"e. C1wt101·c Imrnoasu, sciU<'.lal.e. in. \•e:rdeaţii, un t-enlru cochet, C~l'e 
iu.nlsfac~ dorinţa ochiului de frumos. Şi paste tot spatU comerciale lwai 
şi lumln(>nst!, amenajn'tc tle ln pa1•t.erw Unor tvru:tale de bllrj(:Ui'I, fle i1\ 
clădiri p1·op1·H impunl1toa1·e. PreL,1,1ţ1ndenl Îlltilne)IJ l'.n.semnele grlJli <.I ·e
blLc st.u.tQrnlce n pnrtldl,l]ui şl st.aluluJ n0$Lru penti'u ttrearoo ct!lor mal 
bun'c co.ndjţlf de muncâ şi vlnţă locuttoriter oraşului de pe Dunăre. 

Con'jtienţl de menirea lcw ln sen•iciUl oameniloJ.·1 al callt.ăţ.H vlc;\11 
[>Opulattci 01•aşulul, tucr jtorll comerciaU ar 1.C.S.M. Oltenita se străclulefic 
să-şi îndeplinească ta un niveJ ridicat sarcinile ce le rev}.n pentru i.mbu
năli"1\lren cont.inul! u ap1'0vlzlontlrli, pentru indepJLnirea indicator ilor ceo
nomlco-!inanclnri şi, înainte d e ttl/l te. a cel<1r de e!iclenţd, de cnJlu1te 51 
J'Cll tabill Ul te. 

nltl.lo,lful cu tovarăşn Emilena 
SAVU, dlrect.oarea l.C.S.M. Olte
niţa, a decurs .îJrcsc, ca orice dia
log intre vechi <:unoştlnte. 

- Şi în noul trecut - a \iJ1uL 
.!;ă subllnl~ tncli de la început in
Lerloculo."lrea - in.tregul persoMI 
ul lntrtiprin<lt!l'il noosLrc şl-.i de-
1oonslrat volnţu de n-ş! onora cu 
st1iclcţe angujame11tcle. de a sc s l
ţ~ la înll.ltlmoo tuturor exigentelor, 
ele a 1,)racllca un comm·\ cl vll!lza1, 
eficlentl, de ~ut.nte su·pt.'l·lo111·ă. Unt
tl.iţllc in.Lreprlndel'ii nousLr o au dcs
ra~ut in J MS un volum de miid1u•I 
i1\ val():lre de 595,5 mUioanc lei, ou 
[l(!!llc ll6 mllloime lei mal l'llull fnlli 

41· 

de prevcdedle planului. Astfel s-au 
vindul populaţie! oraşului oontecµI 
in valoare de 45,92 milioane lei, 
li·icolaje - 38,53 milioane lei, tn
ci'tlţlimlnt.c - 28,62 mllJoone lei, 
lcsiituri - 16,25 milioane. lei, mer
cerie - 8_,« milioane lei. Ln nccs
lea am put.ea ~dAugu 100 Crl~ldere, 
500 maşini de spălat rufe, 1100 o
pa:rnt.e de rndlo, 350 televizoare, 
150 nsplratQa1-e de prat 280 blcl
cleLe. moJ:>flă în valoare de peste 
!J mmoo.ne. Jel, pt-ecum şi nlte pro-
duse de t.17. ca.·mlc şi de !o1o.<1lnl1\ 
lnd(.l"]un!Iahi. 

I'niugi:neo a1· li lnc;ompletll daci\ 
n-am adăuga .şj :tnpl'ul cA1 lot lu 
cursul anufoi trecut, s~au vîndut 
aid mărfuri alimentare tn vnloo.re 
de aproape 3'10 mtUoane ·lei, dintre 
care numai in cadrul unltdµloT de 
aUmenta\lc r>ublld"I ln vatoorc 
de aproape t129 milioane lei. 
Sigur, ciCrele amlnHle Bpar in ade
vli111La lor lumină dacii le rnportlim 
lu populatia oraşului nostru. un 
oraş 1•clat.1v mic, de circa 30 de mii 
locultol'i. 
Tovarăşa Emilena Snvu ne-a vor

bit npo1 despre ci.teYa din preocu
pările conducerii. ale consiliului 
oanH~nifot• muucU in vil'tutea ră.c;

punderilor ce l'evin tnh'eprlnderil in 
domeniul aaiguriirH bunei ap1'0vl
zion~rl u 1ocu1torllor ora.şuiul : 

- O constunLiL a nctivităj;li nou.s
t re o 1-eprezintă cuttfvârea in rîn
dul'l lc luc1•ălo1'1lo1• · c<>R1ercial1 a unei 
ntltudl ni înaintate faţă de muncii, 
:1 uncL în.alte responsabilit.ăţ.i faţă 
de indo.torui le lor pro!esionale. Sin
tem preocupatl în ~rmanen\ă de 
îmbunătăţirea calităţii muncii or
ganizat.orice şi politico-educative ce 
o desftlşuriim zi de zi , tn toate com
p:irti men t.ele şi la toate nivelele. 

Un stimulent substanţial in rea
lizarea sarcinilo1· de plan, a ang.a
Jrunentelor asumate 1-a constltulţ 
întrecerea socialistă. A~t.a a fost 
organizată alit fotre unilli1ile cu 
acelaşi profil, cit şi intre 1uc1îHorli 
acclelaşl !o1·ma111. Ca urmare,• la 
uduMren generală a oameniJox 
mWlcii dln acest an, mai:ea roajo
i-ltal<l a unllă'tllo1· de desfateJ:e i;-au 
p1-ezentat cu rezultate bune şi chlar 
foarte bune. •Oe tlildti, fp ~~t-">ru t 
ullmentw· se situea7.ă in frunte co
Jecltlvele de luo,riîl(lri q-0mei·o.jall de 
la 1n~nele cu aut.oservu·e c:on
dli.<;-0 de Nico/a,e · Bă11kd, cai-e ~ de
puşi t planul cu 42,5 lll sl.llii. Dum·t
cru Angheluş, Savu Buga, Asan 
Salfl1i, Tudorache Ticu, Gheotol1e 
C41traru, ~1411 Curelaru şi Constan.
Jlrl Toma. Ca de a.ll!el şl colecti
vele de la magazinele cu p rom all
men tw· ,conduse de Gheorghe Ne-n
oh1, caro a depăşit plan.ul cu ll7,7 la 
suta, Victor Smarandache, Viclorla 
Ctlpiiţin4, Ioana Negoi, Nicolae Co
drea. şi Vasilica Ve1nnea1111 : suc
ce3e remarcabile au obţinut în ac
tivitatea de aprovizionare :t locui· 
torllor Oltenlţel şi coleotiYele de 
lucrMori conduse de Ştefania Da
mian, 101l Ghlf4, Ghero11i.~ Col
Ct!ag, precum şi alt.ele. Evident, nu 
s-au lllsnt mai prejos nki lucJ'lito-
1·1I din unltătilc de atlmen~ţjc pu
blică, unde, un fapl demn de sub
liniai, nlcl o unltate nu s-a inre
glstmt cu neîndepliniri la plincipa
lll lndlcat<>ri de plan. Prin det>âşi
rlle renllzate, pe .Prlrnele Joo.ud s-au 
situat cole<itlvele cond!L.qe de Gheor
ghu Cltdalbu, I an DumUTe.scu, M1-
lial Piţigoi, Nicolae lo11Lţif, Va.'llle 
Pelre, Crlsrfnel Nf~ule~cu şi nt\li. 
CI.I re.zllltate bune s-au pre>tental şi 
tucl'iilorii din cofetfuiile ·şi ualise
ri lle oraşului. 

Cuvlnte Cn.1moase, de Laudă ni 
s~ou spus şi despre 1ucrător11 dln 
celeltilt(! unităţi c:omerda.te, de 
con!ectll. tesăturl, incăltămlnte, de 
produse chim..ice, artiumat etc. Fi
lndcli şi in acest sector .sint colec
tive care, la sfirşllul anuluJ 1988, 
s-nu prel'.enlaL cu d~p'Mhi substan
llalc la tori lndicalonl de pll\n. Am 
putea nmlnti aici co1eativele c90-
dusc de Viorica. Celea (con!ecţli 

remel), AnlşOdra Bi1icii (muzlc:n), 
li.cana Mihcdache (sport-pescărie) . 
Nlcullna J\'HroL (con!ec\il adu1Ul, 
Maria Radu (incăl\ămîn~ bărbaţ i), 
Ja11a Dt>cu (hicotaje), Antoa.~ta 
Cristea (une1le ugrl<..Ole). Doina Ml-

..... 



hailovici (incf1l\ămihle femei). Ga
briela Dlma <chimicale). Perre 
Ş"tofQ uca (lcnjeTie), Ma rla Pami 
(galonlet·ie) şi rlorlcn Achim (Jml'
rumcrie). 

Se poate spune, de altfel. cu cei 
moi mulµ dintre lucr1Ho1il cotn~
cfall din lîni1rul ornş tic la Dunăre 
îşi privesc cu răspundere IYISlunle 
lor. D011r citevn unitfl\1 comerciale 
nu şi-au realizat plnn\11 la l(lţl in
d.icalorli, Mun~c. ele asemenea.. cu 
eflclcn\â şi lucrălllrll din aparatul 
comercial d~ specialit.ate ul inl-re
prlnderh. Dl11ol'I lă slrâdaniil<>J' şi 
compctan1e1 lor. U1llti!Ule comercia
le sinL aprovizionate ritmic. ce1in-
1ele p.1puln\lel fiind salis!iicu~ in 
e.ondltil bune. 

NQI pro#l~e s-au inr~islral mm 
11 Ies ln alimcntnţla publicii.. Condu
cerea J.C.S.M. Ollcn1\a acordu o a
tcn~ie den;ebitu dez\'c•lti\rii şi dlver
slflcărli prilducfitli de pl'eparalc 
cuhn:ire prelucrate parţial şi pre
ambalate. O demon!llrP<12.it, inainl.e 
de tont~. fuplu i <~i1, in 191l8, pro
duc\ la cll lmm·it a r~t cu 11. 'i 'lu 
sulfL mni mare decil in I Oai. Me
ri tă rele\·ntii preocupnr~ }ucrătu

rl lv1· din ns1;:menea umliiţi cum sin1 
rest"ur:inl.ele ~Port". „Cnimă". „Da
nub1us„. de ia t.:?tetărln _Lilia: u.l" 
sau patiseria 11 PiaV1 " ele a solistace 
cil mal bine. atit cantitativ. cil i,l 
c~lllatlv. nevoile cumpi.1.rutorUor. 
Tot xlntfl. dln celt- patru labora
toare de p~luc\ie de care cHspune 
intr~rinderea :;-nu pus la dispozi
ţia populn\tei preparate de coretA
ric, patiserie şi cormnngeric in \'li· 
lonrl.l de 15,I milioane lei. Cel mol 
bine s.:- achitil de indutorirlle Iru 
luct1Uol'll din Labnrnlol"ul de cofe-
1.ărlc condus de Gl1eorgllc Btilan. 
care şf..au rcnli2al planul in pr.i
po1·\i~ de llG,2 ln sula, pticcum şi 

cel Lll l'ttb1>raltmrelm1 de slmitterle, 
condus de Ma.riel{i Plţiool. şJ tlc 

patisene. în Crunte cu Gher>ro11e 
-'Tanea. cu rt'illi~Jiri nu mal pl,l\ln 
lmpo!'l.nnre nut :;ub rur,>on can1il<1-
li\', ci~ .şi c111ilaliv. Pe lingii doult 
inlreprinde1i din oraş - Filatura 
$1 Şnn I ieru I Nnvnl - !uncţ!<)nea1.Jl 
şi canlme~rcstaurnnl. Valoa·rea des
fucerllo1· in c.ndrul tor a dep~il 
nnul Lrecut cHt<1 de HI milioane lei. 

RealizOrile obţlnule sini şi o ex
presie a clez\'nl tărlJ bat.el teh.n ico
malerlo le a comer~u luJ local. S-au 
executat amcnajflrl şi igicnl:r..Url la 
t wte unllAtJle aliment.m·e ş1 tle all~ 
mentalle pUb.Uc11, au rost rnocle.1'111-
1.ilte două moirnzlne cu aul.QServlre. 
unul alimentar, " pnrCumerie. o 
mercenl-. d<>uă cvretării şi o terasă 
c;le ,·arfl. A [>l'lmit noi dolări l'.CS· 
tauraniul ~ Dum1biusu. 

A.$adat'. coledlvul Intreprinderii 
Comerciale. dl.' Sial M1x1.c din Ol
tenita a inchelnt anul llllJll cu un 
l>Uan~ pozllLi\'. O atcshi nu numai 
reali;-~1rea lnteg1·a1ă a sarcinilor de 
plan. c1 şi clepfl$trea beneJ1ciului 
pr.eviizut. La renli?.a:re.a lu.i, cu de 
altminteri Jn to!lte succesele intre
prinderii, a concurat necare dinlr~ 
cei aproape 700 cfe lucrltton al et. 
Şi nu putem să nu men\iooăm un 
fapt: cen mal mare pandere in to
talul personaluluf muncilor o :iu 
.femeile - aproape 70 tn suUI -
cărora li s-au creat toate con<.11\lile 
spre a-şi îndeplini cit ma] bine alil 
îndatoririle de serviciu, cit şi obll
ga\Hlc soclule. 

Succesele ob\inute se datoresc ş1 

p1·e:x:upi\rii deosebite ct! se munl
restf\ în in~l·eprlnderl! fală (le J)l'l'

giillrea pulll1cli şi pr<1Cesionalfl n 
oamenllQr. Fărâ o asemenea preri
cuparc n-ar ri rost cu pulin~G im
bunălă\lrea SCr\'hil populn\lel. 
11·ansruimarea fli!c"dJ'U! magazin in
lr-v unii.ale model. Nu ~le mlli 
micit nici pre«'uptircn pentru call
tăţjJe morale ale celor c:e sin( in-

cndl'a\l în runciia de gestionari. pu
nlndu-St.' pe prim plan cinstea. v<>
lilctca. corectitudinea şi. într-o 
roarte mare mfu;uril. răspunderea 
ce o arati1 fata de gospodt\rirea lu
dicioasă a t>unu1ilor muleriale ~I 
băneşti incredin\ate de societale. 
Aceste calillt.\i, iJ'lsâ, se şi culUvu 
printr-o Intensă muncll de educa
tle, de lnfluen1are a Ciecfirul om 
ln parte. ce~ ce t."Oml tetul ele 
p11rlfd ni intrcprlndeiil (~el.ar : 
Şrefania. Imies~) .şi, sub conduce
ren a::estula. organlz.a\iile si'n'd!cal~ 
~I U.'r .C„ foc zi dl? 7.1. cu fltl)nlin\..) 
~i pricepere. 

- care sint perspectivele de \1-
itnr ale fntreplinderll. în faPt ale 
comerţ1.1 llli în Ul'UŞUL Oltcnl\a ? 

La necasta întrebare ne răspunde 
directorul adjunct. tovru-ftŞul Vasile 
.ALBU LJ.~SCU : 

- Vrem să ridid1m Irt·t reagn 
nnastrfi actlvltlltc pe noi t.repte de 
calitate şi eflclen\Il. tn acest an 
- al patrulea din <:el de-al 8-lea 
cincirutl - va trcbul să punem la 
dispcmţia populaţiei un volum de 
mi'trfu ri 11 ciiru I val.oare treec c.lt: 
()00 (le milioane lei. $arcini S!)(ltile 
uvcm mal alC!i ln sectorul alimen
uir, uncie numai 1lroduc\ia cullmu•â 
şi de preparate va fi de pCSle 
1)0 de mllioone lei. Sint ~cini mo
bill1.aloare, cart!, evidenL, SCJllcllii 
clin ,partea noasl.rit. a tuiu1·or. crol'
turi mul mru·i, perfec\lnnru·ea sti
lului ele munci\, manifest.m-ea spiri
tului .SO.'iPOdfm•sc, de fnl\Ul.tlvă şi 
creaUvitule. o munca pailllc<,l-edu
cnti\ii intensă in rindur ile lucrătc•

rllvr noştri şi, blnein~es. aplicn1·ea 
cu stdde\e i11 intre.aga acHv1tolc 
cumer'Cialu a principiilor autocon
ducerii. uutogesliunii şi autorlnan
~1'11. Che.r.âşla inclepllnlr1ll ai;est-Or 
<1bfecUve o constituie şi fapt:ul cu. 
ln eforturile 111,1ast.re tot mat sus
~lnute, benerktcm el~ sprlJimll per
manent al Comitetului de partid 
orăşenesc. âl Consiliu Iul papu.Iar, al 
torului tutelar Judeţean , cure n<? in-
1frumll octtvhnteu cu deosebită 

~jii. 

„ 
• • 

Au trecut din ncest an aproape 
cinul luni. Acţiunile întrt:ţprinse. 

fapt.ele de pînl\ <IC.um atestă Jim
pc<le cCt lucrătorii cie la 1.C.S.M. 
O!roniţa sihl hoţiirîţi să-şi Qn0~7.t! 

cu cinste sarcinile ce l<? revin sp t-e. 
a-şi aduce o conlrlbutie sporită Ja 
t:rcşlerea S\'U\·lei nattonale, a call
tătll vietil t>:unenilor. 

Elena ŞOli\fU 



Datorito avantajelor deosebite, sculele diamantate sint folosite azi 111 mojoritolea ro · 
murilor industriale, pentru prelucrarea unei game largi de rr.oteriole co : metale feroase 
şi neferoase. carburi metalice sinterizote. piatră, beton, ceramică, sticlă şi sticlă optică, etc., 
·În aproape toate procesele de p1aducţie m.oderne : rectificare, debitare, go\jrire, honuire, 
lustruire, lepuire, trefilare etc, don1cniul aplicotiilor f iind în conti nuă extindere. 

rnTAEPAlnDEREA ~ r:::;;;, 
ffiECRnlCR ţ.'lnA \:f/ 

INTREPRI NDEREA MECANICA FINA 
Bucureşti - România 

Popo Lazâr, 9-25 
'Tc1. 35.00.00 i Telex : 11583 



Hotărirea Plenarei CC. al P.CR., voinţa intregu/ui partid 1i popor! 

Deplina adeziune şi entuziastă aprobare a propunerii 
de realegere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

la cel de al XIV-iea Congres in· funcţia supremă 
de secretar general al partidului 

ITtl~S\ 
Nt>1\S'l'lt1\ · . 

„ Vă asigur incă o dată, 
dragi tovarăşi, asigur 
întregul partid şi intregul 
popor că şi in viitor nu voi 
avea tel mai inalt decit 
a contribui cu toate 
forţele mele, impreună 
cu ceilalţi tovarăşi, cu 
Comitetul Central, cu 
între gul partid, cu intregul 
popor, la realizarea pro
gramelor de dezvoltare 
viitoare , de perspectivă, 

de inaintarc a patriei 
noastre spre comunism, 
de a asigura poporului 
român un loc demn in 
rindul naţiunilor libere ale 
lumii, de a asigura viitorul 
minunat, comunist, al 
României !" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

6-JC 
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TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român; 

preşedintele Republicii Socialiste România 
MULT IUBITE ŞI STIMATE 
TOVARAŞE NICOLAE CEAUŞESCU, 

Cu nemârglnltă bucu.de şJ insulleţiTc, cu deplina 
adezliune au pr.mut. toţi 1U>Crat-0ru c1lll pre:.'11, oe 
la 1"8d16 ş1 te1ev1"tWle, l'i<>:tâtwea t'Jenar.e1 L:.I..'.. a t 
.t-.C.K pr1V.1nd propuneL'ea ca 1>.un;ineavoas.u·a, 
mult iuo1te şi strma.te tovarăşe Nicotue Ceau.şe:sc:u, 
i'n.tlăcăra·t patnot şi .neut!ricat rev<>IUttona1·, . cuw1· 
al Romamel so,cialiste, l::rou intre eroii .oeamu1u1, 
elTWlentă . personalitate a Jumu contemporane, :>a 
tiţi reinve6'tit .la Congreţul al XlV-lea al parU
dulL11 ill ta~1ht supremă .de seor~tar "genenu iii 
.Panldl.!llul Comunist komân. 

J.a aceste momente de deosebită e!ervescenţil·. 
po.li·tl~ i·n caice ilri'1lregu.t no&~1u partld şi popor 
âi.t pri-mit cu. deplină şi ne,ţArmunt.â sal'tsuicţ.te 
propunerea. realegerii .Uumneav.oastr.ă in supre
ma tun<:fle ln pai;t!d, tofi z.~ariştf:I ~iirtJ, s.t.rUlS 
uniţi in Jl,l!l'u1 paniiQ.uJJ.11, al Dumne.avoas.t1'ă m4it 
stimate ş,i 1-ublte condueator, .ne , e.-..:.,pt'l.z.năm t6 .tsla 
adezL~e li<llă d~ această lst:onlcâ horâ:l:'l!l'e, preoum· 
Şi anlaJ&menli\11 de a ;w·.ma nea~ăl,ut; ·pOllllca tri
te:rn(l"' şi ex.temă a partidului, ele a popularl.z.a 
amplu; cu devotament şi i:mila1cărare rev.mu.~10-
nal'ă! ,qocumenteJ:e de lnsemnă liaite prlrtwrdla.Jă ale 
ac•uâll,el pleu.are, de a te!lect.a in pugl nJte pt·esei 
şi ln programele de radio şj telev1z1une, aezua
te~ ce va avea loc ln pa!l'ltid şi popor m legâ
turâ ou ,proJ'ectele Prograniulu1-D.irect1vă şi T&..:ele 
,pehtru Congresul al Xl V-lea âl Parlll~ul•ul Comu
nist Roman, în spll'tbUll magistralei Dumneavoas
tră cuvu1târl, stl'âliuclt e~~ll}.. de aboroa.te ·şl 
.jptel'prel.at.-e ştiinţUică, revo~u ţJon.aX-ă a problema
llcH constt"U.cţiel soc.faliste, ia .reai!Hăţillor .Lumii 
contemporane. 

Mo,ljll lz.aţl. ,de preţ!OllSele Dlţ,mrt~'v~ră indl
~ţli pdvlmre Ja· pr4!$ă - i'onmulaie ,cu olad~t;e 
in •CUVinta.rea la ·rec?eflta Plenară a e.c. al P.C;-R;, 
în. care afirmaţi că „ Radioul, TelevJtiunea, Pi:e
s~ bc>aie mijl~c~e d~ iQ.:!o.c.mw:e 1n glSSă treb-UJe 
să ~qpte o pozlţie mai .. combativă, să . publice sau 
să redea la radio şî televiziiune munea şi ~tivita
~ .P.Qpa.Illi;ţul, sţl · il,doj)te o abltUdl'ne cr1tlcă ?tă. 
de dlterltele stăt:i negative, con1t..l:\I b.uiîllQ ao~N· la 
geneNlll.lzal'ea expeI'.ienţel ş,î a cunoştilllţelox i;naln
·i:ate din twte do meniile ·de ·activitate, la răsprî'n~ 
dlr;e.a COI).C®tlUor ce1or mai irulilnt{l.t~ de muneă 
şi viaţă, . a principiilor sodalfsmu1ui ~n toate do
·menille I" - .vâ ·asigurăm că vom a<:ţlona cu pa
~i-iot:iCă ~ţv61u.ţ.ioll.11Tă i;bpun<lere ea l?l'esa $ă He 
Ja inălÎJmea ac~tor impol'lial)t,e Şi rnopilizatcare 
sa.rolni, a misiunii ,jncredinţate. Mindr.I .de a .fi 
cronidlrJ ai unoJ' J.a;p·te de mu.ru:â şi c;rea·tie !ă.t'â 
_p~enl, d in gţorl~ ep\)Că de c<>ns.t]t„uqţle şi 
creaţie sodal!stâ. ce a unmat Jstor1Cu1ui Congres 
al !X-lea, de acum 2'1 de ani, vom !iu:e •totul 
_pentrt·u ·a con t.t:ioui acţi-V la .dezvo11wrea: neoontenUn 
·ş! ·1Pr~esu!I' paţ1·le1 pe calea alea.să de pa:l'tld şj 
popor, ·,la făuri.rea socletăţil socialiste multiiiat.erliJ 
dezvoltate şi înai.n'larea României sp1~ viitoruJ 
ll.lmin<llS al &>mU:nlsmul ul. Vom mlll ta ~u şi m~i 
multă Corfă ,pentru ~ in· scrJsuJ. .nos.tru să:-$1 a.Cle 
rezonanţă pro.fundă munca. eroică a comunişt.llor, 
a &ntJt·eguluJ 'POL»r, mă'retele i2bînz1 socUiList.e cu 
care, 13Ub i'nţel~pta (!µmneav~-tră <:.onâucete. 
este neoon,lenH .impod-obl.t. chi;pul ,pa.lrlei. Vom ac· 
ţiona m aşa fel 00.ci.t să ne pe:decţioniim coo1tin-uu 
J>N.prJa actLvJ•tate. .pentru a conttlbu'i prin cxiloa
nete iPte::ieî şi emis.ilmije radJo-televlzl·tmii la mo-

blll1..ai-ea tutW:or oamenilor muncjj la i-ntăptl.licea 
cu fermitate a p1-evederlfor p!ain-ulu,l , şi progra
mului de dezvoltare economiico•soclală, la imou
nătăţlrea muncU ln toate seci.oarele de actlvJrale, 
P,rln sporlr:e.'l productivil4ţif şi calltăţil m~u, 
a ef[cienţei economi~~ la progr<..o,sul eoonomîe:i 
noastre socialis~e. Vom iolo.sl cele mal adeovat e 
şl eflca<c'e .fprme publi,cislice ,i;>entl'u a contnQui -
aşa c,um ari' cer.ut - la 'Îlltăr.lx.ea in. toate dome
nlile„ a ordini'! şi dJsdpllnei; la -·dezvolta.rea con
tinuă a spu·itulul .l'ev<lluţlohâr. Vom ta.ce· totul 
pen1ru a fi deYnni de ml'u:e1·la zjJelor · noaS:tre, ·de 
drumui glorios străbătut sub conducerea clarvă..
zăioare a partidutul, a di:unn~v®Stră, mult Iubite 
tov.ară.şe Nicolae Cea'uŞesoiJ, spue ·înălţimile de pe 
care - a.şa cu.m me.morab.i} aţi aflr.mat in cu
vi.ntal'ea la Plenara .part.idului - ,;se văd acum 
el.are pls1:w·11e· îna-lte şi z:ărlle m1nunate: ale prl
mAverH omenJrJi - zorl1e comunismului". 

Pentru ~ tot ceea ce s-a in'.f.ăptu1 t pin a acum. 
ceea ce se real'izează i:n pre7;en.:t şi se pre!\gu
rează _P.enlru vl~to1·, sub clat.·vAzătria:rea dumnea
voastră co~u1cere, penll•u imUţ;area ·Pa.trrie1 no.as
we pe culmi nevisate v1·eodait:ă, vă aducem, ali!
tlw::I de î·ntregu,J nost'r,u -popor~ p1·tnosCil senllme:n
tel,~r· de profUnda stimă Şi prelwre, de netă.l'.tnu
rită dlragosle şi recunoştinţa . 

De a:Semen,ea, aducem un ales omagiu tovarăşei· 
Elena ·~uşesţ.u, emine~t Qin poUtic şi de şU!nţă, 
savant .de .reputaţle moni:Uruă, ,pe.ntr,u valoroasa şi 
remaircablta contt'ibu:Ue .la at!h'Jl\al'e.a .Ş1d.inţei, in
Vl!ţâmbttulu[ ŞI e,U!ltiu~ll româneşt.I, pen11r.u îndru
mările şl spr(ill).lll prre1.iQ8 P? cal'e le a<:f>rdă ~ctt
vLlăţ! i de presă, un ajut.<lr neprecupeţit pentru 
îndeplinirea in bune c.ondTtli a misrundi de mare 
răSpllndere inc.l'ed1n:ţa'tă ,p rese! !ie călire par-Ud şi 
popor. 

AnimaU de a;cest;e inĂltlit:oare gimiuri şi senti
mente, io\i cel ce :ne dsfaşar-ăm activitatea in 
;Pi'esă, n11· exJ)rlmiln'i adîn~a inci:eoere şl rteştră
muta t.'Onvl ngere d rei-nvestlll'.ea I:>Limtfea:voas.tt•ă, 
·mult stimate ·.şi ·1ub.1te tovacăşe Nicolae Ceauşescu, 
<in suprema f.unctle de partid constituie garanţia 
si:gu'l'ă .a ·mersuiul neabătut lnalnte. al Românie! 
socia:l.iste pe drumul socleiătJi soc.iallsf.e multl:la
tera-1 dezvoltate - ca popru-.ul ,peotr.u popor -. a 
progresului r~pid şi com;plex :al tărl:ir a p~l
taţli naHunll noastre, a H~lăîli, indeiPen.::lenţei 
,şi suvera:n-iităţii 1pa,triei socialiste. 

Ul!1ll:lnd -cu deV'otament i.nteleplele tndemnud şl 
o.rlen,tărl c~rl.nSe ln getiJa~ dumneavoastră 
operă, in cuv!ntiarea istorică ~ care ati r~tit-o 
la Plenara C.C. al P.C.R, d l111 27-28 i1unie a.c., vă 
as1g.ură-m că toţi .cel ce ne desfăşurlllll adivitatea 
Î ,D p\:esă ~m munc.i 'fl.ră p_reg:et; vom a(:tlona CU 

inaltă răspu,ndere, pentru a i o timpl:nia, il1'.lJ)reună 
cu in1ll'egul nostT.u popol'. ma1•ille evenimente ale 
acestul an - a 45-a anirver~re a giorl~u:Iul „23 
A.ugust" · şl cel .d~I XIV-iea Oong.1·es ~J Partidu
lui Co.mun!Sot RornAn - 'CU, cele mal bune tteali
zăti, pe. m.ălsura patrioticelor' indemnurl şJ ce
-rin(e ad1-esate partidlil'ui şi popotWUl de Dwnnea'
voâstcă iJ)erSOnal, mt.1'kt sth:ru1te şi l·ubHe tovatăşe 
N kolae Ceauşescu, Mare Erou al Patriei. şi Po· 
poru1uli\ C.'On:dudtor genial, n etn!l•i.cat şj clarvăză
to,i; al Româ'ltiei pe CW.umul g:101'.iOs şi e1·oic i,!.1 fău
l'lr U soelâlismulu1 şi comunismul1ui. 

CONSILIUL ZIARI.$TlLOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA BOMANIA 



- HOT ĂRÎREA 
P,lenarei Comitetului Central cu privire la 
r.ealegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

in funcţia de secretar g_~neral 
al Partidului C1omunist Român 

Plenaro C.C. al P.C.R., dind expresie celor mol 
alese senthnante de inolt6 sllmâ Ji preţuire, de 
netârmurito dragoste Ji profundă tecuno1tlnţă ale 
comunittilor, ale tuturor oamenilor muncii, in deplin 
consens cu vointo unanimă a intregulul partid şi 
popor, hotăraşle să fie supusă de:rbo.Leril în adună· 
rilo generolo ole tuturor organi10ţillor de bază din 
Intreprinderi, lmtllul)j, unitătl agricole, în toate con· 
ferinţele or9oni101iilor comunale, orăteneştl, munlci· 
pale Ji judetene ole P.C.R„ in intregul nostru partid 
propunereu co Io ol XIV·leo Congres în înalto tune· 
ţie de secretor general ol partidului .să fle reales cel 
moi iubit ~i stimat fiu al noţi unii noastre, str61udtul 
conducător de partid J1 ţară, tovorăfUI Nicolae 
Ceoufescu. 

Comitetul Central Îfl exprimă în unanimitate fermo 
co11vingere că reol~ereo în fruntea partidului o Io· 
voră1Ulul Nicolae Ceoutescu - eminent militant co· 
munist Jl patriot inflăcărot, ilustru ginditor revolu!io· 
nor, luptător ferm pentru reoliloreo telurilor supreme 
ole clasei muncitoare, genial făuritor ol noului destin 
ol lârii şi al celei mal luminoase epoci din istoria 
potrlei1 personalitate politică de excepţie o lumii 
contemporane, care şi ·o consacrat şi îfl consacră de 
aproape şase decenii, cu abnegai.ie 'Ji eroism, in· 
lreogo v1ofă şi oclivitote binelui şi fericirii noţiunii 
române, coutei independenţei şi su11eronltciţl1, socio· 
lismulul JI păcii, în ţelegerii şi colaborării internoţlo· 
note - constituie cea moi sigură goron1ie a edificllrii 
cu succes o soc i etăţii socialiste multiloterol dezvol· 
tote, pe boi:o aplicării creatoare o principiilor ge· 
nerole ole socialismului ştil ntlfic Io condilii le con· 
crete din ţaro noostro, o viitorului comunist ol po· 
trie i, q înaintării necibălute a Rom6niei spre cele 
mol lnolte culmi de progr01 şi civilizaţie. 

Adoptind această holărire, Plenaro C.C. ol P.C.R. 
.sulolinio2ă rolul determinant ol conducCitorului portl· 
dului şi stolului in vastul proces revoluţionar. uni· 
tor şi neinlretupt, pe care l· o cunoscui Romănio in 
perioado de glorie ~ măreţie inaugurată de istoricul 
Congres ol IX·leo, moment decisiv ln desfăşurarea 
operei de construcjie soclollstă, in realizarea gron· 
dloaselor ctitorii, Jăra egal în multimilenaro eJtlsten· 
tă o potrîei, ce ou dat, spre mlndrio şi satisfacllo 
poporuJul român, o neasemuită strălucire chipului 
iărli, un loc ide frunte JI un blnemeritot prestigiu in 
rindul notiunilor lumii. 

Cursul innoitor, revoluţionar, dinamic pe care 
tovo r~ul Nicolae Ceauşescu 1-o imprimat vletil eco.
nomico-sociole din pairia noosltă, in luminoaso P•· 
rloodă deschisă de Congresul a l l.X·lea, . Jl·o puJ 
din plin ompretJ\lo asupra dexvohărli sonăloose ~I 
~lg11roose Io economiei nolionale. o ~ntregll opere 
de edificare o sod ollsmutul fn Romănlo, cu poporul 
şi pentru popor. 

Comitetul Central evidenlicuă şi cu acest prilej 
meritul de uriofă însemnătate al tovarăJului Nicolae 
Ceautescu in dellnl1eo, intr· o viziune ,tiinfifico Ji uni
torâ, a trăsâhirllor ~I strategiei fiecărei etape de 
cons1rucfie socialistă, a apărării principillot fundo· 
mentale ale sociolismulul, co orindtîlre superloorâ 
oricăror forme de organizare socială care au exlstal 
pinii acum in istoria umanîtăţii. 

lntregul nostru partid şi popor dou ceo moi înalto 
apreciere conlribuilioi decisive, hotâr itoore o to· 
vorăjului Nicolae CeouŞticu Io elaborarea progro · 
melor realiste fi profund mobllizoloore de de.tvollore 
intensiva, multlloterolă o patriei pe seo1no cuceririlor 
revolutlei tehnlco·Jllintifice şi noii revoluţii agrare, 
co~ au asigurat rilm'Uri dinamice de cr~ere o forţei 
economice, o industriei Ji agricullurll, ridjcoreo necon· 
tenito o nivelului de violă ol celor ce munce.sc, in· 
Horireo invătămintului, .Jliinle i şi culturii, factori de 
cea moi more insemnatote in făuri reo soclallsmulul Ji 
comunismului. 

Plenara Comitetului Central pro\uleşte in mod de.o· 
sebit inolto răspundere. cu co1e tovarăşul Nicoloo 
Ceauşescu asigură întărirea continuo a gloriosului 
nostru partid comunist - centru vital al noţiunii 
c.re~erea rolului conduc.Otor, a forlei sale politice şi 
oigonîzotorlce in întreaga operă de comtruc1ie so· 
ciollstă in Romcinio. Jovoră,ţului Nicolae Ceout escu ii 
revine me1\lul deosebit de o fi e laborat teze ş1 orien· 
tiiri profund ştiinţifice, nova toare, cu privire Io orgo· 
nitoreo fi conducerea întregii vieţi economice JÎ so· 
claie, crearea unui larg şi cuprintălor sistem al de· 
mouoţiei muncitoreşli·revolutiono re, creşterea rolului 
closel muncltoote - clasa cea mol !nolntatâ a so· 
cietălll - perfecţionarea funcţiil or statului, apărarea 
fi intărlreo continuă o proprielâ\il socialiste. 

Slujind cu i nepuiiobilă energie şi devotament pa· 
trlotic interesele vitale a le ţărJI şi poporului român, 
couio edificării socialismului ' i comunismului in po· 
tria noostră1 tovorâşul Nicolae Ceauşescu s·a afirmat 
cu putere, prin cuvint şi faptă, co strălucit promo· 
tor ol unei noi gindlri in viaţo lnternoli onolă, co apă· 
rotor coruecvent şi hotărit ol o~plrotl ilor fundomen· 
tole ale popoorelor, impunindO•se în conştii11ţa in· 
ltegil omeniri co moro Erou al păcii, inţelegerll Jl 
coloborărH Intre toate noţiunile lumii. 

ln aceste momente inăl!iltoore, de vibrată trăire 
patriotico, Comitetu! Central, comunittil, întregul popor 
tfi uprimă inlr·un singur gind voln\o ne.strămutate\ co 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu să fie reales Io Con· 
gresul ol XIV· leo in func1io supremă de sec„tor ge· 
narai ol Partidului Comunist Româ n, de a continuo 
neabătut, sul:> steagul de luptă al gloriosului nostru 
partid, s lrlns uniţi in jurul gonlolului său conducător, 
măteoto operă de edificare po pămintul patriei o 
celei moi drepte 'i moi umane orindulri, a visului 
de aur ol omenirii - comunismul I 



Hotărlrile Plenarei G. C. al P. C. R., 

ideile şi orientările clin magistrala cuvlntare 

.a tovarăşului Nicolae 

OpţiUni de insemnătate istorică 
pentru prezentul şi viitorul 
României socialiste 

„De la înălţimile Io care am ajuns se văd acum clare piscurile inalte şi 
zările minunate, luminoase ole primăverii omenirii - zările comunismului. 
Să facem totul pentru a străbate drumul pe care îl mai avem într-un timp cil 
mai scurt, in deplină unitate a iintregii noastre naţiuni I 

~ n cron ico tot mul clen-

i sli a \• lejii noasl re 
pol.itice, p1in documen
tele adoptate. prin cx
cer.>1 lonaJa cuvinlar~ 

rostită. de secretarul general al 
pai·lld ulul, tovarăşul Nîcolae 
Ccauşesc.u, lucrlldle recentei Plena
re a ComlLelu.lni Centrul a l Parti
dului Com unist Rom ân se inseriu 
ca un eveniment dl) in.'iemniUate 
i.storiclf.. pentru d estinele pop<>mslul 
nowu, pentl'U preztmtu l şi viitorul 
Uo1U,uniel i.odrulstc. 

Dupu cum se cunoaşte, Plenara 
a hot4rit in 011.anlmltate ea, in pe
rioada 20-25 n oiembrie 1989, ll'l 
aibă loc CODgresul ol XIV-iea al 
partidului şi au !ost stabfllte mii
surne politico-organizatorice pri
vind c-onvacaren şi pregl'lhrca ma
rel\ll Corum al comunlsUlor români. 
ln oce.sl cadru. PJenorn. n dezbîltul 
şi apt·o:t>nt doct1mentc de lmpoi:tnn
tn <lcoscblţă : Prolc.iţul Progrnmu
lul-DirecH\.'ă al Congr t>su1ul al 
XTV-lca. al P.0.R. <'U pr lvlro la tlez
' 'ollareA cconoanJco-i;oolnli\ 11 Romll.
nle l in cincinalul 1991-11195 şi orl
enfâ nJo ele perspectivă piuă in anii 
2000-2010 ~l Ptoiectul '.rezelor pen
tru Congre511J a1 XlV-lea p rivind 
duvollarea soclelăţU romnneşU, 

perrecjionarea coo ducertt economi-
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co-socWe, dczpoJtlU'ea democraţiei 
muncitoreşU-revolullonarc. c.rcşterea 
rolului Partidului Clomunlsl Român, 
J>ttfeetlonarea actlvllitll ideo
logice, polltlco-educattve, ri<1foa
rea nivelului de cunoaştere 
şmnJUfcl, de culturi , a con
şilln~i r evoluUon are, r aportul 
de Corle ş i clU'acler ibllfoi lc funda · 
iuent.aJe ah> s ltua11c.1 Jnlcrnulionale. 

Sintezii. a omplelo1• :1i rod.nic.:elor 
dezbateri dcslâşura~e m nl bin~ de 
un an µe ba7...'l 'l'czelc1l" clin opdHc 
Hl!JR şi a documentelor mareLui !o
rum democratic din noiembrie 1983. 
neeste documente fac o m.ngisL~'IH 
analiză a drumului slrlibătut de 
(>()porul nostru in dezvoltarea sa e
conomlco-s lclillă. în Cormttrea na
rlunii şi A sl:SlUIU( naponal unt1ar, 
în dezvoltarea genenilil a !ortelor 
de p roductie, a .ştlmtel, culturJI, a 
marilor înrăpllliri obl.inule în con 
strLlclla soclaJLqmulu l. st.nbilind tot
odă,~ or!enlăr;He de parspecLivli prl
vlnd dezvoHa.retl pntdei no1;1slre ip 
nou:i efopu, p)mi î'n unii 2000-.2010. 
Di>c:.uinehlele si'nt s(1pusc dezpatetiî 
brgr in întregul pnrUtl, iJl organi-
7.aţine de masă şi obşteşti, cu intre-
gui -popor, un loc .i~J)ortant t"e\•c· 
nind î'n aceastu pnvlntă prese!, 
.dupfi care v<>r fi prezentate Con
gresului al XIV-IC1l ni pm1.lrlului. 
~latlşUl t'Omfinl, all'lluri de intre-

NICOLAE CEAUŞESCU 

~uJ pnrlid, de î ntregul popo1· n,11 
luat act. cu deplinf! sa1îsţnc11e şi 
mind.rle pulrlotica. de vPt iunlle 1s
loTl<!c ule recenlt-1 plenare a C1>mi
ll-tulu1 C:enu·:iJ al purlidului. indco
liebî de Uotărirea cu privire ln rc-
11lciceren to\'arli;.-Wui !l.'lCOIAE 
OEAlJŞl~SCU in runc(ia de ·Se<•rerar 
gl!1\c1·a1 l\I Pu1·1ldulul Comunist flu
mlln. Pr o cei m11l innlnta\:i ,rep1·.:-
7.Cl\lnn1 i 111 săi, plenara H ndus un 
omraglu vlllrnr1'l, inăl ~lilr111, Elrou1111 
in11·~ eroii nenmuJul. d tlnl cKr>1"<$IC 

prc1uiril şi profundei re~unoştlnte 
pc cnre 1n11cn~a noastra na!June o 

1>111n·lt. lnvm L\şu I 11i N icul ne Ce::tu\:e~:u . 
su11lucit mlillmu şi pmriot inrli"1ci'l
rn1. ilustru gîndilor revuiLlliunnr. 
~lo'ninl liluritor aJ celei mai luml
no:ise epoci d in isroria ţin·al, persn
nnlllale proomil'lcntii n lumii con-
1cmpc1ronu. Acest consens ~itumlrn 
s.inLel i.zenzr1 con vloi;etoo nestrllmu~ 
tattl n tuLurtw cel:l•ennur Ronif,nic.1 
socl{l llsle. a t.eslalll de tpsă~l vlntn 
ii<>11li rrmrilll in anii socitillsmului 
- şi cu detasebtrc dunfl. \<>n~resul 
al rX- len ni partidului - <:ă Omul 
de excepţie. care a adus prln sln1..• 
patriei sl:•ăbun~ o lmpresionnnl!1 
p1·01ecţle de univcrsali~te, "sie me
nit si1-şl de.siwlrşeaseL. misiunea is-
1or lc1i incrcdln\ntf1 de partid şi po· 
por, !):'l gnr:1nteze conlinuilatca pro-



-·· CC$1Jlt11 d\.' LJ1.11·lr~ a soc:ietu\11 socJa
Hstc rnutLUa1e1·a1 dezvollale şi de 
înaintare n Romunlel $pre comu
n.Ml. Nwnai avindu-1 în !runte pe 
lO\'ill't\şul Nicolae Ceau esc:u, cru·c, 
prm LOUcrt~ S<t vlată şi muncă. s-n 
Jdootlflcmt lntru lotul cu lnlerescle 
\ 1tak· nlu lttl•<!g li nntiunl, popo1'Ul 
1 om.in va ndăuga noi şi miin~\c i n
J:îpLUll' 1 ln Ct.'le de pîn:1 ucum. osi
" u1·inl1 ri(lilmNa \i'irll f>t.' cc.le mul 
mnlle CLllm1 c~ progres .şi cl,\'lllw
\lc, th.: gltJ'1111!, dem,n1t11t-c şi mr1rel11::. 
„ llc nl ru antnu - arilhl lova 1·1lşlil 
;."\11~olue <.:cauşeseu - nu c.xl!ili& şi 
"" v~ e--;Isl" nicio1latâ tel mail intlH , 
i.1111ru111, tlcc1l c.1U7.a socialb mului, 
a comunis m ului, cnuz11 bunishlrlii 
şi l~ riclril poporului, u m!ireţlei s B.le, 
a lncJe111!Jl cJe.11jci şi s uvernnlllUl p:a
tricl noasti c l!Ocfaliste - Republica 
• oc•h\U.s•.1 Romiinla", Unindu-şi 
~lnsurllc 1('11' cu cele ale luluror co-
111.inl~l1lor. ale lulut'Qt:" cetft\enlJor 
putdc1, ziarişril , to\l lucmtoni pl'e
sc1 1•or11 ancŞlt sus~in cu toată cf1l
t1u1·:i şi rru•1rutat~::i revol1t~r1onm·t1 Js
'"rlca lmh1rlr~ 1,1 plennrel Comilel.u
ILu t:entral, v!izind în jl..'eM!n in
sf1şi ch'-"l.tt~U vilwrulul de ni1r nl 
no{1unh non.c;Lre :>Oct.allste. 

.'\„'\emenen inl1'egUl.u1 papor. zln-
1;o:lli l * luci·utor11 <lin presă s-uu 
nl:'hu1a1 1.?:lpeC1uo:mlui timnglu n
du:. do l'len::ir.l Cotn1tetulul Central 
l1wm 'l<:l'I nc:ldl'.'mieinn doctor inglnc.r 
liLENA CEA UŞESCO, eminent om 

poU1.ic şi snvunt de fargll recu~ 
noaştere lnterna \jono.Jtl , mlllt.ant d e 
seamă al parUdului sl statutul, care 
aduce o conlrlbu~ie remarcabilă la 
ln!ilpluhea programelor economioo
i.ociale ule tli.:-li, la fnrlorlrca şlf. 
inţel, invătftmjntulul şi culturii l'Q· 

mitneştl , Ja dezvolmr('!l generali\ n 
palrl<:!I noastre. 

1'art1clpanţll la plenară şi , imvre· 
una cu .ai, pn n lntc11mecuu1 1eiev1. 
zoal'clor şi apurntelor de radio, l<>ll 
<1ela \.enli p at.r tci lllL urml\:rH ct.t un 
vhl ş1 ptot.U 1nd lnte1·cs mugi&traw 
cuvintare t'OStlt!t de lQvară.ŞUI 
Nicol:le Ce;:iuşescu, nouu mărturie 
a rorţe1 analitice. t·igorH şllln1J!1cv 
~ deschldef'il spre lnnolr~ ce cnrnc
ltmzeazn ir1lrengu acUvil3\e n sec~
taruJw genernJ al parUdului nostru 
Allata asUl?.i pe masa de luoru a 
nonslni, a tuturol', ncenst!l cuvima-
rc se constituie intr-un dooum\fill 
de excep(ională valoE1re teot'all~ 
ş 1 p118._ctlcâ, •SUsllninct orlcntărlle şl 
sardn ile pnlnclpale pretlgurnte pen
tru perioada urmut<larc în Pi:ogra· 
mu.1-Dixedlvă „ şi ln Teze le Congre
sul ul prlntr-il slntezl\ slrălucltA a 
Cflncepte?lor, tezelor şi e:xperlenţci 
pal'ltdului Jlostru in făurirea or~n
du1r11 socia.Hstc. Con~pte. teze &i 
expcrienlă cc. demonstrea%ă, pe ba <&â 
de capl~. de reallt~ll pnlpnblll!I. con
crete că numai soc:1nlrsmul putea 
să asigure, intM> per loadll Istori
ceşte scurtă, llchldatea 1oapo1erli 

ş1 sfiră c:lel, p til<lrnica dezvol'tare c
cunomlC.'Q-:.oclnJa a \,â.tll, adevdrtua 
ei indcpendt:n111. Creşterea produc
\ lei i nausll'fale de pe.st.e 135 ori, d.1fl 
care de 120 de ori după Cong,resul 
u1 I)..-1en, a pruuuciiei a::ricole de 
peste Zl.'<!e on, din cure d~ şase ori 
după 1fJtl5, a vemluJu.l nnt1onnl ele 
peste 40 de t1t·1, clin care de 33 de 
ori fn ulluull 24 de ani - falll nu· 
rn.ni o parte din lmprcsumanlul to
blou pe ca1•e fi in~ă\işeazA a..<it:iizi 
R~nmlriln socla'ILc;I â " . lu tlel 40 do ani 
de \!l>ns truc1ie suululis tll t1tăt11 
tovuruşul Nkolae Ceauşescu - şi 
îndeosebi dupâ Oonf re&ul aJ IX-iea 
nl partidului, m JOUS, poporul ro
mân, sub ooncJucereia irloriosului 
nostru v:U'Ud comurusl, a strlibătul 
DlJÎ muJLe t·lapu ~lorice şi a ajuru; 
la un asemenea nivel do d~'7.vollaro 
~onom1co·socia.h\, de oivUizn\le ge
nerală cum nu s -n realizat in&r-o 
perioada de sute de anl şi - aş 
subJinfa in mod dcosebJt - in Ju
treBKa porloadd tle tle-zvollue ua
p lla11s t11 k „ 

Fli.ro ind?lalu, 6Qclâllsml.ll şl-a a
tlnnal cu tărie .c;uperiorllatea nu de 
Io sine, ct prin munca eroică a ln 
tregwul nostru pof)l)r, sub condu
ce'C!u cln..W1.lilonro a partldulul, pe 
ba~ unei strotegli adec,·ate condl
\ illor socinl-coru:rete ale \ărll. F1ind
c!i noi am considerat cli noua orin
duire se real11.eazA în c€lnditli dl· 
verse de la o iară Io al ta, neexi's-
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„Să facem astfel incit intreaga noastră activitate politico-educativă să-şi 
indeplinească în mai bune condilii ina~ta misiune în realizarea obiectivelor 
de perspectivă, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres şi 
civHiza~e I". 

·tind şabloane ~i " modele"t daram 
avuL per;manent ln vedere că aceas~ 
ta nu se poate in!Aptu1 declt pe te
melia princlpillor soclal1smului şti
inţlNc, a lnlUurlrJI lnegalltllţllor şl 
a asupririi o'mutuJ de- către om, 
prin făurirea unor relatli noi de 
producUe. a unei adevărate dreptăţi 
~ocla~e. Am .co~lderat, totodată, CA 
proprietatea tntreaulul PC>Por fi pro
prietatea coopentla&I rep.rGJ.nll 
una dJn eerlntele vitale pentru fla· 
rl.rea nou o.1'lnau1r1 aoetale, condi
Ua hotăritonre a conducerii planl
ITcnte a economiei naţionale. Astăzi 
este limpede pentru orice om de 
l:>u.nA ci;~UntA eă fărA exlsten,~ 
proprJetAţU socialiste noi n u am tr 
-0b~lnut succesele cu care ne mtn
drlm in n lcJ o sferă a producUel 
m:l~erlale. De aceea, de.zvol ta11ee şl 
perlectlonarea proprietâtu socialiste 
reprezintă o preocupare importan
t.A, prlorPtară a parttdul'UL şl st.a
t.lf);ul no8tru, pomll!,dil-~ :to.t
deauna de la 1~1e pre~nte şl 
vliloare - generale, de grup şJ ln
divldµ&le -, de la necesitatea prorno
vih'IJ in t'Qate sectoareJe a cucerl
rilor ş!JinteJ, tehnldi şi tehnologiei 
contemporane. a cl'eşterli gradului 
de cunoaştere şi conştilntii a pro
pr:etarlJor, producăl-0Tllor şi ben~
ciarflor. a capacltăţll lor de admi
nistrare a avutiei na~ionale. Sigur. 
răspunden~a presei în acest dome
nJu este una dinlre cele mai marJ. 
ziarlşlil putind contribui tol mal 
puternic, prin mijloacele de care 
dlspi.m, la inUirlrea şi dezvo'ltarea 
proprlefA:til socialiste, rnllltind pen
tru buna gospodărire a acesteia, dar 
şi r ldicîn'dll-se cu fermitate, cu Ln
transigenfă i'rn.potri\la celpr ce aten
tează. la awlul obştesc\. vor sli ob
ţină veni~ tlră munca. Dupli cwn, 
aşa cum ne inde:lmnă sooret.arul 
g~erail al parlld:\llul, va trebui sli 
dăm o replică ho!.ă:rilă oricilrei ia
cerdri de Imixtiune, de Jezai·e a 
unit'ăUI şL indivlzibiHtă\H proprle
tlitii soclallsfo, de ·dlml.mmre (I ro
lului unuia dlh cele mo1 traln:lce 
fundamente ale noii orinduirt so
ciale. lntoarcei·ea la anumi•e forme 
al.e proprJ;et:ătl1l capiltl'llsle - chiar 
a m:lcJI Pt"OJ>rlet~ţl - ~mnă o 
dare înapoi cu zeci de aru, in...eam
nâ a pune ln primejdie, mnl de 
vreme sau mai tîrzlu, nu numai 

.f. 
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c;lezvoltarea soclallsmuluJ, dar tn
sl[ş.l dezvoltarea economico-S<)clal.A 
a po~or, bunlstareo şi lnde
pendenia lor. 
De~. p rlvlnd ln urmJ dru

mul pa&'<:Ul'S fn cel 40 de ani de 
conslructle soclallstA, apare llmpe. 
de, in lntn:aga lui măreţie. marele 
adevăr ci partidul no1tru comualsţ 
tl-a indepHnJt exemplar m.l.lluea 
sa ldorfd. ile d•tepment revoluflo
nar, de centru \fltal -1 lntresU na
ţiuni, călăuzind poporul pe calea 
edi~clrl\ Db1i ol'indulrl. Ou deose
bire se remarci preocupai:ea ron
secveatA a partidului mal a'les 
după Congresul al lX-lea1 de a lm
prllna rl'oi rihrlur.i de dezvoltare 
ţării, de a accelera progresul el e
conomico-social, de a Institui dla
IQllUI vlu1 permanent, cu poporul. 
Nici un partid dJn cite Dl.l !Olit în 
îndelungata ş1 zbuciumata noaslrl 
istorie nu a slujit mal bine intere
sele patriel decit n !~cut-o şi o face 
parUdul unic al clasei noastre mun
c.itoare ŞI , de aceee, întregul nostru 
popor recupoaşte partidul comunl:st 
ca fol'lă poT.iiicA conducătoare. Un.i
uttea s tdnsâ a poporului în jurul 
partidului, sh'în.o;a coeziune a socle
tă.\i1 noastreRinL reallt6ţl deilnltorll, 
prQbind cu puterea :faptelQr cli .nu
mai unlli am putut dobtndi marile 
victorii cu care ne nrlndrlm. Che
zăşia viitoarelor noastre lzb1nzi. a 
înfiipluirll e.xemplare a programului 
de m1.mcl1 şllJUp'tă revollitlon.ară pre
llgurat de ProgramuJ-DlrecHvă ~: 
Tezele pentru Congresul al XIV.:.iea 
al pa,rll~ulu.i o repratnUi numai şi 
numai. unitatea in jurul partidului, 
forţa ei lnvlnclbUă. Apar cel put in 
stran ii, slirnind nedumerire şi chl~r 
îngrJjorare, tendJJl,~e1e dln. unele tă~I 
de s.lăbil'e o rolului conducător aL 
parUdulul, ca şi unele con.ceplll de 
rein.toarcere la aşa-zisul slslem plu
ri.parll'l. Aşn cwn sublinia loyarâşuJ 
Nfc0l.ae Ceauşescu, "nu exlatl 11 nu 
poate e);Jsta perfeellonarea fi de•
vollarea. tGelallsmahd firi un p,arlil.l 
unic al ..claiiel mQJlc:Uoare, cu o con
cepfle revolatJonari de.pre lume şi 
viaţă, car e. d acţioneze cu lerml
tato pentru . unirea tntrqulul popol' 
în apAraJ'ea; ·CUCCJ'lrllor 11oclalls mu
lut, pentru dezvoltarea aocfllllsmu
lul. rJlllcarea buwtirll popoarelor, 
inlilrlrec lodependeotel şi suveranl
tilţU $Adi, pentru pace şJ eolabo
rare intre toate nitluntle JumU " . 

Dintr-o perspectivă larg cuprin 
zătoare, sînt relle.fate .rn recenta 
cuvintare a secrcit.aroliJl g~nera1 al 
partidulut multe alte Idei şi t.e1.e 
noi, ţ:are pun ln luminii forµ. f!l"n
dliii'I teoreUce a tovarăşului Nicolae 
Ceau_şescu, preocupareG sa sta
tornică pqntru aprofundlll"e.a noi
lor fenomene apărute i'n viaţa eco
nomfoo-soclali a tării noastte, n 
lumii contemporane. Idei şi Leza O&J"e 
reprezintă tot atitea Izvoare de for
lA pentru mijloacele n oa.ilre de ln
fatmat-e şi de educare, radio4I, te
leviziunea. J>resll. chemate din nou 
..sA acuonece cu bolArire, intr-uo 
t1pfJ'lt ele eombatJvitate ş i lnJ.ransl~ 
1enfli revolattonarl, lmpotrlva con
cep$iUor retro,rade, impotrlva. mls
tlclsmulu.1. tDvfnlsmuJuJ, antlsemltla
maluJ, • tuturor formelor de aesbl
nare fi lnulljblre a PoPoarelor" 
şi. de asemenea ,,al publice sau itil 
redea la racllo şJ televl.dune munca 
şi aettv1'atea voporuluJ, tli adopte 
o atltucUne critici laUl de diferi
tel e 1>tllrl neptJve, contrlbulod activ 
Jm 1enerallzarea experienţei şi a cu
noşUnţelor i naJntate din 1t1ate clo
menlUe de activitate, la ril.spindl
rea eonccptJUor celor mal tnalntate 
de mund Şi vla~. a principiilor 
socialiste, ln toate domeniile". 
Aşadar, prin intre.aga l1>r des(li

şuro1·e, prin documentele dezblituto 
şi aduptale in unan!milale, lucrările 
recentei plenare a Comllctulul Cen
trnl indreptătesc apreciere..'\ că ele 
r<'P~tli un eveniment de însemnti
Lntc Istoric§ în via~ partidului, o 
poporului nostru. O nouA st strALu
dtă Elovadil cil d1·um·o1 J1c care 1-nm 
nle3, sub conducerea partidului şi 
al marelui sliu conduclttor. toval'ăşul 
Nlco1ae Ceauşescu, este i0n!ctLl drum 
pe care vom putea ajunge 'ln îm1~ll
n1rea 1deahtri1or noasfre de veacuri. 
Nlmen.J ş1 nimic nu nl' va putea 
abate de ln acest dru rn, de la tehL
rlle noastre supre)ne. Să 1·âspundem 
in modul cel mal exemplar, ,prin 
inlrena.i noasti·u ncti\lil.ate, vibran
h ?lrJ1· indemm1ri ale secretnrulul gc
neml al partidului : ,.De la ilÎAll.J
mlle la cart am ajun.q, se vid acum 
clnre piscurile înalte şi zll'llt minu
nate, lumlnotlSo Ilie prlmAverll o
anenirb - ziirill' comunismului. St1 
facem lotul pentru a s l rlibale dru
mul pe care ii mal avem inlr-u11 
timp cit mlll scurt, ln deplin! nnl
lafo a inlresii noailrt" naţiuni !". 



„Poet al poporului său, Mihai Eminescu a lăsat posterităţii imaginea 
unuî artist legat trup şi suflet de pomîntul ţării sale, de aspiraţiile spre mai 
bine ole maselor populare, receptiv Io problemele majore ole epocii în 
care a trăit, ale luptei pentru apărarea şi afirmarea fiinţei naţionale - care 
au constituit in permanenţă inorul veşnic viu al minunatei .sale creaţii". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Simpozion 

Centenarului 

omagial 

Mihai 

dedicat 

Eminescu 
ld Ateneul ffo1nâ11 s-ou de.S"lcî4urol, mar11, 13' Iunie. 

f ucr.ările in plen · ole ~lmpozlonulul omaglol cormlcrot 
cenlel'!orulut M!hol Eminescu, in orgonixorea Consiliului 
'Cl!llt'l~i l ~I Educdlfei S9cîolisle ;ti d Uniunii StrHlotllor 
din RcpVbllco Soclol (stă Românto. 

l ei monifO'>tor,e au partlcipol tovoroşil ~mit Bobu, 
Constantin Olte.onu, Dumitru Popescu, Suiana Gâdea, 
Ioan Toma, Ion Urs" . 

Au luat pacte reprezenton\i <Ic frunţe ol vie\ii culturol
.ştlloţltice din ţaro noastr.o, precum şi oospeti de peste 
hotare, cuooscătorl ol operei ominesdcn·c. 

ln\(eogo efe.sfă.şufote. p sirnpoz1onuU1J ~moglol, caro 
incununoazo bogota suito de manifestări or9onbote Io 
otcffe şi sate cu· prilejul acestul :Mtonor, s-o a flat sub 

serî1nul ideJlor ~1 op[eol~H lor cuprinse i'n Mesajul adre· 
sat padlcip.anţllor de tovar!şul Nl(:OLAE CE~UŞESCV, 
secretor generof ol Partidului Comuni~t Ramon. pre.
~edlritele Republiclf Socloliste Românlo, mesaj primit cu 

La .Botoşani 

manifesto.re omagială 
a presei 

,.. 
romane 

profundă -$otisfocţlo Ş.I gtolftudlne de către porlicl
p·on11. A·preole~lle forroulote Io odreşq nobllel irnlsiunJ 
educotillo o literaturii şi o.rtal, caldele indemnuri odre-
sot·e creotorl'lor tle o„,şi pupe talentul şi puterea de 
~un"o in sluj)>a dspltolJllor legitime o1e omeplr!i de 
pqce. şi' ·progre.s pe planeto noastră, ,o nctbllelor Idei 
umaniste de modelare a conşlllnţelor- con.stltule pe·ntru 
toţi' o.omenii de ortă şi cllhUl'ă un mob111i:oloi' pJogrom 
de octiune in vederea realizQrll unqr opere vqlOroos~+ 
care. să vorboos.că po.sleTilătJI despre mâreţele lmplln1rl 
alo prezeritului socidJlst. 

Ace.ste glndurl şl sentiment,!?, pregnant pusp in evl
den\O de-o lungul, desfq~urănl slnipoi.ionulul ndţi.onol, 
s-ou regăsit in telegrqma pe core portlcipanţll la ma· 
nlfestcireo i:le Io Ateneul R!)mân 6u di:lreso.t-o, Io ln
cl1eief1Jo lucrăl'.ifor. intr·o at!ÎloslerCi .entutlctsl_ă; tqv1n~şulul 
Nlcoloe. Ceauşescu, secretor general ol P.ortidului 1Co

muolst Rorriân, p-roşcdlntelo Ropublicll Soaio!tst-e Romon'io. 

Eminescu pablicist 
Sub ·ocesl generic a oYUl 'toc Io 

BolQrOni simpotlonul organlzo.t 'de 
către Co.ns\livl 'Zl oriŞtllor, fiolo so din 
lo ~l fi redoct.ţio ziarului ,.Cloi:1otul", 

mat, pe scurt, inc.ă din nu~ărul 
\recul. 

defe ea ele se constituie intr-u11 
tmpreslol'.'!ont omagiu !Jdus de ,90• 
:retori nemuririi sole ş,î, totodată, 
t·ntr~o contrlbuFe Io mol bund ,c\J. 
hooJtâtii o cro.'o\!e.I sole p:U!;iHclr
tlce, port~o Geo mol întinsă o 
operei antume. 

cu sprljinvl Comit.olului jude\aon de 

cul turo ~J ~d~colia soclplisto Boto· 
şoni, mohlfestq(e de.5p(e oi c9.rel 
program tovisld noo~lril o tnfor· 

Acum, la impllnireo unui tecol 
·de. Io tracerco in Cl'tcrnltote o Iul 
Mihai Emlnescu, prezentam d 
Uto.rllor rioştrli fie ~I frogm~ntor, 

.comuriicărlle ~I lntier\tenOlfe sustl· 
nule cu oce.s-t prilej, ovî"p in vcr 

Locr5rlle ~lm])(>z[onulul ou rello· 
rot !optul că „omul deplin ol 

--------.- _____ ... 
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culturii româneşti" şi-o pus pece
tea de neconf·undot o genial ităţii 
sole deopotrivă asupra poeziei şi 
gotetărle l, contribu!lel sole esen
ţiale Io inălţoreo in univorsolitote 
o liricii nolfonole odăuglndo-1-
se şi oceeo, tot otit de voloroosâ 
şi troinîcă, Io innoblloreo prin in· 
telectuo'lls1ţ1, .erudiţie şl molostrle 
o mijloacelor de eKpresie ole pre· 
sei, tocordoreo el Io o tcmotlcă 
f undomentolâ. 

De altfel, după cum remarco, 
in cuvintul său, Comellu Sturzu. 
redoctor-şeJ o l revistei „Convor
biri literare", imoglnco crea torului 
„astral", trebuie coroctotă, căci 
Eminescu nu or fi fost un more 
poet fără impllcoreo directă, po· 
sionotă in mişcarea do idei o 
epocii sole, in octuolitotoo sado· 
lă ~i politică. 

Din leciţia vietii integre şj e roi
ce, de muncă titanică a celui ce 
ne este „călăuiltor ol fiin\ei noas
tre moro'le", Ion Ţăronu, redac
tor-şef ol revistei „Cronico • sub
llnlo de osemeneo ongo)oreo prin 

Mihai Eminescu 

faptă, incă din fragedă tinereţe, de 
Io virsto de 20 de ani, in slujbo 
idealului nollonol - vis de aur al 
tuturor oamenilor color mori o i 
neomului, „ln esenţă acelaşi Ici 
toţi şi in totl timpii", cum spunea 
Eminescu insu~i. 

lo rindul său, fllozo!ul şi criti
cul ele. artă RodU Negru, pomino 
de Io publicisticei, insista asupra 
dimens1unll filozofice. demonstrind 
nu numai vostltoteo c:unoftln{elar 
d ~i origlnolilatea gindirii emi-
nesciene, spiritul vit.iondr, capa· 
citateo de o ontlclpo idei, de o 
ovanso teze ştlinJlflcc ce avcou 
sâ-~i afle_ conflrmorea in timp. 

ln ocela~l s pirit, zia riştii partl
cfpon\l ou relevat pollvalen\o ~i 
caracterul unitar ol vastei con
strucţii publicbtlce. • comunicările 
prerentole .obordind ospecte dintre 
C1;1c · mol Cliver.so, de Io co,nJinut11J 
mesajul.ul„ yolooreo ideotică, oţi
tudineo Iolă de problemele fund.o
mentale ole societă \ii romoneşti, 
fo\ă de dosele produc-Otoore pîn9 
Io opiniile osupra gotetăriei, prea-

,,omul deplin al culturii român,eşti11 

După ce a adresat parll
cipanţilor un salut calJ de 
„bun venit" , La~dr BACIU-
CU, secretar al Comiletului 
judelean Botoşani al P C.R... 
a spus unnă~arcle: 

Pentru că reuniunea noostră ere 
drept aenerlc „EmiTiescu - publl • 
ol.st", vă rog să-mi in~îldul\l i;ll 
tiimin tn această s(Crll de preocu
pări ~le poetului, c.u su.bltnlerea di 
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dttndu-l arUoolele politice, litera
t:e, cronicl'le dramal.ic:e ajungem la 
cencluzia că prin ele Em.l11escu 
este tot atit d.e marc. depHn, ac
tual C4 şi în poezie. Din articolele 
sale. i>crlse cu vervr1 pentru gaz~-

tele 1.impulul. oglindind adeviiru-
1·ne apocll sale, ne putem da uşor 
~nnma că a orca,t tm nou ~t st ră lu
cit stil oa:zetâresc, e>f a11stv, dihl fie
care /r~if. fnUStlnd ideffe. Emîne.scu 

cupărlle privind orgonlzoreo prolc
sionfJtilor presei şi virtu\llc stilf! •. 
tlce ole discursului. 
Găsind auvinm de loudo penhu 

breasla tlorl~tilor care a demon
stra t, ~I cu ocotlo acestui simpo· 
zion. că ~tic să-~l 'revendiec innin
toşii, sq le cinstească memoria ·ŞI e
xemplul, ,ll;ndl Andrieş, directo
rul Edltutii Junimeo - pre.z.enl lo 
Bolojanl olălurl de colegii gozc
tori, osemeneo celorlol\i scriitori· 
pu!Sltcl$tl mcn\iono\i - o propus 
stringcrco comunicării or intr a 
carte, căci „Eminescologia - sub
linia e l - nu este doar o ~tiin\â 
el ·$1 o condiţie esenţială a vielii 
noastre no\lonole •. 
Aşo cum s-o apreciat în lnchoiere, 

acest simpozion o reprei_enta l o 
incercore de qpro1>lc(o, sub sem
nul cuvinlUlui, de unitJcrsul ernl
nesclon. Prin Eminescu, gorolorii 
sărbătoresc limba romănâ. polrio 
romano, sub cerul elern pc care 
$1-o înscris numele. 

a !ost un publicisl. care a mllit11t 
lll'n.tr" adauăr, a biciuit cu uiru-
71mtii lntel'cscle înguste, de c~1liso 
ale polltl!C~eni~or dQt."maUiei. Eml
ne.'ll<:u1 ogl 1111.dlnc'J .nd.eva1curi l c epoci I 
sale, a crezui!. în bh"lllmla a~l<:>n1, 
a fost 'Un cot1ibatant ca·rr c1 /lnut 
l il 1writatea ffmbii 11Qa:>t~c. la no.ţfQ 
română alo cărd interese la-a n
r d rat prin scrierflc salt?. 

Exempllucind, pe Jarg, a
ceastă afinnal!e pdn a ru.co
lul „Băl.rinii şi tinerii", a
părut ln ziarul Tini11ul lin 
14 decembrie 1877. vorbllC1r ul 
a arAl.a:L in Ctllltimuu:o : 

Publidstl't'.<J lui Emlnesau - - ca 
de aHifel i:n Lr<l'!Sga sa crc.a.!lc 
:iîn,t. n stdl·uol t.l\ aemonsllral Ic că 
a fo5t „omul dnplin all cullui·!i 
r-Omfuieşll", cum subllnln Con11lan
u,n Noka. Ase.menea lui l.Alonardo 
da Vinci. t>Oetul de .i:cniu Emi
nescu .i imb1-ă\isal iill pr<?<X.'UpOrlle 
sale domenii rundamentale ale :;pl
ritualJtiitil umane. a că~l. a sl~
diat ş-I a creat fiiră od ihn~. s-n 
zbătut plnă la moarte penh·u <t da 
Vi.ală ~dellor, pentru .a,p11caroo lor. 
Pentru a susli~ aoe:e.asoUI aftlnnatlc. 
stau mărturie Caietele [ul - .a:Unte 
acum, ln xerox. Ln Botoşani şt fJ)(J

Le.ştl - oare plis~ consemnăţ1 . 
med~ta\11, lpote7.e cle mrrre .diversi
tate, orlgln.allitare şi pr~!U'l17.lmc , 
privind oo'ciologla. mozofi~. islo111'1. 
psih<ilogla, economia poJitk ii, mn 
tematica, astronomia. 1ehnic.a şi 
mecanica cere.ască ( ... ). 

Este nproa.pe ~ rnp()Sfbll f;I\ co
mimsurăm vo1umu'I de instl'uclie şi 
cultură al lui Eminescu. Am fi dt'
parte de a o putea ,face :;i nici nu 



cred că mol este cazUll s-o facem 
astăzi . Cind fl definim pe Emi
nescu ca om deplin a.I culturii, ol 
spiritualJUl.1il. să :ne emin q m de 
ror\a oreatoa.1·c. de conc~_p~cle şi 
formele <.'<merele a~e operei sale, 
de idefilc sale <leschizlit.oarc de noi 
Ol'izon turl (._). 

Sinl elemente care. chiar dacă 
a1lrnilem c5 la poet au Cost inlim
pl;itoare, la o a'nallză mal olentă, 
nu pnf ri t recu.te .cu vedere<i : Eml
ne5tlu. in sc<:olul a l XJX•lca, in 
vers <le aw·. ou ajutorul metaforei. 
o pus în evidentă ceea cc lilinstein 
a ealculot rlgut"l)s ştilntifa:. Acesta 
este un lucru extraordinar, care 
tine de cunoaştere, de <?ulludl, 
<'Ic-a dircplul Tev.e1.a,l(;lr şi , nş spune, 
chiar lulburâbor. 

A,.<:a sLfnd lucrurile, îi dau dr-ep-
1.alc lui Constantin Noica care. cu 
dfuve săptămfni inoinle de a pleca 
dintre pilminleni. duµă ce a Vizitat 
M1uzeu1 (le to Tpo1eşLi şi Muzeul de 
la Boi1t.>Şani, d,u.pă cc s~a ~~igurat 
că rn.aiHu;crisale eminesciene se 
aOă In deplină siguTantă , la des
pltrli1-e, îmi spunea: .. Nu uitaţi că 
ne a!lam la 100 de ani de la l re-

EmineSCU, 

cer~ In U1T1lvers a lui Emlnesoo 
şi lncâ nu-l ctmoa.ştem lndeajuns 
marea şi ato~uprlnz.ăloal-ea operă a 

(.„) Pe măsură ce au tosL şJ vor 
Ci desei Crale tal:nelc? scrJe.rlilor emi
nesc.iene ne dăm tot mal inuit 
scama că Em!ne;cu a fost şi ră
mine un „gigant" ca.re inoorpo
rcazi\ în opera sa n emuri toare 
. .si111tc1..a suOebulul Tomănesc.„ sin
teza ştU n\el, cugetărH, slmthi\ sl 
in sllrnc.Lul·tti acestui neam", că este, 
intu·~devăr ,.o ins!.llu ţie nallona
lll" pe care avem datoria s~o o
crotim sl s-o C'Unoaşte.m cit mal 
profund cu pulin\li. Cum ~punea 
Mihail Sadoveanu. avem datoria să 
ne aducem mereu am\:11.te de Enii
nesau. na. avem d:atmiia sll ne Q

duccm mereu aminte de Mlhstl E
ml111escu. să-l studiem şi sli SCl'iem 
despre creatorul de geniu. pentru 
cll, după cum afirma in!l!r-Wl stră
luci t M<Licol, cu zece anj ln ui·mă, 
regrctati.il proCesor-ga?:etar George 
Tv~a.şcu, .,iUliversul eminescian, prc
c11m cw cosmic, pc tnAsUTă ce este 
slrllbălut cu sporHe capacJllill in
vestigatorii. cu iaLil mai i ntens işi 
reproiectează d imensiunile". 

cel mai mare gazetar modern 
al României 

Aborointl iaeeastă temă, N i
colae DRAGOŞ, prlm-vlce
prcşedlnle al Conslllwui Z!a
rlşHJor. 1J)rlm red&ator-şeI 
adjuncl al ziarului Scinteia, 
a ară la L Intre .nlte!le ; 

Lu ~:ncepulul 6ecol.ulul, citnd Ni
colae Jors;a d't.-cl.al-a cil a apărui 
.. un nou Erninescu 11• rmpreslonat 
de mulllmea clar mal .;ilc:; de con
tlnut,uJ lexlt'lor purtintl :;omnât.un1 
Marelui Poet, tex.te ce începeau :i 

!i puse In v.afoare, !lln4 r>ml.t:!Se l!lc 
c<>lectllitor, f'l'e pagl~t1or rămase iJ1 
manuscris - se putea do.ar anti~ 
dpa dtmanslunea şi valoarea ope
t'ei publlcistl<:e emin esciene. Gra\le 
uoor indehmgi şj edesea C'Ompe
t.cnte opere de de.51C:Qperire şi pu 
nw·e in lumină ~ croaOel pu'b11cfs
Ucc a ce,llifi ce este şl va f i :tt~iµl 
lutelar 31 culturii române. azi. 
statuii !liră egal a Poetului i se 
aliitu1•ă. cu nimic mal prejos. Im
punătorul ,pomret <;1.1 zlarlslulul. 
Spre salisf,acţia :noasl:rli, generind 
un aes;l tlm iient:lment de demnl~tc 
culturală . dî~p~1~1r11 azi. Pl'th lu
crarea monU11T1enlală. ce e pe cale 
de ~ deslivirşl opera benedcclli1!1 
a lui Pe-rpessld us. de amico1ele 
PQeLului. rămase în coleclme zia
relor vremii ori desiooperlte din 
m il1e de iJ>Bglni ale Cnle~lor ~ml
nesQ,i~e .(„.) 

Act1v1.tatea publi.cisllcll a lui E
mln escu. investigată cu tnslrumen-

t~ şlirn.tlllce in anii din umll este 
perlodiz.ată i.n t.rcl momente d ls
lincte (vezi D. Va tamaniuc - .. Pu
blicisUca Jui Eminescu" , 1985}. 
Prima perioadă : intre IM Uarle 
107P, c,jnq iPUl;illdl prJm\llt ar~CQl: 
.,CJ :;criere crlllcil", in. Albirui d in 
P~ta ~i mal 1876 ; a doua Intre 
ID mal 1876, clnd lnl·rA .redactor la 
Curierul de loşl şi ultima sl.iptă
mină a Junii ool-0rnb:rie 1877 cind 
va părăsi rc.<lac\îa foii leşe.ne. în 
u mna unul ·lru:lden·t C~l!1,>ra1ld.ta,t ln 
explica.rea .dcch:lel. 'l.uale tx>tuşl din 
rn.lîuni superioare) şi ~ treia pe
rioadă. da la ziarul Timpul, cea 
mai lungă ~I producttvă - intre 
ootombric 1877 şi iunie 18tl3, cind 
se produce ta'3gica nă:rui~·e a Poe
IA13ill . („.~ 

D1n multele consta!ArJ .P.e care 1e 
generează studiul actl:vilAţil publ!
clslice a Jul Emlnesct1 se i mplllle 
una de ordln generai! - ~ a 
consecuenţei cu care şH1 aflrmaţ 
şi &usUnrtit idcUc. ci coerenţri arii
la.te nu 11.uma.l prfn sistemul da 
(lindire şi <ttţ/1tmenfuth~ ci şl prin 
ct>1tccpţia u111ta rl!. prli:i con 11ln~c
.,-ue ce veneau dfnt1'-o adincl ln
ţelegere şi cunoaşte-re e btorleL 
110 Honalc, a evoluţiei societtllil ro
n1ăneştl. dlntr--0 copleşitoore ş! 
nmlti1atc.rn14 cuuooş(ere urllvcr~a~ 
şt totodatif. d'in mţelegerca, deloc 
fdilică. a rccilitctţilo"r 'Uremii M.lc. 
care l -au suscitat pAtru'lUătoare e -
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nall7.C, tnlreppnse cu inskumentele 
şi GObrl.etatea cer.ceUitoin.lllu11, a sa
vantl.llluj, dar şi Jvh-ca unor te.'<te 
ele o dlnaml:tai:dă expresie pamflc
tarli . CAci Eminescu e fost in cel 
mai înalt grad un milirtant, „un 
combatant" cum 11 ntlmea Călines
cu. LntTc ldei~e esenţ~a.le pe :fun
damenll.u.l clrora şl-.a tnălf.at qpera 
ziarlstlcll, s-au ac:J.a~ în permanenţâ 
cele pnvlloa're la naţiune, ca pla
tră unghiulad u tnsăşi int;elegerii 
istorlel şi existentet popoa:re1or, in
gcmănln.d-o şi condlţiorund-o de 
exl$ten\a ~elor munclţ9a~-e, in 
prlmuQ .riind a ţărlinlmiî, eăvela l'"d 
&'lus memorabile elogii 1ptin e>crii;ul 
său graYat 1n marmura n epieri
toare.( ... ) 

Emlnesou îşi spl'ljLn'ă in!Crederea 
pe tArănime, într-un moment ctnd 
noua Q1:asă ţ10zi!Uvli, mU!llcllQrimea, 
abia Işl iaristaliza lQICuil in &Oclc
tatea l"()llT'lâ:ilească, neopunind-o e
cestola din urmi\, int.ru\cit cum va 
aflrma fără echivoc. „fieeare şi 
mic şi mare - indlvidl11, ca şi 
ol.asa sodală - daitoreşl,e un ec'hl
v.alent de .muncă socletătii ". ~ a
ceastă sO!cictate modei,mă , ţA:rft
n lmca \Yenea <:u v!TtUţi'le-1 tr.atll · 
lfrmale. t;ă:ranul filnd .~producă
torul materiei bruleu pentru trt;~ 
bulntelc noii soclclă~i. Din acens
tl\ optică a aotu.alitlUli va sonda 
orgn:ni~rea ţărănimi i tn vrem.uri 
de str!lb lftllinte şi ettolsm i&k>rlc, 
desclftind m ele faptele de patrio
tism ataşamentul la l}lla străbună, 
la u!a<111rne şi rltualur}le unei cl
, ,1,111.a.lii, consacrate de o sev'!TA 
scl~le a \.TCrnurllor (.„) 

Poetul se va Jnveslii cu dre?ti.ll 
d e '1 ple<:lu cauw po;po~ui. ~ 
t~mclin etiruta va eşc-l.U 1[aresc tl.\
rănimea ; va jnfllli~ cu vEdl mih
nJL polll~ianjsmul fan!iaron al 
vnm1il sule şi va dGj)linge <..'tl'l\Cll-

7 
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Ua ·P:'llUl)>eră a ~elor ce au QUS pe 
~eJ.'l•I ~<lir1 pri n veac.µri, llCl.ra. M.Jl 
intH, o ,C;Qt'lSfiataire cu cu~·act~· ge
?Jeral : ,.Chiipul unul ~n rotrnin 
<Xm de Ja '(aru, \Tiil t, bi aer JJl)ei-; 
se<unălllă <lf.l '1"1 U:Yrld'Uhri st~u:s tic 
put.et11 dirn \tm.t>1-a Lirbl'l'Gi1or. Cin~ 
1a umblst p;rm sate1e n~h'e. ro'li 
<iles prin ţ,eje de ~ şl .,de baA:til, 
a !PU,lµl oonsta·t:i că d-ahâa din tiret 
i.n trei ('US(!· se· g~'*'-e cJ .ra:mn~~ 
ca~·e ~ii 4llbă un ~U. m.ulit dui. şi 
acela sJa'blJ g.all.il1'1li., llihni(i 1>i chi
m,1.tU. de (iu.gu,rl per.manertt<? u. 

Sen!llmen;felle de e t.a.<;;arneţi:t f.a ţii 
de 11.~r<lini~ 1ni se, <zyrt!sc, cu·m 
s-:a Uu:e1ioat .. s~ se a()}'edite7A! de că
tre spill"lte i1nteresatc sau 09luze, 
Ila ev'ooetr~· ţă,Pan-1.1lui tml,ii treci1 t 
in~~lil'l.at _şi i.ili.l.ilc. .E.le ,v!itlesc o 
-soUOOri01u·e şi :c~utm-e- de sol\IW 
~nt.rU- ţărănimea vJ·emll sale ; im: 
solu~.llJe Je ·l-ntrevetlea itil-r-o :altă 
alcătuJre in Ol'Îin'.duitll'lllor VJ'emi~ şi 
iotr-un ailtt tJJp de guvernare. 

F1l'eştce. a·po.i·da,rea proP,!einel lă-
-:i:itni-m U Gmbuaică . l n 1p.u.biliol$iiica em\
nescia1nli, m uI1t mai complexe. ,şi 

'n tUltl,1<ai'te ~~t-e. .9.e Jia ~olul uees
tefa, în «11.ilicarea valm%.'lr spid'i
tuale .şi m „n-ale pb;rii ~;a. de p~lcHi. 
chcsţ1un(Je demog1'.a'flfce. 'Ci.I fn
dr~pţă:ltlfo P oeQ.11 amguimeirrtea~â că 
i,n.."IUŞJ m e.rsul lst-0nîoo. -stadiul de 
~ivlQ1lzat1e Ia ~e se a'f!l,ş oodel?h" ' 
1.n vremea sa. ®t.Qi:r.au 'ITIW.t aces
tei clase. 

·rn opera lui Emi1.1e-sc1J - penh'u 
care . .molii.mea de fbazll .a ec<mo
m:lel ellâ .munca i?i inu <idml~ 
lpl::llV!l~'gii"'J" - cuirn con-stfliia Căli
·ne.sc.u - t;ăraaiiul iş.I ~ a fla firesc 
mi ltx: de tnlUetalc. Mon>U'lnenlnl. 
pe o.arc · h1 va înlh11\3. din c1,vln.tc 
l~!Pinate si ad.evăi:ate, oob1valeazll 
cu 1na VU'\irea şi 'l'twOl Ui\lO:rntt•oa 
Ji mbaJ~u1u1 !i>U:l;>liPd'Stl't. mi ,numai 
p'enbru v„emea .Crnd 11 .!fost htdit 
Aces-ta. De adăugat di Emilllescu a 
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TeY!}luţiona~ inu 1wma1 ilimll.ajul 
pubJ1c1stlc. ci iiru;ăşl C-OTiceptla d es
f)ce m ls lt:tncâ Şi JO;oul ;pl'esei î11 
vl1,tţa iSQCleti\.t,t i . Oum (?'.$le el.mos
.cut. in <primn i n H;octl.vă de .orga
ITT12r,u'e cJ dariştilor iEmi n~i:U a 
avut un rol doolsiv. ma nl.fe$1Jn
d u.-se şi .i:n atam tmptaj·u:rări co 
un veri tab li1 gaze har p o llli c. 

Fiid i a cl\de<,l în e.r«it•ea a·;upra 
cijrek1, cu. mtillă v.rein~ fo llt·mu, 
atrăgea aten\la Citfi11esc1.1. i lusk.1.l 

şi t.negaaa.blil.i1l jtnf.-0·t,Pret ial vie.Ul 
şt '<,pet'.ei Luceaf:iuutul ll.aP011a1, 
„!aru· a porni de Ja o admlrailune 
şl o f9T1m urla.re. !i>l-econ.;:cipul.ă". a 
aYcm adilll~i tc.rn.eiuri su <aşezăm 
opC'J·a pub1i<:1isUd emi1n~Ci-0nă lin
gă iil ăll\lmile •'fih-ă de ega~ ale .lirlcll 
Poetului. Oe.ni.uil său tut<!lar şJ-a 
pus inco1tCunda;bUa. "Pe<-"e'te şi pe 
d~Unul zlarlsl llc.li ~ma'neşu. Enli
neseu f.litnd Jn'dfs~ula,\:)11 ş~ cel mai 
mare gazetar moderm :Jl R omimiei. 

Interviu in ,,dublu timp'J 

cu Mihai Eminescu 
Pe11ln1 lnfol'Veiltia sa. !/~mii 

eALOTA, r edactor r'a zhl
rul J.n:ainte - Dolj, a ales 
o mgdal~t.a·~ 1Jn«llta de a pfl

.Lri.mcJe. prin ponr tn acl:µ<Ul
t,uţii , în ilumea 'f-ascinant[t a 
iPU•bliclsticll em; nl!Sclene, se
Uectind' dl;n arti~lele de a
icum un sec<>.! ;a'ăspunsuri; fo 
~tire.bă:rl .Jpe: cai-e al! le pu
lnem m~l degra·bă Muii 
.inşh:re". AşaQ.ar: 

- Cum t onufe[!icsc dr:O{!Ostea 
p-en.'tru o Ufl!e şî rum,h~ile raştunU.: 
in căuta ea a<Ieuârultn despre ~ 
i rie Şi. ,:>ppor ? 

- J, Ca cit fobim mai mult f)ntt•in 
şi 'Pbft<>t'Ul nootw. cu a'lita "a tre
bui sa ne . ittarmăm n.\l;nt.ea cu o 
t•ece i\epăl'Llnfre $1 st\. ·llU su1·.e~C'1-
t:ă:tn eog~m·e.a. căci u,ş<>r s~ar putea 
C.1 ~ii I~l'lslrt<':!l.m vec)(fi·ea ;!cestei 
cllTâuze desţl.n tle credincfon:;e şi 
.sfi. (ne) agifărn cu vebemenw p1·ii1 
înt1.m~rfo, în luplii. cu .fanbismcl'. 

- Ce vLrtutî tf,~n p·ă.strat po
pOrtţ l romăn, de~ C4ngut veact~r1-
kir:. fa c.fud<I. vr1mi1t~llor hub1tri. l4 
~te.t ca in. e.r.l~t1mt;re i:n. 1:i:rim 'lirfL ? 

- - De fl('"ill'I )null el e' li'p,H':'Î rru-
1moase. ce :;,~ 'i;ăit,-eŞc i n pli:-tHc im_~ic 
-ai n.oşlirl n.~au .iv.ul. ~mt>i.lcr;: c -J ni
menea. de· .acolo .cumc.1~enia romfr
nUlul. cure cn c fi:Jl)<m 1~ avut rm1lt!> 
vrezyie S!i se ocuql} '\1 $((<le lflsU~. 
de aooJo limba sporni;:â ~I Pli\"11.1 d e 
[Jgu1•J. •clc a.cote sirnţfiminb..1 1 ~dim: 
ClesJ>l'e fh'.lm usec\ i le n..."l 1.r11·11. 1)i:il?tc
n1a rul cu r.odrul. cu cnll!l f:rum()!l. 
ci.: Lur:m<de bdJU'Jle, d e acolov.o,vo.sH· 
cintece. l~eod~ - c-un cuvi;1!., rit' 
·a.colo un nowr nHh de otlginall
l:ale. şj (IC o fecl() -~· pute\~. 
formAlă. prin m@cil pJă.cuLn. .rlli.ii 
trud~„". 

- Se pu.tlle• lit?sl Ronicinia. d a (ll'" 
tcrna'.tt11.1t< r1,ezvottdml lnil'\6$'tfialo 1 

..:_ ·„ Neai.>ll rn~ an nu ltf'bUll! s:~ 
rătninc.m u 11 poP<>1' aa,ie<il. ~I tl'll
bUie s:J dc.vcni1n şi· ' n'Ol nntie i n
.dt.JStrlală rjirlcar ne.nll'll lrebulnil'lf! 
noaslTe„. 0 natlc ;Cril."ţ: p1~uc~ 1.-rlu 
ooa.te t!'lil fonl' te bine; nu -~ecin 
bine. da't· nlci<Y.ja.tl'I nu va m11·e0 
sJî-s~ iN~ll<lul~ l µ:xul ~atlilor induil
hinle i nalnl,att'- Da la l'll!l!J !li mEll 
pfo!1 tle\mă.zJ şi mat p1'1n toal~ ac.-

Ide ofldalc conilnu11 am de~aml 
o~ ·noman:ia este o tari'!: ngrlcolă:, 
că c<i nu ponte produce d~cit. ln 
sfera nl(rlcolă. că pr()(lul:'ert"ll in
dtlsf.tlrua ar fi r er.l!t\ l"d t:n -O t lol' t1irl 
lndust1'iule... Vinzi fran ~uzu I u i oca
ua de. Jlnl'i :mb tln Jt't\'nt; şl ~I ţi-o 
1·1·imite Jnapoi s\i'b. ~o\m(t' de. post.<1v 
şl-ti Hi pe naecilŞi 01•n 20 de 
f1 anc!.„ na.ţla agricolii e e~pusă 
de-a fi cxpl~lată de Vecinul h\
dUS1rial". 

- Care. f!Sti: ~rrtiµ1 11~ mr m b.rill)r 
1(-nai socieC~ţi a. euali:tă1il şi pro~-
110 ri.tdţ.li ? 

- .,1VlU'tl® <'l\W 1egei1 1ur111·1 rno
dente. Ci!re nu ai·e ·lOf p:mb:u ·te
n~~!. ClnseJc muhcitou\ie Lrcbuiesc 
11eăpate de paraz.i·lf .: purnzl\li in~ 
f işi ttebulese printr-<> · r~)!uroasi\ 
,,rgan!Zf\ţle slll~:i ln n1(.inca la cure 
se pricep". 

- Cum POGtt:e I.I cmruciar 1i ~l{ell/ I 
dq cî11fUţa.ţ.le aL IP~tlt pQpol' ? 

- „.„d.upă apbitudinilc Lui de a 
supune pu-l:eri'Jc. ·oal'PI! ale na'!u1il 
scopurîll')r oh1'Wul... Cu dl 9mul 
~t~ l;tiipin pe vi,nt, pe apă, pe 

Pagi11ii dt-n „Famma~ 



dbUJ· ~i-şi face din ele slugi mun
ci l<111r~" cu uii~ civllit..a\la c inai 
inalh\... cu ct.t omul stupineşte m11i 
mult asupra omului, cu atît bnr
b::irla este maj mare". 

- Cum se dewolt.li L,roria na
t j()71(j 111 ? 

- „E c~dl1lunea ubsoltlld a 
unei islo111 n:i1ionale cn să ~Ic 
cont de mişcările sufleteşll n unei 
n:iiiunl, ele IC111l!\ suina lmp~llmi
lor pe cnl'e le produc itnprejur!M 
şi in1imp,ti11i in sufletul ei. Firul 
cel l'Oşu, anUte-M1 im1weju.""ărllor 
din M:iră, e lndlvldu:>lilatc.a c:\rac
terlsllc:<1 şi i n temii n poJ)OTU ~ui fa. 
suşi - aceasta h:ebulc sf'l f le ci'~ 
lăuu1 in labirintul istoriei, numai 
ctt indivldunlllalca aceas1a tri'bule 
înl<'lea:>ă ~i trebuie 'inWlcs to!odntă 
că tQAJe OQmblniir ile sale cu ln· 
timplf1rlle timpului sîn·t orga'ltlce şi 
cunrorme cu indlvlduoll tAtea insllşl. 
O receptiune ft'lră ca partea cnrac-
1 e rl$UC!I a faptelor să fie indivi · 
dualit.a t1w naţionali\ rucl nu se r,oote 
cugdn mf1N.ll"". 

- L.tmbă-11atiune-stat coe.i:l-ltcl 
ca <> irladă' obllgaJorie pen tru d t>({· 
tinele u11ul popor? 

- P ... ceea ce voiesc 1.;iman1l s:i 
albi este libertatea s1>lrllulu1 şi 
conştllnlit în deplin inţeles al cu 
vlntuluL ŞI flindcft spiri l şi limbii 
sini apl'Oap~ ld~iltlce, !.w 111:103 
ş1 nn\lonalitak"":l aselnl'th. · . , s ... \ 'Cd!! 
u~or câ român.:i se Vrt!:l pe sin~. 
!şi \Ten nntfonal\tnte.1, dor nccn.•Ua 
n v r t:a pc derbt't ... llml; 1 ~I rw\ lt'
naJltntea 1·onvlr:<'.l5c:i ,·o:- pieri 
deodulit cu l'O:l1;mul m::itcriol, c;.i 
stingerea prin rn1~11",,\! I ffirii 111·
mr1..5I a n on!;l1•:\ n!o' p rin diunntlo-
n~1llznre ,şl renegnliune••. . 

- Limba -romund a atlns stadiul 
c~I ma! îna lt al d ezuoltd r ii sale? 

- 'l Am Ii cam temerari de o 
s1.1s1lne cil limba ·noo.<;(ră ,şi-a stir
şll curîllh-ea sa, eh e orgnnlwll\, 
ci a nlins s tadiu! ulUm al de?.vol-. 
tării sale şi cil acum n-ar lrebui 
c.leeît constat:irea formnlll a ace>~ei 
dezvo!U\rl prin etimologie şi sin
taxă". 

Jncepututile 
... „ • 

gazetar1e1 
Jn prima parlc n cl).uunl

c:h:il sale pe lemn de mal 
sus, CrMiari LlV;ESCU, rc
dtle~r lu tla:rui „Cenhldul" · 
Neamţ n SPlL'l : 

Important nu llumlll p.,>nt.ru fi
xarea originilor crlllclsm1,1lul eml· 
n<'..c;clw1, purtat pe <> arie lde.•logică 
l~u·..:n, . dar şi pent ru a clcslqşl le.· 
giltul"llc sale Intime cu dlmt•nslu
m•a llri~mulul , cu liniile de fol'td 
alo d lnnmkll Imaginare, studiul 
itP~H~nlului do început al publlcJs
tl<:ii 1• ele natun'\ sd fh<eic (>l'esUgiui 
limm1rlu nl unei vocaţii, sin~u lnre 
ca amploare. Cflmpllcind mitul po
etului şi punindu-1 iJl dlficultnte. 
Un lucru t rebuie oWiet•vnt nen'prl-
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ral.: că primele artic<ile semnnle de 
Emlnl!.Seu, ln cileva lun i după f>0-
1'iren ln Vlenn, prelung(.>sc atiludlnl 
ş! Idei dln ado)ewen.fll, din anii ele 
studiu la Cer nliuti şi Blnj sau pt'-
1 rt.-eutl in turneele compnnillor te
utrale ambulnn te. Această ideologic 
so regă.c;eş'te, lntr-un !el s'»' nl1 1.1 l. 
fn liblut'<ltill t-n poem'elor ocnz10J\11te 
din prim~ perlood!i n crNl.ţ'lC!i s>OO· 
1iee, incep ind cu oda tunebn\ Ln 
mormi11tu1 lui Aron Pum11111 Şi lt!r· 
ml'nind cu cel ll'lll1ulnţ Ln moor
' ell prlnclpeltH $t'frbel, d in H'IC!J, 
lr«cind prin Ce-ţi d oresc eu fi.!, 
dulce Ro111ănia, L4 Helfade s..tll T.o 
o aTtbtii, poeme în .~iru e3 lm· ma
J<Wilntc publicule, cu ~capii.1 lc
g.,.noei is\'o.rlce Horia, 1·dmru.~ î11 
manuscris. Vildlta l'nc:111nli>? sp1 ~ 
dl' lerminn\ia exlerl..>nru n malcrln· 
luiul poetic, spre Jlr1c~1 tle oircum · 
slnr1tu, tălmileŞlc - cu1t1 ne~n c:on • 
vlns organlzru·cu cronotoi:tlc:"1 a crl!
aţiel întocmită de D. Murflraştt -
lumultul de autentlcita\e, d~ ficir 
i;r ... nuln td lmaginarului, c.bftlni.!urco 
i.n sE'hHtnflcn profunzJmllol', fla
grante în poemele netncredln\ale 
tiparului, de 13 varlnntele-brulon, 
nedrept mnrglnali,zate d~ exegeţi, ln 
O cdl4rire î fl 2orl şl Din striHniJ
ta'te, la capodope1·ele momenlulµJ 
iniţial, Ondina. şi LUfa. 
După 1870, deci după inh-aren 

,poeluJu.I ·tn gazetărie, tenla ocazlo
nnlă se estompe.azA: bitusc, devine 
cu totul negUJnbUă, -permiţînd Im
punerea mereu null aulorll.arA n 
spaţ.lului de mare: pHvlleglu al de· 
plinillăţU viziOl'Ulre, Se poate spune 
deci cli ;urnalfstlca n abs9tbfl, <"li 
elMUI ei retolic, sU:bstanta pasfu· 
nllor situaţionale, p~rmfţ ind ~
z-iel s4-şl adincească Jdoaşut căutd
rUor , sa-ş.I cons.olideze a""1011omfa. 
ma prels marc parte din lnte1'0gn-

<'.'. 
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1111.., pnlilico-socinle şi cu ltu1'.'81~, de 
mar.: uctuaJl lul~ în cooşlllnţa vre
mii, dcsafind poezia de indatonrl 
Şt misiuni ci.I salisfnctH estetice 
m!n.>re. SnJvlnd poe:t.Ja do lmpera
ll\•ul clipei, îllgădUindu-1 t.-U fle 
me1·cu dincolo în jubllatia liiunki
clU.lil, publlcisUcn işi va lm1>une 
regimul do a fi di11coace ni poetu
luJ, dind satisfacţie inţellgentel, de 
<1 cru~lmo a adevărului şi o forţo! 
fără egal in Jstorfa presei rom6-
neşll. Dom~lile vor cunoa$le o 
d~at-cn\ie alîl de l ămu1·1t.ă, a tlt 
de cntegodc~. îneit - cu 1mensn. 
cnnllmte de mate.rio4 go?.etăresc pe 
ruasn, uluit! de prnpor1rne sale gt
gonteşti, dar şi de izolareo decid. 
n~induplec:1tli fată de programul 
f>t>etic - unii cx-ege.1t au vor bit de 
un att Eminescu, tle un nou F.ml
nescu. surprinzător de redutabll, de 
inslltu ţionallwl intr-un sti l, lucid 
şi lnteg1'U. Poale alei se află unul 
din m'.ll ivele schimbArll de tonnll· 
4111! 1>:> care poe-~la o va l'eslmţl 
dupu Venere şi Madona, mul t epu
ralâ de vibratil conjuncturale, cA
rula I se atlaugA acela ol aflrmlb11 
unul simt crlllc acut cen;euratlv, 
1·eglinri altfel rapor tul cllntre it&X'· 
tele publlcn1e şi cele restante. 

Exhlbnren lmaginnrului are în 
nlenţle µuneJJea în vnlonrc .a prin 
cipiului l'enllHl!il, scoaterea ·!'>a d in 
lnncturult.ale.'\ lnconşlientului şi 
des<:operil"ea spatlulul comunlcArii 
nesublimate, cn net de scriitu1·.\ 
ru1.tµ1Jntii 1n conci·~te.lea şocial fl: eul 
dorinţei nuto1·~pre:Genhll'il $e di· 
:w lvii rn U·nnsnnrcisiacul 'noi, 1m-
biectul plurtll ni e locventcl. dnr şi 

a l leşil'il în isl~l"ie, ul d~limltildi 
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şi d~:t~ lltmăl'll în praxisul cxperi
en~el. Protocolul 1·eLol'lc n\1 în.oe 
d~H să iea-arblzezo textele, lndl
cind emer(.>enta speciCică acestul 
5QC.lolect - nlciodulfi gratuil, he
dun.lst - cnrc este m•licolul de zjat•. 
"A scl'ie - sustine undeva Rulancl 
Bai·lhe." - înseamnl'1 a Crînge lu
mea (c~n·t.ca) şi ar>ol n o 1•clace". 
Pol1mdsm11I eminescian dacii cste 
!.ii e.'ltindcm ncen.stă ubs.ervn\ie, fi 
surează adinc realitatea - prin 
int<!rmedh,d h'onJel ŞI 'sarcasmului 
dar şi prin alle procedee de avl
var.e a discursului - peniru a o 
ri,C!ccmipu11e, a. o ,reaşe~ in. /'f.rl.!11 
adevlirului, a adevărului vietu şi 
istoriei, despărJh de acum de ade
vărul poetic, al tilcurllor s1.1pe'l.'.fon
re, ne.a.n:tizatc ale ~unui. A>veuturn 
gazetaa'Ului, orici't m· părea un 1•e
tugiu „dilerenţiat" fată de Ideali
tatea densă a voeziel, nu !ace.decit 
sfi-! sublinieze acesteia vlrtutea 
transgresării Urnitelor umanului, 
transmlii.ndu-i o stare vh·llă, de 
1·evolh\ şi surghiun. Va trebui să 
Ul!lllărim, Mtfel, doul'1 „ blogram 11 

eminesciene, datorate noil şi im
portantei sc'.lzluni pt·oause de .fer
voarea presei : una a J)oetutui, a
sumîndu...şi cunoaşterea onll'ic-••lzi
onară, şi prin ea a misterului lu
mii. a pro(unzlmilor ei deslilinUlte 
de lliuntricil.ate ; o alta a gazeta
rului - nicidecum suportat5 ca o 
p~vară, cum 1>-a c1·ez'!t, . ca un irn
pediment Clit"I! să stirJJeneasc!i eflu
\'l iJe. din ad.incuri. şi alternativa la 
foi de vie, de p1·Qdigioasă. a conştl
ln~el sctlil!t.U,ll1 dom'ice să evadeze 
din ficpunea sublectivliă~. ca in
solit existenţial, in ficţiunea obiec
tivi tit\ll, ca insolit social 
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tn conlinua1-e, auloruJ in
~reprlnde o analiză a prime
lor articole publicate de Emi
nescu, axată pe aproCunda1•e.s 
judeci\tllor crJţ lce şi a oon
ti nutu1u1i de. ldcl. 

Eminescu despre presa· 
gazetarii ·clin vremea • 

ŞI sa 
lstor!cul liierar Dim Lfrie 

VA'l'AMANIUC, editor al pu
bllclstlcli emlnesclene, se l'e
feră ·în comunicat·ea sa, pe 
care o rediim integral la în
semnările pe aceasta' tema 
rămttse r11 manul'l.Cl'ls : 

Există în manusc1'U>e.le lui Emi
nescu palru texte in core PQetul 
discută explicit despre presa ş1 
gn1,etarfl din vremea sa. In manu
scrisul 2287, l. 21, se ocupă de pre
sa supc111'.klală şi o compară cu o 
„manta all:>ă", care acope.1~ însă un 
corp "plln de boa.le gretoase şi a
dincl". Scoate încheierea că prin 
sl'răluclrea ~lerloai·ă se cautu Să 
se ascundă slăt'ile reale de lucruri. 
„Se ştie cA forma &Ub care se a
nun(ă şarlatanJJ - scrle Eminescu 
- este. 'În geQ.ere cea mal ah'i\gll
toore, prin urmare e acolo mai Ctu
moosll unde corpul e mni urit şi 
nlm.lc nu se infl'urnuseţeaz.ii mol 
mult - şi ·fireşte că şi aJ•e llre
b~tA - dedt tocmai rău.1, min
cnma, decadenţa şi nu e nici o 
cauză atît de ren care sil n~ gă
sească apărătorii el fircşl I". 

Pormnd de aici Eminescu p1·opu
ne, Jn al t t e.'1 l din manuscrisul 
2258, 260r, măsuri restriclive spre 
a menµn e activilateti p resei în 
grani~e obiecllvl lătii . „FUndcli 
cele mai multe t'&Ject.funl ale pre
sei - scrie Eminescu - flint in 
genere nlit de ordinan~ şi nlit de 
lipsite de cupr,ins inch nu~s decit 
1·esCtingerea Jnteresuiur egoist a u
nul om sau vreunei partite, mi.<;fu
nro ei ar Lrebui. prfn legl'>la11une 
chiar, res'trînsă la 1;:u~o~t.urea obier
li\ld a celor 1.ntimplate". 

Emlnescu ii alătură pe ga7,e(nrli 
din vremea şa uv~1Uor (mnnu
scrlsul ~2Ci7 24~r), clirora le ln1p1,1tn 
fnptul că se căl!luzeau in profc.slu
nea lor după cu totul alte prlncl
Pli d eclt apă,ral'Ell,I ndeviirului. Dncn 
despre gaz~ta'rl vorbeŞte mal rur 
in publicistica sn fn acest context. 
avocaţii sint ţinta permnnenUi n 
crltlcilQ1· sale. 

Eminescu face şi o cnrncterlza1·e 
a 7.iarelor importante din vremea 
sa. „Acum sint ta nol - sme 
Emlne.-.;cu tn manuscrisul 2291, 5Bv. 
5flr - 4 specii de juma'lo : 

Neinteligente dar de bună-cre
dinţii ; ncestea nu pti<;ecl l'>OOll>llt
tatea d e a vedea obiectiv : Tcle
gra,ful. 

TnteUgenle dar de r~a-crecUn\ă ; 
acestea n u pos~ voinţa oe-a veden 
obiectiv. 

Neinteligente şi tle 1·00-cre<Un\(1; 
acestea s1nt gunoiul p1•ese1 noa.c;trc : 
11rompi>ta, Pqporul. 

Iiiteligente şi de bubă-credinţii in 
nne. Jn ns'!:i prlvlntli nu ne dllm 
('.iărc1:(u1 căci acc.c;te organe 11r fi 

batj<icurHe. Asta-i <.'aructerul mal 
multor jurnale din Austrin : Albi
na, Fed~ra:ţlttnea, 'l'clegraf'ul". 

Sur.Prinde în acesl {ablou absen
ta Crizetei Transflva11/e i intemeintli 
111 1838 la Braşov. Te/cgr11/11l ,.zia 
rul~ nclnleUgen t. dnl' de bunti
credin\ă", apnL·e Jn Bucut·L>ş ti eu 
!nc:epere dJn l aprilie 1871 şi-şi 
incetează aparHin în 3 mortle 
1092. Trompeta Oarpa.ţ!lor, zim 
fandat de Cezar BoUlnc în l mnr
Ue 1665, este 1·edactnl între 1866 şi 
l071 de N. Bnssarabe.<1cu şi lot ci 
redactează şi cclillalt Ziar, Po1>orul, 
care apare înlre august 1871 ~ l a
prilie 1092. Bmine.'icu avea pi1rerl 
rele de:;pre e l, inti•ucil li considera 
un impcstor în p resa vremii şi ii 
vn cri tica sever in T impu/ in epo
CI\ gnze1iiciel b4eureşt(.'Oe. Ziarul 
ln.le11gent, ·dar de rtul-credlntil J)t! 

~ Emlnescu nu-l numeşlc, est<? 
rlesigur, Romfu1ut pentru cat'C PI'>!· 
iM\lea un ai•flcol, 1ns11 nu-l trimite 
şi riiminc Îl\ manuscrise. Rom1hiul 
fondn1 în 1857, oficiosul guvernului 
libe-ral. era condus de C.A, nosetU 
(•<msidcral de BminescU pj1'lntcle: 
dL'l'T\agogicl in preţa 1·0J1'llini.!nsc:i 
Poetul numeşte zlnrn I mni tinlu 
P!lct1d()>-Rrm1 fi nul 

Publicntlile lnte~ igt.:n le ~ · 1le h 1 
nli-<:redlntii stnt lll '1ha, i11tcmtială 
i n 1800 ş i cnrc apart- pin>1 în lll70, 
f'11deraţiuheu, intancl:it I in 1860 'i; 
care npare pinii in l B~ tl şi Ti?/f•ara
fu l româ11. întemeiat In 1853 cnre 
iese ş.i uzi, -fiind cel mnl 'veol~I ziar 
romimesc, cu o aparl1ic neintre1'Up
tfl tle peste un secol. 

Ji\scmniu·ea din urmil e.sle aşter
ntt l:l pe h~1'ile ln 1871 1 cflld Emi-

Ulttma publicaţie la. care a cola
.bor4t 
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nescu ·era student la Viena şi cQ
laborase, cu un an mal inalnle, la 
Alb~11a lui Vincenţiu Bt1be$ (cu 
:11'1 ioolul O scriere critică) şl' F'ede
ra1iu nea lui Alexnndru Roman (cu 
nrticolele Să facem un congru!, fo 
u11tre e tăria ş i Echilibrul). Asupi:a 
uccst-01· 'linre şi a.<mpro Telflorafu-
1111 rom.fi ii .foncluL ·de Andrcl .Şu
guna. ln care C(1laboreazfl mal Ur
;du. nu-şi schimbu părerlle în pu
blicistica i.a. Va lăuda Telegraful 
român. sub conducerea lui Nico
lna Cristea, consldenndu-1 cea mal 
mQdcrnă Coaie din Transilvania., cu 
o cont1•Jbutlc ~enţiaUI tn lupta 
pentru 1llHlulea cuJ,luralll. Se 1m-
1>uno aţen1 lei şi !aptul că, încd în 
1871, Emln~cu işi fixeiw.ă poziţia 
rn~ă de p1·esn libe111h1 cu car~ va 
polt·miw t·iţlva ani mai urzlu. Po
Nut pr.etula pl'csu tl'nnsllvlinean:1 
Jlent1•1J tlnUajnr-ea ei in lupta pe.n
lru cucerlren 1ibc1•tăţll de .~ub o 
shlpîni rc slruih{1 şi \nt'ăplulreu Ide
alului de unitate n:i\lon:ilă . 

Abordind aceeaşi temu, dar 
prin prisma articolelor pu
~licalc, Rodica ŞERBANE$
CU, rt.>dactor de rub1icA L'.l 
rev.istn „Presa noostrli" a fă
cut clte\•a consideratu cu pri
vire la -valoarea d ocumentar4 
G judecăţflor emlnesclene a 
supra oozerefor fi gazetarilor 
precum şi la concepţia despre 
(la:zcttl rie cc se degaj(I din el~. 

(„.) hmine.~cu nu a fool doar pu
blicl.-.t, în sensul de oolnbornt<w. !ie 
şi nsiduu, la publicarlile limpu]ui, 
ci şi gazetar p1'0!eslonlsL Jn sen
sul lui sl rlct, tcrmeout de pubUctst 
rlimine valabi.l penh1u pel'loac,la de 
inceput, adlcn din· 1 lnnuarle 101tl, 
şi p1nli în maJ 1876, cind ca stu
<leht la Viena, aRQI ca bibliotecar 
IA Biblio teca Ccntl'nlil din Ia.~ şi 
în sffrşlL ca 1·evizor şcolar, a C()

l ~borat, c.u Jnte1·m1ten\~. la Alb1-
11a, Famma, F'ederat:ftţnea. Con-
1•MbM' Htl.'tt'.rt:e şr R·o.manu1. 

De la 19 mal 11176 cind a inll'nl 
iii redaotln Curierului de [afi, 
Eminescu a devenit gal'.elar, dştl
gindu-şl exlslen~ din practicarea 
nceslel nleserll prnl'i ln prăbuslr~n 
~a spil'lluall'I din Iunie liJ03 ( ... ). 

Dacii tn cazul trali'l.1•H t1l t.o1· as
pecte, dellmlLaren publlclst-gaUlt.nr 
ar {i superflui\, avind in vedere 
continuitatea şt consecventa preo
cupiiril01', a Ideilor şi atllud.inll , 
slll.\.Atia se schlmbll atunci cind se 
înrearcă n unulizli a poziţiei lnl 
J'nt>i1 de presă. A~re nslfel limpede 
foptul C'o Eminescu s-a p'rouunţat 
lil legdllltă cu diverse aazete şi oa-

zctari nu l.'a un obseruat or din a
fară c1 dinatrntrul 1ires•·i, tr1 / ucul 
7>0le11iicii cu adv eTSari polit l1,:11 111 

conalrme 1tnei munci 1 1; ţ ftbit.oa re, 
<;drela ii CJrnoştea toate Ja1eif]!o. De 
aici tonul 'Vel1eme111 sau ·lroma ca
us tica a criticii, de a ic i sce11t lcis-
muf şi '11ola de amăTticlun t> <'f> 
l'd:zbat din 1111e1e artLco le şi mal 
al~11 din c<>res)J01tdentii. ( .•. }. 

l nţelegiod p1·1n zlnrisuc~ un 
inall noL d~ conştlln lll ,;1 cullur:t 
Jo1mincscu u blomi•t t11an~ro1·1i1t1ren 
el într-uri mijloc rte pui·v~nirt, de 
cî~tlg, "negutătorln de princlpH ·· 
din presa politică a t impului şi 
c;unoştlnţelt! sumn re ale unor oon
f1':1µ, inCl:Opite din ,,alţică franţu
zeru.c:ă invil111tll de la vr-un coiCfew: 
sau ele la vn.'O guvemantă, l'ulii
cili'l prin Bucureşti, celJrea de ro
mnnurl rele şl de scrieri belelrls 
ucc asupra st:itului", 

lntr-o ştire cu pl'Lvi1·e la apnrl~la 
ziarului Craiooo publicată in Cu
rierul de Ja#i din 18 l1..1nle 1876, 
ll'olllz'a !fuil menajamente pe cei 
„ciţlva junl, modeşti poate prl.J1 
cunoşlinlă, dar tort! prin tăria 
principiului"' - cum se nulocarac
tl.!rizau lnl~latoril foii - şl. otlilgea 
utenţia că .nr n !os~ mar bine ca 
1nnl înfii să şo desmodestif lce cu
noşt1n1:ele 1•especl'nt>1111011 <:i \.iva 
Juni" . 

Pe Th. Balassan, redactorul unei 
roi Ieşene rivale, ce-l al.acnse pe 
Eminescu in1r„un mod neilemn 
J>entru un alt articol criUc:1 il 
desfllh~ează in .cl!;eva 1·îndurl pen
fr'u ac.elaşi cusur: „ Redaclo1°ul Cct
rlerului '1ttereselor 1~enerule n.n.) 
joocă in presa romnnn rolul iul 
Achmed Knlsserll-Paşa. Ace!>ta era 
singurul minJstru tn Europa care 
nu ştia cetl şi scrie, Iar d. Bala'>.<>an 
e asemenea singµrul redactol', în 
uriivei·s L)()ate, care aseJ'J)enea nu 
şlle eeli şi scrie. Aceasta e un se
cret public in Jaşl şi ar a în toată 
ţara , dacă d. redactor nu s-nr p!tz.i 
de a scrie un singur şir în prO
prlul ziar" . (Curierul _de raşi, 2:l 
lonunrie 1877). 

l n specJal p1•inclpalul -01·gon ele 
p1•esă a l Hberalllor radicali Rom<i-
111LI. rondat şi condus de C.A. Ro
setti, cu Cllre ziarul Timpul, prin 
pana lui EmJnescu, po1eml;-.a in 
m()(l constant, 1oera at~cal in cul
tuJln lui ln.&uf.lc.lentÂ .şi. în conclu7.l 
ile1 lui gi·ăblte de un om care -
arul.a N . Iorga în Istoria p1~ei 
l'OmAne, (S.Z.B., 1922, p . 138) lşl 
chibzuia fiecare gind şi care mă
i;urn forma poh·ivltl:'1 cu dinsul. Rec-
llflcffrl istorice. in<h'eptărl l<>gic:e, 
vel)emente · leşh'I consti'tulau arse
na lul de cure seservcn neoblşmtlWI 
rcptoezentanl lll ideii conservatoare, 
cnrJ! pentru dinsul însemna c:u 
totul alt.ce\•a declt pentru acel care 
I se ~oteau palA'Onl"'. 

P<1 seama puţln1ltuţ1! culh1rll U · 

nor redactori punea Emlne.'icu şi 
lll)Sll nrgumentelo1· • ad-re'm , a con
traargumentelor serioase, sofismele 
şl pangllcărllle retorice, inlortoche-

rile de clivintc şi sătiicla vQCabu
larului. I ncrirninind ., beţia de cu
\'lnte •• , de care suferea o parte a 
prcsul române, dai• şi pr<'Sa străinii, 
o cot1sfdera .ca \ln mijloc. de a 
umple spa\iuJ ou .o;bst.rac(Jllll i 11clici 
prin m1Jlocu1 lor poţi sc1·1~ coale 
111lro:gl !al'ă să spui nimic", !ATA 
c.. pentru aceasta su [ie ni.>Vole 
atit de cap, cit de QUră. (11 FrnsA 
şi adevilt"' , Timpul, 2:1 decembrie 
1877). 
Neşt.!Jnd destulă cm•te şi nvîod 

loluşl ,,n vorbi cu puolioul lor · n 
lonle z ilele" . unJI rl datlOrl <&u des
coperit şi filte mocJ:illllitl : repeta
rea, t6rii a fi nevoie, a unol' cu
vin le, „care n-au nici VL'O gi•eutate 
l"Cl01'ic(1, nici un Îl\\t-les deosebit" , 
sau e<>nJuga~ verbului in acelaşi 
frază ln mal muHc timpuri şi .per
soane. ln ai:tlcolul „Probe de stil", 
apărut in Timpul din 6 noiembrie 
1877, Eminescu publică o carica
tură n s.lUulul celei mal vech i ga
zete Jlberale, „ Romii nul", pe cai•e, 
rn mulle a~te locuL'l o numea„ Pse
uclo-Româ.oul" sau „Foaia oticlonsă 
a Republicei din cafeneaua Prico
pe·• : „Am spus, spunem .şi vom 
snune cum oă naµunea a .rost, este 
şi va !I. Deci celă\e.nti lublj.orl ş.i 
iubi\ I s-adună .s-nu adunat şl se 
VOL' aduna, ca' să se sfătuiască, sfi 
zlcli, si\ dezbată, sn \•adA, sii prl
ceapl'i şi să în\.eleagă că. bine nu 
este, n-a fost şi .nu va n cu noi, 
înll'O noi şi in n oi neom ş1 tot
c:teauna şi lJ.Ul'UL'ea şi fn vecii ve
cilor. dacă .n....ru:n 'fi noi c;,i al naş
lrl, intre noi la putere". 

Acea.i;tfi savuroasă paro.tie are 
egal doo1· în arllcolele lul Rică 
Venl.ul'lano din „ V«ea patriotu.lui 
nationale" , leşite de sub pana tui 
Cnrngiale, 

Ai'ent la fenomenul ju1·Qallslic 
detecta Imediat lnten\la c't,te unei 
gazele din opoziţie de a trece in 
t:ihura QUvernnmcntalllor. ~Seria" 

11 
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era si1nplii : mai intil o canipanJ~ 
crîncenă C.'Ol'l!l:ra guvernului · <lROI 
~ jnte);es brusc, ,;cu · m.a;e grl1ă 
de amănunte", p~ntru Orientul 111-
depărtrrt. unde too1w.ni nu se irt-
1.Un pUI nimic nou ·; fa sfh•şlt1 -un 
po1i00Collu mlrrlste.dal („Rolemh:!n 
su Sl-e::n.l!l Dum'l.ri;i ") ( ... ) 
Seim~nllnd noUe publica~ll ]11.e

i·art! şi t~dinta a~OO!-a de' a pu
bticş tr;la.t m.ult tr.aduceti şi încă 
ale ;uno.r ope1·e de un ·gust îndo
iel.nk, aşi exp1•imă părerea Că , fo
Ue dln provlncJe ar putea să ad'ueă 
mal'! serv.lcli lHet~turi1 ş_I te...:.icu
l.ul rOOlănesc dacă „ne-w: da icoa
na loculul din cnl~gei.'e3· e.'(acl'ă a 
ff>rn1elt;1r earacter!Stlce •ale grndh'ii 
poporul.ul ". Slng1,11;ă oullhta.rca g.ra
iu.lul şl a ;1Hcral1u1·U lp()pulare ar fi 
oontracat'tt:t efect.al~ .nocive ale llm
bH „de dnd ·a Zi'arelqr- .t>GUtice" ce 
1,amerun,ţă a lneca, ca bu.ruJana 
l~. hoida limbll ~rU a popo1,u1Jul11 

(,1 Novele din Po(><7l"' de Ioan Sla
vici", 'l'impul, 22 rnru•tie 1862-) ( •.. ) 

Dintre sarieri1e culte în spîrlt 
popUJcr1-. " limti·n ~i a<.H1P<>$~ îm.~ 
bivn U'frlllel pisar·ew i:>r-aotlcate de 
gazel.al'i şt al.tfilt, F4lline:scu Je a
şear.ă Ja loc de cin,..1dc pe cele ale 
lut C. Negruzzl. V. Aleesri:ndtl 
'(C;.utteruL de T"11i, 24 cl~embri~ 
18116)' D, SOH.ll<tineanu, A. Donici, 
N. Bălcescu. soriltl(Jl'i ce , ştinu o 
lim~a U-umoasl'i. vr~fcă 1şl irll:c
l~ă <;le opln~ t-â şJ de Voon'i . 
<„ P.a.ralele OOQtlemJce ", Tfnipul, t:I 
decembrie l O'Z7) („.) 

Ziare cu care a poleml~t 
Eml'fle.Scu 

12 

111 ga.lei:ln mnrllo1· inn.in:raşt, E
mlli<>..sr.11 a 11t1u:r o notli ai1l,:ltid i. şi 
lnlelectuâlU un!Ca ~n J>L~ 1'0lnână, 
dupll cum unic şi Jnegatabtl a di.
mas in poezie. Lec!in de ga.zclârit! 
a ll1î Eminescu s-e const.Ifule to· 

prii.nul rind din mocldut p toprie i 
t.ipe.i:i:. t1 1:1r şi. din ceea cc <1 lâudnl 
~I tlii:i ceea ce tl criticat, 1011·-o 
k~ cxetnpla,1;11. unl tnte l'tnre ~1nd, 

simţire şi Japth. · 

• • 

Virtuţile stilistice 
ale publicisticii em1nesc1ene. 

lu com'Unfoo.rea sa, Mfrcoo. 
QPRI!iA, ttd4ctor ui zi.Mut 
„Clopotul- - Boeoşan.f., a.-n.a 
Uzeaz1f mod11l de abordare a 
discwrsuluf, :fnsfat!'11d asu.pra 
orua.1i'fzâ:rn primei fraie, ·ae
cish'if rin. captarea. inţereS.Uluf 
eltitm-u h1i : 

... E:ininescµ de_şl nre un incc~ul 
jn gazet'ăt'I~. TUciodată nu n !&.;t 
un mcepător. Perio:rda de stagiu, 
<Jc încercări, hu exlillil. Ii\J'dlat. de 
ttn'ăt: in ..,ptotetal'JaM e<>nc,'leiu\lll '·, 
el a int·rnt' ·direct in Luptă poleml
zl"nd Mt'ă, ~rac cu ;condel~rli ·V&-h1. 
DJ.n p r4'fiil a.dl (iţ'! meserie .a · au
bîndlt acea „perllOnall.tate de luptt'i
tor" pe care o vor notn nu1i LI rzh.t 
e.xţgepJ operel S!lle publlcisrice. 
D.!ţlţru h).c:ep4t_ Emîn~cu pOOecln 
lnt-regu1 arsenâl, stăpinimt J}erfocl. 
ideea şl cuvintuL Ca ol'ice feno
men desfij.Şul'ati ţn tinlt> însa, şi pu
bli.9Jlltl.ca sa va cunoaşte o e \•olujle 
\tlzlbHk, ntit in topici\ ci'l şi fo 
stroatum 'ideatică. Totoda1ă> evo1u
tia 6a 'Cil PUQllclst işl 'gâ.c;eşt_cr ,C()· 

fosPondenit\ oi~gaii,lct1 in ~vQHilh'i!~ 
ca poe'f. rn paginile dl! zl'nr recu
noaştem !i'lon.ui original, zvîcnetul 
vltâl al lnspi'l'aţlei VUlcanic~ P.~l"
s1,d viu ~ st):lgel,l.i.l !fier~lnte şi nu 
călduţ; tensi.urrea adevă.rată a ge
niului. Dtn nervul şi temperamen
tul Mzlănţult. .pasional şi pîîtl1ţ1Rt 
în pl·~j, îŞI 1a. P.OCWl 1•itmul ş1 
patosul din poeiie. A v-em inc.re
dc1·e di, aşa cum oj)era poeticii in
te-.graw dă ult:ă statura clec.1t c~ 
ll:iglti,tnatl1 dEi an lume, d&z,v~ufrea'
pentru cJtitovH de rind· ca şl pen
tru o bun~ parte din cercetilt.oril 
c.\e azi - t1 ope1lei pu'bllC·tStlce îrtîn
li1egul el, va .ai:unca o luml'n1i nouă 
nu cloa1· asupra ga.retaru1ul Ci Şl 
asupm poetulu.1, p~to11Jh:1l şi 
dramaturgulu.'i - toţi :comunicintl 
Ptln h:-unchlul ciomu.n pl ,omulill 
depl.i.J:Î . aî .cultt1rli i:omfineştl·U . A:~Ll'
maiia de pînâ acum ca 'Eminescu 
este un geniu ·rtu numai in poe2.le 
va ieŞI 5-l'Jn cad.r1;11 el fonn~ ş) va 
J'.i- clovedh!I. şi lăl•gitli, cu sJf;µ.l•ant~ 
pdn. studii temeinice şi asuip-a ·va
rla:telfll' iis.t>eete n1e publlcfstici i 
sn1I~ to crtre stJ li.Stlcrl1 .merită' un c-a
pllol at>ăl.'t.e. Acfestef idei qeţjfc 
modestul meu efort .de acum. Varn 
spune, odată cu 'Edgar Papu, c.'1 pu
tem n;ipXra I~- o noua et.apn a emt
nescotoz1e1 : <:ea ,ştlJnf.l!ţcă I 

Cum comun.lca Ein.Jn.e.'iicu ? .:El ni1 
c.pmunlca u,nul reeeptor plm~lut·in 
masa \'ii'fuală li' c!Htorllol' , d co-

niunfea .cu ·recupwriul. Este vorba 
de acea com\inlcarc al'ecf lvA ml\ lt 
mal rapldll cle<!:it C:l~a bazai.ii p e i-a
ponnmenl snu de.monshroţie rnal e
l~'lalfcă.. E = inel' este cxprcsin unei 
Ide! gelJ_âle dar p,entr\l a se erno
ţ.lonil, 1·eceptoru) t-rel;>u\e sil s1·AP,i
neaset\ un aparat mutefuatic inwns 
şi 1n ca'1'e !MII' putea .s~t nu a~w1g!'l. 
niclblia tă. Abordn1•cn dlscursullll 
esle !;1 Eroi11'e,.ţcu pr~pon.dei;~ni a
!ecti.vâ. 1.chnicf1. ce-"Şl pr opune să 
moblli2<!zc clllforul la „f! triil-, , n 
ri ·in plelC','l cuiva" pe culC'a ·sugci·fl
l'il. CnUuiL-ca et1.notat'lv.<\, .cviQet:lh) 
din p-rimn rraz-ă, măreşte vafonrea 
ai•lifllid i n rn.treguhrl nr ticoL 

\l.i 1/ll ve:dcă di ln Smi'lwscu î 11-
cel)~1 h.J şe le.'lgl'l c9.ţ!l.~:t.J log1c . _şi 
ştructural de con~inut, conctl.Ptia 
simf<inică a <rrtkolelor salC' nvJnd 
slL'l~lrlăt9ri de )>l'estigiu. Prin felul 
tu core i~ ~~-d~i.ă t.em!l, n\1 11~1-
rnuJ Ideile gaz-clarului d.ru: şi. sim
IJ•'Nl şi trăh·e~ sa afecll vil se kans.
fq rnUi · in GOITlF'niţal'e l)Cr)iJîi <( •• • ) 

fol;erpreti!ri pl'()iilal>jle ne oferii 
fi topica p .dmelo1• fraze. '.Buru'\oară. 
m aprilie 188tl Emlne.scu i$l j ncc
pca ,un· · !lrtl~l in .cm·e P.t'e?.entn 

•. -~J<\~,~i, ~- ~?l~P :\1~1il~tfl -r. , i.r:. '" 

Pr'ma ediţie 4> publlclstlcil dl11 
„Tfmpu.tu ; ·b1tocmira ·de cs„, G·. Pău

ce"Bcu 



Mii mj{l1~.~rli .astrei.- .,Jute~nte 
nu mal .stnL schimbările m lnisLe
rJole dia Jţomânla". ~rot._ KT „ 
p~ 142). 

Ruperea "f(){'lll?H ordinare. ue·şooa
lii, fh folostl'I eJCpre.'dvită\,il este 
nola !or\ei de <?·reaJle. rmp1Jcal'ea 
cuvmtului care capt.ează sens u·! 
unităţii grnmat'lcale. ·1nt1'~ cxprc
Şie n~irolivă pune ln prim pliin a·~ 
t1h1dln,e.1 pub1î~is~u1µi 'fatfi ~e şQ
tl'tonul ''ieţii poH!rice. ln .fonna a
firmnl i,·ă s~ putea spune: „Schim'
hări ' " min!slerfrtle <lin R l')m/lnia 
c;int 11hişn,ui b'.''. Curl'litalea de ln
.f<.irmn,tJ~, anurcnt ceJ p11tln, ar rf 
lduntîtă şi totu~i. d i!eren\tt cs1e-c;,l 
c11nr1:e . un· pumn de ·nisip şi cul)n 
fle ct'lst;:il cc se poote f n.ce d.in e1. 
Ol;fcnmta este dată d~ slH Cd 

'Revenih<l la ~rl~ ineţpuTqlul 'su
punem aum\lei .!<Jl~lrea . .in mod 
dur. a. ţeh.nJdl colaj~Llui, Un cvenh 
men·~ recunoscut untlniln ca ab<>
mfna.1>11 esl'C „fl_pll" ~e unul cnre 
trebuie :.i'l devină· nstiel in coh!lti
illla cltlto.l'U.lu.t 1nclt t răsăturile ne
gatlvc ale. pr;lmuhn ev!:mlmf':. nh,ţ se 
lrlln'sfe.ră llicoi'lştlent, prin aweier;e 
~; an:ţ.Jc:lgie, -şi as\1pfu cdulia.H. lată 
$1 un a rticol concentrat într-o sln-
11uril fra?.:ă : 11Lupt:e nu avuL 'toc 
înU-e ţl.l~!ll şi m·un'tetieJJre ni. dar 
~în-acum flcca1·e dln pă.1tf;i iş'I a 
trlbulc sieşi v lcfori,a '' (Voi. bc, 
p. SH'l). R~\"nnrcăm toplca îndri\7.
n-ea ţ» ţâre p·une· âJ.?l"'!!.Pi \lfl sul>iect 
(li!Jb_.s l:anthr neaecenWan in ·~atil. 
fopt ce inlti:eu.nează o eventuala 
ledu'J'i1 ~u ·voce ljir~ dar du ft'a~i 

'O v'lgQ<llre icu t,Oţul a,par,le. ~l·n~ m u-
1.ntâ pe tc1nii. l?edormanta sln'lezel 
n-cn •apărut spoaian. Cu aprQapcun 

· nn în ur.m.ă Eminescu îşi' începea q 
croni'Cft : „ D~peşele ele p~ cHl)pţil 
l'l'îztfuhtlui s!nt şi acum cQnlrazl.cl\
tf'.lare. cele de soi:i;inte sb:-beasea.i'n-
1·eglstrea;-..ă nurnal · \tlcto1·\pe sit'ol
lcir, ~ele ţ11n· ~ginţe~ (µrcea,.„ca 
numai \?cforlţ lc fur.ceşti„ ·<Vol. IX, 
p. l:Jll). 

rrcnt.aţ.l~ c:Qnşllentlzală şi pro
t:raniatta, izvorî.Cil inslî şL din in
stinctul de .artist, es~e de. a se.con

cen tr-a .Pe ;prlma tr.azli şi llu de 
pu ţin~ 9ri, pe primul cu~·inl. Se 
s imle o anume oPisest·e peob-u un 
stil nu atît original cit pătruns ·de 
expres1vi~te ş i .acribie plastlciţ. e l 
'însuşi ui'lllăTlnd l1,1flgimlh! ele !:raz~ 
la con~rn.li; limba · in cur.c. sctinu, 
greşelile ·10 1:1 de ork:igraii,e, !'.apte ce 
permit ~? ved,,em .Jn Emlpc.<;cu şi pe 
twltn11I• critic avi?.at de 'lu noi · iq 
ai;u1,li1.a t.CX'1.1.1tu1 P.uollcJstfo„ 

P11ivegherea l'~delungă asupra -şi
l'ltlul ele (raze de inc.opul te tndti
tuieşle. sli prlnz.i, ca o· constantiî. 
<l'!s~hide<r.ea .pr:ln .sintagme cc sur
prind sţăi·I negative. nemultuml
lQare pentru o conştJln t·ii civicii. 
rcsponsabllă, ca l?tN1 a lui E11t1i
n0Sdu., Nu de .p:u()nc ori el genera~ 
llz.n...a~ cu graVitiate şi dure.re EaUl 
de rcall !Atiile :tilel. 1,Românin esle 
ţar.a cori.lrastelor" (V(()). OX, i>. 379); 
,-;Trâlm intr-o l.ai'U c-iudat.!J ş1 nu c 
ZI _i'n cah! ~ nu putem repeta, clinci 
.d 1. mi1:lni1ie. ci,nc1 cu ·tndJ1:mare : ca 
•.a JWl la n imeni!" (Vot. X 1U. 
p. 21f0) ; ·,..o e clnd 'datează · ei.lPOrtuJ 
l')oşLru de 1giine, de ahuncl lmPol'
l111 de uaze" (Vol. Xl. p i 169) ; 
.:E cnmpli1ă starea· de lucruTl 'in 
~oldova (,„) ·~umătatea ci>~' 1ilal 
gene110asă a >Rom.ântel" (V<>l. Xll, 
p : 2L3). " 
Al~rl şi pt:ima sinloagn;iă nw;nai 

e,şte !foficlien(ă p~ti.ru ~ ex.prima o 
slur.e ineandescent'A: Oltlim citevn : 
„&ila roo1·âlă", .. veni-v.a tlmsiul ", 
„ adev.ărY.:I d<iare'' ş.a.ni.d. Aseme
nea friize sl e,_l)resl:I se· lntilnesc i:n 
toate epoci.l e pubUclsl:lce ulc. lui 
)!Jr:ninescu 'it smt sublimlţrl ale unor 
c~lnuit:Oare slill'I de conşîfintJl' mifnc 
indu tera te de se>ar!a tmul bopor_ 
de neamul ncvoU, cum rel?<l'ta' el 
cu obldît. · 
Dup,ă' c~„ a semnal articolul Z.iu~ 

de miine Cin „Firrtina Btanauziei."~ 
c.u o singură Jllc.t~, E„ r119_fuQgr;im'ă 
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pa un ce:i· senih., pana guzetan.ilul 
a c.'lz11,t dellpltj~ şi ~liclo~ală altuj 
nu o va mal ridica la fnultlmea la 
cure n i•idknt-o el. 

P.raocup«t, ele a.sem~, de 
mî]loacele de cxpl'eşie. Şi ln,. 
t~v4nţle ga~eJ.ăr:easi;:li, Radu 
CA.fV:ANEAN.U, 'l'ecla.cl:or 1a 
ziarul ,,Cl.apotuL" - Botofil.nî 
s-(1 opri~ n.ţu-pta il:(l11iei, a1rmd 
de t-em,11,l ln p!inop~lo. em-i11es
clai11ă. 

(„.) l;Q'llnesc,u a îi;itt-eb1,1ln~at arma 
1.roajef de Ja inceputurl:le gazel1rl'iel 
sale, cu o Ş;trin·tă ce ·rcP2de -avea 
să'. devina · "''~4. La par-A,'dcl~ sale, 
de nenumât;C\te or t. aaverstu1i se 
lepădau de clorul .de l.uptă1 1ov.eau 
bezmet1c şi ot1beşi'e, pe-ali'ilu'};}t=sau 
pur şi snwlu ~ceau uml'li1il. 

1n ciu~.a .şatis1'a-cl illi1r Iăţl~e. sau 
s~cfet:e pe câre în r:TI'Qd evident I l e 
pl;-Oducea, ironla 1ui i:mllnescu ou a 
!osii, 11 a:rlă Ţ>entru artă", cu atit mai 
pu·~in artă pentl'l,I ştl}e.; am i n
dl;ăznl se.o . il~i{ll„ · senti.Jnerit al 
superlorl1!i'iUi lJitelect:1.lale in a:c
ţ(ltne. Ea se despdnde dil'l sp?cifi
cui n1'11 ţonal al 110mJmulul care .. e 
păStr~Loru.1 Qa1:acterulul t't<!St.m i.n 
lumea acea:stn lt;:u:i:ţueitii si' neriÎ~ 
ţttă, singurul cnre zece veacuri n· a 
desperat de ooarta noastră· în o
rten;t .. „Preh:ill?\dcni ii.cei~;. . preţ\'.1.
flnden.I inh-upareu fioeretiî <!inic~„ 
pretu tindeni simţindu~se şi tiind 
sup~rlcr c;,elor ţe-l irtcon~oarll ". 
Să u,tTrnărim ci'Leva lec.ţl l -de sari

ma gazetărească, Î'll măsura tn ·ca'l'e 
am aesluş.il at'abescuri1~. 
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LccţUi I - Conectarea la eL1crii

mcnt. Cu simţurl ascuţite de gn?.~
tnr EmLnescu Sl?slzeazll evenimen
tele politice de la dlstan tă. şi vl
brca7.ii viu la producerea lvr, tic 
di c vorba de crize minlslcrlalc, 
rcmruilcri guvcrnamenlale. vlldtc 
diplomatice etc. ln asemene• silua-
111. expre~la e inlotdcaunn proas
pl\l.A, ca nou-născută. iar spada iro
niei, joacă nerăbdătoare, pm'Că 
,·rînd să iasă S:lngurll din teucă. 
Spre excmpli!icare. nrticolul .,ll i.n
ccpc cu. stercotiput" (13 11ov. 1876) 
- în cnre ~e l'e?.'Umli înt r--0 mnnlc-
1·11 ext1·em ('{e petsonnt5 semnelc 
prevestiloare ale dzbolulul din 1877 
- o auevărată capodoperă ln pl"i
vlnta in'fo1mntlei, lnlerprclA'l·ii ~I 
punerii in text. ( ... ). 

O atentie deosebilă acordl't Emi
nescu cvenimentulut cultural. Nu-l 
cazul sli vorblrn aicl de idcntlaca
rea şi promovarea valorilor, unde 
Eminescu vlideşle un simţ infalll
bU. c.i de actul crllk ln care se 
manlfesUi lronla. Spada poetului re
tca7.ă neer1.1,tlltor buruienile Ivite in 
grădina artelor. 

laţii o ştire dt>.spre o traducere 
a ltil Hamlet: ,, între mulle alte 
nenoroci rl ce le va rl in
ttmplnat vesliila lebădă din Avan 
putem numiira şl trad·uce1-en in 
iambi de cinci oicioa.rc pi' care 
d. AdoU Stern. litera ~ din Bucu
n .>sli o aplică melancolicului Ilam
lcL Cl11.e va traduce in'!ă păsăreas
ca d-lui Stern pe romane~t.c. asta-I 
intrelJa,rea". ( •.• ) 

Lc<!lla a doua. Fat4- n faf{i. c1~ ad
versarLL dLnlitmtru. Tn <'az111 ln 
cai•t:i bl.'l;lla nu-~ orea dlS11nălo;1re 
sau mollpsi~oare f Pro5lic. demaso-

„Creditorul mobiliar• - articol co
rectat de mina tui Eminescu (B.A.R., 
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gie, incompetenţA), !iminescu tl vac
cinează preventiv cu virful !loreteL 
Asl,Cel I. Brăllanu c „cancelarul de 
DimboviLa". ,.monogrnmul partidu
lui"'. Din1. Brătianu umblă pdn 
Europa cu o ladă de deeOl"atii şi 
n-are cui impărU. C. A. Ro.wtli, In 
momentt-le de aculmie, are cln;ula
romanic, G. Lccu e ,,un mlll"e pw1ct 
de intrcbal'c dupl'i o nulă" . Boe
rcscu co.re şi-a tlpăt•lt dls~u1-:iu1 în
tr-un ·supl,im(!llt al „ Rom unului" e 
el ins·uşi ,.,un suptement11

, .Filibiliu 
işi compensenz.ti numărul enorm de 
nb,senţe cu puncLuolitatca rlguroas·.i 
la ziua ele inc<lsare n lefii. ptintul 
IJ. Chkn rccuno11şlc cfl n-nre ca
hll'ili de ora loL· Iar Eminescu nu 
r -omi.le ncagro calomnie de a-l 
contrazice. 

Atunci cind plicatcle slnt grave 
(asuprh·e, lrodare) poetul dczlăn

W1e asupra vinovaţilor un adevă-
1·at i11fern in cnre ironia devine w;i 
islr:nplu Instrument inlr-o iratroagă 
orehest1>n ulăLu1·1 de sarca.o;m, ln
\'L'Ctivă. blestem.„ tnlă un pnsaj in 
care parlca sollsUct\ l i revlne: „ tn
chipuiască·Şi cineva că, dupi'I căde
rea lor (a Ube.ral1101· n .n.), scabroa
sele. afaceri de tot soiul (.„) a r Intra 
într-o epocii de modestă şi conşti
incioasă .revizuire, că nişte buld<>gi 
de judecători. spalma 01·icărui su
Oet; palrlollc, ar căuta să afle iz· 
Yoarele de ina~tlre in dol-trei anl 
n o mulţime din U\gma sflntllor 
!oşti fără de arginti şi oricine va 
inţeleg_e fiorul mi&l:erlos. frigurile 
cai;e ti-elwle fiă cvpl'lnr.ă pe aceia a 
cd1'<!r eonşliinHI nu e l.lmpede. ln 
r.ata unei even bunle catastrofe Ba
lr-loţU :dnt. în cazul de leglUmă a
pă-rare ; multora paragrafii de r-e
presiune al Codului Penul le sint 
inamici de moarte ; de n.cecn toate 
mijloacele de mcntlnere ln pute.re 
sint bune pent.ru că puterea inchi
dc sub domnl:l lor ochii legif" (._) 

Lectfa a treia şi cca; mal, gT"ea c 
l<!crla redactnrulut de la c:rt(!MIC.. 

Cine. a sQus că Flmlne.qcv c wvrn. 
xenofob? El ii admiră pe .. seriosul 
germrm. pc cnei;gicul ceh, cavale-

Botoşanii 

re!lcul polon, melancolicul rus-. Ba 
ln momcnlele din preajma deliru
lui !ăureşle proleclul unei noi Rome 
in care sfi trăiască în pace şi in
\clcgcre 7 nu\iuni bnlcanicc. El nu 
uruştc ln bloc alle popoare ci nu
mai actele şi cmanntiile m iile pa
triei .sale. 

Cu Blusilc. cu lacheii c;u-e prop
tesc temelllle celot· ma.ii şi puler
nlc.i nici n-are nevoie de spada ; ii 
pl\ruieştc p~-nluneric $i pe-neun
date. 

Râminc lupta deschisă cu cei 
mari şi puternici - Turcii nflatl 
inlr-un procc.!> de decilderc sinl pe
depslti măsura t, nu mal mull de
c.ii pot duc:c. -Ambasadele tul·ccsli 
clin slrălnălalc au primit. nomica
rea că sultanul a iscălit <> lrn.de 
p1 ln care principele vasal din Ro· 
mimin ~c detronează. ( ... ) Cu toată 
iradeaua turcii nu mal fac rilei o 
incerc*rc de a nellnişll mulul sting 
al Dunli.r!I de cind artil(lria romfl
nii din Onlarat {I U dnt fe>c Vldlnu
ltil. Pină acuma ge.,nl~a· şLrl\~egie 
ţurceasţi\ s~a rnapi(eslat prin l.)C)m· 
ba.rd:u:en oraselor .deschise, Jefol
rea snlelor deşerte". 

Ploconlr-e fa('ă de englezi ? Ială 
parlrctul lui sir John. ..admirabi
lul sir .John FatslafC". v1irsind la
crimi plalontce n.supl"il crut.imllM 
comise în Bulgaria şl ncvii7..indu-sl 
genunchii de grqs ş'i ~ra.c; ce este 
din cauzn.„ sentimCDl-Olil.i1 ţii sale. 

Cit timp g.lgantii m,1 se urnesc, 
spndn rldkail\ nten,L e acul de cum
păni\ a lstorlel. 

lntre mijloacele ele expre-;!c nlc 
Ironiei. sln~licul epitet riL'illrc ln 
lot pasul : .. cremagogli de vanilie". 
„ tirade a la NichJ,perc:ea". ..mar
tiriul lucrativ", _bac:şişuTi palr'io
Uce", " recompense de conh·nbun
dii" ele. (.„) 

.l\llajul verbului eminescian ror
jat in lmpreJurÂrl unice, la urlnsl' 
presiuni şi temperaturi \llru;m:illro 
C(IO\lne probabil incl.'Uslale. oa i1' 
hle1~s:llfcle 1.mel săbii de Dt1rn;11;c. 
sti luri şi tendlnlr. noi, neboleznlc 
incă ~nu, t>Qlllc, nenil!)C:ule. 

. . .., in publicistica em1nesc1ana 
l fl referat-ul siiu consacrat 

ac.estei teme, muzeografuHo
nel BEJENARU, euoc4 un 
cpfs(l(l polemic ce a $Urnit 
""are uflvd ln- sooletatea (Jm
pultil : 

Vurii exngera.re, publicistica cmi
IH?Sc.tană ş~ cQnslltuie lntr-o ft-esc.ă 
a socletA\ll romimeşU de ln sffrşl
l ul secolului lrecut. E o lume \'ie. 
agilată, cu contraste de tot felu l. 
care nu puteau să-i scape unul pu
blicis~ de forţă, aşa cum era Mihal 
Eminescu. tnlT-O constructie rc
macabilli, Eminescu 'lltreaT.ă. fie
care fenomen, vă?.ut tn totalitate 
sau in detaliile sale, rezultind me-

l't?u un (lcmers. o pledQaric :,I. nu 
odat:U. un ve1·<.tkt. .l\rlicolele sule 
degajă Iorlă. vervă, incil-ă. 

Oln bogata-I publlclsflcă, ~les-
twlnd~rn. ca un segment. Bfll•1~antl, 
ornş şi locul'! blnecun.Ql>cute 1>0e
tulul, din Cragedîi. vksţft ş-I 111al 
upol. Al'lkolul sl'lu •. Lileralurn şi 
pastrama dJn Bot~1şnni" t1pi:lrut în 
Curierul d e Ia~I, dfn l'.! lanuru:le 
1077, trebuie cii u răcul vilvll in 
socielalea botoşăneană a ' ' remii. 
ceva mal patriarhalii, mai tihnită , 
scutlut de duelu1·1le politice di n 
Cap1U!lă sau de la Iaşi. Este socle
talen pe care o va Î'eda admirabil 
în romanul „Asfinţit de oameni ", 



sc.l'll lo11JI Ludovic Dauş. tot un !lu 
ni locurilor. Dovadă că a făcut \'il
\'u uccsl ni·ticol o constlluie şi Cnp· 
t1ll cfi a Cost adesea sub1ecl de re
ft!rlnlă in periodicele locale, nu
mcrnase şi diverse ca orientare şi 
nccWlln timp de ani tn şir. Foaia 
Ieşeanu, ca şi alte gazete din 
Bucu1-eşll, iijn Tran$Uvanla. se ci
tcmu Crecvent la Boloşanl, ca o 
m oclii, aproap~. La vremea ateea. 
nnlmnu protipendada 1:>ot,oşiineo.nl1 
1m Nicolae Pl&OSkl. f<J5tul aghiotant 
ul lui Cuza, un C. Bobelca, omnl
p1-czc11t in Camedl, un Nicu Var-
1111v. {11;rlcull01-UI cle Io Dollnn. cu 
pcrCormanlele sate la tirgurl şi ex
J.>(lzilil o"ricolc de răsunet. in tarr1 
şi strti.ln1itate, un Dimitrie Scarlut 
l\Iicl<'scu, paşoptistul şi unionistul 
etc odinioară. foslu l comisar al lui 
Cu1„"l pentru Legea ruTalfi. un Vll
i;escu, om al acelea~ cPQCI a Uni
rii , ş.a. 

Tn ~rl1lrcolul ~us 'mantlona!li 1.0111.1.1 
t.erlc1'nesllc al Iul Eminescu eete 
dobordanl, clin clebuL: ,,Ştiam o
dntă dl. ln vechiul Urg al Botoşn
nJJor se fnce paslTamă bunii sl ln 
genere se dau cărnii acele modifJ
caUi care..o fac să se impolirl\te&că 
timpului şi să figureze sub denumi
rea. general!! de mttelic în deose
bllc formale prin băcănii sl pieţe. 
Dnr că in Botoşani s-ar !i Hlcind 
şi lileralură, şl-ncii literntu1"1i. 
şt!il cole I ou şic, .asta 'Jl-0 ~ti8'm 
pin-a nu ne \'enl Calendnt"UI „Lec
lo1.•ulul romiin" pe anul l8'17 1

'. 

IDI bloc, in aaest numii1· al pu
l>Jlca(lel botQşăncoe, Eminescu a 
citit do® pO<!mc. cu ncccnlc m~l
·ta tlve şl o nuvelă, uşor melodra
rnal lcil. semnale N. I. Angel Call
lalea indolelnică. precară u uno1· 
a.scmenea creaţli il determină ati
tudinea, in ton :1cid, ' nec'ruiuor. 
ironic. -zeflemist. Cititorul boloşă
ncan - găseşt~ de cuvlin\11 Emi
nescu iii\ afil·me - .. vnnd-nevrind 
lrebulc :>ă urme7.e ne cifrarea inflo
rllii u muze.Im: bot.oşănene. să se 
imbct.c de parfumul n oril<>r de pc 
matul BQl.()şnn.cel, să adQarmii in 
rîn,Lccul CllomelEll~r cu nerm1rl\Qn
ro hotu1i cad Jn ncest fericit oraş 
nu rocma cnm ciudată de scriitori 
ele cancelarie" . Aşadar, a ve ri labi
l[< cuzni\ pcnlru clliloml holl:lşl\
ne:m. pw; ln încercare cu asf'me
ncm subprnducţji Iii era re. Dar 'Eml
ne~wu oferă şi cllilorulul Curirru-
111f de Tn.şi. reproducind creuUlle tui 
N. J. An~cl, oca7..la de n vlbrf!. sl 
pentru el, .. coarda arfei angelic«'". 
Vn fl cilii, Eminescu ŞI alte pagini 
ni!' Culendarulul "t:.ec\,Qrulul ro
mim 11 b11t~ănean. clin mt'm('nl cc 
11rtrmii, in ucelaşj tM cnu~llc -
.. AccŞl ca1endnt· cohţtnc sn1'inllna 
(c:i sli nu idcem cremn) inteli~cn
lcl li terHJ"c din acel oras". ~ o 
l'c•acUe imediată. Curierul Foaia 
i11tcreseJor ncnerale ce apărea la 
Inşi dărlen iii replici\. un răspun.'! 
U$cuns in dosul inillalef R., cnre. 
dincolo de a se erija inlr-o su.'11t-
11Pr(' n cau7-el literare n Boloşani
lor. se constituie tntr-o denl~rare 

iu plan lilenu: şi biografic n poe
tului Mihai Eminescu. Articolul 
purt.R titlul „ Brevetul de pastrama
giu a redactorului oficial din Iaşi 
dat de el insuşlu şi apărea la 
20 ianuarie 1877, în lonla amintită, 
condusă de Th. Balassan. 

Este riridul lui Emlines<:u să po
lemizeze, în replică, ln articolul 
„Pito domo·~ (23 Ianuarie 1877). ln
tlh:t?şte cele Sl,lsţinute no.lerior. t-e
iel"l\'Or ta Iaimonsu paskamă boto
şilneanâ. I ronla. chiar dacă există, 
e <:uminle, .calmă - „ ( .•. ) acest ar 
ticol este I.ol. aşa de bine un litlu 
ele onoare pentru Botoşani precum 
a brin.w pentru Llmburg, untcle
lemnul J)<?ntru Provencc. vinul pen
tru Champagne". Şi, unde mai pul 
că, "tocmol uscăturile din· Boto~i 
sint un obiect de esporL care a 
ajuns pină la Londra" I 

Cit despre. lllcraLura. de la Bol.o
şanl. Eminescu. bun cunoscă.ror a 
tot ce s-a scrls, 11 relevă doar pe 
DimUde R.1llet (poalo o fi fi-ee• 
v.enla~ şi el casa . câmlna1·u'lul 
Gheorghe Emlnovlci cine ştie ? !). 
nu altul dccil pamfletarul tăios la 

Eminescu 

< 
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ad'11esu 11egimubtl Domnului Mthnll 
Sl.Urdza şi pe Ion VenJamin Adrian, 
gazetat', poet, profesor. pe care 
Eminescu ii va fi cunoscut .perso
nal, in anii adolescentei şi sludiiJor 
svle. ln rest - şi nu inslstiim -
Eminescu îi pune la punct pe 
domnii R. şi Ba~an. 

BotoşanU işl mai află loc în pu
bllclsUca eminesciană, în arUcole.le 
care abordeaul probleme demogra
fice, şcolan~. susţinerea armatei de 
cât1•e popula(le, în campania pin 
1877-l878, Cil o dQvadă a llflUI 
o.chi mereu <leschls asupva acestor 
pini.uri cu.re e1:au - puhcrn spune 
- 11enh"t1 Mihai Emlneseu, o fru
moa&!i şi tulburătoare Qbse;Sie. 

in publicistica botoşăneană· 
Pre~entî11d lndcl,14noata şi 

11ol>il<i trţidlţle ~ pru.sd 4e 
pe m~teagurifo "!l4fale ale 
Poewluof tn comemoNM·ea a
cestuia, Ion MAXJMlUC, 1'e
qactor ·-şef al rlandul „Clo
PQlul" a arlftat : 

EmJnescu al tăl'ii, Eminescu poe
tul de largă recunoaştere uni\·er
snlA n revenit, de cite ori s-a nfJat 
la necaz. pe pi1mlnlul copllftrlci. pe 
locurile unde s-n născut. Cu toate 
re1,roşurile cc le aduc autorităUior 
locale Istoricii lilerm·i, rn1menli de 
suflet ni lOC'llril<>r 1-uu prlmlL me
reu şi inconju,·at cu tciatla drages.
l~a. Dov~zlle sint nenumil111le Şi 
fac <;b1ecl.ul a multe arll<..'Ole pe. 
cm:e Clopotut te-n pl.lbtical in ul
timul deceniu suit J!enerJcul EMl
NESCfANA de-a lungul multor 
numere. 

Pentru n-1 celebru, ln pagini ale 
publicaţiilor botoşâncnc. au foşl 
reunite condele prestrgioase. Au 
fost editate numere comemorative 
ale publlcatiîlor locale, cum este şi 
cel edil:aL nnul acesta chiar daCă 
t:ele <;Un alte t1rnpurl au fost ·de 
tllmcnstuni mal nwdeste. 

Se cuvrnc st\ l'ncepem cu foru.a 
edilat:it îh 1800 de dilre studenţii 
<lin taşî sl Bucureşti care, particl
pînd aici la al X IV-iea Congi."l'S al 
lor. au inaugurnt bustul tui Emi
nescu aflal acl'ualmente to grădlna 
publică ce li poartă numele. 

La două decenii de la moarte. 
Gazeta Botoşanil.or din 20 iunie 19011 
con.c;emna „Duminica trec11!.;l, li 
Iunie. la orele 9 şi Jumătafe 

toate $colile prlmru:e, Hceul Ate
neul, oorpo~a~llle1 PfOCes<>rH. pro· 
ieooarele, auloril:ăţile comunale, 
nolnbJlll 01·aşulul etc. ( ... ) s..au A
dunşţ pentru a cotnemo1'Jl eveni
mentul". 

Trei reviste edi tate aici la Bo
toşani in 1903, in 1905 şl apoi 1n 
1909 - 1-au purlat numele. . 

Cind se comemorau trei decenii 
de la trecerea ln nellintă a poe
luluî apliroa in număr festiv Juni
mea Moldovet de Nord. Semnau 
articole omagiale N. Iorga, 1. Sl
mi<:mescµ (geolog şi paleontolog 
m~ ţiu W n cunoscut azi. dtµ: ca:re a 
!ost un tlm'P preiŞedU1te al A:cade
inleJ Rom(lne - boloşănean şi el), 
Se.'<Ul 'Puşcariu. Artur EnAşescu, 
Constantin Opresc11 ş.a. 

La pat.ru d~enil . în 1929. doi 
dascăli, Mihail L . Clutea şl Mlhall 
I . Rupa. li dedică lui Eminescu un 
număr special din Cu-vinJul no.q""· 
care apărea la Botoşani de prin 
1926. Tot N . Iorga. aşa cum o fă
cuşe cu un deceniu în urmii. deti
chlde edllla oomemor.ulivi\, alei la 
Bol.()şanl. unde el ctmtlnua sil ne 
palron"Ul spil•iluat al urbei in acel 
ani. Avlicolul omagial se Jnllluloo
zll Spre En~h1t1se~. 

Ctnd s- a implinll jumăt'lte de 
veac de la mon1·lea poeiului. zia
rul Botoşa nU a vrut. ,;e vede. s'\ 
marche?:e evenlmenlul 1n mCICI neo
sebit. Numai că zincul cu fol.of!ro
fiu ooelului i-a sosll cu inlirzi<?t:e 
de la Bucureşti. unde se ex:eculn 
în neca vreme. Din această cnu1~ 
:darul apare li.mi 19 iunie. în lOC' 

15 



s:i aparii duminicii 18 Iunie, cum 
ar !i fost l n orcUnea lucrurllnr 

„Gloria lui E minescu - se al'ăta 
in m1icolul de fond - a rămas ... 
lntacli1 plăsmu.irile mintii şi sufle
tului l~i sunt aceleaşi : &Cinic şi 
nepleri toru-e. ln această zi d e adu
cere aminte, PoPorul romun de pre
tutindeni ( ... ) cuvine-se să-şi in
drepte gi'ndul cu evlavie şi r<'cu
noŞUnţă critie genialul pocl". I n 
acelaşi număr se nn,un,\li cli a 1o.~ t 
amînată .comemc1rarca poetului pen
tru 24 Iunie. Şi1 1nlt•-adcvlll'. numă
rul din 25 Iunie al acolulaşl zl<ir 
apare ln editie rest l\-11, lntrcnua pa
gini\ Cllndu-i dedicată. in exclusivi 
tate. tn centrul paginii se află ptlr
t retul lui Emln~u iar nllHural re
latarea clesprc şed ln~ solemna co
memornllvă tinu~ ln Ae:adem~a 
rtomănă in ziua de 16 Iunie. Arll
colul de fond semnnt de prC\fe.;;orul 
N. D. Al)drie$ se lntltull•nz/i Lucca
f(.rul ·neam-uhd. Numlirul mnl cu· 
prinde un grup3j de pt;i<'?.1.1 d(l Enll
nescu (Mc1nncolle, S-o. ~tins uttlta „ „ 
Despăr/11-1:) si cunoscpla poc7.ie n 
l ut Al. Vlahut~ : 

„Tot rnai cite.se mhiasb-a-1i -:a rie 
Deşi 11--0 ştiu pe dlnnfarl\ („.) 

ln 106<1 la Jmplinlrea a 75 de ani 
de la ~erea poetului in ne!jln\ă. 
Clopotul consacra o paginii 1>-pecia· 
tă Lucea!ărului poeziei româneşti 
(ln numărul din lD Iunie) cuprln
zind lnro rmatii dl-spre sesiunea sli
lnţl!ică cc n avut l<Ji: tn ziua de 
7 !\Inic la Teatrul 11 Mlh:ii Emi
nescu" . clcdi.c-Rtă evenlmon'll1Jul. 1!n 
g1·upi1J despre mnnlf<'St~rllc <1111 
şcolJ şi din diferito alte cotectlvl
tătl. o poezie de Doi·ct Schor. un 
studru critic - Crhnpt'fc d i n.tr-n 
mălastră oper4- - şi d~uă noi~ -
un OMAGIU şi alta despre cena
clul L iceului Mlh CLI 1-.inlnescu: Tn 
numlirul din 17 iunie se publu·o'I o 
noi.A tnrormati·vit despre manlCcsla· 
rea, cu partici{>.<lrc lnternnţlonalll. 
organizată duminlcâ H Iunie ln sa
lul cppl l"ărle1 lui Eminescu. Un l 'C
l)orlaj ceva m_ai amplu despre ace
IMI eveniment este P\lbllcat ln nu
m'iirul de simb1HA, 20 Iunie 106•1. 
El!.te mcn\ţlonală 13rezenh ln ml)nl
restărl a unor persohlllltll.\I c11llu
ralc - Simion Pop (Uniunea Scri
itorilor), .Alain GuUlermon <Franţa). 

La CENTENARUL EM INESCU 
dln t98i> lnscriem tntTu fireascli 
cinstire a memorie\ marelui n<.>Slru 
poot apariţia în Clopotul n unor 
grupaje tematice pe care Ic publi: 
căm consecvent de mal multi a!'' 
sub genericul EMI'Nli:SCIAN~„ in 
care reznmntul Caiele for Em incscu 
1·eprezinlă un elermm1 apurl~. ŞI. 
tnţre !oale a:~tca rcvii; tn ., Mlhnl 
Ernin~cu" c:a supllmenL omai;htl nl 
-ziarului Clopotul. 
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Sin'l.elli realizatu de 
Rodlca ŞERBANESCU 

Reproduce1·1 foto : 
Gabriel MIRON 

Manifestări din 
de Centenarul 

ln zJua de 15 funie a avul 
Ioc la Reşl fu. în orgn.nizar1>.a 
;:inruluJ „ 1''/am um·'. cea de n 
Vtrl -a e<:Utle a sooicmii şt1in
fiuce „ '.l 'radlţ·U ale presei şf 
tiparului:' . dedicată CEN'l'E
NA n ULlJI EMINESCU, 

Ur-Ccrindu-sc ta 1~rsonali
Lalen celui mui i;trU.lucil d in· 
Lrc loalnloşll 005\ri. Timotei 
J ~1 r jka. rcdaclor--şeC n I zia-
1·ulul, a rcleval alături de 
ln.csllmabila moştenire Utl?
rnră, inriu1in:on. adincă şi 1.u
Ptln:ditoarc, pc care 1-0 a:.s
l 1>reazu lui Emlnc.scit gazetă
ria . l n comunicările lor. 
;-.Ja1•fştil Glauorolw Jurma, 
Rodica ŞctrMncscu, şi Hait" 
Ch!lu1tcci au scl111n t. prin a~n
liza operel, Poi·tre tul f>OCl\1-
lui, cugetătorului ~I pnmt1e-
1~rulu l . Iar l~lf lrnbrl, direc
tor a l Bibliotecii jude~enc; 
Pcrrleo Popa, dfrectorul U
P::>l?rafiei , şi Pl'O!C$(1rul P:itru 
OoUdc au ndus dovezi gr~
loorc. in sprlJlnul ideii că 
Emloescu a găsi t şi in me
diul cttllur-<tl al Banatului 
muHiple su rse de lns~ii:n\le 
:,;,i n avut numeroşi preţuitori 
devotntl. 

Programul, dcsf~şullaţ tn 
prn1..cnţa uhul numcror; pu
blic. a cuprins, pc lin11n c~
municurl SI re[erale. poeztl 
fochioale lui Eminescu de 
către scriitorii reşltenl şi fil
me documentare. o rcrlt-e de 
Arhi\'a :naţională de filme 
Bucureşti 5J Studioul cinema· 
tos:rnCic M Al. Sahia". . 

Pc lingă ace:.ist.4 manlk~
larc. ~1leJ:ll reşl~cnt Ru mat 
marc;1t lm.pUnlrea unul ,<1ccol 
do la trecerea tn ctetnltate 
a lui Mil"fai J~rnlnes<n1 prin 
publicarea unei adirti cmui
gfale a s uplimentului „Caraş
Scvcrinui cultural-ştttnţif{c". 

D in cuprinsul celor na~ru 
pal{inl semnalăm e.~curlle 
MEmtnescu hi tlmp'' si "Un 
/Uc84făr numit Eminescu". ar
tlcolele „ Luce<r/driil, oopo@
µer4 absolutd a. lUcraturlt ro
mcine" şi „Sp lrlttd potcm.i~ . „ 

11 Ch1slire 1'<>eţul11I nostro 
n~tl~ll.(l t - Mi7u;i. E"!lnc11cu.". 
·sub ace.'lt senm1C1cahv l!cne· 
ric. Cl u.bul pri,:sai din Craiova 
a g"zdult i l cu prlniătollt'c. 
nwnlfestare dl'dlcată ~entf\· 
narulul lre.cerll în etcrnitat~ 

n Poelulul. Acliunea. la cari> 
nu parlicipul redactori ni ;:fa
rului ,. înainte", tucră'torî ai 

ţară prileju itc 
Eminescu 

"Oibllolccll jude\ene :OUU. ca
dre cllclacticc, elevi. n rost 01'

ganiwUi de Shidicalul Pre~n
&.llturil d in Craiova. 

Despre l'cmnificntin nce.">lel 
sărbiitorirl. lnscrlsă intw! :1-
nivc.1·suri Ic UNESCO, u w1r
blL Lucian Trilă. re-tl;lclor-ş•. C 
a l idnrulul „ lntilnte''. Opt:rn 
eminescian;\ şl personahlalt>11 
plurh'Ulentn a ţ'\'c.nlulul lut~
lar ni splrltualllătîl rom.-i
hcşll nu rost evocat~ c.le 11?('
l•Jr univ. dr. 'I'itu.s Brl/aŞll. 
Clo11df1, Moldovcm . r1rlC~ ~[ 
Da.ia I .11pc1icu. pulJlicist.. t<~
me?nl:nt-0r. /\c~orul l~m'U 8 ?-
1•dghin;I. dit·ed.un.11 l'e<1lrului 
Nn\lmu11 dln.Ot•nîova. ş i elc·w1 
Eleno Chilom. de ln L i..:eut 
., Fra\11 BuzcşU ". au rcclllil <l in 
vor:<url h.! mare lui Pf'l::ll . inr 
corul Fllannottlcli .OUenin" 
a intcrprelut - sub ba~hcta 
cllrijorulut /\Jcxand1·u Tincu 
- „sara pe deal ". „De cc 
nu-mi vi l" ... Mai nm un sln
gur dor". MCe-ti doresc cu 
\le, clulce 11•mifinle". 

* „Emlncsou - lnaUă CXllrC-
sl c p, apfrUualltl\tU româ
TI<', tl" , eslc generlcul slmpo· 
r.iunu lui org<ll1'izat . tlo Cenn· 
ciul lllerar al l'ca~cţlel 21a. 
rulul „ln/ormat'ia lf<1rol1itc i' 1

, 

Au pnrt iclpaL cu lunari şi 
comunicilri gazetari, prnfe· 
soii, activişti culturali Ce 
s-.au npropiat. cu pioşenie de 
mcmorln pcetului nostru ne 
pereche. Cilcva ti11uri : Emi·· 
nagcu. - onrnL depUn 4 ( ctJ I· 
turu rom·d t~cŞ't-1 ; Eimlrie~cu -
oaniu tmpllcal fll istor ia; hi.
f i.or.osc q1,.,m ele paşilor mări· 
t11L~i d rn1lll cH U.~bfi: romărl~ ; 
Teatrul om ln.escl(lJn ·; ·Lttcoa 
f druţ llmb/.f rom1lneşti ~n pu
hUcaţil harghitene. ManHes
tarea a mai cuprin:~ un Mo· 
mcnr 11ocllc cu cotnborarcn 
mombril..,r cenaclurHor din 
municipiu şi a rccrtatorjlor 
de pc llngll aşev.iimlnlete d <' 
culturli. o c:icpozH!e ele carte 
,.l::mincsciana ". 01•ganimlă ele 
Biblioteca Judeteană şr Ccn· 
trul de Llbr~rtl. „ 

La Calcrln ele Arlii a Clu-
1.mLu'I Presai. Sfblu a avµl l<1c 
vcml5nju l expozfţiel-c1Jncu1·s 
„ Co,rte frumoasă, carte dC! 
Lu:mlnă.M - iluslra\ie la opc1·u 
lui Eminescu (f!raficli). Cu 
acest prilej au rost inmin11tr 
şi premiile acordate prnlru 
cele mal reuşite lucrări. 

.. 



Agenţia În vizită la : de ~ 

presa, 
redacţie l"lolivalentă 
cu ,,f oe continuu'' 

răspunderi 
• • 

Şl 

P~ una din arlpUe clildlriî „Casei Scintell" se n!lă sigla binecu
noi1culă zlariş tllor, cftltorllor presei dln \.nra noastră, precum şi dln:olo 
de hotnrele el : „A1erpres". 

La J\genţla nomlln.â de Presă „Ageţ'J)res" se !rAmlnti\ a luatul pen tr u 
piinen de toate zilele a presei noastre şl tot de aici por nesc spre nite 
t~rl ~r continente ştirile privind Activitatea şi realizările României 
:.ocln li~le. 

Se simte de la p rimil paşi febrlll~lea acUvliAţ~J rt A.gerpres". 1ntr6. 
şi Ies cnntin ţ.i u redactori, ll:>toreport.erl, translatori, telexlştl , şoferi, to\l 
gl'~l>lll su aduca sau să ducA ştiri, ln!ormatll. Aici, lootă lumea r.stc 
în lnlrecere cu timpu l, cu acele ceasornicelor. 

Au trecui co de aul de cirul - ln ziua de M mat 1949 - a Cost 
l rnrrnmls!i p.rlma ştire iiemn&lA " A1arpres". Evenimentul colncrde şi cu 
im11Unlrtn unuJ veac de la tnrllntarea prlmel a1entU ro.mADeştl de ştiri. 
Sl? numea 1o A.renţla teterraflcA romllni" - „Bbumqence", a lncepu' ~A 
fu11ct1011cT.e în anul 1889 şi işl avea seillul la Palatul poştelor din Buou
rl'şti. E.'lte, deci, un bun prilej să prezentăm cltltorl1or noştri cîtevn ciute 
ce ucflnPsc rolul şi activitatea aoeslel lrnportante lnstltu~ll de presă in 
sistemul infjlO.'lcelor de informare în masă din j.ara noastră , 

tn vizita noas1rn, Interlocutor ne-a lost tovarăşul N•colae PWeu. 
director general-adjunct, cu ·î nde1ungnlh activitate lu „Agerpres". 

-Tovarlşe NleoJae Pulcea, tr:insm!tere a şlirilor primite· de la 
ce repre:dnti „ Aferpree„? diferite wUtutU şi intreprin deri, 
Prin înlreaf:ă sa actfvtt.nte, de traduce.re şi trnnsmilere de ln -

1\geniln Rom~n!l de Pres4 are Cfl ro~~n primite de la ngeni11 de 
scop lnformnr en - prin presă şf presă din s trAlnftate, de la curle-
radlot!}Jeviziune - a opiniei pubU- ril pe bicicletă o.are difuzau nouUi-
cc din \..'lră lisuprn poUUcll Interne tile „ Agerpres " la abonaţi, ele la 
şi externe a parlidulul şl statului, receptionare.'.I de ştiri la cască. în 
asup1•n nctlvl tAţllor politice, econo- nltabetul Morse, precum şl pe 
m ice, sociale, ştlin\IOoe Ş I cultura- t,lenzl Imprimate cu cernealA în 
te, nrtb;·tlce dlh Românlo. De ase- slsl<!mul Hell, „Agerpresu n devc-
menea. „Agerpres" are sarcina nit astlizl o ndevi'irăU\ " uzlnli de 
roarle lmportantA de a trnnsmîle şti ri ". AICI se eia.boreavll şi s~ 
ogentiilor de ştiri de peste holnre, 1ransmtt in!onna1i.i privlnd eveni-
altor mijloace de Informare fn mentcle In terne şf lntemaţionalc 
masă Şi dUerl1elor lllstitutll rC'ln- Jo zi, cu mljloaae moderne, rapide. 
tllrl tn leglHurh cu a clua.l.lta1ea Recepţia şi transmiterea de ştiri 
rClmllne..'IScă, cu I niţia tivele Şi ac- şi fotografii prin satelit, dln orice 
liunlle României socla11sle pe plan colt al lumii, 1lelelrnprimntoare e-
internolional pentru remlvorea leclronlce de mar-e vlte1Jl, aparn-
conslructlv.d n marilor probleme Luru telefoto şi de multiplicare de 
ale 1.umli de i0:>.I . Up xerox, reţea proprie d_e telex, 

111 nce.rt cadru, „Agccpres" inde- display-uri etc., precum şi 1f.rlm.Jşl 
plineşte sarclhtl de mare răs.pun- speciali al "Agerpres" la cele mal 
dere de a pr e?.enta, pentru cititorii semnillc.atlve şi U:nportante !Weni-
pr~l române şi de peste hotare, mente lnternat1onale ma.rche:1zli 
uctlvltat:ea dln.nmicil, penna!nen~ p~nt saltul fiicut. 
pe Mt'e o desCdşpară secretarul ge- Redacl.orU agenţiei noastre au ca 
neral al partidului, preşedinte.le teren de octlvJtate mtreaaa tarA -
nepublicll Socialiste Români.a, lO- Intreprinderi Industriale şi agrl-
v:irăşul Nicolae Ceauşescu, pentru cole, insUtuţll - şi slnt tn clu-
binele şi fericirea poporului rom:ln. wrea nout4Ulor, a şlirilor dep~A. 
pentru lăurlren 1,1.,el lumi ll".nl Zilnic. pe telet.mprlmnwarel~ celor 
drepte şi mal bune pe planei.a aproxlr:ootlv 00 de agen\U de ştiri 
n1>aslru. naţionale şi internaţionale., cu care 

De-n lungul decenillor, ~Ager- „Agerpres" menţine legMurl p rin 
pres" a cunoscut o contin~a dez- cablu sau radJoteletype, este re-
voltare, lărgindu-şi tr-eptat slera ae cep1ronat un mare ~wc de i.ntor-
actlvl'Lale. De L.'l o lnstitutle unde maill. Se cercetează în acelaşi tlmp 
nctlvltntea lnl\lruă. em aceea de 2lare şJ revl.tte .s.trline. 

O particulari tate a Cnfomla\iei 
de agenţie esle aceea el\ tnforma
tia nu ajunge dh'ecl.· Ja publh .. "UJ 
larg, ea se tu:mlzeazâ celorlalte 
mij!Mce de comu'n.lcare în masă, 
care opet-ează p rop rra selectfe, In 
r.unc~Je de pro!:îll-u.1 acest<>r.i, de 6!Pll
liu1 disponibil î n coloanele publl
ca ~iei sau de U'mpul de emisie. De 
nfcl, pentru „1'.gerj>re.s" dec.ura ce-
rinţe p rivind concizia, clarllatee 
exprimăl11 , evlden\lerea esentla-
11.J.lul şi semn!ficallel evenlme'rllu
lul reşpecliv. Jntr-un cuvint, şll·r~ 
u·ebule sl'l r.re oi,t mal accesibilă 
c.Jiffu1·ulul. Pl!acllcn ne aratli cA va 
Ci intotdeauna preleratA lnfonnnl.la 
care pre7.lntă c.il mal multe !apt.e 
şi date pe un s,patlu cit mal mic. 

ŞI, cred c4 nu este secret penl.m.1 
nlmen I, informaţia cu oel mal 
mare eiect a.supra cll:ltorulul se 
dovedeşte aceea care ll con-.·lnge 
prln llmbnjul faptelor. Pornind de 
la aceastn, .noi. ca red.sw?tori de 
ştiri, sînle.m _preocupaţi de selec
tarea 1nrormnţ1flor, prin seoaterea 
in evidenţă a p roblemt>lor de mare 
actuaJltale, promovind semnlticatl
vuJ !.aţă de nesemnl!.icatlv, fa ptul 
lmportant .f.afă de oei obişnuit, 
creionând -î n !iecare momen t ac-
1unllt.utea lmporumtA şi semnl~lca
ţi.a evenimentului politic, soci.al, 
economic. 
!ndrumală <le J)3rLid, bucurîndu

se de un larg şi permanent sprijin 
dln pal'ten conducerii, personal a 
tovariişulul Nicolae Ceauşescu, se
c1-etarul general al partidului, pre
şedintele Republicii, ,,Agerpre15" 
şi-a de?.voltat nn do an ba.za ma
t.erlalii, şi-n împrospiitat continuu 
londuJ de ®d:re, ceea oe l-a per
mis sil se consacre, cu dArulre, cu 
pas1une răspµnderllor încredlnţale 
in procesul de Informare şi formn
T.e a opiniei publice, de remecta1·e 
eonvlngAtoare_. în marterl~lele trans
tr11SC prl'Sel, a proceSelo1' .revalutlo
nare pe care le--a cunoscut şi le 
CUDOaşte societatea romlmească, 
îndeosebi dl\pă Congresul al IX-iea 
al Partidului Comunlşt ROmAn, sl 
inll:lţişez, în l,.umJ.nn lor :adevll.ratl 
marile pre.faceri oare au Joc în 
toate planurile vle(ll economlco
soc.iale din tara noastră. 

- Acesta este, cteel, sla!U
t..,i de la nA1erpres". 

- Zlarlrtul de la „Agerpres" 
are datorla de onoare de a lnfli· 
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ţlşa, in 'i.nlre.nga ci complexu.nte. 
r~itatea inconj1,1rătoare, pdsoJul 
dJnam:lc al Românlei S<Jciahsle, 
determinat de htfăptuirea prnve
derllor Progi:nmu1u1 partidului. A
vem ~nS;a 1,mlCă de a a c11emaţi 
~ă og',lipdim, zi de zi, ~unea pil
duitoare, de exn ·.aorelinar?i ÎtlCiu:
Că'tlrrâ revolu~ionaT~, pus;1 în sluj
ba !nte~or µ\l."11,. a progreşultil' 
să,u mu,t~ilate-al, a păCii $i ln},e!e
gerU întl-e toate naţJtm!le lumH pe 
care o depune, !'11 frunt.ea partldu
l ul şi statUlul, tovatiş,ul N ict>lt)e 
Ceau:;;eşc1,1. Vizitele de tu<Wu ale 
iecre'tarulUi gen·cm1l al par.:lfautui 
în 1abnai şi pe ogoan~, în mine, 
pa şa:nţiere, ln ş~QIJ şi facultăţ i , 
in(itnl'l'lqe . sale cil' .~nJI mun:c:n 
(Ip J?e infr~ ou,pri~tt1 pa"'.1 rieţ, pre
zenţa sa Ja toate ev,enimentele cat·e 
COJllJ;!UD Istoria coniemporanâ l'\ 
.aomît'iliel, convo)'bl'i'ile sale cu tcill 
de ;;tate şi 8HVetm~ .cu 't·epi'eMn
t;:m·H 'âl QP\nîei ·publice mondia:fo· 
au constituit şi vo11 c-0nsUtui i11-
to'!tdeann:a momen~ de. ~obUi?.a'l·e 
s4p~mâ a IUC'i:ătornor agen \ lei 
no!IS'~e. Fac~ f P~ 'ce .. dephrde ~e 
noi pen.tru lndepJfni.rea in cohd{ţii 
optlme a acestor sarcini de hm!Hr 
1:ă&gundere. care ·cer· o tleosebitâ 
ope·rally)~e, ;}ln i\ivel prof~io~ 
i!fdlCai;1 dublate de o teroeîmcli 
preg~Uxe pDlllieă, pentru a ga1iţnta 
un il.lvel publîcisJlc <;ît h~'I - tldlc:ăt 
,fo .... tet_o,r şJ JfuagJ,nJlo;r, exQ~tjtatea 
Şf autimJlei.tatea !apt.elOI' . ş_l clti-e
Jo.r e:'l.1>U.Se în infoi:maţii şl reJ><>r
taje. 

.Asigllrind 11eÎ'lectairea marri re..'lÎ;ii'
rllor pellliţe central~. unn'ăvlm .fn 
ace-~I t,lmp pi:iµent,<frea ert mai 
cup,ril1~toa1·e - prln, irtl;orrQal·r(. 
si.n:teze, repor-lajf!' - a fel.ului în 
care sînt transpuse în via·tă de 
căl:t-e mh\.islel'{? şi inst!t.ilţll cen'lt·a-
1~ .f.U4eJe, 11'.l~rl intte_prln<leti 111 
unHătJ ogi·lic~1e 1prevedel'i1le ipJ;a,
n uritor şi programeler -aprobate„ 
sarc1nUe şi Dl'ientărîle stabilll.e in 
di.fe.cite domeni'l ale con,struc\ici 
socdallste - ln.chlSltrie, agricultud i. 
cPn.sJ,{·1,1c tiS, soti,al-ct11lw.'til, :în. şti
inţă Şi invi\ţămîn,~ ~ Î;fl Conll l'}Utl 
IArglre a part·lcll>ii~·ll onmenHo\• 
munct:l. la ·conducerea vleţli poîi
tlce şi ccon.oin.lce a ţiil'fi, i"n rlcl i-

carea ni,·elulul lol' ele u ·..-il mnic- . 
l'!;i! ş i spl r !l 11<11. 

p dn fh let:i'l'l~.Hul pi:esei $Cl'ISC şi 
aud lovi,zdale, Ca'i·e, ·primesc prin 
iil>onament, d~ dimlnea!A pinu 
noaptea, buleti'nele de ştid j ntt!rne 
Ş i eir!-e1·ne elaporate de ,,A>ge1'1>r~", 
sute ş i sute de rri'l! de tltliori , n11-
lioaiie de ni(tioascult.ă l~l'i şi Le!~~ 
spectator! Iau cunoşlin\ă despre· .:i
venimer1tell" dlu \:aJ.·tt ~i· sLn'ii nil
la te. 

tn acela.~,i iimp, prlh m-!j!oircc 
s~cI:fice, ,, A'.~e.tp11e. " µ·~Jl.?mHe i11 
Ew·opa ş i spte dlfeirHe .zone ale 
lumi.i. cele mai sem.nifi:cal iYe C\' c;J

nimenl e in:tei:ne, pJ-ecum ~J i nltb
ţiVele ron'lil'J'.leşl.I in ·s(or:1 vtt!ţli 
in 1-er,niiţlona le. 

- Own i-Jl desfi;,.~oară ac
tivitatea 'JAierbres·i '! 

- 24 de m:e d in !N. Lucrul i11cepo 
dlm'i.l:letJ,I~ prin ~rcehl'l:ea "m:itexl<?i 
primeh - ansaml:Hul de şltrl re
ru!tat din multitu.dineu· eveiifm~n
rtelo'I' lntcme· şi mternaţilm!l le.. ~.li~ 
rl1e prll'nlle. al.îl c~l.~ dtn cu1:sol 
l'.10.P.il.l. cit ~i eveniment~& ce alJ 
lpc 1:n timp.ul. un(i.J zi~, ~Pi'e.ztn,j.il 
c:\lllplll vast şi pmr:rrument ele acli
vltaţe, „ni l~C?.tbri·lor .şi b:anslnlo
•'i,lQf, fll{eri jh!I, te!~xi$t!lbr ~ oacl)· 
IQgra~~lor.. Al.a i-ncep~ i;J,1tecmlrd1 
agendei de lucru a zi lei C:~1 l>j17.U 
pentru alcâtuj ren, în jw:ul on•I fi. 
~ !iuhlal.'illui 2 llel, în 'şetH1,·~n '01le
,taUvă la nJyeluJ . agerlJle.i. scjmnr 
ce se 1.t-ansmlle Q:poi spre orien
tate .-şt ,1nfo1·mare r0do<~~iil<Jc l!:s.tc 
su1na11u.l-cad1·u ~l·e se cQrnplele:i
z~ a~9l cu Ş~trl'le <.:ţ cuntlnui'i. i;~ 
.soseasc.li. A~e5'~ Jl110Ces COttLJ~llil 
pînă spre miezul nop~li" cind rc
dactlllc l$l 'vncthid ecftlIHe la zi. 

Ac.tfyllatea „~gei"P,te:; „ .lncl~ld.e 
şi presa Judete..'lna, căreln I Sft 
tr~msmit cl'irect, pri.n tele....-, i.u .-.is
t~m--cire.utl, cele mai .c;emnHieal 111e 

'şti ri i~terne şi e.xt-e1•ne. 
ŞLMl~ ;~cporl:.tj~J.> şl ,to.1t~ :.slc..'

ialte marerinlc pe tll\:T:e J~ .r~!l
?ie.'l.Ză ,, Ageupres i• slnt rezul1 u.l.u.I 
nemijlocii Al rnun.c.i'l d~c;fă,şu11l! l c 
.cu gaslune sl. i:i!Sgp~lli~ate de 
câLTe reclaetl.01•\i ~ I în,t1;~1,1~ r:>er;=A.) 
nal {tl ,, AgeL-p;i1ea·", onga.niz:iţl pe 
1·~cla~lli şi alţe scclQai:c de actl,1i
tatei' IM; ăQt'I să $u1;>1!hi~z cil prin
cipalele .cimiipu.i:tlmenl~ 1ie~acţinJ')n-

lo sînl : re.dac ţi.a de şliri Ln tel'O~, 
redac\.!a de ş.tl ri m:iurne, r<:<.l••clla 
de $11.ri peni rn tii:eupl de presa 
s l'riti ne., re.dac( I~ fotoreportaj, re
d~c{iu mrner il:i.lelor lnCtwmn'tlVe. 

Rt,tdac(Ja . <le ştii:! interne ediţ~-
1.ă ~;,llµjc buletinul privind actuo
lllatca internu şi buleti 11ul eu U?
n·uu!câ sporlîvn. Acca~tă i·ooac\ie 
l-!o.ansmile. fa medie, i'n Iiecarn lnni'i, 
circa 2 :rno de şJid presei cen1rt1le 
.Şi aoo de ş~i.i,i p rese i j11cletene, in
clu.sh' în limba magbiru"ă. Red:ic
'llll dispune. Jn. afara 'l'epo11le1'ilo1· 
şi t•eaăctoril.01· Săi. şi de o re\~a 
de c1>resj)On<lenti .i.n Judeţe. 

flcdacUn. de ,ştirj externe pi•i
m~.ş ic tle ln ""gcntille de Pl'l.~s'1 
sL11iiJne crn.JS'lunl - Ml~ Inglt1b_cm,,ă 
ş1fr i pl'ivi1,1cf acl y;altl.;l\e-0 -p()t; t lel\. 
economlco~socială . rnte:cnaţlona!u. 

1, A~01ip1
1es „ "1.nu1s.mH~ ,zial'e.101· di!n. 

~af>ltală şi !)l'CWlncJc un buleUn 
~il ri lc cl.IQt"lm,ind pe,sie 100 .~le ma
h~rl~lc de presă - l,nformaLii, no
ll!. cnmcnţa1·ii , revJst.e nlc presei 
:;l,d\în l!, 01>î1'lil. J>'l'Oriluf 11no1· p~a
l,l1ll~~i - şi can~ază ·srij)tăm\p~I 
l!11 bubll1l sp~t·f:1l - ,,.l\lcria11111t>" 
- cu. · lemblfcă iole.unaţfonaiă·. · 

·· ltuclil.ujia de ştwl pentru ngenJU 
de llf_t_!0<;it 5~'1.:i lnc eUlbo1·cază, ~l dl
MiZ~~.ll ~11,n qa.,-pre. iiclualiUHQ.ll. 
m>illic~r. eco1.1r.im.î.c(I, soaJaJ-cuHuJ1a
ln şi sp1.rrtivu 1din Romiinîn„ ., Agc1•
p1•e..r rrnruimile .~llrl pciu c:.1blu 
lo:!egr.it;ţc 2'i lie fjre (li h 2·1 . ageri:.. 
,\if11>1• de presn ţj.ln ti\.l:l soc:lalisle 
'şi !.tl :igen\ia ntlsi1·iacli APA $1. 
p ri 11 !nlc.t'mcQfol nce;tein, la tiîrou
rlle <]e P,t'esf! d~n Vlena Sile nlţ<>r 
ncen pi. 1:·orrna cea· tpnl t)J?"'l':tt.iv!l 
- desUnnlii CLL p~ndel!e-,aien.tli!or 
du ş 1Jri de. peslc hotare - o t't~l\
s~ll1uic e1't'liShmil<? .pnln1 1"tldi<,lcleW-
1Je, ceJn )ii\In ?l>li!; tolc_graClc .sau· 
·r>rln t:ele."< comerc.ial, ,,cMe s'înt rea.
l'r:toJe iJ1 patru limbi - englezii, 
1'U9li, fran ccm, ,s.pnn1oln şi ~1·0 n· 
(J.ura l:~ t>e în11uin~1:iă peşte 30 de. 
t•re. ·şr irl desn1:e actţta lit~ ·tea rom~
ne.Ost111 se mot t:i:n.nsmH şi p2 b :w,,a 
u11ol" .acrn'!Jl tui cu. ag-en~ii onUnnnle 
d in Afi1·lcn, AsH:l şf Am.erlc::t de 
$v~l. „ Agerpţ~ „ '1Sfg\)l'i\ · zi'ln Ic lN 
.d.e (ţlie •cl,c n·l:ln$mislc în p ::u1·u Hrob1. 
s ln1lne - engleză , rusfi, franceză. 
s~ru1iolfi - 1'Cll1'llU clrcn •JQ i;le 1.i-
r,en~ll do ()11e.i;11 din \lM . .ale ~Lll'(l
pei, Afr;cl l d_e ·~o.r<l ş i A11lel. 
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- L\r fi bine de 11ublhlîa& 
d „ A1erpres„ este şi edU.o
ruJ unul numl r lmPOrliuu 
de publlcaţU. 

„ Agerpres " <.'<1 11.ează săplămi
nalul „Actualitatea romi.DeaacA", 
care apare in englezA şi f.rancezli: 
revista "Lumea" ln limba rom:\nă 
şi mai multe llmbl $traine, revista 
„Pile ele istorie''. precum ş i o se
r ie de buletine ce Includ cete m:il 
impor~nte evenimente peh·ecule 
in Român ia - documente de p:i1·1fd 
şi de stat, nrllcole, reporbje, şliri 
din cele mnl dlr~rlle domenii de 
ncll vlt.nt~. 

Tot<idntil, „Agerpre.9" este şi e
ditorul publicatlllor e!abonil'e fn 
cadrul 1-edacliel publlcn\illor p1m
tru străi niitale. denumită "Ronul
nla", cnl'c prezintă reall1iările şi 
p.reocpp~rlle poporulul roman in 
tele h\al di.f'e111le domenii cie OC• 
ovltnte, precum -Ş'I o Imagine . cit 
mol boga'tti deiip1:e· Rom(1nia 'ş i 
lit1J10lcul St\U WPOI', de.'lpre h'CCUl ~rl 
islorlc şl valorile &ale trodl \lona.le, 
1•enHu\1•lle şJ conlrlbuUile valoroa
se la civtliza\ia şi cultur-0 unlver
snh\. Redac~la „ Rom iinl.:l" edltea?ll 
upl reviste în şapte limbi. 

Publlcotllle .,Agerpres1' ·sinl di
Cuznle in aproape 00 de \iu·i din 
Europa, A!ric:t, Asia , ct>le rloul1 
Americi şi Auslrnlla. 

Bediae(la fuloreporia.j reall7.e!1ZA 
Coi.ograrll (I~ ta manl Ceslări oCiclo
le, precum şi reportaje tematice 
pentru presd şi alt! beneUcimil. 
Rednctia are schimburi de fotogra
fii cu peste 60 .de agenţii spec:la -
111.ate de peste hotare. Edlteaw 
bilunnr fotoga1.el3 „Fotocronica A-
1en>res"'. 

F ixind pe pellculu cele mal de 
seami1 evenimenU! ale ultimelor 
decenil, redacţia Fotoreport.oj de
ţine în fllm.oteca şi rototecn sn o 
adevărată cronicii ilustrată a 
Romănlel soclolls l,e. 

Red.ac ţin dis1 rl buic presei noas
tre, televlzlunU Jmaglnl de peste 
hotare, 1recep(ionat.e prin scl)imh cu 
p:u'l<? nerll din strlllnl\1ate. 

Redaci1a materialelor . ltllorm~tl
ve ediloază o serie de buletlne cu 
tcmatlctl poll'l Id\, economicll, tch-

Redacţia de 
ştiri e:rte rnc 

Fototeca „ A 
oerPTtS " pre
zintă multiple 

subiecte 

n1co-:llilu\ificii, cullm~11!J şi ultclc. 111n1u~clc. :m lie (oa·l'le opei-aLlv, 
Acestea con1in sludli, ortlcole, cu- 1 ransmfte.rea rapidă a unui event-
vintări de lmportan\ll mnjori\, rip1\ · ment Ciind o ceri:n\'.ă primordială. 
rute in străinătate. Hesponsnbllltatea gazetarului de 

- ln condiţiile unei ::ictl- ugenllc, a 7.larlstuJui comunisl este, 
vitiiţl ati& de complexe, !>ar- evident. foarte mar~ Şi deşi re-
elnlle „A.erpres" par dUlrl· dnctorii şi rotoreporteril noşb'j nu 
le ·şi presup•. deslrur. ca nu semnăturo proprie - r.egi'lsln-
şi iii restul presei. 0 Uialld du-so sub o sirtguni ~enmătură CQ-
callflcare. lcctlvă „ Agerpres" - satisfnc\ia 
P rin ansamblul m.'llerialelor nu es~e cu nimic eslompatl'I prin 

sale, .,Ager:presM are s:irclnn de act!..'\St.n 11tunci cirul constată npa-
mm-e răspundere de n expllctl ....:. ripa in 7.iare şi reviste a lnforma-
dc pe pozl\ille polilic it pnrtlduJuj lillor ş i ro tograJlllor ce Je-au rea-
şi sui~ului - sensul faptelor şi l1 7.al. 
t!\•enimentel.or. ojulind chltoril sn Fălii indOlnlă, nlmlc .nu s~ ponte 
aibă o viziune clnrli, obiectiva nsu- obµno rără muncă şi pregătire. De 
prn proceselor suctnl-politlre ca- :iceen, ln „ ~rpres" avem dltel'lte 
racteri.<1tlceepocii noaslre. IJ>c nccea 1om1e de callflcaL-e $i de pertec-
'trl!buie s!i spor:l.m continuu bogă\in lionnre - in princlpâl a,-;a-numltul 
de idel t1 materialelor non~lre, cn „ntelle1„• ni gw.etnrului, fotorepor-
1·e7.ultat a.I s tudierrt a ten le şi rns- teru lui, lranslatQruluJ -, cet·cud 
p@nsablle t1 realltâttl? r, al conllt(m - 1lc dezbatere opera.tivă n docume~-
Hh·U (aptele»· şi Piil'erlfor dlvel'S<'. l·i?lor de pal1tid şi 'de SlJlt, srudlUI 
~11. 1'e1'l.ecltirli muHilalerale asupra org11nl1Ati til HmbUor ·stirălne; n1 ln• 
ck1tl.elor ~ care le ore r:î re!lllfatea. tit'eptarUllll ortografic etc. Tolor,W-

ln între.aga niSasfrA Mllvrtate li\, un număr de redtu;toi:i W'lllett-
Po••nitn de lt1 necesitatea ca orice 7.il cursuri de pel"lectionnre la 
reJ):OrfaJ, şt ire, articol, toLogrMie Acnd~ia de studir soclal-pohltcc. 
clnMmfe de „ Agerpres M sCI fi'! rn Cu regUJorlla'te, în tedacPJ au loc 
.sll'.insu legutudi cu aceasrn r(!nJ!- de11bater1. analize privind activit.a-
lâte, cu s(ll:ci..Tiile nctu.:ile nlc des- Lcn desCăşuroUI. 
făŞU:!"ll.1'11 p~ulut revolu\ion.nr Avem marea .şansă de a munci, 
de perfectionaJ'e a vie\ll e:o.:omi- bucurindu-ne cb s prijinul condu-
C()-Soclnle, cu oblecllvu1 rundamcn- ce1·ii partltlului, personal al tova-
tal stabllll de documentele pro· rlşulul Nicolae Ceauşescu. Colec-
gramatlce ale parlidulul - eonii- t ivul „ A gerpres·'. pătruns de rll.s-
nuarea lermă .:i pollllc~l de fdurire pundet~a ,şi cinsle.n de o sl\ijl ~ 
a socle1ătii socialiste mull llnteral şovlllre cauza ~rUdulu:i, im hogii-
dezvolt.ate şi jnaJntn1~ :i Romiinlel t indu-şl continuu cunoşljnt~le po-
llJlr~ comunism. l1Uco-p1'<>fc.c;iona1e. în\elege el ac-

CaUJfMrea înallii ne este nbso- llone1.e a strei încit sâ se sl1ueze 
lut necesnrn 1uluro1· ?.iariştllor. ln nl\lelul cerlntelo.r înalte pe care 
ZJaristulul de ngentle i i;e cere s a'\ le pu ne el.npa actuală a construc-
rte bine pregât_it p01itic şi p rore- \lei socJnUste în patirla nnastri, să 
sional, să cunoascli limbi str§ine, militeze cu tnflăclirare şi pa3iune 
să ştle si\ dact1Jogra!ie7.e, eventual .revolut1onară, .cu profes1onâllsm 
să sten-0graCieze, sîi mînulnscli te- pentru a-şi aduce o contribuţie 
l~~ul. să ne, prin u1·mnre, un me- s porilii la înfăptuirea întregii po-
serinş ~llV'alent, care sd şţle să litici 1ntel'no ş'I e.xteme .a pa11i-
l111)le st să învingi\ în disputo cu <l~tl u i 11Qll1h1 • • , 

Am mul\urnlt in:terloculorului nostru pentru. prezen1are.a succl.ntli d.lr 
reveJatom-e u ncliv ! til.ţil Agerpt'es. S-a lt&snt> intunerlaul. Din depărtare se 
vlid ar-t.înd luminile la citadela presei bucureştene, „OSSa Sclntell' '. ln 
limp cţ noaptea rnti:ipvele dudvle ca nlşte „guri de :foc„ ale munclJ şJ 
p~cll, tn redacţia „ Agerpres" veştile de pe mapamond se adună, se t.rtază 
iau la lumina z:ilel, pe calea nevdzută a telcxul'llOl', ajung fa redacUi. 

Interviu consemnat de 
Aurel . NEAGU 
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Docnn1entar 

Un şecol de I~ infiinţarea primei 
agenlii de presă in Româ.nia 

Tă\'1'16 .Ramăne au !ost printre 
·ceJe dintii· di1n ~urepa care au u·tt
llzat telegr.aful eleclT4c ca ntiJl<ic 
da ~lte.re a Liltorrri.atlll.Pr Qe 
pJ:eS!. ln 'tll'. 64 dJn augus.t 1:854, 
„Oueti. de TrJlllSUvania" .publica 
ill'mD:toaroâ ln:fOrmaţle : „Bra.,ovUl 
se atţă aii în r~&ltur'ă Joal'lc a
proape cu LOa.tă EuroJ.)a. ln. ta a1,l
gust, •telegraful Coc se a.flă finit 
t>ină ard, -a ·înainllat pclma d~pe.<;ii 
pină la Vi_e'Ul '': ln ubnăt.oru-ele 
numere, 8:câ.!aş1 ii~. ;precum şi 
„Kronstiidror Zeltung", vo.r publi
ca; la .tnaJ puţin de u.n d~en.fU 'de 
la l°'a,µgur.are~ plrl,fueţoJ;' t~mr
sU telegrafice de presă din h.1n'ie, 
dnforrnaţil p1•imlte ptin Jnterme
dlul !Lrilei tel_ffr'atlee V.Iena - Ti
mişoara - Cluj - Sighişoara -
âr.a.Şov. Este pel,"joada IA care: \au 
thnti\ ·Şi J1oiile .Bucureşti - Gi.ur
g\u, $'li~ Rusciuc, Bucul!eŞti -
Ploleşti - Brilşav, sp're Budapesta, 
Plpleşti - .au:r.:Au - B~la -
aucu·reşlt - Plteş,tii - Cralov.a, 
l~J - Suceava, SPfîe Cernăuti, .şl 
~l - Galaţi. Lirmie telegrafice 
taclllta·l.l l~iilµl!il:e cu ~le capi
tale de pe co,nt.irumt - Pâtls, Lon
'dru, Vlena, Berlin, Mos.cova - cu 
martie agenţii de pr~ sjtttilld 
·p;-esa românească ·hl p'Janul celei 
mtt1 !lnf<m:nnte _dln 'Eur(>pa. · 

Telegl:'afu.1 a făcut posibrlă t11ans
rrtiter~ oper.atlvă a veştilo11 despre 
evenlmenl~e lstor.ice de tă.'lllnet 
i;ietreelite. :în Ţar.He .Românei ~·t.e 
au culm[nat. cu acliul •Wnlril dih 
1'859.. Şt ~ot telegraf ul a funll'Zftt 
~tih din ţară ~zeter emlgl'<!ninor 
romi'tni unlohişti - „L'etou~ du 
Danubei• - care apătea- Jar Bruxel
les şi prin· i·ntel!llled:Iul căreia zia
riştii. ~nl .11ăceai:t '.cunos:cutli o
p!nleJ publ:tce ~uropene, oamenl1or 
d e st.at şl dlploma~ltor cauza ro
mfln@Sca. 'Pe" aeeeaşl cale 'll deve
nit cu pl'.itlnţfi ca, .fi 185'1„ Cezar 
BQ.lliac ş~ pQaiji $cr~e ~ primul 
~t' nl zlai:illui „Bueluntul", a~ 
plirut la P<Jtris, oă „Uhlrea Prinal
PJtfelol' este· asţiizj o itrebulntd ce 
. .gp slm~ nll numai ~ r(lnmlil. c;l 
Şl ele E)Ul'QPfl1'. 

tn Ţana 'RonUine.':lSct'i, prima llo~e 
rle telegraf a fost consttiultii Ln 
1ş~1f între B1.tc.ureştl -şi Gr~2lu, ,de 
o companle irnij-ţaril . Ă,e gentµ a 
trupelor f1J4nceze, ·an1uiă sub co·
ITUQlda cfiP:itanulul Lamy. Lfnlrue.na 
ra.,caroa:tă la '? ana ce fhoca legă
tl.u~, prl.Jl R~'l.\C~ c.u QO.tU('Îl\Ue 
Constlntn şi rstallbul. T~legraţne,lo 
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.se tninsrniteau de la Bueure,şll la al XiX-lea clelermlnă tti.rgl.rcn r~ 
GiurgiuJ apoi ~lele lQr .e1·au lrt- Jelei p1-esei, .speclnliznr.ea ci ·şi, tot-
lnise prin cw·Ier. cu bai;c~', ~le oda11t11 .e.~lJnClete'a surs'e!Ol1 d,e 10-
Di.!n~re, la Ql;i_ciu1 dll;l ltit!&ciuc, (je forma1:e ide pe p}<an naţional, l)e cel 
unde se tetr~µsm1'leau spre dLver- mondJa t. Pe baza unot conlll'ac.te 
Be local ltliţl d:ln Imperiul Otoman. inehelate cu guve1·nul i1omiln la 

tn ~oldova s-au ,ln'ltln~at oCictl Buou1·eşti se sfabi'lesc fiHale ale 
~~leg1-atice I.Li, I~i, Fo~,anl, T-ecuel mai:tll()1· ageriţld rntemaU<m&le. Uh 
şl Galai i, ap~lînd,u-,se în .n(.est serµ1 ·asemenea· contrnct a fost semu al la 
la ajutorl.ll ,'ijleciallştlior austTiecl. 13}25 ~anuade 197'1 cu a~enţln 
'.l'ot austriecii au co~truit şi pi::in- „„Uavll!j."'. F fl'i::ila bucmeşte<l'n!l, it1-
c1palele lln~l telegtafice din Tr.an- ULuJa'tă „ Agentla Bava.<i Q Hom.â-
:11tvanta. · olel", va fundj.io:na pîo& in d'.l.>ccm-

PrlJn)i telegi:b.flştl .roind.ni br.le lJJllO, an in car11 guvernul 
ş~pte la număr - erau q.bsolventl (1lrli :va ho1ft'l'î denuntsi·ea con!rac-
a '·şa&e ·clase uoe·âle şl cunoşteau 'tUllli 1$1 p)1elu.ai:.ea h1te'1:eselbr :m-
j! rnblle ~i·aitceiă şl gerlnan~, tn cur;/ţalei de c:Ur'e st.aLul rornau. Şl, 
Ui55, .acesoţul . prfm .corµ l se ac'lnu- us{[el, acum ,un ,secol, la începutul 
ga o noul p.romofle de 35 de tel& a.nu lul 1889 la Wnţ1\ „AOEN:.JIIA 
giw1şLl, tQţlliNl:l~,~.I la B.~ureşti. 'l'EL~GBAFICA ROMANA - UOl.l-
Qoi !µl'l rnaJ '.Liralu~ co1·pul lţ.legt:~· !\lA~~OB", subve11ifi/;m~ltii de Mrf-
.t!Ş1;t1011 i:om:ini est~ m't~.l)ji1;>ru:at rn ms:tet'u1 de '.Externei lns.ti~u1<fa )$1 
Lcitorla ·mişcării muncitol'<.>şti ca avea sedliltl Jn PalatUil ,poşte.lor din 
militant ~ntru errumcipare:l ser· Ducu'reşli , .J:>.e sltada Doornnei, in-
vlcllllul de le'.lecolnunlc.~\ u, aflai h'-o cain~i·ă cl,l d.1u1l bir<?~IJll; un 
pe pUJ',l.cl'ul ~ .a i;re~ Îll mli;nlJe c,l,IJ}ap şj o n:inş6' CIA. o :iOOţllle. Ea 
lmo1· .soclemt.I strălrne. Acttun~.te- devine prima agen.tie ronuinenscă 
legriaf'.lş,Utlor a de.tevminat , în . lll57, .nu·11onnl{1 oacioa'lâ, prel\11nd lnu·ea-
autorlt~llle vremll sil tteacă. ~i;i. na- ~ ac:~ivlhlle. a Agm\114l 'Hava.o; a 
ttenaltzaJ1ea Telegr;.afu.Lu~, ~m in n.umanlei1 
M:untenia. ctt şl tn .Afola;ovn. „Roumnrenc,e" se :-1t1a ln 1egrHu-
D~pă ,J'8f>ll, se11,~i!chll telegrafic va râ' c4 tente rruii,•ne ag~lllll telegra-

fl un1'111cat ,Pl'lnLr-o ordo'na'l'\tA ·sen1- fico striHne, prlmind >Şli1'!1e numo.i 
~1.4 de gomo;ltor.u'l A)exa'lldrll p11in telegM!. Slocul prl'ncipal de 
l r.JaJl Cu:t.t.1„ iar cu un d.e<:enli\J mal şliri se· (:Qn~nl!ra ta V•Ienn. • de 
tirziu 0 seria de ao.nven~i.i inlernn- unde erau Lrimstnlse de ~o-
i1onale vor consfin(.i capacitatea a- ciata ~oasfru ,;K K. ·~elegi:nphen 
ceslei Jnstitlllll de a se sl~lfn pe tc:orrespondent Bureau" CCORFtBU-
p1Cior de de,,plh1ă' ea.,.al itare cu ms- REAitJ), ~fu „ Li\',!Jil~ tllrect, 'ifhlJ'.e,or-0.-
temele telt>iral'Jce avansale. din t3 t ifi S n t>optea, <>ft11i!e IJM'ICn. le. 
lume. · "' · ţ> 

Po~r.ivit docµmen1.~ot· vremu, nur lmpo1·ropte, ·se' c~iJecHau cl11'ecl d~ 
nlll r-·'. tel.,.....;,.am.",nr de. m-e,sîi în.re.- lll ~fgen{ii1c asdclat-0 t'llll' Lontlrn, "" -· ..,. . ..„ F'ai:ls, B~ll'h, Roma ş.a.m.cl MUfte 
gtsLrnl:e de ofia.il!lre dJn B1,1curcşU, 1 { ~ii · cJ bi rr t 1 <111 
Plole,stl. l:cşl, Gala' i, B.r""ov, Bt>ll.i- 0 .oi•ma1 „ m eq,se · m ;re ce c 

~ ..., ul imâ oJtu„ se pi;lmentt şi p1·h 1 te.-
la şi .Buzllu era, ·încă în 185;;, des- ileîon, Cle. ,Ja ""Budapest!l'. mod ste-
l\\1 , c'IE!. rldîca).._ El w1 cireş~ Lrep- Mg~N~tţ. O.i-aţhi noestul sistem 
Ul.t', deşJ I'\~ ej(jS:ta Q agenţie spe- rap.id de nQJ:{}i;e ll CUVint,eli;1r S,C pu-
ehailzată.. O~erea se- datona, poa- tea.u i nrcgrs.tr(I, cu mfnlmum rle 
)e~ şi fadţelor 'mult mal acc~ibile cr~t. o sută de .cuvin te pe mim1t. 
(~fii dl) cele pr.acti'cate în \•estul A.gentia T.elemiaf1eă Romî1nă a~ 
J1l!,JrQpel. V94'.m,ul 9e l,n'.f~1J1litll te- "l"u"n nu numai un servlc;u de 
legrnfke sporeşte COnOOmhe)\t QU "' " „,.. ' 
M>trr~(i:t unui mare numl'lr de ~isT.e.. Şliri ~p.i>1Hltc~ î•" Umb1lc 1·01r111nl'i şi 
ş.I p,ubllcâ\11, tenoj'nen .tntefţistlo,at i~~tă. j'fnil . şi tih foart.e 1m.po11-
&t1talî mut.at-ea centrull'll palt,ţlc âf t11nh R~t'Y-lc.IU de şliri comcr.clale şi· 
ţ{l'rit fu · BtJ.Cureştl„ el,, yeveJilnd fb1anell!ll'4>, Telegra mele amertcane. 
gazda :i . 75 13 sută din totalul re~ dn.c;pno pi~llfl ce.rcale1C>I' se dcscli-
d11ctlllo1· .pel'l0dioolor româneşti . t rnu dupâ. un. voluminos di cţ:iaru:ir. 
'Jlfu ltllimp1Aţc>11 îri 11J64 llf t:H1ită ~ înclL o grupă -ae 11 cifre, pu~_a 
4.lcl prtlnul Gf,lclu telegrafi'C''~Jăl ~ 11neorj o .pagin'ă Tntl~gl\. de, 
pentru telem-nme de pteiil'. · ""· . . . 

Ptet'nceiiill! economice ..şl .!iACla1- ş111·1 1 1!2f9erc~le. P1erde1•llc, dai~-
~l,lli'li~ ' qe ia· sfi'rl]l_!.ul S!,.COltlhl2:._.:;.!:~~-~!'1lcEt11U. ş_tlrllor po1!tlce e'lau 



compensate prin veniturile obt,inu
l<' ele pe urma tele~ramelor comer
r,nlc. 

• • 
Imed iat după primul ră7.boi m on

d ial, deoarece Agentla Telegrafică 
Ronuim'i işi incctaşc acllvltalca s-a 
pu~ din nou problel'ria rein(ll~lli
rJI unei a.s;enUI nallonale de presă. 
l ... <i Iii iunie 102l la naştere „Agen
(in Orient Radio" - BADOR. 
cre4Jtl\ prin lege cu o regie mlxtâ, 
qlJ nc\lunt ce nu pu:ţeau ( I fnstrăl-
11atc. clt·~inut" in exclusivitate de 
Ministerul do Externe. Banca Na
ţională şi Camcru de Comerl şi 
fnduslrlo din BucureşU. Agen\ia 
difui>.a lnCormn111 generale, precum 
şi ştfrJ C\l carncter f inanciar .. Era. 
•i societale pe acliuni. bugetul ei 
ridlcindu-se la 

0

lrei mllfoane lel. 
Tn 1924. Minlsterul Afacerilor Ex
t...>mc ii cumpârA. cu noul\ mi
lioane lei, acllunllc şi 'ii conferă. 
in lll25. sta,luLul dl! regie mixtă. 
in cndl'ul căreia s:fatuJ detinea 
00 lR suUt din ac~lunl. reslu1 fUnd 
impăt·Ut intre Banca Naţionala a 
~omianlel şi Camera de comerţ. d rn 
~ucm·eştl. 1n martie 1926, Parla
menlul udoptli legea şi st.a.lul ele a
ge111lcl. Polrivil acestora. agen\ia 
era condusă de un zlarlsl numit 
de Cc>nsillul de administratlc. Sl.a
~ul fiind majoritar în acest const
!111. dh·ect.orul trebuia sll. fle ac
r.t-olnl de guvern. 

Sediul cenlrnl al ngentiei 11e an11 
in B11cureŞtl. Pentru început co
lectivul instilullei avea, in aCarll 
di- llln:ctor. un recl41clo1,...~f. 20 de 
cuLaboralor1 şi Nl-20 de 1ehnll::lenl. 
A,gcntla dlspu'Oea de bh'Ourl in 
P,rlnclpalele ornse ale Uh·JI. Cnres
t?onclenlil sni din străinăl-Ole erau, 
do rcguJâ. atnşalii de presă. a~en-
1 ir. nvind trimişi speciali doar la 
New York, Parl-; şi Geneva. Pe 
!fala nbonatUor fJgurnu circ.c1 osuUI 
tic t?azcte din CaoitaJă şi d i n pro
vincie, precum ·I un număr in
semnaţ de bllncl şi nnne comer
cfalo. ,, Raclor " !!emnase un conlracl 
mixt cu .,Uavns" şi „Re!utcr". de 
Ip care primM lnformatll fnsu
mind 30 000-40 OOO cuv~nte pe zl. 
E.i an~a. do nsemene.a. cnntrncle 
ele schim11 cu a~enţiile „Wolfl". 
„sternnl" ş i „T.(\88". In ~pt era 
nsoclntil cu h>a'te ngenM11e mnrl te
l~r.irire. fiind in măsură - prin 
util.ajut de c~r<! di-=Punea şi prin 
personalul ei. format d in stcno
Jţt-a(i pollt!Jotl. nnga}l;lti Prin con
cu~ -, să rlvalliezc cu cele mal 
''echi aaenţll telegrafice din lume. 
Şlirile se prime.au. de regulă. 

prin tekgraCle fără fir : o echipă 
de tele~raJişll, luc1·tnd 20 de orc 
Pe zi cu casca la ureche. înregls~ 
tra continuu', 1a maşina de scris, 
mesajele din lumea lntreagă. Din 
mnrile cap itale - Berlin. Paris. 
Londra - ştirile soseau prln apn
rţitul Hcll. care receptio'nn auto
mat, tipărite cu litere latine, pe o 
bandă de hîrtle. telegramele trans
mise de asociatele sale D.N.B„ 

R~uwr ~l Havas, fărl sâ .fie nevoie 
dn prezen(.n u nui !uncllona.r per
mnn.cnt la a~ne aparate. Ştirile 
c<'le mal urgente se transmiteau 
p1·Jn te!efon. lllnd sleno2raliate, 
Iar cotărllt> la bul'Să - prin lele
grame colatlonate, spre a se evlla 
orice eroare de \ransmlslune. 

Pentru ca telegramele trall.Smlse 
.să nu POatd li „furate", numele 
proprii sau cuvinl'ul ~n\lal al 
unei telegrame se transmiteau ci
!raL. fur descitrai:ea criptogramei 
se făcea cu un apar-al special, den
St>bl t de Ingenios, modr!ita,t con
~inuu. în mod autema'l, spre a nu 
~l! descoperi cifrul de către altl 
cnncurentl. 

Pe tîns;ă serviciul polltic - ln 
llmblle română $1 rranoo.ză - si 
serviciul ~Qmerctul sl flnancîa1•. 11-

gentia " Rador '' ti-ansmilen ro St.rill
nătnto toale ştirile privind ţara 
noastră, nslgurind publicarea lor ln 
buletinele asenUilor nsociaLe. 

Demn de consemnat esle ş,I rap-
1 ut câ agenţia dispunea ele su
cur,;ale rn principalele oraşe româ
m-şli. lmplediclnd astrei publlc~rea 
do şttrl Inexacte &au tendentloase 
provenind din <Llte surse. Telegra· 
mele cu ş1i!rl e.'(terne şi lnterne se 
tr.ansmltea1,1, la aceeaşi oră. sJmul
tnn. acestor sucursale, graUe unul 
aparat de transmis!e extrem de 
lngcnf~ - telescri:plorul. A«'Sl.a 
era o masinl de 6C.ds la care orice 
daatuogrnl pu.!.ea seric şi ltum..nile, 
P t ln llnle electrică, Instantaneu, în
tregul stoc de telegrame din 
Bvc.ureştl. Cele scrise la telescrip
tor se lmorimau. orln pedorarc. 
pe o bandă de hlrtlc. La ora trnns
mlsfonl!. banrla perfora tli ~c Intro
ducea !n maşină. Iar lelescriptorul 
lnc:enea sd serie singur. cu vileza 
de 70 de cuvlnle pe mlnul. Textul 
t11ans mls din Bucuneşll 6C Imprima 
irus'tantaneu. la .fiecare sucu 1·,ţal i\. 
abs'oluf exnot:. in 8-'12 exemplare. 
CClpliJe imprimate orau dtsh·lbuile 
ziarelor. 

ln perioada dJntre cele doul 
Tăzboaie mondiale, transmiterea 
şUrllor prin t.elcgraf şi radio s-11 
e~lln$ in in1reaga Rom6niei. J\u 
apărut o sumedenie de agenlil cu 
caracter particular. care apf'9Vl;:lo
nau presa. Independent de ruteniln 
nn,ţl9nali\ ,. &dor11• ,.;\slrel. it1tre al
~le. Junu flintă. ln 1921 - "Aaen
Ua tele,rraflol Oluj", ln 1924. -
"&pra Radlll", în 1025, - AJ!en
tln „ Va&n•. in 1928, - Aaenţta 
"Damian• etc. ActJ.vltatea tor era 
însă limltatA ca s.ferli de preocu· 
părl şi poslblllt.ăti. iar exlsh!ntn 
lor a lncetal ln timpul celei de a 
doua contlngrntll mondl.ale sau h1 
nnil imediat premergAtorl acesteia. 

• • • 
După rlzboi, agentla „Rador" -

s ingura care a i:>utut sl reziste 
ur!aşelor greulăU economlce 11 
care (LISese s.up1,1şă 1a:ra noaslră -
se afla intr-o altuaţîe pi.-ecar.ă Din 
inltLatlva Partidului Comuni.st Ro. 
mân, <tn mar ile 1946, a fost creall 

o·ocumentar 
Agentla „41er-pres" - soc.letale pe 
acţiuni . Crearea acesteia, Iniţial ca 
a~'!I! neoflc}ală, a !ost necesad 
petilru a asfg:Ura I hf9.r;marea cof'eC· 
'lă a presei din tară şl dln .străl· 
năl-ate. .,Rndoi-" nu difuza ş\irllE 
TASS şi ale aUor aRenţil din tă· 
rile esl-europene şi nu aven emt
:.l_uni radio-telegrafice pentru .strl\i
natate. 

La 20 ma:i 1040, .,Agerpres" a 
devenlt ~gentf_e oficială pe lingi 
CoosllluJ de MJnlşta'i, prin De
cretul nr. 217 ol P.rezldlulul 
Marii Adunări Nallonnle - Alf<'.D· 
iia Rom'41A dt Pr•sil ,.AOERPKES". 
Aceasta a preluai atit- atribuţiile 
agenţJcl „Jtador''. cit şi unele ore
rogative ale fostei Dlrectll a nre
sei. PractJc. însă, ea a început ită. 
funcţioneze cu pairu zile mal 
liaiu, la 24 mal, .ora '1 .~o. cind, 
in buletinul zL!nlc de stirl externe 
a fost lnclus-ă prima sllrc "AGER
PRES". Această primă ştire - 11 

18-.a in buletin - ocu~ paalnile 
B, 9 şi 10, anunţfod desfA.şum.reR 
la Paris a lucrârllor celei de a 
6-a .sesiuni a Consiliului Mlnistrl
lor Afacerilor Externe !n proble
ma Germaniei, a BerU.m1lul şi a 
tr.atatu,ui ele pace cu Austr'1a. Şti
rea nr. 17. care anunţa o exolozio 
tn Shanghai-ul aOat tndl sub dn
mlnaţta dankalşl$tli, era. deci. fn 
bulellnul respectiv, uJtlma , ure 
Rador. 

La ora 9. ln .aceeaşi zi, pe fila 12. 
82'entla publfea urmiitorul anunt : 

„ln atenţia domnUor secretari ele 
reclacţle ! Cu tnceoere do asl'!bl. 
Z4 mal. Mlate s&lrtle noaslre vor fi 
datate "AGERPRES". ln Joc de 

„Raclor• 

Apă.rea deci al doilea „semnal " 
că „Agerpres"-111 fşl încep~ nctl
vi!ah?a. 

t.n cele ,28 ~e file ale buletinului 
din acea zi au ap3rut 53 de şliri 
externe sl -4 corecturi. Blnb-e ele. 
36 de sllTi d in Londra, Teheran. 
Budapesta. Sha.nghal. Praga. Ge
mwa, Pekln, Haga,, MQscova, Rr>ma. 
N'ecw York.„ p,Ur.ta\.\ semnătura co
lectl\ffl „AG-~RES .... 

Ziarele vor Include în ~lnllo 
externe ştiri „AGERPRES" Uice
pind dln ziua de 25 mal 1949. 

• 
• • 

ln prezent. acllvltaleA AitenUel 
Române de Presă .. AGERPRE.S"30 
desf!şoară pe ba?.a Decretului Con
sUlulut de Stat al Republicii Sn
cialt<;:(o Roman.la nr. 4'74, din 24 do
c-em,bnle Ul77. A-ce.llS1.a asl~ur1l pl'in 
materlaJul pe care ii fumizea7JI o 
lar~ă Informare a nresel din Capi
tală si din provincie asupra evenl
rnenlelor interne sl internatlonale. 
Popularizarea peste hotare a poli
ificil interne şi externe a parti
dului şi statului noslru. 

2-1 
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nezultatele concur.sului de publicistică şi foto 
organizat de Sindicatul Presă şi Edituri-Bucureşti 

- edif ia 1988 -
La· ·încheierea con.c.u1~ului ,ele pLrb1'iclstlcă şJ ţoto, edi'ţia 1988, un ,juriu format diin tovaL'~ii: 

Nicolae DraJPş, Vasile Mihai, Neagu Udroiu, Nl~ol~ ·Dan Frunt~afl. Dntderlo Szfllig,yi. Dinu 
Marin, Pe.Iru linai, Raicbratb Emedcb, Tralan Prosan, Petre Popa -a a·cord.at uţlnă1oar~le 
P L>emii !• 

REPOR'îAJ 

Nioolac UOOSĂNESvtT '(,,România pH~renscă ·:) 
Constaut,in DIACONU („ Cl:lte~toril''') 
Gheorghe CBIBIA~ (!?Munca ') 

1 Octavian ANDRONIC (1,Informatia Bucuceşhulul "J 
•Milena COMARNE.SCU (·,„Presn noash'!i l') 

ARTICOLE 

16n TEOD,OR '(„ScinleJ,a.L) 
Ecat<'llina BATMNEANU (" Ron1ânia· Hberă ") 
Ş't~llan MP!J'IU („ ln!o11maţla ;Bucureştiului") 
MIBA.L~A ~ltan {p·Eloi:e''.) , 
Titi T'flDO~ANCEA (..,ŞtUntă şi tehnica 11) 
P OttJEN'l'ARll 

VaiehUn NEOOFJ'A .(,, nevis.La economlllli ''·> 
Gra!Jela BARLA .( .. Vtafa 5tucle.nleasaă ") 
ANOllETE-DEZBATERJ 

P fa RADUL!jjSPlJ („Ron_ţănia Ubetil ")' 
Jon l'~l.RKON (,,Munca'') 
Ion TQ"SlE (., :U rzloo ") 

PAGINL S P.EOIALE-

Con.i;lantin lJUPU «'1.A~hJali>llal ca Româ~cil"~ 
Marl~n CONSTANTINESCU (,, Agerpres ") 

ESElJRJ 

N µ s-au acprQ.a~ prernij 

Foto ; Lucian SlMJ0N 

lNTEBYlURl-.CON.VORBIR.• 

Val~rlan St\ V·A (,, Cî'lltal'ea R~mâ.nieT·n 
ltOKOR- KalaUn (,. ,1;6bară·l„.) 
Ileana. PCl°nOŞ DANA\L~OHB (.;Cinema;'} 

l\-IAlJ'ERJ~LE DE CULTtl_RA Ş,I ·ART,\, CRONlCI 

l\larlna P.RBUTU C.,Sclntela"î 
ROh1naul W.l'Fl'STOCK („Neue,r Wcg"r 

lNIŢIA~ ŞI ACŢIUNI Pt!JBLIQ1$'1'100 

REDACŢIONALE, 

N·u :'Hl U <lbOrdal prem'fi 

CRQNJCl Sl>D~T 

VasOe CABt:JLEA (-,1Sctntela tineret111Ui ") 
Gb 1191·glte ~UTROV(„~liltel~ ") 
Geo Jt:AE.'J'CHI („Sp<mul 'I) 

RO.BRICI NOJ 

N:u • ~au acordat prem U 

AR'l'ICO'-'E' $1 COl\~EN!tMJI EXTERNE 

Gbec•rghe OERCELESOU '.(„Sf;tlntel.a 11 ) 

loan 1'BIOETE (1, &mânla libel·i1,") 
Jon O. GOll\ („ Flaclirn 9) 
YARDAI ft'er«dc („El<We") 
Vi~tor 1UABTAWGU sl Romeo NADAŞAN 
C;,Agei'pres"') . . 
Anca :W UNTEANU („Scin teia tineretului'». 

OURSIVE - FOU,ETDAN:E - TABLETE 

Nu s-au •l«J~·da·~ pt-emll. 

FOI VOLA.N'TB - SUPLIMENTE - EDll'D 

SPECIAi,~ 

Net s-•HI acordat premlf. 

t'Q'J.10vR,ţ.f~ll OE' PRESA 

"ll~llc MQLDOV AN <vAg.et'J)r~ 11) 

!'.aen'a GRERA C.i J.nlaCă lla. "·) 
o;;Z~Lr Alc.>:and.ru („E16r,e") 
IJuoian "SIMJO.N (,, lnloanaţla Bucur~tiului (l) 
Walter 'ZANGl,t «„Nel!et· W,eg") 
i\drilm l'Ot•J!:$CU tPubUcatli pentru sLrălnă.late) 



... 

Desenul umoristic, O anchet~ despre locul ac
tunl al desenului umoristic şi 
caricaturii tn presă ui se pare 
oportună deoarece, deşi aces
tea au o mare capacitate de 
pătrundere şi inQuenţare a ci-
1litorilor, nu-şi găsesc încâ spa
\iul meritat în paginile publi
catiilor noastre. 

caricatura, 
gen publicistic 
in paginile 
ziarelor 

necesar 
„Ziua în care n-ai rîs e o zi 

1>ierdută" a spus moralistul 
francez N. Chamfort. 1n zilele 
nonstrc dictonul acesla dobin
deşte un sens mult mai 1arg, 
desenul umeristlc şi -car.ic_aturn 
contribuind, prin ascuţişul lor 
satiric, la perfecţionarea 1110-
ral-s0cială, la intăritea cl:irna
lului de r:ăspun:dere şi exigen
ţă în în lreaga S'ocieta te. revistelor • 51 

' 
noastre 

Ancheta revistei 
J1ăspund la inlrebările nnastre: Octavian J\NDRONIC - Ando („Informaţia Buc.u

rcştiulu"), Neil COBAn, Matty ASLAN, Ion PAltANICl (redactor şef al ziarului ,.Zori 

noi" - Suceavu), Traian APETREl, (secret~r J esr><>nsabil de redacţie „Clopotol" -
Botoşani), Simona VARZARU (re.factor, „Scinteia tineretului") 

. 

1. Apreciaţi sotisfocă
toore preze·nţd desenu· 
lui umeristic, o corico· 
turii in coloanele pre
sei ? Dacă nu, care sint 
rnotivele? 

2. Cc conditii sint ne
cesare pentru co o cari· 
catură să devină cit 
moi accesibilă ? 

3. Preferaţi desenui 
umoristic şi caricatura 
cu sau fără explicaţii? 

4. Ce consid eraţi ne· 
cesar pentru accesul 
moi larg in presă ol a
cestui gen publicistic ? 

1. Apreciaţi satisfăcătoare prezenţa desenului umo

ristic. a caricaturi i în coloanele presei ? Dacă nu, 

care. sint motivele ? 

ANDO :· Din pifoaLe. p1-ezcn\.a cm
rlcattwii in presă e:i:te ncscmnHl
cativă. hvuli luate criUdianele ci~· 
ln h1cepu'lul onuh•l inconec şi veţi 
ct1Mla'la cu, doar ou rnartc raro 
excepţi i (depa rte de mine lcleea 
llneţ ple<loarli .. pro-domu·•. dar nu
m::d publfca(ia la caro lt.1crci - .• 1 n 
forma.t ln " - n 1>\Jbllcal c!U.•va ca
r id-liuri, şi ncelea1 de !opl. vlgnelc 
1rt nl_şle note cri:lke) c.ă aceasUI 
lradiUonală - Î1l presa noastrli -
modalllale de n capta bunăvolnta 
cltilorului. $i de a-l ofe1il o mo
d<llilale mai directă. mal pcrcu
um:lă. de a ,.citi" ziar ul. eslo pe 
cale de dispari(lc. Jn dubla mea 
catit~1l-c - de ziarist şi de ca1·ica· 
turisl - m...am inlrebal nu o dalll 
care voJ· Ci fiind cauzele acest-ul 
de~lin lent ce PQale fi observat ol 
urmârit. de vreo ciţlva ani tncoacc, 
cu ochiul liber, şi care pare .şi'\ fi 
redus caricat1.1ra la condltla unul 
nevino\lat divertisment. tolerat 
doar prin alma11ahurl şi pdn su
plimenle1e de t<>ate felurHe ş-I de 
·toate calHătlle care au năpădi t 

chioşcurile. Şl, ~inoer să Ciu, nu 
nm găsit răspunsul. Ba cred eh.iar 
că, intr-o oareoa~ie mâsur~, este şi 
vlria meu, pentru că (le la .cele 
vreo sută de carical11ri pe care J& 
publicam anun.1 in „Informaţia" , in 
urmă cu 1.0-15 ani, am ajuns la 
dou!i-1l'el ! Penlru. cu -foa:iile rAr 
ml-am mai lnsoUt arllCCllele şi de 
proplmeri de 11\!Sl:rare gru.flcă şi 
asta deoarece, dacă o dată n-a mai 
fost loc ş i pentru caricatură (da
toiill!i. pur şi simplu, spa\jului tl
pogra!Jc, sau contextului zilei>, a 
c.loua oară am rcnun\at din r.apul 
locului. 

ln 1D84, la absolvlrea cursului 
PO.<>lunl\lersi lar de ~iaristicli ml-am 
ales ca lemă pentru Lucrarea de 
d iplomă "Caricatura - g-cn ai pre
sei" , U\rindu-1 ca îndl'umălor pe 
reg1·eLaluJ ziarul, reaactor-şef al 
revistei „Presa noastra•, VirgJl 
Dll..nciulescu. Am făcut cu acest 
prilej o comparaţie staLlsticli între 
cantli1atea de caricatură publlcatli 
cu 1.ece ani !n urmă şi cea din 
anul precedent. Constatam atunci 



Ancheta revistei 
o dlminua:re progresivă a spaliull.rl 
rezervat carlcaturU. care la prin
cipalele cotidiane ajunsese să rie 
„Invitată". doar de Anul Nou şi Io 
„iarba verde" de Arminden1. As· 
tăzl n u mai a're acces nici mlicar 
&colo. Evideh~ se pune in.t.J."ebal'en: 
de ce ? Asistăm la o „criză a cu
l'icaturll " ? După cum o arată ma
nitestări le expozi\ionalc de cen şi 
concursurile internntionalc, nu 
pare să tle vorba despre aşa ceva. 
Ba, chfa i.-. pareă pe măsură ce a 
dlspă1·u~ d1n gazete, carlcatur,a R 
dştlgat mal muHe dlstlnc\ii prLn 
reprezentan \ii s~I - şi Neil Co· 
bu , Conslantlo Pavel, Mihai Stl· 
n escu, Constantin Cfosu, Ion Barbu 
sfnt doar cileva dintre ,, numele" 
pi.:emlotc. Criza, deci, se parc cll 
nu e a caricaturii. Ea iş l are ră
diiolrtl1e - părerea este pu-r perso
nală - ink-o accentuare a como
dltăl 11 şj prudentei dhl partea ce
lor ca1•e ar t.rebul sfi o promoveze. 
„De ce 11ll oe Jeglm la cap cu o 
caricaturi ? - mal a u7J prl.n se
cretariate.le de redaclle. „Mal bina 
dlm o pozl rrumoasl !". Numai 
că poza e poză şi nu \ lne loc de 
ca'ricalură. Un alt motiv il con
stituie !nsuCicienla familiarizare a 
majorltli\ il carlcut.urlştl lor cu pro
blemalloa ,, la zi" a gazelei. D e la 
Ma<tly ln ooace n imeni nµ a mal 
tndrAzn ll sli pCQmover.e şi sl'i sus
,ţtnli o „ ci:onkă gra1ici'1" a z.ilel, şi 
performanta lul apare cu am mal 
meritorie. Este, Că1·1i lndoială mal 
greu să realizezi un desen c.al'e să 
~argA spre esen\a problemelor 
e<1re no preocupă. declt sli 

1
,(:âbrlcl" 

o glumii!\ (pe care oo_1 11\a .adesea. 
au ma.I făcul-o ~I al\ll) pent ru un 
almanah. $1. dln această i ntrep!\
l runderc de ca uze subleclh;e. d<' 
pierdut ou are numai cititorul, 

cru·e. se vede lipsit de „sarea şi 
piperul " lecturii cotidiene, ci şi 
gazeta, peste al căt'CI cupri~ ce
nuşiu, nelnvioraL de groflcă, ochiul 
trece, adesea, gra'l>it spre şUrllc 
sportive şi sp re mlca publicitate. 

Mi \. TTY : Apar alit ele pu\ihe ca
ricaturi înci l nu se poate vorbi de 
o prezentă , in sensul d e eidstentl 
a ceva lntr-un anuml& Joe şJ anu
mi t timJ>, cum este scris ln dicUo· 
nurul c.-cr>llcallv al Jimbii române. 
Dţţcă vrem să definim caricatura. 
ac{'a5h1 este una din subdivizi u.nllc 
umorului desenat. P rima .subdivi
ziune a1· a desenul umor li;t ic. a 
doua caricatura, a t reia sallra. Di
ferenţa se (ace in funcţ.ie de caus
ticitate. de obiect uJ ş i lntc.rp1ictarea 
dată. Desenul umorl!;llc propune 
ca prim scop să oree7.o un mQment 
de d l.Spozitie, necesar \!leţll de 
toate z.llele şi de aceea imj place 
să-l pracllc. Caricatura are trimi
teri de ol'dln educau v,social-moral. 
iar _salh-a. care ~le tlh;ă oCQlişurl, 
l lnteşte la obiect.iv s llualll şi per· 
soane. Dn c foale ccle t rol tre buie 
so aibă u mor. 

NELL COSAR: Sllua\la poa
te ll considerată 6alLsf llcâtoar e 
nuinai de cel ce nu aderjţ 
la umo1·1 nu-l g1,1,s'tă. Sau se 
cun.„ideril persoane prcn lmportttnte, 
grave. serioa:1e, pentru a-şi per· 
mile un :dmbcl sau - ori I - un 
hohot de rls I 

r. P ARANJCl : Auto v reme cll 
cnricnturn exprimă ndevărurl şl 
1>ledează ·1)entru sch imbar ea unor 
mentalllă\ şl !ii l uaţii , f iln.d în con· 
sonanlă cu norme şi tendln t.e in
decîbste acceptate de societate, a
portul c.I specific la reaUzarea 
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combattvl l:lţll , la afirmarea \'OC3-
llcl m ilil.anle ale pre5ei nu poale 
fi sube.st!mat. Prezenta caricntu ri I 
în pagp1 i l~ zim'<llor sl re\listelor -
tn1dl.Ua româneasdl in această pri
vi nlă sus\,lne a fi l'mnUn - lmbo
&ătcşte palei.a de mijloace prin 
care sînt erodate anacronisme. l.;.. 
vilarea el (în condi tlile o!e.t·tei u
nor ca l"i cnturlşti de talent) tine. 
ponlc, ele o e1•onalll i n\,elegel'c. c;I~ 
o rţtlnere bl1.arll !n Eaţa posi blll
Ull ii caricaturist ului de a cxai;era 
inlenlionnt. Reţinere nutrWl de o 
nnumc preJudccatA. De cc, ln 
rond, împotriva răului - dac'\ a
cesta ex:lstl!. s l v1•cm să-l craclicllm 
- · s11 n u folosim şi incisivllnteu. 
in\elepclunca cnrlcaturli 7 1'i r~l;tc. 
avem în vedc1~ cnrlcalura de ceri~ 
ramate, care sA oco1easci1 echivo
cul. sii stea - prin lntenUonallla
lea el - sub semnul unei mora
ll ~ ăll sănătoase. Este ceea ce, de 
u n număr do ani, ~c\,ln zl111·ulul 
„Zori noi" din Suceava s-o sh·li
dµl t şi se stdldUieşte si.i publice 
sllptăminal sub generic~ "Tuş-re
tuş" şi, apoi, „Firi glumă''. sub 
semnătura unul caricaturist de La· 
lent - i\llbal Plnu ru-Plm. A rost, 
la lncep ut, o rubrică de a utor. nli.s
c11l li din C<>lnbornrea a p1:0npe co: 
lcglală cµ C'arlca tl.lrlsl1.1J mcn(lonat. 
pe m Asura consllluiri'i la Suceava 
a unei grupări de tnzesh'aU crea
t.ori al genului (periodic. ei urga
nb..ează e.xpoz:Hla „Salonu l umoru
lui", cu parllclpare nationaUI), z:l
a11ul bene1iollnd, tn sust,lnCJ'e{I 1'1:1-
brlcll, de sprijinul mal multor ca
rlcalurlştl (toll din jude\). ...Făl'l 
glumi " şl-a dobindlt, trepl.al. Del' 
sonalil.ate intre r ubricile publica
tlel noastre. Ullllla t.ea el e vnU
tla t il de interesul cllitorllor. 

1'. APF.i'rHETi fn cuz.ul gazetei 
„Clopotul• există o tradl\ie re
marcabilă şi aprecialli de cititori 
ln cadrul unor „inlllnil'l" in ce 
priveşte folosirea caricat1.1rli in 



e·aborarea publicati cl O!l mLLIU 
u!ll .fncoace, c.at'icaLura o. fo ·1 P;-e
z ni.li ia „Clop9.lul " 11u.mă1· (l~ nu
nl.Jr, com·i·~i flin:J lă m~ ;1ju! n
cesteia. al caricaturii de cnlilate. 
percutant, cu reale valente Corma
tin :., se adaugă, prin1r-o modalllatc 
specUică , la efori.ul de n ln rluenta 
cl~i1oril. 

Da câ esle folosită in pres.'\ cari
catura pe cÎl s..a1· cuveni ? E uş11r 
de constat:iL că -ln paginile ~lare
lor ş i gaz.etclor nu prea slnt Inclu
se cnrlcaturl. Sltuut.Ja s-ar pulea 
expUoa prin dlUnuirca unei Idei 
preconcepute ; unii socollnd cari
catura drept un gen , uşor". care 
ar scădea p rin prezenţa sa serio
zitatea sau sobrietalea paginii res
pective. Pe de altă pal'le , ca.rlca
turişlll cu adevllrat buni, nu prea 
sint multi la numlr. 

Pentru a atrage cll mai multi 
caricaturişti fn jurul eazetel , la 
.. Clopatul „ s-.a luat inlUativa tan
sli.rll unul concurs lnti'lulat „,Cari
catura in sprJJlnuJ educatlel civi
ce". Concu1"Sul e..'lle org.an\1.at in 
colaborare cu Centrul de Cultură 
şi Creaţie Cint.area României pen
tru llJ1e'ret. Publicăm tn fiecare 
n umlh· cea mal· bună caricatură 
(dintre oole primite in .sA.ptAmina 
ptecedentă) , in tlnalul int~eril 
unnind să acordAm diplome şi 
premii. Desigur, nu 1oale carka-
1 urlle trimise pe adi,-esa redacl,lel 
slnt publfoabllc. dar. pc ansamblu. 
apreciem că lnltierea unul astrel 
dr. concurs reprezintă o experlenlâ 
a~upra căreia se poate zl\bovi cu 
alcn\le ... 

s . V AnZA HU : Nu E'~ IP $E?m-
nUkallvă din puncl de ve-
dere cultural .şi a rtistic şi 
(cred. dar poale mă lnşel I) su
ficient de eficientă din punct de 
\lf:'dcre educativ, mod 6J>Qrndică sl 
neaju.ngind spre public. lntot'dcau
no. ce.le mal izbutite creaţii. adică 
cele cu umor real şi sclipiri de 
orlglnallt..ale. 

Ancheta revistei 
Dincolo de .,cit" si ., cum„ se 

publică, acum, i n P<•Sl nite zlarclor 
i;; I revistelor noa.illre, un alt aspect 
ml se pare, <1$tă1if·, mal Jmpod tinl 
şi mal urgem de rezolvat, prin In
termediul presei şi anume : pl'cgă-
111 Co'\ vizitator ului şi respecllv .n 
_cl(i !orulul" de umor desenat )X'n
fru intilnirea cu ace.st gen artts llc. 
Educn.t la lui vlzuaHi, plasllcr1 şi Hial 
ales lrans ronuare.?. momentului 
dcgus&Arll umorului lntr-o lecţie de 
\ lali, o lectie fie şi de-o clip ii, cn 
un hohot. de rîs sân Atos. Astfel una 
dintre ·sarcin ile care revin pµblicu
ţlllor - aare, prfn prQfllul lor. tf,p:i -
1-esc graCicil sallrlcă, este ace.Ea de 
a io \'lla pubUC'ul cu lectura lmqinll. 
a desclCr~rll mesajuJui pe.ntru a so 

ajunge la .• dsul mintii superior i;i
s ului gurii " cum ino-nvăl.a Voltul re. 
Dupn c.uin, şi in .aceşt caz m~ 
gtnde.<;c mal alc.'l ta cel llncci, 
ar ll'ebul ca selec~ia insă$1 a aces
tc r Imagini să fle mal r lguroasl. 
pentru ;i nu ~junl(c in fo\-0 unul 
public încă neformat, cu un i;usl 
Jabll, ou un .Le mperamen\ lmpr~l
onabil i;I uŞor de cucevlt, Imagini 
c-arc n-nu all merit. declt acela de
a-I face pc pdvllor „să moară de 
ris ~ clllar dacă la mijloc nu est~ 

V!)r~ de nici ~> undii, de umor. 
Fiindcă scopul grartcll sal l t·ice nu 
este doar provocarea unei stltl de 
vrucl.Lo ci şi a nnel miel erhe de 
CQn'Jlllnt~. 

2. Ce condiţi i sint necesare pentru co o caricatură 
să devină cit mol accesibilă ? 

ANDO ~ Un desen sobru, 
direct, care să pună imediat 
in cvldonlă Ideea. Cititorul unul 
zia r n u dezleagă .• rebusuri" cari
calUl'lsUce, El doreşte sli i se co
muntce ceva - de 1iegulă un lucru 
c1av. dar infr-o manieră agreabi
lă, decoolraclalit. Jar mesajul trc
uule să lzvor.a.-.di d i n u11Jvcrsul CO· 

lidian cni<e-i esle f t1m ! Ilar. să-l 
rllzbuoe, P•ln riş sau zhnbel, pen
tru desHncronlzărlle sau anacronls · 
mele de care se izbcsle. 

I\!..\ T'rY : Să ln lereseze ln un mo
ment dat pe toa1.ă lumea în acelaşi 
grad. Solu\la trebuie să Cie urno-

rislică şi rt~nalll , cel putln pro
fesional, dae<'i nu arllstlc. 

NELL COBAn - E limpede: o 
caricaturii de eCect trebuie sA !ie 
clh-.ectti, uşor io\eltosJ. şi - nhll
gatoriu - s'ă cantină „Prutul de 
pw;cll ", „dlnamit.a ". wre să dechn
~eze s urpriza : zimbetul, hohotul 
c:W r ls. Iar in ca7.ul caricalurilor 
polll ice, sociale, Clloso Ucc, r.rt im
presioneze. s.ii ,conving? prl h aC1.1I -; 
1utea, lnge11!ozllatea şi uscutlşul. 
ironiei. Acum cind răspund Io in
lrebJrea dumneavoastră constat ce 
I.lino <;ti\m cu teoria ! 

I 

PARAN1CI : Prezenta carica
turii ln ziar in.seamnă. fnUlnlre cu 
oamenii. 
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multi a.ni ln urmă 5e uită. ori sil 
copieze pretexlc umorlslicc d in re
vis1cle 5lri\lnc, conlind pe faptul 
di nu loatii lumea le vede. l ronin 
cs~ cil .s-0 vl\d. ca de ncn umlirnte 
ori, răsfoirea unei reviste „ ve.::hl" 
de nttmaJ 1-2 ani sâ-ţi Indico 
sur:sa unei carica turi p1•ou:ipcle. 
Vigilen(ă deci asupra aulcntlcll ii~ll 
şi nici o tolcrantl fati de acel .. s-a 
n1ai văzut dar merge". lnsist şi 
îmi permit sâ subJj nie.z ncest as
pect deonrccc de-a l ungul nnl lor, 
wt parliclpîn (.I ln Juc.i:llrlle de Ju
riY.arc ale unor s<•loane de ~ra f'le;) 
snlirlcă. cel mai mult nemultt1-
me.ştc ş) alarmea?.ă JJ'e <>ftcclnllşll 
inmul\ireu cazurilor de a utori nc
lrn;plra\I caro se Inspiră do la al
Iii. sau chiar de plagiat in watu 
regula. C.nricnlura, chiar dacă a
junge la public in tiraj de mMt\, 
arc la origine un unicat. care este 
desenul, deci un 5tatut de lucrare 
d.c ad:ii. 

Unele. prt'ferintu şi rlgod de (ll 'lli n 

l<'ma1ic şi valoric pot cxisla tn rP
dllc( ii, rn prcsli. De pi l dă, li\ „7.orl 
nvl" oplii1tt lr\dcoscbi pentru cari-
catura do fJ1'<'gn;:1nlă in!>plrulic 
wcîala, 111urulfi (i:.i nl vi7.ale risipa, 
b1rocral1smul, Icnea, afitudhillc 
rutiniere, poluaroo, necinstea etc. 
ele.). ;Pcnll'll cca evident mtlilon
W1 c·aJ'e s~ „ pri vea:.cij „ :;pire Jlor
melc e-lioil ş i cclH1ălii sorinUsţe. 

Oculim, d<> ublcel. umorul de dra
gul umorului. Asta nu insenmnă 

că nu e nevoie şi de un asemenea 
gen de crca(lc corlcaluraUi. Decl, 
.,concJllli „ pentru cllric;il.ura desti
nată p1·~·cl 1 F.Je int. dar de ord in 
p111•1Jc11u1r1 c11re1•11 (l'n l r-o our(lcar~ 

ntfuimti) du ta rcdac(ie ln redac~ ic, 
caclcaturn trebuind să constltule o 
„ notă „ din „purtitum·· lemalicli a 
ziarului. deci sri :.lujeasc! întregul, 
t<pccifkltat.c« arr.'l lufa. 

'f . .'\ 1'1'"'.'rRt::I: lnlrfi î n d1r.c:u\it> o 
lWţtmfl th• co11dlţll: cllhlcnslunl 
varc !lft rac(i pu'ilbihi miet',oruroa 
desenului rci.pectiv .pină ID miirl
mca spa(i11lul rezervat în z!ar ; u 
tehnicl I.le C'X<.'CU\ie care Sa iogii
dUfC reproduc.erw in <;ondl\illc u
nui nlinlar": chior o a nume rer
mitato :i llnlci dc:ienulul... 

tn vr:lnclpat insl't, dacă 111ai ~te 
nec~>sară prcci7.0l'Ca - o carlcalurt1 
trebuie i;;, exp1imo limpede o iclec 
care S<i- i intereseze pe citilorl. care 
să conldbuJe la îrnbuniită~irea con
tJu11c1 civice, mora.Ic. 
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S. VA R7.A nU : liin.•ş te, sfi poalo 
fi „clljrn·• ui,or, adică tn ţelcnsii 
repede, nvtnrl In \'eqei-e că. 
prin pl'esă. se ;.idr'CSeaza unei ca
lew>rli largi de indlvi1..L dl!erltl ln
tr(' ci prin vîrstă, culturii. tn>truc
\ie, predl.spozltie su!lelească. expe
r!enţă de vla\ă ele. Să nu ve.hl
Cllleze umor negtu (chiar dacă ci 
csLe la modu şi oircmlfi pl'Ln inlcr· 
mediul 1·evlslctor cli n sLrlllolitrilo, 
să nu uilii.m cu ac.est subgen al 
1m~orulul nu este specific sl)a\iulul 
cullu:ral şi pro!llulul spl.rltuol ro
mănesc), sii nu p roli!ereze vuiga
iilalea1 şi~ moi ales sa nu copieze 
i;olu!illc t'Olegll(lt' mal v1t'sitnit'I. pe 
l)l"incip!ul cil r:c i;-n pul)llcut cu 

3. Preferaţi desenul umoristic ş i caricatura cu sau 

fără explicaţi i ? 

ANDO: Sint un r arUz.an convini; 
al caricaturli ,.Cără cuvlnle-" ş i 
pornc.>c de la Ideea că un desen 
cnrc nu rell.\ieŞle să spună prin et 
însuşi ce are de spus. şi trebuie 
•. tr;:idus" p11in CU\' l nl.c, n u mol este 
corlcatudl ci. ()•)ale, anecdotă llus
lral.ă. Ca lnlotdcauna. însă, gene
rall7.ărilc catt·~orice sin t Inoperan
te. Şi ml\ văd silit - cu plilcere 
- sa ami nte.se din nou rubrica 
lu\ Mally (., tfna pe 7,I") în care 
clcsenu l, de un 1TI-Ore sinledsm, fi0 
im.bina p~rfoct ou t~-.:tul din sub
s?l. complelindu-se reciproc, cu 
erecle dlnlrc cele mal perculonle. 

~1 A·1-rv -: M i o;e pare r5 pol 
c~:-.ista foorle bine. lmpi:;rtnnlă 
este reuşit.a. In nmbe1e d!re<:\11 trc-

buie să prevaleze calif.alea şi in
tellgîljl llta~ea ca,r lc:aturii clic! cxls-
1(! ~rlcolul oa o caricaţură. rtirii 
te.'{t, cure n u e cl~Hii in m ln too 
celui ce o realizează, să fle i n 
cl'n!iecl n\ă mal neclară în fatu ce
lui re o prlveşle. ceea ce ioseamnă 
că nu este reuşi tă. Iar dacă Io o 
caricatură. se foloseşte text; Ima
ginea si textul 1lrebuie sll constl~ 
tuie un lt~l JQglc şi armonios. 

NELL COBAR - Se intimpl~ sil 
;iucl deseori p umnd u-se accasf,ti 
m·ob"lemf1. E drept, sint carlcatu~ 
rişti care pracl icră exclusiv carlc:1-
lllm fii r/1 cu vinte. E modul lor de 
e>.prima ro cel mai favorabil. Altil. 
dlmp0trlvă. concep întotdeauna c~
rkalurlle cu tcxl. Mari maeştri al 



earlcaturli au consacrat acest gen. 
Slnt manL!wArl. de pildă . CXJ)OZ1-
l 11'c rtc- t·arir:il ur.i. interne s;1u ln
lcrnaţionalo, unda genul .. Curll cu
vinte" se impune de cele mn1 mul
to ori cerut chinl,' de rţgule.mentcle 
cxpozUtllnr. Dal' şi aici sin~ ex
cepţii nolnbllc. PcrsoMl cred di o 
caricatură Cdrl cuvinte este mal 
i.~_ciilc.ă genului care este. lnalntc 
de toate, o creai.le plastlc:'i. Totu-si 
practica zilnicii. de-a lungul nnllr r. 
Pt> toate meridianele păminlului. a 
dovedlt că o caricatură se poale 
implinl foarte bine, organic. cu un 
t-ext car:e pQl.cn\('..;Ju\ torta s~Ur~cil. 
umorL-itich. Consider ,o;ă acest<! ca
ricaturi (cu cuvinte) pnt aborda 
mal t;liver?!, mal direct şi CQncret 
actualitatea, devin o cronică !;atl
rică a zilei pe care opinia publică 
o gustă tn mod deosebit, 

l. PARAN1Cr : O caricatură bună 
11pune lotul (ceea ce vrea s~ ~pu
n~ I) prin c>n 1nsăşi . Textul . ponte ... 
sugera - şi. ln unele ca7.Url. nştl 
slau lucrurile - eşuarea c1·catfel 
caricaturale ln sine. Se apeleal.â la 
texi ctnd carlcatur~ mesajul e l 
nu pol. fi „ lccturate;l uşor sau, u· 
neod, dnd ceea CP vrea să „cCl
munlce" aceasta e ambiguu. Cari· 
ceturiştil - ~ zice - nu sini. de· 
senatori de slluaUi anormale. EJ 
11:nL lnk-un fel. creatorl de „me· 
tafore" şi acestea -t;rebule 11n lrl\· 
Iască prin sl~. Nu însă ~ riielafO· 
re" încl(rate, care să ceară... cu-
vinte lâ.murltoare. Caricaturistul 
nu e creator de 1,exle, Propunind 
un asemenea punct de vedere nu 
inseamnă cil resping practica uno-
1ra de a insvţl caricnJ;ura de cicpll
catie. Prefer .lnsă cealaltă variantă. 

1'. APETREJ ; O caricatură bună 
poate singură să ,.spună• totul. 
Stnt insli şi srtuat!i în care 
u e.xplicaOc lnlcllgcntă i>"nlc 
r>olenla mesajul caricacurii, con-

.111-JD O 
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d11cînd i nlr-un fel clli Ionii toa11.c 
precis că.h'c ldeei1 pc care ~l\l lr.wul 
a dorit să o exprlme. Alteori, cx
plica\ille reduc din ark1 de re.re
rl:re a carlC41turli la necazurile 
dintr-un domeniu anuntt?. A !ipunc 
însa cf1 unn sau alta dintre po.-,1-
bi!Wltilc enumerate este. singurU, 
cu ndevAral bu11A. ni se pare a fl 
o cxng1•rnrt• clPmna de o •... CTiricn
turii . ;\decvnrl'(l' ln )tjlun~i'i, 111 lt'
nn:r. la necesit~1 ten i n lcrvcn I it>I 
gar,~l.ăr~ l l din momentul respectiv, 
ni se pnr~ a n cca mai buni'\ solu\le. 

S. VARZARU : ExisHi o silunţlr 
foarte cJarn: exlsten\<t a două t ipuri 
de elabomro a caricaturii - l) cen 
in care desenul sustine Ideea umo
ristică, comicul runc\ionind exclu
siv PQ bn1..r1 lmai;lnli .şi, in ncesl 

ca7.. înrnglnca trebuie sii „ spună 
tot•• şi 2.) si!UB'\la în caaic-, lnh•c 
text (c;lmplii explfcil\I~ bUtadfi, 
imnfe. etc.) şi imagine exlslA o 
striosâ ş i de neseparat leglilul'li; 
in acest co?,, umo1-ul pt-ovenlncl 
clir: neccmcordanla datului vlzunl, 
a anecdotei. scenetei desenate cu 
cxplicatlo, neconcordanţă d in cat'e 
provine, SC' nru;to comicul. Fură 
nn11l din ncestc olemenle compn
nente, runc\la .carlcatu1'll, scopul 
ci. nu se-mpllneso. .-€1,1 1.ox~" sau 
.• Cără t.cxL" rdmJnc aşadar. o cbe~
liune de stricUi opt.iune a arlJslu
IW- însuşi, in funcţie de s111, de 
context. de Idee. 

fireşte, exista sl cazul unor ca
ricaturi cu „expUca\fi„ i;ratullc, 
ca ponnla unei ahe«iole 5llll$1?-nn
rnle do relatarea ci f 

4. Ce consideraţi necesar pentru accesul moi larg 

in presă ol acestui gen publicistic? . 

ANDO : Chcsliunen e mai com
ple.Xii şi mol profu11dă decit pn re 
1.H pri~ vedere. Nu Cr<Jd cil o 
ho!Arire c,lc genul „Să publlcum 
de '1Cum innih,le mai multă cari
catură !" ur rezolva problema. S-a 
creat. din p!icate. \tn hialu.s, un 
~ol de comunicare intre crealorli 
de gen şi mannl(erii de presă. s-a 
născu~ o lipsă de increde.re reci
procă, ce va con tinua, prubiibil, st\ 
mineze, a<.'Qf1stă colaborn.re. Sjnt. 
lnsfu sigur <?!\ deisenul umo11lsllc. 
c.:nricatura. vn reveni l'h tor\A n
tuncl cind se va constata el\ cslc 
nevoie do ea, ca nu este .suficient 
să spunem l ucrumlor pe nume, că 
I rebuie să lnso\im aceastli ?peru
Uune de alribl.llrea unor .iicmniri-

calll deosebile, acide şi cu putem.• 
gen~all7.alourc. Cind se va inttm
pta ace;~ luc11u ? Sper c.'i d<.'S~l,ll do 
cu1•ind I 

P.S. Nu pot să închei tiia•A a 
aminti, t otuşi , citeva d rnlre nu
mele care. in cel mal autenUo stil 
„ mohican". 1m1i oferă o $aTI'iă ca
ricaturii : Olimpian lJngherea 
(„Pentn1 Patrie") . Alex. Steranescu 
(~Magazin"'). cir. George l\f. Ghcnr
iho .(.,Sllnillulca") , Aurclla Bcrarlu 
(„ Lllcn'ă'l •'), ~dor Octavian (., Ra
bU.'11'}. Qazdele prezente! dezbnterl 
se exclud, din prlncipil.1„. 

M.Nl'TV: Pentru :t tntrcprfnde 
ceva c nevoie de voin\a redaclo
rllor, a secretariatelor de reducţi i 
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Ancheta revistei . 
care p11r des tinate „lecturii <le 
I ren" .. l\lt fcl ~va 11ccentua con (u,zia 
~re 11c fHcc şi aşn destul de des 
de c:Hm unii (ş i este regrcUibll !I 
c.'i. d ln moment re are un fond 
„hazliu ·•. caricatura este un gen 
ie!l ln. m inor . 

cie n nc\iona in aceasta direc\ie şi 
du înţelegerea ractorilo l' de deci
zie. Or. cine are voinţă nu are 
p1,1lero de de.clzle şt lnv.ers. 

NELL COBJ\R. - Nu trebuie 
c1N:i l un lucru. dealtminteri foarle 
simplu : conducerile publlcaţiîlor 
respecth•e s i'i vină în inlimph1a1·ca 
cllHorilor ·şi să dea „c<llc lib1~ru" 
c;1ricntu rll in coloanele lor. Avem 
:1.ecl de t iner i carlcalur!ştl io Capl
lală -:.\ in p rovincie care denbla aş
lcaptll să li :;e dea slarl general. 
1..:1 tnceptl~ \ ta exista o .t lm ldiiatP 
«Jo ambele părll (PJ".CSu-cancatu
rl i,; ll). dar. ca fntot.deaunastăl'ilede 
tu tonare se consumă repede. Nu se 
poalo cere de la tncepul o produr
\lc de nota 10. Numai acli\• izarea, 
Jlracl lca. colaborarea eu rcdo.ctliie, 
aparl( illo 1-egltlate in ooloanelP 
ll resel pot duce la per!cctlonarc, ln 
miliestrle. Allă cale nu exlsti.. 

J. PAR.ANI.CI : Cred dl accesţ1l 
rm·lc.:itu.rli depinde fo p.rlnclpaj d l' 
conducerl1e redactil lor. De int.ele
ge.1·ea d\ nu do::ir al11l<lnohuri le şt 
pnglnlle de duminică (mai al.C'> 
cele de d lvei,tlsmenl) pol găzdui 
Cllrl~Lura. Ac:es t gen de orea~ie e 
o „ nrmă" publlcislid\ sQl'IO!lsil. 11-
ueorl gravă. corozivi\. cCi cienlli . 
Dacu şi 7.imbel111... vindecă. s-<> 
apreciem şi pc cea care-l ('lccl<in
şeaUi. Valo~ro.r1 carlCţituril e o i11lfl 
coodi llc ca.re indreptli~1c pub.li~ 
Cll l'Cll eJ. Na1vltălilc şi l(ratuitaleA 
in carlcaluri'i. nu pot fi adml::e. 
Dcd . redac\illc sA a ngajeze colabo
r:.l'i cu e<1rlcaturisU lnlenloţi, nu 
cu unii dintre acei care-şi pr(lpun 
fli1-şl facil„. ucentci(1 la ziar. P en
tru ttccnicie, experimen~ sint cc
nnclurl. cercuri de cre.atie, gazete 
de pc.rete etc. Ziarul poate (şi tre-

buie) sii fie o şconlli, d;u· mai ales 
în cullirnrea unei anume a ti tudini 
51 orlen~arl tcmalfcc. Cc nr mal trebui făcut? Elin1i-

. narcl\ s ltuatJei 11e ., anexi ", de., um· 
T. APETHEI : Cum om face rnni Jlhttură", de sOll.i \le de ultimă in-

mult loc ca ricaturii în presă ? l n stantt'i. Ja care se apelează cind 
p1 imu l rind, cci care decid in al- n-ai material in pagină. anu cind, 
catuirca unei publicatil ar lr~bui din roachcl.are , iii rftminl! un eul\ 
~ă ne ei irwişl convinşi cu adevu- .gCll. . . 
ml do eflclc11(.a !olosldl caricalu- Co ur mal ~rcliui făcui 1 rubl,1-
rll. Trebuie elprl, mpdalil~ti ln~pi- "arca cu precădere a autorilor va-
1'<.le do a descuperl şi ul terior, de loroşl, o acfecvat! pre7.enlare a cc· 
a cultiva carlcalurlş!Jl talcnln(I. l or care primesc premii nallonale 
Cum 1 P rin concul'suri - precum şi ink~naţionale ln concursuri şi 
re! urg.o nî;mt de „ Clopotul ". prir~ f'cstlvulul'I ale gent.i!UI. 0 trie re ou 
r:cnaclul'i şi cile alile modo!Hti.t1 mulL. mull mal atentă şi 0 m ai 
n-or mal f i... cvmpetenlă disociere a arliş\tlor 

De-n lungu] anilor ln „Clopotul " consacraţi a i gon llluj do amatorii 
a11 fosL gl'lzduilc producţli de nces'l veleitari sau chlnr de 1mll pro(~:-
f!Cn nparlinincl unor caricaturişti ,-; icmişll cu „ umor t.QclC", lnlUei:ca 
cc .avenu să de\' ln fi cu t]mpu'I nu- unor /Jeriale ţematloo, concursud 
r'nl' tn PL'C.'>a wmfincască şi chiar pc n lcmi datA cu publicarea in 
cu o anumitu rccunoa-;tere lnler· .su ilă a Imaginilor propuse de că-
no~iorwl<l. li nwnhn ucum doar pc tro nulorl. organizarea attur formo 
ConslanUn Closu. care publicii ele dl? compct1Uo profesl1>naJA in P!a· 
aproape 20 de ani la „Clopotul ·'. r;t celor exlstenle. care sii contri-
VasUe CrAJţi-Mlndra, Conslanlln bule la r ld lcare.a nivelului arlis ţ!c 
Pa\•el. Constantin Bostan. · 

al Imaginilor (lin singur exemplu 
S. VĂRZARU : Pc locul 1: pubU- d intre mulle J>QSibile, desemnarea 

ca.rea I. Pe locul 11 : publicarea şi în l i d căi u 
Ci i!~ re \' Îi1 te cloclf cele de cHv.erlls- 111 sfi rşHul qnu u . e l'i! o P -
meni. cn s~1pfimenta cil şi flirll bHca\1ie a celo1· mal buni carica tu-

haz, dlruzate ln tot locul şi Jtişţi ai a nulur. 

- rrln ~e. Cle şi numai din aceste cUova opl.;il exprimat~, 
iltll'hcla lnlttat ll ac revista noaal.rl, rezuUl c• desenul umoristic şl 
uarlc.aiura. ln gencra1, sini rareori soUcltate sau chiar acceptate cţc 
către rt'dac:flL P e de altă parte, se pare ci ,1 cadcaturlşW slnt n;aal 
pu(.ln in:Jls&enU şi amatori să abordeze zone care ncees:lli mal mult 
dccit simpla ilustra re de sUuaţll. 

Aştc1>llhn oplnl( noi, dar şi d esene şi caricaturi c.i:t mal re-
prezentative, deoarcc~. ne propunem sA le publlcim, cu resularltatc, 

'in~r-o parini a revistei „Presa noastl'A". autoru celor mal reuşite 
urmlnd 84 aspire la premWe anuale ale Oonslllului Ziariştilor şi ale 
Sindicalului Presi şi Edituri - Bucureşti. (A. N.) 

cnrl~turli d.ln 'S'!Ullll!l „Clopo1ul" 

f r-t' ('- ,- • • ' I • <f' ' 

Şi 4'tl ll('t'.l'ln, rt•1nh•ăm şi pruble°ma ro~!1*ilf 1nhuul• u ''" ' ' hun., I'•" hruuJ :. rJ111J' 1wlllfn~' ~.,. 
NEll COBAI 
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Laborator prof esiona! 

Studiu de caz (3) 
ştiu u.n text cu care nu 

ce să ·fae ... 
P.11·ţn pu:bllc~ i n ,pl'esă 'a uno1· materiale, &e sµ,p)m a~nţiel şl 

judecăţii. opiniei publice oitiltudini, compodamente, profiluri marale, ceea 
ce, de, 1.apţ numim „un qaz" sau „o prob1ema sodală". 

tllepr®w:em_ o exiperJentă din acttvrtai.ea gef?.et'ăre.~sijl de început P. 
·c!~el~ ca11e, deşi nu s-a co~mt intr .... u11 a.rt.l·ool, o.re v;±Joar~ unei 
bune Jec.ţll prabti.ce de etliţtl profes.i<ll13'lă. 

M.aşl'na n1ă· pQartâ spre comuna 
A111Uicea - in eKt1•emit<fltea ves
'icli · n judet~htl - 1.1nde am dt! 

.e iucrd'at ndevAl.'UI asupra câ.1•ula w·
mea~ă să m~iitez dacu ttebu.ie ·snu 
nu dat puollcl:t.ă1fi. 

foc!el'C să mu c~ncentr~; reme
morind fiecare pnragmf ni scri.1>0-
cll ce o port In mapă. Trebui~ ·să 
di~ling un (Ir cfilliU21l-0i· spre ade
văr î.it .ace$t labj1·ln~ ajc~ţujJ d~n 
bune lntenţl;i Ş'i instnuiit'.i' 11'1ulil1-
cloose, dln acuzaţii !e12me şi -.suges
m re1îhut.c, t()(ll~ Vl:llîid .un ·stngur 
"ll'h . 

De Ct! ml-a încredi1Hnt. şeful. sec· 
\Ic! realb ... a r.en acestei anchete ţ;I 
(Ic ci'.? alît de ul'gent ? Numai pen
~~1u f:i~tuL Cl'i. prlnl.t-un obi<l.ei de
cln.t":H. nu-.şi cr;ută mai tin'.!:!1;11 cola
\Jm·n:Lm' i ~ 'M f1 a \l 17..ru>e in terme.ni 
ulurl : „su ştii ea am trecut-o in 
[)lnrt, o · Jlacr ·cum Ştii, numai Ll'f\7.
ne~ su fit!/ să-şi smulgî;l o:unen~I. 
climincn:tia, lot.rin clin mină". 1ncl.l 
raJnttw Indemn, dnr nu coi:ncide 

xMl cu c:oncep~in meai f01i1'n-0tu. în 
J'ucultMe, d~sp'i1~ mo_cll!.L ideal de 
oompo.dare a unar altltt\ri nvlznţl. 
„Am auzit clfn· .sul'se destul dc• se
ric)U.<le, şi pM~e şi tu ştii; cum sfi 
nu Ştii, ~ dMI· eştl ncilvis'ţ la Co
m1te~1.tl judetenn, ca lucruxUe mi 
p_l'ea sînt în regulii cu Mihttlcea 
Nicolae, .dltect<>rul $CPlil din ·co-
lnuna A:mzacea. · 

L-wn cunoscut ,fntîmpl5tor şi nm 
i'ărilns' ~cu impresra că rnfe .Pm·t~ 
din categoria celar ca\!e doi;esc .ne
apămt şi intotdeauna să aibă doar 
ei dreptatt?. V~l ~are-i sltuatlu .şi 
<locă cele 11eslzate · f.!'1 scriSOai:e se 
adevei:esC: ~rle liidl ·l\\.Cni:latnente. 
Pncl, .nsl!c.I," uh ,„~rviclu ~cotii ŞI 
comuntil re$p_ect1,vc.". Vo1'1llse re11c
(I~. ,~lgur. ştiind ·că miî va d<if&h'li
r;iu. .c:n terorv i;Jhintfa„ 
Ţin în mînu scri.<>001·eă, uceils.l.U 

t>:.uy,J1 rle p,011\)J~e a ::''Hl~rei 'm~le 
anchete „ fQrU! şi am senllmcnlu.I 
că ceva din dBStinul unui om ·cu
noscuL dUl)l) nume, citu· 1ota1 r.e
cunoŞc\'.i( în- f11\:>t, î·ml este ·incr-e
dh\tnt mie. De per~icacHa\'e.<i, ia-

tultln _şl ·sedo7Jl.ate:n mea prnfe.sio
nală depl'ndc Cil acest. d~nt\ s.ă se 
mndlfi~e. ··în · t'ilpdrt Cil cadrJ!) 80-
Chll dn.t\ d~i~UI' nu ire\•et•$lb11 ŞI 
nlci JTI t"'Senln sa. dn11 Sfi se modf
ficc, iotuşi. Cite gindul'Î pro\'oeate 
di,!. o slhgu1·ă sCJ111l<)ru•e ! cu sl:tu
lanţi1· &i' abia net.im sini\ di~·ect 
ceea ce inseamnf1, inh·-adevlk, t '.e.'>
porisu~ili~t,c,a profesiQ~l.ă în ~a
zeYiirie. Po3'l'e J!ilndcl'.l ncl'l;t caz 
est~ pclrr:ia con.Cl'u1Jţml'e c1,1 servi
tuţile ş-i tes~nsabilhă\ile publleis
llcli1 el Juclntlu-11)& ~ in\e.lcg mui 
bl»i:\ m:n pt'O(l.ma, Ci',3min~~11·~ m
te11l.0Mi\ n ~z.elnru1~ri. ·~l'l\ii ih l'lltii 
eu prntib11U siii euel, şl 1 , ... 

1
mnl ales. 

sn rt!S1mt Jfl'eut"t~'\ specu (fli a lDQ
menlllllli în pn'!·c ci, ga·1.et<&1·ul. lte-' 
Uuie· siî se tmpJlet: iJ) r~uJllate, sl\ 
cutoJ:dc ctedlfil.1 sau llno1· oameni şi 
Mi- l 1~e!u2e nillorn. să snnctlone7-<', 
în Y.ecl dt' mii tle p~bJI~ cxem
pl'nre ţjpf1rlte, C<>mpot&i:ea unora. 
u\'ind. ccmtJnuu c<w1llin ţ"1 dnfor.îel 
s:ile de cupiitll - ncrc·.m ele a 1lcluc<> 
t'{)lcc1ivitii·1i·1 u'1'1 secvfclu, de n-i fl 
dt: flilos. p1•in .ftec~11·e 1m(l tipări~. 

Im1 ord9ncz !ap1,ele, aş:l, cum am 
i~~·A;tbt (le la . ·~~p11i'i .. p1ei, ~riu
l1n(.l ~â ~u r.>.0mesc ,eu i((el l?l'ecnn
cepu le in realiz.arcm unei· oruili .-.e 
Ş:i su lns de-o parte· ncclc im.PresU 
„căplUţi10 a1n uuille Şi neverltlcalf! 
dl~·ect J)IC~ll1U'~(! U$(H\ în di v.e1·!le 
imp1-ej\11:ă1•i de oameni eare uneo11i 
urmt1t·esc anum'lte lnte1:esc sau, 1,ur 
şi slmp1u1 nu u1•.rnil-resc nimic. el 
vorU~c·'. · 

CJtesc ia1· sc·l'lsoru~c.11 cu nlen'lle, 
.~.e ·mdelbte - de cite ori am ci
tit-o 'l - :şi iocei:c să găsesc i n 
rimlu11ile sale un prim lndiciu cm·e 
!Iii-mi rulove .st!hlimenlele- ~e 1-nu· 
:1nlmtil s~u i-~u nnlmnt ~n a.<lt'e
snrel.'I ci reduc(i.ef, fW:ti !\[1 o .sern
nol>'.e, cle altfcl1 ·dc-cî t cu obj~nuitul 
,1un g1'\lp ele toww&şi'! (pt'll'ln·t l. }'t):. 
cult<Jllî tii crimbncl, cad·l'e ,d1d_acl!ce, 
cinu poate ;Şti 'f;) . Să ae 001-e .do,. 
l'lnta ele n I.ace cuno.scu.t \m adevăr 
imple'Llt cu lipsa de curaj n m'lut 
c&t;acl,er mal slnb. Rliu cu tcnma de 
1•e_pres:iH! dih parte.'.l 1,1nul ~ dur 

')i rnnchiunos. dorintn sincc.i·u, dcşl 
rnr~ impllc{lt'1~ ele a Rt•·a~ti 11tcnlin 
.artu.~1\a. .u·nci sH1J.ij de Jl!crul'I ~\l1~'n-
1·ecle. tlo.rl+iln ele u şkann pe c..·l 
reala.m11i cf111lr-un motiv s nn nltn tf 
Nu ~ti rclo\'1) n t·cidtJCum ntol mo
bil cse.nlJDl · şi aae,·ărut ce dctcu·
mlJ;Ja<ie sei,n nntacuj !';St! llemnaia111! 
St;l:lsoJJff să· se ndl'~zc rnclnctiel. 
Oespdnd, totuşi, o ,S'Î l'lt!tfrll uo11<tlu
zl~ obfectlvil, corlii privlnd tt11l(mif: 
l'3t{f UJ.l om u,s4'UH, evlUc11! 1,1 11 lt.
iel~1·ual. şi focii' unul ce cuno')$te 
bine intimitatea. Pl'<>ccsulull ln.cil11uc
tiv· ec:locnl'iv şcola1.', pome t<l l11suşl. 
s au el ln;şlŞl , ·cadre. dl'Q~~L1ce. 

A l I.tel, Îtt s!era iapt<il-01.', SCl"ÎS C;>ll
l'l!a J'l:!~eva, într-un sll1 .e.nel'~lc. 
'tt'ebu1·e. . şâ 1·ecpnooc, .ub,a(e,rlfe; tli~ 
r,eţltQl·ulul Ş<:Plil de la stalu lul său 
profesionnl ; Q coa;ipol"l:nrc de ;ic-
1\iQr m!?dieval cc dcclda $il1gw· t~1-
1iil in Şco?.lă, excltiZîn<;t 'di:epţµl ele· 
)'epU<tă sau dialog ; âpeistro!tu:ea. 
.dură, repe.Urt·J t ·a UOOJ.'. cudl:e didac
tice în fa \,a elevUot• ; câmpot·t~fre 
j f~nltQare . ·caţă . ~e un coleg mni 
1lip!r. profesor~stagfru' p~ c.;:ll'e L';"!l 
w:nenfotat că „U va Tncliitle Ln. 
cnncela1·lc 2-t' de ·ote spre. a in~{ll'~ 
la fn\)hn da._cil a~~ satf nu· vJ>ciftic 

;P.ent11u ):i1·o.rei;orat·· ; n:uanll·en i;t 
men.tine11ea lui iit !unc.~lc de : aircc-
101· dafo1.1ill1 leglitul'ii de rudenie C!U 
lnspcctorw Mlh~tcen 'I:ll.>~rlu i tih 
i;.~im pr~·~ţial' apHcAL un~.!' e
ll!Yi, nho11n prea con~ctionirl', re.li
ccnţti la obset·va\:ille {1-epelate, de 
:.tl'l:f~I) ruct11fo d.e anurn111 19 arîiş l 
.<,lin ctmO:uc,c1;ea c.qm1.1ij,ef ţ?tc„ e~~· 

D1:umu1 c-Sto destul oe )ung. Ci
tesc şl 1·ecit.ese, cu 1•e\roltă ebiar, 
ele dat'1 ust.n a omului po1i't1c ·cl'll:c 
veţi~ altfel condW:a şi m9nU:ea „9~ 
d;1şcul. cur:n !l~ ~ocecle7.? Cel rnut 
.nimedi al· fi, pornind c'J'e la e ex
perien(îi ct?va 1111\.I bng~t.fl <.-a ~crtl
vi.o;t Şi maî î)Uţlnă CD. :<.131•ISI 
deşi am rnaJ p®Hc~l - s:'I f,ac 
p1imul d.rum lti comlte.t..ul comurmJ 
de p.arlid' 

1
4ode; prQ<ledi:rrd ca 1:rcl 

şi dfscre(le. cu s1gurru1lu 119t .să 
capă.t cîtev~ prifn:e inC~1mntU ~
rioose.. 

Am ajuns. După; c{1'1i;lurn slfpo,r
t:l t.iu JJe dJ:um este binefăcă,f®e 
r~coarea .dJn c l.uâiitea cont.-iltuJui 
populru· c~mw111I. Primm:;ul roi p1'l
hleşte cil arn:lblUtnfu şi~t eit<!Sc. în 
oehl ne1•iilx;h.1Je~ de' n ntln. de ce 
am veni t în comunJ.L „ Ce ~Ue .de!l
pre )ŞL'<><llfl şi ctesprn ·cacl:l'ele dldac
Uce :1 CUm colaboreaz"j cu. dlrec
tq•'.Ul Mihalce_a ~„ Dc®rutidatii ·nu 
prea t..St·e edJ'f.ICllL fnc~p să mii 
cahving' că noroou I ineep5tonl l.ui, 
cel pu(il) i11 ·ga?.eti11'le, m1 este ga-
1·an1at. „CUno"şteti şi ~unmeavoas
lrA. F!1,1 sin.l abia numit. Am viizut 
şooal.n, am vorbit co l>rafoso1•Jl, cia.r 
prea multe nu ştiu. Sa1.1

1 
roa1 p1:e

'Cis. ·nu şuu s_n vă ltj)un cxuct ceeu 
co \ii 1ote1·~~a:-JI. 1ncii ni1 cu~(),!;c 
Qamenn. llstn este avan.t.afiu1 fo\1a
rlişµlul Albu, secretarul aqJunct cu 

· pl'<>Jm&nl\~. p1•oft>sor p_rln. form~t.IC? 
ş.J loealnic. El ,jf ._ştie pe tpU, dm• 
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· Laborator prof eslonal 
u.te plecat o siiptumină, la Bucu
·~tl". Aşnda1', şansa unul aJUlCH' 
nlr;u1· şi obiccllv, dir. nl'um Ş9.0lil , 
îmi e.'llE! 1·efllzutt1 ne . $ir1l 11evoil•1 
J.~i adopt p1·oct1durn cc 1ni se parc 
:.ingurn loialu şi cu cei mul l)Unl 
sm·11 de izbindu - dlalu~ul dc:;
cJils şi ftw1n, in primul rîr11.l cu 
dlrtX:lorul : ,, u11c ce-l tov: 1 ru~, asin 
ş1 IL'>lu„. ; lo U\ ce m -:1 rutus l n 
uumneaLn ; acum, spune lle.:;chL<; l'tl 
l'l'Cli despre ccHe seri~ rt>rel'it1~1 fa 
munca dumitnle, 111 compM·t;1m·m
tul pe carn ii adopţi dumneata Cn\.i 
du culegi - rllndcQ", î1'l prlhllll tlindi 
pror~s<MI iii l)în1 colegi ~I up.c1 
~ub<i1'tioontl Per.sonai, ii I rcprQŞe"1l 
Ct:V:l 1w 

fnsnţlt:1 de t'1'1mnr pâtru11d i11 
:;rQalil. O şcoala tngrljit:'l, cu ul1 
uspc<l~ pli'lcul 111 clasel(H'. d~$i nu 
""' ' " ,1 şll0:1lil noutl. Te: lmp1'esiu
nea111 holurile pline cu panouri de 
pro1):ig;ind:'i vh:unlă spectrldi :lnl
\:'1\ilor ele ilwti \ămînl şi care -1icl. 
- cor.isial .ou och-lul nctlvls tu\l1l 1n 
dornl!rti\1" - n'tspondu comunda
mcn luluI ecluc.t\lonal. Cu o politeţ.: 
ll !llU1'3lă, lleloc rorţatfi, directorul 
n11 Invita în l':lblnl' lul st1u. 

l>lulogu l nu se rl~ft1şnard în 

pc un c.>pll, pe un om inslt'uil, cu 
fllcullu te. că ii închizi în c<1nc<!ln-
1·1e '! !" - se iutreabâ şi mt1 in -
11·enbi'1 fomeia asl.a blondu. biolog 
ptu·c:1. urm(U·lrtll 1·eactln nwn, mnl 
11\ulL cleciL oşleplînd apl'ob1u·cn t~
ciltl a colegilor. în semn cu le ~us
pnu cauir.u. li 1>rivcsc, cu n(lmir111it• 
pentru n1unc:i şi 1l1011lrca Î l>l' şi 
îmi cinu scnma cli l e vlne t,:l'eu sfi 
. .;upol'll! „ 1t~1limul " nplicat de direc
tor. ma1 ulcs c i1 pi 11[1 111 nwnil'e:1 
11:i nu fost col1.Jgi , şi 1>(>al.C chim 
JWlelcml. Rt!nll lalea cc (I c:onstal Îll 
'turen începe sti co11flnne lnt mal 
1m.th <:dl• St'!>lz;ite 111 scl'isoarl!, tlt.>~I. 
sprn surpri ndcrc"1 men, mulL r11·1;11 
l'cP!.'<ll! ~I prea UljUI'. 

$(!am, tir:liu, 1nccp să sc1•lll SI 
tol citind noi i\ele şi cinlărlnd lu
<'rUJi le titlul îmi ' 'i n(? de la slnt.>. 
<'a o i;intezf1 n invl-sllgu\î 1lor. _ M 1'1-
rln sn... towu:ii.5ul dJrcctor'', 1işn 
w1l lritt(uta mntcl·ialUI cnre incepe 
ş! conllnuă pe acelaşi ldn şi in 
r1tm crcsccnd9. inchelncht-1 cu pri 
rere::i no:1st ră ~'l r,nctudi c.'omrw
!cntl ~ nc\fonl',.zc ncînlirzii1t in 
sen..{ul inloe11i1:i'i uccslui .catl.ru 111-

1.x1mp11llbil cu rigorile morille a le 
tuno\h:I :mic. Uu Tllutcrh1 I t:J1'e, cu 
s1g\m1n~ă, ar n pe placul $etµl1,1I 
d~ s ec,îc de Io zi&'Ul ~udetenn ... 
dacă at' ajunge vreodntă s!1-l cî
u~a'lCN. Şi, totuşi , ceva nu-ml pla
ce.. Ct?va a mers prea repede parcă 
in documentarea mea. De ce atlta 
lipsi\ de reaciie n dirC()tOl'Ului, de 
ofonsiv:I impotdv:i gnzctnrulul ? 
Şi de ce m f1 <ibsedl!a;(l\ zirnbetul 
m cla nin li \.Î<>a ? 

lncep sf.i şov!li . „Oare \Olul vn 
fi fiind aşa cum am scris ? mti tn
li'Cb LoL mal insistent, pinii la ou
S(lsic. Est-0 documenl:a,rea mea, aşa 
cum se cxprim;i multi colegi de 
bre.'\.o;l(t., " beton armat" ? Rememo
rez Ci<.-cn1·e clip!! a pa'<lCcsulul meu 
do ilwe!llignrl! â realltă.ţll . Am stat 
dt: vor1Jf1 cu ali lta 0tunen l, şi cu 
cel vi:1.a1. nu :im ce s!i-ml reproşe't. 
„n„t.-su1 este adevărul cm·t: lrchuic 
.scris" îmi spun coounuu în acest 
clud:1l dialog cu mine insăp1I, re
I L•in<I $1 irp1 reluind cu ochii m l.11-
ţli ri ml docl1mcm1liri i. „ŞI , tott1ş,i, 
udai i1 articolul publicat, C'I es11: un 
b lam .sever ndus aceslul om, în 
la\.1 oplnlcl publice. pe cu1-e 111 
misiunea sfi o 1•eprezlnţi. ~li sl
gu11tl 1.'ll nlll i:;re~c.ştl ?" li\lrobat'~n. 
o 11un în ecua\le cu c0Ml1·m:i'ren 
ulil de uşoaro dl! cnt:re dlrecto1· a 
ucuza\lllor adus!! - uşo:ui\., mult 
p roo uşoară - cum ml se pare 
mie. incercincl sil schimb locul cu el. 
C~· sil rac <?u te-x tul ace.Stil 'l 110111 rlc frnn cllc\e cu cnre rusl'1>em 

(lblşnuHii r11 tllsctHlr nnl<?t·i<kt1'e şi 
pc cnrc o tloi·e:im. 'l'lp tacltlirri, 
f()r;i <lispu?.!lic penll'U clllllos. (1mul 
nu s pune şi nu rncc nimil' cnre Sil 
contrazi~ ncu;-.nţlilc ; nici nu Pl\l• 
1:e5·tenzll vclwmen ~ asu cun'I nj· fi 
f l'lc11t-o nllii. npropo de 1\nnllltnt•le 
co.re pun oamenii, un~rl, degeaba 
pc d rumuri. J\b.~olut n imi<' clin •on
tc ncc.st~:i. Mnl mult, l'U 1~a1'cc:u·:
Ml!I d~ tnfn! unrc - cel putin aş.a 
ml se p i.l i'<-' - elit e: ,d l! n~m'd, in
lr•t111 1limbuj csm s lblllnlc c~I 
drept, cu multe tlin nc•u1.:11111e cc 
I SC {\duc. 

Reluînd documentarea ... 

,. Du, l-am 11pn:nrorot în fnln e
levilor pe Munfare - clici ei·nm 
doar în cu1·tl!J1 şcolii. Dn. a)n este 
- şi ~iml>I malltlos - 1-nm nmc
nlntnt. pe t0v:ir(işut Nenc.ş1,1. pror1•-
sor s tagmr, ci1- l voi închide rn 
ctu11.wtarie.„ Du, inb·-:-idcv~ir, de 
nilillu ori hutMMlc- J~ inu ele unul 
11ln~ul' Iilndcf1 nu 1'nu omcn· clup:\ 
din log„.". 
Dlscutill~ cu cei1al\i profesori. 

lnC'IU.„i\' cel vl:f.a\I. cu ci\lva din 
nwmbrii comitetului ele p~rin ~I 
.,11hemn\l urg~n'I" de cineva 1mi 
lnt îi resc lre:tpli'i cu ti·enpln co1win
&:t.'l'l'a C•i re>lali'u'ile erau cxncte. 

„Se ponte , tovii riişico, la anii 
mel su sl! u ltt• copiii în cu de cum 
îmi ştirbeşte porsonulltaten ? ! 
·îmi strectl.'11'(1 r,1glli\• Qmutcj.ul cu 
pul•ul nlb cor<> tocmai C'ste C"omoli
tlmlt - pl•ntru u cita 001-U "! - dl' 
colCAli s;ii, ce mii p1·ivcsc cu i n
teres. a.'jt<:1>lincl :.lg1u·. 1Jnrlst flînd . 
sf, lt111 pozi1 ii! fal'ii ·ele ol i!u~lneu 
tl1cLnt oriaU1 o cllv~torului. „ Unde 
s a m.ll intimplut să runenlntI, c:i 
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Morl'l~nlul de lqsf)i1·ut1e ,f.'llt'e m-n 
JLL'i cu gi1lduJ la se-01•el~trul ,ndJuhct 
cu probleme de propagandă u fă
cut, sâ ii 11m aeum, rn f..:lţ.a mea. JlC 
singurul om cu c.:ni·e nu dL-.culnscm 
5i c.:u·c, iotuşl, C$1t.> punctul meu 
de sprijin in toate ncti unJJc \1ii-
1'11111•e. G inul ncL-sln. u·c:eu.1 d t? l)l· t
ina Unere\c, act! ceea cc se chet1-
111a o inda1uugalii ~e<1ali'i u \•lc\ii 
ş1 a cunoaşlcriî oamenilor dublnll'i 
de un fond surJ <.>tesc !11 C!l're doml
llAll tu este, tlei; igur, 11c e:,i tn1tli l'i<J
nti I;'! blindii bl.it\ăta1~ 1·omâne:t~c~i. 
Cu S(>!!rt'lnfll cll vom diScul!l cles
chL'l, p l'incipia l. Îl spun despl'c ce 
est<? vorln1. con.<;îdel'nlllle mcle vls
n-vis de ~·nz (Clindci'.1 pentru m Inc 
c1>te cu 11ch~v;1 1'll t un c(Jz), i1 exprim 
indoiellle, şoviii l'ell ml!a în ::ceo 
ce-l priveşte pe cUrcctOI', faptul ci• 
nu m-am !!dificaL intru lotul. poate 
cen1 s-a dotor:it ~i t impulu i prc.1 
i;cu1·t de c-are nm Gllspus. 
Mă nscull.1' cu atitn riibc.lm•e şi 

t1ten·1Je„. Ou zîmberut acela nbin 
vlzrbil. n căl'ul prezent?• po:,tlc ol
t;"1dotll mi-tll' fl scuix11 din ntenjle. 
clnr n cil.mi scmniflcn\in im1 npnt·c 
ncum ll111pccl c. i!l'.'i pune o singurii 
l'n lrt'hnl'e: ., Cu d1•\'ll c1111eclc.wulu'I, 
nţi vl:lrbil ·~- Şi conlim.1ii : „tl:lcil 
n\i Ci vorl>1I, sinl s lg u1· cil v-nli fi 
clnl sr.!lma cum ii \'i'1d ci - ca om. 
ca nr>oolnlls l, cn mentor. cn 1.'<ll1-
catQr . Copiii. cu pasiunile lor. cu 
trl\it·llc lor. C\I compnr\.:tmcntul kit• 
slnl singuru re!llltalc :reve.l.alonre a 

modulul în cm'e munceşte. un pro
fCS(Jr". 11 priv(;'sc şi tac. Prin vor
bele 1111. ţ,mUI ncesta a trezit tn 
mlnu ac~ ciudă gene.rulă de tre
cc>1·ca cu uşurintu peste un lucru 
impc:>rtHnl, aflat la indemlnf1. 

SiM1 ~le ce sil nu 1•ecu11osc, pu
ţi 11 dt>!iCumpilnl tâ, Dcsii;ur. cu elevii 
nu m-am gincllt. să VOl'besc, ::iau 
ponw ci\ o cllp:i m-am gindlt dar 
um considera~ că nu este bine sii-1 
lm1>1ic. Acum, cinci mC1 simt nevo
Hă si1 nlspund ncc$lUi om, îmi dnu 
S'-':lmn ton1·te l>inl!, clnl·, de ce a
\•eam mereu st'n:r.alln de docwnen
tort- incompletă . Cum am puteo 
rucc p<ll"lreLul moral al unul cadru 
tllclnct ic !ăn'1 si1 sondăm r ezultatul 
1\\uncll luf dlt«?Clc-, deşi ~inctieta 
ziarului llxcw.a ca sfo1·T1 rel-ntllle 
interpersonnle colegiale .şi mni pu-
1i.t1 rctn1ln elcv-pro[esor 1 

• 
<.:u prima ocnzic mă deplasez din 

nou in comunn Am1.ncea sl. dis
c1·el, st-nu •le vorbii cu ci\lva dln 
:11.'tunlll şi rostii elevi ul dlrecfo
rulu.I .Slll'prizn a<;le toloHi, re levin 
tlu-ml.-sc fnptul ci'i nu c11nrn1cusem 
tlcclL Jumăt:1tc din noeviir. adică. 
nmul ' 'Ul.III peste ma.o;n clin cnr:ice
luric şi nu om ul \'fizu t ln c:i trorfi. 
inlrt• elevi_, cla.c;dil şi f)iirinte . 

ŞI nslfcl, p1·i'n intermcdltil ~ni 

multor copil şi t ineri, cuno.<;e 1m 



n 1 tot ul alt d irector. Un ej\ccfont 
rl~klan .. LjJ.'!lonat de 1>1·ofc:.h1 :,I ,. 1 
p1tbil să le insufle şl elevilor · acesl 
sentiment. Pe dol dintre el ii 'ii 
dusese in Caia judeţeanu a Ollm-

Laborator profesional 
pmdei. Un om mai puţin comuni- neimplicare în pr(.lblcmcle şcolii, a 
ca tlv in afara orelot·, dar loial uavelistuJuJ, mereu in llpsă d.e 
st'himbat în sfera pasiunii sole timp şi cu dorinţa de o se afla mai 
pe?11tru profesie-. Duri tatea foţii dr· !'epede în 11utobuz. Poull' c1i ei sinl 
unii elt>VI este explicabilu Cil n<,\ţi semnl\t.arll i;c:rlsc1rll. 
nplica.~e un lruramen~ l>inefiicator Cercel.ate mal nle1l ' , du,pi'i rlllc 
cîtol'\•a, cli1'ora cUmalli l r:;uniU:al Ic dlst--Utli 1'elu~1e cu cJri·cclor.t l , de 
()ferea în Ul.pt c<>nd[tfi p ropice pe o nouă bază, MU;<,<1!1i lc ce I se 
schimbării iJ1 râu u comportamen- aduceau şi cu care se <lccim'llSe d1• 
tulul lor. A1·e .~cverltnten şi duri- ucord, minlmall~lndu-le slnc:cr ş-i 
ltlie-0 celui care acţionetl?J1 a-;tCcl involunt.:lr !mporl.lln\a, apnr inic-o 
tocmni din dorinta de n f<irma cn- ~·ltii lumirui. Ameninţarea pro!eso-
1·actcre tari. rlesăvîrşlt~. unclie nu rulul st.aglnr c!l~I v:1 închide in 
incnp jumiitulile de mt'1Ru1·u. Dar cnneelnrie !-16 mediteze la vocatia 
t'i>lc omul l>un, sensibil i;i ronrll' de proreso1· 0 Cficuse după in~-
ap ropit1l de copii. lungaw discu ţ ii ventru repet.otele 

T reptot, prinde. contur ad<>vllru! lntir.Gieri de tn ore. pentr u g1·nba 
în toată c:omplexilntoo !h'l . Am in prea mru:e de n pf1ritSI perimetrul 
!:l tă cazul unul bun profeso11 dnr şc~Hi fără s â se gindenscil dnc[l nll 
~11 un ul dlt·ector neinsplrnl, cc tU't' cumva mai sint copil caro aşieaptli 
c:olcgl oameni iYî· gen<wnJ mrt'I în s pt•ljinul suu. AJ>OS1rM~tlrefl colegu-
viJ•stlî, spre pensionare, unii putea·- lui mai in virstli în foto elevilo r , 
nic m:u·caţl de .rOtlni:I, cu cxcep\ln n rost dctermlnaHI de sustine1·ea, 

:iutogo~podlirJrea este un non-sen.-; 
în şcoală, ntîla timp cit e.xistli fc· 
mele de serviciu. Est~ l'Uda inspec
tor 1.1lL1I, ctnr Inspectorul a tosl pro
movm la ciUva ani după 'num.h·e:i 
l ul ca dl l'ector. şl-apo'l ci luc-1'<!a:r.ii 
în' ~conU1 ~la oo cirul D tca•mlnAl 
rncultnlen. la slhgur hoU\ri1•l şi nu 
orc vocatin 1.'0nducălo,t'.1.11ul cu·11c 
actionea:r.lt după preaJabHe consul
tilrl şi dinloguri filndcu, cu cî \lva 
ani in urmii, tind colectivul d idnc· 
t ic. I.le altfel destul ~ reslr îns, n.l 
ş1.-olii Cuse,..,e de 3COrd cu desem
nnre:1 lui Cl1 dfrectol', consicte1·in
du-1 cel mai apt ptmlru functil!, 
exigenL şl ou aulorHale, :l ~Im\ li 
cit nu se p00le bizui pe un ajutor 
prO?<a n'ltlre din partea colegilor care 
a~a cum îi cunoşten. îl vor .!Asa 
sln~u1· „!Iii !(,(' desou1·ce" Cli' multe-le 
prqblem·e ce pMvese şc0nla lpr , 

Acum şfJ.u ce bll'I de fAetlt„. 

stti~ni·uJul care copia stilul lor de du ciilre a~ta, cu voce tar e, ca Floare BRINZA - Consuin\ll 
Dar e u, cililor al r~vistel „Pres:l noastră ", care am construclîv pentru că directorul va putea n ajutat 

urml\dt „cazul" şi m-am Im plicat in el, ştiu la !el si1-şl schimbe slllul de muncă? A!i m.nJ a voo şl alle 
dtl bine ce am de făcut ? Cunoscând. acum. aclevărul înt rebări pe care nu mJ le m.nl pun pentru <.'A una, 
adeviral. ce hotil:rire !.:lu : poveste6c cititorilor mel fW\dnmentaUi. nu-mi df1 pace : CUI V A AJ UTA 
despre d ir ectorul şcolU din Amzacea sau nu poves- 'l'EXTUL MEU ·1 
tesc ? Dacu povesl'e6c cum să Cac : amlnte.'>c de st'rl- Cine ineearcil sll-m l dea .ncum mJe ajulor, să m1l 
Sfl-Oren unot· anon imi sau rac total absb-acţie de ca '? cQn~lngă să scriu (sad su nu scaiu) ? ŞI rlacă scriu 
Dacă pomenesc ele !!Crli>onr-e, o tra tez an pe. ·o calom - pent ru ci.ne sft scriu şi de ce? 
nit', eventlfal .incercare de cntomnk!, .~u trec peste Aşl'eptlifn s<.-rlsorllc dnmnoovousli1·0 tn recbc:t.le. 
int<!n(llle ,, c;t.i.rtajosUor " anonimi şi recunl>s'c eii sesi-
Y„:area a tost cf'ăcu.tll ln t lmp. păstri:ndu-şi 001-aclei:UI O. AMARl'fEI 

Ripostă. fermă 
De o buC'alii d~ vreme. 

<'Um bine ~ cunoa-;te. divc1·
se oficine occidentale ()i nu 
numnl) se s tri1duiec;c, fn fe l 
!)I chip, cu un tnm-tam p~t
hUcitnr rar irttllnit, ~-. relnn
'>C7e un::ic1•onloul mit ni de
n1oernţiei llurghezc:. Ponte ci~ 
f.şi \lll gtisi nişc~ivn nmalori 
moi a les acolo unde, din di
verse pl'idnl. oamenll n-ou 
cunoq.ut ,.hlnefoocrilo" ac:c!i
teia. Bn, mai mult, agiltn
du-se 1gomolos, accleht')i ofi
cine fmpart. 1n stfngn ~i în 
dreApta, „certificate ele d~ 
mocrn\ie", prezenttnd o mar 
Cii :U\'frlitil de mult ln locln 
cu gunoi a ii>toriei drept„. 
vnlom·e unjvc:rsa l(I. Fănl tn
dolalii, ·e.1e de dntorin nons
l1·ă, a zinl'işt:Jlor cornunii,Ll de 
a da riposta ouvenH~t unei a
scnwnca propogandt'. O pro
pagandu 'Ce vrcu so uteslt· 
cu „acolo unde se ron-
struleştc un nll lip d•· 
societate, a dreplll\il ~I 
citi lil.âţii sociale, fără ll!>U • 
priţi ş i asupritori, fdră ex
ploatnre $i plusvaloare, acolo 
nu e democ.ra\ieu ~i . dlmpu
tri\'u, după :iccia5i „nrlJitri 

Sllprem i ", ri!mun<>rnU cu \'O
l Util mai mul l ~~1u lllnl pll\.h: 
(crte. „adevur.itn ~i singurn 
dcmocra~ie posibil:i, bineîn
ţeles cea a "lumii libere •-. 
inC'epe acolo ..,i ln m<>tnC'l'ltul 
ln co1-c s-nr rcnun\n la cu
ccrfrile rcvolu\ionnre, la p ro
prietatea S<X'i:tl 1s tu . lntr·ll ll 
cuvlnl la C:t!e t i ce consllt11ic 
îns:15i <.'~ri\u llbcrtf1\fi ..,1 in 
ctcpc11clen\cl pq1iorUh,1i sl.\~111 
tn ctlsa $Î pc dcsllnt'lc .$.:a.Ic'' 

(:) rlpOSIU formil, COll\' ingi1-
t.Qf11'e, Cll nd~\·iirnt pcrtlnc-n_
lă, în temeiatu pc fapte, p<? 
rea.Ută\ilc no:ish 'e proprii, cu
noscu te dc un lnt r1.og popor. 
a fosL datu i::enuh11 de. pro
pnganclu ln cnre n<'-nm rcfe--
1'1l şi ln rubl'icn " Idei şi ,ycm · 
nificaţll'+, dtn ziarul „Scinu:
ia:" („ Iunie) de cll.tre colegul 
Vlbtor Vân tu, in amplul arti
col 11Democraţla la p roba re41i· 
tliţUor cQntenJ,porane", d in 
iinre, de nitmintCl·i am ş i cli.at 
mnl lnninte. Un m Jc\11) i-•1i mu
del tle public: i <(tici1 n11tila1Hi'1, 
profuhd part! ntcn. u11~:tj11u1 
plenar 1n vrerile unei ntl\iuni 
pe deplin libere •Ore , fău
clndu-i,i un viitor stnlluclt. 
„n redat ideii dc.- democr t1\ie 
fn \elesul ei originar ş i neco 
rupt, ! l\ctnd din ca steauu 

polAră 11 tll!stinuJui s iiu 1s

tori<'''. 

„ Una mică" 
O notă din „Flacăra" 

(26 mal), 1·1ltăcită în pa
gina 21, coltul din dt'ellp-
ta jo.~ semnată de N. 
Corneliu (evident, Comei 
Nistort!.llCU). rldicu, dincolo de 
s~:>izu1'C11 uno1· neaJuMunl 
<'<>ncr1ell!, <> problem~ dl' L:tl
t:îi, de !IQbnt<>logil! pl'Ofoslo · 
nnlfi. O problemă cc mel'll~1. 
po.1te, mal mult sp11 Jil1 şI un 
!oe mnl vli ibil. Fiindcă, d in 
păcate, se mai intimplâ cn 
nnumlU lnd lvl;,,I, ştiindu-se 
cu musca pe căciulă, s:i in
c:crce n leşi din incw·cătu1·ă 
orerlnd cu nonşalantă, Ctu-u 
iţll roşeascfl „ \Ina._ micu''. 

Reporterul l'evls tel „Fla
cAl'a '' a procedat loa1·te 
bine dind în vlleuit dţ.fi cl-a11 · 
tt•I\? din nc(la \anilnte ele aJ1-
mtmi!ttlt> publJcu, netrcclnd 
cu wde1'C'n nici ,.spl'i'ilu1 1\11 
unn mk!I" nl re.sponru1biluhll 
ci ii'l•spon.~tibil Jndi\•izll cu. 
asenw11ea m0111l\'UJ'i trebuie 
nr»t:111 întotdeauna cu deg-<?-
1 ul. (Şi nu numai). Cinste:i 
1,1.Qtet:m1lul nu-l niciclnd şi 
nicicum de vi.nzare„. (C. T., 
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Limbajul presei .„ 

Ortografierea unor elemente lexicale 
gramaticale şi constructii 

~ 

Daci\ \l ţ.;im să niun itn p.:u;toa 
zl.l<'i i:':-ire ur.mettzâ. după ortl 12, 
Iolosin1, sl! ~Ue, su}lslnnlivclr. 
~·<•l'll!~U$e d<? genul :feminin : <fupli
ilmia~ .şf (lupi\.mnSă, îar' dt1cli 
vr~r\1 să arătăm ci'i o acţitmc ex
p..-imutâ <le un verb $e clesfâş~nl'<i 
în pnrlea n doUş a zOei, ullllzilm 
allve l'bele compuse : după-:..miaw. 
dup'a-mnsîi $i dupli-prinz. 

t\ <·cste sccve1~.!e tfo1Wi.sti1:e ni.J-
nwsc noţltml tem1Jotale . şi au . ca 
l•lern t>u t al Mmpil'lle l'll preP.ozlţl'3 
dupu, {lnl~pusă şţ~stăttitvelţir 
aml:i.d, a>rinz, l'Jl~ă. Substontiv.e'le 
cc:iml>'use se compor!D, m UJl cuvtnt 
ui1ic-, uvî1rcl ca tel!lnen o. J)â·rte tic 
v tWLlire in\!ll. l'Jllbî llţ, .t•!lre, 1'11 i ei ~ll 
i n ca7.til efo~abu.tel.or slmple, res
r lngc po:;i biHl.ut~ modlt'ică'r,ilor 1n 
inle11io1·n1 f()a•m:i(ie.l. Un l'ndlclu âl 
nn11il\.,l.i m oPCologl ce 51 semai:iU.c~, 
d~ol şi o,l con~ pun~rli ccl.pr doua 
e lc mc-111.e I R~icule; il constituie '!>Î 
p1·e?.~~ 1,1.11q_colul ~1i n_ehoti'iiit (o 
tlupli-amlazii, ni.şte dupl~1m1lezt, 
(l clu11h-ma55, oişte dupa-mes~). 
.unltn.1c.a )exlco-gl.'llmaticală 'fllh'd 
osllndi li"t. tlo nllf..-1, şi de . riexl'un~ 
111 ~rh"fllut CJ1vlnl~1h1I (du1.1ll-nmia
za, tlupă-ami321i. du1•.i-amidzel, 
d.uvu-nmicze. t.lupu-amieicell\ etc.). 

S-or pl'l'r~ cîi to b~Jl e.Ş:te Jlmpelle. 
ffo{1l'ltatt.)n ;1 .la!;tă, fo;;ă. l;'ii nu. lu· 
t.c,ld<!auna c:>sla .scsi ~a·t.ă unitt1l.e::i 
ln1· samn·ntkll: mo'rf\'.llogieă şi s1n
tn<:t ic·ii $'i nici ~ ~acl,µl ;tpaî~1tq t uc: 
suc}l,ir6 lexlc~l fl. Ca ll tan-. în.ltl.ni'm 
te~te in .N111c Blcmeutel1] oompo
ncn t~ sitll ~ci;-.~ cu 1>nuză t1h i'e 
elL•'. .ceea ce 1?!11e g~~'C. De pll~1ă : 

. iR11tdul t!k'<ltl.iat l h. dupli 
nmin:a.1 zîl~i d e li.mi 26 apt'l
lic a.c. (, .. ) (,,Zori 1it>i" - Sll
ccJ:wn, nr. l 16821-2'2 11,J)t:llle 
J98i ) : 

„1n după , nq1lezcle libere 
llisam :fotul la 9 pal-te I.,;) 
C„A~man.âl;nH Wer.nr l fl8'7 i> .• 
Buc,11reşli, 1986, p. :130) ; 

.;Cind se pon:te, aranjăm 
t1•ebu'tue tn aŞa fol Incit · str 
fim nCn,'iă Pt l"'1 relâtle, un1.1l 
în tura de dlniineaµi şl allul 
in ccu de du11.li m.asă'' (,,Ci
ncmn''. „~(~n:dh es tivul 
1-9.8;1" . p . 101 f; 

La argumen lele aduse -pinu 
ncum in susţine.ren sc1•ierii cu era-. 
llm(I .J1u1·e e:le tnC?n fcle lexicule 
alu- cemr~tJŞulul . adă'1!{ăm şi pe ·aţe.
la :ll l:mposibilrtaţU np11.riţle1 .~on
strucţiel eropo1d.ţ1cmale ! în du pu 
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rn limbn ro1nami. J\<'e3s.tn ins-ea1p-
11 J\ ·crt du pn şi-n t)ierdtl'l lndepen · 
tl~iiia t:l'Mto.licalil. nu mal inl l'(l
d tice uu Nlmp1emtmt. dindu-i va · 
.I.oare tt!mporu lâ, el, hnpreunrt cu 
l!Ubsliain1 L1mt unîln-i-ă, 1.'ea!J lzează o 
111H\:1'tf. le )( iun HI fl~M'. 

.~k'(!VetnWfo lhigvi!;1icc sits-ami.n
lite u tt nc~eaşi ortogm-tie ~i cltlcr 
îndeplinesc ţu·nc.1 1n ele Adve11b, ceea. 
C.'<' nu se lnfitmpli'.i tn exemplt1l ce 
UtQ11HUt.â : 

„Du pli amiază vom 
lţ-zn rnn'l m'ull~.. ~ol'I 
S1,1ceava., t;lr. H 7'1.9/'5 
l987) ; 

m opi-
1111\" 
hinic 

Ctnrec-t a11 fi rl'ebui1 scris" dupli
nmiaz]j, 

EJIQnw n tole lnx icolo a.ru.lnllle «l~ 
v qm !;Ctifo, il1sn, separntc clnd 
vom /'IV.~ cle!-tA fil CI! ('\.l lltl sub'r 
~fonUv 1>1'.ececlat , de prepoz.l~ie. 
F:iindcti in Acc,<;-t cnz substaptlvul 
a.min:tli cxpt"îm:1 cuneJ"ef măme,nţul 
de 1~llJl1)C (tl i l1o! lL'li! l c~ r,eper tn 
mW;u.r,n.tP.!\ li1J1p \tl,ui J)etrecut uUe-
ri011, De c.i.e111pl 11 : 

„Plăti ş1>'J'e't-U ll'il 1).1 se oprl 
~ ndmi'r(.> p1aJt.t yn!!tă, pop'u
latil la ncea or& lile. tlup:1i
nminză d e t'urlşU". (Almnna
h\11 l lferllt- il!H7·"· .13uc·ure-:;ll, 
l!!All, p. Hl'i). , 

Co1:fld tir î t .l1·cbult. sCl'is 
fa cmaul tic 1ait4 dup_ă nmîu.
:ţil. rară c 1•a:t1mă. 

'Dl! 11scn,11.~1wn • .-,tn1 g1:e.$itt.! grn-
flil .-. cu cl'L1U.111r1 lntre elemc:nt~!c 
lc:-.;lenla în discuţie. ca cie uit·roi ~i 
.;!'.?J'.i'C!IW 1 10)' <; CIU~llli Îll lr-U'i'I s\hg'ltl· 
~~wi11l 11t11hc[ cffld, l!~ lc vorba \le 
m1~!>.ttN.11·ca Umpl1lui snu ft:mr el'l . 
rnomeuh1l11i. l111ndQ•sc. c.a reper 
rruezul -7.ilei, ali'nlb~. ~~ pljdll : 

1„'\-lc.i l'.n CCPI! 11n.r~~n cah-
ruzt'i a n.cclci ?.ilc, Mindcli n.u 
mn.1 şltu dncti. era 'curtnct 
dupir~:•~nin.zn ~iau tqsp1·~ sea
rî1 ,(.„) O:tll~ 11. T u(lr,ro.n, v'tc-

• tct ln oetr.ufripală, Edi.L~u'tl 
l~mlnf~~n. JJQB5, p. 287) ; 

„A u fost J) I.! Ia . olt1 tr~I 
~upiamlă-zl <"~~" , _
P hH.M N e.amf, l ulie j!)S;;i, 
1>. J7 ). 

Evident, m·obl~n~a în uliitl.lţîe 
~t-e 1nu,JI , l'[l"!i coi;nplexli. .Ne-em 
li mitu t., I ns:,j, la c.tQn:sll!u.cţllle .mal 
des nz.l tnte In pre.eţă; cro1•Ue liniei, 
CA nt~we:. i·o1UnHe m a l lf1'ecvenl. 

Dorjn N. URJTESCU 
Rodica tJŢA-uRl'I'.E.S('.U 

Vd semnalăm..., 
Sub. t!tluJ „RECITl'ND RE

'V·lSTELE", 'Lat1 1:et1ţfo V<lfcl 
publiC!ll 'in " r<.om.1i rila titiera
r dM din 18 n'lai lU\ nou arti
t.-ol din ciclul oonsocrnt „pro
moţiei '60•' o sc111lro1·llor o
l?t'in(lu-se asupra· pU'bUcatl ll~1· 
f?rin· c~u·e 1,1ceaţl.n s~n mo:nl
f.estat. AsUel- nnallzn ·feno
menul ul Ute1•nr• li p1·1lej'u leş
te, prin enumer1u·ea ger,iera
·fi H<>l' <le re\llS.te ce s-au suc
cednl - .coe:.xlslliid, mai mult 
sau mai puţin paşnic, timp 
de d0Wi de<:eni'i' - o ih· 
cu.1is1uî1e în 1.;torln co.nt.elîlP.Q
rană a pre.sel. 

Prima c-nteg01·ic menpi'.m.n
lli este ~ .a'pa'l·Onînd p1·omo
riei '.SO, cace a c;ori~jnuirl Sî\· 
npnrfi şl î n dn.tcrva·htl pr~mo
\ iel 1.lrmlitoal'e. FJslc v.ot bn de 
1.Gnzet.n llter~râ '\ „C-Ontcm
wran'ul ".,, ",Steaua", „ Viul~ 
1>Uiri'11hcasc~ '1, „ Tinăr.ul seri~ 
l~r", ,d~şu l llte.r.ar" .şi .,Scl'i
stll bi111ăţea1r• . 

Cu e..xcepţta rEMstt!.lhi· 
T1ibu11a<1 (l9p7) şJ „ Lµce:i~ 

i nrul" (,l,1>58), 1teviste1e noi, 
11<m car.e ·Se laagd fo„mod. 'itpe
cial o/ensltJa; şa~cilJt"II'I, şi-nu' 
Căclll apli'i'111ll în.tre 1964 ~1 
l~.60 :· „Ateneu ", „Qri.unW . 
„Ramuri" io 1964 ; „·Fam.ilin" 
în 1005 ; " AmfiteatT.u'' . „Ar
geş" . „Ast'l'a". ,,Cronica!'· şi 
.,Tomts" în lQ66. Asl(el î.pclt, 
e1e VQI' :.ser \l i ca tribune de 
arivmllf~ ·.s.t . J>l'Omotle:I 1'70, 
al.l'itllN ele · " E'clllnooo" , ., Almn 
M-aJer", „ Vatr(l 11· şl 11Tr<uţ:fll~ 

'l>(J f lld „. a~~l1ga'te ull e11!tir. 
Es~ mer.Uvt ac~tor revis

te. cu au reuşit s?i grupe7.c pe 
cel mal blinf soi·UloJ'i .d in 
n1·1-a lor geogratici't. Exel'l"lr>lltl 
cel li'al conclud~nt. i<\. a•cpl•e-
7,întâ - dup:J ·opinîJt nutol'tl
lui - _publica-ţin b~ctionnu 
,j Aten.eu", .., nei.n11le.c.u.Ul p,înă 

ar.I Plî n ournurl'.ll şi prin ~â· 
lona'.e'a. celor ,Pe ~flrc I-n lin -
pus" . 

ln.tătişiod peisajul p resei 
Ute.rm•e. al'licolul insistă a
şUplfa' „ Lucea/drul1,l" , ca a
vi'nd \tn l'Gl deoo,(?bil în aftr
m ::wc:i promoflei ' GO, in spe
cln1 in intervfiluJ in care o
J..1l&"Qat91j al acestf!I p\1blica'tll 
a 1.d1\I.- Eugen Bnrbu. 

ln privin'ta Cl'IHcllor mo·
rari , !usd', meritul dl! a Ie fi 
gi\'7.d.ul'l consec:\(e.n t 1.n tet"Ven
p ile @Vine u&~tei H.l.e..r~:l1e1' 
şi ,, a:>nt~m}l6Tanu1UI ". (R. Ş.) 



Retorică ziaristică 

XVIII. Procesul de documentare 
• 

ŞI redactare ziaristică (IV) 

XVllll.9. Particularităţi 
ole redactării 

ziaristice 

Prcluc1'at-en docwnenUirll, . p1·c
zel\l-a'l;ea .e_enlru public a accs~eU.1 
formează ob1ect4l redactâ1·11 . zia
rli>tlce. AetW.-i:â fază Incc pm·lc 
dh'I s!s'lemUl lll'llta.r du <loctlmcn
wre şi i-edaclai-e. Elttpa rqduclăril 
propri\1-hise dfn acest J5.lsfom e>le 
mult facilitată' ln ca·w\ în 1•arc 
celelalte ela})c .ş-i roc au Co;;t rea
Uzale. 

Des!Qur, redai:lat~ cs.tc in lcA:li
lur-.i d.irectli c_u genul zla.rlslic a.Ies 
pentru prezentăl'ea lnfo11\'llltlilor. 
Indiferent, insă. de op,liune. ·cxlstii 
cile,·a tehnici de r~ctare cu un 
c:uracte1· cvalii-generat de valalJlll-
tllte. , 

XVlll.9:1. Cerimţe 
ole titrării 

Oind 1>0 naşte titlul ? O inlrc
bnro lu care se punte lin cu greu 
un riL~uns prttîs. Şi aceasta dc
oareco ziarl::tul ~t.e s(l op' c:i:c 
pentru un anumit titlu în orice 
moment din pr,'Joosu\ de documen
tare şi redactare. 

Co este Ullul ? folfi cilC'-'U ră'l
punsurl ale 1,mol' teorollch.101 ~Ic 
pre.să : •• Ttnul carnclcri7..elllf.<1 7.iu
rul modern '.' CA:ndru l311yer) ; 
„ „.tr lllul s-a ' de1wolhll <:a l111 ~r'n'n 
al zinrlsticll ancoraite ta V'l n~ă (.„) . 
Trebuie să insemoe \ !O .ihid de 
încredere pentru cititor prin masa 
ştirilor („.) . Tith•rlle ncpol1·tYilc 
rcp1~lntă o ofensă morală'' CF.J. 
l\1nns0eld). 

Iar la obiecilvclc „ ES<'ntiulul 
lt·ebulc să fie spus in titlu" şi 
„ Tlllul trebule să fle veridic", An
dre Boyer mnî a<Jnltt:ă şi cîteva 
aspecte comerclaJe sl nu inlotdea
una. numai comer.cialo : „ele a in
demna la eum1>f1l'u1·cn ~!Mulul", 
''-de a impune un anumit ~ext~, 
1.să-J Cr;ipe7.ţ, Pro! c:'ili!Pr11, sfi con
\lnă, in cazul un~r inform11\ii, „o 
parlo de mlsler, pentru a ('Xcll4 
CUl'iOZllal.ea ''J. 

La loate ace.~tea. adăugăm "em
nlClcatia -polilidi a titlului, inlru
clt zl:irislul, _prin Intermediul tex
tului dlntr-o publicaţie este, orl-

1. Andn\ Boyer. r.c eecr61arlat de rf· 
dactlon, Stnissbourg-. t9t5. 

cind şi oriunde, purlulorul de cu
vint al unu.i anumit grup de inle
r~e, al unei anumllc cbse, al 
unui anumit part.ici. guvern. 
slal ele. 

De ale! Sl' poale desprinde t i1>o
login l!Llurflor : 11) ~ntentioasc 
(m;ii lt'itm;ănlc) : b) „ncukc" (in 
special, in t:i.17.UI unor i!\'cnlmenle 
inloi11rn!ln11alc1 cr.ind .nu se apflcă 
.prnJpn nici 11110111 dinl i:c pă1-ţ,i) l 
c), „parlJ7,ane'' (pozl[in pe care. !'te 
sit1.lNt7.tl 7.larlslul este clar !!Xpri
malii) : dl agttaforfco : el lnfof'
mativc : f) m otaforlco ; g) insi
nuante etc:. 

Jn cee:i c~ priveşte tehnica llt
ltrlui, A. Boyar arală : _Un t itlu 
l>un trebuie să fle clar, uşor de 
ctm ~I să perm Id cililonrlUi i:ă-şi 
fae<'i rmefl int o ldt.'C precis~ despi·~ 
!mporlanţ!l 1nr0rma1,rei. El trebuie. 
în măsura în care este posibil, să 
fie Ja forma nc:tlvA - dind im
presia r;1c mişcare - şi s~ evite 
rvvln'l~l<: nbsllitlc:I<\ :Un t lllu tre
huie si\ con\lnl\ inlnfdPlllll'Ul o in
forma(ie"J. 
Pără ind(linfa. olemo~le earese 

reforă la retorlcn fli tulul nu se 
roduc la atit. Dar asupm lor vom 
mai ave:i ocazln de a reveni clis
culind despre retoric., Ciecărnl gen 
in p::irle. Căci şi parlicularit~tik. 
titlu.tuf decurl(. de cele mal muUe 
ori, d ln cerlnţelo ~enului re6pectiv. 
rt\r, a-l'l«lJ'l. fnc;entrlni1 o C!lnS<?<:lnlă 
n p1~blematlcll abqrdntt>. n Lipului 
.ci<? publtca lle, a tradlllol de p\-e
sii ·cto. 

XVIII. 9.2. Redoctorea 
unui leod 

Lead~ul ~ilu cbpul textului 'Zia
ristic urmcnz.li tlllulul şi indepll
ne)tc mal m\llle funclil : prczfntă 
:;ubiectul t.cxluh,11 inlr-un mod lci
i::ic sl lnlr-un ~Iii potrivi t ; atrage 
afenti:i publicului, p11ncti11d ele
mentele ei;cn\lnlc : eoni lne o :;<:Ur
lu pi-ezeO:larc a c\1cnlmcntulul. 
Clll71.!. la nevoie. d ptialif cons(ffoi 
o ştil~e. in sine, lndepcndcnt:i. des
pre fapl1ll p1<cio1\l.nl~. 

Le.'\d-ut conll'f'le. do tJ b lc.rl. n sin
gurii propozi\le sm~ frnzli. in ~ 
so p1•ezintl\, concis s l cl-01. conli
nutul textului zlarisllc. El t rebuie 

2. Idem. p. 13S. 
3. CL Slllvoj flascovec. Jaros.lnv 

f'lrsl. lnlroductlon to News A11111cy 
.Jour:naJl111n. Pr11ga. JournAll!it Librar~" 
t~n. p. G2-t7. 

sA aibă lontc clementele esen~ialo 
caro .să-i perml1ă punerea în temft 
n cHllorulul. De nccea. în lead ~le 
c•hligatorlu' s~ 5e dea r-J..."i>unswi lll 
ilnln:bărlle cine'!. ce?. cind ':. un
de? I n Cu ne\ ie, insâ, de Jmpor
tanl~ pc care ziarl$1..Ul o :acordă 
lmula sau a!Lula dintre răspunsuri, 
locul Joi; ln sliruclura. Jead-ului 
poate CI diferit. 

XVlll.9.3. Tehnici 
de redactare 

o textului 

lntr-unul dfn rarele manuale de 
ziarisllet'\ 1vmimeşti~. autorul aClr
mă că re<ladarea zrarislidi tre
bu'c !>ii urmeze acele11si reguli 
ca şi dit<cllrsul. Să reamintim, d i.q
cm-sut. conform retoricii arlslc;>le
Jroo. cuntlnc saptc p.\r{î : I) lnlrf'l
r'luccren - lntra·rM fn ma.terle ; 
2) propoz1Uunf.>a - expunerea su
blOO'lull1i : :J) divl7.iunea - îmnllr
lh-oo mnte1·lc1 : <t) ~nara\iu,ne:i -
Jll'eZeril{lr<!a faptelor : 5) C:On rirllm
tlUnl.'{l - vnlorlficarea argumenk
lor ; B} ro(ula~Lunea - rlispunsul 
l:l obleclli : 7) peroraţlunea -
roncluzJa. Unele din cele şapte 
Piirli - ndau.J!ă autorul m;mualu
lui -. in cozul zlaristicil. pol rl 
i-uprlmate. a11ele ~mt pre7.:ontalc 
Lnt.r-o al~ htQlne dl"ttcrm'r,11\ ele 
ranteT.in ?.iarlslulul ~I ncceo;itil.llln 
subieclului tra1at. 

Ccile Şllplc pâr-(i aminllll• s -nr 
p11tc:v1 sln1plirlcn, penlru t.cxhtl ·zl
nrl~i.ţr. ln t rei : ln1,l'Qd11ce.\•(';a, con 
lin IJ\ul pri ntlpa1 şi incl1elerca1 rie
C'i1ru la d in lro ele Ciindu-1 snecmcc 
rite,·n lchni-d. cerinţe. 

Ot'slt!ur. scrierea esle o artă. Nu 
poţ exisfn. deci, rctet.e. formule ~ 
!'trderc. Dor sc:risul ~larisfic nu 
C.'ite numai o arlli. ci sl I) şnin!A. 
ntit tlmn ci~ are menirea nrccii;i\ 
rlr :.. educa şi de a inl<1rma oa
„.,,nti in morl cflok\rtt. - C.:a s~ 
'11"rll mni o!lclcnt - nraf l\ sl !,'\o
beri GunilllnJt1 - h"ebUi.e so cu
noş-t.i şi :;il ap.tlcl cifo,•a tehhlcl i;I 
l'rin"'Pli. 

Pe rle a llil narlc. cl1clc11 I~ soclRl
noll llc~t a l"Xlulnl zîorî.sUc. CA o 
Cinallr,;ire a !unctlilor soc-ial-Poli
licr .1tc preseL :irc. intre comno
n:::nl<". st rflcicnta sl ruclurii mc..c:a
juhrl ;1'(:irfstic". 

,\semenca tehnici de 1·ell11cla~ 
~înl frecvent prei.c.fl'fatc in manu
ţ\le 1lr 7.lorli1llrli Jllc rliCerltelQr 
scnll dP Pl'Psli Clfn lume. Vom men
i i<:mn di <'Ii i::! nu e1mi~e.<1.?.I\' tchnl
r ilc !>OS I bţ Ie. Deci. llsln lor Dl'll le 
f• complet;;itll do Ciccare 'll;ir!Sţ. 

4. F.mll S ltmolll\ . Zfllr&tlea. Nn(lunl 
e lomen1arc de 11112cti1rl11. I\ lellcrclc 
,.AdcvArul", aucure11U. {113:1J . 

" · Robert Gunnlng. T hc Tcchnlquc or 
C:lcar Wrlllni:. RcVlsed F.dlllon. McGr.aw
hlll llook Company, New York. Lon_ 
d1>n. Tor-onlo, Sidney. 1171. 

li. M. D. Fellor. Ef ektlvnol<V soobeee
nll I lltJua1urnU aspelu -rJedalctlr'o· 
v:anija, L'vov, f tdaljcl'stvo „vis~ Jkoll\"1 
.1978. 
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Retorică ziaristică 
'.Ctthnicilu intruchaccrij 

i. Tehn:iţa ~ras,1·h(uhLl de rei.u
m.ut, al _ştirii. Răspunde Ia int rebă
rile d ne ?, ce ?, cind ?, unc{e ?, 
cum ?, Cle ce'? (modalll-Ole asemă
năloa,re c;.u a.ceea a le;ul-u] ui). 

2. Tehnica incldentul:ul tli.„trm:liv 
- w1 in.<;t~nt~meu :al t1elatiil'ÎÎ in 
momentul Său ccl mai caracleris
lic, ct~ n.lax<i,mum ~le (:lrmnat·ls.m. 

:1. Tehnica pn.r:agt>a!ului cn ci
tate. SQ folosesc: un <;lrot fonrto 
c ui'IOscut în legă.tiură c~ subiectu'!. 
său cuv.ln.~.ele 'un,ui pe:r,ş_ona) din 
~e.~htl l.'me .urmeai5. 

4._ Tehnica Pl'Opozi! ici scurte 
consu'l fie iil rezutnarea înt-r-e.grl re
Jcl'~ă;ci :>au pr~n~r~a I.aptul~! c,~I 
1,1\al serr.11.ii f ical!v, ·mc o artl'matla 
frapa.nită. 

li. Tehnica pru:ragrnru!lul i'ntrcbă
rj l. Se i:>rocedea.7.ă La fel ca in 
telini® propo7.llţei scurte. d~ pa
ragr.a!i.11 va .conţine o .,in trebarc, 
i;pr~ JJ provoca dorinţa ~e cunoaş· 
tera sa~ lritei:esul clti·tc:u1uiU1, 

6., Tehnica paragr~:f;i,ilµi, ,de con
tTasji - prozen'larea a ck>\IĂ [apte 
evident dHedrt~, cu SCO'PUl de a - l 
ac;cenltm po ccJ i·e1ala l 

7. Tel)nica pa1·::ig1-af41lij i ele a11a
Jt1g~e. Se pr~il.nH'.i dr.>uă fo_pfe si
milare.. unul :foarte cw1oscut de 
cl!Ho1•I. cel'tl'lalt fil.nd S<ubic<:~ul re
fat'ărli. 

a. Telmk-0 wrM1<1~1.ihli, de illl41-
glne. Se f.ace d~crierea ro.atr ulw 
ti,cţi unii, pentrn ·a ~l"'Î ca inlrn'
ilucei:e 'în' actlune $?ll pe.nt ru p1'e
~n,tarea .per.;onajCtlQr. 
. ~· 'rehj\Jca ~gr.iJ-Olui c\1 douţj 

<lir~tli {de trt? .Tanus), 91·l~:jpl, 'În 
trecut sau în vli't<>i-, in conL+ast ou 
P(1:'7~nlul rek\t.nl. 

Qcrln'le ale con11nutulnl prlnciloal 

Co1:(UrwlW1 pri ncl.P.a.I ~teb1;1fo ~ă 
1'U.1Qundă ,Jo t t:el 'Ce.rinţc prl:ndpate: 
1111Na tea. c;oe.ren\a şi s ubllnierea 
9 llb1· Jclel i t'I p,nr.agra!e scpa1·nle 
sau rn , .apsşi;n,blul l~xtu~w . 

A:cesl.e cerlnt~ S:e pot roa.1,lt.<i in 
r>t'flctie<l :prin : a lmrdaroo unei sin
Sture t.eme oontrtcle ·snu n unei 
:;j naiwe ld~i pri nclt>ale in in'txer! 
tnxtuJ : elh:ntnnr~ /aptelor (k r>,.,,_ 
ţi(,)Y.l ţiilor, o Cr.azelor) care n.u sill t 
esen \J.atc şi !~arca' st11ins.ă a in
~ulU'I ~i?xt t;le. tema sati lde'e-1 
c.anitruiă : t<t't.wea usoaJ-ă de la u;n 
rwrog.1inf la at'tul şl eviitar,ea sch:im
biirjlor bni.ş•l-0 do srlndire. 

· 1 
'fchnlcl do incheter~ 

1~ Sul'l)nrul cpn_den.o;at al 1.nlr..~ 
gu I u.i text. . 

2. Punchill culminant s~n mo
menruq ~are pr~ntă co1 mal mare 
l.nţeres in t~l']ll zlal'i~tle; 

B. „.P..rescu.:rtin:ea" sn.u un „ f u\sh 
b ack•• 'i\l introducei:.ii. ndkă o re-
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fuare a paragrafulu1 de itrlrodu
ocr~, Ionn,J . .dqt ®tec'wn dllerit. 
Pr<>cedeul eori.Ieră rotunjlme tex
.tu l.tLi :elar.lsblc. 

Evident, nu orice :tehnkă se po
t.rivcşte l a 01•lce t~mă. De aseme
nea. este 'neyole să se cor~lez.e teh
pjca Cle 1.nkoducere cu teh.rtl.ca de 
încheiere, in scopul păstirărÎL uni
i ălii 1ogio0 '<l teldU1Jrut. 

tn l·nchelerea a~ul i~nppJ1~ni 
cap1,t1.>I, dţ Ca.pt e;'iCri\Ja l in a~livi· 
lO,lea t1i.ar1.'>Lică, p.co:punem u.n mo
del generali o l poocesulut de lioc1,1-
mcnta11e şi t'câact.ai:e. 

PROCESUL 
DE DOCUMENTARE 

ŞI REDACTARE ZIA~JSTICA 

J. DOOtJ!\~N'rAJU&A G2N~RA
LA (o.rienta1·ea generală a zlaris-
1.lÎLui) 

1. DezvoUarea pomică~ economi-. 
că, S<>tj&Jă Cf;)Jtl.ei;nR?rană · 

2. Documen~e p0iUtJce, leglslaţie. 
.3, Studiul opjnJei l'Ubllce ((!e 

punti de legă.tură sint deja cre.ite 
<în (!OnştUrita .Pl1lllfet4ui ?l , 

a. tJ,1•1nâtir~ fa rmdaret~e a sdso
cilor, sesi7ltrltor 

b, P.arbrclpa'l'e<l Ja a.<h1nărt ş i in-
t~nirl · 

<'- Urmărlre<i anc'i'letelor socr.olo
gico 

d . A11a.l'iz,a \1.110!' anchct~ intre
pri~ de pm~l!l~ ~ci le 

0. Olimăt1i:reu . reactfoj „ pc .vJ u" 
:;i pubUc1tlu.i . 

D. DOCUMENTAREA SPEOJA.LJ\ 
1. AQe((;l1'eu ~ll'\nl lclf şi s l..abllt1\t1i.i 

ideii ;:ia-risl~ce 
• delttn1larea lemei "l 
- sat!clnă reduc~ona!U 
- opţjune Pl'OPl'i'e 
i . S\i;tdlul documenlclor pqJJ~1ce, 

a lcgislatie.I, orlent.at spre .un nnu
m tr( ~op. 

3. siabllh~ li1A 1m~iilor ziârl.-;tk e 
61)eclale 

• c~vul PUBLIC i se adi:eseaz.ă? 
• cc .JUDECATĂ trebuie ros

pit,dl t.ă ? 
• cc ATIIJ'UDJNE \(U :a~o~~a pu

bi:icul, ce €0MPOR'UAMENT va 
determinu. 1 

4. Sbnblli'lle<t planiuJui ARGV-
MEN'l1A'fJ0N AL 

• să s~· -l>l'ez.in,~ material .fap tic 
."flu gindcn·i]eo, simtnmintele? 

• pen.l!ru ae 'Iezi prLnclpalii tto"' 
bule ~ă se. pleq,e;-.e ? 

• c.c afirm~l il <:<J11'lt~pu11 even
t uati io,aclversa ri ·; 

• cc fapte şi nrJ;umente sint in 
fa.v~'<11-en <l'H'la'i'.lră ? 

• cum PQ.t r1 coml:>ătg~e C()nl ra
argumentele I? 

• a rgumentatte „d1re<?ţă sn.u ln
dfredli? 

• ce pilnc_t ae plecare trel:h.11e 
ales rn âl'~umentatle ?' 

Fa:d oi•i c.Tiern l care J:nfloonţeazâ 
<irgumcn~'lia ; „ • 

·• ~n1,e"'1uj • \n~1ect)'Ja l în care 
apifre leXtl;i l .zJ~îci · 

• spaliul avut 1la dispoziţie ln. 
tiru- sau Umpul de emisie 

• 1nFonna:ţfite CJ.eJa ex.isfortte etc. 
5, Sl'hbillrea p~11uluJ DOCt'.J

MEN-T ARtl: 'rflMATieE 
• sm.;sele de informare 
• cum pot fi procurate rap fd 

inio~ţLile ? 
• ce aprl>,băi;i sT11t n~1-e perr

tru a_ le obţine ? 
6, ConltaetuJ tNDJREOT OU RE

ALITATE/\ (hJ.crărl f}e.'1pre.„)' : 
cc1ttf. monogra',ril, anu<ire. colecti I 
·ele ziare etc. 

7. Cont<mtu1J DIRECT CU REA-
LITf:\TE~ '(o~rva.ţic direct.li) 

Re.pqrlerdl ţ~ule sli .ş'le : 
• t:fl9DE şi,,, CtND sl.l caut.c 
e CE şi PE CINE s li vadă 
• DE CE şi CUM să verlCice 

fap'tel.e pe care le pdună 
8. Alegei:ea GEN'UJ;.Ut ZIARIS

TIC 
9. El;tboral'en DlSPUNERn. So 

stcuctureâ.iă ma~la1u1 cc trebuie 
~eriş1 s e ·stabileşte ordiMa argu
~tnente.lor, a ~nfonmaf,fo-1, :a concl<u
ziilol' 

• cai:e dliltre e.le sînt 1olos1-
1..oa:i:e JPtl,Î>J,tcu,11,i.i , dat: nu lll'!a:Pătaţ 
necesare; 

• care lreJ,uie relatate in mod 
re·~Wl, ~n rai~unl .1lS'IMtogjce i 

• cate rtreţ)ule eVlta~ din mo
tive tadice ? 

10. Con~peren Zl~RISTlCA şi 
LINGVISTICA: 

• ' aaqptarea unej yarlan!JC de 
te.h'.nkă a f,nlJ'Oducetil. a con(lnu
lulul pcinci~J. a incheielii 

e 'I fU l1ij ,Şi 1ead-ul 
• corola rea · Iii.I C<1,togramle. cn

ri.caţu,f'lle. s!:'a,fkele ~k. 
11. REDACTAREA 1 ~xlulu·1 7, la

n sHc 
t.2. V .ERlli'tCAru;:A 
• con~lnutulul 

• cores pw.:id ad~\'Wt'Ulu.i 1nlor-
'l'b1'nlll tll le rel1n1ate? 

• 01'diJl~a prezentătii Iacili lea.?..ă 
reawtai·e.a :;nu o UenaLUre;iză ?' 

• ni;guinentutia este etklent5, 
r1e1-su:aSl vă ? 

• \lel·Hicarea· d1ttclor, numelor, 
cirrc1Qr, <:ltq lclor, 

• lormci 
• înlcl{ura11ea. <11uviinlelor Inul! le 
• evi~rea 1'epet'iirii ctivintel~r 

• i'Tllătural'ea cuvî nle101· dln ler
mintiHo~Ia de st.rictii ~-peclatlt;He 

• evfii:.'1Nm expN5'1llor şablo-
r11ar~e 

• Ver1ficai·ea Uin .ţ)UllC~ d~ \'e
dere ~1r~ogrnfic şi gcama,ţlţal. 

• P\inctele 1~7 mai pQarlă ~e.. 
numi rea de PREDOCUM.ENTARE 

• î'_i;tn~tul l 2 · se mai n,umeşte st 
I'OST.DGCUMEN•TARE 

Rubricii 1·ealltă1'ă de 
Constant~ LUPU 



Fată in îaţă doua ziare . . 

I • 
SI 
:> 

Gazeta judeţeană, 
promotor al vieţii spirituale locale 

sta IJi,rr c ~un~c11tli ţnşcm nri.tatl!d actlµtta,ilt poli Uca-ccl11caUve 

E 
11c11tru formarea omu,/ul nou, pentr11 rldlclirea lwi, fa 1iJvcLut 
factori/or detennh1antl. Inseparabili nl dezvoltării economl
co-soclale, al făuririi. noll orindui ri. De asem enea, locul ce-l 
ocupd, Pestitxrlul nafional „ CintlU'ea Rom âniei '' . CO'nceput de 

ş<'crc.tarul oeneral al partfdu Lui . 1:ostru. t~oarăşu~ NICOLAE CE~UŞESCV , 
ca· o ·v«slc'f emulatle a cri?at lv1tatti romclneşci in toate domen11le. Presa 
a f ost fi este chc mjltcl să se afirme în aceastii priol~ţll CQ. u·n puternlc 
instn1munţ. un 1>romotor a.ctio. i11drum ind şi s th?auhnd rons l:ant, p r hl 
m~:) loa('(!lc de c.~re clfspune, mall'l/estdrlrc ce au loc 111 acest cadnJ oenc1•1J:i, 
olar:i .~plrît uală (11 anscmfblul el. 

Pornl,ncl de la a cest d azlderat. in fapt o c<>rlrlf<l <h1 p rim nrdi11 i11 
(1Ct'fvita t r t1 prC$el n<XUtre; in im em nifrlle de faf il 1111 propunem scl. vedem 
cum .-ste reflcctatll v iara. spirituala locnlil 'în dou4 pubUcafiL săptăminuln 
cr& 7ireocttr>4rt in bu11ă m4surcl ldcnlice, chiar dacc'f apar î n :rme 
oarecum d lfcril e. l::ste vor ba d r fJ<UCta judcţeană de la Rimnicu V ilcca -
.,ORJZO.NT • - şl de cea di! 111 J\ le.t andria - „T ELEORMANUL". Dar . 
UJ,ţ{11d ac <> parte con,sideraţlffo gencTale, :>ă incercifm a schlta. cvid1mt 
Îl\ sh1t1>Z'a, J>n?OCUJ>ărl !C airi acest Gil ale Celor două publkaţii lntr-un. 
dnnrenfu vn.st, e d rept. irit~;;, tru. d e uccuprl~~ - col ~f 1'cflecf'ifrtl şi 117>ri
Jlntrli vieţii '"pi rl!.ual:c loca:lc. 

Cillncl cu ·a lcntie. în „Orizont" 
~I „ Tclcoml anul " . paJ(inilc 
consacrate vic \il culturale, un 

lucru iţi va all'ugc neapărat a lcn
lia : Festivalul noliona l "Ci1,lnr<-a 
nomăniei" s-n frnnsfnrmat, in cele 
tlouii Nde\e, cn de ultrel 1n inlrno
~a ln\·u, in tr-11 p11te rnlcl1 ml~(!Hre 
crcnto.1re de mni.ă i n domenii mul
tiple - cultural. nrllslic. de crr n
(lc ştiintt!icll. tehnicii. Ni se dcmon
sl rea~ a censtn cu cifre C'lncrel c. 
comparatrve in numeroase nl'llcolc 
;:iplir a te la rubricile per manente t<'-1 
s in l consacrate, fiindcă, spre la11d a 
''"" nm~le publicaţii sustln st.a tor-
11lc. de m uUli Vt'eme, i•ubrici cu un 
asemene-a generic. Amihtim donr 
citcva dlnfrc ncl'lile arlioole ; „ Ar
t111 tH amatori fa pragul unor 
m a.rL exigenţe", ,.Brigada an ls-
tlca de eduootle - p uternic i'l'l„, rtime nt de /om1a re. şi ştimulnrc 

a opi1del 'publlcc1
' , „Amplă c?e1:t/1lşu

rare de f or,te" , j n •• Orizont", şi 
„ Marl.lfesti!ri cu puternice valenţe 
fnstTuctiu-educatioe". ,. VirfuţUe ar
tistice a le unei verîtabile l~cţll d e 
educaţie", „ Etapa judl!'ţeanif sub 

110111 nul u nt>i uul cn lit1iţi". i n ,; r c-
11.'0rmnnul ''. 

Cu dol ani ln urmii. inlr-un foar 
te judicioo arHcol apărui in rm~l
nllc revistei noost:re se [ăcen ob· 
şcn•a~i11. deplin indrcplă\ilii. vnla
b ilrl alunel pentru aproape loial~ 
pubticatiilc>. că llp.seşte „et<>rt\11. 
f~reoeupnri?il i;nu 'll0Slb i111·nl!!n d e n 
An ali7.;1. de ,,. judeca cu lemcinkie 
~I compelentll" ca li lat ea rn.10He:.
ttirUor e<lucali\!c şi cullural-ar t l1· 
lice.•) l\slăzi , (;'(?) pu\io in ce pt'i 
,·eşte gn7.~tcle -'l'eloormunul" ">l 
_Qrizonl" . lucrurile nu se. mai pl'C
zin lll aşa, c hio r dacfi - aşn C\101 
vom veden - mul s in1 inci\ şi nl<;•I 
dcst,ulc de făcut, 111' s peelal sub ra
f>'lr t ul exigenţe\. 

Pent111 început sn ne oprim asu
prn a rllcolulul „De la cantitate la 
calitate", dln ., Orii'Ant". care se re
Ccru la u nn d ln intrece1•lle din co
dru1 1nzci j udctcne pe genuri a'r
tlsticc. După ce citează cl'te\lU Co r
m a \il d e satiră cu certă valoare, 
h1cluslv ih planul eficienţei„ autci-

• „Praa noiutnt• nr . s-tJ1m. p. JJ. 

n rl adlc.."Olulul r l,didl. şl pe drnpt 
cuvint, chestiw1cu necesH<i ţii unei 
selcc\lr m~I rigur{)a.'le ln vedcnN1 
pre.r.enLărli in ooncut'S. El jşl ma
ni Ccstă surpdnclCL~a penfru faplul 
de 11 .se fi aclu:; p 2 scenă colective 
cu o sup:irătoa1·c slingăcle in 11-
nu lâ, in su.c;\lne rea lexlului (unoorl 
nu lîp:;lt de calilăti), fiecare astep
linrl ,,sii -i vinii "POr tin·· ele rcpl i<!l1 
şi s-o s punil cu o ncvlnuvătio lo
tn15. cnl·e te !iiceu să t:î'ezl că shH 
n i şte robOţi ". Critica este conc 1'Clă. 
la ob iect, m a l putfn Jn ce prlveş lu 
grupuri !~ folk şi Mck, :iflnle in 
conc~. Scu.-.a c:ll n-n insistal usu
nra accslorn clin urmă fii nclcii n-n 
av:ur „ termeni ~li.! cumparn\11!„. nu 
ni s.c parc 'ten mal forJclln. Se cu
,·e1\ea să j:)l,si11lc pen'tr u d~i;:uroja-
1·ca îmt1ai11lor p1'uasll:-. Ceea cc se 
rncuc;e mal lna lnle inlr~un Hl'h:;ot 
foMle bine ~crls. purlin(l şi un llllu 
inspfrat : .. Sonorltcl tl in. ront raţf.". 

Tot clin „Orf?.onl" ni s-a pl\rul 
uli i. ~I artlcnlul in Lilulal rProze11tc 
şi afnsente lu "catalaou (,.., actlvltilti i 
ctrtlstlcc a p ionierilor şi .şcolarilor". 
c:u prltî i'Jnd aprcclc\'l critice com pe,
len:te. întemeia.te p e c,,;emple, ca 
lip,-;a unor criterii de selcctic a vn 
Jor iJor. Iogn după (cantlta~e, ncrcs· 
peclnrcn u nor me odru~ll e.xactc 
in fol osirea genurilor e tc. - c~ 
cc dii a nalizei Ior \,ă d e convingere. 

Nu a celeasi lucr uri se pot 11punc. 
!osii. j n ca:tul arlicolului lnlltul,111 
.:Uineori - shnplut cu:L de prc
zc.11ţ1i:', eare. i n potidu tl'lJ:iJ lu I n lî,L 
ele prohil\litol.'. se re:eumă la c'i t.cva 
obse.rvalli cu l<>lul ge nerate. de Cc
l uJ celui cc urmează : „ U nele 
colccllvc ele lealru (care '! - n .n .) 
::iu dovedit marl careiiţe (sublinic
rcn n e apo1·ţine) sl u n plictis în 
Joc.„ de-a dreptul 'Uimitor" (subll
nl e:rea este tot a n~L Mn1 ur
'lnes?.ă cîlevn gelle1·alltă\ I şi a111co
lul es1e.„ gata. Nu nOfim n lcl -Oes
pre ce m a ri carente esle vorba ~I. 

cu atit mal puttn. cui apar\1n de. 
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/ ~~~ă in îaţă două zîare 
1'"; ~1l cu n tl l nwi (Ic neînţeles c11 
dl in prima parte a nrlicoh1lui nu
l 1ml nu se zgirceşlc deloc cllind 
t'u ,·alornose o mu)\lmc de Iorm."l-
11 I lt:al ral\'. 

Lucrurile nu se pr~inUI blne. t! in 
uce.-;l puncL du vedere. nici in p.1-
i;lnile „Teleormanului". Articolul 
• Etn1111 judc!M11~ sub semnul unei 
11<1t culftittl". face un bllan1 ni pre
i'"nle1 pr :>eenC!(.' resllvalului. Un 
l'llan t nn lipioi l de Interes. d~r 
.. cmlnmncntc" Po~ilh·. Jnlr--0 nn
chelii sub gcnl'ricul ., 7'elcQrmcrnul 
- o 20ll'i cull ttrolfi hoga.16, va
lurou31i". i~i spun p i\reJ'Cll spccln
liş lll u" ln .,ccn l~u ·. membri al)u-
1lll•1r. Pllrcrl inlece;ant.o. iM~, din 
p<lliM~ nt>:icmne, el lu.să sii le scape 
ftnirtc putino <1bservntll. Singur ar-
1lculul ., Vtrtuf.ile m·n~tie:c n;lc •tMl 
l11 rtn1 rcst1tbllc lec(I·! d e cducaţ1e", 
s\1b'lh1ll11d rh'e1,>I un 1nnrc cislls le
uA.tu1·a mal slrlnsă n 1·~pei·lor)l lor 
cu ' ' lato, ccmtribull:.1 lor ln fo1inn-
1't'<t hplnlcl 1'>uhl1cc, uupr\ndc şi 
dleva observa\11. 'Una dintre a
cu11tea:. ci<- o \1R lnhllll:~lc mni genc
r:iltl; wnă 11sl (<'I : " OlncCJlo de ut1-
lllalc;1 sthlmhlllul elf' f'lCJr-rien lă 
cllnlrf? 1 I larlişlli mnntori - n.11.\. 
~"ni.u rile nc~l"l cwnplcxe Jecl•i de 
rcluea{ic nu rihna<; i:'t„. sală" . ŞI au
torul vint- cu o 1wo1mncrc lntere
;.,.nlb : :,j se on:1mozo:r.e la nivelul 
nra5elo r ~I pc centre cfo comun" 
~p~ctvrol<.' la c11ri- s::I asiste „1 
" t!l'ori " h1 i~il :d lor şi l?l'Uournor t,r
ti~llcc. i-~ourle bine. !frcslc. dar nu
rnnl cu un singur articol lnlr..ad.o
v'>„ anoliUc nu -ic pont~ racc„. pri
m ·\•·a"'I. 

."i inc11 u11 rnut. ele datn ;,icett"l:t 
M'4ltlv. m1•ril~ amintii : :ilit „Te· 
konn.111.1d ·• cit. !'I „Orizont" Pl'l\>U
lti •·lzeiw.i'i. in r><•rtl'ete l""ll'llfo. rîUva 
1- l•dl,l(lr i meri lllQŞI 11 I foklmL11ui n11-

t11h lon. Iar compcllUl muz.icale lo
t rnl.C? ifo :acum jn I h1dltln \ţ)curllur 

·- cum l'Slc ,.Ghiocelul de aur" în 
T„1 ... nrn1nn - işl a::l'lşcsc. de nscme
nco locul cuvenit tn spn\iul g~ze-
1.itm· de care ne ocupăm. 

A 
mbcfo publlcnlll, dar mnl 
ales S!al'.e t~1 „Orizon.I ", se pre
<>eupli şi de populorlzarea e."

p~rlcn~eJ pozl live a centrelor de 
cullurâ -ii c1•ea\lc ,. Cintaroo Ro.'Tlâ
n lci ". Din Ir<.' mnlerialcle pe acc(l.5-
tn Ll?tllii u!c coll'gilnr d" tn Rimnjcu 
Vilce.u 11m rc1lnu1 pc ccle lntilu
k1tc "Sr:6to1rl! /olclorlcă la. Tom
şa ni'' knre s-n constiluil - cum 
!il)uno uutorul - .• intl'-o lecţie C:ii;
tinsă li(' p<etrl<lU$!'l'IM). „0 rellşitrl Ş'-1-

4{f/,00rl! .!IUb trn Inspirat oe1wric: 
•Tezat1T <1o î11ţe!J~11chrn1>" şi „ Pul.sul 
vi<llll arf~tlce spre 'f'f,tm.ut optim", 
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e cesLa d10 urmll refcl'Inclu-:;c la 
nctivllalea centrului de cultură şi 
c1·ealie a l int.rcprlnderil miniere 
Horezu. Sinl articole ce slîrne6c 
alcnliu indeoscl>i prin lnsL<;tcn\a c11 

cure pun accentul pc mesajul edu· 
calh· al actulul al'Uslic. pc legUturo 
intrinsecii cu \ia\a o inlrcgil ncli
vitaU ce se desfâşo:iră fo ccnlrcle 
de cultur ii şi cre11\ic. Din acelaş1 
CQnsiderent ni ~-a p5rut interesCJJl
lii şi lnvesliga\la reall1,atil cu cil· 
\'0 timp in urmă pe lemn : „ Unde 
ne pclrecem sn1"",tllul de săpţămi
na ?" Redactia n dwil şă nflc -
~i in pnrtc a si reuşit - cum gin
clesc ndul cu I l ural-arUslic diverşi 
fnctQ1i de 1·a~pundere <l ln t r -<i fita
t lunc de <Xllh11ii. luindu-se nlltudlnc 
fţsrn,iă împol rh•:1 „ hul.lganlsmulul 
cull.umJ" (.,dedbeJil ca.re se pră
vălesc pe..~lc ll'n i~h·n N!UŞ1JJul1' ). 

Dib piic~ate. l :l :u·r.:s t cnpll.ol, „ Tc 
leormanui.·• l'ltl ;Ir c " conlrib \J \ic 
prt>a bo!;11l.ă. Cel puţin in p~rlonda 
la C<Jre ne re:Cerlm noi. Ne-o oHi
c.ut. insă, articolul cu tlllu\ .. Pcm
tru " a~ti uitat·e cducatllld ritmică. 
ttnita.ră şi c/iclentă·'. F,..\lo criticntll. 
~e.'\Chis şi concre t. slaba l<.'l?lilurl'.I 
dinlre aclivlt.'lten culturală şi sar
dt1ilc dt' procluctle îhlr-o inlrcp.rl n
cltor<- 1lln RO;'lori de Vede. Foarte 
Ju:.lli inlcrventla re<.lnctlcl pentru 
''ă orice mnnifostarc trebuie să ră.q
pundii unor obiecHvc precise, ca 
ncmnd un sc11p in :;ine. 

N u o dală s-a subliniat că 
Fc.sllvaiul na\lonal „Clntarea 
României'' este nu numai un 

r~lival al dansului şi muzicii. ci 
şi ul mw1cii creatoare n poporului. 
nl crea.Oei ştiinţifice. Lclmlcc. de 
ur Ul Este imbucurA.tm· cit ln uit i
mn ''rem.c. nublicatil Ic nonsLrc 11 n 
moi bine seama de aooastfi chcsliu· 
ne, tee.1 ce o atestă .$1 leclurn Ga-
7.etelor de la A le,-<andrln şi ·Rlmnlcu 
Vîlce~l. 

Aşa de pildă, 'in " Teleor111Mml" 
vom folilni , intr-un număr din 
mnrtie. o pagină lnireagli consn
cra(ă eLapel jude\ene a celei de-a 
4-a edilii a acUt1nii „Crcati ulta.tr. 
şL eficienţă i r~ in11ătămi1tt". n~lnc~ 
ca temu "Eduooţla prlll munca ~1 
pentru ·muncă a tinerei acru:ra flt, 
integrarea invărăm inLutul cu. ctir-
cetarca şi practica social-palitlcă" . 

Articolele 1ncluse ln pagină oCcn'I 
o imoginc grăi f otlre a capacWilll de 
creatie a e levilor s1 prc1rcsor1 lor 
din t.r-un liceu lndust rln l. lmplich 
şi o experlenlă p<1zltivfi peni ru cel 
t!e do.resc sfi impulslone?.e i;plrll\ll 
creator al llnerchtlul. Va lo1·1C1cfirll 
inteligenlei tehnice in cadrul ulll 
de generos al „Cinlă111i Romimic.1-
i-a ! ost dedicat şl articolul .iS11b 

,5eriin uţ l1w~tno:s al. mmantLsruu lui 
rcuol11tlonar" . • Un bilant, dar nu
mnl jnformali-v, pe m11rginea i:~
<;lunlf Judctene de cermun lcărl sl 
I'<' le rate tehnico-şWn ţiiicc de la 
Centrul de cultura şi ttrentie pen
tru tineret dln Roşiori de Vede. 

Colegii vi l.c.cni abordea7.U ~lwr 
o singură dată. in d„uli articole, 
problema crca~le.i ~hnlco-ştJin\Hi
ce : „ Nout su.port. aC ~rfrU p ro· 
ducţlei". mru degrabă un bilant ci
fric decît oanaliză • .şi „Bnwet u / f.e 
lncr('1lr rc", care se cnns tiluic in
ir-un pari rcl :;u;:e!>liv ni unuia din· 
Irc promol<irii noului dinlr-<1 mare 
i11 t reprindcre. Aceste articc•le 
în par te şi cele din ~ Teleormnnul" 
- r(1Spµnl;) ir\~ in mică rnă1'tlr~ 
unei i,ntrcblit:l de escniă. şi anume 
cum 6e refiectă: crentln tchnico-şt.1-

lotlricli in procesul ele nrud.uctlo. 
in creşterea p1•oducti vH.ăl.li muncii, 
a caliUipi produselor. Adlc11 nu 
.t111ebulţ' pi'crpută n jalQ<lalll rlln V" 
clcro fina1i.talen oricăr.ei nclh~ ilil\1i 1 
~cei şi n ~elei de presii. 

F ără: indoială. viata ,spirllu(ll~ 
a unul judeţ este. în 7.llele 
npastre, variată şi c.omplexn. 

De a ici şi dlCkuJlatea colei:illor de 
redac1ic de a selecta din nolanul 
de pre«upărl. de maniCcsUiri pc 
cele mal şemnl[lcativc. 
După cum era şl nom1al. cele 

două gnz-ttc au ofe1it cu generozi
tate spaţiul lor manifestărilor pri
leJullc de „Centenarul Emineacu". 
Afit în „ Teloonnan.ul!' dl şi ln 
„Orizo11t~ in!Jlnlm inscmnăli scrise 
cu vlbra\.îe despre crcalia marelui 
noslru poet, ca de eltmint-0:rl si in
formntli cu privire la 1TI-iinlfeslil-
1i le omi'lgiale din oraşele şi satele 
Judctclor respecllve. Un „carnet 
cultui·alµ bogat prezent in ambele 
puhllca.tll, ~1~ prlotit.ale t<ic111al a
Cl'Sltn· man.l:f<:St-ărl. Mni consemnăm 
din .;r clcormanu1." ~i un nrtiCQl 
lnedJt : ,,Mare.14 ·poo1. receptat d a 
taL.eorn iăn.cni ". 

D c o atenţie aparte :>e bucu,rA 
in cele două public<1fil înde
osebi cnrlea. ., Teleomla
nu I'' s-a ocupat de toate cele 

trei manifestări cnre au avut foc 
h1 at'esl domeniu : "Lumi cilrţii la 
3'1.te". „Lu-na cărţi i tn lnslftutfi ~ 
iptreprinderl " şi .,Zilele cilrţff pen
tru ti neret", iar nOri1.<:mt·• numai rte 
cea dlntil. Se parc însă că ar tre
blll sil nu ne llmitf1m. in acest con· 
lexl. cloar la simple relatări. Cu 
nlil mai muH cu cit aceste ma
nlfe.c;lt\ri au început să .!t"Uicl'e 
l'lC alocuri de rutln!i. Se Im pune. 
rlccl. şi o anall7.ii, e.xlgenUl, ceea cc 
lncea,rcă doa.1' „TelCQrmanul". 
in L'<>n v1,rblrea cu dll'ectorul Cen-



t rului aa libr~'ril : „o tor ·mal /l.C
ce11hwtă .-in'hiyr(!Te Î(l. VÎ()f<J C lţ!IU
ratli a: jt1dcţ1dui...") 

GÎ'!Ja pentru cre.atia lilerai;it lo
cală, lndeosebi cea poeticii, devenl
U\ ll'atll\lonnl"ll i'n pr~a jucle\ennii, 
este p~ezep~i\ •. t'ir~te,y1 ambele pu
bllcatn. dar mal ales in ~1'el~o1·
manul 1•. De afffe.I, acesta publică, 
de t•egu!LA în !iecare lună, o pngloă 
a~în.d C,a geperfc „T~leormamt·l U
~erar•1, care se vr.ea Q ~o.ritlnuacc 
firească n bogatelor ţcadlltl exls
lente în acest- domeniu (>e me.le11-
gµrîle l eloormănene. Meleaguri ţa 
au dat lătH, ~~ şlie, un Gala Ga~ 
lac.lion, un Zahnrfa Stancu, .un Mn
l'ln Pr€!d3 -~ O Jn-tenţ'.fe lăudabilu -
n,l1mal in a,ce$1 an au np6:ruf ap11oa
pe 40 de pQezli. Unele, însă, ru f'_!iş
pund nial rnâcA1• .exigen•\elor rnh1i
me ele caUtate. 

Ga1..et3 \•îlceană nu a~'C inc.ă o 
paglnu Uter.ară, dar, publică şi ea 
destule ·PoeZii. dar şi- alei se face 
rabat Ja calitate. Merită relevată, 
rubrica „Leo.tun difl!aut.ori tiilcerii" , 
unde sînt .recenzat.e - cu compee
lehtu s-ar ;putea spune - că 1ţl)e 
aut.Oritor l~ll sau originari. dln 
cuprinsul Judetului. O not.n btmii, 
In acest „corite.xt.1 · con-vo1•bi.t'li reali
zate cu o laureată locah1 a Unlunll 
ScrilLoi:llor dlh R. S. ROlilânl~ 
( ,„Literatwrd ·eBte o 11e<11l'it<U e. e;rtrenl 
de cuprl~~toare"). 

':Sfu t .1~emar~bHe şi pr&lcupib:i le 
·celor 'douâ publicaţii 1len'tiru pro
mdvru·e~\ cr.ea'ţ:iel -pU\sliqe: „ 'l'c!eor
n:iamtl'' p1;ezinlă ci tHoHlo'r b exl?(l
·zlţ,ie de acua.11ele sl o ni.IA de pic
tm·ă - .aceasta din u1rmâ aparu,. 
rtîild unot· mlîdlcl cu re-al talent in 
Ol'~·\ pe1Saj4\ul - . P,rectlm ~i o~~
t)Ozl ttc ele_ Cttt•lc3hu:i. Bine s~r.isă, 
int~esanta este· mai ales <.'Omtai:bi
rt-n cu plct1wul Jon Au·rel Gi-rjoa-bn, 
taui."eak al- „G.ir:itărll Roml\nlel'' 
(„Fasciucrtfa ctulori'lor".). Dit.\ „01,_\
-zonL"' am retlnllt în acest ck>menht 
o rnvestlgaţte, vel'itabll semrml de
ala'rml, ă~1'e condlt!i:te -în an'<~ 
1.1.1c_~uă af'tlştil pl.'1$tiCl ,.pcenţ, 1.n
sist1ndu-se. aaupr:t nngaJÎlrii lor c
Iectlve, concl'~e. în înff•11m tisetar<!!1 
or~Jo1· ~I S$telqr, ·îri tapL n vie!LI 
O/:lmen'nin . se lntltu:Jea1.j), selnn1ti
i!"auv;· ..,C.tne dd oomn~.„ ~ocial4". 
Am ·n dori.!t su cunonşl'em ŞI con 
sectn~le practice ale lnve.;tlgafiei, 
dar' n-am pt~ î'n:liln1t - nici in 
,, Orizont" $1 nici în „ Teleq1·mnnu I-" 
- refuriri la: etic.lenta materialelor 
publicate; ce.I puţ:l'n in ~lorne.1,iu1 lu 
oore -n~ re!erim no.î. 

... Cite.va nofa(JI, remarci, dac.ti 
vr.e(I„ legate ·de preocupl'rrlle a ·douil 
gti7~t~ p1·estigJ<>;:Uie privind . tCOtr<:
tarea şi. mal al'el;, sprUin.ir~ vi-etil 
spirftuale tocti1e. Lwnl nf, d :;u: ~I 
umbre... Concluzii.? Sl'â in putcr~ 
colegilor noştirl de J.n „Onzotn." ş\ 
„'l'eleormcm.ul'' 4.e a le. desprindeJ 
a le · l!tablll .e.xact , tn_clualv · solu,1lili? 
ce se Impun. 

Conlian:tfD TATU 

Manifestări din ţară, 
de Centenarul 

prilejuite 
Eminescu 

Un lrnpq1~lant ev~imec:it e
ditâriol prilejuit i1e „Cenle
nnrul Emlnt'!lcU" : ap~:l'liln in 
Editura l'\1eridinne, · a cf1i·111 
„h't1~ i,'(le!fţu pe p(in1iinh1L ro; 
md11f:'sc şi in d11r.ata; eternit.. 
Dnm~u:rl ş~ _ponasuri ··, avin
chH cn }\U(Ori pe Victor Cru
ci i..t'o şl Vi\Sile Sm!lr ilndescu. 
h'lste f1 t.tn),plti i:e<Xlnstlhtlre u 
peregri11ări.k>1• mni•e lul poet 
pein - toate zonele locuite .de 
reimun1. Carteca a· npilrut in 
llmblle . a'Olni'tnft, engl~ză , f t'an
c<>ză, gel'manil, rusă ş; spa
nioli\. bencllciind de un U:
rn J ci e imis.ă. 

• 
tn ,b'Xpodtla de ottr{e, clo

Cllmerde şi <irtă d.edlcatli 
„Ce·nteMru'ht~ J\lt i.ha'i Elntl~ 
oescu", rlelichi.~,ă ln saln li>nl~ 
I!~~. p (lt tl intilni.1,e şi nu~ 
rneroase e;iponote· ce vorbesc· 
!lesprc bognm "(IC.lhritate .pu
bllcl.Slltil n marelui nostru 
iil.n!.p'taş : p::tgi~\\ dl.P r.iarul 
,. Timpul" . al c:ltui redad.01' 
n f-0.ciţ lmpt'Cunt1 cu -prietenii 
!lui Onraglnle ~I Sl~vlcl. re
vistele ,rlî'nm i Ua ". 1îGo1wor-

tn sp!'l j .l,nul c.ampnn.iei a
grrco.le d~ vtit'll, co'lectjvul 
7.lar_u\ul ., lnfo.r:matta Bu®
~e.ştlulul" a ceaJim1 ,ltn ve
l'ltabll , Zia1· i n ziirr••, sub 
generic.di 11See.lorul Agricol 
n:tpy - ~ cqQ.r~lonat~e- noii 
revctlU\il agrâre'', deshlnat ca 
foale volantă penl11u l'uc.rltt o
dl d lil Wil'lliţile agl"foole. A.
pî\rij~ l~ 15 funie, i nt'r„ll n 
zlnr de opt paglnit „supU
men.tul agrar '• a Cl,U>l'ills,. în 
mpd s~ltfc.ttl-1.V, şL ~ gru
pă} ~ea.tta.ţ cente.narulw: Mi
hai Emlne5cu, P..Oetul. naţtQ
not cure vedea lin ;ţ:ărlhrlme 
acea dasâ pa2i tivi\ a so
olelălli vremii sale ·care a 
purt.ăt ~ iunerl, d'e....'\ \ µngul 
veac.urltor.

1 
insu.,t deStlnu.I ro

mânesc. Celelalte ~upajei 
in'lr-'lin slll dil'ect şi v iu, cl1 
ll\Js:ti;a,tU ~!All1flcatlve din 
biitâ!ln pentru _,nnua reco1~câ. 
punctate cu date- şi a.lf.re ce 
~t ~lU?jti sUmU)atQa
re, se reţeră 1â l'rmBj.S'ţrale1e 
mooernlzi'irl1· - vlit&rele o
MŞe agroindustrial e , Ja valo
rl'frcanea supel'loarA a rewr-.. 

bit:! ·l{te~t,lt'C11 , a.lttlO.rtahuJ 
„ ltomimia jună"' ş.-a 

„ 

Numărul pe iun.ie al 1:1~Vls~ 
tei ,1 V~rnn~ces en Roum:cmîe" 
esţc consa~!l~t i'i1 iiitl'eglnfo 
„ccmt~1'1.l•l~i ll;mj nesuJ.! 1' . ~
\' lsla insunie.a'Zli poeme, 'arti
cole şi sludli., i'n trc cn11e $i 
unul lntltUllU „ P«>rwernL m ti
relu'I ot!Zeta.r". Un Jlumăr ex
cepţional, re.'\li:uu în condltil· 
gt1ll!lce dtNlSebite1 pen.la0 C1 oare 
c111t1cu1 :Aleximdi·u Condeescu, 
1·ea·a.ctorul 1•e..;po>;tS,i\l;ill ni edl
ţlel', m·e1·it;1 tQtt.t~i Jsuda. .-

• 
llevlstn ,.CimaretL RQmâ-

·11fei ·~. ptl bllcă, in cadm:iJ ru
brici I .„ C11iet 4.c rep_er f l>ri# ", 
e\'oca:rea drama tlcil "Lada rla 
iz2stru" , sempat:l de G•~or~ 
Chlt!llir, ~nre ~luce • in pl"lin~ 
p lan ~hij>u'I t'Î)'lă!'ului Mlh(li 
.lllmfn~cu . 11lvooai;en racc 
pnr~e din t11ilogin dmmaiici\ 
•tBmii1e·scu" . în ettrc hnai &înt.-. 
incluse: ,.focotro. dragul rnt!'tt 
rli(ăcrt.or ?'· şl „Şa hit a.}lj1

'. 

selor energetice neC<1n\rent)o
n11te, I.a orgp:n:17.area exet:n
plarl!, a inttegli o~tlvlti'l~I, lll! 
sporirea aportului Sedo1'Wul 
a!§rlcol ln ~provîzioruu·ea cn 
!~gume proasp_etc a Capita.le.I. 

·~-OS lntr-un llinp r&org~ cu 
C'on~t.ltlbutra dir~ii a .grupu.,, 
lui ci~ al zla11uJui, acest 
,,s.upllmenl " con flhnil PiHen
tJnluJ de gindll'e şi ·lnv.?ntl
vl;tate ol coleallvU:ll.li. 

* 
li:illala Constanl!I) u ~nsT

lJului Zl,nrJ_slllor :i orgar.f;>.;il 
lcll incep_utu l tun ii ::i:~ rilie · a 
tnt1lnh"e a .ga~tw-.il<w de l :l 
,,DobrQgea nou111' cu 11 .• uoci
tori , tehn icieni şi lngihe1•i 
oonstn1ctort oe pu pJnffnrni11 
ln!Ju.~ll'lnlu 1-U1•şc,1;1n. D11t)i1 
cqm ·şe cunoa.~ae, 01'1l5ul Iilir
şovu ~n cl~\'o1ta1 . cu prr~i
dere, dupa vlzltb. secrc t:-i,i·u)µi 
ge1'el'al 111 ,p_„~ţrdulUl. tţ1v11-

1'ăş_ul Nicolae ceauşe.t;eu. di 11 

19,64. potrivi~ mnl ales tuill
caţiUor sule. 
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Filatelia şi presa 
Cer-cuJ fllntclic a l 1.iorlştiloJ· arc susţinători posi.ona·ţi. 

Convorbire cu Adrian Dumitraşcu~ memb1·u ul acestui cerc 

- Tovllrăşe Adrl111D Dumitraşcu, 
la t::q10~111a tllatelieă „ Na(ionnfa 
'1>8" din rotonda Ateneului Romăa, 
organizala'\ in cln.'ltca Zilei mlircli 
l)Uştale româneşti, sub setnnuJ im
riliniril a 130 de anl de la 1lpari1ia 
fll hnoaselor no:u1lre mîll'<'i „C4p d e 
IJour•-, 11ţl pnrllclpal cu un expon111 
dr dlca& zlariSllclL Am cllH c-a ai 
obţinut &)enfru aceu&A colecllc me
dalia de ar(int ~I un premiu s:oe
clol al Juriului, 

- Dn I Este vorba de un exp(i)nat 
ou un nume bh'lecuno.ţcUl : ,,l'resu 
~ou.strll ··• fn c.lll'erl Ic Vftrl(ln le u 
0)81 lo:.l prezent in expoill tfl Qr!ltl
nl7.atc ln Cercul tilotellc ni zlari~
tUor şi la SalonUJ fllatcllu al re
l1l5Cel ,.ftamurl'', obţin\'nd mc.'dalll 
de tll'g1ntt a~·gh\L m nre şi \•ermell. 
„Argintul do lll Ateneu m-a 
bucurat insă c.:!I m.'l'I mult, penh·u 
c« nc(IJO u fCJs L - ca sil vo1·Uesc 
şi eu în termeni sporUvl - o 
„compctitfe ture '', cu cel ma~ „in 
formu" coleclloruirl din int rcagn 
lat ă, mulii dlnlre ci avind un bo
eaL Şi Vt!IOl'OS ~lm.ares lnlelJ\a\10-
r.ol. l n m od speclol m-a bucurat 
apl'eclerea juri ului - ,.cel mol bun 
exponat tematlu cu marclL rom.l
neascll ·'. Coleclill mea apar\lne rl
IQlcllel lemuUce, nnr~Uve, cuprin
zind şi pi~ modeme, acces1b11e 
eh .ar şi c..'Cllec!loll.'.lrllor lncepătorl. 

- N-aş wea, Io nJcl un caz, sl 
trct\'m peste raptul cA atl Ilira! 
exponutul cu numele revistei noas
t"' 111·ofe;;ionalc : „Presa noastră". 

- Fllntcllc. e o np1·eclcre ndusa. 
rl!vislc! ~re ml-3 sugel'nt id~ea 
<·clectie! prin rntwicn sti , olit de 
Jute1-.:santii : „Propuneri pentru uu 
110s lbil muv.eu al w:iarlsticU româ 
ne". Ml-om nlcă'tull un nslfel de 
m ic1·om.uzeu perS.on!l'l, con ltmlncl 
dt1uu p nglnl mai vec'hl, Fll11dcC1 
zla1'i.slloo m -:i nlrn„o; d in clnselc 1!
ccnlc, 1t1r tl!Htclln indi c;le pe 'Mn
cilo şcol 11 elementnre.„ 

- Pentru cel clU'e nu l-au \·hut 
in cx1102itil pulell spune şi ce cu
prln<lo „mlcromu?.eul" despre presn 
Rtllt.'l lră '1 

- Noi, p in(1 ncum. am ro tosit 
c inci termenul dl! colecJle, cind 
t ennenul de exponat. Or. un expo
nat este num ai o parte clintr--o co~ 
lecţie, clo111· un fel de compendlu 
tll el. ln rorma sn actualii, in baza 
reRlemenl:irllr1r F.l.P. (Federni111 
Jnferrtaţ lonolă de Fllntelie). expo
n Glltl nu poote dep6.şl un numiir 
de cinci cudre de expunere, ceea 
co echlvalc1m\ cu 60 de file rie 
a lhum Colcctln mea cu lemallcă 
ele p1·e.~ll. ctt şi cnlec\llle major1Uî
ţii l!XJ)01„1n1 llor, reprezintă o a in
tlta ta cu mult mat 1TU11'C? de p iese 
flln t.e!lct>. Uncie d lnl1'C acestea ~iu 
un mnrcnt C..'lrachn· clocumcnlar , 
nu numai (llalelic,. De plltlll. măr-
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dlc iwştnle emise de Poşln rona1\
n 1 in decursul ani lor a.c;igurt1 -
i ttlr-o oarec~wc m11sur5 - 1mrtca 
Iconografică a colec\lel, rl'specUv 
:i expMatului filatelic. I\ vcm ~I 
tlt'f)seblla ş::mc;:\ d l tot I ma.rll noş
ll'! 1·evolu\i11nnri, ciirturorl şi scri
i tori nu fos t şi ziarişti, unii c!11a r 
<!ditori. Kogălniceanu. sp1·e cxcm
r>lu. cn ministru de inlerni? u avut 
ii:i ruspundcre ş i Der>:irto'l m~01111 J 
poştelor şi - deci - şl-1.1 p:.it111 
onuce o mnrc cnnt ribu!lc la Ol'itn
n!Mre~1 poştei romilne. Aoeasla, ln 
nfur~ prodlgll:iasel actlvllăii ci~ e
dHor şj publicis t. Dar nu toU a
ceşti' onnl'e lli s int prezcn(I !l lJU bine 
reprezl!niu~l ln m :1rcile poş1ale. 
A.qtfet lu! G . Ilar!\, Uitcm<>lell'.1rlll 
p11imelor l?Cl'IQd!C'e rpmilne:;l l in 
'l'r:.insll\,~mla. i s-a dedicat n un\Jll 
o singtmi 1nn1·cli. l'>Oşt:l lll. 

- Alunel. cc c de fil eul '1 
- Ceea ce fac"·m in cadl'l.11 Ccr-

(lulul rllatcHu al ziariştilor, dar şi 
in ~!te oeircu1·i filalelfce: rcnllztim, 
co.1 nprol>nrC!\ forurilor competente, 
ştnmpile oc:vJonale. Cigurati\•e, 
mnrc.tnd anumllt' nni\'erslirl 1m
i;,ortanle pentru. istoria presei r6-
miine. Preşedintu cercului nostru 
rnntell<; Rodlcu Cft'lennu-Costea, 
redactor la revl'ila „ Trlbunn şco-

lli " . are. print I'!! nltcle, grija de 
n urm11rl anumlle date jubiliare ln 

:.iccst domeniu, care ic sin~ consem
nul o - din p lincl 'de vedere rtla 
ll.'llc - !}l'ln pUcuri şi ştampile 
anlversnre. Sporim ssl.fel patruno
n11 1! Ciloteliel cu 1ematlcă jurna
listică şi socotesc cii, cecn ce a 
reali:1.at cercul nostru pînă in pre
zenl. s-a bucur;i l ae aprecierea Cl
l nl ellşlllor şi ele ciiutare d in par
leu l11r. în plus, avem· un spa\lu 
lril'R de cercetare lstorico-flla1ellca : 
vechi publicai H cu ·1nscrip\il ule 
unor nlicii poşta le. scrisori expc
cl intc sma primite ele n:dnc\il şi 
zlMiş l l etc. De pildii, am în colec-
110 banderola unul ziar vieue:r„ 
ftimc.'ltn cu o marcă din HIG7, o 
mnrc:l Ionrte banalii, Dar ziarul o 
Cosl expediat ln nucureştl lui Ml
h!lll Kogălniceanu. acesL „amll
n1,1nf ·• dintl pl~"t>I () val().'ll'e f!ln
Leli cu d ocumental'ii. Nu vreau ..a 
oonb1nul cu exemplele. 

- C.i. atare. ce loc ~ocoliţi oii 
:ar pute3 ocupa a..iiemenea piese. in
tr-un posibil muzeu ni prca1•I 
110W1tre f 

- U n. 1'hl secuJ~ilill"~. tle.s1gur, duc 
tal amdllnr cu mul! parCum de 
t-tJl'Cfa. De altfel, multe dintre mdr
ct 10 rnmâneşti socot ite dln punct 
do \redere !ilatel!c „t'omunc" (O 
sµun adesen, moJ ales copiilor ~ore 
rac primii pnşl in rnatel ie) îmi 
sinl deosebit de dragi alunel eind 
swbilesc mental valabilitate.'\ lor 
in circuitul poştei pe v1-emca cll
ll\1 ula sau cullirula clini re mari i 
Mstri inainla5l. 

- Şi cam <'iţi filA{elt5U liiut 
J>rintre i:azeto:ri ? 

- Nu şliu exact. Unii locuiesc 
Îl\ provincie, a l\li eviu'i si1-şi măr
turlsenscă public pasiunea. Cred 
in„<;fL cli Cer.cui matelic al ziar1::-tl
lor, nvinc! p0ate <:e l mai mic t'fec
liv cl!nlre OOl'C\lrlle nlnielice bucu
reşlene (l.lţeasln şJ . . mn ~u7.ă ca 
unii rilale!lştl din 1·lndul gA7,et:i
rllor stau l n.cicrişi in cc1·cul„. me
dicilor !) pQ4te juc;. un rol ins,em -
1·u~ în jnteg1'llre.1 tot mai q.torcanti\ 
1· rtfhll'llel ln aria, preocupar ilor 
t>ulturnl-educative. E Irnbucur~1tor 
<iii, ln ~ft1ra revlsle f de speciali~ 
1:110 - „Fllatella" - şi nl le PIJ
hll c;~tl !. înclCQsebi rcv.lsle, cum s tnl 
„ Lupta C.F.lL", „Tr1msilvanln". 
.,lt:unurl", " Familb" - ghzduleec 
ln cntonrtele lor rubrici tilatehce. 
i<int Otl:!ln izaloore ale unor expo
z!\ll fllo lellce temallce. Sau d ln 
nturu „ veler.:mUor" fllatellştJ , cer
<.'Ni\lorl şi publlcl$1:1, se' atirmu 
nume noi de publ1clştl. Mă gindt>Sc 
<'hinr di:. ln acest an, cind Cercul 
Illotelic ol zlorişt ilor implineşte 
?,ero nnl de existentă. cu o~zl:i 
eXJl117! \fcl pe cnre~ritm s-o lnau
RUrăm de .,Zlun i>res1?i române". 
1nnnifcst.ate tradttlon:ilii, sii se a
co rde diplome şJ d!s tlnc\ii şi unor 
publiciş ti care, prin s.crt<;uJ lor, 
prom11ven?-ii f!lale1J:l ca mijloc ~ul
ti1rol-cclu<·ntiv de mac;ă 

- Nu no rlmine 'dedl s!l vil 
urăm inuit succ:eii.. ! · 

Ci1nvnrbire realizol1i de 
•rralan l>UMITBESOU 



PRESA 
o· manufactură de ·revoluţie 

Bicentenarul revoluţiei lrancez·e (1789-1989) 

lnlre monumentele durabile ale Revoluţiei f ran
ceze de acum douA secole unul dintre cele mai 
sh·Alucite îl reprezlntA l)TeSa. Libertatea cuvinlu
lul şi Uparului, cuce\ită odată cu căderea Bnsh 
llei şl c:iorisac1~tă in Declaraţia dreph.frfloT omu.J:ul 
şt cet4ţean:uluf, a constJtult cadrul .rn cal'e presn 
a faregi.strat o expansiune fiirli precedent : de la 
c~rca 60 de ziare şl revl.ste, cite existau fo Franţ-a 
1n 1788, s-a ajuns la 500, înlJ·e pri~ revolu\,le, 
de Ja M iuJJe 1789, şi cea de..n doua revoluţie, de 
ln 10 august 1792. 

Acest inten>al, cind libertatea cu\·intuluj a f<>.5t 
practic nelimltală, s-a caracteriza.t prin lupta 
nccrbii între presa Tevolutlonară şl cea contra
revoluţionară. Imruntare.a, în coloanele zrarelor, a 
Imnurilor revolutfonare Ca ira şl La M4rseill<llse 
cu cel regalist V~xi la f'egls (Steagul regelui), a 
l'bst de o violen1li extremă . ,,lnt,recerea e cumplită 
Intre ·cele două prese - aprecln7.ă Jules MloheleL 
in ••Istoria t'eV'olutlel trnncezei.. Te cuprinde nmc
IN1la privind tnvolbu1·aTea acelor ml lloime tle 
pnglnl lnvirlejlndu~ prin aer, biltîndu-se, cioc
nindu-se" . Pe bar.Jcadele revolutJei : „Le Courrler 
de ProQenee" (primele numere s-au intHuJat „Lu 
Etats Ghlbaux"), condus de Gabriel deMirabeau; 
„Le Patriote / r4n94is" , fondat de Jacques-Pierre 
FMssot C~uno.scut românilor p rin ca1da apâral'e 
luată Cată de l'evoluţla lui Horea in „Seco11de 
leu re d'1.m defenseur du peupl.e a l'emptrreu r 
Joseph II" - 1785: „Horea voia să-şi elibereze 
compntrioţll de servitute şi acesL sc<>.1> legltrmenză 
totul1

') ; „Le.s Amaales pa.tn.otioues et litteraires", 
u:vind c.a redactor prlnciţ>al pe Jean-Louis €nrva 
(lnt11e altele, .autoJ• ol volumului, p~bllcal tn 1777, 
„ J.JRfatofre de la Mold41'fe et de 14 :V<a.lac:h le", 
rezultat al cunoaşterii directe a s1ăcii celor două 
p1·lnclpate române, unde se atlase în 1775 şi 1776 
in serviciul domnului G rigore al tU-lea Ghica) ; 
,, Les .RivolutfoM de Paris", sub girul redacţlonaJ 
al lw EJysee Loustallot i „L'Orateur du peuple" 
al lui stanislas Freron ; „Le Def enseur de la 
Constitution„ şi „Lettru ci ies commeHcrnts", tri
bunele lui Maxlmillen Robesplerre; „Le Pere 
Du.ches~", lanSat de Joseph-Ren~ H~t. încli 
muJte altele, în fruntea tuturor sHutndu-se ,L'Aml 
du 'J)euple" (iniţial „Le Publiciste parisie7L6, ulte
rior „Le Journal de la Republfoue F„anw.be"). 
r«!Uat de ~ un cap!H la nitul de J l!.."\0-Paul Ma
rat, şi ,,Les RevolutfO'll..'I de F'f'ance et d~ Braba'B<t " , 
opem capitală a lUl Camille De..cunoulins .• Jurna
lelor poUllce gene1'ale l i se ndliugau foUe editate 
de cluburi patclotlce şi soclelăU populare ca „Lt 
Journal des Jacobtn.I" SllU nLa Bouche de fer" 
(Cercul &OcfaJ), precum şi periodice destinate unor 
categorii anume - „fia Feuflle tilllageoise", adre
sat tAranUor, „Le! .ttren11es 110Honales des Da-

mes" , <ledical cauze! emnnclp&rll .femeilor, ioi 
pentru armată - „L'Araus du departement et de 
l'Armee du Nord", nL'AvnntQ<tirde de l'A"1nec des 
Pyrenees Orie·ntales" ş..n. tn l-âbiim contrarevp
lu·1tel :· 11Lea A ctes des A,pol'l'es" ş l µLe J ourll<tl 
~olltlque natlona1", cai:e trlUm-1 îndeosebi ~1in 
AnlA)lne Rivarol, ,, La Gazette de Paris", „Le 
Journal ro1141i.ste", „L'Amf du Rol" ele. • 

l n Franţa, deverutA, prin revoluţie, ţara polili r:.l 
p1•ln excelenţă a Europei, polfllca vn Ii şi doml
nanta presei. DacA ginclltorll Uumlniştl, care au 
pregătit ideologic momenlul 1?89, au examioat 
tioclelatea pe deasupra, din exterior şl au avaMat., 
de pe platforma ideatică, o nouă viziune asupra 
cond l,ie1 umane, a valo1ilor sociale, con.Ogurind 
un portret teoretic al omului Integral şi al soc1e
tăţli care s!i-1 cuprlndli, presa, privind din Jnle
l'lor, dln lnsuşi miezul mli;curil reale, se impunea 
ca instrumentul capabq sfi opei·c2e p11<>gt~hU1\·en 
pollUcă a m.ooelutul un\~m si S<,!Cltt~ p1·0Jil!s, sit 
conştientizeze opinia pub1lcă $i Ri'l o implice tu 
i·caUz.nrea practică a prlnclpiilor progresului şi 
dreplulul natu·ral, ale ll berlă\il, egnllUiţU ş:I 'drep
lă\11. Perceperea şi susţinerea de c;lfre masele de 
bu?.il ale Mţiunii a acestot· principii a.u Jmprimal 
revoluţiei, burgheză prin program, un caracter 
Pl'ofund populal'. ca.re nu se vede niciiîeri 11101 
clar deci!. .in paginile pret;el milJtnnle · de stînga. 
Factor propulsor pe dlrec1llle fundamentale 
nimicirea VechiulUi ·r egim. a.şeui.rea societăţii fron 
<:<nc pe temem noi - şi, totodată , oglind ii Qdeltt 
u gîndurilo.r şi spei-an telt'll'. (lorlnltii şi wHnlei 
m!\Selor, ahlar a hime.r:elor lor. P\lb11~\H~e. ~1:1t11-
ca le au conse1'vat pentru posteritate ln'laginen ccn 
inul elocventu şi completn a sub.<Jtanţe.J, dJnnmlch 
şi inollel lempernt\11'1 u ~venlml'lltelor; nil d:tt 
expresie lmpreslonantA revolu\iei în lnlregime. 

P1·1n articolele ideologice şi politice, grave $3U 
nvintate, dar tnt.otdeauna antrenante, pel'suosive. 
prin pam!letele lnclsive snu vibrantele relaJari 
despre impetuoasele Tidici1ri ale poporului, c.a şi 
prin reproducerea şl comentarea demersu1·ilor 
person~itll\1lor exponenţiale ale spiritului şi ge
niului acelel generatn combntante, presa potrlo
tlcă 11-a afirmat, pott·ivlt tomrnlei ln.c;pit'llte a 
unuia dintre Cel mal sctnteietorl publicişti de 
iihm<:I, Camille Desmol,lllns, ca o , ,m~/ţtcl""tl 
d e Te.voJuiiet•, ca o verlMbilli "tnite'lleu. 

Pornind de aici, propun<>m cititorilor rev~lei 
„Presa aoa.stră" u n florilegiu de texte. din dU.el'i.tc 
perloclice pa1'1zlcne de a cum douil1.eci de decenii , 
urmîil'lnd reliefarea op\lunllor re!erllolU'e la rolul 
presei şi z!edştilor, la comandamentele superioru•-.• 
în serviciul cărora au militai cu convingere şi 

pasiune gazetele marii revolutll Cranceze. 



(I) 

Rolul presei politice 

şi al ziaristului revoluţionar 
Morii conduc:'Uori şi rmbll

cL<jti ni rcvolu\ft:i au \'i1zul, 
şi 111Ui>Cl<' populare au i;fmţil 

in chip orziltor, necc.~itutcu 
emerglln~(!l unei pute1'n1ce 
prese devotut'e cauzt.!i t>n l1'io
tlcc, cn instrument ni dez
volh'lrll, con„olidli.tii şi np:1ră
rll cuceririlor anului 1789. El 
ne-au lăsnt llplnll m emo1";Jbl
lo despre funcrla soclnl:i :1 
presei revolutionnre ~I ml lu
ncn s.luJllol'llur ci. 

ADUNAlUM ELEC7'0R1LOR 

DJN PARIS (7 mai 1189) 

"Curtea po.'lle să adune ~unurl 
şi u1·m:1le, c.lnr o a rLi lerie mal pu
ler1ueă (presa - n.o.) sunl'l de 
ncum înainte în urecbHe pop<>rului 
şi tot l'el(nlu I o nude" . 

q; PA'NHOTF. PRANCMS, 

J?l't0S1'F:C'1' ('lllart'le 1789) 

„ Ar fll:;~mna ~li aduci o in.„1.11h1 
naţlunll (1•t11Jlle1.c ciiutind Sft-i cle
monslre;d ind elun11 necesitat<':t ~l 
ulllilste:i uceslui j uma! in ch'cum
~u1n\ele actunlc (preparativele pen
tru Act!Jnnrea Stiirilor Generale -
11.11.). 'l' rclJtlie i;dslt lLn nit mij!Qo 
dec:rt bro.5u11Uc penn1u n in$trlii pe 
toţi l'hmcezll, î i1 r;1 c11n ten i rc:r cli 
t)t1tlnf1 cheltutalîi :;I lntr-<;1 rotmfi 
1:aru ,s;) nu-l p lictisea.."!ci1. Acest 
mijloc e.stc un ?.Iar politic s,lu (1 

m1z-> tii : i;ingurut mijloc de pregll
li r <.> f)entru e> natlunc nume1·on.~(1, 
:-.t1 inuorn1;1 în Posibil1lăifle sule, 
puţln antrcnulli Jn lecturf1 şi care 
cnut:l sa i>CJ\pe de Ignoranţă şi a
"i:'ll'\'lrc. "F.'llr'{I gn?.c:le, rt>y.qhuln din 
Aml'1"ic:1, 1u c111·e FlWl(n u pu 1·1l
cipat t~lorlo~i. nu s-m: fi 1nrl11ltult 
niciodată„. Gu::-etelc sînt :lCCIC.'t 
c:irr au smuls l r lnnda clin sl:1re:.1 
de :t!>Ulle şi :1bJcc1re în eore o tl 
nt--.:1 P ttrlnmt:ntul englez ; g.117,eL:!h.! 
conse1•vă pu\ir1a libe1·t.ote p ullliCii 
<·arc m:li exlstii in An-glia". 

L.E PUBLICIS'VE PARIS11.;;N1 

PIWSPECT (sep1embrie J789) 

.. Aslii.d cînd france?li şi-nu 1·c
cuccrit libe1·ta~ cu arme!~ !n 
mînn. cind clespolismut zdrobll nu 
mnl ind rilmi:şte sl'l ridice capu I, 
cln l.l perl urbntorl I si.ntului au fu&t 
puşi pe !ug(I, cinci 'duşmnnil 1:>:1 
l'l'if<i Rînt oblla,:uil ~ se 1Ţ1t\SChc1,c, 
ctncl 11mbUlu <,lcşllntMft . se terne :jU 
se me1i arotc. ''inc.I barierele pre;ju
ili.'<'1ltifor sini ln pămînt pe.sic tOl 
da1orît:1 gln.~ulul 1·aţlunH, clnd 
<11·epturlle <Jn'\ulul şi cetii\eruiulul 
u rrne:ui's s.â ne consacra te, l:u• 

F1-an1a îşi n'jtcaplti Cericit·en ele.! I~ 
n Conslitu\le llb1211i, nimic nu ttr 
t1·ebui sfi se opună <l,1rlntclo r nn
\ÎUt\îl rlccil Joc11I leicilor 1?rec<11'11'l'-
1)4 lc.! şi p11~lunilor in Adu nt1t:N1 1·('
pre7.en1nn1ilor 11nl. 

K'\ le dhtorio intelep\ilnr si1 pr<'
~iitw1sc;.i triumf1,rl m~rllor n!.lcv(l
ruri nwnile :;ij <'Onclucă lu clomnin 
llbt:!rt!llil Si Io consr1liclnreu mmc· 

· Lii!M rerfcil'ii publice. D e aceea. cţ•l 
nl(ti pldcu t clar ce po:\lc fi meu I 
n:ithmil. ln Îl11l)l'('junklle nctunle, 
_qnu m::il dcgnlf~;i slnRurtt sc11len1 (I<~ 

.. 

L' .1. M I u.U P t U p l. E, 
o tJ 

1..E P 'j.81.fCJS;r'J;. 1·~RIHJ!N, 

}OUk:fAt. l'Ol ll'IQH J)T lW'AU'l Al. , 

Jiu M.MA~T. •1uc1uclc;~O!fr\n.lklla P.i1I~, 
4IJ #,orîcar ,n du Plan Ju:o11JCi1~1io11, tr<. 

1~ ~~ \'ia. impnMc YC.-.. -

~Dia falMCli 11 ~*re-: 
~IÎO!I ~!>•~'1>{'tl~ l'.lo111i dii l'cllflei 
~~ 1104/11~\ it,„ c'IP1&il Jt la riiro

lu1io11 •n Juv~nau. 

, Evl~1 • 
Le 'J ! ~ ~o( h~1"a .t.. foir , l'11a 4es c~ 

... clpi1111•. ipdlcdma llal; ren „ rac, 
i;i(onu „ irJacnl ok r.,.., .lariMa~ . 'I„ 
rA.i • NkJllt .„oit '"' 1ţd11: "" Nu111tr• 
Dii ii ww1 ~Jn1 a~ da c~~~ allita fo..,. 
lifd 1 & <Iii l'icrlv~ iocuil~irc-ilPP!lflll~ „ 
l~t de jlatro~ 4lc 11Jll~e cv11111111\CiAhc , 
!fui •"'lr 1ll1at rilr IN'lt. cnmr1111. /. l'inn.ti1 
te J'i&nc ""III• d1 V w 1iaîo11 fle' hem ~pi.rl
W;a ' Ic ··~114 l*'!l 1 ,„~, tdbaihRort 
4- ~a-,9 F~l(e, f•lt enii„ l'Wi1 na. 
wtNI a n.i. t11111 ,_,.,..._"111\, "161t1toz 4t 
~Ic- \ lf IMI ; ~III Cfk- J4I St. ~m;J'2 1 

Antologie 
cnrc n1·a nc\'Ole, ar !i o roaic pe
r ioclicu, in cnre s-a.i· u'rmul'I cu 
sc1i1cilutllne lucri:u·iJe Slîlrilor Oe· 
flt>rn fe (devenii~ Adunaren Cc.msU
r1111n Iii - 11.11.). s-:ir rearnin 11 ne· 
conlenit prlncfp llle sllniitoas~ s-a.r 
tLo;igură trium!ul dr~p1urilo11 omu
lui .şi prcciz:1 d repludle cela\t'Qnu
lui. s-:ir 1·<.•<wmanda organi?.a1•en C<'a 
mai r>0ll'ivi tli a unur guvern res · 
pom.abil, rnijloncele ele n inlfltt11·11 
cauzele n~ll!W(lC!1•ilor 'S13'.'lUltil, de 
:1- i l'l"3tnuill uni L-itea, prospe1·i1<1 t~·a 
şi p.1c..,:i : nccsla este planul 1lt.' 
car„ şi 1-nu Impus autorii 1.iarulul 
ile fulii şi publicul va avl'!l snt is
rac.lin ~f1 \•n1b1 cil plnnul \"11 fi in
d~llnit în mQ'J i;ct 1,1 pult~. t>-•lrlvll 
puri~'!\ li \•etTerllOt', tn1inclt:1·ii cu~ 
nu~tln\<!loi· şi succeselo1· ml'i·it."l te 
utu 1ucrîirll1w J')OlHlc~ n1e 1·etluclo-
1·u1u1. celt1lt:hn zelo!i, i:nre s-o sus
lr:l..<: timp indeiung:it de Io 1weoe?u
p:\ri Ic pl'lvi nd propria l'=P\lln\I•' 
spre a putcn servi cît mol blnc 
pnlriu, şi ul drul nume va li in
::crL~ print rt· Cl'll' n le cllbt>rnlorilor 
i.!I. 

l11kltd1:aunn pnno cJomnulUI Mn-
1.'(l.I n r~~t 111sp1rbbl nunwl ele 1lr:i
g1l.'lle:i pttnt1·u ndevi1r şJ pentru U· 
m::.lflil:ilc ·~i nu J:ih'ii e[<!ll'turl 1-nm 
putut bh1ui m•ersiunca falit de 
u1rîbult·cn nomelul Rlill unul zlnr ; 
Iar el sl-3 <.lnl. tn cele d i n urm?!. 
COll!tÎllH111ninlut. c!ili'iuzit clour de 
d<>rlo\fl ci ~ a foce ca idullc sal 1: 
~'l circule mui repede. şi de a apl\1·11 
n)lll Nicace cnw„1 t.>QPOrulul. 

1:-..nl mntl de tl(>l'l n·\u de n nu 111.'\.0 
su HJ:>tu•il 1\leti un ci · ţie mic fri1g
ment care su nµ fie demn de pri
virllc p ublicu lui, el n-.a voit sfi 
convim't nici un !ci de nll n.ngn
J:l.mcm cu coloboralorl i d t1eîl ucel:i 
cl'i ci SA! vor mi1rgini să-i furnizeze 
foplc bine conlrohrte. Astrcl, !lt.'
.care art icol C?e \'tl apn1•c rn ?.iar 
va pu1·t:i sigiliul silu. OllllQir1,1l va 
111 .4u11prlhs ucl~ea de cuuu..nn1,n 
ltlt!Hur . dor vo gâsi in totdemmn 11-
berl.41.l...' f6ri.t liccnte, en~glt.! tilril 
\iolen N. intclcpciune fftrii t1bnkri ·• 

Jea11~Plerre B r/.sSot, 

L E P-ATRJO'l'E F ff..4.NQA1$, 

ol ddl/ea 1>roSI>Pct 
(a:prlrle J 789r 

.., Ace;i;t l'-lm· va fi dedicat in tn
lregime reJIL'<'.litrii pl'ogrest'hlr rc
Vl'lu1iei ncLunlc.„ Respectul ct•I mul 
slntornic pentru dreptul'ile p1>{>(iru
lui \-:\ c.>:1lu11r.i 1>e u111uril sâll'. 

GlibritH Riqm.>1,I de Mlrabeatt, 

LES 11:T.<l'l1S GCN.t::flAUX 

(li mat 118.9) 

„Gl'aVoasc le muie: dobîhd<>Se ll11p!\ 
foar1~ rnulL 11m1> cultul naţiunii : 
d~tul<! 2l :.1re, datule toi le ~ln t , 1 
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Antologie 
Ic vor fi ®nsactale. Omagiul nos· 
tru este rezervai muzelor 'cele mal 
aevere : Constituţia, Patria, Libc.r
l<,iten. 1\'.uevăcul, lată Idolii noş11·1··. 

J„ES REVOLtl'NO'NS PE PARIS 

(nr. 1: di», 12 'luli<i 1789) 

l\lo~lo : „Ce-i mart nl se ~H' mari 
1>en t11J c;ă . noi. s'tăm în genuochl. 
sll Lle rlcticăfn !" 

Jean-Paui Mat at,. 

V AM I DU f!E'C:/ PL1$ (n~. 27411790') 

,.Ljbertaţea "u este ~ deplin 
asigurată decil. niunci cind este 
foi:rnat 'Şl spirit„.! publlc ; odkii 
·atunci 'tind popdrul rşt cunaaştc 
dreP,lurlle si d.aţ0,dilc. 1.$1 1ace o 
Idee despre oameni, .despre dorln
tele care ii pun lt1 mişcare, cind 
nrţ! .1> plil'ere despre 'a~n{I\ auto

,N ~~IJll, I~ pătrunde SCOjlUrUe ~I .se
siz~n:>J capearlelc pe care aceştia l 
le blt ind. Acestn este telul călt'c 
cnx:e sct ' l f !Qril pub1Joi, slht datori siL 

iudrun1e nnth.mea"". 

·~mme Desf1lou.H.ns, 
'LES R$VOt.UTlQNŞ 'DE FRANOE' 

t'TT PE ,i=JRABANT (nr. 111)'190) 

., Atilăzl, tiari~l'il îndeplinesc . all'i
bu.tlile ministel'ulul publlo ; el clc
mll.Scă, dec1·etcază. regl cm cn lt•ay.U 
p~ c11te e.xtr'nr,n·dlnară. absolv;\ s.au 
oomondă. ln Ci~tlre .zl. zlarişHi ur
ca la tribuna dezbaterilor şi se gâ
sc~C lt'I rîncltit ilc lor voci rlc !i l nn t-0r 
ea1•e' ~:r .rac au~ite Î3 c.:?le ll'l d e 
dt•partamente. I.«>curll~ De.miru a a r.
ct:Jla nu costă dcuit: două paru le 
(pn•tUJ unul excmplnr de rJar -
n.n .1:. Ju1'na1ele se 1~vanra iil fqc
care dJtnlncată ca m<1tli:I ce1·ulu l .5i 
clnclze.cf .de >foi, asemenea soru1t'h1i. • 
1•ăs.1'1' zilnic pen·tru a lumi11a {ll'i
u,1n tu1 u . 

A1tacha rsfs Oloot.s. 

PISQURs I N ADUN'.AREA 

LEG lSL!\TfVA (9 şepterrtbrl~ 1792).~ 

MONITEUR 

., Arta lui Gu'tenberg va fi inlol
Q<!aUl'Ul prlnţ:ipal~ l MS~l"U vehicul. 
Ace~t.ă m~re artă v-a I~ou_t ~ 

deputatu A~unării L~gl,sla'live 
n~n.) nu doar manc\atarH a 03 ele 
i.luiiaiLam~nbt nici a 6 '0,0,(), de. can-

PR IMA RlilUAXA~E 1N PR ESA DESPRE MOMENTUL 1N1'J!ML 
,A L MARll REVOriU!PU FRANCEZE, CADEREA B AS'flLlEl 

J0UftNAL c;,e,NFJR1H. n~ F:TMNCE (18 iu(le 17119) 

Lw~ cfp_cranae~ qu·~n a,voât co~es ~ ~rflt 
dans r Afl'emblee , gue le ca~me §.l" ta :illic6 
fc r~taf>lifoil!"1t hic~tat ~ Paris , (jrenr , 11,tiet 
dans l'apres·mi<f I par lcs nouv.elhs }(&&'on ip,rft * & 
fur-tovc part'anivee pt~Ritce 4~ ~.le Vicomue tl6 
NHilks ~ qui Âr part â rA••~lle ·de ce:~'"d •woit 
vu lui-m~me, qqe toute ia Bourg~oi6c de ~ 
•teir ·en armes tP a>~duite '$(, difCiplla~ P 1" 
Gardcs Fran~oifd ; g~~eue atoit cnlff~ ifes · fa„ 
Yalidc$ Jeş cao911s & les fidil' ; qot ta Bafti~Je 
~Yoit it~ pri(e d'aR'aut „ & qne- M. '1/t>L.11•~~' cpn 
en·tfoir Goţivemcqr , ~ qui „ 1pri• u·oir Jai~~ll
trct ~au1 Ies <?ours.uorccnain nomhre de, CÎIOJ'tllt, 
a•o~t 'fait levei: Ic ponr-lcvls & ria:tr fur eu•~
•voit ~ce ~tge; ~· M. '-' Fhfllll1, i!Prb6c 
d~s . M.arc~~dS, ayoie fulii I~ ~e Con. 
„~tU u Iui to... Sp(!Nnţelc cue m ljtscrll dlmhuia•a lu Adunare CAd 1m a.r.c<1 
N~llonalll, oare-şi 'desflşu.ra 1 u~rt1rlle ta; Vl!ffalllus - J).n .), el.I lloJş.tea. ~f 
ctllmql "" .Tlllilnb lUsoril tn P llt'ls , nu fost dcmllntJte d 11plli amJozA; de v,eiitllo 
prhn~v, i;nal .a lCll, prtn sosltca pT.cel11'L11tt 11 domnului · ' ' lq>n·&e cl,c;. l'fglllJlcs~ 
C"J'<I .,. i'l fol!mat A\1un"r;11a &ll!•ttrl' ce,or ~jl~utc de el ln•·• oşl, anume cll' ioatA 
buri;liczln {c~ vc:'CJtlul •ens de , hmilloi'J al orqulul · ~ n.ri.) dl n ~arţil era 
lnannat~... cA <ia p~tuue tunu.rile ol plişW~ de ta h la tul ~vallzllor ; ,c'l 
Ba111 llla tusuc luată cu .a:1111L . • ". ' 

Dll.'J!4 cum 1J1J ucrd.e, ace.$'! e 11e11lmcmt de lmport.an./4 caplfoLd 'IL l•JŞ,I 
'n 1rnnrar a.bio du:pcJ J>1Jlr11, rua ·~I l!i mod lndlruct, ,cu .o, şţlT:l' adţJ.ş/I 1a 
c11no,cm1a. "-c!ttnifrll Natlortala, a.işl Zlorul ~e 11p4rca po Jrt~c:fa iv~uucr 
Salnt•A,ugustln, la vreo i; 11tll de 1!14!1,rl dePtfrlarc 'de aa,~flla. 

toane, el repr.ezen'taatil a 'douilzecl 
ş:! clnţl d~ milloa+le de oamenl11

• 

JOU RNiAL DES 'DS'BATS 

ET DE 4A ,COR'RES.PONDA'NCE 

.DE LA soc1m-e l)])S JACOBJ'NS 

(nr, 355117flz.}' 

.. V'o.m spune intoldc<1unu adc\•ii
ru.t. fo,fre;;ut ndcvăr, olmic deciJ 
a~leviln11... Cu amici~ ade,·urldui 
" om face să amutCi!~Cn inlrl,gil $i. 

calomnia". 
~ 

Maxî11ţîlien l?Qb:a$ptcrr~, 

LE'l'TR'E A SES COMME;PTANTS 

(nr. lll792} 

„Va v-0i infă,~lş<t r;o rta marilor 
·ev:en imonte c<tre trebuie să stator
nitc:nscu .desllnl!l Fra.Qlcl şi al lu
m'i'i ". 

~• au iN;:~ i·Nu-~~ 
~ D E F R A. N c E.„ . 

T ' ·~ 
l,!U),/~ ii /a.t IJ'!· 
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Antologie 
1'\ilarat. 

LE JOURNAL 

DE-; LA R~PUBL1QUE F'RAN<;l\ISJ-; 

(11r. 5JIJ792) 

„ Nu Lac parte dintre acei ce re
clamă libertalca ncllmilată a opi
nlllor ; 00 nu lrebuic sa fie neli-

mii.ală Mct\ pentru adevăratll pn
cle,nl ni Pa,t11~1... -111 i;lsternut mo
dern~ilo1·. salvare.a publltil ...csle sa
criCic<1U\ unul rats umw pcn tru u 
mnnitutc: e..•i vor să fle lăS:itc duş
mu11ilor rcvoluliei 111Jj}oacelc oe a 
utitn d1sensiunllc. 5ub pt'efe..xtu l cl C! 
u nu ufC?cla libertatea de gind1re ; 
liberlutea de a zdruncina :;t.,lul, 
st:b prCte:-.'.lul de .a nu stinJcnl Ji
berlutca IncUvldUnlă : liberlutca dl' 
u merge iă conspire in striiini\h1te. 
:>ub prl'lexlul de n nu aduce a lt11-

~cri Ubca•ll\111 ele H ciilfilorl ". 

(li) 

Revoluţia şi forţele ei motrice· 
Presa r>alrlollca a subliniat 

cu deosebi tă wric neccsl t o.tCIJ 
lncxorubllă a revolu tiel. E.sle 
marele ei mci•lt cfr - lmpo
triva husu:1·l10 1· publicisticii 
a·cgalit<llJi agonJY.ante. care 
iniblnau ura cu dispreţul 
f;irn de rnos~le populare" -
a pus pregnant i'n relief ude-
-v~fr11l că in <h.•.sHh11rarca cve

nlmantrlor r..,lul dCCll'iv 1-a 
::wu t J?OJ>o.rul. cii c\ a fni;l 
mo t<Jn1l 11evt•l11llei. cure cl"
toşa Fr:inta <Ic anacronicele 
rindulcli Ceu~lale ~i o !ru<cria 
pe !11.gaşul de;,,vollârll dcrno
ci:o tico moderne. 

B r issot. 

T.E: PA1'RlOTE f.'1M NCA1S 

(11.r. 1 dl·1t. 6 mai 17119) 

„SU!re;i ;i lrelA (în corn ved~a 
expresia rfr baw <1 natiunU 
n .n.) are d•• par i.ea. ei drcpt1.11 şi 
puterea faptelor. Prin dreptul său. 
ea trebuie să. 'fîe liberă ~I pu\e,re;i 
fap1elQT crrc ca ea ~li albtî o· Con
l'tilu\le. Cind Luminil!l spiritului şi 
ml.zerin au nllns conccmltetil u1ll
mul ,gt·ad 1n un popor cat-e pu şi-a 
pierdut in întregime slm\h'Ca sl 
energia, trebuie ca ci să devină li
ber sau să pia.r.fi". 

Dcsmou.ltns. 

LA FRANCE LISRE 
(1"'1i-il11Ue 1780) 

"Fiat ! Fiat !... Da, această revo
Juţic, aceasU\ innolre se va infăp

l'u'I : nici o putere din lu.mc n u 
este in stare să o împiedice. Su
hlim re.zullut al fllozoîîel, ol liber-

•) •. Nu ex.Ita.~ secol ni I 1mJnllor ocn~ 
Iru plrbi: - alnma Antoine nf\•arol !Jl 
,..zw Jr111rnnl notltlouo nttllon\)I·· din :.1 
111,111u11U'l'8D : rt1 nu est<' nici francl!:GI\ . 
nlnl c~ICY.4. nici spanlol.i : olC!~::i l'SiC 
fn orie<' timp el tn 1on1c 111-nte aceeaşi, 
t otdC!aunn ('nntt>nl!i, 101clY011nn nn1ro
DOtni;a„. 
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liiUI ş i al patriolismulul ! Noi am 
devenil de n.cinvîns !" 

El11sd<' f,,ţJ 11.;tat/01,, · 

LES REvOLlJT TONS DE PARIS. 

(nr. '131179J) 

„ Acest cuvfot atit ele runc.st pen
tru regi. cu\ltnlul rev<llu\ie. impo
tri va a l.oL cc f!I! u nclleşte peri lru 
n - 1 01,r l, a a,luns pină Ja -ut"CChLle 
r (•po1·ulul. Trhnb1ta judecă\il de 
upoi ;i răsunat in cele patru col
tur1 n it.• Buropei. Dln fundul mlir
mlnl;Clor scn•lţut.11. pamonli ..llll 1111-

~it-t): ci .s. • cleştcapln. scutură col
bul prcjudcd1\llor. ~Cişle linlollul 
oa.re IL• inluncx:t1 vederea; ei in
U:evlid in Sfll'~lt lumina11

• 

Robcspief'r<'. 

D ISCURS TN ADUNAR.E.4 

LEGI S J„ATTVA (2'T aprUfe 1791). 

MONJTEUR 

_Ci ne oa.L'o n lnUipl1.Jll glorioa5a 
n<>ru;lrll a•twolu~le? Cel b:ogall. cei 
-pulernicl ? Poporul slngu1· putea 
sil o doreal\cl'i şl sâ o ~call~~7.c : 
din aceeaşi pricinii, poporul singur 
poat~ mt o susţină". 

Mţihit , 

L'AM I DU Pf.'fiPL:E (11r. 667111921 

„l'tcvolulla ma a !ost infăpluitn 
şi sus\i '1Ută deci't de c.lasclc de 
jos, de muoc.llorl. ţilranl. plebe. de 
nceştl tlezm()Şlenl\i pe cai:e bog~\ia 
ne1:uşlnntă ii numeşte canat14'' . 

Georpcs-Jarques Danton. 
DfSCURS I N, CONVENfl'IA 

N A 'flONALA (13 aprilie 1793) 

MONITEUR 

„Geniul Uberiătii este ac.ela c.ire 
a Jnnsnl carul revolulleL far pr>
porul Îll inlreglmea tul n mină". 

Rolul P.OPON luJ de factor 
h<>lli ritor n.l revo1utlei n-a fost 
pre1.eot doar 1n elaborate 
duddnare, polilic:e, ci masiv 
llu.s in evidf'!n \ă ln relaHirlle 
dc.~pre amplele mnnircsl~1\ ll 
publice care au murcal abun
dent epocn. rtc1Jroducem, ca 
cxempUiicnrc, un Cragmcnl 
dintr-un rcporluJ cons;.icrnl 
morii dcmonsLTalll din 20 iu
nie 17{).2.. organizalc Ja Paris 
pentru aniversar<'n a t rei ani 
fl e la J1n·ilmintul din Sala 
Jocl,llul cu ll)ingeu. cind Sla-
1·ca a lrela s-a prodamut 
Adunarea Nalionali1. (led rc
prczenl<Jnl~ unică :i lnlre&w
IUI J'lPi>Or. 

f,ES_ RtVOLUTJONS DE PARIS 

( 16-23 iunie 1792) 

„ Douâ coloane de manlfcsian\I nu 
pornit, una de la Bastllla, a~to tic 
1.1 ŞalpCLt•lere. .,cu tablele DJ'ep
lurilor omului in !runlc'". a.şcUitc 
intre mal multe tunuri„. Numeroo
se tnscrlptii, care nu anuntau niş
te bril;an;,,I ·Ce ascund scopuri in
Lunecate. en1u l'ăspîndlte de-n lun
i:ul cortegiului. Se putea elfi : 
Na(,iune-teoe: Ch1d patria. e·ste in. 
11ericol, tott. san--oiţloţll 1>11 r îdlccl : 
T,rala..~ca Ad.una.rea. Notron.ald; Aviz 
lui LHdoulc al XVI-lea : poporul. 
sil'tul de suferinf e, v rea libertnt4!4 
depli.11if ·sau m oartC4; Not 11u twtm 
dccil u1Lifcuea. liberrateat Trlfia.sciî 
ego lilo teci ! °; Poporul, garda. 11aţin
'"'lă, nu shi,t·em decît 1m tot şi nu 
urem scI / lm decll un tot„. Aacnst~ 
mti'l'time de o.,menl. de lnale vir
,-;lele. in tot relul dl' veştminll'. 
inarmntA. ca în iulie 1789. cu ce-i 
căru~c in milnl, mărşlilula inlr-o 
dcznrc'irnc care nu crn c1ccît apa-
1'f'ntâ. Nu era " gloalî'l . ci înt regul 
PQpor al primulut or11s cl in lume. 
plip do sentimentul Ji bert:â~ll şi 
)lălnans de rcs1>ectul pentru legen 
r>c cn1·c ~i-a dol-(l. F1·ulernllnloo 
l'mo\lonantă !)I egaUlatcn făceau 
llll'lgW·e onorurile aceslcl săxblhmii. 
in care se ~ase.nu emestecatl. şi l~i 
o(ercau bratele. membrii gi1rFilor 
naţlonnle io unifl'lrme şi Cii:ră unl
rorme, pe!ll~ do\,li;î 61,11,e (le !n vulîili 
c•entenarl (sic), un nuu·e numll r de 
femei şi tine1·i <le loatP. \•irslele. 
foar te pu\ini epoleţi. însă multe 
bonele 110şU ; lo(;t -c".irbuna'rîl. lo\I 
$!luhorll din hale se oflnu în bună 
rindulală. Prinh·c a1mcle de toate 
telurile, Cll care ac~asUi m~~i <le 
onmcnl ora cchipatfi, :;e zărcou 1·n
nn.l-rl verz.i. buchete de Ciori şi 

mănunchiurl de spicu <.Ic griu. O 
buoul'ie llbt:ră lnsuiletc11 aceSI ta
blou şi .se răspindea tn rtndurile 
pri\•ltorllo1-. iar pe măsw'ă ce lna
!n l;i, ad~mar;ea clcv.eneu l.mensl.i •• . 

Cons ta ntin ANTIP 

(Va mma) 



CITIM ÎN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 
l\fihall Eminescu. l?rimitn 

zdrobiloi:Îr~a ştire cil morele 
nostru poet, Mihail Emines
cu, a lncetat din \'la\ll Ier i, 
lu 4 qrc d lmine.n\a , in casa 
fle siiniil.c:11te a cloclon1llll 
Şuţu. 

Soarta ~ voit c:i ace..-;t ~o
niu, ca1·e Tn atil de pu,inl 
ani 11 imprimat Uleralurli 
nonstre o cale nuuă, co1·c a 
intrupat în versurile cele 
mai sub.Lune shnUrea adincă 
a acestui popor, siS moaru in 
acea virstă în c:arc allil d'a
bia încep a-şi pune la Iveală 
11ersonalllalea arllsllcâ. 

ln Eminescu nu pierde nu
mai Llteralura. Accsl om 
rnurc ştiuse să int rnpe7.e în 
e l gerilul - împreu•nfl cu cc~I 
mal :{ruinos caracfor. („ Uol· 
ver8ul ''. 1,8 Iunie 1800). 

MJha ll Eminescu. SlrMud
tul şl genialul noslru poet, 
care cu pulemlcul (armec al 
6J)îTituJui său adinc şi ol-
1 runzlitor a dat un nou avint 
poezie.I române, nu mal esto 
între oei vfî. Lovit de o boa
lă crud! şi nemlloa.sli. Emi
nescu s-a slins in rtoarc;i 
vft~lei, lit<;ind un mul-o gol 
ln lile11a~u1ci ·romiinl1. 

Poe'.dlle · 1u1 Eminescu sunt 
viul mo111,1ment ce-i vn i:lo· 
rirlca vecmlc numele. („Ga
zeta 'l'ransllvanlcl", 20 inni• 
tU89). 

Eminescu. Eminescu nu 
mai esle. O fericire penlru 
el că a scăpat de dureri. o 
durere stlşfeloare pentru l\B· 
thmea romană. cnrc spe1·.1 
slH mai reaibă. c<\ci l..a 
plelldu t pentru tol dc;1una 

Români, de.scuperi,it-vii cm
pe.tele şi p.linge~I olerdereA 
nefericitului vostt-u Eminescu. 
l t zieem a~llo Iui Emine:;cu. 
dar .EmineE<?u n.u o mu
rit. Emine<;c11 lrlileşlc. Emi
nescu va trai în vecii \'cc1-
lor prinli:c Românl . 

Adio Emfnesc;1,1. udlo suOftt 
a posfaL („Rlsholut ••, 17 ill

nle 1889). 

D. T. Malorcscu n luat inl
tlativa pentru ridicarea unul 
tnonutnet1ţ pe mormrnlul ge
nlalu1ul noşLr~ poet M . Emi
nescu. 

De asemenea, se organl
zea7.ă o su.bsctipjle ca să se 
ridice maestruJui o slatue pP 
uoa din ple tele dln BuCll
reşti. („Universul „, 21 iun!" 
1889). 

Em inescu. După cil aliă 
„R~mfmul „. s~ \inul ln Bn
lo!Z<lnl o adunare a adoralo
rtlor 1ur Eminescu. in .s<1l9a
nele redacliunli ziarului „L1-
bettalea ''. S -n <:onsUtuit un 
co.mltel ad-hoc. cal.:e su albă 
insăl'dnareu cu s\ ringcr~ de 
rondul'!. nece~re pentru rl
urcarea unul bust mm:elui 
pt>ct. C:orcsptrndcnh1! din 
l aşi ii seric „ llom;·111ulul ''. că 
!llilj multo pc1'So11nc din acel 
or.iş nu lwtl i n iţiat iva de a 
tia le o medalie comemorativă 
în amin'lirea lui Emlnc.'lcu. 
Dup_ă cum ndaugă coi·espon
dentul. med41.lln s -a coinan
dfll de.jn in s1rillnălalc . . ,La 
Revue ele l'Orlcn1 ·• ce apnre 
la Budape51.n ct>Mnc1·(1 in ul
(im,u-1 număr un •folle~n 
inl l-eg decedatul ul poet .Elml
ll<.>$Cl.I. „ La· Revuc de l'O
rient". î nl're nlle mtilte clo
gfi. iochele arlloolu1 i lcind 
că Emfuescu e unul din c:ei 
mni mari Poetl a1 României. 
("Gazela Transllvaniel'', 20 
I unie 1889) . 

„ Epor.a" şi „ RllmlinJa li
beri„ au 1nccllll a mai apa
re. In locul lot insl-1 ap:n'C 
11n nou 7.iar ConstltujlonaluJ, 
<:a[e c c)ri.tnnul ~n1purllor cc-
101· două 7.lare fu:v.iona1i> 
(„Gazeta TranNllvnnlol". 1,s 
Iunio 1089}. 

Ziarl.sfica d in Bucllrcştl 
Zilele aces tea a incelaL in 
Bucureşti un stima~ Ol'gan de 
publicitate. 

_Româ-nin ll bC'ră ". rlirlgea
lu de distinsul publicist şi 
profe,\;or O. I\ 11g. Ltlur tan. 
Oul ulthnul ul repre7.e:nlanl 
savant <il şconlci clin Blaj, A . 
'I'l:eb. Laurlon, şi-a inchis co
t!OO:ne!e 1h lcare cu iff)cul sa:cru 
Jt'l păfrlotlsmuluJ CJ"tl cu 
mutlă clildurll apărulll cau
zn români. 

Prin îmbrăţişarea cauzei 
româ ne işi atr~c ntenUn
nea slrălniilA\li asupro-i si 
râ.<;pum:ind IJa asplra\iunlle 
Rtimimilor ajtinscse să tie 
cel mai citit zinr din laro : 
avc.>a un tirnglu de la 7 pină 
la 9 mii exemplare pe zi. 

·tn. prlmlivură ani,tlui l864. 
.. România l!b<!ră'' îns~ deve
nind orinmul ~rupulul ,.ju
nimisL'', 11 thcepul .<iii 'I'! miş
\e m.im:ii ln llmltelc fnguste 
ale polftloii mlllt:tnl~" Din 
ncest moment mnl mulţl 
scriitori tmn.'>ilvănenl şi -au 
luat • rlimas bun" de la r~
dact;iune. („Gazeta Transil
vaniei", 23 Iunie Hl89). 

Un s rat. Ne-aduc()m amin
te de un sra~ pc car-e li da 
zinriştllor mareic democra\ 
C. /\. RosetU : 

- Cind luaţi apărarea u
tlei chest ii - zic.ca muh re
aretatul Condalor a l zlaJ:\llul 
„R-omunul" - nu vă. mul.tu
mi\ I n wna1 s•<> atingeU, ori 
chl11r s-o tj.raiatl sumar in
fr- un sfnAur nrLict>l·, Ci Cacel i 
o camp:rnlc ln regulii, dez
Vllllali-u şi i;lărultl a.<;upra 
ci, pin6 cind accia care pot 
aduoo lndrepl.area silili vor 
Ci n Q face. („U.olversuJ", W 
Iunie 1860). 

ŞUm cil exlsUi o lege prin 
ua1·0 loti t!Pografil sunt da
to1•l su t rlmealâ oiteva exem
plare dl'n lonte lmpr:lmalelc 
for ojbl ioteclj Acaţieni'te.i şi 
blbllot.ecllor stat.ului ~j.n fia.şi 
şi Bucu1'eŞtl. Noi am fost cel 
dlntil care ne-am supus a
cestei obllga\ 11. 

E chestia însă că trimlte
T-ea aceasta se face, conform 
legii. printr-o a treia mină, 
prin po!Hle. Mlel. so inlc
Jege că lucrul se cam tăril
gă:ncşte şi ci\ se inlimp!A 
incurcllturl şi chJar p ierderi 
de !ol. („UnlvcrsuJl' , 12 tu
nie 1080) . 

Dh1Un0Uwtc. AllÎim cu pl~
cere cfi erUdHlil nostru com
pnlrlol dr. A..~lcy. Iilnd de
ja membru ul ~oclelălil de 
chirurgte din ParL" ast-ăzl a 
clşU~at o nouă onoan~ nu
m~nclu--sc in unanim!Ule 
membru al ~cietă\11 de me
cliclnii p1·acticl\ din Paris. 
Noi cunosdnd greutatea şi 
N>ndHlunilc penlru n i>ulen 
~tri\oote in asemenea secle
Lfi~i 111 a t>L~lea sta alMul'i ou 
i·nviltntl cm : Comit] Pe.tel\ 
l'J'crr l Ion. Polnlon. Te.mer, 
Verneull, Tr'Claţ. Jaooud etc. 
etc. relicităm din inimă pe 
d-l dr. A.~sakv. care prin 
slilntin şi caracterul său ştle 
să se f.acă iubit i:I respectat 
Pt'Chll lndcmi. („NaUonaluJ ". 
21 Iunio 1889). 

Medall.all D-nil Grlgore6CU 
sl Valdubea. ~ClLlptorî. AU 
obţinut m t-dalli la e."(poz!Uu
noo clin Pru-ls. Iar d-1 Stouck 
rnt?n~lune. Pinii ncuin dţ!ci au 
tost recompen~al 1 ln , :;ecl la 
rnm iinli : Dnll Grigorescu. 
Mirea. Oeor~esci1 si V alclu
ben. medaliatl. D . St.orck 
menţiune. ("Un iversul". 29 
Iunie J 88!ll . 

Rubricii reali7.ată <le 
Rodica ŞEBBANESOU 
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Lucrările 

celui de al 52-lea 
Congres 

,al A.l.P.S. 
.,,.._~-~ ' ~ ~~~~~~~~~~-

D upfi Asia (Scul Ul87') ş i Af-ltk n 
(Kinshasa 19138). Congresul Asocia
l iei I n ternaţionalc o Presei S_por
l i\'u - A.1..P.S. n revenii , ill 1989. 
ln Europn, la Gtl le boi·g (10- l 6 
mail. Al 52-lea congres al J\..l.P.S. 
n fost., cn atare, on o--rat de euro
peni, 31 de t.ărl de pc vech iul co,n-
1 menl, 'll'lmi ~indu-şl d.elegaµJ de 
11.larlşl l spo1th'i Io ncesL !orum la 
care s-uu adă11gu 1. incii 25 de ţări 
rlin Ai.ia, Afri ca şl cele r\ouil ./\m<:
r .c1, un 1olul de :;n de ţ.'îti riin 
c'l lc O« M-lll1;1 U! ln A.r ,P.S„ lnel,uslv 
rlouă noi membre. <b-ocla~Li l e na
lionnlo de presă :;porti vă din Ara
b ia Saudită şl Hong Kong. primite 
la a~l congres. 

Interesul peni ru aceas tll rcun l
v ne mtindla lîl a zla.tlşlilor sporl.J\•I 
din Sucd~-a a [osl foarte aprop iat 
de acela al cong~or A.r.P.S. 
preolimpice cum a rost. de pildă. 
1:1 c~l (lu al 50- lea congr~ din 
;mul 1tl87 rînd nu partlclpnt 51) de 
tari. mimfir rc r::o rd. E-x-plicntin prc-
1.en\ei numeroase. !n acest an, con 
stă ln nnUe tencllntc cc se manl
fcsl '\ în med iul nmbmn_L al 1\.1.-P.S. 
lin orh•l n t.a nccesl•t."itli ~erii nu· 
1Qrllfi\ll nc~i.ei a'\•1c:tlatll in lerna \lo·· 
nale de rwc.să fală de mnl'lle orga 
nîsme r-i le conducerii ·s portului .m cin
d tal in l!Copul de n c:omb:\le l<mdih
la de mono_pollUJ11e a informa\U
lrir sl lnt-erviurllnr de dlrn unele 
ngeul ii rlA pro.sl\ si sncletăU de 
rndi<I -;I 1elevlt.hino. oa şi p1'bbletn a 
:ic-redllarllor la mirri le manlfeslllrl 
sporUve inlcrna th;mnle ;ile unor 
perso..i ne, ca foste vedct':? sporLive 
fn1,etTH'l\ionole , a nt.ronorl1 oUclaU şi . 

fn linele cazuri chJar U.1dşl1 pc 
locurile 7Jadştllor. La Congres a 
fo~t odnplatâ „ rezolut ic care cere 
Coml lc l ului lt-i.\orn~ţioOBI Olî01pic 
şl federal iil<lr i nternai ion.o le sa 
ve{!hczc şi :.-ă impicdioe roncretl-
7.11 ren unor lcndlnte de ace5t fel. 
~·„T.P.S, cere ca C.I.O,. Cflt~ r C'fuzii 
acredllârl olimpice de ziarişli pri n 
asocia \ ille natfonale ele presă sPOr
livii , s :'\ oblige com,11e1e le olimpice 
noţionale să acoep1e un delegal a l 

nsocînUllor qe pre.o.ă sportiva din 
Lnra lor atunci cind dls1ribuic zia
rlşliJor Jor fo1m ele de acreditare 
la J ocurile olimpice. 

Cong'l'CSUl :1 r>r im·i ~ rnal mullc 
mesaje cu urili'I de :succes. printre 
care acelea al e preşedintelui C.T.O. 
.Juan Antonio Snmaranch . .şi prc
Şedlntt:<lu l F.J.F.A.. Joao Jtlavcl angc. 

Un scu11L congres exLraordlnar a 
răcut unele modlficărj mt\rllhd nu
mărul de vicepreşedih\I al A~l.P .S. 
dl• JR t re i ln cinci şi ad A.ugind Co
mi telulu i Exc<.'tl !'IV un post de tre· 
iorier cnre V<J fi ales la congresul 
d in a nul viilor. t n cadrul l ucrări
lor congresului ordlllSJ" ele la Go
teporg n\I f.o:;~ apr.obate rapoar.te le 
Pre>!cdlntehri şi s~rel>aTu,Jut gene
rnt <i t A.I.P .S.. ca si bllantul fi· 
nanciar pc anul 1!)88. 
Sec~lunile contlndlt.ale şi~u \i

nu~. de w emcnen, congrc.scle lo r, 
Iar com isiile lnlemationa lc pe Tll
mură de sport. s~au intrun1t ! n 
şed l nt-e separate. 

La al 52- lea congres a t /\. t.P.S. 
m ncl congres de otcg<wl (la u ccnre 
ciclu de palru 1u'\I) s-a manUesta~. 
1>enlru pr im a oară . un consens în
lre di!erlte grupuri zonale de aso
riat lrl pen~ru rnLa.lie ş i rclnnoh'I'? 
de mcmb1·i in Comitellll Excc11Uv. 
AsU'cl. del e,g.atl d in Olnadri . Nige
r ia i l\'lnlln. în premieră. au oc1~
pat locuri in nouo formulil de C•'n
du.cer~. Prcşccllnlc al l\.T.P.S. afost 
reales r nglezul Fra.n'k Taylor, iar 
c;i p1im vicepreşedinte soviclicul 
Viace<llav Gavr llln. Ce.i cinel vicc
pooşcdinţi sin L din Kuweil , Republ'ica 
n emuc1'11 tli Congo~ Tt;alla, 1'urela şi 
Suedln Ca şl pin~ acum preşed!n~ 
Ii i nlesl ai sectlilor conline.ntalc 
ale A.t.P .S. aµ devenit , de drepl. 
m ()mbri al Com!rl~tulul Ei<eauţlv, 
cu Vl•f con.svl tal!v. 

Congresul A declara l Membru 1tu 
onoare al A.I.r .s. pc vlc('J)1~edi n
lele Asoc!nUeJ presei sp nl'Li vc ro 
m(tnc, Aure l Neagu. p(lnt ru fntl ~
lung•rtl1 ;ictlvitale ş i conlribu\le la 
clezvol l.ar e.a A.l.P.S. 

Cel de al 53-lea Congres a l 
J\.I.P.S. va av~ loc nm,11 viitor ln 
Cohu~la, la Toronto. 

Grevd 
lu Italia, ri.ariştit d e la 

„ Jiepul)l>lica" şi d e. l4 „ Es
,presso" a u decl.a·n şa,t o gra
vă pent ru a-şL păstra auto-
11omla împotriva umil ·nou 
tip de om de afaceri <? uro
pea n - Carlo Oe Benedetti. 

Cu l2 ani i11 .u.rmă, acesta 
a achiriţl<mat f lnna „Oli vet
t i • (maşini de scris). fnafnle 
d 1J a. Mmi '11a.cul , tntrc al
rcl.e, S}Jre „Bultoni" (p roduse 
tiyroalimenta rr) şi „ V!lleo" 
(cc/l l ponurn te pe nlrtt outotu 
r~ rn i:) . 

A cum;p(il:at, d e ase1m111ca. 
acţftmi ale nrupul.ul Pt:drSon 
(~ Fintmcfal T imes") t>entru a 
le revhtde citcva sdpt4mini 
mai t infu. fo mai 1988, Car · 
to De BenedetU n luat 3 Ub 
cr.n1 t roL grupul de pr<!sa l\1011-
ladorl. A cum. fo in~periu.l 
:iău afli11du..şc şi orupuL „ Es
presso11 („Rcpubb.Uca", „ Pa-
norama" . •. 1U;press'o'1, •• Ep·o-
ca" .„). de.vine nurn <irul unu 

Panoramic extern 
în Lumea presei şi a editu.
rllo r di n Italia. 

Gruput ._, E:ip resso" era ul
tima critadelll fnlrc caseLo d e 
pres(l L11dependenle Hallen.c. 
Jn rest, „La Stampa" (coti
dian torliwzJ, şi ,1Corriere 
DcllG Scra" a.par.ţ,i:rţ lui G.!o
vannl Aonclli (Fia.tJ : „H 
G iorna le" (cotid ian con,~c r va
tor) se af ld în milnflc 1ui 
Silvio BerLtlsconi ( „ r coele" 
telcvlzlwn.ii va rtl.ettta.re i ta,l i:e-
11c) ; na.~d Gardln.L (ffrma 
. Foruz.d :· J deţine .• ll Messa
ncro" (principalul cotid ian a.L 
HomciJ !ii ., ltQlta. c:>ortl'' (u11 
r.oH<lia:n economic). Un a.l'L 
cotid ia n econol!l'Îc naţioool 
a.parţlnc oroanlzotiei potro-
na.wl11 ~ llall<ui - „Confl n
dl4$(riu". 

Doa r oroa.nvlc de preşii nlc 
tKJ.rtlde lor politice - ,,L 'Unf
tci'', „A uan tl'', „ fl Popolo" şi 
şi „ lt T cmp<>" - au scăpat 
de sub con.troL11 l indust,riast
lor şi oomenll<.>r de afaceri. 

Comc1ttatorU /enome11u1ui 
r't>nccnt ră-rll presei subllnia
zil cd oruput lu1 De Benedetti 
<l 11rr ltta.t cel m ai recent şi 
ma' d luan•lc cotid ia.n din ta
rll - „ Repu bbl ica.". A ce3t 
cotidia n a fogt in,/ i.infat in 
1975 d c E uge nfrt Scalia rl, cu 
<J rcclacfie forma.tă din ·ti~1erl 
zl1i rl şti si a dc:tienlt, JO ani 
ni:zl ttrziu. primul co lldfanal 
Italiei . cu 1111 tiraj de 800.000 
d e c:r;em,pl.a re. 



Bibliografie 
Reviata revistelor de presă 

Anfonio Ma. Nlevn, 
preşedintele Uniunii 
natlonale a ;el alliştllor 
tll:n F ilipine se referă 
in ~ginlle .revistei la 
1·olul 1n1JJbacelot· de In
form:i re in mai;ă din 
tarn s:1. tn articol se 
rell•vn că presn d in Fi
llpint!, aC11ind (1-~ sub 
lnfluen~ l!nli.!1·1.'Selo r 
P.ol!lke şi comerciale. 
nu ponte av~a <J contrl
bul le concretă lu solu-
1 lona rea problemelot. 
ln!ormatiile fiind de 
mullc ori tendenţioase. 

La rubrica .iNoua or· 
dlne lnternaUonali J)rl
vlnd informarea", est~ 
inserat ru·licolul „Co
operarea in domenJul 
comunlcaUilor", semnai 
de TnUana Lebedeva de 
ln Univcrs!Uitea din 
1."lifOS!'"-Vll. 

$Ub Uliul „Mişcare" 
ft'mcllor :dnrlste ", re
vtc;tn publică un articol 
ln ca1·e subUnfnzfi cll. 
oeşl pozltia acestora 
s-a nmeliornt lreptal. 
s1oiutul femeii care ~u
C1'e~1Ul. în p1·esC1 se lo
veşu~. in continuare. de 
rna1·1 dlrlcultă\I. Stnt cl
tute extrnse d iii rnate-
1 10 Ic ol1clale care ilus-
1 reazii slt.ua\ia actualii 
a femeii-ziarist di n mal 
n11J..lte wne ale lumii 
cum ar i l EW'opa şi 

Asin. 
Ca de obicei. revista 

„Le Jou.rnallst~ demo
cr aHQue" lncJude in su
mar rubricile : „Oalel
closcop" , „Pacei. şi 

deaarmarea" . ,,Tehnica 
noul& 111 mijloacele de 
comunicare". precum $1 
ctleva caricaturi deo
seblt do sugestive. li
lrare "Carlcn•ura ~I 
mişcarea ecolo,-lcli''' . 

Sub scmnJi.lura l ui 
Ju11.n Ca,•1.os Carcera 
revistn I nformează des
pre si tun(la grea a ore
:;cl comuniste din Cltllc 
cu reteri 1·i la „ E;I Si
glo" - collcllan. nJ ·co
muni4Hlor dln aceastA 
ţară, tondat i-n 1940. 
Dună :l noiembrie 

1988, de cind există un 
Com itet pentru legali
zarea cot.rdlanuluI "El 
Sl1lo", s-a ae;tional p_en 
tru oontacte cu or&an.i
zat li pollUce • I 90clale 
d in o~zllle. pentru 
suSţinerca revendlc~rl
lor form.ulnte potrivlt 
:dntutul ul acestei pu
bllcaUL 

- . . 
• 

r 

NumArul dln aprlHe 
al revistei Unlunil Zto
rlşlilor dln U.R.S .S . 
con\lne lln ~urruir bo
gnt. Retlnem, mnl nles, 
con trlbutla 1 inerllor 
ziarişti. Astfel, Olga 
Bctan. care a absolvit 
rncultatca de 7.ld'l:istlcii 
i n anul 1976, işl îm
pilrtăşeşt.e experienln 
în materie de Intervi
uri. f~a rllbrlcu „Clu
bul t j n."'lr ulul 2.lal·ist " . 
s ub titlul „ Pehlru cine 
scriem ?", esţe publicat 
dialogul purtat cu pu
bUclo;tu1 Va leril Agra
novski du s tudentul 
Facultătil de zi t1rlstlc!i 
n Unlversi1ăţll din 

PE SCURT 
• Max est<! n...ime:le 

unul lunar edilnt, pen
La·u tlnea·et, de France 
E<ll Uon Publlcallon, o 
flUnlă .a grU1;>•1lui 
HacheUe, cu relaţii 

- la societatea da pre· 

sA IU!liană l~i .t.'l611 -
Corriere delia Sern 
(R.S.C.). Primul num!lr 
ul Iul „ Max " a apih'U t 
la s !J.rşi tu'I !inului t:?·e
cut, într-un tiraj de 
150.000 <.le e.'<'cmplare. 

M n-:cnvn. Ole~ Tc.-iciuk . 
n11brka f)e rmnl'len1:i 

„ I .umea ~l presa·• se 
oj)l'('-)fe. de acc:isl.i 
dAtli. 'in unlvorsuJ prc
~e l omerlcnne şi lwi
lnnlce. 

Retlnem d.Ln sumarul 
numărului pe aprilie al 
reviste.( ni1tlcotul lnlilu
lal wSinilalea şi comu
nicaţia", prefl\\al de un 
ci!al dln mes3Jul d 1·. 
Hlroshl Nakn.I imlJ., di
rector general Al O.M.S., 
cu ocazia ztlel de 7 a
pdl ie 1989, Ziua mon
dială a şănti~uUi, în ca:. 
ro so aratu cal mlJloa
cele de comunicare ln 
masă reprezintl u n e
lement esential ln J.u
mea d~ azl şl ele .t.re
bule să c<>nlrlbule per
manent la apărarea sli 
n tlldlli oamenilor, 

t n articol se relevă 
necesitatea creşterii ro
lului mij loacelor de in
form are tn dezvoltare.a 
so<!ială . în ap!lra1·ea sll
nAtllţll îndlvldulul şi " 
comunilă\llor prin Cur
n iui.rcn l n for mai lil.01· 
necesare peni.ro CUJ\Oaş
tcren cauwlo1· imbolnt1-
vlrllo1· şi perttru a se 
ac(ionn iin cunoşllnlă de 
eauzil în s~opul provt!
niril oceslorn. Dupu ce 
clleatii din mesajul n
rnlntll, s\.lbllnllnd nece
si ln tea conlut râ1·ll cu 
mijloacele de informare 
în masă P<'nlru educ:i
rea .ş;nnilnră prin un1-
t1~tl de speclnl!tnt~. ln
sUlulll. şcoli şi org:m i
<ro\il procesionale. nu
l<11·ul nrtfooh1 lul dr. Ja
roslh v Keli„, ami nlc~le 
deviza plinii de semnl
flcntil a Ziiei mondia
le n s\inii lµlil din acest 
an : „s~ votblm ·despre 
siinf1t11te 1-. 

• Slodicalu1 dariştl
lor norvecienl ~ Nou k 
Jurnallstlag (NJ) şi-n 
lnvit.nt membrii sn con
li'i li11 lc Jn: un rond 111-
ternat ionaJ de solld31·1-
tate în tre zlnrişU. Ho
tirit'ell a fost adoptn
lă cu ocazia Congresu
lui acestui !iln.dlcat, ce 
n .avut Joc la Se.nde-

'. ~ :-' .//. : ' : \...:;: (. ... ... 

~.., ·.~·„ ;~~~~-~> 
. ' .. 

„Neue Dcutsche P re
se." - J'e\•lslli a presei, 
rodlouluJ şi le levi.:du
oli clin .Republica De
mocratu Gornianil. r1u
mărul 4, apare cu un 
s umar care ct\pl'fnde 
articole, r~pot·1nJe, Jn
l(!rvluci şi anchete pu 
blicls!lce pl'lvlnd rolul 
mijlonceJor de lnror
mnre in mQsli în 
populnrJ?..nrea ş i solu
Llonm·03 unor prQble
me cconomico-socinlo 
şJ cetA1en~ll de larg 
Interes. 

tn tre a.He.ie se pl'e
z1n1ă o inlllaUvâ a 
postului loc:.il de radio 
dln CQttbus Pt·.iVJnd 
desr&şurnrea nc1 luni
lor de contl'ol obşle.~c. 
cu particlpar-ea cet1te
rulor ele dlfea·Lle pro
!cslunl, cl:U'e vln în 
sprijinu l reallzlldi u
nor emisiuni c11 aceas-
1ii temii. 

Revisto consacră do
uă J>Sgln l, bogat i!us
lrat.c, rolului pe ca.re 
por kelul U are în prc-
2ental'ea v lelll şi mun
cii oamenilor. tn ogJln
d lre..'l şi pop ularl2aren 
u·n.or valoroase inJtl:i
Uve, Această Idee este 
ilustratu de preocupa
re3 zlnrulul „Das 
Volk", d in Ertfurt, cnre 
publici\ cu regulnritnte 
pe prlmn p uginf1 ,.Por
tret ul si.'1plă1ninU -. 

Mu<lall til l l 1n:11 va
r l:l t.e de roloslre n vlJ' 
tuţ Jtot: tmog1·arlel de 
pre;!1 sinl pr~1.enfate 
i.n A1·1Icnlul cunsncrn: 
I ni ţin I Iv~ reduc\lt"'l zi
arului ,1 l.<'ipll1ger 
V-olkszeltung" care n 
rn·gt.inintt o C!XP0:?.1.tle 
eu eel~ mnl bune JOL 
fotografii semnate de 
folorep<Jrlet·ll si\l. 

Rub1'lcă rrcal l ~u1tă de 
Ancn NACJU 

fjo1·d, intre 2U $1 211 11-
prlllc a .c. 

• A :ap:1rul, la Jln
nol 1 primul număr al 
sltpttimin.alulul ,, N lum 
Zan". Pub1icati1l pro
pune 16 pagini de ln
tormatli economice, şll
lnfllice şi cull1;1.rale d in 
Vietnam şi din alte· 
ţâri . 
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li Reun iunea din 
luna Iunie a cln«:cena
clulul „ Contemp oranuJ" 
a Co.st consacrată retro
sp ecli vei clnccl<ubulul 
„Agerpres". De la pri
m ul film, semnili.Oatlv 
i otHulat „ Agcr1>res 
t ransmite ·•, rtWllZât cu 
15 an i tn unnă, par~i
clpanţil la reuniune au 
avut prilejul su urmă-
1·ească alt<! citcvo t-c.cn
lil tlhttre c~lc mal ru
pre~nlitllv<~ ale ficE:iW.i 
clnoolub frunfaş ll11c11-
1-eşlMn, rcnllv.:itc în 
pel'iondn I D7•1-l9S!l ; 
Prtul~ntil şi P reouup!lr tt 

crochlurl sslirice, 
Scctfa lmprlmnt~-e>q>c
d ille - p(lrll'<!t CCJl(lt?
ti\', eseul Ac:ost flutur. 
ro~morl" (un :!'lhn-mc-
1.!Lfo.ru, dcdlc.:.1 t a mlor 
de luplh din llegali!alc 
a parUdUln l). documen
turul „ t,un1en„ ln ~„ 

uc1.1Si\ (al eonii prolu
gonlştl sini membrii 
redac1 lei acestui siip
tăminal) şi poemul 
Acasă. cu cm~ ci nenş
qi tle k1 ,1Agero11eii" 
.&-a.u 1p 1-e1.ent1it ln Sl
nai.a. to ct.apn :finală. a 
Festi~ulul na\lonnl 
,. Oin:laro."I României ". 

• Ziortstul Petre Ts
pas esl1· autorul unei 
piese lnsplrnte din ren
Utatea .noa.~h·ă contem-
Por-rui i\ : i• FA r i\ tlJ)l'O-
bare", dedlcnl ii, ()um· 
tte--<> spune chiar• o:u~1-
r1.tl. "oame-nllor snnUc
rulul. <lllmeni <:3ro 
:;i -au ales un drum 
J'. 111 pc cn1·c drumJI i-a 
, Ies. dnr care au mers 
p inii la <:npl\1". Preze.n
tatli r~en ~ 1'În premie
ră ln TN1t11ul Mic~ iîn 
regla hH Crist lan H ad
j icuJen, beneficiind şi 
de. o distribu ţ ie µrestl
gioasfl. pies!t s-n bucu
rat de o bunii prrn1lre 
în rindurlle publicului 
:1p cata1or 

• Cu p1·lleJuJ Con
gresului Eluropenn de 
A nt.lcl.J?aile, care şi-a 
des!ăşurnt. lucrli1•1Je in
tre 18 şi :.!I rnal a.c. la 
San Mnrino, au rosl a! 
t.•<wdnte premii ooledl~ 
velnr Tednc1ionnJe .a 
două publicaţii dl"n 
tru.u nonsu·u : „ Revis ta 
română" . pe11lru .. nu.
mă11ul consnc.ral S.F.
ulul românesc, ~I „He-
lionu, pentru merite 
deosebite în promo-

VJ.l'Cit creat iei 111(' 111 • 
l>1ilor c~m1clurilor <;I 
l'lul>urllur llc .111 lki-
11.1\l~. 

• Ls Bienala Oe snli-
1•1\ Ş I umor de ln Gnbr1)
vo (RJ'. BtllJ!nrin). pu
l1hc1SI t l l şi pro7.:1tnr.1~ 
VrisllC' l:Sitr:.i.n ( •. IlomAn1a 
111.,r:1r1'1"), 1ue•ou1•u fo11-
,1.11u1 al Socielc1\li Intw -
11.11lonnlc de Llte1·n1ur.1 
llmo1 i.; I icii, a fon 11h"· 
11'1 consllhtl. 11c1t.l.,t11I 
IJ• 111d lg!o„ organism col
tiw.1l. Cu o~IR!$1 p rilej, 
I .-a dr>cernal prrrniul 
l•l'll t ru cea 1rui1 scu1·1ii 
S<'llilt1 sali:rlct1 („Ere
ancride şl Jonge.vlvcw). 

!'taliz;l 1!011 '><ICl'cl I 111 IS• 

lOli<l 'tlllll\~i . C\11•.!eo
\la:>.â, cu ari;uint'nlele 
ort.ml1• d~ UjJl~l'll publi• 
c:-b llcâ şl i tll!raril, vas
tila'tea .::und~11in·ţelor ~l 
ol'iglt1nl ilul,1•a gindlri1 
e.r.n.incscleol'. ln prefaţă, 
Zoe Dumlhescu-{)..iş•,i
ltrnga up1 ~Cin za c•ă a.::~·"t 
-.u 1diu „reprc2i111..i µini. 
ncum s111t,..2n cea mai 
h"g(llâ, mnl ohicctl\•ft 
')oi 1m1i 1·Ppr .;ozcnrn11vli 
in problemu reln \Le• 1 ..tl 
Rminf.'scu cu <7tiin\a ·şi 
' "1 il pcn Iru nul to \I tle 
uu mnximuu1 ajuwc în 
.t~otliticart•a urid„Ullli 
huţiş a l gind1rli m-lre
lui c1-c!ltor". 

PE SCURT 
de la noi 

• Ulllmu t nurniir ti.1 
revistei trancezc. „Ca
hiers P o.na lt J.slro.tl " n 
fn<it co 11.<iac1·i1~ în f.nt rc
~lme ac1ivilăli1 publ!
c:i:. lice din ul! lmil al\l 
de via \.(i al cun·oscu-
1 ului pn1zall"•r ro-
111C1n. Arllcolele lu. 
lsl rall, aprirule :n 
J !.l:lf;-lll:!G In îto.ri il
ffifl, slut prece:ln'lt' d to o 
1m·~Nîln1~ senihO'l-~ de 
<"flrlsllnn GolMl\1, tli
rect1.wul p ublicatiel. Re
visln mai insereM.ti su
itu fli• rcporl!l]e nle ll'l 
btrntl despre g1•t:\'ll 
mlrwrilor dtl h Lupt>ni 
(I 9 :l9), precu m şi tn ltl\.J 
s.1 11 arlicnl scris I" llm
hn rrnn~ezii, ln 19JO. O 
conll'l,bn\le substn11 ţi.ii'i 
la rnnll1,nrca nuutul 
nu111f1r ni p restl.glonsel 
l'l°'\·i'>le n ndus dio;llnsul 
ziarlsl român .'\J.:x in

el rll 'I' l l!..X. 

• Ccm.'>tan:t;in Slt•l.1nă, 
n.'Clac~or lu rcvlst.n 
,. Vlo j.a mUrtarlP'. ·şi-a 
tflcul debutul ln llte
ratu1·1i cu 'romanul 
„ Ultima exploxte". re
cent npl!11Ut î n Edl lum 
Mlllt.'\ră. 

• A ap iirut recenl, ln 
colecpa , Emtncsclnna" 
11 l~dllurll Jw1lmN1, 111-
crore:1 „Eminci.cu ; I 
universul .ştiinţe i". Au
lol'Ul, I. M. Şteran. sp<:-

• R.!isp.ntla de pur 
p urll ~tl!! UţluJ noului 
v~lum de veniuri (cel 
de tll 4-len), semnat .de 
Dan L-upooau, din 1~
dac1ia zina•ulul " tmnn
tc" Dolj, apărut tn 
Edit1lra cnl I o vean 8 
:•Sctisltl romanesc". 

• Dup:i 1·om:mul 
„RCihUln h·e peaşle~ta
t:i ;i şi ci .leva volume 
de pubJl<'isLică, un alt 
cnleg din a•e<lac\ln cm
iuvennlt, Mir,·en P('S
pul, est1:1 pre1.enL in 11-
brărt i cu romnnul C'o.
rlera. 

• ! n Qrganizat'e1\ 
~io(llcn.tulut Prei;,,-Edt
tudi şi n Asocla11ei 
Scriilorl101· tlln Ct·aio
\':I. 1n Clubul prcsel 
~tl desf'dşurat o inlil
n ire i n cndrul c111-ei.u 
s-a dlscutnt de:;pre 
rnodnlllă\ile roncrete 
de o.rganl7a'11'l' şi imbu
nătr.t11·e a tj.l:.cuUulul 
de i n'formare i-eclp rocii., 
ln care ~u ~rllclpot 
redoctori ele la ziarul 
"In:1tnle ", revlstn „ Ra
m uri „, ser illori 

• De la l hmle, jn 
c·hioşcu1•ile de dlfu1.a-re 
n p1·~1 ele pe întreg 
:lltbva1ul, dai· şi d~n 
At1cureşl1 şi uite or~e 
a.le \llrll, şi-a !Acut a
parl!la z.larul „Lilo-

ral". Uram (•o:c;.:H11r 
din redacţia etm<>lt.in
l~'lnl\, la UCedt :tl l în
CC(lll l de drum, in cc.· I 
de ni 1\ouă.sprezecelea 
a n, mt1ll succtes ş i noi 
impllnh'I publlclsti~~ ln 
r~1 I lu\l'ea <!d lţlei s pe
cl~ lo n ~lo.rului „ On
\Jr.>gf'' • noua w. ~1·0 <:'it P
publlw~la prelt:J':tt.~ n 
vnc:mt lor noaslr..'.! mn
rlnc. 

• J\oelen~I cmlclo u
r 1'"11'1 nd1•esiim 5i Cl\lcg1-
for de la •. RJ\dlO\tOcnn
\n" care cu mureu 
n.101x>s1tti sLrt\dnnio "or 
imbottlll - 1·u rndlo
reportaje, 111 r1Jrmnţ ll 
din cele mai divt:r~e 
tlomenil ş i muzieti cle 
ronN·Wnfă - o tl111 M 
cclbr cnrc anul ncc..'>ln 
lşl vor petr/:!Ce vnct\nlfl 
1.1 IT\l'.l !'C. 

• Ci'.!1'flellu Vllld 
(„ Ro mCtnl:l Uberli ") csu.• 
hutorut unei n oi d \r\I 
tle mare actua.lJtatc : 

1.L1unu ln mlşcnrc. în
cotro ?" (.Editura Ji:ml
ncsou). 

• Colnborn·101·ul JlOS· 
tru i;>er manent C1m
st01T1tln .Qlrle impre
unit eu Paul ton 
Tooqorec;cu :iu sco~. in 
"Edlll.lrl\ Mbiei:va. o ~n
tologie de l>ubliclsUcli 
tt ~celui a de\1lwat nr
l i!l l .al cl)nde1'UIU! cn1·0 
n (()st 1'\ldor Tendo„ 
rescu-Brnnişfe: ,.Intre 
presă şi lit""r.aturli. car
to cc nu va t rebui s!1 
lipsească cl in blbliotoon 
nici unul g.'\zetnr. 

• Pi durea ş i no1 
este ln liluh\ÎA. rooto \10-
lnnlO editată de Tn
spectornt ul SUvtc Jude
to."ln Mnromureş, în 
Ct>~bornrt• cu redtlc\ln 
ziarului „ P ooh·u socla
l lsm " - Bain M are. O 
pupl;~utle bine con
cepu tă şi 1~eall7.alC1 it'l 
excelenfo conditll g1·n
ric~, oaro 1·eu.şeşlc s!'i 
so constitu ie inlr-un 
nl'gumenl convingător 

p enlru 'intelegere:i nde
v1î1·ulul ci\ plidureacste 
n bngf11le i·nesllmnbUA 
I\ lllrii, <'are trebuie 
ocrntll!'l şl CQru.;ervntll 
1~u deosebită grijă , 



• Cea de-a 'i-a se
siune a COD81Ualul de 
adminM.ratte al :.i\fen: . 
(ieJ latino-americane 
pentru 5ervicii de 111-
!onnatll speciale 
(A.L.A.S.E.l.) a avul 
loc Jn Cludad de Me
~co. Au luat pat-le re
pre1,ent.an·µ di·n Boll
''iu, Costa R rca. Cuba. 
&publica li>omln lc<ină, 
Ecuador, Guntellk"lla. 
Haltl, Mexic, Nlcaru
gua, Panam::i. Peru şi 
Ve9ezuela, pi;ecum şi 
delegnll ai Asoclatlel 
lat I no~nmerlc!lne a l n~ 
s lllU1cl1'll' rle comuni
cn1·e, ul Federaliel la
tino-americane a :da
rLştllor rF.E.L.A.P.). 
core!lpO'lldentl al 
A.L1A.S.E,l ., un rciwe
zenwnt a~ U~E.<!CO, 
un !u'nationnr al Mi
nisterului de Exlerne 
:tl t tirll-ga?.dă. Sesl une."l 
a hotă rit Jll"elungi 1-e:t 
mnndatulul preşed inte
lui (Venezuela) şi al vl

.c.eprcşcdint~hli (Cubn) 
şl a a1cs un nou d il'ec
lol'' - pe ~·Istui me
xlcan C".at:.los Fazlo. 

• Nlgerla dispune 
de primul sl\u %.Iar me
dlc:U - „Llfe ~lrrur••, 
<tu 1,m limj de 50.000 
da cxemp111re. ZlarUl se 
iuil'e.'le:JZA ma1·elui pu
blic şi a de:Venlt popu
lar prin pr~ntarea 
clnrti n tutw"Or p1'0-
blt>melo1· tt:atntp. 

• Ln P1·aga a !ost 
orgnl:llzatii o ma-.li ro
tundu n.'iupra coopcl'ii
rli in Europa, sub aus-
picllle <)l'gan lza\iel 
„Ziariştii c:ehos1ovacl 
pentru pace". şi ale U
nlunU zlatiŞtilor ceho
slovaci. Au luat parte 
00 de ziarişti din BuJ
gnria, Cehoslovruiia, 
Austria, R. D . Gernui
nă 1 Ungaria, . Polonia, 
nomnn,1.ii, u.~.s.s„ R.F. 
Germania, Suedia şi 
'rurcla. 

• Cel de-al VIU-lea 
Congre!I extraordinar 
al Uniunii zillrlşUlor 
bulrar1 n avut Jpc la 
&irin, In zilele rlc 7-8 
mo.dlc u.c. Congresul a 
pus in dlscut:ie nmen
d.amcntele la stalulul 
organl1.aµe1. privind :ic
tlvitaten din 1•edacµ1, 
pnecum şl alte regle
meniâ:l'I in Wimcnlul 
zlal'lstlc. Congresul u 

aprobul o noul\ com
ponentă ~ ·condttoerll 
Ul1'ilinll. P1·~dlnto ni 
Uniunii a f<>sl desam 
n.ot Lnliu Dimitrov. 

• Ou de-a patra 
plenari. ordlnarll :a îl· 
niunll zlarlştllor cuba
nez! (t:l.P.E.C.), dcs~n
şur~1 i1 la Ha\rana in 
1.!le1e de 14 şi 15 n'lllr
lle n.c„ a Clicul o eva
h.inre o. nctlvitf1j li orgn
nl1.n1Iel. Partlc.ipnntii 
l:t pic.nară -0u nbo1·tlal. 
de Ml.'lll')enea, p1;t,1 l)lcrne 
Jc-gate de Codud rleon 
lt>ioglc :ii ziari4\tlcli cu
bnn~1.e. ce va fi ullc
rlor pus în dl~cutln 
membrilm· U.P.E.C. 

cu As.<;oclated Press 
<le )a 'care preia lnfni•: 
!lllltll şi c.ornentarU, a
cl(')ugindu-le scurte rn
forirl locale. 

• Pa·imul ?.laJ"isl cart? 
\"~1 t•h.-clua un 7.hnr 
t1w m 1c lu borrl11J unei 
1111\'C snvlctlce.. va Ci 
un cohllJnru toi" nl t:om
panlcl TV j::ipone;-..e 
T JJ.S. T..nnsn re."l e.!.lC' 
prev(i?.util penlTU prl
mă.vlll'u anulul 1!191, 
zbonll va dura 6 zile, 
dintre core 6 pe stnlla 
_Miri', Acestea ~int d~ 
clal'ajllle hti 1. Sasakl, 
conducătorul celor 4 
zlarlsll japonezi, ca1·e 

PE SCURT 
din toată lumea 

• Cu oo.azta sArbă-
1orl ril celei de-a 30-a 
aniversllrJ, lnslllulul 
~lumez de ziarts.tlcii o 
m-ganl;..a t o s.e1Jle de 
eonte1•1n1e pe tema 
,..MIJ~oacele de lulor
m•rc ln masă f i Inde
pendenţa naţlonalA~. 

lnstitutut d in Accra, 
capitala Gbanei, a 
Pl"egum în. răstimpul 
de cl:nd, !unot1onea'7.Ji 
"J)el>1:e 1 500 de zlarlştl 
de pe înti·~ conllnen
lul arrlcan. 

• Doi mari rivali in 
materie de televiziune 

Robert Ma.'<wcll 
<Marea Bl'.Limi le> şi 
SUvlo Berfusconl (Ita
Ila) au decis sd-şl u
nească Cortele pentru 
reall?.area unor eml
slunl de :icl<unutătl ce 
se <Jlruzează l n staliile 
lor TV. tn vlrt ute.a a1. 
cortlulul. au infl l'nt11l 
o societate anonimii cu 
sediul în Olandn. 

• Noua a.gen\le pnr
tlct1.lnrl) de presă 
Q~dted News of aan
rllldesh - intlin\atii 
anul trecut, a fnceput 
sl\ Curnlz~e presei prl
mele 6ale Jn.!ot'Tll8\ li. 
Agen~in are o echlpl\ 
<le :l:i <le rcdactwl. n1-
1:eşt in as lgul'in~ un :ie.i·
vlclu pcr:ma,nenl. Agen
ţia a inchelal un acord 

se pregiitesc i1\ U.R.S.S. 
pentru viitorul zbor 
cosmic 

• Reuniunea decanl-
191' faculUi\Uor de zla
rl.SUcA din unele llh'I 
soclnllste a !ost orgn
mzalfl anul acestn la 
Sofl:i (R. P. Bulgaria) . 

• Cca de-a tre ia 
ConlerlnJ,A JaUno-~e
rlcanA l)riviud radiodi
fuziunea publJc.l n a
vut loc. intre 9 şl 11 
ma11le n.c. la Quito. 
(Eci1ndoL0

) . Au pnrlici
P8l mlnişlr.I al lnfor
maimoc sau adjunc~ii 
lor din A t"gentllUI, 801-
livin. Colu:mbin, Cuba, 
Chile. Cuntemata, Hon
duras, Mexic. · "Nicara
gua, Panmnn, Peru, 
Paraguay, Uruguny şi 

Vene7.ue~'l. ~zolu\io a 
d1)[1k1 tă sub1inta7.u că 
ma..-;s media trebuie să 
conlrlbulo la crearea 
unor N?lalii de priete
nie şi de întelegere .in
tre natiunl, la asigura
rea respcctulul deplin 
fci\ă de p@Ht)ca ele ln
rormare proprie dl~ 
fi ecare \,llrA, să apere 
ldenmatea cutturnU şl 
Independenţa nntlonalil. 

• n24 de ore" esle 
titlul unul nou oerlo
dl<l. Ol'gan al sec~!el dl n 
Leningrad a Uniunii 

. ... _ f .a. „ 

ziarlslllor rlin u.n.s.s. 
1.i i.i1ri\u1 · silu numii 1• n 
lliPil1•ttt III Iun~ l'<~l>rl'.ia
rie cu un tlr.uj expel'i
mcntnl de 55 ono de e
xemplare. Publicailo 
<'Sie do lip qlgest, re
unind cele mm intere
sante nrtlco.le apărute 
tu cJ rea 30 de cotidia
ne şi 1•evlsh: so\lletlce 
cenh·ale 

• Premiul de comu
nica re ru ra til, decern n l 
în flecnrc nn ® Cpn
~lliu l Prosram~lul In
terna11onn.I. p i:-ntn1 De7.
vol Wre şi Comun!cure 
(P.I.D.C.), din cudrul 
UNESCO, a fost decer
n.:i t în nce.st an Colum
biei şi Cubei 

• Cel ~c-ol Ptl1 l'lilea 
Congres ni A'i«ln\let 
ziariştilor Ino\ ieni a 
ales un nou Comllel 
exewtiv rormn.l din 
l5 membri. S~r~t!'lrla
lul ComltetuJuJ are !n 
.trunten sn pe 1>1·cşcd\J1-
tele Asociaţiei;. SonP 
I<:hamvane\'On~. 

• BulcUnul de ln
fopmalJI al Unlunll zia
riştilor din U.R.S.S. n 
publicat un pr-o'!ed qe 
cod deon&Olofle al zla
rlşUlor sovletlel. Docu
mentul a fost discut:tt 
şi adoptnl de. Cons.lllul 
pentru ~ticll profesio
nală şi de drept, de pe 
lingă Unlunen zJarlştl
lol' .sov lei Ici. 

• Asocioµn zlarJşli
lol' oont.emporanl din 
Turci;) n organlllat o 
reuniune n pr~(eshm lş
tuor din mnss merllll 
pe fom.n „Comunllutca 
european4, Turcu. ~ I 
Ubertatea presei-. Ln 
reuniune, deslnşurMi1 
la Ankara, în :d)elc de 
20 şi 21 mal a.c., :iu 
t9st ln\llJnJi ~ploe?.e1\-
1iant1 .a\ uniunj1or nn
ttonntc de zlru-iştl din 
tru)tc cele 12 tări mem
bre ale Comunll1illl 
vest-europene. A.~Qcfo
ţln zia1•lştl loi· contem
pOl'nnl din Turcia re
grupcazli ch·ca ·l OOO tle 
ziarist!. 

• Tn aprilie, la 
t-uanda (Angoln) a n
vut loc cea de-a G-a 
conferlnţi generalii. a 
agentmor de pr~l din 
tArlle liealinlate.. 
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Tele ,gramă 

TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 
Român, · 

România 
Partidului Comunist secretar general al 

preşedintele Republicii Socialiste 
Mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

lmplinireo o 2A de oni de I.a Congresul ol IX· leo ol 
por.tidlllui, eveniment fundamental al lstoriei noastre 
contemporane, de,sctiizăfor de luminoasă eră in con· 
struc\io socialismului in Româ"nia, care ·a inlâtural cu 
curoj burie1ele dqgmotismului, soh1ţiile sterile ole „mu· 
ddului unic" ~i o ·asigurat desfăşurarea largă a forţe· 
lor creoloore ole noţiunii, constituie pentru toţi comu· 
nittii din presă, .. penl~u toţi ~em~rii colecti~el~r ~ de 
muncă din redocţule uorelor f ' revutelor, un malţotor 
prilej de a vă exprima sentimentele dragostei celei mui 
flerbinfl, o le stimei nemărgfnite tl profundei recunoştinţe 
fotă d& stfălucito dumrteovoostrâ contribuţie JÎ rolul 
decisi:: in glndlreo şi moteriali1area măre!elor inlăptui•I 
care, in ultimii 24 de ani, au schimbat in mod e.senţiol 
destinele: poporului romăn, racordindu· le ferm 'i defini· 
tiv ta cele mai inolte ealgenţe ole progresului şi pros· 
peritotii, ale civili1a!iei sci'cialiste Ji existentei demne, 
libere, independente. 

Istoria densă, de vaste· amplitudini revolulionare, o 
acestui aproape un sfert de secol care . a trecut ·de Io 
epocalul forum ol comur:iîJlllor români din iulie 1965, 
a dol cea moi minunată confirmare Justeţei şi reolis· 
mtilui programelor adoptate de Congresul al IX-iea ol 
partidului, generate de gindlrea dialecticâ, innoitoa1e, 
de experienta amplă şi exemplara dumneavooslro lu::itu 
consacrată libertălii şi fericirii poporului, independenlci 
Ji su~eranltălii patriei. lnfăţiJoreo de oii a Romăn:ei 
socialiste, ţorâ în plin progre·s, cu o industrie puternk â , 
moqerno, cu o agriculturo inointată, capabilă să d~a 
recolto de neimagina t în trecut, cu orqşe innoite radical. 
cu o intensă viată .Jtiin\iflco şi so·eial.culturalit, as!o 
r·:ilJul cel mai de pre~ dova~o neple.ritoor~ a marelui 
adevăr cup~lns in c"emarea adresată de dumneovoastrâ 
partidului li poporului de o-şi pune in valoare 1n!regul 
polentiol de valori materiale ,şi morale, de a•fÎ angojo 
totomotea capacităţii sale , întemeiată pe o indelungolă 
istorie de luptă eroică, in opera de impllnire a de1I· 
derolelor pro;1riel deveniri. Istoria a confirmat cu stto• 
lucire, lntr·o multitudine de bbîn1i, viobilltotfi'l planu· 
ritor şi programelor de dez'loltore elaborate ~i înfăptuite 
sul- genialo dumneovoaslto conducere, mult slimat.e -?i 
Iubite tovarăşe Nicolqe Ce::iuJescu; -erou lnlr«t eroii neo· 
mului, inflă_cărat patriot, ctitor al acestor vremi eroice1 
pe drep-l .• I pe vecie purtind numele „Epoca Nlcobe 
Ceou_~r.scu• I 

Din c.dincul sufletului vă mul\umim. mult stimate şi 
iubite tovară.şe secretor general, Nicolae Ceauşescu, 
pentru cinstea şi încrederea pe care ni le·ati acordai 
de a n cr:onicari ai -acestui măreţ timp, de a fi luptători 
activi, cu uneltele cuvintului tipă.rit, pentru lnfăptui:eo 
polltlcl1 partidului, de a contribui la ră.spindlreo in 
rlndurile poporului, piin in!-errt\edlul presei, o luminoa· 
selor Idealuri ole comuni.smului, o adevărurilor adi.n~ 
umaniste, pu,se in slujbo dreptă!ii JI libertă\ii, a demni· 
tă!ii şj fericirii omului, care au jalonat intreoqo perio-:i<lli 
de dez•oltare· o ţării de după Con91esul ol lX·le.o, etopâ 
de etopli, in drumul mereu ascendent; către evenimentul 
spre care, in preient, cu Intensă trăire patriotică şi 

Tntr·o atmosferă de vastă emulaţie, se indreap:ă in· 
t1eago ţarâ - Congresul al XIV·lea ol Partidului Comu· 
nis t ·Român. 

lntr-un cltmot de vibrantei angajare· politico, de ef~r· 
we~cenţă creotocire şi fierbinte potriotism1 colectivele ele 
munca:i din toate redac\iile, asemenea întregului popor, 
oprobâ cu entutiasm .şi bucurie şi îşi exprimă c!eplinul 
acord lo\ă de Ho:Qrire~ Plenarei c;.c. ol P.C,R. t;f,11 
iuniif o.c. cu priivire la propunerea de realegere o 
dumheo~oostră, mult stimate tovar(J_şe Nicolae Ceou~e5cu, 
de pâtre Congre·sul al XIV-iea al partidului, in func\lO 
suprem:l de secre·tar general ol Partidului ţ:omunlst 
Roman, Preten\a dumneavoastră in fruntea P·:itlidului ~i 
a lării constituie cheiaşio mersului ferm ina lnt'l pe dru· 
mul construirii sacialhmului şi comunismului in Romă· 
nfo, a inlâpluirii cu succes a Programului partidului şi 
o hotărnilor de uriaJâ importanţă ce vor fi adoptate :le 
marele forum ol comuniştilor români, repretirita goron\io 
contlnuitâţii procesului revoluţionar, o spiritului viu, t!i· 
n«mlc, activ, deschis noului, o perfecţionării continue a. 
vit;urosului democratism muncitoresc, revolu\ionor al so· 
detăţii româneşti. 

Ne exprimăm, Ş'i cu acest prilej, s.enllmentele noos· 
tre dl' dro9osle, respect Ji- oleasâ prelulre fotă de mult 
stimata tovarăşă Eleno Ceauşescu, milil'Dnl de frunte ol 
partit.lului .şi statu,ui nostru, strălucită perso1r.1Jitat·9 o 
ştiinţei romdn~şti ~! universale, ,pentru contribuţia pe 
care, in această perioadă istorfcă, de0osebit de bogată 
in implinlti, a adus·o ·şi o aduceo necon~enit la efobo· 
rarea şi transpunerea în viato a planurilor JI programe· 
lot de detvolldre economico-socială a tării, la tronsfor· 
r 1oreo ştiinţei, invciţâmintului si culturii rn puternicP. 
forţe ale progres~lui şi civTiizotiei la lndtumorea cu 
inaltu competenţă o prâ.sel romăneşti. 

Co gozeto ri comunişti, ca parlkiponţi la conslru:\i::i 
sociqlls,nului in România în rlndurite frontului !geologic 
şi cultural, social·p_olmc, vă aslgurăm, mult stlm!:!le şi 
iubite tovarăşe Nicolae Ceau~scu, că urmind inăltci · 
torul dumneavoast.ră exemplu de emin-ent condu~ător 

revoluţionar şi inflăcărot · patriot, m!Htanl de .Seamă ol 
mişcării ,comunis1e. personalitate de prim ronq a vietii 
-politice internationale; invăţind necontenit din pildui· 
toorea dumneavoastră viată de muncâ şi luptă, 11om 
face mereu din inde plinirea sarcinilor trasate cie partid, 
rotiunea noastră supremă de a fi. Pent.ru npi, n•J ezls_tă 
fel moi înalt deci! slujitea pairiei şi pa·rtidulu;. ln lumi· 
"o acestei supreme op\luni, iie vom dedica, ti in viitor, 
cu patriotică răspundete comunisto întreaga capacihte 
de muncăi iniţiativă ~I for~ă dt! convingere. prin cuvin· 
tul tipllrit,· impllniri.i dezide:atelor m:ijore ole o·ngajării 
tuturor energiilor naţiunii la făurirea istoricelor pro· 
grame pe care. le va adopta cel de·al XIV Congres, 
al partidului; penim continuo inflorim şi gloria eternă 

a scumpei noastre patrii, Republica So$ialisto Rol'!lâ nio. 

CONSILIUL ZJARIŞTILOR 
DIN 

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 



Putem să afirmăm că om străbătut un .drum lung, om urcat pe înalte 
culmi, am învins multe obstacole şi am obţinut victorii minunate I De la 
înălţimile la care am ajuns se văd acum clare piscurile înalte şi zările 
minunate, luminoase ale primăverii omenirii - iările comunismului. Să fa
cem totul pentru a străbate drumul pe care ii mai avem într-un timp cit mai 
scurt, in deplină unitate o întregii noostfe naţiuni l 

·NICOLAE CEAUŞESCU 

Strins uni fi in jurul partidului, 

al secr~tarul~i .., 
sau general, 

tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU 

Pe calea trasată de Congresul al IX-iea al partidului, 
spre 

de progres 
cele mai Înalte culmi 

• 
SI , 

A 
cum 24 de :ml. la 19 
Iulie 1965, a<lresiru.lu-.'ic 
intregulul [>Opor de 1<1 
Lrr41Lll t r i'bUnll a l\llu-
rclul Congr~~ al co -

mun!Ştiilor romani, tovarâşu1 
Nicolae Ceauşe:;cu !âcea o n precle
re vl;al<:1amrl\ : „Cel de al IX- iea 
Conrres al Pn.rtldulul Comunist 
Romin va rămiue înscris cu llh·r~ 
de aur îu Istoria Rumim~cl''. 

Cu fiecare an <..'e s-.a S<:Ul'S tle 
la a~e:I eveniment memo.rahll, a
ccasl.â ap1·ecier(\ rOd ul glndlrLl 
<:Uleză t.oa.re a unui om de geni u, 
şl-.:i dovooJt tot m.'li mult. juste\oo, 
tl'i\lnicia el d~ ncoontesl.at. Dt'Y.bă
Uncl cu 001 n1<1i viu !n.lere-i docu
mentele pentru Co nll,resul al XtV
lea - ProgramuJ-DiJ-ectlvă şi Te
zele - , oomuniştil. t<i\I <lct„t tcnjj 
palrlel n®.c;t1·e cvo_că cu n t>spll'ilt 
mindrfe amplul tnblou 11! m.1rllor 
lzblnzi repurl31e de poporul n cS
trui sub condu<ie1·ea parUcluil u1„ in 
edltlcarea orindulrii ~ocbll:>te. cu 
deoseblre ln perh\'.laa de g1orl<'-.nsă 
l11 t<>rle rt'volut1ono3ril lm1u~mtf1 la 
Coogresul al IX-iea, cind 111 Crun-

civiliza~e, spre comunism! 
ll.l..'\ p;:i1•Liţlu:lu l a r~i al~ .::u m:il 
Iubit ilu al r>O?Ol'JUUI rvmân, t~
varii.şul NJC,PLAS Cl::AUŞJ::SCU, 
condu<:lît.orul inte!eipt ;ltl lnlrcgtl 
ţJuoastre na~lunl pc calea prv~rr:su
l ul ,şi bună.c;\llrll. stri1IU;ett;1 ~r
sonal ~"l;.:otte a mişcării comll1niste şi 
a viefli politice Jnt.eJ•1u11onnl~, 
luplâtor ferm şi consecvdllt pi:n-
1.ru cau1:lt socl.<tll~mu.I ui şi com.u
nlsmu luli pentru trlumIUll pl'lcli şi 
coluborilriî in lume. .Pllndeă ln 
deveni rea nooslril soc:alls.t~ $! co
mi1.1nlstl1', Congre\lul a l IX-iea. a i:e~ 
iuczenlat un moment. de cotltur~ 
r1ullcalA, de lldevâ rali rl1sc:ruce Is
to rici. Esie mcrlliul nepier~W;r a l 
~l!e>tut ?n.!.Lrc forum comu!nlsl, ul 
secretarului j.!Cnera ! ru part idului 
no;;1inu. t o va r ă s u 1 N!cW.ac 
Ccauşe.cu, el e! n fj făctJt o p1•n! U11-
d{1 şi cupr!nzllLaâre aoo!l;o:"i c1·i'Llc:'1 
şi aul..()cri!Jcă o inh·e=.Il &:ti \~tăl i 
c.le.~rasurate i.n pri~ el.ap1i o con
litruct lei sodailste şi l'le a fi Sl3-
blll t. -pe această bază orienl.lri l lOi. 
de însemnăt.nle hmdamentJlă pe:i
lro jnt.11:.'gl1l p1u::es de transrormarc 
revalu(lomu'â a soctelAţl l "';n(l-

n~ll. ConpesuJ a l IX-iea a pro
clamat ferm dreptul ioullcnabll al 
parlldului nostru de a elabor 11 de 
sine 11~ălillor linia uoHtlcA. stratc
i:a şi tao tlea revv1u.11onară, apll
Cillld creat.or adevllrl!rîle universal 
valabile, prlncJ,pl!le i;oclallsmuluf 
ş.lilnţlllc .kl condi\l!!e concrete din 
µtm noaslrf1. Atun.ci, la Mai·ele 
C ·ngres din L005. s-a pus ca,păl 
pentru tot.dcnuna teoriilor şi pr.ac-
1.i.oll'll' <lN!<:r'Onice, de~ăşlle, care nu 
maJ ~res1>un<leau_ reall t ăjil~r t'Q 
mâncşl!i, a r~t cvrnbiHl.lt cu hor-A
r ire coJJCeplµl greşii 11'.1 .,modelului 
unic" în edifl0t1'C\l n oll orinduiri1 
des<tltl7Andu-se d mp larg de ar!r
mare ~lrlWJµi r~voiutlonar in 
ill'lre>'l~ v lnt(l socialii, ceea ce· va 
duce la oreşiru"ea tot mai guter
n l<:l'I a !'Olulu1 ptrr~ldu1ul in ol'ga
n l7..area sl condur.erl!Jl QPCre.i de 
construcli~ sociallslU şi oomunlstă 
în R(1mânl11. 
După cum se cunoaşte. Congre

sul a l IX-iea a s·tuni in centrul 
polltluil 1111rtltlulul de edlU1' a1•e 110-
oln llsUi fl\urir ea unei puternice 
b:i'Ze tehnico-materiale. a unei eco-

1 



noinii soeia!C.le mollllruc, IM1~
d u.rea r l(minerii iJl urmii n 1:\Tii. 
!nteegitid lm,p~L'illiVul rc<ihMnl 
un~! w~ .tnnl~ a acumu.lăt!ll, tn
trug.a ~ă inallu.ne .i ..,pt.:it 
penLru alocarea atUIB~f.I a CI r<UI 
o treime din vtmllu.l o.a\l~"'lal ln 
vedcr4?3 Cltt'Şteril şl modemiz.!irii 
forjelor de produtjle, o i.ndustrt.l
lizărll, a~volt~JI ~ricwHuril şi 
u <:elot,1Dlle ramuri ale economic l 
na\lo~~. A ! o.it 11~1r un efo:·t 
oonstruetl\' cu ade\'ărnt uriaş. ceea 
cc o atei tă, inainte de toa~. !apt\11 
că circa 90 l.J su.ta d111 m·juacck 
fLx.e de cnre c!1s.1)Ulll n .i:sti'iz1, în 
valoar!! d<> clt'Ca 2 700 m!llnrdc lei, 
sint ere.ale în perlc:.ada de du p?i 
Oongre.:;ul a1 IX-Jea. ronst•lidin· 
du-se .:.ist!t?l nelntrci:uPL p1 •r>rie
tatea ~ilistă, a lnlreg~ul p<'por 
şi ~Ustă, s!..'lgum bază o u'\u-

2 

riril .wcial1smulul ş1 comunismului. 
o bunt\slm-11 maseluL '1'1 rnpul lslo· 
rlc ll cftpiltaL no! d imcn.'ilU1'l.i, s-:.i 
scl\Lmbal dl•n letJ\ţ!1ll ins!'lşl geo· 
gr-afin liH•il in:Uţin.tlu-se un 11.umAr 
l:mpres.i'Oll<ll}.l de unfwţi lndus:rrlalc 
Şi agricole moderne. Iar oraşele şi 
satele patriei au i mbrAcat..vcşminte 
noL Proclucttn Jndustrlalf1 o Romf1-
nlel \•a fi •!nul acest.a ele 1 ~5 de ori 
ma I mare deci l in an t.ll 1945, o 
creştere de 120 de ori .fiind ren
l l..'l.lă 11umal in ulUmul sfert de 
veac, iar orodu :.>\la a~1·1CCJ lu de ch·
c~ 10 ori mal mare !a\ll de 19•15, 
o croşt(!t'~ de pe;;le ~;:isc. ar: Ilirul 
înregistra~ ciupii 1P,oll5. VenrltiLI na-
t lon.s.1 dcipâşt:>.şte m prezent de 
pestl! 4!J de r.:rl nivelul din l!J.15. 
un .sp'r de :i3 de llrl revt:nlnd ul
time-lor rlou;i dtc-::rn. i .~1 Ju.măL!lte. 
E:lte 1kmn .Ic rein !.trC'.!l r.;i ~.:e.;te 

S..."l-lluri cu .:idev~rat m raculo:i.c;e 
nu avUL IOC 1Jl corul l\U1e r~pa.rhză
rli ~rmanio!lse a fortelor cil.' p1·Q
dw;;!.1e in LL)aie 7<lllole şi juclt:';e-1e, 
:ir;igurîndu·sc pct>lbllI\'IL~n l"C' l:"t cit 
lo \I cel.ăj<inll ~trleL Ci\ră n.:ci o 
deosebire. să se bucur.e p l(!llar <le 
cucerlrile ci\•ilizatle( sQC.ial!o;1c 

Cu conti-Jbulia rcmarcabilt1 şi de 
inaltl1 comp~tc:nl ii n 'tQv.111·ăşel a
<'adcmtoian duc~r Inginer ELENA 
CEA uşescu, eminent om politic 
şi AA.\·.l"1, de renume mondial. 
mlllt:i.nt ele Crunte al p.1rtidului şl 
... 1„nulut n 0&1rt1. ştiinţa a devmut 
u adevăratu !or\A de p l'<J(!uctic, un 
factor de prim ră.pg ,a.I pl'll:;trcsul ul 
j.,~nel':il ~1 soclctll\11. A f~t Ol'tfa
]!lzatA o lnq;O re~ea de instlJ.u~ şi 
unl tft\i de <'.e!X'et{lrl". d ispunt>m do? 
pmgr_ame de lru·gu per~llv!i in 
J•We do.menlile 'Uiintei ~i lehnit'ii. 

Mat•! real zllr l au !ost dobindi te 
pe t>3lea rJdică.rll L111ve'luJ111 de t:rai , 
l_natt>riru şi • p\rl'wal, a calltAtl i 
vieţii şi m un.ill imreguluJ TIOS"lru 
pup0r, despre aceasta \-orbind in 
mod concludent tnsăşl sporirea. 
d ln 1965 şi pînt\ acum, .de Pl!Sle 
1rel ori a retrll>ullel mctlil şi de 
pesli! pat ru 01~1 a ohetl u1i;eH!or so
cltt l-.cult~-ale nruu1ţ1a!e de ta bu
~e! ul statului. A rQSt generalfa:H 
invă.til.mintul de l .Q ani. lnr ~ pin~ 
lu stil'Şl1ul :i.ctu:llulul cincln:rl \'3 
li, prru:Uc, genernillzal !nvăll\mln
t.uJ de f2 ani. S -a in{!l,ptull in
l1•-un rltm 1>apld un v:ast p t'Ogt'a1Tl 
de ('()nstl'uc~ll de looul.l'lte, de ame
n1:dare a ccn trel<>r civke. de slste
maUzare şi modernlZo'.IIe a locall
ti1\ llor J.)âtric l. T otodatlt. s..a dPz
volt.at putemtc reţeaua ~iplt::rră, 
aotiv1tmt.ea de oci·oj:.l r e .a sânii.lăţii, 
oonstt1uindu-~ un m1u1e numÂr de 
i>pltalle. d ispensare şi alte aşc?,Amln
tt! medJcruc. 00\..'..C7.A concludente , 
i·ncontestablle că bunii.starea l ntre
gulul nos tru pope>r repr czlntll ţclnl 
suprem a l pQlittcll partidului, ra
\ lumea i nsft<:l a socie.tli~ii soc<la
lli;te n'l.Ultilţlle1·al dez~l'Wl te c:ire 
:.e edlric!I ou s ucces tn RomCl.flb. 

M..trile progrese rel1.llw~ l n ul
timu\ l'Uer1 de veac in dl?'.tvol tarea 
econom!ce>-S()Clalil a µir ii slnl cu 

• n1i1 mai .,9J)t."Cln-culo.:ise ~u oit ace.
lCJL au avut. wc iJ)e fondul unei pu-
11.\unlce ci·lze et'On<>Jni~ mondiale, 
erJUl ce nu putea su n·u aCe-<:t~ze 
şi tărlle soclallste. Dar noi nm l.z· 
butii să pll'ltlm <btoria eiclCrnfl i,i. 
ln cursul lunJI m:trUe a acestul an. 
sl\ !nsc:ci<mi un S1.1cces de I mpc1r
t.c1111111 1:-;torlt'u - rambursarea tn 
lnlrogl.lnc n datorlcl externe. Pen
lt'u in.liila oori'l. în tndetun~aw. ei 
l.sroric. Ramănlo n u mal pli'Heş;ra 
tribut nlmllnul, de-venind cu ade
\•Ar:it ~n~den1li. a tit cc<•namic 
<'it şi pol I tlc. 
~dsir. lnlă,plylnd noo.bli1l1u t 

ot•lent!lri\e Co:iir~resl..l!Lui al I X -lea 
al ()ltt't.ldu1ul ..:::. Can.tiunu.ate şi dez
voti,ate, polTJvit cerinţelor floo.'i
rat eta_pe. de congres~'c şl conte-



r ln\ele nn\ionale c9 ~\.l urm:i~ -. 
întregul nc..s t.ru popor, a c\iomnd ln 
sl.rinsO unlt~lle, :.1,1b condu~rl!:l 
p arl.id \llu1 e<>mun:ist, 31 oblinut rc
nllz11rl ~randlo.~c Ul dczvolt.arc:i 
('CCIGlOm.l(.'(1-:.ocială. iJl IQ.'lte tl<:JTit'
niile rle octivJ u t.e . .i.~igurind n:.He1 

îMink'U'Cn ferm~ neio treru.ptn a 
J):l lriei sule pe ct1lc.i si.ciallsmu
lui o p1•1grei:ulu! şi eh· Jil'..llllel. 
tn1'.r-o perlioadii r efin Liv srurlfl. 
Roinunin s-a tra us formnt tl lnir-o 
lcm'\ s tnb dezvoltată. inlr· o jnră 
lndusfrln l -nlîrară. in »lină dc'Zvol 
lar e. 11e b:i.zn celor mai noi cuce
rir i nlc i;tilnlci şi tehnit:ii . nlc cu 
non.şh'rii nm;tne jn gen ere. r u un 
nh•el ele hw11\stare t ot mnl r ldien t 
11nnfru tol i onmeoii. Convingât<Xlrc 
rour1~rlc ::i Justei.ei poU Ucil J?enc
r:1le :i par1iduluj nostru. a realis
mu1ul ob1ectivclor sale fUll'ldamc..n
!<1 te, d~IT\(lns!ri•nrl C!U pu,to1-e supe
r lor1L11 Lea soclaUsmu.lul„ rnplul <.I c 
Mtăgfidu1i t cil Jlchi<larro r-apld li a 
lnnpolcrll. p1'<11:?t·estil 1.~nom!co-s()
c1.:iL prc~pcrl tJi lea, intle pendcnu1 
şi SU\'cr.:ini l otc~• n :i\i on.ală sint (31-

st blle num:ll in o~ncH1lilc în cnrc 
poporul de\·inc cu adcYar.11 ~tl1pln 
pc desl 1 ncle :;ale. „Trc11uic să !luh
linlcm t'lt intrc111:a forţă - arii L."l 
t<.varăş•tl N!<.'O!ne Cc.au:şcs.."U - d 
numaJ şi numai soc::llismul n.c;igu
r li popnnr clor condilii pC'nlru li
cllih1a rs n îna poierii. slir!ielri. llt'rt
l ru adcvărat:i inclopentlcn fă rco· 
nomlco -socdaJli, pcntn1 btmlistnr<> 
ş i fcrit'iJ'C, pentr u ·O pu1'c l rn inlr !\. 
pclltru 1;olaborare între toatr t)(l -
1><1nrclc lumii n . 

Stră l11citele r ezul tate obtlnute tn 
nnll <':lre au fr~11 t rif> la Con~t'C 
s ut :ii TX-lca a l part:dufoî !iÎTII 
lotoclatf1 rnclul mun~il pline dl' ab
ne;!~t\it> A clasei muncitoare. ţArll
nlmii şl inlelecluaHliilii . a l ulUl'('ll' 

oamenilor m uncii, Cără rleoseblr e 
de naUonali t.ale, ~1 lntrcgu!uJ po
oor. De !apt., t.Ol ceea cg s-~ cl.
todt in ~riooda inau1turat:'1 eu 
24 de ani fn um1.i, şi 1>e ca ·e, Ji-
1·esc şi i;cmnfficali v. <I numim 
„EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU-. 
.1. .!ost edi (J{'"',fl„ cu onnH?Jiii Şi pen
tru o am eni. cu i1op11ru l şi )lenl ru 
llDDOr, va l<1rLCi<:in.d11-sc m:tr. c ~i 
.l:!P.:$&:a lcle e-11erg11 ~ Ic unul nuum :e se ~ li~ de m Icnii sl,n: •r,fl!.~ nh. 
1n spaţiul c.:.trpau1-tl-unft:1.'t1n-~ -ron
l.lc De aceen, de pc cl1lnitll u'U.I~ 
ne a rt lim acum. pu1cn1 pri\•! n 
:Jl'mti. J~ drumul parcur·. cu in
drept.nt:tfi mi:ml:r!,•. c-a h I '1~ :rc_1 
fl!rnui. ele ne-:.-Hntit, de ;i ne slrin
~c WI rr.;ii pu ternlc rinduri!e tn 
jurul parildulu1 C\lmuni~t. al m.1-
relul &ău cond uc1Hor şi s~r..iteg. 10-
\'ariişul N i.cotue C<mU~!:Cll , nc'in-
11inri 11-,lărit pen Li'U t>Qrl1ţ...:\ 1<'n•.11'ea 
continuă qi il[]tJ·cgli n~·1fre a~t -
\!f tdţi, penl!ru I n1fl'l1>l'Ull'Oll ou $UC
(!E'!; n m~hlo1· Ctble-~!lvl' <."U!>tlnse h 
l~rogramul p tu'tld U'lul de fi1ur re a 
~1ebiti i socl:cllslc mult l:rtl'l'nl 
c.lezvollple şl irullnt.i1n.• :1 Roman•e; 
s9re comunism. 
Fără in.doiaJă, ctrum ul ec-1 :wem 

de s triibâtut nu v.:i li n!cj tic .a<.:um 
inaln1e brtlătarlt. vor mai st.a in 
<:a!e-a noasb·i1 dc:stutc pi~lcl. cll'.'S
tuJe grcutil\i, dar ~in t~m convinşi 
cii Şi llce>lea Vl)t' rJ biMJite. l<ll' ţe

!Ul1lle s tabll lie, 01·1t-it de indrăxne
tc. vor ii t:ool i~ate, gnranjln tu!11ro1· 
vitllor iilor .noastre fiind deplino u
nitale dintre parHc! l}i popor, f~D~ 
tul că partidul comunisl rc•prcz~ntă 
con~tU!!la \!ie. rcvoluţlon:ll'!I a in 
lregii ~!luni . Jn ch'.a1· forumul 
comtmis1!!ur djn t!lG"i. tovmi\~ul 
!-!i-cc'•!ne Ce3Uşescu i;ubllnl3. cu •J 

11\!lre ctan·tziun~. rilul hnturihr .:il 
parlid utul i n -d<?\'tm!r..-a R nmimiei 

socki.lisl.c, s t.ablll nd s tmtegta şi f.ac
tlca t>t'()f!rculul rea\, n_:ein u·erupt 
ai ti1rli DC dr umul 50<!Wlili'mu!w ş1 
~urusmului. S-a re.:.tliz:u alunei 
o scl1Imro1·~ p:·oru.1dii Iu modul de 
gind.re ş.i de ac1 .une ale J)3rlld!J
Jui i n ~~1t:t 'lten rumăneascâ, o im
pii.care .n sa nemljkn'!Ui, la niVeJUJ 
llHlU·ur s lr~cturllor socio-umane, in 
c.:1~ mJ:>t:I~. im frun1t<! cu. comu· 

' n I.ştii . dL-.ciid m CJ':'."ll)I ist.ol' Le şi î n -
!nt>tulesc lsl•Jr 1.o, llememo:·iin;d <t
~..!.!.e m <Jm t-nk: C'J·uc1n:le . tovarrişul 
,Niool~m Ceauşescu, In tr-un recent 
1nrervtu acvrd:il l'evlstei algeriene 
„RewJ!ullon Arrl~ille", . a ram : 
.Jn cc o _priveşte, Romiiniu a adoJ>
tat încă d :i1 1965, după Conr.rcsul 
al J.X-lca a l pnrtldutul. o po:d$1e 
crlUcă cu 11rh •lrc IA căile d e d e2-
,· ottare şJ r ealiozare a soci:ilismulul. 
Inei cu 11c.ste 20 tle aru în urmă am 
iolrilurht niutte d ln s t l\rilc o~atl'1c 
nrlv' 1ul ' •tno<lclul unru„, dogm11Us 
mu l, oom1iderind că soclaUs.mul 
lrchuic să ne r eal i.za( pcln apli
carea t•rct\foa.re a vrlnciplilor so
l'iaJ ismu luJ şlilnţifl!i ş! aJe lccllor 
obiectivi.' &:<'ncrnli!, corsspun%4tor 
r ca Ulll! llor din flCCllr e l-&J·ii. Anl 
res tabilii incil ele l)C n tu.n ci iocre
clcrcn in for&ele proprii, demnita
tea .şi vo'n la POPQ~hii l'O.min de 
a n deplin s t:ipin in &aru su, ae a 
hottlri d e si ne sHili\ tor 8S,!1J)rn cli.l
Jor ac realizar e a dc~,·oHării eco
nomico-sociale n Rom( nÎCl.i '': As· 
li1zi, pm 'lid•uJ nostnt c-JJ'l'lunist este 
un ,.11·~111·1sm viu. c;le v ~lnpres lo
nantll rm1l\ şt cupocilale novăton
re. ca ri:! :i.~111ur{I m er?>-UI ,oosll'u 
mereu 1n ain le şl. <-n orice 01"gtmlsm 
vi u. cu :idînci rf1dâcin1 in Isto ric, 
ind~plmcş.tc fur t.e\i ile hotâritoal'e tn 
,·ia.ta p l!ltlcii sl socialii a lării . i.n
rn.p~ul~le sh·a_tcgl.:l edilld i:rii e l 
mu!Ulate1ale. a1'll1Qnioase_, pune in 



vaJoore energiile creatoar<' :ile Po
pon.Llui. .(\.J)al'e a."tfel ca v tet1Uotc 
11 eonstrucţiel soolalfsle n cccsi l.ntCll 
creş t erii contlnue 11 rolului con
ducltor al p11r tld11lul, conoomUent 
cu 1L1Dplitlcarca r olului stntultti. al 
orranlsmelor democraţiei muncito
.reş_tl-revolutfoD11J"c. Orlce incerca
r-e de ncsocotLre, lntr-un !el sau 
altul, qi oces!e:I legi tălj este greşitl\ 
şl dl\unătoare, llchldn.torlstă, pli
nind ln primejdie in$ăşl oons.tro
Jrea 9QC!allsmulu!. Partid ul nu poa
te renwit.s la rolut său de Cortă 
politică cooducătoare .m tAuniTca 
.IOOC!alismulul, nu p0ale impA.r;i ş i, 
cu aLl"'t mal mult. nu poatt' ceda 
nimănui rolul snu, !Ar.a cs, mal 
devreme sau mal tir:zlu, sti dispară. 

fillH::ierJnd socielniea romăneascâ 
de orice tel de dogme Ş 1 robuurl, 
Oongi'ES'ul flll !X-lea ai! par<tîdului u 
dat un puternic !lDJ)uls dczvoHărh 
demooraţJeJ SC>cla.l.ls~ ,pa'l'ltlc ip ârll 
larg.I şl n emljlocile a mase.lor de 
o.ament al mWJ,cll la conducerea 
vietu eoonamfoe ş1 soc::iale u \Aril. 
lntireg sistem.Ul nooti·.u pdlitfc a rost 
perfec\ lanat cooUnuu, potrivi t cc
riJ1 telor .treclircl et~pe istorice, o
sl-gun!n.du-se democ:ra llmi•ea ur&a
n elo7 de stal centra.le .şi locale. 
S..a re.a\llzat un cadru democratic 
unic tn fttlul sllu, o ase~ or
pnlzure democraticii in eare clai;a 
muncitoare, ~poruJ !şl hot.."tr.'lşte în 
moci llbet; lndepE'lldent dezvol 
tarea. io I.oale domenlUP. de. acl!vi
t.a te. „Fleeare merge Pi> clllea p e 
care o C:ODlllderi el esw cea lillll 
buna - sub'ljlllla tovnrllşul ~t<.'OJae 
Ceauşescu în cuvillllnrea .l'OStitâ la 
re<;enta glenarli a Conslltullul Na
ţional al 0.:unenllor Muncll - lnsli 
do.-esc st\ atlr:m uil nu vut.cm deuil 
sl ne mindrlm cu fo~ democra
tici în care cll\Sll Jllunclloure, ln
tel~twaJltateu, liirAnlmea - b!Lr
ba\I, rem.el, Unţrl, int!'elftll nostru 
popor - parUctel O!!ganlzat lu 
uonducerea socletăţll. Aceasta ,este, 
d o ll111t. democraU!l renJil ln piind 
acţlun_e I". Practic, int.reaga vlal{t 
eoon001lco-S'Oefaln din truia noast1·A 
este organlmtâ pe prinţ}.pUJo aut~
condll<Nlrll şi autog~-;~hmll muncl-
ioreşU, as\gurindy-se imbl~ren 
arman loasil a 11'01 ului o·rgane!or 
centrale, a pl:l:nulul na\.ionAI unic 
de dezvoJtare eOQnomioo-socllhllt cu 
ct_eş te.rea r.'1$J)Wlderll şi at.rlbu\illor 
centralelor, intrepi•inde1·1JQr, a nr
gwi.Ismelor dem0cra1ke în elabo
ra re.a şl i:nll!;ptiulreia po!t tlcll jntcr
;ne şi e~tero:i.e a partldull.U şJ stutu
lul ]lO&bru. Dezbate.rea largii, rn 
pa1•tfd şi C'U întregul ]Xl',POr. a do
cumenielor pentru Congresul al 
X lV-len - Prognmul-DlrccUvd st 
Teule - consUf.uie o n-0uâ ş1 
concludenUI d<~vadă :i holărirll 
p:irtiduJru:i n<>Stru comunl.i:.t de 41 
eonllnua şi adlncl procesuJ nl'.lrm{l
rli demoeroţJel muncitoreşti revo
Juţlarul,re, de a d.ezvoit.a cadru.I 
larg democratic, armanJos inchegat 
şi deschts partlcfpl'irll tuturor oa-
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menllor mlQ:lcii la gjndlrea şi in
fll,ptulrM :proi>r!Ulul lor ·vlll-0r. a 
programelor de dezvoltare pe n'l!IJ 
decparte n 1fu·1i, a .mi!ireleJ opere 
de construire a i>oci:ll.Ismulul şi 
comunismt.l.Jui pe pămln.tu.I Rom!'l
n!el. 

Cu !lecare nou an I.nscrl::. pe 
răboJUl ll rt\l)uJui, opţiunea is toriei! 
a Mnrelut Con~~ d1111 Hl05 se cer
Ulti.că. lnoonk'sl.abU. ca act de in-
7.utulre a uneJ e.oocl d~ e!er\·es
ccn\li creatolre în toate uomcnu
le, .nu numai în cei ol producUE!1 
mp.te.11IaJe. c i şi lin ~aţo sp1rJ 1:ua.111 • 
fmpltcarea necesară şi pe u·cpte 
C3Jilmliv superJonPe u 'facto1·uJu1 u
man ln însuşi mecanismul dezvol
lli.rll M>c1a!e a redlmoosiui1al tn
lr~ pel'Sl>ectlvă de atlrmarc J 

ccm.dl tiel u:m.nne în sooletutc:a n():).5-
tră, Pa1·lldu.I sl tu~atii in centrul o
perej sale omu.I, ..ivjnd rx:rrMnen1 
ifl ve-cllll"e nLlrrt!Jl1'ea Iul plenaru ca 
Iii uri t()r a1 pi'Opl'lel i>al e ls torll, 
dezv<iltar~ multlJ.:1.leraiă a perso
naUtiif il sa~, lărgirea orizontului 
slw de cunoaştere, i•ldkarea l!on· 
şUin\el socialiste, QeneraJlznroo 
Lrăsâtu.rlfor morale spedClt~ orln
dulrll noast re. Ceea ce n !ost c.u 
ptr!JJl'llµi şi penl..ru eA. ucum :H de 
ani, I s-a r_cdat pop!)l·ulul romim 
:.enilmentu1l cil este liber şi Inde
pendent, sentlmenbul Pl'OJUiel ~le 
J.1!0rH, are.a.o;to deseitu;Şind cmer
g.!ile erea.toare. ~indlre.:i novat.Ot•
re, revolu\ionară, st1m 1-1olind dl J)U· 
tere Jupkl ~n.tru înlăturarea u 
<,.'&\'\ c~ eni vechJ - a do~tls
muJui şi conserv::1t~riS1nl.l.llll. u len
dln\<'..l de plocon tre fa\ă de lO l oe 
ei-a s!Jtăln, f.'01T\Tl1Jrea omului nou 
tîl :."OC!etă.ţl I s.o!!laUstc. <:onstr1,1elor 
ş! ®lh'i'll<>1· cotiştle:nt al cufcrlrUru• 
rcvolu\lonare, al l ndependenl el pn
ldel şi al lntegrltliţll hotarelor el, 
punjnd r~ presus de orice c.i,uza 
Beneral11 a socla!lsmwu!, n tării 
sale n devenft obiectiv prrorlt~tr al 
i.ntireguJuI pumid,. parte l.ntegr~nti\ 
a Insrtşl operei de lransfor.m.nrc re
volu\jo.µ~.rtl ;} socîNl'illJ ronill.neştJ , 
presa ocuptnd î.n ~cest c.1dru un 
loc d1stlnc.t, rcvd\.indu-J un rol 
d!ntre. cele Ol3i Jmportante. „fmbu-
nlitlllndu-şl continuu ncth•ilnlt' a 

sPune.t\ LO\~ari\Şul Ni<.'Ol.:.w 
Ceauşescu adrcsiruLu-s1: ziarişti-
lor de I.a tnail t.a tribunii 1.1 Con
grcsu:lui ni IX-len - cca. mal de 
s oBmil indntorlro a presctl, preocu
parea ei eontrali trebuie s l fl e 
!'..efleclarcn polltlcU lnteme şi e"
te.rne a purUdulul, a munrU erolcl' 
a pop0rulul- no11~u penlru const.ru
ir~ nolJ orindulrÎ" , definind, Wl
od~Ui, pre$U drupt o „trib.unii u 
experlc.n~ei iWlln~tc. promolur nu• 
tiv a tot ce este nou ş i avnnsBt". 
Puternic iusu.Oeţltă de aceste ~
glslr3.le orienli'ti'I, publlcistic:i ro~ 
mClneascn a iIU'cg!slral în utt!mul 
sfert de veac un remnr<:llbll snll 
ctitrtallv, I m pl"1 tnîndu-l-se mut 
multă fortli, un spirit nou, revolu
flonar, acesta dev~nlnd într-o mii-

sură tot mni marc o J'ealit!tte de 
esen\ă. sul:>s~nt.a vie a scrisului 
noşLru. Ziarele ş1 revii.lele, emist
w1iJe ele radio şi televl'Zlu.ne s-au 
Jmpus w (;ODŞt1ln\.a mns<:Jor prl:n 
ropnol l..'ltoo de a deteclcl din vt.a\.A 
prpt>Jcmele majore, esenţiale, de a 
le cup 11lnde în muitilnleralltate şi 
pro!u11.z1me, lotUl fiind subSWllllt 
1!1AfUOr l~ratlve sub semnul că-
1'0!11 muncim şi LJ'l'lun nstd.zi. Mln
dr1 de a CJ Cl'!!nls<trr "11 u.neJ egocl 
Câră eg:iJ in lslur k1 noastră, zla 
nşUi , J<lh lucrlitoril clin presă 
şi:a11 adu.s ş.I işi aduc o contrlbu-
1Je mereu sporJlâ !a !-0rmar~1 u
mulul .nou, pmul socletllţil socta
Jlste , la infăptulrc.• programcti..r 
uc dezvollG!'e mullllateral4 u 1Arll, 
de arlrmn:re lot m:u putc:rmc4 a 
p:resijgl,ulUI int.ernaţtOUJul a l Româ
ntc:l socialiste. 

Eij>oca ~a mni bogatu Ln tm-
p.llnh'i dJn lnt.re3ga 1s1orJc a pa
triei, „Epoea Nlcolae Cearuşeseu ",se 
distinge In egală măSUrl\ prin ll'ILl
rlle dimenslunl dobîndlle de pJrU
ctjlW'eA Romlln1ei la înl.reaga vlaţi'J 
in teMB,Ponalâ aotlt~ă. la solu ~Io
na~ problemelor celor mai t.'on
trovru"Saw ale lllntil conle.m,poru
ne. 1n - l!!ll aceşU ani, politica ~x
temil o pam,Jdlf!u i şi stat,.u}ul nostru 
s-a nfl.rrnat, pr:ln gindl.i·ea şl ac
\lunea marelui noş!ru .conduclitor. 
Erou al Pltcl1, tuvarl\.şu I N:Jrolae 
Ceauşescu., oa un aport de lnestl
mn•bU!t vaio::u·e Ja edl'J'kl W Wlel 
lumi mui dteplc. şi -mnt bune, o 
lwnc a !n1clecgc1•il şi ~crl'\t•ll, 
fArli QT_!J!C j l fărtI râzbo.-ue. Cu
.tc7.'1toarelc )niţiallve de polLticA 
ex.temă, \'Î.brJlltelc: chem!t:ri ale 
pretied1illteluJ Romlln1e1 socJaJlsLc 
tn ra\lu.ne, la ac\ hme rcs,pnns:ibl
lll, IA Jden Llfle<1r.<:oa ş1 va loriiico rea 
il!.turor pos1bllitAl! tor de dialog, dP 
1ratatJ\re. Ja lu·ptă unllA n popoare
Joc penlhi âe1.şmltlrt' si pace. dau 
inlre.::iga măsură n escqţe! un\'1nL~
te a polnt'c ll noastre externe. ani
mAl tl de \ellll celei 1Tl3i largi soit· 
dMiHiU llnt<>rM \kmsle. in -numele 
trp9r6MI dre,ptul_ul s.:ici•u al oameni
lor, al popoarelor lo \rla.\tt. La e
xrstenţA demnu şi l i beră. Români a. 
c.'<Jnduc~t.orul e1, se rldl~ă cu vigoa
re impoLrh'tl vechil pQlltlc;J de :i 

mesk..>c in t;eburile ~Jltcl"ne aJ11 
altor swle, cer cu fermitate su se 
renun.\c cu destNlrşlre Io poU lkn 
„r1l7.00hilUl rece", Io inccrclirile 
de des~b.iU'lAre, ii !SlC.1 neiputind 
duce -Oech la inriiutti{il·oo s!\ua
tlel lnterna~IOMle. ,„SG se inleleaaîl 
bine cA d c.stlndcrea ljl so luţiona.rea 
p.robltîmetor compJe.~~ 1uternat io -
nalc - sublllnl.n 1·ec~nt tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu - cer o noul\ 
politică. o nouă ginilh·e , o a otlune 
in <>l)lrilul colBborilrli egale in 
drepturi (, .. ) Poleln.d - cblnr uu 
nur - nu numai cu do.ta ri , vechea 
1><>Utle!\, nu se poate u11cund.e struc-
1 ura el invechHll. ruginltA. anUco-

(contlîwore tn pag. 4J) 
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„Avem documente de mare însemnătate. Congresul al XIV-iea urmează 
să adopte toate aceste documente şi să dea o perspectivă nouă activităţii de 
viitor. Mai sint citeva luni pină la Congres - şi este necesar să dezbatem 
temeinic toate aceste documente. Practic, toate col-ectivele de oameni ai 
muncii, toţi cetăţenii trebuie să-şi spună cuvintul asupra acestor documente, 
să prezinte, atunci cind au, propuneri cum să organizăm mai ·bine activi
tatea noastră". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Proiectul Programului-Directivă 
• 

Şt 

Tezele pentru Congresul al 'XIV-lea 

al Partidului Comunist Român 

O viziune profund ştiinţifică 
dezvoltarea sociali~tă, privind 

multilaterală a patriei noastre 
Dezbateri profesiona le 

11'1 orezen l, in tr.ea ga vla\ă politicii. economică şi 
s.xia!ă a Ilirii noaslre este domi nată cu deosoblUi 
!ortă de dezbaterea în organ ii.alii lc de partid. in 
unll ll ti le eoonot;I\i<:e şi sociale, iu o~gani 7.aU lle 

dctnocratlel munci t-Oreşt!-rcvotu\1a.nare. pra ctic cu 
tntreg poporul, a p roiectului Programulul-Direc
tivA Sl a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea •l 
PJrtidulul - documente cu un profund ooracler 
.slilntific, cu leztHoare, privind dez\•oll:area socia
listă m ult!l.ale.ralli ~ oaltiei noastre. Ace.asta "' 
dclennlnat un no_u ş i insuDe-tltor avînt in toate 
domeniile de acth •ital t.?, contribulnd la slTingerca 
r indurilor lnlregulu.1 nostru popor in jurul partl
d Ului, a l secreta rului său gcn(.Wal. tovară.sul 
N!cclae CeaUŞescu, marele c titor a l României w
clu!lsle moderne, s ub a clirui inle)caplă şi clar
vAzAtoare condurere tara noaslrâ îna intează !erm. 
pe calea ed!Cicări.i celei mai drepte sl rna i uman e-
f1C:;• 

dintre socJetătl - societa tea socialistă şi comu
:t isl~. 

Ziariştii, t.oli lucrătorJI d~n pre.'>a noastd l scrl
~ă ş1 a udlovlzua!A a u pi:LmJ.t cu viu şi deosebii 
inlere. .d')cumentele pe:ntru. . a propiatul maTe fo
r.im comunist. t.reclnd !media~ la sludierea lor 
aproiundată. con<:<>mllent cu organizarea, oopu
larlzarea s l dezbaterea lor în pagin ile publicotlllor, 
in emis.lunile de r a:dlo şf televfzlune. Cum era sl 
C l rf~. aceiite.a o u reoi'lcnlat intr-o amplă mă.'Jurli 
arllvlt.atea Clee~rul colectiv redacţlonn l . a fll~cft rei 
rubrici, in f apt a llecărul om, ceea ce şi-au p ro
pus. de al tm111teri. să demonstreze sl P!lr t idl)<lntli 
ln dezbaterea noaslră : Vaalle Zamtlre.scu, şcl de 
.sec:\ie la gazeta „ M\lnca", l't!Jbal Grlsorescu. Tedac
tor-şe.r a l zla.ru,luj „Pentru soclallsm " (Ma ra mu
re~), Gheorahe Mlbalache, redactor-şef al zlarulul 
„ Flacăra Iaşulu i, Mlbalka Zo1l~'D, şef de s cc\le 
la ziarul „Elore ", şi Ana Maria Mlhlt, redactor 
principal qa revista „ Cîntarea Românlel ". (pag. 
6- 10) . 
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Să dăm expresie publicistică tezei : 
,,Socialismul se construieşte 
cu poporul, pentru popor'' 

l:irr::n rcsp1r.1\ie <:ul urnl-.sll;n11(1-
că. und~ dl.al..,gul se 1>0.1rl~ in'ni 
• amenl .1i munc. ;<11 ~~mllşU în 
dHeri te dt,men ll .Ic „ntl \'!ta Le (I n
Cormatică, ucrunnutic. , gencti
cil etc.). 

lh ir.tlmo.~\Ur~ celor două mu:·1 
evenun nte pcihti.:~ .ale .utulul ....._ 
a 15-a aniversare a ~liberfn·lt pa
triei ş1 Con~~ul al XIV-le.o. al 
pMlidt1lui- \'llr li nmp ficate 1fo
m1:1-surlle l".1lcct'vult1 g<i7.etct pen
tru .:i inră~1şa <:llllorlltH' c"nsC'C\'••:1-
ta cu c:ll"e f).!lrtidul şi :.1.it ·! n•~f.
ru af)lld\ lcUt cons~r ilm :-o<!l.111:.
mulul cu oopvrul JX!nlru popo:ir, 
\!iab1Ltat~ ci in 1•.lilll: e ., i.?lc 
~<111diOO!)ei C\IX'J~el ~· ~c luuri
t4'11'tl ol o ~lu, cu :iboe::;..il •" i.-i 
COO\.ln~t:re. Zi de ~I. .r\.ş.'l. <l i! îl !dr... 
!>Ub tllh1l generic de i·ubrld'< ,.rro
let'lul P rogramului - Direc(ivt\ '.'l 
'l'clfdc pentru Congr~ul ni X l V-lea 
- c ulc--1.:l toare pl'oie"Uc a dczvol
(11,ri i soC'lalMe. muJUlafcr alo :i oe 
lr 'ul". w m dezbate cu ci! · 
prin lntcrmcd lul ga~.clci, ·• l 1r~:i 
f#ll<!lli lctn:i~·că in <:,lrc p-.!c„·lţqr 
.;e vor .n[lâ ~ 1ncepw si leie ycCcr -
tr.r1rc Jn • ll olnl cnn1luciltor a l 
varlfrlolu i", „I•ropricUilca ~ocin
listă ", „DciwolL'lrcn armontoasli a 
tuturor znnr tor 1>atric•i" „,'>istl!mul 
dt•mocraţlei muncilurcş1 l - r~\·oJ11 ţ fn
unruJ, ,Rolul dtl'lf' i anunailonrc- in 
lup~n 11rntru tr;msrormart-a rcvolu
•tonn.ra a <ill\•lctăl ii , l)cntru l't)U 

~ttuircn soclali<>muJu i ·•, „Ttlcnlurllr 
morale a le S!>OiCl-ă\il llOU'll rc 
c...xpre.<ic a cc lnr maE nobile nsvl
rl\\li umane", „f'or'a t n 'illoaro 1\ 

pulr"ntl!imului tovoh1~lonat'". 

EI!!Emil 
ŞI p~nlru coloctivul g..1zt.~l 

„Munca" Pn>l~tul Progr~mulul -
Directivii si Te<:!'le penL1•u Co11-
grc.<1u1 al XJV-lea .iu (.'<>no;l.ltuit un 
prilej de irtudiu aprofundat. Ll~ 
pulernică stlmularv Pl•ntru prom 1-

varca in produ<:fl~ gm:etărc.1s.:.1 a 
Ul'lo1· forme şi miJloMe t'fl~iC c\? 
pr-0f~lel. pentru ca intre<ign nr.:i.'i
(rj acbvltate sli se r.diee la nlvt.'
lul orientărilor şi lnd1e<itl. lor ~e
erel.arulul genc.>ral al paTlidului. to
varltşul Nicolae Cea~escu. dale:? 
nouă. lucră.torilor J.in pr~.i. 

C::i urmare '1 aee:>LIW pr~upărl. 
propunerlle avansule ct>li?glulu; d~ 
c~lre mcmb1•1i t o!ccl.l vul'UI l'<.'lf •• c
Uonal s-au con:.11luit ln planur: 
t<>..matice. subsumate llW.ll"•ffii rn 
colO;:J.nelc gazetei n ;ipllcărli cu 
oonsccvenlă in YialJ lării Q ta;r.el 
f4n~rnent.ule ela borate de :;•~ 
erei.arul gem•ral al purt:d :l!Ui, \••· 
vară.şui Nicllltte Cen~1Ş('.:;cu : „'i(l-
cJ.aJiflmul 11c Mns!ruiestc "" 110-
porul. pcn lrn tlopor ". ln acest M.?ns 
au fost 1·e.t1'.-.all' şi pttbl'c l'"' p l
gmi şi rubr:c1 c.ue să facti m oi 
bine intcle5~ cie. elitre •:til.1lm'i aLit 
proCu ndo :>enm!Clca{ic pc care 
1~arul a<:csl dctormlncm l "'>O· '\: „I 
rJJozofi c, -ci ( 'şl lmjllem (!n ta rra • tf. 
ca d!namlzalol' ş1 s\lmut.1lor <Ic 
energii or~'ltoare în vlatn c <1ll":'l

0 

-

velor de m un=i\ Sub 1t1u 1 :;c'"
lice cum ar !I „Sub glorio 111 :src 
ilc timu n..1 Epoci· ~itola c 
Ccauşc,şcu", „Clitorii ventru un
meni '' sau „Cnlltatea m Wldi 
cn.litaka vieţii" au fosl pi ~7.cnt.ate 
marll~ infl\pţulrl care au mt1rca\ 
şi deJ'lnl t cursul aM:cndent al 
d.ezvol tti.r!i ('C()nnmi.oo-soclale de 
dupll Congre:;ut al IX-leal i.! 
parlldulul, Const.lmnind mMturi:I>! 
si op!nllle oamenilor muncii u;~
primate de pe poziţl~ proprlr:n
rulul. p rodu<:âtorulul şi bencli<:la
rul ul a lol c~ L~ se t'ăuraste .Jz! 
ln R'>m imia :.()('!~1ltstu. an.:hete:~ 
arilcu1ele. reportajele ~1u demr>~
strat legii.tura tnli mL, dlr~lă :s~
tualll. in acc.<;l trinom - esenţă u 
t'J.Utoconducerl i munellorrşu-re\ >
luţlonarc. Eroi ai M 1Jncil Soc:a
llstc. Iru nto.si în lntrccere:1 5«'1~1-
Listă nt>-au \'Orbii (gnzeia f)Tel'~·n-
tindu-le gindurlle $1 faptele) des-
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pre m:mc.a lor şi J1 c ~lor lin~.i c:m~ 
tru•e..;c. despre impllnln'll proprwl 
tor pcr-;nn 11 • {1• !. <le.„pr~ J„-;;llt.\l llt.l 
in~:-rl~e t•apl J Pl" •:.a.<.:.1 urban!7:Jni. 
f.\ n n 1im în acest context 15. u
or't-.a .. l,o calllnlilo P.titrhrl IJt• tra
iectoria progrt.>su lul şi cl\'ilb,aţiei 
socinlistc"). 

Cullura, o„ cxprcste a tri11rilo" sl 
lnaltel...,r ~piratli de <:4lt"C c;>tc .mi
mat omul n.;>i.I - <''•n„lruc:tor al 
~ ·llsmu!ul, I.şi '.lf!ă locul (c.:i. rc-
111x:tarc-ar,a1.1men tl jn gaJ.elă la 
rtrbrlc11c ]l(.'rm anL•nrc : . Ccnt1't'l e 
rlc r.reulfo şi oulf.11rt\ soclaO III „Cin
t :irca Romllnlci" ole s indicalclor -
rocare ele edu t.'al ie Jmlrlotkil, r1•
voluţicmnrJ, ale rormtlrfl om ului 
nou ". hlln r.le lrgamzai d„ c;.::-
7.!)l l\ î.n uolt(t' I e<'imomiicc unde !I~ 
pun i-n discutle teme nle rommu
lul şi te.atrulul n mnn~ ciint..:m
i.nran. a1e cre--„11e1 u '11~br pla:;
t1c1 am.1lorl ~int c, .:i. 11 !ormâ or.li 
cure gm:ct.a rc!'h-clft l~ul c• nh·.iJ 
pe cM .... -1 c1cupă <'mul mun,·1' ir. 
universul culla1·i1 noa.-.tre s >t'lru i;t.?. 

De asemene.a, in ~>Olc:<tul pre
Zl'nlel d<:~balcrl trebuie 11(1 am n
Um ~I 'lctlunîlc. dunumllc cur ... r.t. 
„de pr~-sil„, pe ~r<! Ic inJtl,l.Ui ~t 
le su.~ti·l'le col cc li vui n •Slru red.11 :
lional : . Coloc\•ille iraze1ci ,,l\tuoca w 

- Ştiinla şi :-.i.rtol c - ferestre d;:s
uhlso ~p1·e om·'. ,.BrJgoda tnult1-
<J[c:C'iplin11rii ,,;\lunca••, .::<"tlun d<.• 

fief! ,, arca ln gal.C'lă n m:llt'rla
llz1'lri1 rrlncipiulul n.1n<l:11nC"nt;1t ;;I 
.-•lltlcll i noi, vrinduir' : ,{'ful 
strutrcu soclalbmuJu; 11u 1>ovontl .„i 
penim pol)ur" hi vrt :?ri:;i „-\ţt>l a.." 
ntil îT!I :.;>a11u1 rubr:.:1 .. ,„ st p·1~1n•
lo:· dL·••cum 0<11\~tm1·.il~. ''lt 61 .ii 
un r rul>t c1 n„1 

Vru;llc Z.\:ll FlflE;SCll 

o atitudine 
fată de tot 

fermă 

, ce este 
concepţiei noastre 
despre lume şi viaţă 

străin 

t(fiiVliUTJ-;? ,~„ :i.c"" ,..,„ Ţ~„,~ 
~llJ!Jili ., u „.~ 

MJD&IJIISJI 
l'I•'··· „.~=-· ""'~~~- ·~ -

Jalon1.11·ea dil'eclli!nr d~ de~vol-
1.are ec<.momico-Roc1~tli1 u pn!J•iei. 
de evoluţie a soclett'i\il lK)t'..kt.hslt! 

roinimeştl fa cincin.alul ,;1t11r ')I In 
perspecL!v~ sflrşltulul dti m1lenw 
işl gi\.>,e.Şle u na:tf;i.slralll ~xp:·„'ll1e, 
eutezălQ_m·e ~i rcall:;lli, rn d >eu
mcntole prngramntlce pentru C-0n
gre:.ul ql XIV-iea ni partidului. 
De-.r.baterea lru-g;i $1 <i}!>r<1lund.a.Ui ~1 
e<>n\inu1u1111 oceswr d·.cumente in 
toolc orgum,-.a\i lle ele pnrlld, c u
noaşterea p1·cvoo<:rilur lur de că-



.... 

t re o.amenH muncii, d.e dt.t•e t<;,li 
cetăţenii - ;;rngajc:iţl într-un se.
neros efort spre a lnllîm'plrla cn 
.rellti!tate <;leoscblte niliretele ~veni • 
mente '])Qlitice ale . .acestui an -
co.n.-;Utule un· minuna·! prilej d e 
ma.nltfestare ~· adc.r.hlnil la ~Utica 
inleJ·,pă şi ex~ernă .:t pnrtldului şl 
si:atului, iun cadru de e.~'Pri mm·e n 
democr<rtif.cymullu l orl:nch11rli noastre. 
Dar .şi un n'iomenl clin cele llli•i 
ină!ltătiOl!l.re ipen.tru .„ ci.o gJw; gin· 
durilor şi sentimentelo r de prclut1-
dil !ilifnă şi nemărgfniUI reclm~
li nHI f,â Iii de t>0v<iTClşuJ N i col.ie 
Geausesau, i lustru conrluc1Ho1· do 
partid şT de (.a1·1), e t !tor ele gen I u 
.:ii ·Romtitlfel S<)C.]ali~te, Efou intre 
ero ii neamu·Jul, lnfil.ă;eărat patriot 
.şi l"GV<>luti<>n01·. mitilant strălUdl 
li1 ml'Ş;căi·ii comu'nfste şi munci lo
restl it)ter nat !<.male. sl oentru a ne 
.ilătura si susţine. înb·-o de11l h1:J 
u:nll:at.e de cu~et Sl :;itnl.ire cu ln
lreatin nn\iune. cq !iQfl . flii pnt.1•lc1. 
HolUlirca J?lentirel C.C, al P.C.n 
d l'l'I 2'1-:W Iunie cu ptlvlre 1a' 1·~ 
alestere.a S<I lin Consire.su! ~l XlV-l".J:J 
fo funcl.i:a su1premă de secret.ar ee
ner.al al P<U.:Udulul Comunlsl ·Jfo. 
man - l!aran!,ie a edif(~.rij <'U 

s11cc~ a sodet'1itii. sooJal lste multi
J.µt.en• ·I dezvoltate. i'rt R<Ymân1a. n 
i·o1Jin·tăril neabăttite .:i l):ll:J"lel nn-.c. 
t t-e soi·e cel!,'1 m.'l1I i n.atle culmj de 
pro~rcs şi «iVIJ!'7,aţj a. 

ln~rat.ă activ tn ampl'ul prQe<'s 
.revol\.ltio.na.r pe ca1-e,JJ p&·cw·~e 
societatea n tr.astrli. presa îs! 11$ufnă 
deoUn 1'olul de a inlli'ja pen,tru o 
raee eunosuute sl· tntelese - in 
spirit ul Pix>J?ramul·t,Ji l ideolordc al 
Pnrlid UlU'I nostru. ăl <;1ooumen f.elor 
r;ien,tru C<>nS?resul ..:il XlV-lM 
orob1emelc actua:Jc ale dezv!;lltl'\rll 
econ·om ico-soefale. nenl'ru ca. ală
turi de cet.elaJle in~ru,me;nte ale 
actlvl tlitii icleofonicc. nolltico-P(lD
~live. să"şl sporea~ aporll•l '!...<t 
r ldfcaren constlinlei socialist„ ,, 
n lvel:ului d~ cunoaştere stli n\ l fidi 
şi de culturâ al ~")sel\:11'. Tti .'!J::e~ t 
c.1dru fertil. colectiv ul re'1~t1·,„lil 
al z.lll!ru1ul .• Pe.ntru s-.x:f.a11sm ". be
neficiind de a tenb1 indrunt<tr" .•• 
O:im1letulul judeţ,e.an <lt> part id i\'! 1-

ra-mures. G ac:ţlonal ~l a~llnn°,.„; 
const.anl ~ntru a "'1.Si~ura o 1~1·•1 ·'1 
s-1 c~mpetcn~li dezi>." ter~ ~ or{lht~
melor ~dll-01~ a1e t>Olltlci i 01rtldli
luj in cele nwi variat,(? clo 111n11ii r1° 
~cttvîlnte - economic. oolilir. :v-
clal. ocultu.ral ~bc:. - mî Jtooincl .un 
rod:rik i;chlmb de i d f!i ·"i np.inii in
b:e cltitorJ d in ri'ndul tu-L11r01· c-1-
tegonfflor (le oameni al munt'ii. 
s1u.1Jind cu etlcientă soorHli 1?en n1·>1 -
Uzării e."<pede.ntet pozilive, form rt
.ril unei cCincepţll inal:nlal'c d~r~ 
111uncă şi vlatll. stlmuHlrl l r e<:epU 
vi ~lt-Uf la lot ceea ce e.,qle nou. pro
movări! valol"ilQr sat:iallsmului. 
-normelor ŞI p,rjn~i.pUJo, eticii .51 
echltitli socliallste. 'PopuJarizind 
măre~ele in(ă:pt\lll"i din a nii socla 
li~mulul. rQalîzăTile ftMI pr~ccl~nl 
ale „Elpoc.ii NJcoLuo Cwiuşescu- -

Dezbater_i. profesionale 
. . 

prczt:'o ~ prcLutindcni f.i t 10 1rnprin 
sul jude(1ilui n·os•lru, re.qim \ile In 
nlvelul supe1•i'>l" de trai 1ilale1fal 
şi .spll'lt.ual .al tuturor locullo:ri i ~:· 
săî - z iarul llOSliru şi-a propus, m 
!lec.are clapă. ::;ă-şl Si1>0rească, t.Qt
o dal<i, eombatl vital.en, să s~1.., tlnă 
cu const.'CVCTită, prln mJjloaceJe sal~ 
s peciUcc. o 1u1Li'hu;line ·fermă fa\ă de 
ceea <."? cslc SlTăln C.oll'::eptiel re
volulfooarc· o parl.iduluJ nostru. 
modulul de a ;dodi. nmo.ci :;i ac
Uona al claSel munclk..u·c. i>PLL"llu
lul .uman ist al :DOiPOI'\,l.lui n mân . .:i! 
Codului eticii si ech11'ă·n; socialiste., 
Prf11 pro~rame spec!ttle. ~i„u1lî 
de .pr~ă şi cic.llt.ri ele arli•:t.lle (l ;11 
'':ill'l.ale d om enii si !În eenuri aa
zcWrestl rukcvalc. t<1priJinlm l ot 
·m&î activ cullt-n1rea sp!ri ~ului rle 
d1spundere. ,µ1'0mo.\'llre., r•ombnUvi-
t{iţii .Şi intr<1ns1Ae111el fată de 110-
Sl.lrl cr1Ue.i,nd sl respih uincl n~r""· 
ta.Ulălile invei:hile. · <1h~1~r.:in tll'ih-. 
r etrogNtcle, acol{l imde e1e se 11\u1 

m3nlfestil. Sens\Jl mlll l<tT1t ~I in
lervet1Hel noastre isl d~văluii-
1"0adele u ri n in tib'irP.<.l Qi:ciini i i;I 
dlsel.pline1 ln proclu.ct.ie. prin a l'm1>
~\!a cu pr'e coti;-:: tivelf! <le mun('ă 
actlQnood .oentru lin!~ptt1lTN1 h ni.l1-
rît1Jt1r pa1·Utluh1i. CUJ'.)(IJ}ŞlMeA i;; 
r~1.a·r<'..a le?llo r ~ărli. pert!;ru 
l'eali7.a.rea serc.inllor de r!!.-.11. ~n11-
rar~ callttit.i'i ~e n rocluicii tior. rll! 
nropric:l.ar sl heneficldt' :>I .'lVul l~! 
ruitionalc oen ~ru î?~:x.„<lJ.I rl 1'i\1 i 11-
didoasă "t folnslre-. o :x;>n"m ic„a.-;."i 
o· ~unurilnr :i'n<-i·{>(l inl;il,e. î 11 .._,.... _ 

puri exd11s5v efh.>e.•ttl.Y~. c;: u .;11hl' 
ruc1:e:i C!P'lSP.d'ltc\n l' Şi n llf't'•lv" ·h~Fi 
l nr . a\J f<~l ;51 „inl nl)nrda tn· :„ 
zl;,ir 'fenomene Şi ca.?<uri de 11hri•r-~ 
ne ]$\ S:tatutul n''1rliorlrnh1i. rln 1" 
leelle 1ltril. de ~n n"lrm'!lc ell c:il ~ 

ech.itâ\H şQ;:!ajlst.e, ale c1mv le-{u! r l1 
in soclel.a te. pledindu-i;e. ou Mgt:
tnente ~(lnvingawnre ~tr.u intm 
ll-'U"ea. unui ~portamfmt deinn in 
uric e 5 mprcjurarc, a unul c<>mp1Jr
Wimen1 intemeial pe i•csnedul' l'e· 
d l'l •':>e -în Lrn semen I. 
Şi i<n ~ontlnu.nri!, valorWafurl bo

găLi .a de Idei ş-I t'llple c;Hn st>.e<r~
culoasa •:ronlcă H edl! k iiril StJCJe 
lă\H s-Oclallste m.ultil.:it'€'1"al dez.vol • 
t.:i le, d in opera m-..-gbstrală şi p1!dt1-
i lo.:i re a secretarului general <tl 
[lal'.Udului, tOiV.anişUI Nfoolac 
Ce:iuşesou . s1;i:ălucll e'.'.:emp1u de 
clnru!Te ll)lllTiotici şl nwolutloi:iarlol 
!n slujbei lmµ l1nirll aspi ra!iilrn· 
r1mda1ncnt:a'l~ ele pr~es l)r<>spe
ritllfo. bunlisti.1rc. feri('ire sl Ral-~ 
ale pupo1mlul r:>mim. V\'.lm ·S<JstJne. 
cu :.i>brll ă io( l i'l de cc-iv.\n>gerc i>t1· 
bli<:1s·fa:u si în noi nwrlalitiU d" 
~nUUJi care ·~u 1mbHtm] cit itor, 
pN.iC:CsUI \'tist şi ~mplm-: al Himi .rf ! 
ş-i · rnQdeliirll !hdonomle1 omului 
nou_ dezvo1Ui.rli .::onslUntel sociaHs
le. ·J)mmif\\'{\ t·ii cnnc~pllcJ materla
liS.1;-ş~!intHice şi um1Jllst-r-evo1uţl~ 
na're clesnre lum~ si vtată. Aceruitn 
va roprei'-C.'Tltin dovada CE!!! m.~I 
bună . coner~tă ia ~ţas.'UTlentulul 
w>qf.rn netli.rrnnrli f1tă rlc .!>r<ela
n.sm . fo·tii. d l? jnlre- e1 n:iJI Hc!i i11-
tern!i ~ lntem~li<>nală :.i rnn•!)di i· 
lui. (,ii\ă <.Ic \riil·~rul e>"muni "-' :'li 
H<>rnăniei. ;nUire( ia lnm1l cfo Tewle 
~I ..,roi~lul Pr~a-nt~lttl-D' r01CHV.f1 
nenh•l Cr1~ar!:""nl ,.,-1 •tv-1a-. - "~.n
t!re-sul mtw~lr.ir \(!dor ll soolsllstt•. 
al fri umfu'u i ormd u ii1<!r '!'KY'fnJ'" -
m11foi ţll ! ntlrk in 1raniformarE>.tt 
revolu\lon:irli a ~oc!e~itH rolilfln~ [ 

Mibni G.nmomi:~ou 

Modelarea fizionomiei omului nou7 
S'arcină prioritară a • 

I -·- - -'j : ..... „„: 
Devotamentul ri:etăr:mwlL ~tli de: 

patrle şi pop<>1· şi, c.11 un ooMl~I' 
flr$<:. angajarea c4 lnlreaea ;>u
.tel'c de 'Creat-le în ei~rt1.11 <:mtstruc
tl\' <il na\lanl'i constitulc· un ade
văral ,;;umum" al inl'regil activi
t:/1tt J>QJiL!c.o-id~logice si cul.t'\.lr.1l· 
educu·tive. Fiindcă · nici paki ol i.s 
mul, nici spii'Jtl.ll t~vnh1Uonnr -
lrăsutu1i esentfaJe ale om1,1lui 1a1u 

- 1rn se formează spontan. d se 
cult!Vi'i, trebuie cl.l ll'lva~ din cea 
mai (r<tJ?~ă vi~. Dnt(l r la M at;
tTă, n t.'llzet.nrllor, 11 lucrillOJ'ik•r d in 

presu este de a ac li<ina eu moi 
mulll'J hotArire, a.14~ri de c~!e!.a!
ti! forte etlul::.:J!ionnle, p :-i n ·IDJ iloa
ce le C'~e l'lla1 a d<J>.:·V-nt2. pentru e
du<:area ma~tor, şi in prirn;it rind 
a ' li neretlrlul. i11 spiritu I pa tr1ot-s
mului rcvo tulkmar, al jn<i lt~l">r i
deal uri dll dL'cµlalc socfa1â şi rt:t
l!onată. al prin cipi llor sociti~!Smn-
1 ui şi comu.n lsmuiui. F.sl~ o Q.r
c!nă J)ern'!fmen'lA şi . .aş U.ne să !<Ub 
tln it:"Z, cu ;a{it maf adu.:llă ::islăzi 
1n condttlUe in l.ensif!icăril p1"npn
~rlef stiălne. osUie s~l~1i,:imu
lui şi turn noostre. o sar1;:' nă l~
mcfrl11'irc i'11nclamc"fltiLi i.n rntrem:.:!l 
operii s lo v.11rosuH11 Nic-41a~ 
~em,1şesc11 , ctilQrul şi conduclit1m.1l 
inţelept a l nomă.nici SQQJl!llî'Sk ino-

7 



Dezbateri pr;o·fesionale m uncii, com pctenla profesională 
si. totodată, inClerăm n li ludin:lc 
nc~1Llvc f.:l lâ de muncii. de pi 11-

pr1etatea .~ocln.hstfl . Facem :iCe..1stJ1 
în c:id.ruJ rubr1Cfl(ll' „Modernhmrc:f\ 
1nolluc1ici - pr iorttitti . cXÎ!fcnle. 
rrzult"a tc" , „Ma roo labrlcll - ex
p1·c.<;ic n riispundc rU munoif.c)reştl ··• 

.:..FnJ>Lcle nna.<;trc în lumina Codu-
1111 et ic", .,Br igada rcclacticl la 
1lrum ·• ci<:,,. mlllttnd ln e$en~a 
P<mku lllicrul bine fdt:u1,, pent.r1J 
rc~„pundrre, l)rdln~ ş{ d l:..c1pJlnâ. 

derne. sublinia t4 cu lim pezime şi 
in documentele pent ru Con~eiUl 
al XIV-iea al Parudului Com • .m.sl 
Roman, documente rore în prei:en t 
se află pe masa nc~u-A de lucru. 

Colegiul rcdactional ni ziarului 
„Flncilra J\\şulutu s-a strădu!t şi 
.se strlldulefile !if1 tnn lerlalizeze cit 
mal bine orlnntl\rlle clare dt• care 
beneflclem cu to~1i . C'Onslderind (!

du<:alio patriotic!!, revolut jonarâ 
drept \obiectiv prlorlt.:lr. de care 
lrebule su ne ocu.P5m, ~1 de zi. 
fără fntrerul)ere. Şi nu doar p .n
b'-un număr. (J l'Uhrlcil ori un ar
llcol anume. Ne pl'eooua;>ă c.1 .in 
e\1an t.aJ cil mal lan~ de mater:ale 
<lin toate domeniile inceplnd cu 
c-e!e cu tematică econ •m tCfl. toate 
trebuin d. intr-un foi S<.tU ~iltul, Sfi 
râspundâ dczlcler.:itul ul de !1 for
ma sl modela canştllntele. l n c'ln
seclnHI. I icc:Bre număr de zia r, pnn 
oontlnutu l H[1u lemnllc, p rin atitu
d inea an@Jalâ. prin po7.1tla oCen
slvi1 fală de m.1n:fcstftrilc noc,ve, 
conlribu1c l m.pltdţ la culLJ\·arl!a 
w1lorllor suprl.'rhe all? omului nm1. 
fireşte. anuniilc pcri<."ade - cn. de 
pildli. cea pc C<1re o slrflbutcm n
cum - tntimpinarrn J 1bileulul din 
A ugu:;t şi n Congr•'..Suluf al XTV
lea - ne oferă un <.'imp irul 14lr;: 
de ac~lune in acest dome.n u şi, ~ 
atare, se im;lllne. :;11 ''alor•Clcăm 
mai bine {tscinen~'l prllcjut·J Un~l 
dintro a~tea a Jo t ş.~ impl n ri!ll 
n 2 l de ani de la Congr~ul .ii 
IX-lt>~ al partfdului momt'lll de 
ră.'leru~c. (ie ootituTli in făurirea 
noii socichill pe strllveehtle n~as
tre ml'l~!?url Am cl1utat sl1 f.:.icem 
mal bine cun isc.uit' cit.l tor li or noş
tri mari.le in rEiJlLul:ri din \.urli. $1 
din cuprtnsul Judctulul. ~A culll
vftrn mlndr41 pentru reallur;J·~ 
CArll precedl.'nl, obt~nute i.n ult mul 
~rert de " ca.c de dl'venirc <;Ocf:n
listă. lncredcrc;1 Iennă tn viitorul 
Jum lnns al patriei. tn justel<'a po
liticit interne sl externe .i oorll
dului nostru. Un uleiu de mate
riale cu con!lnut tcorelrc. r t'a ll"tat 
cu st>rljlnul C'"laboratorilor noştri, 
pagini speciale C()Jl.<;:JCMle eveni
mentelor repl'eu!nlallve din viata 
l~ilâ.li!os· şi colccLlvclor d·"' mu.:i
că. scrisori a le <>amenl'<1r mun::i 
- iată door citev;i d in m!'ldaltt!ih
!e prin cnrl! „f'k;(:ărn laşulu i'' s-'il 
inscrls hqliirit in ,tmCJS!era ele<>
ferveS<"enlă pollUcl\, de puternică 
actlvlwte creatoare re c.iractcrl-
7.eazll, asemenea Jnlrcgil tArl. ·ŞI Ju
delu i nostru. 

Dezbaterea docum0 ntelor "(lt'n-
lru Congre.'>~1 1 al X TV-lea - prQ
i e!Clul Prngrn muJ ui-DlreC'Ll\lll şi Te-
7.ele - conferA actlvlU'1\li n\!astre 
pe planul Cormă.ni omului n<>u un 
plus de fort~ de arsrumentnre, de 
_gapaoftate de i nOucn\11, (le mohl-
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li2.~H"c la inUsplulr~ sarcimlor 
cconumlc_e şi li''" ale pc lllflO ş. pe 
bllregul c!ncin:i l. Am căut"1i ş(I 
punem în luminii, fvlu;;lnd intiC<J
i.ebl reportaju I. ~lllxh1:tn. 1ntcn•b !, 
v:ab:litatea econom1cJ nva...irc ~<:
c1aliste. intemel:ită pc Pl'OJ)rtel<:J
tea clc l ip fiOl1 o jntrt·~ltfUI pop'Jr 
.şi <:<)("1pcr~u:. t11. per:.J)'~t1vek 1u
mimia.'" cc ~c <le-<'hul ?Dlr1e. 
noastre pri n trnn1>puocre.1 in \.'ta
\â a obl«'tl vclor c•c \'Or fi adoptate 
la C•,n3rc.suJ al XJ\.-lc>n. 'M;.i tcria
le!e nom.lrj? sh~ mal „fi>ns.h·~ Cută 
de p ropa,:andn flkli11i c\ tq·nfi. l n
ClllHIV fot:\ d·· •mum1ll.' ctmccp~lt 
care--şl fa-:: I -c sl ln unl.'le \ari sJ
cialiste. în ln:.:.1l .1 ră l'U pr<'oeupllri-
1~ de perfoc! 'lnarc :t s'X'fo\l:.mu
lui, in nnblomc \fi'lllncl rolul purl!
duJui ci.a.~! mun · • iar'. propr;i'
lratea '\ncialist i . cfomr..cr-1\ia s.n. 
Ne ~1r1)(lu m :;.1 relcvilm rti:spun
su rilP llmpcl' , !1>r111e l'lc <'ar<> ~rti
rlul wistru l:>\·1rfcsul Nko1.1e 
CMusescu lc--a d.•I la asemenea 
probleme. spiritul creator in ::-ai·e 
.'lu fost mlu!lvnnlc 1n Rl')mâr\ia -
şi ~t<'e1ista l'U a."li tn urmă - c1·
vN·st?le nsp~le ale pcrrect!nn;ir!I 
.soci.allsmul µI, 

f'!!Lrl 11 ismul rcv(llt1l l 111;1r v. ~ a
l Sl M\I.:. \10 patriotism 'll f 1 1'11i. 

nu unul declar. \iv. 1<11 \ ci<> ci <ii 
tucrftt 11· I zj11rul1.1I n~lru ·1 "ll' Hi 
1tenlll' m•,(lulut in care i;2 infi'o
t ileoc "'lrcinile ecnn"ml~-~nc :tlc 
in hC<."'11'1' c-olecllv. ne clllrE' nr--·1-
rl' •1m F.\•lden1lcm !>Olri tul dl' :1b
n<:Yc•\1<' an~1Jare şi l'1f\ l<'tl"'1 în 

T oti cetătenii 
.) ..) 

Ans:.aJimlu-ne cu to.ale fllr\ele ln 
dezbaterea documentelor i)i?nlru 
r• n 1m>:ţt1I ni XIV-I~ <ii p.1rlldu
lul. , .<>m <:onl nuo ro reli('răm cit 
m:u et1or.nmtor m111i!c impltmr 
nJe soclailsmulut, con t.rlbuţlile c.x
ccp\iunale a4c tnvarâ.şului Nlcolnc 
C"causescu J.a dezvol!art>n lcorlt!i ~1 
pracl!di r<.>volu1ionare De .'\„cm~
nC!.i ,. 1m pune în Jumin'i uble::otl
\'cle cronomlce şJ S«"inlc 1·e<1llM!.c 
PI' p laiurile lc~cnc. llun.„rormllrJ-
1<? din v l..1\a I :icuitl'Jrito„. d I n lns1.1ş1 
modul !nr de n i;tindi şi :ic\ll)na, 
\'l'm e\1 ld en lt·'l l'U r>u Lct·~ trarl 11 !.li
rcvolu\ i1mai·e .nlc Qnrtidulul. ~Ic 
f'Ofl>lrului n n:>tru. lupt.a el(' sectl!,, 
I entru libertate iiocinlă, ltni l-at<> şi 
indcpencl<-n (.l n1t 1 lorn:ilfi Co nsU('n t I 
de uncie ne.impllnln d in pm1">1·111 
n'laslTfi nctlvitatc. no vom an~aJa 
mal tcml'lhk ln efor\ ur ile crea
toare ale oamenlJl)r muncii i cşc11 ! 
.ştrllduindu-ne tn~ mnl mult .'--O i>l')l'l
rim puterea de influe.ntnrc a 7.;a
r1.1lul: efl<"icnl" muncii pe care o 
d~sfăşurllm c..1 publlc1şl 1, a!Jall me
reu in sluJba partidului .şi a pa-
triei S1>C!all:;t.c. · 

Ghcor1thc 1\1..UJALACH E 

Republicii Socialiste Români.a 
se bucură 
de aceleaşi drepturij şi libertăti 

;) 

- __ „ - ~~ 

*~,m~f.'.!!!l 
Ererve.-..ccnta vie\U noastre tv.!· 

ctaJ-pollL101? po:;rt-.l in d ivers! i..tte.i 
ma:nife:.ll\rno1• :>ale semnal~ Jn::. 
Lrfisăturl def111H<1rll pentru der.1„1-
tarea $i aI.lrm.1ren nn1lu.nl ro:nn
ne soc!aliste - puwrnkn el uni· 
tatc morol-polHicu in Jul'ul p.u•t l 
duluL { I secrct.nl'Ulul :!>llll gencrit1• 

·'.1vaa·Aşul Nirolac Ceauşescu. ln 
<iceru.til :tlmq.sferă s-a11 dcsf~urat 
lu.cn,ri le Plena1-ei c; C. al P .C.R . 

din Junie ac.. care a adoptat 
documentele supu.H! dezbat~ rl
lur P roiectul P rogramvlui· 
DlrecUw $1 ~lele pentru cel de..:i! 
XIV-iea Cong.1'cs-şl n luat lstorl-
cn hotilrh'e C<J. ln lnallul lorum L'O

mu nist. to\ ar1işu I Nicolae Ccm.işcscu 

s"1 fle 1'ooles ln supre.ma runc\ ic de 
:.tt-:ret.ar gcnc1·.a1 al partid ului. lI t-
1 ~1rire pătrunsii de u inal ţ~ r!'i:.
pundere pentru p1·ezenlUI şi \•! !to
rul pal.Tlc1, penlru dPStlncle soc1a
Ji5mului şi oe<>mun1smulul ln R e.ni.I 
nia şi <"~re a rost prlmllâ cu un 



sim~1'imlnt de vlbraJ!.Ui recun·oştl?\
l<'i §i depl ină <ld)r-ob<.l re de dit•!! 
inlr~U l nQ1Jtru PQ:Jllll". 

A.lălUr~ndu-.ne voln ~el u nnnl rne 
n intr-eguiul ~o~·. şi nCil zlar l.ş ti l 
de la „ Elore " , în <!C~s t mom~n t ~l
n Jversar, clnsl s firbătorJni jm pli
J1 irea a 24 de ani de 111 lstorI.c:ul 
Congres al JX-lea. ex-p~~lma·m de · 
pJina nQastru aproba re şi prorun
da satisfaclle !a\11 de hotărirea 
plen11rel Cl)m i telu l_u i Central p:l
v!nd realegerea tovarftŞului N~ol:te 
Cea~~u în ftma~la SiJpn~m.ă ele 
secret~r gener,a1 .gl l)JlrlidU!Ul, v;l
zind ln a ceastia •'>Pi1une:.i p- ;>-: i c .:'1 
c~'rdJ'nalâ, chezăşi:n m ersu i tli n os.trn 
lnalnl~ împlinlrea plenară .:i 1·f'

lor mal culezătl):ire pro.~...ltc ~I 
~lspira\ i i de p~·es şi builAstal' t! 
ale poporului. 
Uator~ tovar~ului N !<'olae 

Ceauşescu . . e.Ydl.nenlul <:ond1,1e M01· sl 
parttc;ţulul ş i s ba.tulu 1 nosl.ru. for
mul:u:ea, in. t~rmenl tne.m"l1·u b l!i. «1 
unui adevăr pe ca're viaţa însăşi 
ne-a delermi.nin t să-.L prelrll lm !.« 
j ust.a lu1 valoare. „Trebuie s.il s ub
liniem cu · to11tA tllrla - rel eva 
tOVlt r iLŞu· I Nlco.lae Ceauşe-..cu Jn tu
vi n ţ.n:Nl_.a rostită la P Jeniara C.C. al 
P.C.R. d in Iunie e.<l. - cA l-OI CCCll 
ce am rea.lizat este r e:LuUatul mun
cii pline de abnegllţ.ie. a minunatei 
noutre clase munel.toare, a fă1•i
nlmll, a lnteledualllii~ll a tlllur:or 
~umenilor muncH, fAril deosebi.re 
de natiollalitate, a intrcculul nostru 
poJ>Or care într-o d eplinl unit-a.le 
intAptuJeS<i neabltul Pollllca lntrr
nii şl externii a patriei n oMll'l', 
care asiguri\ iniUţar.ţa Români t-I 
pe ·noi culmi de ~r:o1gre8 şi · cl\•U:
zaUe·•. 

E.-ste o p1'oiec~îe profund revela
toare asupra rcŞ9r-l urilor care 
ne-aL1 asigurat de.venh·ea socI.a lrs
tă, asupr~ mecanismu1u·1 pe oot e 
ne i'nte.meiell} obiectivele me:rtl~ 
să. d.l.m c.nsJoneze măr-eţ prezent.ul 
şi v iitorul patrie i. Din nou uv~m 
d~tor!.a de <:on.ŞULn(ă de a r eyen"i 
Ui Co~resul al .tX-lea, Evl nement 
crucial rin istoria m.Hc 1~rn a tării, 
Congresul a .J IX-leii a deschis 
largi şi genero.as,e 1:1tf.z.ontui:i teorie! 
şi pr.uctlct! con.struatiei .wc:allste 
din România, J;nal"cin d înee.p1i t 11 
celei ·mâl dLnam:lce .şi I t l,ICluoase 
perioade din intreaga exl·slen1ă.s pa
tri~i pe car e, cu deplin temei şi ln
drcplilt iU1 m îndrle. o numim „Epoca 
Nicolae CeauŞescu ". Nu demult 
anlve1;sind acest mem arabiil eveni~ 
menl d ·in viwţa 1X'l'rUdul u l şi a po
p o1•ului s -.u evlden l.i a~ cA 1•e l:lo.os.pe.:
.1Jva ~lui aproap~ un sfort. de ·ve.ac 
Cle Jr,ie~labile imflli ni 1~1 con flirm!l, 
pri n g:rat·Ul !aptelor că 'lot ceea: ce 
a reali~t inăllă!or~ şi d UNJbll po
p(lr ul r oman i.şl a:re izvorul 'În u
rJaşa a ctivitate rev<Jl Utlonar:l a 
tova!'Aşul u ! Nlcolae CJ:e:.'luş~u.„cni·e 
a s t1mul4ţ 15.ră preceden t dezv.ol
tal•ea i.n l6ate sferele crealtel ma
teriale şi SJ?lril'uale, a inlătuh1,I 
d~~lll.51tlsmul şi şa~lo.n lsmul, mani-
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lestărtle de n Jl:nil şi conserv~! <•· 
r l!)-01, a de.9Câlu~11 ş i dlM miUtl e- "'i 
ner~lile ns1:1 uni i, jmb-azMi.nd in 
mod ~reruo1· 1')tllrlm m iul teoclci 
rev'1lU \i onare şi .pra.clica ed!l'kărli 
noii sQcieU\tJ. In. ~l'ltiul doctrlr:ei 
social-poli tfce pe care o asociert1 
cu nume'le şi opera cLfloruhU 
1%mănk!I ~ţl~11lste m®el'ne, s-.1J:1 
reevaluat şi rolul , funcţiile ·n ailu
n il i.n eyut ~Ont:!mpor~rn. s-eu i·~
Je\·a! cu fort(! nouă se.n.sud1~i 

· pr-ofun4 pozi t ive a ie coeziunii snlr 
m:nra l-ponti.ce. Este J? l'ăitor i.ap LUJ 
c ii .jn a·:e! mo menL istoric d i n vat'l! 
anlj:J.u\ 1965 un.a dintre prl·mr.lP. 
măsuri a Cost a.c~s de a se .i:even. 
Ul glol'ioas-a dcn·umm~ ~ P.nrUdul 
Oom unlS.L Ro mt'l,ri - . c..'lre l pdld 
mai ex<Ad telul flnaj al lu:otR.! 
noastre St C!U'e i mplica·, m ffi~O le
f!',C i ntăr1r~~ ~~nş t linţei po;x>1·u1u~. 

a un1tAtll m 'li;,,il-!l1'>1iH:.::t :i naLl.unU. 
Aceasta un lt.nte a di>l)ln(ll l ln 

prQcesuJ consl ruir.ii noii o~indulr: 
un :fundament materjaJ şi sociA.l 
S<llld, l.n conti'nuu dezv<i1 t.'lr.e .ş: 
m ode.rnfzare, .Cundam entul p ropr ir· 
tă.Ul soclalisl-e .în industTie, i n 11-
gricultul'â. Jn· <ieJe.l.'l11e dnmen H • 
Cundarnentu·1 e.&>JJom iel nuw:;t.;fc ~ll'1-
ţl<>na le moder ne; fonds m en.tul nol1 
s!J•aici urt soci.ale. Pe s ceastli bnzil 
- cum sublln l<tizi a 1'c!.!elc ~np·v 
Con~resul gJ XTV-lea ni -P.adfclulni 

· ComlUlîs·t Romim socletn'ten 
noastră aslgurli a!l'r'lll.Rrca der>l l n!i 
El noilor c.ar.tle!tifrl ~ticl supenoa.re 
ale .11111Lunli, care s c va TTMani1est.a 
ru iPU lere ca fuot.Or de 'uni re ş i 
dinamizare. .a ,po,porul·tl i in can
strucţl:a soci.al.ismy_lui, de 1·Ldiau'c 
a co!lŞUin\ef patr lok<:e. rev-0Ju ~l<.1· 
nare a m.aselol·, de aipărare a 'ti
bertfa\ii, i ndependente.I şi suv.el·anl
tăţil Rom.imie l soc.lalisle 
Astăzi putem a!lrmn cu min.drie 

- şi , 1lr i.n S<:rrsul nr>stru, -sl noJ. 
gaz~tarll comunJ:şti <;le fa z~.1 
Elore -, că ţOt ce a!m cqnslrul t s l 
construim i.n 'a ceast:fl ţal"ll cu hfl.r
nfcia mlinHor, Cll Jngenlol.Ha te.::1 
gindlrli n OlL'l tt:e cr.!?;alQ.are aparpne 
tuturor !1H1>r patrlei . c:ar:e sin 

·deopotrivă prod uc:AWrl .~i pro prie
tari a l mijl~celot· de. productle, 
stăpill)l al i rlttegU a.vu\li naţionale. 
CetăţenH Rom.ă.n ie i soci&ls le. lr1 · 
d lterei.it de pl'Ofesla sau iunclln pe 
care o îndeplinesc, sipt capreciatl, 
nv după orfg inea nnţlom1U1 ,cJ clupă 
capacitate.a şi contrlbuţia lor Iti 
efo rt.ul .comun de lnil.orire a pn· 
t r ie!, d.UiPă rl:u'!Suf.a ln car.e se dii· 
~'1.1 iese opere.I de insemnătnte Jsto
r lcil ia ..C~url rli soclalismul ul şi ~'<1-
a'ntinlsmulul rl)e. pămint1J,l RQmâajei. 
Fie c4 s.înl l"Omă.n l sau de altA o
rigine . nationnlă, toll oamenii mun
cii - arat.ă Te~le- - s int . cefăţen l 
I.li Republ!cii SOCla~Jste România şi 
se bucură In m od ·egal de d1·eptu-

rile şi 1i1b~tat rle .pr~y~r1.ute Î'n Con
stit)..11 ia UirH, îşi exercită ' uluJ Şi 
atribii~llle ce decur g cli n calitat ea 
lor de p1,;9prleta rr .al n"i lj103.Cclor cit! 
.Produţ.tlf!, al. intrei il avu~.l:i socl/!
le.~etătenH de alte natl onilllib'i ţi au 
posil>ilitatoo. să folosească limb~ 
p_r9prie. dispun Qe §COÎi i nstil.u\ÎI 
de cult_ui;ă ~ artă. dP- tll[)ăriturl de 
toate . !elurile şi . in a~eJaşi t imp, 
sînt r~orezental,i. .In m od p ro,par
'tl<>JUIJ cu ponderea lo.i; num eri;cliJ 
in spcleliat,ţ. . l.n toate Ol'"ganele· de 
conduae1:e, a tiL cen lllale, ţl l -Şi !o
c..!1.le, in org.;in lS.mele democi·a1 1e1 
mun~li()reş t,l -revoJ.uţfon.sr-e. Oa.mc.u11 
mwi.:iil, iără deosebire de 'nation.a· 
JILnte:, munc:ese umăr lll Umăr · şi 
actloneazii pe t~te <planuri.le .f:n.tr-<> 
deplină unitate pen_tl'IJ prog.oosul 
econom ioeo"'5oclal a1 ps.ttlel. 

·r~te reallztu:IU.e cilre d et ermlnli 
pr-0!Hul ele a zi a1 l~omânle! ·socîa 
Liste. sln L t'OdUl p,ollti~li rea l ist-~ tl-
10,tlflce e parlidl,J.IUi, a t-O.varăşulu i 
N t~l.ae Ceauşescu, ,P.e litlcâ .pus-a i.n 
s luj ba propâşidl p Jporulllî, consLl
tul.nd e.x:p te:i1a CQ.ng el.il a patrlo
tJsl)iul ui, a unJtă;ţii şi identîtăţ1 î 
flep!Ln e de 1elu~1 şi aspl taHf. ale 
luLUr or cetfl \e nH01· ,!Xl tr~I ,noascr.e. 
hi spir lLW racest.ui oa.trJ.o tlsm revo· 
J u~ion.nr 11e e:qu·im;~m . .şi noi, a la
tu11T de Sntr egUil. :nostru po,Po·,,~ ~n~ 
ţuzlasta adeitune la Holărlrea Co· 
mitelului Centr111 l ct1 p.a;rtlti.ulUi pri
v ind rt!alege.rea tovl.ll'ăşu.lui Nlcol$e 
Ceauşescu c.a &e<:reta.r general- al 
_parţldulul la Con..,uresul al Xl V-!e-.'l, 
~ o su;i>t·emft ga ran pe a t·ldkărll 
pe noi <:ulmi de progreş ş1 civlit
't.ai.le ia P.lltt:lei noastre sooralfste. 

·!'vfob llt izatl de ajpropiatit săc~ă(o
rire a 45' de ani de. l a revoi.litia d.e 
elipel"ar e socfală !ii ~liOnală, an.
tl.rascistA şi ant.ilrnţperiallB~ -de la 
23 .A•ugust 1944, Pre!,!um Şi de Obn
itresl.l:I w xrv~~~ . . $1 npl, ziarî.ştl! 
de. la cot idianul de Hm.ba maghia
ra 1,E lore ", ne a.ngajă:m să acrlo
nlim cu ~lrlt tevo1uil9llar, pi-111 
Sl<':ris)..fl 'Şi fia,ptele noastre. pe.nt.ru 
t1«m -!!punerea .în viaţă a preţloase

Jo.r teze şi orien~rl a le tova 1•ăŞU'lui 
NfooJ.he ~eauşe5clt, cu pi,'lnse .in lll4• 
glstntla cuv:întare 1.a plenara C.C. 
ni f .C.R. din lunic. a .c. Acestea 
im P,r1d lnA cu doc-u~lele pent ru 
C,ongresul al XW~lea, co~tltu.te şt 
pentru noi un amplu .şi lnsu.fleţl'tor 
pro~.am de muncă şi ~Uplă, . y:n MU 
hl4_emn fa autQpel'!eclior:1~r~ ş! au• 
tt'ldepiişlre. pentru dezvoluirea tot 
mn~ putern ică a tonelo1· de pr o
ductlt:;, pentru intă~lrts unll~W po
Porulut in jurul 1parUdulu1 şi secre
tarului său gener;;rl, ipentru forma
rea omuh t1 no.u - <:oris ţruclor con-
ştient al soclalistnului şl comunis
mului. 

MIHALKA Zoltan 
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Festivalul national 
.) 

,,Cin ta re a Ro m â n1 iei'' 
o stare permanentă de creaţie, 
de participare conştientă şi avizată 

Proiectele de documente p<'ntru 
Congresul :::U XIV-lea, aliate in 
pr~t în dezooterea intl'e.UI ţ.lri , 
deci şi a prc.;c1. acordti o atent~ 
deo6ebl tă Fcsttvalulul na \1on:.l 
„ Cl n larea R <I• nâii iei ". Aj IJ.lll) Ul cea 
de .a Xll-a etll tle, in e ia,pa ~I f inal ii, 
acesi.u s~ tcan:sf.orrrut - cum se 
precizează în Teze - „într-o vasltl 
~ vut.erniei\ mişcare de crcnţle 
tclulico-şUin(Ulcâ şl cullurnl-11r· 
tlsticll de mn.sli, punind in eviden
tă cu pregnantă rolul poporului de 
Cl\uritor al intrci:H cuJl.url na lio
na1c-. 

Laturile :icUv!Hi\il d~ onmlle -
lehnlco-ştH.tilltlcu , erlisU.!li - re
prezintă în c...idr ul ;1Ct3td m!ş1:!irl 

o Ll:lrt.C a unul ri~rci~·c.s conwie x. ~"" 
cluzind lot ceea ce conlrJbuie ?.., 
lArgirc.:i nri1.1.mtulul de cunooşcere. 
la imbogăµrca ~nooipţl!:I rtW.Jl•.: 
ncmnre 9eşprl' lume şi VUl \<1 CU 
noile c-nncluzh de$Prln.~e d1n prac.
t!cll M~lall'i, cu noile c~rl:rl .:J,.. 
şUlntc1, ale alnd1rll urrutnc ~ 
ee conţrlbulc Ja tor1n:irea uMl noi 
alllu d ln! !n.ţo de muncă, 1:1 unlroa 
e! or lur!lor spre infăpt.uire.a p:·og-.1-
melor de de1volkll'c l"""nomlc't si 
~la Ul. 
)Jupă cum ~ cunoaşte, rez1.l!l.a· 

le le uctivft ălll de creaţie tchmco
ştJl:n ti fică sint npr cciate şi ln ca
di·u1 Fesilva lulul prln pr1<i!"M cJi
clenlcl lor eoonomlce. Fil~llre uni
tate producti \'1'\ se mln<lreş ll' cu :n
ventntor ll şi lnoval?rll ei. Se pun 
insă cftev.a l ntrebi\rl · Ce sl !I !.n 
bar.a ac~tcl aellvl!o\1 ? Ce Instru
mente de info~re <;;i p;)slh1lil!\li 
de documcninre a u 1.1 di"!Y..'Z!l1c o:i
rncnll mun-c 1 di n w1ltul c.1 re.;p~· 

Ll\'ă ? (ln <Y":tre intr.-p:-in:l\.\t<: e-
xistă - ş · treb,1 s. f r.'1• I nne
ae Jn .J)Cll'amt•lri" \.;li .JYli - n lll
bUotecă OOhnfcll spcci:Uluilf1!) Cum 
sint t ~nuti I.a curent ln\•entatorll 
şi ITI9\'lllgr/i '1supr 11 nm1tiilllor in 
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domeniu pentr u n nu Inventa :l:!U 
Jnovu ceva deJJ1 e.":lstcn ~ pc plan 
natJonol sau în s tnllnllt.nle 'li HOs · 
punsurUe l e vom n!La- abordinu 
mm des, noi, gazetarii, qceste pr1,1-
blemc. 

Ne a propiem c u p.a.şl repezi 
de mileniul 1.t·el, vorbim de modcr
nlu.u·eo l ndi.tstr~i, a :tAricultw ·JI, de 
i"Obotlu11·e şi l l\J'ortn.:l t11.are, dur 
mIJloncele de care d .spunem !n 
prezent pentru a n e lnf9 nn.a

1 
pen

tru a ne pedcc\lona proresl·Jna1 
n u sînL foloslle liU în l L'eaga Jor ~· 
paclta te de către to\i <:el care m· 
trebui s-<> f.acă . Sensiblli:t:ircn ••.l
rnen llor f~fă de nevoia de !nfOJ:'ITil\
t•e. de docwnen t.sre. de <iiulo per
rcc\!onnre pro(esională, de aborda
re a muncii ca proces cr~t lv este 
o ~ttl sa1·-clnt\ oore ine rev1ne, Pan· 
tru aceaSt'l avem la dl.spozi\ le un 
mijloc erlcient : paginile p ubllc.'l
li ilor noaqtre 

Jl'estiv.alul na11ona.1 „Clnt.µ1·~ 
Rttmt1nlcl " - unic prin structuro 
-71 mşrea sa incărclilură de Um!i
n fsm revolu1fonnr, de spi r i t tre
~l'allc în ~ctl unc - e.~te o .tn l1111-

ce r2, dar. tn.alllk de orice. o s t:l!lc 
pl'.!rm:mcntă de craaile ..L.. Sn toot~ 
p1anurllc de acllvlt~le umn:nii - şi 
J.]e participare conşUen tă, a viu 1M 
1.3 vi~Ut tării . tn ace.st , plrît ne 
inde3mnă şi Te?.e!c pent ru Con2rc 
sU.1 a l X IV-Ic.a nl N!rl idului: sâ 
nctlonăm m ru Intens 1>entru n tla 
un contlnttt toi rnni larg F e!itlvalu
Jui. Ni se adre-;ează doopolrivll în
demnul de a contrlbul prin kla te 
m.JJloaccle 11.1 t r.::ius"f<ll'ni,aroo n,5a
zll.mlnk'lor ue ct.iltUtd, cluburi, 
<!!!mine c ui Lur.ale, <.:.'.1Se iJe cullurii. 
t oolT<! - in .,pulerulc~ cenlre de 
forml\re u unei lno.Jte conşlilnj.e 110-

('lllli.slc. r evolulionn.re. Udlrfotlcc 
n mtlSelor ". 

oamenii m unc ii lt"l' ule s li se 1'~ 

gă..~cll ln c.nllt.11.e de ! liurltor l şi 

de rccl•pturi a l .::ictu lul cullura l-1!
du<'~ttlv. nr~is Lic, in trui l.t'.! com par 
Llmentele de .:.1c1J ul'\<! .alt: aşe:l.5m;n
le!or L:l sediile Iar, dar şl la Jocu
rile de muneA, un!le prezenta in-

s tltutlilor cuJl.ur.11-eQ u~tiw lr~· 
bule să dl'\'ln l\ o perrnnnentâ. 

Expcrien\ele bune ie p<ipula rl· 
~ ţU p1·~udere. A i- /l spre c1ş
t lgul a.ce.r;te l rnlş.cărl eul ~urnlc 1>1) 

.ubordă.m ln1rl1 cu mn! mult slm\ 
critic - am in vedere o cr.tlc' 
construc tivă - diversele 1nanirc~
t~ rl de formalism, pt·aclld le !le " 
01·gan l~'\ acţrµn i !a repezoolă. ~u
mnl pentru a pul~ Ci „ b ifale " in 
planurile de ac th•itate şi rnpo1·1.atc 
;1pol ea re~ll~tc. IM.~rl) „nnonlm l" 
ni J~es tlvalu1u l - oameni ni mu n· 
cil ce n u Iau prc rnir, dru: m un!:e::c 
cu ronş1 i lnciozl 1..1 te şi acUvcazâ ln 
!or m.ulllle arllslicc ale Jnlre prln
derli, partici pă C\I interes la \•bµ 
colect ivulul lor. sint preocup.au n 
lucrurile ,,să meargă bine" - tl'4!
hu le sfi se bu<:u r1: de o mal mo re 
oLentie d in partoo noa:st rll. 

F 11.r fl indo ialll Festiw:ilul este u 
ln trecere .în care, <:a in orice -com
peti 1le, e!ştigă cel mru bun i. C <ilu
rlo laul'eal lk>r l>s lc n u me.roosn. .;:ir 
cu e l :.<± mlndrl'Sc tot !. Num <t1 U! 
lor dă. „greutate " or idlrul r.ap-1n 
şi - de tJC sli nu rooun~i.ştem 'f -
01·.i.cărul articol rr- „VQrheşt<:" d t>.; -
pre pre7.(!n ţn in F'estl val o c u litr•:. 
int reprlnd <:rl, a.$eillmin t de cultu
ri\, J 1,1de \ etc. 1 n revJs'21 n tJI1slrA n
\' Cm o rubricll int.ItulaHI ehlar 
a.~ : „Galeria laurea(ilor" . Si nu 
d.ucem J~psă de „mn lerl:i.Jc". N e .1-

prlm ins!i ma l puţin a s.upr.1 v:.Hll 
lor iu cadt'ul «ilecUvtilul in ra."' 
mun-cesc. Festiva lul este ul m1.1n · · 
sl crea\il?l libere şi el l rcb111e sil 
:11:>aNI r e!Jei:kut c~1 '1tsue. Cum mun
cl'Sc inureat li noşu·i ? Cum ii prJ
ve;c colegii lor de: m uncll ? C" 
ln flwmt il nrc ~.-.upr~t v:c11J c<1! „ :;-
t1vului ncllvHa l~a lor ele ~arf'ls ' I 
3m.'.llur l ? J urm e 1-:JU prem ial Dar 
cole!!.li lor ?. • . lntă cHcva inlr<'
b1,ri Jn c.are nu cred d 1 nm ofer t 
Iu l 1ldeauna t·ăspunsurl ln flb!e!!l. 

Pr!n lot cee.ti ce vom p ublic.-i. 
prin Ielu l in care vom :.duce ::i 
ounoşlinta op!n lt l publice nce l<' 
tnpte de muncii im1l1em.c> (•U litnre:1 
d t- perm.'.lnentn cre11 l! vl l.ntc. de ·•~ -
p11·a 1ie :.pre mai rrumo.'I, de an~1-
j:ire rcvnlution.:irn in indl.'p linh·P.1 
~1·ci11 llo 1· profcsio11.u1.:.. l'<'l<'vlnd 1,;. 

n ul d in m3rl le merite , ile Festiv1· 
!ului naponal „Cint..ire!l Romănil'I • 
- 11,;ins.Jormnrca n~eJ klnH ·Ir 
onmenl a l mund i d lh recepl<li'l 1)n
!.t1VI in 1·erui7..alorl implkall. pr.n 
ro.rmc cons tan te de ~-=ti vit:1Ll' cul
turnl-<!â uC<J.livă şi nr t lslldl - rAs
pundem înde mnului ud resnl in a
t llea rinduri de tuvaraşul N rcolae 
Ceauşl!Seu . se!:rel<lrul gcner.U .1.I 
f)l1r t i.d\1lul nooll'u. indemn pr~ 

zenl !)i in Te1.ele penLru Con~ra<iu l 

ul XJV-1~ :il p.:lrtid ulul de a dl.I 
un cont lnuţ l•1t moi bng.1t ace:.iei 
I ~(H'CSicm~1n te mlşcllri cull urale de 
l!trgli cuprindere n111inn11 lla. 

A1111-Marla l\UBl'f 



„lnfruntind nenumărate greutăţi şi, în primul rind, repre siunile vechiului 
regim, „Sci:nteia", ca de altfel intreaga presă democratică, revoluţionctră, a 
acţionat cu hotărire pentru a duce in rindul maselor populare cuvîntul parti
dului, contribuind la unirea eforturi lor clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii, a poporului, in marile bătălii împotriva burgheziei şi mo~ierimii, a reac
ţiunii şi fascismului , împotriva războiului, pentru libertate socială şi indepen
denţă naţională., ,pentru democraţie şi socialism". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Presa românească În tranşeele luptei antifasciste 
antiimperialiste pentru • 

SI , 

libertate naţională şi dreptate socială (I) 

Diri oce.1 f:!erblnte ş"I g'loriqs A ugust .'44 - care Q 
more.ol jn(;eputul revo .uJlel de eliberare soclqlă şi 
noţională, ontif.oscistă şi antiimperialisto, organizato ~i 
prcg·oma do Partidul Corn·uni:sl Român. în st'tlns5 
coio'bgrore cu celelalte forţe democrolice. poţrlolic.e şi 
.o.nlifosci.ste ale ţării - .ou 
trecut 115 · de ani. Ahl de 

raţfo, ca un sîmbol străhţcit al eroismului maselor 
populare, ol spirUJlul revolutlonpr al. comuniştilor, · al 
tuturor militanţilor progresişti din patria noastră'' ·~. 

Lo mar~ şî Istorico bjruinţâ pe o cărei ;primă rrra 
s-ou consemnat pen\ru totdeo:uno cuvintele 23 AU· 

GUST 1?44i, o ~nfr.lb.utle 
de mor.e preţ in ansamblul 

necurmată 1 1.lpţă, de uriaş 
efort constructl.v ol oameni
lor acestui pămiot multimi-
fonar de Io C::crpc,i,ţl, t:>unăre 

şi More, oal)lehl ll:beti şi 

demni. ferm decişi so-,şi 

23 
23 

August 
August 

1944 
1989 

octilVi tălii µClrtîdului comu. 
nls-1 şi o celorlalte fort~ 
de:moCt:OUco a adus-o pr,e
sa comunisto. preso pro· 
gre'Slst9 irl g,eo~r~. Pf.1!' 
tol :c;eeo ce s-a sc.r!s '" 

făureoscă o Istorie nouo. 
Definind mciglstro1 dimensiunile evenlmeNelor do 

acun1 patru Clec·e_nîi şi Jumăiote1 rolµI ~otăriior ol 
revoluţiei de eliberare socia lă şi noţiono·lă din l94-1, 
fo\'oroşol Nicoloe Ceouşe·scu arăta, cu o' neosemuJto 
lor\o de sinteză, el! oc:e·osto „ a lichidat pentr.u toi· 
,deauna dominatia imperial istă, a desch.is colea 
spte adevărata independenţă, creind condiţ.lile. ca 
poporul să poată să•şi făurea.scă viitorul a.şa cum 
lş,i -doreşte, fără nlcl un amestec din afară"1• De 
ocboc: - releva ~~.o(etoruf .gerier.ol ol. poriidului . 
„23 August va rămiine veptic în conştii nţa poporului, 
amintirea sa transmiţindu-se din generaţie in gene.· 

oces.t otc de.· ,timp. e roic 
pentru unirea intr.-un singur 

jUVOI o !uturor fo-rţelol' demqll(Otice şi potrfolke, pen-
ltu rid icarea inlţegulul pop9r Io lupţcj (,ireopt{I jrri
potrillQ osupl.lrll şi eiiploa+aril. a ocupaţiei stra111e. 
accosto o Înscris in lslorio noastră naţionată trodl
tll cu odev'ăi'ot luminoase. pagini memoroblle .<:are 
nu Y,or pute.i;t li ujjate nîC;rci'11g. Este ceea c~ v(om .so 
demonstrăm în rindurile ce urmeo~ă, b1neinte'les in 
sintezo, temo fiir1d prea v.os!ă pentru o putea .f.i 
epuizată ii:i spatful un.ul arlic9I. fie el cil c.le !ar.9. cu 
ati t nici mlllt cu dl la dispoz1ţlo odosl(ă se află urj 
moterlol bibllogroflc imens. 

„Să-si , 

tot ce e 
dea mina 
P.·nst·t'' ,,'l,I ..• 

I 1·u de a fi Ul)er ŞI ~lăpin in \,ara 
si:i, de a-şi .ovoi ele sine stâtirlm· 
destiM!e. P.a'rttctul Co-mun1.sL Ro
mfJn s-a rJ ţi lcat de la bu'h înce_put, 
cu fel'mitat.e şi neîn!rkat'e, împo-
1 rlvn f:Mclsnnllui şi 1·e\Tizionismu
lu'i. hnpo!rl:va agre..i;tun'ilot' de Ol'ice 
fel. _El a' dal gr~ nj"izlllntelor ~ I 
Mim1 ni iirl·IOl' majQrftll Ui popu..Jaliei 
ţă1•ii, dovedind.u~e or_ganfznfla p r.i· 
liticii cea mal· di namicli, e.xpnne.a
t ul cel mni co.nsecvent ar lniel'cse-

mar.e i.nsemnăt.al:e •L'-,a avut ed.tta
rea unui i.nsemnut număr de pu
bllcalii~ di'l'~!re ca1:c s-au detaşat 
„St!mte.ill'", a,pl\ru!tţ i·t1 1:931. far mai 
11r7.ri,.1, ,ip ~imi>\ll'î ră~balulul, şi 
„ ltumiinia liberi''. 

Moş~cnitor ul celor mnl inah1late 
lradlţ.U de lupt~ pehlt'.u af11·mn re:r 
drephil ul sacru u;t po p;orulu,T nQ;;-

'J NJc.QJne cc:nuş~~u. Cuvln tA'fc Jn 
Pl -innra c.c .. lll P.C'.n. 111n n - ::s iunJ.o 
J9!!1, „salt'iteln"'. nr. H$7Gf,.llÎ;ob,~11n9, R· L 
~) Nlc.0111e Cl!llu.$1!.~cu. 'Cluvfotllrt! lt\ 

11dun~c11 JJol emnl\ oi:1:nnJu11\ cu .11rilo· 
~ul. nnlv:erHllJ:ll 1a S!i de ani . d e ln ti\u
r lreia P .o.ll. , Edlt~ra ?oUtlcA. Buci'1· 
r esU. 1.986. p. 10. 

lQI' natiunU no.astre. · . 
ln rL'tOectaren. acestor nă?.llinti şi 

1văm1ntăt~i. în intflrlrea continuă H 

legăt(t'rUbr pal'tit!Wu1 cu mas~e de 
oameni ai nmncll, rolu~ de ooa mai 

Presn comunistă legală şi ltega:lă, 
l?l'ecl.ln1 -Ş'l publi'callUe de orienUit'e 
i:.l~m(>er.n,llcl\ a,pfu·Uf(! ·Îll anii Înter
l)elici -se dlstingeait primr-o tri\
sătu.ri'1 ·comună : t1eftect1area luptei 
mnsel'or î'n1patriwt' ex.pfoatArll şi 
asuprhii cnpH.nlisle concQmlJenl c1.1 
C(iU .Îl1i,POt1iva J,l l'Î lilOjdiel de răi
boj, a ascem1lunll llascismtfilui in'
tern şi lnletnal-l<ma.t !ncă în 1923. 
N. D. Cocea publica în „Fatila" ar-
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

ucolel& Intitula~ semnificnUv 
„Ce vor fasclştU ?„, „Fascia studen-
1caseâ ", „Fascia mllllHrii", chemind 
masele · de tineri s u apere valorile 
culturale autenllcc, sl\ sa1vgard~e 
moşten irea democratică a sodeiă-

111 ramă neşt I.' 
Orlenl<irtm anll.l.ascistll n presei 

comu.nl&te şi demQcrollce d1!ll tttra 

ti MJnllJI E. Ionescu, Pu1ere11 c:uvrn -
1ulul, Edhuru Şlllntttlcil &I Enc!~l'lpe

Olc:A, Ilu ClJre:,11, UlU, p. Sf, 

12 

noaslrli se v-0 manifesta cu şi mal 
multă vigoare în d~niul urml\tur, 
indoosebi dupil lnstnlarea lui Hit
ler la clrma Germanici în 1933. A.şa 
cum pe bună dreptate se subllnia
zll în Tezele pentru Congresul a l 
XIV-iea al P artlclu!ui Comu nist 
Român, „în condl\llle l0.5l1\urlrll 
hitlcris muhtl 111 putere în Germa
nia 51 creşterii perkolulul fascls
mulul, riizboiulul şi re,•lzlonlsmu
lul, P a rtltlul Comunlst llom1n şi-11 
am1Jllrlcat luj)ta revotuţlona.rli pen-

.... 
Jtp ··==114 

YILAltSSI' 
J 1 • o·t' iMB; Gif'1r l"f 

BilZUlll TG 
--·-- -· ;::: 

Iru unirea maselor larirt po1mlal'c 
in vederea a pddrll integrll ll.ţli şi 

suvernnltiiţll Romlinfel„.' 
Devenind cnmplon ni revlzlonls~ 

mulul Tevanşard, Berli nul va atra
ge in orblla sa şi unii veclnl al 
României, in primul rlnd Ungaria 
horlhlstll, aceasta primejduind rn
Si'l.<; i teme!iUe statului naUona1 uni
t.ar român. Publlca~llle de .'1l:fnga 
îşi manHestau tot llllll puternic în
grijorarea la\â ele o asemeneu st.ore 
~ lucruri şi chemau necomerut 
masele populare la l~pta pentru 
zl\gâzu lre.a flagelul ui rascls1 repre
zentat la noi de c1r.acli lui C. Z. 
COtlrMnu şi A. C. Cuza. pentrll 
apflrarea lndependen1ei şi suvera
nlt~tll patriei. Cu o viziune sur
priruAtoare, aut0rul anonim (se ln
\elege şi de re\ n1 unul edltol'l.al 
din ,.Scinte!a" scria spre sfîrşllul 

anului 1935 : ,.(„.) A!Jlbi, uu peri
col dlrce,i a men1.n1a insâşl po_porul 
romii.n : in Europa centralii se tor
meuâ cu repczJoJune •n blon de 
st.ale lmperlalfslc nb!bolnlce care 
şJ-au pus drept scol> cucer ire.'\ tn
trcgll Europe orientale !ji chiar o 
hunil parte din c·ea a,puseanl\. Ac&st 
bloc <!Ul)rlnde Germania blllerl!llă, 

U uintrla bortblsU\, P oloni.a fasclstll 
şi oautil o ln\etcre.re cu lln.llll lui 
MussollnJ, cu Austria şi cu But
gru"lta. '.flnta acestut bloc cant ral 
este d estun(area prin impllrlJre a 
Ccboslovaelcl şi a RomAnle.I, im
pAriirea Uniunii So,ietlce. n Lllua
.nlul ş i a Ţ~lor b&IUce, unirea 
Austriei cu Germania. subjuga.rea 
l)OllUcl\ n JugoslM•lcl. fn caz de 
\ilctorle, Germani.a bitle.rllilA va fi 
nreea care va cllpdln su1.1rcm1'1la 
poJltlC"4 şi mllJt.an\ : de lndupen
dc' OIA . polltk'A a statelor m11l mici 
din bloc nici nu ponte fi vorba·. 
El'n lndloatll l impede ia ~rucot şi 

caleJ re puica conduce la evl ll\rt.!:1 
nceste1 prl mejdll : „Frontul popu
Ilir a ntlra!lclsl. ln care sfi· til dea 
mina tot. l.'e e cip Ntlt, tot ce e 
muncitor, lot ce e culturi ln Ro
m(inJo, arc un maro rol naţional. 

Du închegarea ra!lith\ şi do lupta 
cner.lţicd. n ncestul rro1u al poporu
lui \'a devlnde n o numai salvo.r\!â 
llben dtUor IAuntrlco ale poporului, 
ul ş i ex.J.stc•nla 1m cm tllllllune.·'.) 

'> Tfl'.i:llld JICIHru COn•rr•ul IU XIV· le.& 
a le l'$r1ld111ul Cumunls1 n oml\n, .Sr-1n
t~la• , n r . 1'1580. Ol.01.19!9, p l . 

\ Docu:mcntc prh•lnd ncllvlµuea 
t>.t.n. Ln lll'lnlllA (1'2l-J9U), El1l:•1ra 
:.Jllltar.l , e uoure1J1I , ll'H, p , 109, 111. 



Această orientare realistă. con
!orrnâ intru loLul cu lnterEGele po
porului rom<in. va :r.la la temelu:i 
convcm~~nţeJ polltlcil parl:ldulul 
C(lmun 51 cu poziţiile nuor forte 
politic~. 0emocmlice şi anlilasclstc. 
Fapt pe c::ire ii va releva tot 
"Scinte1a" inlr-un articol publicat 
fn 1oamna anului 1036 : „Astizl 
mal muli ca orfcincl tilfile steagul 
morlll in milnlle lărilor doritoare 
do rixbOi, nJo ltnUel fasciste. Ger
maniei hiU-crls tc şi Ungariei hor
Uiysto şi ln milnUu lrlidălorltrn· 
rare \'or S1l n e rAoe:isciă ceea ce B 
fost cl:;tigat cu prelul de sin.1tc a 
11ulc de mii de muncitori şi ţ!\ranl. 
n o aceea sint"C!m aJGturi ele llOlillca 
externă a c] . Nlcolne TUulescu. 
llrccum şi de dr. Lupu in a titudi
nea p e ca.ro d. sa n avut-o 111 Con
rcrlnl ll păcii do la Parili".' 

Din tradiflile progresiste 
ale presei româneşti 

Articolele cc de;.wAluiau egr.acle
rul funest ~1 f1tscl111111.11ul, oct1un~ 
dimh•anlă :a lcleologiel Casci&le o-
5uprn sentimentUl1ui naHonal. POll
llca Jmperinllslo şi ră7.boinică a 
Germaniei sl celorlrutc st.ale re\'l
xlon•<;lc si ttvonşarde erau din ce 
ln cc mai numcron.se, lnclush· in 
pubh~~iUc edit.ale legal. -Cine nu 
ştie - se intreba autorul unul 
pamflet dfn „Reoorlcr •' - c3 R{)ma 
şi Bc:rllnul so a.fl i\ în fruntea. r cvi
i:fon!şlllor de hotare. în fruntea•·~
lor ce vor Să rupt\ tratatele tlc 
pace care Mlirurl\ exlston~ Rom~
nlcl Mnrl ?" 1 •• Cu\' lntul Tibcr" 
demnsca propngitnda mu<,-;ollnian:i 
prMnd „ rauunlle agr~iunii ras
clsle in Afrlca.R iar „Glasul no-;
fru " dădea ex"Orw.ie solldaritătii tu
lu rm· t('ts'l tenllor cu vederi demtJ
crnUr~ din taro noa.';ţru. cu 1upta 
eroici\ a P<>PPrulul spanlol.f Si 
clle alte csemplc nu s-ar cuveni 

•1 Mlllllll E. lonesc:u. Oo. cJt„ o. u. 
1l 'l'ltu aeorJiesc:u, fnlelf'Ctu!Lll nn11-

f••cl1U ln 1n1bllc:lstlc:a rom.Anc:M11•!1. 
Editura Sttlntlfltll, Bucurc:stl, 1~67. 
p. lnll-191. 

11 l hldcm, p. l~3'-ll9. 
'I Ibidem, p ; i~1. 

sA le mal dam, lemallca luptei 
p cntru democrn\ic şi libertate. JX>n
l ru lnlegrilatea terf1orlului na\t.1-
nal lllnd gen<.-rns reprezentată fn 
mnjorllatea pub.lcn\iilor romaneşti 
exccpUe ftich'd doar cele aflate, 
m11t mult i;.1u 1nitl putln ~iiUş, Ir 
sluj'ba pulerilor Axel. 

Lup:a anti rosclşltll)r n bencflchll 
ln aceşti ani de aportul unor con
deieri slrilluci\1, cu \'âdilă inDu-
en\<\ in rindul mast-for, intre cnro 
l-am putea nmlntl nici Pt? Nlcolao 
rorga, Mlhall S«dove.inu, Tudor 
Argheil, George Câll ncscu, Lucre.. 
'lu Pihrăşcnnu, Petre Conslal'IU
nescu-laşl, Zaburla Stancu, Oco 
Bo~w. Nagy Istvan, Frnnyo Znl
tan, Al. Şahighian, Scarlat Cslh
machl, lon Pns, Gheorghe Dinu. 
etc., etc. Multi dintre ei se folrJ
sl!flu, tn exJ)unerca opiniilor lor. 
de J>S.Slnllc untJr ~îare de 1Ylarc 
tlrnj - „Adevt\rul ". ,,Dimtnen(a " 
ş.a. - care. în acel ani, au denun
tllt Cără răgaz primejdia fascislfi 

Martore peste veacuri 
ale anilor îm11otrivirii 

Anschluss-ul, acordurile de la 
MOnchen, urmate de lichidarea in
tegrală a statului cehoslovac, apo: 
asrus1Ul1M iiaz.lşt4 asupra P o1on!cl 

Noua „poartă către Or.ieitt" 
a Aushiei 

- care a lnsemna1 şi dezlănllllr«i 
celei de a doun mlll'l con.O;:igratll 
mondia?e - nu lost iot aUtea mo
mente de lntenslfscnre s luptei 
nnllf~i;ciste :i cmn.unlşUTor, a for
\clol' patriotic(' şi clemocrnt loc tn 
nll.!o.mblu. Dindt1·.cc un sernnol de 
alarmă asupra piimejdlllor cc no 
umeruntau \ilr:I, in~r-un 3t'llcvl su
gc.sli\' intitulat .,Nuri negri asupra 
Rnmânicî~. apărut ln -St.:inlclil" 
din 2S noiembrl~ 1088, se :;crt.1 
llmpedc: ,.1lou1fwlu. <lupii Miln · 
chcn c ma I rnu lt ca oriclucl, dupll 
r('riclla cxpl'C8Jc a lui Iorga. -o 
\o.ră pincllJă„. Şi pindltă nu nun1nl 
du corbii d e p rall li ai revlzionls· 
mulul .maghiar, oi şi de sălball t•a. 

rlar!l imbl\rntli do singcle Je.rltclor 
sfişlal o, uarc es te rasolsmul ger
mau („.). Nori ncgTi s e sl1'îng <hm
supra ţl\rll oonstre. Existenta ol li
beră esle amcnJntalll ". Prin organul 
său central de presti, partidul co
munist subJlnla, tolodală. că nu va 
precupe!ţi „ nici o srorinre. nlcl o 
Jertfi\ pentru a s tringc taolallA 

- ~ 

I I · 

......... c: 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

muncitor imea li i a poml in frun
tea el la unirea tuturor for\Clor clc
mocratlcc să apere parca şi intle
pendcnla RomânH~i ''. ' L 

La rlnduJ ei, revlsţa „Lupta de 
clasă", expunind P<)Zt \.in lnu•nnst
gent.il a comunişllll.>1' f.alil de a te n
tatele l'CVlzh>niste la hotarele lării. 
\lnea :;ii averti1.e~: „f'ascliimuJ 111-
terna lionnl îşi oferii aou111 sen rl
uUle şi ungurilor, gc rinanllor, bul
garilor, ucrainenilor din România . 
SCOJ>Ul urmărit de ci nu este deloc 
liberare~ ac(!Stora, oi dczagrege n m 
României, slAblrea ci, pentru ra 
s-o poală inghiţi ma l uşor („.) . Co
munb;tll se prmtun(ă impotrl\·a or l
olirel ştirbiri u. inlegriti\ til ltoml\
olei, conştienţ i tiind ci!. acuasta n u 
a r scn •l decit la iolAr.irea rasei~· 
mulul lnl.ernaţional". 11 

P.aginlle publlca1mor clrn epoeli 
cu or ient.are democratică. patrio
Ucă ~int martore peste veacuri ale 
holărkll poporului român de a i;c 
impolirivl cu orice pre\ orlclireI a 
gresiuni. Această aUtudlne esle re
tleclată şi de adei:i·u.nea unanimtl 
de care s-u bucurat mobilizarea 
din marUe 1039, in condl\ille cînd 
rtomiinia se aş\epla la un lmlnent 
:1t.ac hll'lerJsJ . De,os~bll Cle semnifi
cativ este în această privinţă 91·· 

tlcol ul „ cc au dovedii conccnt:ra
rllc". npnrul in „Scinteia~ din 
l Iulie l!l39 : „ Vestea unui at+ac al 
Germaniei hitleriste şi al Ungartc.i 
horthlstc asupra holare1or ~ăril -
s.crla t Lulorul 1t'l'Li<:l1\ului - s-a îm
prăştiat în mod rulgcriUor pC!ltu 
întreaga ţarll ln ciuda unei Ups::: 
condamnAbilc de organizare, de cl\
t-re 11eglmuJ aotuaJ, a .cunclintrilrf · 
lor , ma.'lelc ele muncitori. i l\ ranl. 
meşteşugari ~I intelcoluall au r ii.s
puns ou un etan udmirabJI la cla tu
rla de a apăra lara contra cotro-

111j 1\pud A lmnnahul Scln1cl a l'I~,, 
p, !lff, 

111 Ion l:lpâtn\ctu. rrlu trc~ ro!\rC~•:•·lc 
ce:nxurll. &Jllurn l'olhk.1. BuctU•-"'11 
1971. p. 186. 

tiilorilor fascişti. De la un capăt. lot 
al tul al lării . djo oraşe şi sale a u 
pornit IUMI tld c!eo1reblre de na· 
liunalitatc pcbtr u a r espinge cu 
arma in mmă a tacul 11 rcgătit de 
hoardele fasciste ".1:r 

Vointa nein!rintll 11 r:iuiselor 
popula1-e din \ara noaslră de -o-ş i 
apt\ra inclependcn\.a natlonaH'I. ele a 
b•u·a talen fascismului şi-a a(!at 
c• înalt~ <'Xpresie în mal'~a dernon
slratle pot rlolJcă. antifascist§ şi un
hrăzbolnlcă de La 1 Mal lfl:lO, in 
or~a nlzarea şi clesUişu'rmiea căreia 
o conu·lblllle determinanta a avut 
·ton1r~ul NicQlae Cea~cu, tova
r;işa E!ena Ceauşescu. Dcspt-e gntn
clious1-1 rnanJ·fe-sh1\ie s-a scl'is în 
mulle publica\ li ale ·vremii, dai· ta
blf1 UI cel mai rcril al acesteia l-a 
1·ed.<1l 1,Srinte.ia" : „Dio piep turile 
a :?O OOO d e demons,ranţl răsună. : 
„Jos rasctsmul ! Jos Garda de 
Fier !" ( „.) Cei .20 OOO de dcmon
sfraJl~I nu se lasă intlmldaU. ci 
urmează pe munc.ltorll cumunlştl 
şi soclal-dcmocratl. Masele conU
nuâ sil s trige cu en(uzJaşm : „ Vrem 
Romflnla liberă şi independentă !''. 
„ Joi; fascismul !", „Jos agresorul 
hlllcrist !", „ Vrem amnisUc pentru 
de\lnuUi 11nUfa.'lelşti !" Şi asta in 
tata PaJntulul Regnl („.). Cei 20 OOO 
de demonstrnn(J s-a11 arlrmat p en
tru aLianţ,a cu Frnn1a. AngJia şi 
t:Jniunca Soviell<'ă (.:.). Concentra
rea tuturor Corlelor democratice şi 
i.hrncr patriotice intr-un larg front 
pal r iotfr contra a.gresiunll fru;cl!Jte 
- i\Ccasla este durlnta ma..'iclor de 
t1emun.'!tr11 nţi . Dernonstratla de 
nm~A din Bucureşti a dovedit cit 
de ad in câ este Indignarea 11oporu
lul conlra fa.stlism ului •·.1-1 

Dar evenimentele se preclpiluu 
cu Ciecnre zi, p1•imeJdla vg11E1slu11l1 
t'a.scislc şi revlzîonlste devenea 
lmlnentl1. justlfldnd pe deplin a
vertismentele de p inâ atunci ;:ile 
eomunlştilo r. ale tuturor dcmocrn
\ilur ş i palrio\ilor. Numeroase 
-ziare şi 1·cvlste, de orientări poli
lic.-c dintre cE<le mai dHcrlle, ogUu.
deau pe lt1rt;, i.n forme publlcisUce 
variale, hotărirca nes l rhmutată a 
intre~ulul nost1·u -popor de a-si 
npă1•a pnt rla. A."itlel, „ Gazc&a de 
vcst 0

, care apărea la Oradea, 
~criu. la 2-J au~t lMO, despre 
mo!lumm <U,lQp~\il la O CO'nS[ l'HUire 
ll tc1>reicntanţllor rom ohUor . din 
judeţele Bihor. Sălaj. Maramur~ 
şi Salu Mare. at căror locultnri 
erau „gata sl-,ş i \lerse sîngele PC'1-
tru llă.'itrarea l'.rontlerelor.„ '" 1) D&f 
:isemenea m.anHestal ii ~-au desft\
şur111 in multe oraşe, demonslrino 

111 D1>c.u01tmtc privind l\Ctlvllnl••;a 
P .C.R. tn armii t.1 t19Z.l-is.t4), n. l lH-l:U. 

"> A pud A lm;innhu l ~<'l n1 cln J ~ll9. 
p, ~I • 
• IA) lOn Spi'lllltclu. Op. etc., p, 108. 

plenar \lrerea poporului romfln de 
a nu ceda nlcJ o palmă din palTUn
tuJ străbun. 
(')diosut Dk1ul dt' 11'1 Viena. a 

fost lntimplnal de cillre major lla
t,ea publica\illor romflneşti cu ar
ticole pUne de li ndlynarc şi pro
teste vehemente. t\sl!el inlregul 
număr al zia!'ulul „Scint.ela " din 
17 sept.embrie 1940 era oonsacrat 
demascării aCtilstu I act nedrlbpl. de. 
esen\ă imperi.alistă. şi mobiliză!'!! 
m11.Selvr populare impou·lva I ui. Se 
publica si o scrlsom·e mfrosat.ll de 
r.C. ol P.'C.R. c:omuniş.tllor d!:i 
T ransilvani.a, arulîndu-se ffl 1·ă e.ehl
voc că ,.se.nllnla d o la Viena dalil 
do lmpe.rlallşUl yer1ua.no-ita llctti 
nu pulca fi dccit o scnilnţă im_pc
rlalistli" n. Gyorgy de Fc.renczy, 
E'<lltMlal perlodlrelor „Iga.szag" şi 
,.Kimondom", demn şi curajos m1-
lltant pe-nh·u con-v1cţuirea !răţeas
co între romfml sl maghiari. .::.
llfka Dlct.nlul uc ln Vicnn „o ne
dreptnle s trlgltoar e la ce.r ", ex-prl
mîndu-si convingerea că „zorile 
drcptAlil vor răsări din nou ~ I~. Ll'l 
l'îndul 1<11'. „Româmia ", ,;Unlversul", 
„Gazda 'l'ransllvanicl" (Braşov;, 
• .Şlirea „ (Arad) relatau pe lli1·g 
despre lmp11eslona:nt:ele demonsb-tt-
1il de lnfi~1·a1·e a d i<:tatulul. deli
pre hotllrirea celor mal dive1"e 
categorii de ceU'iţenl de a npăro cu 
oriice 8tl.crirf'ldl teritoriul :-innt ni 
patriei. S!nteUzînd alJ'nos-fo1·~ ~c
ne.rală ce domne.a pe intreg cu
prinsul Uh'ij iirl acele zile tragice 
pentru n&ţlunea. r omunu., HN"eamu'I 
romfi.nese•· s::rla : .,Românii nu pot 
sl nu protesteze împotriva verdic
tului do la Viena, oind un milion 
şi 3110 OOO d;n tre ci . urmează 5A 
treacă !IUb slăpiniroa strllnli. De 
ncecn, in fiecare orns din Ardea
lul ce urmca~ s!!. fle nUpit la Un
garia, cit şi io acelea care vor ră
minc in graniţele clopi rţlte alo 
nomfi nlci. se produc zUnle ps·o
teste în Umtml cărora romimll s trl · 
R"i impotrh•a noi; nedreptăţi cr. 11 
s-a tlicu~ tocmai a tunl'i oind umt·
nirea întreagă sîng()l'ead penlru 
liberlalca ~1 independenta papoarc 
lor. Din aceste vrot-est-e româneşti 
or:lce minte sănăto~i\ ar trebui sll 
trag:\ !lingura concluzi<' cc se 1>oate 
trage că j udecata nedreaptă de la 
Vie.na a fos t o imensă gTCf!CO lâ" t.. 

„Pieirea 
sau salvarea natiunii'' 

J 

SlarCll de spiril antîfns.clMil ~1 
anllxevlzl<>nislă in 1·fndurlle p~
porulul n ostru s-'3 intcnslticc.1t con
,;;fder.abil clupă aducerea fo cirrna 
~arfi, in se-plembrie J9'10, a dklat\l· 
rli militaro-Iascistc. Toate drl!pl1.1-

1'1 Ibidem, p. 1 {18-11111. 
1QI aonirtar!IJn l\ntJp, Publld1Hluu 1n1-

llmr 1\ l n 11e l!VlcfuJ 1ap 1\ri\1·U na1101uhi. 
l::dllur(i Mlllu1rfl, Bucureşti. 1083. n , 138 

11) I\ pud Tcro11rr,a horthys10 -tascl~u\ 
ln 1111rcl-vestul n orud.nlel (St'fHl!mhrla 
10'0 - ooaom b rlo 194<11 . a,1curcst1, rn!IG, 
I). 29. 



r ile şr libel".tfitile qetJ;locratJce -au 
~sl Ucrud~te. ideoJogiel fa~isl.e l 
s-a conferit swtut.. ofJcial, pubhca
lii le de or Lent.are dmnocra L!tă şi-a ..i 

~ inţ{"~t a!)<l'rl!1a. Homf\nla a fost 
subordoool ă in in1 regime Cernu1-
ni ci hitleriste; [l lanur1!or ei d1> 
cucerire a html!. !n acest:e eandi~ll. 
singur pa.rlldW com1mlsC. pt'eso sa 
rnvoluţlonari'i a u con.tinua,L di n ti
cnnd \ rlegoliktle. lupta antlfascistll. 
rilminind unic.a fortfi. oolitică cr 
s -.n ridi<:!l l ferm împotriva d icta
turii mlli!<lr<>-f.w>c!sţe. Aşa<lar. im
pl'<lj u.rârile. !&Lor ice i -au crmfenl 
P.:rrlidului Comurust Roruân rolul 
de <l coaUz.1 i'ntr-un front· l1al tom11 
Loale for~.ele <:are, j,ntr-un fel sau 
aHul. Jşi m11nifesia~1 adve.1."S!Lnte;i 
fa ~ă ele clici.al ura nn tonesckmit şi 
netasta ·e1 aliantii cu Ilclchul n ,,.. 
r,iS1, se p1·onu11{:au. pen1ru 1•establll
r~ inde)?~.lli;to.n;ţel ş1 ·in·t~grltftl.i ~ 
rltorio~<! n tări I. A.cest rol s-a con
lurot şi mui lirnpode dupii ce, i'n 
iUl'l îe Hlll, aont.ra:i· volnţei p0poru
lill noi1tri1. Romilhfo a ~j)s1 iropinsă 
ln rbbolitl dec:)an.ş<~t de Germania 
hiUeristă Lmpoi:rlva UJJiurti i Se1v ie-
1foe. ln noile imprejw'ă'tl , aşa clim 
~e subllniaM 'în Tezelle penl;tu Co)'.l 
gre.s41 al XJV-lea. ,;Partidul Comu
ni.st Ronuin, caclre le sale de bazA, 
in rindul oll.mra s-a afirmat.puternic 
personaJJtatca eroică a tovarăşului 
Nicolae Cea\,\şcscu, au orgâni~a:t Ş:i 
oondus ou sLrlUucl.rc vo11oml ro• 
măn la vict-0riu revolu~lcl tic eli
berare souJnlli şi naţională, antl
faS.clst& şi ant'HmperialiStă din Au
lUSt UIU. care a :rrurrcat un mo
ment. c1>0cal .în ist.oria Românie i. 
a lichidat. 11.entru tot<Jcauna doml
na(Ia Imperialis t.li. a deschis calea 
-spre 1ulcvărata' indcpe:ndeniă. creîncl 
c11ndifiilc ca poporul să poal:l. slî-$1 
rliurcascli viitorul aşa cum ii tlO• 
reşt c, fărJi.. nlol un amcst:cn din 
afară" 1s. 
A-ceastă. sb:atescle rcvolull<Uiro·â, 

un.ic.a P O$ibll5 in crmdi'lille c1·001.e 
de venirea 11\ pul.ere a tasciisrnu-
11.11, incepu.i;e iă ~ · definească Inc~ 
din kiarnna nnuJul l940 tn cl.icta 
persisten1e1 11 nor in'fl u~nte .greslle 
clin nfara tă1·U. Ohfar ln 1iµmărul 
.„nu ~Un 17 s~temhrie 1040, d:nr şi 
rnal Pr'<.lmmt.at fo cel din ll 'Y.:
tomhri'c 1940, ulLimUI de ;lllmln· 
terl din peri"oada sa l l~tµ„ ,.Sciu
tcia" 't!Qn:'li den;i „ dlcfatt.Î.ra militaro 
gnrdistă•· o dfolr „in s lnJha. lm11c· 
rinlismului german.". c{tn <.lc?.lătî
~uise a 1·epresfune 1ufbală „ impo
trlţ'a celor uc· muncesc'', Se tn<rl 
arul.a cli ,.fova1.ia ar.matelor ger
mane in.sca.mnll nu numai picr
dQrca totală a lndcpendenicJ l ă·rii 
şi tirirca e i in război, cll duce 1-
lnlometare.a ş i mai mare a uo
noru.lui muncitor din Româ ni.a" 11. 

t n consecb1~i\, masele er.au u11e
rnn:te s.ă dol)Qare dlct.at:ur.n mil'.lta· 
~-gardJsUI si să. a lunge .Brmaw 
germanii de ocupatle, oonsiclet'în
du-se câ . ,numai prb lup~ă u11Jta 

!~ .!t'ez,oJ.e !PC.Dtru Coni:tuul af XlV•laa 
III P .C.R.. ..S~fn~cfaR, nr. 1 ~5nn/IC.07. 
11!89. o. 3. 

' tl l\flhnl ll. '101il!St:\I. Op. c ir., p. ·nr.. 

Din tradiţiile progresiste 
a·te presei româneşti 

(. .. ). foii cel ce m\lllCCS<", fără: clci>
seblrc de na jfon a1ita tc. vc,r dob.i.mli 
independenta na~ională , 11ucea -ş.I 
llbcr~atca ". li> -

Cile\·-0 zlle dup·ă dezliintulrea 
războiului anl:isov let1a. ·a;păl'ea pr!
mu'l document al C.C. al P.C.R. (le
fin i nd Po7.ll~1 mn't1dl)llll in n uUe 
lmprejw·iir1. acesta CJ'ind u1·mn.t d1i 
CirlQulara d ln O JuJ1 c 1'941 ~re 
·sah i ·~ d irec\lfle principule de ac
tiu t1e. lncll,l.<;fv ih d<>mertlu1 propa
gand0l şi presei, apoi de Pla t!onna
pro.gram a P \C.R. din G :;epil.mi b!'H? 
19'1.I. intiLulat.n ,,LnJ)ta pop1,1 rn l tţ i 
romăn pentru llbcJ·fa le ~I intlC'JH'n
d<?Ală ua~lonală ", şi de R~zolu( ia 
C~C. 'at P.C.R. d în Lanw.r de i!l~2. 
subll nUnd in turmeii·l cati!gOl'ÎCi al
lcr n<f{!V<t earP .$e· nfl.a in liltu f/.• 
porulU,i r on'lli.n : .,Pif'IJ;ea saµ sal
va.rea ". Presa. oonmn r;;tâ ilel:;l!lf\, 
tip~L'ilâ ..ş( di!uz.atâ în oond1itl 'n <:!
a$em\llt 'de g1·c1e - ·hilr~ an'l t 
104 1~19g.<t au fos~ ediU\'le' oeslc .:!O 
de ziare. 1::enlralc ,şi reglona'le. !hruJ 
folos ite 6 tipogrrull clandestl:nt>. In
tre care t1·e1 nllmnl în Bucure.şll ·~ r 
- .i•ăspundea clar ·dezideratelor !.or
mQla le fn at:~le. d ocl1men le: do
bodrea di1UtaturiJ anoonesc.ienc, 
cc>~lS~il ui1'e<.1 ~ronlulut unk m.l'tl-O
na1, 1m;e·1area r~zboiuJul .qnpwvie
.tic. intoahier~.a armelor ~Jtl.h·a 
Germ an[ei h!t1erlstc, redubindl rea 
inct·ependenţcJ si r;u:ver.anlll\\II mi
llonale, anu'lllrea dl-ctaţulu1 f.asris • 
.rlP. fa Vlen-1:1 ş.a. Me1·Hă o rne!').(i·1-
ne aparte c.onsta.nta. şi masi>Jitatea 
informârli pol!ti<:c , soclale şi 1mli
tare cu\·enle. ~'Pell.11 ncl'ht1-erlJ.pl Jf! 
untl.a~ea fort~lpr pa1.~ioll<:.fi1 nallt•
nale, democratice $1 antiCaşclste. 
.CHev.a t1tlu1i din „Apărarea„, .1:-
,gtfn lll Comltetului i-egional B.im'l t 
nt P.c;R„ şi dln ,.Bulellnul •·. or;tn
nul Uniunii PJ;ttrl<, \lfor. siot sem
eniffoative· pentru preocupările pr<>
·se1 co1nunlsll! licitare dhi ae~1~il 
perfoadlt. .,.Poporul i·o1ml n nu ta
lerea~ ca Anlone5ou să prl.'!fhtras
cli noi heoatomhe pr.nb-tt r.ltzbDlu I 
nemtcsc fll11mcntar ''. .,Toa te gintlu
rlle şi forle1e t.lnerc(ului să ste1; Io 
.s lu.lba in.altului S'C,lOP al cllberăr:i 
iAr1i'''. „Vh:Ha lui Anton e-scu Jt1 
Hitler - <l nouă ''crigă Ln lanlul 
trăCJ.ărli". „F oporut romfijl - si:>la 
un {!Jt ziar, „Presa llbc.rl1" - tre
bui e sl formeze .no m.d \Ut' t·ar ş i 
solidar contra fosclsmu1ui " !<1.c. 
pQslu'l de radio „România tlllcr&~· 
releva : „ln ceasul !lile.sta se cet e 
uniirea tut\iror ·roi: le lor ittin lr u s~l
v0roa. pa:lri-01 ( •.. ). indiferent rlc. 
tlcoseb lrUe tle clasă soc.'al ll". „Jţ!'in
si'lgyJ l\1agyar Szo", adJ1e>lnd'u-se 
cetil\,enl.lor de otig! nc magbforo 

""I ,\\l)Ud PJ:ftll ftOHtrA.. nr. „ lft'll. 
p, ~-

:1, Ib idem. p . !8. 

c;:onc.hldea că ,,n11 e.'\'.lslâ de.cit o 
sin irur ă, ieşire : 3 lup~ imprcună 
C'u Cra~ii noştri de suferin ţii. de altu 
natlonalităti p e pămlnt1.l]J undt~ 
nc:-a.rn uăscu! Şi tl'ă.im, im')lotrivu 
Iul lilUnr şi a \ra.c;alilor tral" :1. 

DeosebH de -cum!>at,fv s-.n c1ov~.,'.! , ţ 
in aceast.ă pertoadă trn zia1· ni că
ru i Utlu - ,.Romiinia liberă" -
pr~lgurn zlarW centr~l. ia~ a.llls
rin(l, insu. fo Banat.. ln nurtl~ 
l9+2. EK:IH<'l1iaht1 priml1lui său 
numfu:, ndre6R un 11p2t infliiaărat 
la ll'nlrea luluror claselor Şl cs~
gorll1Qr ~OC.ialtt pentru l'!e= tan.şal'ea 
luptei de cltb.etwe: „/\.rmata rpmft
nă tr ebuie aă inclropte armele in 
conh·a hoardelor lUl H.ftlcl'. Sll doo 
iifa.ră <lin \ar ll. pC nomj.i. riispun
zintl asl fc.1 fa nde,•ărn I a e.r ch\!
mnrc.. apăl'i ntl ia r& şi n evoile şi 
neamul. Cu f qr(e unile, n'l'mn.ta 
!:inere!u!, mUn.c!krrlJ. barghllZfa, 
Ulranil. titnq ionaJ'it şi natiunlle 
oonJoc.nUon.rc .fii\ opmu'i o r C'aislcn · 
t-4 cl irzl, impict'fo1jptl noua mobi
Uzarc, noul jaJ' ş i ~.o'ile orlme 11e 
care Ic vor clczlău,tui Bifter şi 
ajt011ţli lu.i în Bomânin" ~'. 

'.l'.lJ ConmnUn Anllp. Op. cit.. I), 
l 52-l53. 

:1i Documoi:nc p d vJJtd actl\"'ll1aaen 
.,-,c!~ ln mnitli {IB2l-1'H)i 11. 171. 



Din tradlţllle progresiste 
ale presei româneşd 

În pragul 
marii cotituri 

Cel ma:I lmporlant. 01119<m de 
lu'ptli'. al re;:isten\ei antifasciste 
româneşti rilmine, deslgu1·; „Roml
nla liberi", orbn central. subin H
tulat ,,ziar patriotic". care - ~ 
cum a,precla i;e::ret.arul general al 
partid ului n o.-itr u - „alături de 
·scLntela•, ln anii Ucpl1U-tll . a 
adus 0 contribuţie de pre$ la actl
vli.atea · partidului şi a forţelor dc
mocrac:lcc" :i:.. Ziarul era dl!uzal 
pe fntregut terltorhl a1 ţării . p:e
cum şl in rindul mlllt.ari1or de pe 
!ront. de către activişti de partid 
ş1 --Oe grupuri de p.11rioti 26• Chiar 
ln JntHul sAu număr. - în articolul 
intitulat „ Trllascl Romlnla Uberll ", 
noua publicaţie explica pe indclele 
raţiunile aparl\lei sa:le : „ ( ... ) Nlcl
odatl, orlal,(I blestemaţi S.S. şl 
agenH ·al Gestal)Oulul ar tTlmltc, 
orfalte comptoiurt ar urzi Anto
nescu ou -:filhrerul„ slu, nu ne 
vor pu&ea lua hotlrlrea ncindu
plecati de a-i uri şi a lupta cu 
&oate tortele noastre p entru 6al
varea iuu. lncetuea nbbolulul 
anUnattonal, pentru <lUritlrea pa
t.rlel de duboa_rea spur~i a billc
rbmulul <-·> Lupta oe o ducem 
este a inJregU suflirl româncel l. 
Sunl.m cbemuea la unire sub cu
tele gloriosului şi nein\•lnsulul dra
pel al independentei şJ llberUtll 
natlonale şi nu cunoaş(em ra duş
mani decit pc colro'Pitorii şi pc 
tddltorU de neam ce le 1ervCllu 
drept unelte" 2 1• 

„Romlnla llb~ri-" a aprecl.a'L de 
la înicepul ci1 tara se gllseâ in fala 
unei „eata.,..trofe naţionale", <?he
mind 1a realizarea „marelui lrant 
naţional de luptA pentru salvulla 
vatrlel". „PoPorul român trebulP. 
el insuşl sl-şl la soarta ln vro
prWe sale milnJ daci vrea sll so 
salveze dJn oatasiro[I sr să ill>ll 
pacea" - 'suna titlu'! edHorinl~tul 
clln 2s mai 194.4. Nici o lună mo! 
tî rztu, la 16 iunle, era lansată 
chemarea : „Si r ealldm !medial 
unlreâ 191 colaborarea sinceri a tu
turor forţelor democrat-lce $i anti· 
bUleriate (.„) ID Interesul luptei s l 
actJnneJ Imediate penJru : lnr"-

"I NlaoJne Ceauşescu. Romlnla pc 
drumul conlJU'ulrll '1t10 1«'111.\11 •oolA.ll8lCI 
muttU•1eral d~voll111c. voi . . o. EC11t\ira 
PollUCA - Bucureşti. 101~, p. 131. 
~l Conslon\ln Anllp, Contrlbutll la 

1t11orta pnscl romane. Uniunea 'Zl,, rlo
tllor din R.S. Romllnlo. BuauresU. :DJi. 
p . l5e. 

r.1 Romlnla llbcrA, t8 .0U9!~. 
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tarea războiului impolrlva alinţi 
lor. Ieşirea Imediată d' n- războiul 
lui Hitler, alungarea nem\11or di" 
ţari\, pace imediată cu Uniunea 
SovteUcă, Anglia şi Statele Unite. 
prietenie sl luptă aJ~luri tle alla(I. 
ellberarn Ardealului de nord. 
pentru zdrobirea hUJerlsmulul 'J i ll 
complicilor lui. pentru Româniil 
liberă democraticii şi Indepen-
dentă", Iar ul timul număr ilei;.il 
a l „RomAnlel libere", oombălind 
a titudinea de „pertractare" dusă d„ 
grupările politice a le lui Man!u s: 
Brătlanu. afirma Ul'ră incon jur : 
,.Sl privim lucrurile bărbăteşte in 
faţA şi si inţelcgem ci Rom4nlu 
pieri! daci nu trece (ihiar li'T.I llc 
partea alia( llor ln"lngătorl. o c1tcll
mi acolo Ardealul imbuellilţit. O 
eheaml tot trecutul el. politic. O 
cbeami cel mal elementar simi de 
conservare naţionall (.„). e ulti
mul moment clnd Romin'a mol 
poate d iasi\ dln clrdăşla hitle
ristl" ~. 

Ziarul a avansnţ, i ~<:,ă dln vcira 
lui 1~3. so'lu tla practică a ie$1rl i 
din catastr-0Cll : intoal'Cerea arme
lor oontra ?Cupanţllor hltle:l.:;U 
„Datoria VCf\StrA - se adresa el 
o!iteri lor şi soldatllQr - este Rii 
vl uniţi cu popoml şi d intoar
ceU lll'.metc impotr'"a cotTopitorllor 
nemţi sl R trlldii torilor de la cir · 
ma tirU " 29• 

ln ·acelaşi t.lmp, „România lil>11-
ri" poputnriZ!l larg nrln<;lpalele dt>
curnente lll'ogr.amallce ale mii:l·\
rJI de rezrstentă natlonalâ. t ntrc 
acestea s-au nf1nl „Dcclaratfa Uniu.
oii Patrfotuor cu privire Ia propu
nerea Partidului Comunist 1Un 
RomAola de a tonslltuJ Comltrlnl 
Na~iona1 de Luutl pentru Elllu:
rarea Ţilrll ", Chemarea Frontului 
Pat.rlo&lc Romln", .• Manifestul 
Frontuluj Uniu Munolto,resc". „Dl' · 
clara.Oa Bloculul Naţional n emo
cratlc" din 20 iunie 1944 sl allele. 

Rubrici cum erau cele ln'tllu1ale 
„Din <limpul muncii" .•. Ştiri din 
tari" sau „Lupta de dcsoitusarr ll 

poporului romin " relevau suc-ce~ala 
mlscărll de rezlslenlli ln lupta ih'l
Pob:iva ooupatlcl hllle1·lsti'. 

Con <:omltent cu „România libP.
ri '', in var~ anului 11144, d~I in 
perioada imediat p1·emeraiHl).-i r<> 
Revo1lltlei d in August. au mal ao.'! · 
rut si alle publioatli cu un con~i
nut inalt com bativ. intre care nu
tem aminti •. Buletinul Capitalei" 
si .,Chem.arca·•. ulUmu) in Mllla ~·' 

de organ el c.c. al Uniunii PaMu
tice. Acestea subliniau i nslste.nt ne
e~it.at~ declnnşărll i'n1ediat.:.> ., 
luptei de eliberare . . ,Numai lupt:i 

!<) Mll1all E. tonascu. Op. 1'11., ••· 
19l-l11S. -

?>) Ibidem. 1>. 196. 

curajoasă şi lmcdlatl pentru nlml- 1 
clrea neminor. doborirea g-uvcrnu
lul Antonescu şi lnchelerca unei 
pici separalc şi nelntlrziate '""' 
Uniunea So\•lctl'ci, Anglia şi Stn 
tcle Unite ne mal pot <ţa dreptul 
Ja o pace onorabilă şi libertate'' -
sa scria, ·punindu-se astfel punct:1l 
pe i. într-un editor ial dln „Che
marea" 30• 

N-.am pull!41 sa încheiem prima 
parte a inscmnărilor noastre !.'lrl\ 
a ne opri şi asupTs unel alte 1.1-
Luri a luplei Qntif.asciste din acea:>· 
tă periondă. PubliciştH conn in L;Jl l 
şi .democr;i\i. redactori sau c:ola
b1m1tQrl. <li presol leg;tle, lnc:lusi"J 
al celei oilcloasc. !olo.slndu-sc da 
neatenUa cenzurii, Jar uneori pe11-
te capul ei. publicau articole re 
nu serveau în n ici un Iei rel!1rnol 
antonescian. De pildă. croni<:ile m'
lllare din „Timpul" şi • .Ecoul" 
erau oorise ln asa ·manieră rA r' -
1 i t.oTii. dincolo de tex-tele comuni
catelor oficiale ele răziboi. intcl~l~ 
geau bine care era adevărat.a si
(uaL ie de pe tron.tur!, Dar cel m:l l 
grăitor exemplu 1-a dat în ace.-;t 
sens zk1rul bucure.stean „informa
ţia zilei". care. în numărul său din 
30 septembrie 1943. a lzbullt. sA 
pub lice pamrletul tui Tudor Ar
ghez1. ,,Baroane''. Bineinteles, UD~ 
rul a ;fo.c;l suspendat deflnrţlv. lnr 
sci)itol·ul tri-mls ih la&lir. Dlal "ll:>a 
era ·îndrepratii rără echivoc jmpo
Lriva mlnlstrului german la B ucu
reŞ(i , baronul Mantced von Kl:UJ?
gcr. denunţind cu vigoan- clrd1).ş1.:a 
d intre clic.a antonesciană $i dlpe!R
nille hitleriste. 

(."hi.ar şi fl'l publi<:atHle m11l l..He 
s-au manlfestal disocieri !;emn l rt ~ 
aative p1mtl'u s~rea de spirit ce 
dQmnoo alunei în rcindurile arma
teL Este suficient st amintim a
parilla in revista „România mlll
t.u-A" a documentelor dlferltelnr 
con Certnle inlertallale <Casablan(·:t, 
Moscova Teheran). ca şi a Decl:i
liei din 2 aprllle 19-14 a mlnlstru
lui de externe sovietic in 1eg3turA 
cu a titudine.a U.R.s.s, şi a arm:i
let ~ale din momentul oind. i1 Clntt\ 
Jo plini\ 0Censivi1. si.Unsese front.P· 
ra cu lara noastră. 31• „ 

Psesa mlşc:ârli de rezistente an· 
tifasclslă. condusă sl lndrumat!\ d 0 

partid . .activitatea neobositt. ln
cllr>cată de rls<:uri a 7,fari stllor co
munişti şi democrat! va da Toa
dele asfoptatc. Acestea se vor r <>
găsl curin d in abnegaţia şi da1·ui
rea cu care inh·egu:l nostru oooor 
st viteaza su oştire vor participa 
la marea epopee declanşată la 2:\ 
August, 1944. Slujllorn acestei Ţ>rc
se s-au aflat, asa.dar. in primele 
rinduri ale luplei pentru 1ibPm1te 
nat10nală şJ dreptate sociala. pen
tru ttlumrul l·evoluţfe.i noa.sL1·.e 
1'()!lilâ,neştl. 

Conatantln TATt' 

.., Ibidem. p, 1u1. 
"> Constantin Anito. l'ub1IC'IJ1 lca 1'11· 

llUtr-l m •crvlclul APArArll na1lo>1:tlt, 
p . H!l-1GO. 
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ANGAJARE PLENARĂ, IMPLICARE NEMIJLOCITĂ 
A 

· IN VIATA JUDEJULUI 

o zi în redacţia 

azetei 

~~-
• La şrdinţa de 11lnerl scara e supus u nei analize m inuţioase, exigente, 

1.umârul aflat i1L rotatiuă iii se de{inifu;eaz;ă conţinJJtuL nu mdrulu1 
11r1nd1CJr 

r>~ ln „Zpri lti" şi ,,Sen tinola d e Ba<iău„ ln ,,StcnguJ roşu" ele nsf.,;'izl , 
p~ bikl1i.UJ.nfi a str:n,Mui u'n d r'llm llmg, de a.in~ un veac şi jumă-

_.lillt•. IJn drnrn presămt. 'Crrmc, cu urcuşuti .şi coboi-isun, cu b!J'uln\I şi 
inCring1m, lnumfind, însll, Jn cele din urmă, „cuvi11 1ul ce eicprlmă ade
vilrul". <;UVlNT rcp1~nt:n şi ald, ca pretullndl.'nl in iară. de pubhca
~ille m1':'(:i'lrll muncitoreşti şi "10Ciall!>le. nle pa,rt.1dului oomumsl. „Curierul " 
!19:Jfl) şi .,tnaint.e'· (1935-19116) sinL nuni:al douri din eiceste publlca~ il. că
nmi. ll1 1 mai l fJ~G. li . e \';t :;idliugn .,l.uptăt-Orul". nrgan ro rt:!Gl<'nalei 
Valea •r1•uut1şL1lui - Bl.sll'ija ş 'P.C.R. , Pcnlru mat1c lc J)Opularc clin re
giune - se spunea ln artlcolul-prri~ram ol noului zlar - tumlru toli ce i 
t'~ muncei.c in fabrici. pc ogoare, cu bra~ul sau cu m intea. p-0olru femei. 
11cnlru tiner i şi bălriuj, ,.LuplMorul" ' '" rt ( • .• ) un î ndreptar, o cl\ lluză 
( ... ). ' " CI com~alant pentru pacte, llcnlru demoor a tte, pentru r cconstruc
llc. „ " . P<..'Slc cltlv.a .'lm, incepind cu U Ianuarie 105'3. a.cesl.:I \'.a deveni 
„ lcagu\ roşu ". ap6rind mnl in tîl <,'Qt!dlao, ap{)I, <'Un l974, si'1ptAm,\n,rtl. 
Sluj ită de onmen,i en Luv.iaşll , gazeta bltdiuană va contribw, cu m îJ IOO!!cle 
sale sp..:clf1ce la ill.Căptuire:1 imporLantelor ob1ectlve pol!Ucc. e.conomlce 
şi sc1t'1al<' stabilite de partid. lmplkindu-sc. acUv în strădaniile ~encrale 
ce ;iu schimb.al radkâl infli\lşarea ora.şl'lor şi snlclt.>r de pe aceste stră
vechi meleaKuri româneşt i. 

Un climat de Încredere 

şi stimă reci procă 

P in roiworb.1 1:e<1 <!U l'ctru F.iJJo
reanu, redactorul-şef .ll gazetei bă
c:'Luam>, m l-am Mle>t Intre alt.ele. 
Sl ttrm:i!T.>3rea t>pinle : „Fârli ex i-
~\ă 1)1 fermitate nu se r>oa.te face 
zi!1Tl$1.fcă de call Late. D!!r a~este.n 
s~ P<>L m-inlrcst.a. in ,;i(levăra!.a l<Jr 
accep(iune, num~I ln~r-un climat 
de munclt toninant. <>ll"nlt:. UQdl' 
J.1r nws2t'i incr~c:i şi :;ttma i·e-

c1procâ ". Optn le. c.:ire, chl~1r clacli 
~1 mt1'l r.ost r~tatli şi de nllll, n~cl , 
41 • .Steagul r«ru ", exprimi\ n rea
lii.ale de care te ·ronvlnlli lesne. 
Şr te convingi maj a-le-; dacii ci
te-;ll gţ12eL.-i, ~gl!ndă fidelă a stră
doni i:lor de zi c:u z1 a1e colectivu
lui ei. Un c1>lccli v nunJortlceşt;e 
a•esb,îns. dtt'r tn11t\1r. cu o bo~'tă 
<.'~enţă de viall, un(le fle<:aTe 
om simte ph.mer răspunderea cu 
~re '1- !~t invcsttl. 

Petru F1llorc.anu se aflâ la con
du.oorea re<lao\lei de numaj un de
ccnh,1 . alte clovll mal îna.i.n.ie luct:in
clu-l<i Ui d" mcnlul .ştilnţelQr ,s.ool,a
lc î n prc-; ii :1 deobujat "e muli. in 
tinereţe, cu o infcirroa\1e 1_. ~w-

t.:a .,Oe strajă Jll!.lrlei„. prin '55-
'3B, PC cirul işl s.atfş!~~ skiglul 
m HJ't.;ir inJ:r-JC> subunlt.aie de grd
nlceri. N tcl prin mill'b? nu-i pu'l&J 
treoe pe .atunci cil o &ă ajungA i:i
tr-o bună zi, ln fruntea uoer pu
bllc:atll. Stia dQar că o :oă se tn
tooN:â in JoralltaLea sa na:clă, lo 
Bul\âleş:ll. sau ln vtteo altă l<>t-.a11-
.14t..:. ca mvll!ă.tor. <:uim fµsesc şi 
in.ointc de ruimaUi. S--a întors, e a
dcvru·at. intre oopll. dar p~ntru pu
ţină vr~e. prtrnl1!(1 !oarlz curind 
sarcini de răYoundcre. m~i inlii ca 
aclivjst al U.T.C., inr apoi de 
parlld. Va continua, insli. să scrie -
ln „Stcasul roşt1 ", ln „AleneLt" - . in
dcasebl după <tbsol_virca i;Hldill<>r 
superioare. aste doct.or in nlf>7.0C:e. 
dobiru:llnd aoest tll'lu cu Q leză din 
domeniul suclologlel : .,Conlrlbutll 
507i<:1logke !"' n :ir!e-:tionarea <:'m· 
ducerll sLlllll1llil<:e ln proCf>l tcrlto
-rla1 ". E.q_ro:niu: l:i de $('-;îolo)! st expe
rlen(.;1 peth'11! ... 2'l1:fi n .sLnt de lin 
r~ I a I ub:Jr a.s 1:i:I, ca ~actor-şl"r 
Să cunoşti i:ntold&i.una <:e V\)f ci
t; t.orll. i'rn:otro trebuie să indreonll 
deioorsul publicistic: n~-1 chl.;ir 
atil ele sl:m.T)\u. . • A..')ta ~u at1t mai 
1null hi eqn;d.l tif.ll" d1nam1sm 11lui "" 
<'" r.:ic:l<>rl?.E'AZă :>~lu :ila clei- ·nl t:lre a 
mel„a~urilor d in tre Bi!'tr:t.1. şi 
01tuz, S iret. T-mtus si Ca:ro-itl 

SI .a'ci. r..ie prlm-i>'an stau pro
blenw1e eco:l'iJ'l'lke. c:ăl'Ot'a 11 <ic 
d~ln!\ ~'P3~1ul cel mai 1ar~. Oflre 
s-a1· putea să ne nn t.fe.1 l'ntr-un lu
dei -;lhrnt intre pl"Lm'!le Zl"i:c d in 
t.11 rli în ce prlvei:.'i.e Yî.1ontti uro
dur\lc~i intl~tria11e ? Nu, li~cş!<? -
esle (le păT~e t"(!{hct.orul-şef.. Dnr 

·şi t.!elel.alte aspecle - i-:t primul 
Jind vlD,t.a sph'ttuaJli A oorm<m llnr 
n.<:t-S\(lr Jocur i - 'le re~f!Se<;:: în P'l
~ln l J>I rubrici d!filind.e. O l"lantrt
crn·e judio'onsll. c;em~t'Malli si 1u
nnrll. dezbătulli :imolu rn c?lcstlul 
nP m!JJC'IE" .:l"'licurl\ u1ad l'"htll
brul U>mat!<; C<l"f!'>l)UTI7 ... 'itf'l1' D lt2c-
1 me de a"liunc l!lnt stabial \,1?. r1-
Jl\1roi: !i\ nn '\ctel. i.n lumina ce.1~
telor d~::-i>men tetor ele un.rL;d ~I ele 
sl:tt, ta indicatltle editor ului - co
mltetul judetean d" partid-. prin
tr-o >:nt mai laraă OOtl$Ull:ire a 
tuturor cel'>r lrntercsati. tm- 1\0AA 
•1" c:nnt ill e•:1-• d lm iotf\J"lffl nrln l'
di t.~1·.v• itn~T !'ol V"1; r nt0 în f - ..,• 
vPr r lahil" l!a7.Ple „Tribun" ~1 1: 
muncii uoll ticc de mas1l ". cum 
Isl au genericul, pe teme d lnlre 
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cele mal diverse : .,Acţ iunea 3 R. : 
Tehnologii moderne de ioal tă cll
clenţ li e-0onomică „. „Silvicultorul ", 
, Primă.vara agricolii '89", „ Autoa-
11ărarea impolrlvl~ incendti1011·', 
„lnvlţlminlul ~ozootchnic 
l,lt'()ală a rew ltcJor l;ugate·' . • . Dar 
şi a.llc!c, lneluslv pe teine de stină
wtc. de iw·Jsm. ele bucurlndu-sc 
de o bunâ aud1cnlf1 ln set:toal'clc 
l1$}X?CU ve. 
Şjgur, [;lret>cupilrilc unui rorlai::

Lor-şeC sinl mulliplc. M.-ii aks cinel 
c.~t~ m c<m hru al biroului t-omite
Lulul Judc\ean de p <1rl1<l şi d<. ... 
putal în coru;ils ul po~ular jude le<1n. 
Petru ~'ilîc1r~1nu e~tc :rn1:wJaL mul
te zHc dl.n lunii in e:<crcjtar<?<t SU1'
dnllor ce-i revin ln cttl ită.ţi1le pc 
cmrc le d~tfae, 11dcsea departe de• 
!ledlt1. /\re 1t1$ă aJuloorc d e n'i
dcj:ic - sccreklrul re.<>p.JT\„"3b1I rit: 
r„'l.lac\1c. cci'Lal\i lucrfltori. Şi. I 1-

1.usl. 11ne sn-şl lndt'pllnc.a s-.:ă lnto l
deaunu prlndp1lia '11ribullc: d
Llt~1 f:.(lzolej inainlc de apnrttle . 
Nu este! vorba nici dd nuincl'\.>tJcru 
ra\a de co:ablm 1lorl. el de c u l<il 11l 
;\ftceva. De răspundC'rC!I ce o simte 
pentru cuvinLul seri.~ . RltsJ)Undere 
caJ-c-şl găseşte ex,prcsla şi in grija 
ce o <irtilă preglitlrll pnlltko-id<.'0-
Jogkc şi pro!'es:lonala a oamcnl-
101· dlll <'UlooLiv. lnvliţăl'n1rntul de 
pal'Lld ii conduce persuna1. cu coni
pelen\ă şi autoritate. Iar ln cadrul 
atolleruJui profeslona1 au Io~. Jună 
de lună. a~-nuni\12 „ronferinle de 
presa" . Cadre <:U t•f1~punderj în iu
cle1. (ll'n cole m 111 dlvc1-:;c <;ecl!:lrt l'c , 
clt!iunl., fmpreunll ev redac~rll. 
prolJ1cmclc cu <:arc se cuntr11'1l'i. 
Apl'ige. uneori, dl"<:utllle se d<'VI'· 
d~c utile ~mbelor păr\I. 

Diversitate tematică 

plus combativitate 
'l'rala:rea prdbll.'mehw c„wnm~1l-

cc - mol ~xacl i;pu.s ;.lSlg\11·.u1"t"'1 
rellleclă1·1 1 lor io rniginile · ga·~lel-

intră i:n at.ribut•Ile Iul 1\Uhal Buz
nea. Un ~arisl c u mulla expcrien-
1ă. pro fund in glndlre, bun cunoi.
c~Hor a·I rea1ll(~\ifor, d ln Jude\. A,,:i 
n1 1-a Infă\işnl reclac t1 1rul-;;t-L , . 
U.::en lcio tn presă .<jl~1 flt=1.H-U 1:1 
.,Placăr.a M;nncşt iul u 1". pr lTI ani i 

UO, allindu-se in Bnct'tu ele la re
organlzJre:J adminl:.lrath•-tcrilori
ală a l:iril. .C,ucrcnz." impre1.1nă cu 
A:fox-andru Grigore.."t'U şi Petru Do~ 
ne. p r imul •mntl ce.! mnl 1'11 vir:;tft, 
al tj.ai1~1 cel mnl linuT d in r~<lric
tle) D in pll.r:i te. nu i-~:m putut ou
noaşlc pcrS'lnal. amindoi !ilnd pic
-caii d in IO<'<tlila.le. 1\ lcxandru Gn
i;ore.:.cu. in c-onccdlul ck orlibn'1, 
1::ir PcLru Donc, Imprcunu cu Con
liLâlh~l n · .BIH"Silc, ilnlt:ll.f1 schini!> de 
eXJ,>erlenti'i la „E'rele P1·esse" d ln 
Karl-M~1 n:-Sl.aidt (R. O. CcrmnnăJ . 
/\.lcxancl1=u GrJgores.cu :;c! c.::upî1 dl.' 
ugrieul tu„Q şl. in p.'lOcl•1 \•i t'M<S, '1t'C 
cele mai multi.! _,.Ic de le.ren. dind 
tot-O<l:rn\ şi cx~rnplu de opc1-.uJlvH1t
le ~n 1;11·cdttt·ea makl'hi1ebr. ~tnt 
Dt1ne c de n ic! un ~n i n red:ml fi! 
- dU:pu <tbsoh•lren racuHu\ll de 
zl.arist ici'I a lllci:al ca Jecl-Or de e
c<m<>mle Poli tlcă lll şcoah.1 fnterJu
deţeanil Q_c P"Jl"tid - clar :;.e crove
deştl? de pc ~!}Um un ~7.C!'tlir i;le ta
lr;icnt., <.:ll 1-ea'le per~pecllvc dl! \'Î llor. 

'Pe perele, b spnt"~ie htrirnluj l11i 
M ih11i Bu'l.nt-a. ~!(? af"iştll 1m gru
Cic im9untHor cltpriniind tnaLe u
nit.ă\ile econom!~ din jude!. CJ-
f1·ele cnnsemn<ite in dr1.;'Pl ul ne-
căt'ela oCcrl\ imaginea e x.'\·ll'1 :i 
„pL'Ci'A!n\el" !Ol' in g;ii.~l!i. O un
rnnţlc sl~u1·u că. ind1:<Jsebl cel<? mol 
imporlanlc. nu vor fi scupa1e d in 
obî ecllv·. Mori i.: combln;1I<' chimi · 
cc de 1~1 Borzeyli ş1 B.ncău, cel de 
prelu~r:ire ~ lomnujlll de la Cvmil
ne<; ll , de hirlic LflC!l, ru'brk:l lc 
cu prurit t.c-xtn de ia Bad'•u -~ Bu
h uşi. .. 

- ('e ne p1 c·ocupn pc noi. rctktc
t~nl de la ,,e::onom1c" ? St\ :<>}'rijl
nlm d in lt.1i!!c pulullc. <' li mlJl»:t
'~e q inlrc <:cle mai adt!.:Vule in
clGJ 11li1nin"N excnrplarl'l u lndnu1lorl
w1· ele p.Um. ln primul rinei cel ttl 
producll!•i fl'<Gicc. ne i<9unca M i hai 

Buznea, vorbindu-ne de3pre ac
liunile puullc1:..tlee m~n1tl! s4 
con hi bu!e la modernJZtJ 1 eo1 p ro 
i.elpr de produc\ie şi , !mp1Jr.:ll, 1· 
'>POl'l l'e<l p111rlU~hl\1!!;,ă}ll muh~.1 ş 
lfrlbunăl~lireu l'.aliri\JU p1· ... .du.){..~ 
Cileva ti llu r l sin t in «<:t."'l H?! 
co ncludcn1r : .,ActlV"ltalu rcspon:>1l b~ 
lă, organiz;lrc 1ks1h·irşHă, dist'lplhr 
fermă pc nlr u i nd c plinirt•a (•xcmp l.n· 
u luturor l11dhiulor · 1or ph~nului ··, 
.,Mnrca fuht'll'i i es te 'illS<· rir>ă oe c 
cusonul fi et'i\rui lucri'ilor'', .,:\lusur 
C'On t'rdc. u.pllcal c cu fermitate pr•n
tr u recuperarea. rc>~t~ni<' lor i rcu 
llzan•a sa r cin' h•r ele 1Jh111 ". lu 
„ r utriel - m ni m u li <:ă.rbunc" , „ {':lrl 
- cil mal mull li l'dM •. ,.A\•(1 11 11 
8 lt ''. .. F.xporl ni - 11rioritMcu 1m 
măn11 unu a iwtivii i'tli i IJl'Od uclivc 
sinl 1·ubFtd des lnrifuitc în gaze 
bitciluană. Cn de .-iluntnl •ri şi rubr' 
c.a d~tinată 1>r<>m 11vlirli <.'rcill•i!i tch 
nicu-ştiintiflcc no!. 

U.n ·nuinitoi· <.'<>mun a l rn.itcrla 
leJ<>r pe -teme 4W'!ll>i!lllce "! Sr>lrHuJ 
de <.'Oinb.ath•lta te pnmen t i'rl eul 
mol multe dl n ln~ ele. De ptlcl 
e<mvorbirea lui Mlh~ Buznt-n c 
dlre::toruj !ii.alei Băn.::i1 Na\1cmulc 
,.Cit ne costă producţ ia J)C care 
rcnllzăm ?M. S11U raldul~n.Chetft 
rect,1.ut de Pe~ru Bone ln cit.ev· 
mari intreprinderi : „La muri i pr n" 
duciUori- ct>le m ai mar i lH>~lblli 
tliU ck reduceri• a consumurilor. 
S;iu cel semn .11 de Al~xanll1 u G11 • 
;~,•rcscu : „Urgenta r ea r ilmult1I do 
('!\'.CCU~ÎC ŞI ditr<'~ În r 11J11„ f11 til li\ 
t<1 nnc11 ~ ublcclivl!lor de inv<"&lt lit 
din aKri<:uJlur ll ' '. 

Pregă tirea mnllil a lcral ă, 

o cerinţă obliga I orie 
Col~ll cu cnrc am :.l••l de 

vorbi\ la „&o.~ul rtiŞu" au th1ut 
:.â relevc lmpll00cre.1 nerniJlc. "i t'1 a 
or~nlzalit?l de p.n.rtii d in \'1t1 \.a 11'!

d •~tlei . )lumal cu cltow1 i'.!lc Îl t 1-
lnle cl~r.bătuseră ne l()ale Ce\ w 

e La biblioteca gazetei băcăuan.e, ina llttea unei 
dezbaJeri profesionale 

• f'owre11orll!n'L Constanti11 Bursuc pregfitl 1uJU-tf a 
şasea ex poi:ijle persoi1ald 
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pl'(!blt"1T1i1 ~ l.rlugcn to : spM b.11 cri
~ c in t.'<>lt>anclc celor doull publl
;,llll hfa..:-i1uanc (.Oln flrs;tnlz;ili(' bc p3 r lc- şJ ~munlşlll de I!!. revi5-

l.'t • ,\fcneu ~ . J f!al", ele altfel. ln 
,1 cceaş 1 l\• I • ~) Co!1du1.ia ll t-zba· 
terilor a r „, t u nammă Spirilul 
critic • • 1ş.1 cum <>e in!âilşoazli el 
1n ,.._11.et ă. nu reaectll, totuşi, pr,.. 
ten I u h 1I pl"•fe onal aJ CO!t>elivu· 
!t:I c. P 03te 1:- prea severă cr:inclu
zi~. dur e.a 11Cc:rli f;<U'.anpa <:'1 cele 
het lor it <> in nd unare nu vor rflmi
nr rx· hfrt1<.'. 

\ rrn 1:-.rcra prupioee dascuţUJor 
sJn1:cre. tll".'ich t!il' Cll rl' d omncstc in 
<ir1:11n1znlle :.c cbl oreştc biroului :;I, 
nu în tr-<• n1(1s ura mol m icu, ~l."(!l't! 
tnru! u l situ, Eu~en Ver!Tlal\. E de tfl 
nnl in :uce.:i~U\ func:llc, şi - ·re~l-
1w(1 1-.a foi>! .alt\5 tle f1~1rc daU\ 
cu \I n;1 m ml l11 lc de votu rl. Ceea ce 
s1llmr rrrnll. chl:nr foarl '1 m111t dt-s· 
pre t•af il."t!lile :mtc de a\!ll\'ii;t d(• 
par ltcl : 11p1·<,pi11t de ~w1nl'.!ni: nl
ci'>:l.ol<l îr~cru·nwl, 1'e<:l!Otl\• l111n1lrl· 
lor .. 

B;ograffa l1u i Eui;en Vennan cslc 
i..m lJ.ur4 cu cea n_mu1t()r g!l7...el.orl 
dln ~<.'Mrntia sa. Originar din 'Plu
tra Neam!. s-a caHficat. ca mund-
1nr parchetar deşi lermlmtse ti
r.eul şi-şi pu~a g.f1sl usf)r un J()C 
i:aldul iptr -u.n birou oarecare. Scri
ind l;i c1 s;a1.elă d in <>ra sul na tal 
Eui.:t•n Vcrm:in n fost adus ln 
p1· ~• - sarclmi de partid, se inle
lc~c - şi. Coarte <.-urind. tnmis Jo 
n -;cn..ilil de ..:wrişl l. Dupli absoh'l
rc a 1ucrat dol ani Cil i:cdact Jr-şef 
la „ Om.>ştlu l n1>u ", 1or din 1116;>, 
c• redactor ln .Stengul ro5u ''. Mol 
tfrt 1u va urmn cursurlle racultf1lil 
de -.ucle>!ogie de PQ linsl,i Acadcml;.1 
de ştiinţe soc lal-poll11cc. (Iar bC va 
inl11atT.a tot în redac\lc. Nu s-a pu
lul dc-,p i'1r(I d t· guy.clâr~e ; o face 
nu numai cu rompctcn\fi, ci şl cu 
P<lfîlun<.' \H~ t'e ii preuoupă cc>n
sllint - ne spUJ.LtG.'l - c""tl:' „unla
nf7„11'<"<1 •· n J'br'sl,I de care rilsp1111r.lc 
d irec t. : \'ktta dl! l)llrti,d. S;tbl<mul 
şi r11t.1m1 ii slil"nesr 1·ei1>ulsle şi du 
<icee.i, s~ slră(l·ulcşLc sn folascn~ll 
~I nite g~·nurl decrt ~rUţ0lUI ~ :l-
1rn li~i.l . 1roicllt 1on.0J ln acc.i:ilt\ i·u-

brică. R>;ll u l exem.pllJll uj wmunlştl
lur 1-a Lralat recent lnt~·-un r~pvr
î.aJ. lac problema <.'Onducel'!ll .sl in
drumărfi_ organlzaliHor de m nsA n 
incer:at si) o sustirnă l n gazeUi şi 
printr-un sondnJ de (1pinle. 

Eugen V erman coordoneazft din 
pai-t.ea colegiului de redacţie, toa
te rubricile dcsUn.atc rcOe.clărll 
v.le\il s.plTitualc a oamenilor. CO· 
Jabo11atorn lui s1nl r edacto ri mal 
Lineri. dar i.alen tai 1. pa:sl-0na U de 
mescr·e . loan E na<:he. clndva in
vii\111.or. cu douft racullil.11 ab'lolvJ
te. de fflorofle ,şi de zluri'>l •că. s<' 
11ct1pii de invi\\r1.mint şJ cuHurâ . E 
c'lrcpt, o problemaUcli vaslli . cu a
til rq.ai greu de <lupr hts cu cil Jn 
Bacău şi in celeiM!g localltii\1 clin 
Jude~ ~un;:ţ!_,nea7.ă şcoli de \l'lolc 
g ritdcle, ea sl numero.:i!>c !nstilutil de 
artli şi cult.urii. l onn Enachc ~ bi
t:ule. însii, p,c rolab<>ral<Jrl rt-:P'tJLl1ţl, 
Oc'lrc i i o;lutfi ln rcflcclinr:ca ~pur- U-•ti n rn:i'fllresburltlor di n e.:idrul 
Fest ivalului Mti onnl „Oi'lltu1·c·1 
R ·'11lanlc1 ". tlur rna,! n'!c:; in re·~LJ
v.area cronf'cilur li lera1·e. de lc.n tn-u 
şt muzkă. de arte plnsii~. Str!(' 
pel'l\onal o rubr'că ~ :;luJe5te ma
nifest. ed,w:atlei oatrlollcti : „Vct'bl 
a.seu ri romăncşti ", iar la rubrica 
.,Emlnesofana" a re:ilizal, ln lre at
te1e, con,;>rbir i interes<> nte cu l<,-
1.oricli litera ri Dumltru VaLamaniuc 
şi Mihai Drăgan. 

Cilltotii JUlZel.el intiln~ nume
le lui IOaa En11che sl sub numero.1-
i:e p?e2.il ele ins:pll"3ţie oah·i ll ictl 
E&t.e o p!l.Siune m.'ll veche, Inei\ 
din liccuJ TX>d81?02ic, cirul ~,t.wi 
si o re11isti\ $U>l;.r;\. adevăÎi'llUl .;hu 
debut :.urnmind insli cew1 Tl)lli 
t:iniu. in „ A.teneu". De altminteri 
l-au aoiku~ mnl m u1le itru.oaie dP 
versur1 ln pl'l:chcte c:oleclive. dar 
nu sl-a sr.rus incA d~Clnlllv t.'UVitt\ul 
î n do m c.niUJl llric:li. 

IDi.n ac~l. sli-i zicem . „micr->
<."!llr<:Li·v'' . Jlalce porl-e sl Stefan Ol
team1. Pasio1rnl' 111t c1+midl,..r !<.1'or
ttv c, laureat al ul1t1 met edl(ll A 
Ci'0011!T$~lil p11pl1<;.l,c: j,lr. o;l1C,11nl„·111 
de C..imsili•ul Zi.arisLl!nr . .. S 1...,q fli,.. 
t•lll Lti'fmal'&:l l'Î I> 

."ltWl(nlie 1\l T „ 

„s~igu1l roşu " tucread dln 1966, 
gazl! !ărla spol'!Uva „cu-t?erlnclu-1" 
de rln!t1v ~va ma'l tir.du. Aciim 11 
apnrUne p1-a0Ue o pagi,pă intr~ga 
- a 8-n - f.;rarre ~rbt.â , dll'I cite 
m1 l-a spus. Se minch·.e.şte. - şi pe 
buni. dreptate - cA a cvntr bui t 
lll 111n.„-iTca stclel<'lr g1mn:ist.1CIJ ro
mâneşti : l'f_,dl.3 c.omJ.ned, Te-.xlor" 
Ungureanu. Ealle1;na S M!bo. La\'i
n .a A~1<:111 Cl şi a s~rălu ::.l~-:ir 
harulballsle de la „<;;uln.\a „. rc...--en
la dşligâ.Loare a ~Ugiosului tJ·o
Ceu euMPea11 „~ c:11pefo:- „. Iar 
inthuJ se.sla1 despre ~1mn:islele 
TI<•a.<otre i-.i aoartf,nut L<>t intt·eprl
du!ui ,t!BZel.ar băcău..n. Se Jnl:ltuJ.a 
. ,Şt-onki voi.oţelu şf a apărut acum 
12 ;mi in ,,sclnlel.a tin~retului''. pe 
parcu~ul a nl.l ma'.! puţin de 39 de 
111umcre. 

Da1· Ştefan Oltea'l'lu nu este nu
m.11 UTl gozeiar Sl>OnUV, Ileall'zea-
1'.!i <1U .i:egularllu le ma tetj.ale pe le
me de i;.6'ni1lafo şi d-e Lu.clsm. Co.n
vorbl'l'I c\I f.acto1j <lo răspund ere 
dlh acc..„te ~lcimtmll, n~!durt an.chel.!\ 
urln spll.ole şi volicli.nJct. in~~.r1 
despre oamenl de bine„. Şi. în p;c
ncre. ca l<>U ~l1laltl redador1 df' 
la , Steagul l·oşu 11 • Wle de tQatt!. 
Nici nu s-n.r 1>ull!.a rui [ ie a lticl 
lnt.r-o redaeţ.ie m!<:ă. A n i>r~ăl l t 
mulb·l.a1.eral estl! o carl!n\ii de mul\ 
(lbltgu'lor.ie pentru zl'lirlslu] d in 
presa periodicii. 

A11roape de om, 

de nevoile sale 
Cititorul a.preci.a1.A o publlca\le 

şi dUiPâ mochtJ în C.'l.t'e a~t.a se 
clrcumsorle nev011lor sale cotld:lenc 
vlc\11 c:etă·ţu, cu tioale problemele 
QI, unele de Ordtn n\31 generat ai· 
lele partteu,lore. &ic un atlevâr 
devenit de r'ru,lll nxlomalic cil.rnin 
se s~răduiesc Sâ:..1 'dea vlaţâ cru 
dol redactori ca:re rlis.pund aicl, ln 
.. St.eagul roşu", d.e pro'b1em!?1e :;o · 

Mihai Bu::nca tloc11ment111du-se in su.btera.11, la 
mina lfo.[ira a l 111 rcprlnderU M h1iere Comâneşti 

„Cctp111 lhnpede" Ioan E>na.chc şi maşirti.s~ut Du-
11&ftr 11 Za./ia rie1 s1~pr~1ooglwa~ii caliwteo ttparut1tf 
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cial-cetăţeneşti : Constantin Nancu 
şi Elena Ţintaru. 

- Parcă mai m ult decit la ori· 
caire altă rubrlcă - J'l i se conien· 
sa Cqnstantin l\bncu - probleme
le vietii social-cetăţeneş~i te aca· 
pareaz_ă ou o forţă căreia nu i te 
poti sustrage n iJOi cind eşti la tiine 
acasă, tn tiJnpul liber sa_u în con· 
cediu. Aceas~ vine de la încre
derea imjp:r~ionantă cu care c itito· 
r ii se adresează red.ac\iei în tr-<> 
chest_iun.e ori alta. 

Redaobo1·ii acestei rubriici sint d in 
gcmeratii d iferite Constantin 
Nancu s-a dedi-ca.t ziaristicii î:n p1·i
mii anii ai ronstrucţiei noastre so
ci.aliSte. lucrind la „Viaţa Buzău
lui", apoi la .,Scin-teBt tineretulu i". 
Are multă exp&ienţă, mînll'ieşte 
fără dificultate tonte genurile ga
zetă.>:eş~. I.n schiiffib, Elena Ţinta
ru e tinără, nu n umai ca v.in.-tă 
ci şi în gazetă<rie. DOOr aicum ciţiva 
ani a termillla,t studiile superioare 
de specialitate. Cei doi gazetari se 
intilnesc, însă, pe un aliniament 
comun : dragostea tată de om. O
mul real, care e capabil de acte 
eroice. dar n u e set.iţit ni<:i de gr~
şeli . Nu intîm.plător a fost l'usţi
nută aici o a-cţiune de popularizare 
a legilor tării sub genericul .. Coloc
vii jurildd.ce". ea fiind reluată a
cum, Lntr-'Cl altă m.odaJitate sl sub 
alte generice : ,,Dia.log cu cititoru" 

şi modalităţi de rezolva:re concre
tă a prob~elor, de combatere a 
inerţiei şi pasivităţii. a lipsei de 
grijă faţă de nevoille oarneruLior. 

Tot de la „social-.cetă\0J'leşti" a 
plec.at şi o altă inlţiativă publi
~istică : „Omul pentru mcdi.p 
mcdfUl pentru om", rea.lizată de 
redacţie împreună c u speciaJişti de 
la Direcţia Apelor. Obiectivul ei 
prioritar - sprijinirea oamenilor 
care se sltrăduiesc să aducă mai re
pede din Valea Uzului apă curată, 
atit de necesară locuit.orilor Ba
căulu.i.Celor doi t.eda<:to r i le-a dat 
im bdld şi succesul demersului pu
bHcistlc din primăvad în spri ji
nul în f!ru:mus~tă.:uli şi b unei gospo
dăriri a 01·aşelor şi satelor băicăua· 
ne. 

o grafică adecvată 
• 

ciştigă noi cititori 
Ce po\i vedea pe bi1'-0ul de lu

cru al l.liTIUi secretar de redacţie? 
Manuscrjs.e, şpalturi şi, neapărat, 
macheta numărului în lucru. Bine
înţeles ndoi biroul lui Dumi1tru 

le cardinale, imi spunea Du
mitru Mitulescu. Luptăm împotri
va a ceea ce uneori numim ., pro
vincialism·-, nu ne place teribilis
mul verbal. dar respingem şi sim
plismul. Şi in toate acestea grafica 
işi are locul ei distinct... 

Dumitru Mitulescu îşi petrece o 
parte din timpul său de lucru in 
tLpogralie. Redactia nu are un teh
noredactor, problemele rezolvin
du-lc el singur. Şi nici corectori, 
lipsa lor suplinind-o, prin rotaţie, 

toţi redactorii. Beneficiază însă de 
apor tul ·unor ti pografi exper imen
ta li : Constantiin Cavaleru, la pagi
naţie. Dumitru Bordeianu. la lino
lipe, Dumitru Zaharia. la rotativă, 

iar peste loti. ca şef. de atelier, Di
nu Zaharia. 

Ga:zela băcăuană te atrage şi 
prin ilustratie. In persoana lui 
Constantin Bursuc redacţia are un 
fotoreporter de talent, bun profesi
onist, c u ochi se<>rmonitQri şi 

m îini de maestru. A fost premiat 
la multe concursuri. iar de cuood 
a deschis o expozi·tie în Galeriile 
de arlă plastică aJe redactiei. Des-
pre profesionalismul său vorbesc 
însă, cel mai bine. ilustraţiile ce 

şi „Si cunoaştem legea ". 
G_u ce prob~eme se adresează g.a-

1.etei lor citi1tori i ? Cu de toate ... 
Undeva s-a produs o de1·eglare în 
l ransportUil comun. la un mag.a2i n 
vinzătotiil i.şi fac pur şi simplu d~ 
oap. intr-\.1111 bloc JlU ajunge aPă la 
etajele superioare. . . Circa 2 OOO de 
asemenea sicrisori într-un an. Toa
te se cer soluţionate, adăugin

du-di-se şi doleanţele exprimate în 

COLEGIUL DE REDACŢIE 

Petru FILIOREANU (redoctor·şef), Dumitru MITULESCU (secretor 
responsabil de redacţie) , ţ.'lihai BUZNEA, Constantin NANCU şi Eugen 
VERMAN. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE CONDUCERE AL GAZETEI : Na
talia JIPA, membru ol C.C. ol P.C.R., secretor cu probleme de propogon
dă ol Comitetului judeţean de portid Bocău. 

audientele a·::-:>rdate de r_edactorul-
şef şi de secretaru1l responsabil de . MituJescu n.u face ex.::eptie. Secre-
redacti_e, uşile lor fiind des.ohise în tarul res[l()nsab ia de redacJie a.re, 
permaJ'len.tă solicit.şntilor. la „Steagul roşu". stagiul cel mai 

S -a observat, însă, că cele mai intlelungat. Este <;!ki din 1956, în-
multe probleme ar putea fi rezolvate deplinl1nd diverse însărcinări, in 
in colectivele ~e muncă respective. ce~ de acum a,flindu-se de zece 
fără a fi ne voie ca oamenU să ain i. S -ar putea s pune că nenti'll 
~ ad.r.esere redaoeţiei sau al]1tor i!TI- Dumitru Mitulescu secreta:r iatul de 
stanţe. Dacă, iireste, toţi .factori i redacţie nu mai are de mu1t nici 
de decizie şi-ar face datoria în IIIl secret. ŞI , totuşi, meticulos din 
spirritul legii. Aşa s-a născut aiici fire - e:;te şi inginer ele::tromeca-
:;gria de articole sub genericu-I pic - pregă~te macheta număru-

„Oum vi Implicaţi în solu~ionarea lui, uneori în mai multe variante, cu 
problemelor sociale ale ooleetivu- o săptămină îna inte de apariţia lui. 
Iul?". Const.3'ntin Nan.cu şi Elena Suficient timp spre a fi discutată 

Ţintaru au poposi t pină a:cum la şi definitivată cu intre!!ul colectiv. 
I.M. Bacău„ C.P.L. Comăneşti, P oate şi de aceea .. Steagul roşu ~ 

C.C.H. Letea şi se vor opri, în cu- apare într-<> haină potrivită ce te 
rlnd, la C.P. ~ 1.U.C. Borzeşti. Am îmbie Ja lectură. 
citit cu plăcE:.re raidurile deja a- - Facem tot ce depinde de n oi 
părute, care nu sînt simple înre- - spre a ment ine gazeta me1·eu în 
glstră1j statistice, Ci sugerează căi ~ ·. actualitate, racordată la probleme-
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insoteSIC însemnările noastre de 
fată. 
Să ne inloarcem la secretarul res

ponsabB de redac\ie şi să mni adău
găm că el nu-şi găseşte odihna 
pină ce gazeta nu primeşte ,. bunul 
de difuzare". Cu toate acestea isi 
face limp ca să si scrie. Dovada? 
Prezen~a semnături i sale sub m uJ
te articole. Evid.ent, un fapt - ce 
merită a fi consemnat ... 

... Aşadar. un colectiv numeri
ceşte reslrîns. dar malur. cu o bo
gat.ă experientă de viată. Oameni 
decişi să in limpine marile eveni
mente din acest an - gloriosul 23 
August jubiliar şi Congresul al 
XIV-iea al partidului - cu împli 
n iri publicistice de prestigiu. la 
înălţimea epocii pe care o trăim. 

Constantin T ATU 

nustra~ia : Constantin BURSUC 



-- Retorică ziaristică ~ -~'..-~. 
• • '\.... •" • a ~ •' • •• • ~.~. „ .~ 

XIX. Retorica ştirii (I) 
Am subliniat, de mai multe o>'i, 

că ştirea este gem.ii ziaris·t.t.c fun
dnmental. Nici nu se poate vo1·bl, 
în general, de ziaris·tică fără exis
tenţa ştiriior. De altfel, orice all 
gen zifrristic (lntervi u, rePort.a j, e
c;eu, coment.ariu etc.) nu este n!L
cev.a <lecit un mllll ti.p1u de şliri. 
Desigur, o .asemenea afirmaţie p.a-
1·e - -pentru fiecare ziarist - o 
axiom~. Ne permitem. totuşi, să o 
demonstrăm l .a n'lbmentuil potrivlL 
Pioă a tunci, insă. vom reveni la 

ştire, ·~a gen ziarfstic :în s ine. 

XIX. 1. Arhitectura şti r i i 

Să pres\.ld)unem că, în urma do
cu.ment.ă1·ii, au fost deplstat.e ele
mente pentru redactaxe.a unor ştiri. 
Cu alte cuvinte. ele rezistă crite
ri ilo.r Pe care le-am enunt.:"lt : ac
lua ll ta~. noutate, ecou social. De 
asemene,.a, aceste elemente pot răs
punde la întrebările necesare pen
t ru a prezent.a ziaristic un eveni
ment : CINE (este aulorul even:
mentulJ:li), CE (s-a in timplat), 
UNDE (s-a des!ăşuriat evenlmen
Lul), CIND (a avut loc) , eventual 
şi la DE CE (s-a putut întirnpla), 
CUM (s-a desfăşurat). 

Di la orice con.Strucţie, .\li în 
cazul redadăl'ii şLirii avem nev.:>1e 
de un proiect. precum şi de citc
va tehni~i care să l'.le folosite in 
funcţie de materialul avut la di.s
pozi ţie (elementele culese din d:?
c ument.are), dar şi de org.anul de 
presă care va găzdui ştirea. 

Din practica ziaristică. se cu
nosc două tipuri princi_oale de 
construcţie a ştiri i. Prima dintre 
Ple - teh nica pl ramld eJ răsturnate 
- este şi cea mai des folosj lă. A
ce.astă structură mai poartă şi de
numirea de .,tehn ică americană·· 
sau , tehn ică Lead ". ·Explicatia ul
time! denumiri rezidă in faptul că 
Ş!il·ea începe chiar c u cele mai im
Port~.te elemente ale sale (răspun
s urile la cel puţin două din pri
mele pa tru înh·ebări a mintite), du
pl'i care sint înfăţişate şi alte de
t.alii. I n tre altele, un asemenea mod 
de construcţie faCÎliţează un trata · 
ment (scurtare) mal operat iv ln 
~ecretari.atlJll de redacţie. 

Sa exemplificăm (precizăm că 
sint aceleaşi exemple folosite în 
capitolele an terioare) . 

„ D !n s ecretele olcturll" • 
este ctclut oent11u publicul lM~ 

ce va ! i Jnaui:iura t mllne. or:i.-r'I. 
l.a "-'! uzeuJ d e arta a l Ret>ubllcll 

Tstortcu1 de artA Crlsllan Velescu va race 
o „ Intr oducere tn un.lversul otcturU" . 

Convenţional, am demar{'.at prjo
tr-o linie mizontală cele două 
părti ale ştirii : mai intii , este 
Jead-ul (sau c.apul. ţ;au introduce
rea.) ştiru, care trebuie să .capt.eze 
atenţia publicului, să-i spună în
tr-un mod Japid<ţ_r to tul de la 
început, scutlndu-1 - în cazul 
C'i nd recepto1,ul nu este Interesat 
s.au nu are tim,pul necesar - de·a 
mai face ~ lectură integrală. 

I o ţ!Xemplul dat, lead-ul răspun
de la întrebările ce, cind, unde. 
Da r putea fit şi mai s irn.plu. 1>Unli
nîndu-se cea de .a tr eia întrebare. 
Deci : un cleiu de art-ă (CE ?) se 
va inaugura miine (CI N.O ?). 

sau 
La Muzeul de Artă al Republici i 

(UNDE ?) se v.a inaugura un n ou 
ciclu de expuneri (CE ?): · 

Desigur. numai cititor ii int.ere
saţi vor mai c iti şi corpul şliri i 
(sau „ body", cum este num it în 
literatura de specia'.l! t.ate din dife
r ite ţări). în care sint .adăugate de
tallî ex.p li ca t i ve. 

Istoricul de ru:U'i 
Cr l st l a'll Veles c u 

\'a tace o e."ounere 
tn cad rul ciclului ce va fJ tnnu::urat -

nUlne. cn•a 17 
1-11 Muzeul de Artă al Repub!!cl! 

Am reluat l'.llai Sl.IS ştirea (uşor 
mod ir!cată) pe'ntl'u a ilust1'3 cea 
de-a doua modalitate de construc
ţie - t-ehnica I>iramidelor nor
ma.le. 

In acest caz. interesua publicului 
este atras prin acumu'larea succe
sivă de elemente. 

De obicei,. ork e ştire poate fi 
structurală şi Jotr-o modalitate şi 
in alt.a. Cea de a doua tehnică de 
construcţie este. însă, mai indica tă 
la prezentayea eveni.mentelor aştep
tate de public datorită marii J-0r 
impot' tan\e sau, pe de altă parte. 
a evenimentelo r cu t'J ltul inedite. 

Un exemplu pentru cea de .a doua 
:;Huaţie: · 

IATA CE CURIOS ... 

l n lllt1mu1 1tlmo. 
legislatorii americani cad 

din ce ln ce mal muli: 
pradă rilulllcAior llor. 

La Phlladelphla. 
un hot nâl:F1.tnzlnd la 

au tomo~ll uJ unul membru al 
AdunAd1 l~lslat:lve a s tatului 
Pen.nsy1vanla. ş!-a .luat orlnt re 
a ltele s t d iscursul oree'llUt de 

secretar a carul temii nu era alta 
decit ln:Act.rea l uotel .c u ln traouune:i 
Aooeaşi ştire ar fi p:Jt:Jt să f.ie 

redactată şi după metoda p.iraml-
dei răsturnate, cîşUgînd astcel in 
at.racUvit.at.e, elemenJul sem;ational 
fi ind plasat în lead (introducere) : 

La Phllade:l:Phla. u n bot. o!i.trunzlnd 1n 
aui.omobllu1 unut membru al Adu nti.rll 

1eg1slatt ve a stalului Pe:nnsylvanla 
st-a :ins uslt. orJnt:re atele . .sl 

d lscur,suJ pregA-tlt de secretar. 
a clwul tema inu e!'a a'lia 

d ec1t în.tari.rea luotel 
cu ln!racUunea 

tn ultim ul t imp teglsJa~orli american! 
cad d in ce ln ce mat mult 

prada rău!AcAtorllor. 

!.n unele situaţii (şti re de sinte
ză în publ.ic~tii ct,1 periodicitate 
săptămjuală, lunară etc„ care a
par d\Jpă des(ăşui-area unui evenî
I!lent şi dl..\Pă :ClJ)aritJa mai multor 
ediţi i ale cotidiane1QrJ este utiliza
tă „tehni<:a combinată". Aceasta 
constă i:n en_unţarea, la în>C@ut, a 
elementului e.5~ntial , după ca re se 
!ac scur.te comentarii, comparaţii 
cu evenimente similare, apoi sînt 
prezent.ate celelalte e lemente ale 
relatări i. 

XIX. 2. Tipologie 

Topurile de ştiri se deosebesz în 
raPort de cîtevl!l ci·iterli. 

I.o primul rind, criteriul STR UC
TURAL - COl\ll.POZIŢIONAL . .PtJ

trivit -acestui criteriu, sînt cinci fe
luri de ştlri : .flash-1,ll, ştirea mul
tiplă, relp.t.a1·ea, n o i.a , :fsiptul d ivers. 

FLASH-ul sau ştin~a de agen1ie 
se mai numeşte şi şlire enunţată. 
Este un tip de ştire folosită de a 
genţiile de presă şi în emisiuni.le 
informative radiofonice. 

BELGRAD, 4. - Budimlr Lon
cear a fost desemnat secretar fe
deral pentru af.'lcerile externe al 
Iugosl.avie-l, anun~ă agenţia Ta
n iug. 

Dupl\ oum se vede. caraderisti-
le grincicp.a~e ale flash-ului sînt: 

concizia şi posibilitate.a de a reveni 
asupra enunţul ui, prin adăugarea 
unor elemente aflate· ulterior. 

De ţxernplu : 

în locul puncLelor este ştirea cita
tă mai sus) 

Ell ti s uccede in aceasM fµncpe 
lui R.aif Dizdarevlci. care a fost a
les in Prezidi ul R.S.F. Iugoslavia. 
Aceasta, în nou.a formă. este o 

formaţie explicată prin · context, 
cum o n umesc teoreticien•ii. O vom 
numi, însă, ştlre multiplă, de
oarece con~lne mai multe ştiri. 
Semnificativ este că p·re7-entarea e
ve nlmentuilui (a f~ptului) se face 
fără interventia ztia!ljstuluj, .fără a 
precierea celor 1·elatate. 

Acest gen de ştire este cel mai 
frecvent în toate categoriiJe de 
~ublicaţii, la ra.aio sau la televi:?:1-
u.ne. 
Rema1"1Căm că, din puncbul de ve

dere a l redact~rii. .5tirea multi;:>lă 

se realizează prin completarea 
flash -ulu i. De fe pt, procedeul se 

· aplică şi în . cazul realizM·ii rela 
tj\rli şi a notei, am;bele făoînd tre
cerea spre report.aj prin în.şJ rarl?.3 
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Retorică ziaristică 
citorva elem~nte ca.re !!e s_emna
J ează prezenţa ziaris!rului la even i
ment. Relatarea de La faţa locul ui 
a unui ziarist oare nu se ambiţio
nează (sau nu are spaţiul necesar) 
să facă un reportaj este o posibilă 
exemplificare. 

Ştirea „fa pt d ivers" are o pozi
ţie aparte. Dacă acti.1alitatea sau 
noutatea nu i se pot i-etuz.a, în 
sch imb adesea ii este contestată 
semnilicaţia socială. La urma ur
mei, fapt.J.11 divers este un even •
me nt unic din viaţa unei persoan?, 
a unui grup, a unei cate~orii mai 
mici de pel;g)ruie. Important e.ste -:-
şi acesta cr.mstit uie un cr itern.1 c.e 
selecţie în documentare - ~ă ev~
n imentul poate depăşi o b1ogra11e 
singulară. dipătind d eci semnifica
ţie. 
Dacă î n 

Gestul disperat 

al • une1 mame 

Văduva Teodorina 
Rădulescu, de 45 de 
ani, din aleea Marga
reta lo şi-a pierdut, 
acum ~îteva zile, sin-
2ur ul copil, răpus de 
nemiloasa boală : tu
berculoza. 

H.ămasă s1!llgură pe 
lume. femeia s-a ho
t,ărit ca. după înm<>r 
min~rea copilului, 
să-şi 1>ună c.piit zile
lor. Astfel. ieri după
amia~ă, inapo:nrlu-se 
de la r. i !Ţli ti'r, a aprins 
luminări şi, c u:cind ..1-se 
in pat. şi-a tăiat cu o 
lamă de ras, arteJ·e~e 
de la miini. 

Una din vecine. ve
nind să-i pre-l !nte crm
doleanţe, a găsit-o in 
singe şi zbăti.ndu-se în 
;.pasm gl mortii. 

In staa:e dispera~ă. 
~u ambulaJ}ţ.a „Salvă
rii ", nefericita mamă 
a fost dusă la Spital~ 
C<>Hea. -

[1932) 
semnificaţia trebuie des.prinsă din 
contextul social Politic al unei e
PoCi revolute. în schimb in 
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Minune? 

O bl1ără î n virstă de 
22 de ani, din cornu-

n.a Timn.a (judeţul Me
hedinţi), a fost inter
nată în S1Pita!l la Dro
beta-Turnu Seve rin cu 
o gr~ut.ate co11pora!ă 
de . . . 26 kilograme ! A 
junsese în a~eastă si
tuaţie dato1·ită postu
lui prelungit. P relun
git, de-a lungul celor 
două decenii de copi~5-
rie~ adoles~tă şi ti
nereţe şi asi gur~t de 
p~rii săi părinti , ca
re a u „hrănjt-o" cu i 
deile mistice propagate 
de secta ady_en~ştilvr 
reformişti, dar nu şi cu 
ali.mentele Qroteice a
tit de necesare organis
mului uman. Şi, cul
mea memb rii sectei 
care' o vizitează la spi
tat, atribuie î nceputul 
de redresare obţinut 

or in jntensa înRriiire 
inedicală a<'ot'<lată. doar 
unei... minuni - fi
reşte şi ea mistică si 
nu medica~ă ! (Româ
nia liberi\, 26 februnrie 
19181). 

semnif.icaţia este exDlicit marcată 
în ! inalul t ext ulu i, 

Din punct de vajere TEMPORAL 
(ti l'DII>u1 cînd at1e Joc eveni1i:ientu:), 
ştir.ile se s ubdrvid in :. ac~ve sau 
operat ive, pasive sau istorice, an 
ticipative sau previzioruile. 
Ştirile operative s1nt simultane cu 

evenimentul (presa audio-vlzuaEil 
sau relatează eve ni mentul după H 
de ore de la det>făşw·area- l ui (o:-e
sa scrisă) . --- - - - -

Azi s-au lncheiat 1n capitala Gabo
nulut, Libreville, lucrlirlle celei de-a 
patra sesiuni a Comitetulu i ad-hoc ni 
Organlza1Jet UnttAtlt AJrtcane.„ in care 
adverbul azi marchează actualita
tea (acest.a poate fi înlocuit prin 
azi-dlmineaţil, t.. aceasUi oră etc.). 

I n capii-ala Gabpnulul. Libreville. s-nu 
!ncbelat Ieri lucr~rUe ... 

sau 
LIBREVU.t.E, 4 - I n capitala Gabo

nulut s-au tncneJat lucra,rue ... 
Ultimele două situaţii sînt 9pe

cllice un ui cotidian, în care ad
verbul Ieri este exprimat explic it 
sau .iJ!l.plici t. 

Ştirile pasive sau lstorlce se re
feră Ja evenimente trecute . Ele 
se j ustiiică fie d in d uza pcri<>d:
citătii QUblicaţiei (de ex . un ,;ăp
tărninalf. fie datorjtă amînării re
latării despre un eveniment, pen
tru a I se cunoaşte msi de1>lin co!'l
seci\lţele. Importanta evenimentu
hll trebuie să justiUce o .asemenea 
emînare. 

1n sfirşit, ştirlle anticipative se 

referă la evenimente previzibile. 
AnticLparea lor in p1·esji tL-ebuie să 
se eX\Jllice prin i"l.oort.an\a deo
sebită sau interesul pe· ca re ii pre
zln tă pentru public. De exemplu : 

Derbiul c nm.pronnttttul de volei m as
culin. dintre Steaua şi Dinamo. va n
Ve'a loc joi, fn sala Agronomia. de la 
ora 16.30. 

Criteriul SPAŢIAL Nocul <le des
făşuTare a evenimentului) împ,3i-tc 
ştirile î n Interne (d in raza terito
rială unde se difuzează publicaţia 
sau emisiunijţ radioteleviziunii) si 
externe. 

Din puncL de vedere TBMATI C 
(oonUn~tul) , in presă există şt!ri 
politice. economice, soclal-cctă(c
neştl, cultur a.le, şt!inţiflce, SllOr tl 
ve, după domeniul pe care îl t ra
tează. 

fn sCîrşit, ştirea diferă şi in ra
port de CANALBL x>rin care se 
di fuzează. 

Am discutat rnai înainte desp!'e 
f lash s.'.lU ştirea de agenţie speci
fică agenţiilor de presă, fără a fi. 
desigur. singurul tip de ştire di
fuzat prin acest caQal. 

Des.pre ştirea de dar, diS{)utată 
anterior şi aceasta, să precizăm că 
sarcina sa este ele a comenta, ele 
a explil.'ia un eveniment, intr--0 d l
viziune sui-generis a atribu\ii lor 
mUloacelor de info1mare în ma>ă. 

! n diviziunea amintită. stiren 
radiofonică .are menirea să anunlo 
pr ima even imentul. Aceasta dalo
ri lă t><>Sibilităţilor telmice de :::i.re 
dispune radi<1$1ifuziunea pentru a 
difuza şi a permite receptnrea 1n
fo11ma~iei simultan eu des(ăşurar..a 
evenimentului. Specificul ştirii ra
diofoni~ derivă din !apluI eă ea 
este difuzată n u numai zilnic. ci 
din oră in oră, un eo1·i şi mai des. 
Ceea ce înseamnă că o asemenea 
stire trebuie permanent actualiza
~ă completată cu noi elemente. 

'o altă caracteristică provine d in 
moduJ cum este receptată această 
ştire. De obicei. emisiunile radio
fonice sînt ascultate în timp ce 
publicul işi rezolvă şi alte înrle
letnidt•i diurne. De aceea redact.'.l
t•ea şlirlloP radiofonice txebuie ;;ă 
înceapă în mod necesar cu lcad-111 
Cm.ai exact, CE s-a întimplat). a 
doptindu-se deci, tehnica pirami
delo r răsturna tf'. 

In ceea ce priveşl~ ştirea de te
leviziun e. trebuie \inut cont că t!a 
are trei d imensi.uni princip~le : !
maglnea. cuvintul şi sunetul, care 
deopotrivă concură la in!ormarea 
publicului 

Spre deosebiTe de ziar snu de 
radio, ştirea de televiziune trebuie 
să şem!laleze în Ctiaz.a infroductivă 
sensul şi importanta evenimentu
lui. Spr~ deosebire de ziar, kl TV 
(ca şi la ra d io) nu este ne-ce;;ar să 
!'C spună ms1 intii cine este auto
rul evenimentul,ui. ci ce s-a intim· 
plat. 

Rubrică realizatu de 
Constantin LUPU 
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Emotionantă cinstire -
Fn..-.cln:i~1 dl' pcr~onnhlnlen 

ş1 crl'n \lu " rnwsclanu, <:.h<:
m.111 1ll' .,duhul pumintului 
I 1i Eminescu". aşa rum i;ti 

·xprimn in\1· ... 1 imprajurnrc 
Lt1l' Dumll 1·t~u-BUţ;ul~lliţ.1, 
11„.1 ... 11. oarnl'nl de cullur~. 
l:wl11ll(I L'\I 7.l't'l ,te 0111 dt-' 
i11bllc>l'l a1 Lu<'eaJărulul p 1-

1nld romanc~ll. s-au lndn.:Jl· 
l.11 , nnut ncc-:.lu, la miJl1x: eh 
hsnk, căl11: f)o\o~trnl, lm:11l 
nu')lt?rii pw.!lului, cC11le lpn
\u Iii 1•f)pl1.1:·i~i, ln1r-11n p •
ll•rJ11,lJ dl• .....ncrQ cin.1;t1r„. 

.'\ u venit vlr.llatori din In
u l'n 1?·1 I ari\, oam~nl ai con-
1l,:1ulu1, t"J'c,1lun de pr~tl~iu. 
p.art 1c111inll ln cllfo1·1t<' m11-
n 1 1~t1i rl cc IHIU l)l'gl\Oi\!.ill 
ulei, unele Cprin 1.'0ntrlbu1rn 
1.1w ului ~C'lopQtuf", p rcC' un 
!>!ITtP.•liCmul „EmiUP~l"ll 
1mli/ld!(f, cl/11 şi li\ C'lllnt\•iul 
.î\Hliai f:mm„.~~11. C:ad~-
f.'tl1trn(ll!-C'1il1 urii" cvl,ic-
\ !11l-1le;~b.1ter1• : „ li:m in <"~r 11 
ri t11atrtd", simpnilo11ul 
J.1pt.•r.1 1 111i1ll'sciortcl, f:;:rt>r 
111• m11111mt de eclucnt1e pa-
rrioricu. r••t·o/ 1tţio111nd". c,,. 
!IX'\'lUI ~11I1111r1<- „ r.111tir1·s
l'fl -- t"1111/ ''•'t>ll11 <1l l"tdlu1·1i 
ro11uirlt'şl1 • ca s;i le h"l't:(·m 
1 'l !"('\ istl.t clnar pt• C(•)c mnl 
tnlfh•l'll\nt · V<1m n1 1ta irth·t· 
v ·I ~·1· m1 J)O.rllCIJ)l)t '11111 1 
r11drlltt/ p1• :VTa11n <:;

0

1: „,c·u. 
F\ir LI~ ~f>;lj:!ll, 1\tjr<:en R.1c111 
l n1mlnn. Nlcolm~ Dmr.oş. V o
lcnhn Slln-..cqtru, M lhnl lJn
„ht'anu. VtC'•'" Ernest M.1-
cJ... \ 'ictnr Criic1un. Ir.a Ţ:1-

l't1nu Ancl 1 Aml 1•1es. 1'11hn1 
or ·1~:1n, Con„t:ţnt. n PlliU. 
M'irce:.. T1ilnuş. Ght • r~h1t'1 
c;„,,11(1. lnnn1tl R1>tnanMcu, 
f'm11 n~lnhu r·. Mlll'CCll l\hll'L'
:Sun, Jn11n C. TIOl!nla lU 
•1!'<11 W.- nnmlnn, fon FI• Id ·:i-
r U "' nltH. 

F'rutn•1'1~1· tnl \h11ivl"" al~· 
pubUcht-ll„1· .• rJaU pe lll'll"I<'· 
1·· rn<>l•1l11i Mihnl Eminc-.~cu 
ln \om ~I peste hlllnt'E> nu 
rodu lnl"rc>Mnl~ cr11·11 do 
f'lmrll'la.i 11nr1ruh- ohlnr Sn 
l1 1nn lunw - „Paşii J)l>l'IU
lul" tlt> r-:m1l lord;tl'h(' $1 
c;l,llU D1111hm ~ihwn 
so- •rt ·ru1·h1m şi Tpnr11~t1. 
Cn n Jllt>IDOria M ~'\.Ji l111l 
l;mlt1NICll" rll' V.1lr•n1ln C'n-
~ '1'11·11111 rm11~e.ow11t <'li 1·11-
hrl~r. p:,>rm11wnl'1 !n ;ţl11rut 
w<'IBpntttl"'l 

Call' iii nt'1·1:i~I ttmp. 13o-
t. •ş11111i ~ I ÎJ>Ot~il :1u fli\7.w 
rtuh ?.l3J'i>ll <;! J:crlltorl tic 

peste hoUll'I?, {lrcz()n\i la 1nn-
11i l cslărllo cc .1u mnrc:Jt trt' 
ccrl!:l in ct•I de-:tl ch1llea 
vene al nnmurlrll lui r~1111-
nescu. 

111'(.'Sll noo.c:lril n fu~t lnitln
to.11'e.1 şl :l ••11111' r1cll\'lli\!i (I-

CENTENAR 
cniiontilc tlt.! comt'tllornrea 
tn Ctldrul UJ)IESCU o Ccnli.'" 
11ilrul.ui Mmltlt?SCU. lnlt't! a 
t·~~ll!n un loc dihlincl li ocu-
pa cnnuur.sul de po~z!c şi 
t•l'itlcă literarii. „PoN1! Lu-
11oafiin1I", c1rgru1lznt de Cu
inltclUl .luuctcnn de Cullur;i 
JI EdurH l•t! Sol;lnlt-.1.fi liolu
!>lllli, publf.caţftl „Caiete l>\•
ti.~incne" . cu s111·ljlnu1 Unl
unH Scrlllorflor. .l urh,1l cnre 
11 jucleţ'.O! \'Hluart•a h1cr;'1rlh•1· 
~ rlmi e hi cnncu1>.o; N !ost al-
1.."i'1tuit din bou1'<.'n\lll Ullcl 
(pr1.-ş~lintt•l. CA1n„lnntl11 Cio
p1·u211. Corneliu $tur1.u. Vn
silt: Ccm~tnnUnc:wu. SerAi11 
Adnm. Nlcolae Dnn Fl lll'llC· 
l:J li, l<1n llut'("!l, Dus'i\ltru Ti
~.mluc. Lnlil prcmllll' şi prt.'-
m1nntli • 1~remlul revistei 
•• 1tomă11lu !iterară'' NI~ 
c11!ac $lefan D l'flll.hlcl (Cft-
11\t'<i~l). prt.>miul 1 t!vlstel „1„tt
c·eaJUT'u/" - C:irmlll1 V\!rn· 
nt1111 Slclt•luc <Succ~·w1), f)l't'-
mllil revfslel MCotUl'l11J)1>-
runuf„ - Lut'lan Vasill~c·a 

(Pl<1l~l I), PI e.miul l'C\'lSll'Î 
„Cont•orb1ri lirt•rarc" 
1'oo<lol' Lnurenn IAiba 11.1Ua). 
Jll'tlnlhll re\•lstcl "C!!rO'flf1;a'' 
- Dumitru O. Powclc rBir
lnd}. JlTt'miul 1·cv1stcl „Fo
mitîa„ - Oelu Folgza fBa
cliu), prl.!aniul rt:\!iSH•I „ Ate· 
11eu'· - Culwll'la Ciobanu 
tfaşl) ; cU.slin<'~ln :>pt"Cinlr'\ 
peni 1'11 cri tit!1' lltei·Ll rl1 .ncor
d1n1i Ut! publicn\1fl rC'q~ete 
bol6$<lllenc" - ClollJC'lo Sla
\'l'Î muc:ureşl1). 

Rednc\ln .,Olppotul", nli1-
LL11i du supllmentul lller111· 
cometnornrlv „1\IW1aL Emi-
1wscuw - WII, llespre care? 
1M1 vorl>I! în PIH!inllu t "' is
tei, I\ 111·gan iuit in semn c.Jo 
11magiu ndus celui mal de 
senrniî gazetar mouern ro
mân, eoncut-sul de publfcls-
llcil „Ce-/i dOl't'SC IJU li«>, 
dulce Românie-, care s-n 
bucur:it de colnuornrea n 
p~1c clnclT.ecl ele condeief'I 
dip Cutl1Luh.'\ ~I Cilii ~!-! de 
judele nle tal'll. O pnrtc din
tre cell' mal bunr. produc\11 
w11.elJn.15ll nu viizut lumino 
ll1)nrulu fn piu;(irnlt! &J1?.et.:i 
AsUeJ. cit1hwul .bu1t1-.iinc:m 
n Jo.~t în con1nc1 l"U 'rn'l'.'fn
cerllo. h\nolrilc cnre au m·ut 
loc 111 Judt:lele ŞI· locolilftl-iltt 
lfiril, cu foptell! de: nlLsnc,i 
l'<'\'<Jlu\lonal'ii olo e1•„at11· 
Ct>n:;trucli<'I ,:;nclnli11te Io Ro
mtinln. Lu :u mai .c: -11 in~ 
cheint primo ctupn 11 c~m
cursului, concur„ cc '"' C(1n-
l111un. pe L 11 p:trC'u1·sul /1.-
NUl„ll 1 ti:Ml NESCU. !>Îm1 
lu 31 d1..'('1~mbrl1J :Le. lll 1"11it)1l 
cn rezult.nrctc a..•t:Jpt-I n 11-a 
<: l fit> publlc:tll• în jurul zi-
1"1 <Io 15 !!'l11ll11rh· ln!lll. 

• l- t cnp:ttul .t('e<>tflr rinJlurl 
111 ml'nli 111'°i1n cri. slin('I s11h 

i:>omnul cit! tn:11lii cmotlu 111 
:ltWl:('lcrtlor l'up1•lnsr- in Ml'
SllJUJ LO\·urn~1Llui Nicolae 
C'OOU')t"ICU ndn'Stlt C'U prllr
Jul Slmptt;,,fnnulul 0111ngjnl 
• Mt h;1l Emlnt'scu", 11<'\ILU\Î
ll• cl1.111tcnte- Centcnnrulul c~·
lui mnl mart' P<k.-t al ro1nl\-
nll11r ini>t'rlc n~ 111c1·/)t.orli 
din p~u printre O(~cl cnrc 
1.•')ntribuic deflnilorlu ln p11-
nt."re:\ in deplinii lumlnu n 
\'J1ln) Otl$l'I npt•r.: n c~lul 
cnre trn eqlc clo.'lr rt•I mnl 
r\l•ll'I.' poet l'omtm, <"I desl
~ur. ~i c~l mnJ m.:.an• 1')11· 
hllchit rum:in. 

Jon 1\f.AXIMTIJC 
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O semnătură " ID 
A intrat in 1radlţio l'eV~ 

tei nonsl re su prezcntllflj 
renliZărlle remarcabile cllj 
clomenJul (Cltozla riSI ici! Şi pj. 
autorii Jor. 

Do accnstl\ dală v(• oferbn 
clleva imngl ni aparUnind hal 
l\1lh111J Şerbl\nescu, !ntorep0p.. 
for la :dnl'ul .. Dob1·0• 
N~Juii •·, unul cllntro prtJfcs~ 
ntştti, de talent şi cu p.is'tuM 
peiHru munoi lor, _. el1ror. 
semnălurti rcpr~zlnt:1 un cer
lific:it de calitme. 

FoU,grafll!c snlc, cc .o;~ 
prind .ke<rn'lâti.11 muncii Ct'ea• 
ton re a O:)mentlor de pe strt
vechile meleaguri dintre nu. 
nărc si Mal'(?, sini pn"?.cnte.; 
număr de m1mi1r. !n ziarele 
„ Dobrogea noul\" şi „Lli. 
r ul", dar nu i·111·corl şi Dl 
alte p ublicn\11 cn „Tum1t•, 
.. F lncura" şi mai cu Soorai 
•. A ctunJUa.ten r omânenad". 
Selec1Jn lmngin.iln1· 1·cproduse 
in aceste ['Jllftlnl ale rcvlliet 
nc11rn~ rerleclli principalele 
d 11ru!niJ temuUce, pe care le 
abordeaz1 cotidian precumfl 
prcocupârlle sale artlstlt;e. 

Al·c acum ,J)tl t 1·1.11..001 de ani, 
dur a fnct>put să h1creze fo
togrnJ Ii d e pc cl:nd cm e!ev. 
PJ'lmul apnrat I l-a PU.!I 1a 
mină eratele, r~dnclor TV. 
Un labornt<1r improvluit ... 
t.r-o. debnra. Fotogrt1!1i ule ca'" 
lcgllot• şi .prlt>tenllor. Dupi\ dol 
nn.I de sludenţle la A.S.E. 
rcnun\11, · cu 1oaUi supărarea 
romihel. pentru a-şi urma 
vocaţia. Drunml este sinuos. 



to graf ia de presă 
µs t.M.U.A.B~. l'T\Aren in
treprindere din Caph.alii 
unde a lucrat un hmp. 
des1:opeorfi cineclubul şi fll~ 
lilmc de an'Ultot:l. In para.lc.l 
urme:iză cursurile de regie-
mm ale Şc(l!Ji Populare de 
nrlă Ci~tigă premii in cilrlJ·ul 
concursului ,.Pellcuiln tle 
aur". Lau1•ea1 pentru fJlm şi 
(010 .ii prl mel <!dalfl a Ft!!.-
t1valulul n:i1lc.n.al ,,Cintart•n 
Rom!mle1 " . Aoest sucoos ~1 
1epr.:1cnt.al, cje faPl, carlcu 
de \•l1ltit pentru reduc\i.:i 7.i:i
rului " DQbroge:t nvml ". 

A.şa a .ajuns, in 1077. Nm
."ldn(OOn. J\ici arc p1·;ma ex
pozJ1lc pe1·sonalii do!! Cotogra
rie. Urmen1.ll. nn de an, ex-
1>ozl p 1 de l{l'up, Membru nl 
Asocls1lel Al'liŞIUOI' rotogrnCI 
dl,n 1!'180, de ... ine din rn111 
preşedinte .al FH!nlel acesteia 
din Dobrnge-.u. 

Cel mal re<!E'nt trofeu : 
premiul ~ntru r-01ografle, )li 
cd11ia d!n :inul J98U a con
CLtrsului orsan:wl ele Con
siliul Zittriştllor. 

Mlh:il l Ş1:rbi:inescu IUbC!ŞtC 
inst:in·a."leul, d:lJ' se teme de 
capr:ane:e lui. De aceeu pre
terll Iotogra!ia elnbor.1.HI. 
Chiar „poetizată". dar n u cu 
mijloace racue.. Tn cAutărlle 

~~ale <l•rU.!Hlce, tl!mcle pre'11-
Jecte sin ii ba!clu l. marea. cuili. 
ŞI port1-etul. Arc li\ pregătire 
un album oonsncra t plasll
c!en.l!Dr de frunte. Vor urma 
în ordine. şi ci:lclnlt~ 

Rudlcn ŞERBANESCU 



.~imbajul presei 

Să cunoastem si să folosim corect ;, > 

noţiunile şi categoriile econoRlice 
Ac 1v1\.n 1e..1 ~rm„mr!'J ei.~ cx-

tr~m dl' vastll şi , PE.' m f1sud <:c n -
\'oile :;pcietn\ii cr~, en dc\•l.nc tut 
m.il complexa. La pmdur..:?rea bu
J111r1Jor m-<:e:sare vll'l!i p:11•tkli>ll I ni 
m.:11 mulÎe un'li1tl - s-j)(lC1•1llr.·1 1~ ~I 
un n tu1l(i1· 1 11 m .1i man• de oam.ml 
,1! mune11. l;:,ttl de c~· 11.:11vit·1tc 1 
pr •duc.tivu trebuie li:'i f'I(! organ.1.:1-
t.1 ~I condus!\ jn metd cc1nştlr!11t 
Pr.„ urmnre. p:it uc parca cfit·it>ntil 
ll1 munc.\, 111 vl.n\.n 1M1t1n1>mlc1i sl. C\t 
aL1l mnl m uh \.n c 1ndu.::e1·en ci, 
este cr.11d µona tit ele Ins11şit·~1 tr
mumrf\ a cun -uin11·l..ir .·L'<•n mi· 
ct•, d.! r .111111''<'" u.w1 ~inct..n L':n
nQmll-<'. 

Fl~::u-u dintre renum~nt-1.:. pro-
c~elc şi let.1lle l'C noml::c :ro Xl'-

11~ 1, nni ll Utrm !\punt:- se c-uncrc
t:ieutJi :;:1u :;e t!'~pr;mtî inlr· „ n 1· 

\lttn.· I<' lt\Zl;'f\:), l'c .... p<"~LIV int1· .1 

îno;lrui.re tîe 1101iunl ~i C!JllCJ; 11·• t•
C"••lritnic<.>. Di;:l U·t-bUlt! .;!I C• ;1·,:.:1~
l<·m bine Clt:l l'e .e ;1tlă in s11tcle 
ri~1'\rt!-Î n Jţiuni sau Cll l"~orll. 
F:i ru cunoaş1crc:1 ~ce.o;Lul lurn1. \" •
L •th ll lt' ln sin • nu ne ~pun n1m: 

ln ct•lt• <:<.' u ·meazi"J \'Cm ,nuhxu 
<1k\'.1 ,ex1~ ce og!!nde:~ llP · 1 ele 
pr~\Jipnt·c a autorilor tX'llll'U ('l -
Tfh •. 11 el) t t> m. „ ·1„r [A• p:ldi1 

) ,{ ... l ObJinind o tW..!)f.şl.re- cit' 
p; .:<tl· 11 mlll•1Ane lt?.I la pr-ocluctin 
m n.r tâ fJbr leuh1 st un t-!lut de :LI 
lin .sul.ii 111 prn1uc-1i-.•italc·1 mu~all 
( .ln. rn\c ' - a,,-\ lu, nr !l !lfll. 
li 1>\11•1 Ic l!lll!H · 

b) „Tn RC<l'11 nn, lll'lllftll'U ll'L' dc 
r4''U 1„1L Ct~P<ll'<t l V t'U 19011, <J 

c ·e H"'rc a volumulu i 1>rotl1w\lcl 
marfâ t .tbl'll!J la u 1f)1 i;ipe tJ l 1 

sut.1 I . I. (lbdc·ml 
D11p:'i u1.111 itc cun a:stc.•. com1111-

su1 1noilu1;lil'-mh.rti'\ cx;,p1·t mt1 vn
\1 ''"t•,1 bunurilor n1'1Wrl.1le crcnte 
ele " lntreorlnd('rt• int r-'' perl latl:"1 
lt> timp ş1 (].,.,11natt! vin:1.i1r11. ln-
ş11·11 1·icu tl" cu\•ln l11 tiro1lu c•llr m ll r 
t il r.1bri<'a.tn este. d('CI, plcu1111>1ic:t, 
.;i. 111 acel.1şl timp. o 3.'>lfl•l cl~ ('()11· 
:.lrurlîe -;!nlnct1<'H nu se Llllli7.en7.fl 
ln 1~'0rl}1 l't'Mlt m 1ct1. De lllpt, 1wo
d..1l'\ c-m u rn i1"oe:1 mn(1 \•:1 !0.1.rl'.\ a 
11C'eu N! •M 1 tt1hri ru l (11r'odus) in 

1ierl110.cln etc 1111111 lu cah· :H' îut••· 

r 1•f('ril'c'' · P-0a1e cil in te."tllll l'ţ:pru

d~ s-.n urmărit sA se scoatA în 
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c\'1clen1 ri l.iphil c:i• pro<1ucw1-m·1rt ·, 
este un lndk.iltll' de pt.iin sl ·~· lrl! 
huia :;ii se focr1 dl:1t111e~ci lnll·2 \':l· 
Ion.ren 1>ro1lu1·\ lrl 11lunlllrnk ncnLru 
vin1..arc şi 1·CJ1 n l)r•Hl1wji.-1 RE/\Ll
Zt\ TE in llet- l n~i l!COI). D rn'Jil 1l11em 
totuşi.Sfi r mnulftm c:o:-elnlin plnnm
oot-Dtnlfzni (pl:n:Hncarc-r1.>•i.l!1.arel 
ln Ctl'l.UI c'"'nceptulul ~\nonUCTIF.
MAR FA. dc tcrrnmanllll r11bt i t".llil 
a'ite inutil. 

fn iexlul al li fo:i, \ 'Olumul tlrO
clu<•(lcl marfl\ r1,brlonin i"Sl~ fi for
mulare, ci~ aşemenca. ~~1t:1. PRO· 
DUC111c\ - MAnF'A l'."!e un Jntlcl'al 11· 
cuntttain• (de \'Olum). oorl' C);1ni 
m:'\ vnlorlu (J>rln vrcl) \/OL ~rtll~ 
aclh• itălli produ otiv<.>. Este Ut1\pl<!dc 
că nu plli8tt> •• 1 crcai.cfl ,·olumul 
tuiul i11tll <.>n L11r 11l• \'Olum. ci du:ir 
vo lumul ntli\'iti\IU llTOchu·tlv<'. r • 
IJN:l.:l t da el. 

D~1t'ij 110 ;,e kHi rtlsl111~1m~' n~ 
ctis:n•e in vcclN<'.:l clar fi;-. tril tei·· 
mcnllo1· utillai\I, tic p~1te 'llum~t: 
h o ~xr>rlm:in• Crnpont ~l'<'1Î' '.I, 
111 ~' ·Ie donr 1.l'H.ll' Pt't·„111111 lt! hh':"l 

Ilrea multfi mv:1\i'lt\J:-l1, du!'lii t-um. 
,lt"'n~ ~c f> i.nl~ obS!'n't1 m text 1l ce 
li vom 1_'prr.dt1" e lll!lî j1i:. : 

.Se 111rorn'ln tn c mtinu:1rc cum 
sint foloe.iw capac~l:'illk df.' pi· 1-

duc11~. ce .• t~'f!iirl ru*R~r!t mn„
stli;Lrale in µei· •lld.:i cit lips:Sc. e.:1-
re e1-u s ineli ul renliz.ă rii 1H'O(h 1(11lc1 
marfă g lohnltt". lw V,11..:'~ V11l· 
1u1·11m·", Cnr 1~1 'Rnmun~cu. W67), 

tn p1 Imul rincl k•JtJTI 1l~re.a ~I 1-
1llul t•calh:lh'ii l)rutlul'iiel m arrt'I 
gl obii 1r.• este plCQnasttcă, dt'l'M'cce 
1111 :tnmnlt .<1t:uH11 n i rcnllzitr:I 11ro
d11 (!ţ lt·I ( le;l.hU!le v1n7.lt1'lt eslC? l ll
UM cu 11ro<lnetl11-marft'I 11c <1 111•rl
ondii dnld. 

lll ~l dn1tca t•iml, p1•mhw(ln li'IO
h:\11\ este un lnd.c:all>r c·in11l.1llv, 
c:we ex1>rlmll v.;llork pr~I u.;;ţln 
termin;)\{! şi nclcrmin:ilâ pe n pc
rloocl r1 mrnmllr1 dl' tlmr1. 11r11lluc-
i1n- mnrtll ex1wl mi ni1 v.!IMlc !lonr 
pi: ce.:1 itlel•()Ulti $i lt•rm l111u t\ in 

IJ·„111 anului si tl~ .• 1111nt11 vin.7.'il u 
fli n i li't:lle!I fli\(!, tll'UilU <' lln-

lll !trftt c~tc un t<ll\ int <">!llti•i.-. i lu 
<'ur.11 elomL•nt<.• lc•x .e.ih• iii !><'<'\ .11-

tn l1111g\1is.1Jci1 d:ttf1 sl-n I fll.:rJ1.1t 

j.nd~.oaident p,1'!11n11t1oalu ~I a<'
rnanU~ .formlnd o n:)tflJne m>l~A. 

1w <'iniei produc•\l:i l{lohnhi este tm 
j:!rup ~intuclic. sluhil lc;i $1 111'0U1111-
ţln ll~l ll .s:: u 11rut1 t1 l'1i.l llv.ic·ll) . 

Gr11b 1 111 rctl:ttl·lr r 11<' :o." ~ 
~1.;kze unt=vr şi cu rntl • v:i u
nor clcmenle lt.-x c-..-i~c n·-.:·esarl.' u
nei ex1,rim:in cor~t•· ii S"<'Jh11rl11r. 
ne piid(l: 

„ f .. I n.-.iliuirc n p.:1nltful lu 
prnducl ill (' rMcfi. Nq)llrt , m11rfG ~I 
1nv1•s lilii ~ dr~·ul;c .1 ll-11 ·1 li.n 1 
l.'.lOUal'IC 1„ fn. 11111' - ll1:'11l 1, 1n·. 
0901, 17 1nu.at·.., ffJllUl 
C<1rN~I ur fi t.rebc111 seri:. . „ .. . I. A 

11rocl ucl tn tiz.lefi. protlucl ln ocnt r u 
()Xllf)rt , r1rodul'\ia:,!D3rră "' LA ln
\1e!i lllil " . f'ilnduiJ produc1lli1 ri1-ii'1i 
pru1hwtfa J1r11tru 1'Xt>orl, l)rodu1·ll:t 
marfil !,'n~ cant·l~ll.1(' c<'••n:~mko:! 
c<>n~n·a1e şi rlm structum J r 1l<ll 
prn. llJ>~l unei!• 1·ll'l'l'lt'nll• lcxl.011t.• 
ffiri1 a Ic fMC M,jf1SUI de: 'lt.'1nt:.-1t?S. 
O duw1du în plus e.•tc <:'U • 'TliteH'..:t 
p1'L•f>!JZ1 tic1 lu lengu ln m·J I ~t't!<;ll 
w1c 1bul.1 1nvc1;lilil de pnmul d~ 
le1-mlna1 h>r<nlttc-lli lu). ~u <'<ll'l' nu 
arc li l;1~tl n1m : <1. ii pun:tu1 d ..... 
''<-'<IN·c al \ntc' •„ului. <. :.:1·c:J'l.ir. I 
o rcalit~tt> e ••1n 1 1 cr1 d ri,•1•J1ti. 

Unt·ori lntdn!m hl\'eJ~1rl.'n h'r· 
menl'r r !11 ~·•drul cxprlmf11•11 r:t-
pu1 tulu1 tic- th.tt~l mln:it<.'. t"Cc:'I re 
0011.'ll tu.e o ~run ·c 1... nt>ln !1\tlull. 
E.„le- (.'I nc.udcnl 111 1ct~ ... 1 ~!.'11„ 11r

lll11turul exemptu : 
„:Hodcrnlzun:n - :i lrihut t'Q<•n \iltl 

nJ cf1ci('11\ci ". (,Ddt ,", 1r 2n·• I 
I f!'bn1.11·;1, I N~ll p H 

CH1m 111 m<.lnu.ulul dt: cun-.~11nlc 
e.cun...mi(.'t:, „P1~nl11t •n •• Un••I ll'lilT I 
SllU pre:.wu-~1 unul sen·ili'w n~c
sWI du::tutell ..:u m1il u~'< e o· 
pr.u-di.i~\il' ~J cu 1 e1rlbu1la 1u1:r11!(1· 
rll<Jr lnicrt?-~tl in1n•p;·intle1·ll .ş1 ul 
i11t1·~1ui :..'Y.:Jctuli este ~;i .uct»I~· 
C1hcltulc!i sâ r.~ oit m 11 .m.cl ln 
c.lln•n ..a\lc cu ;·~ul '•'"'" \1r„,•._15.1-
l'IM ol?tlnull'. mlic 1: c.lltollulc•ll 
-1-e.1;u11atc sau t'i•zull<.tk chl'ltu-
1cll•·". Tocm1ll u-~t 101».1rt ln!..~ ri -
7.alLiL~ (t·l1?·:l1t) şi ch<.>l1ttW'll (l:f r· 
ltl il. f:l .ite m ''<.-:ltme m.uv•r I 
lor .defrm:~l~ !!I r.ît.'.1 \ ·l 1..'C im<""'11;.cri.. 
ln <..'l•nclu1.1e : 1t • se intrt';lf'.'11Jt
.n cllre:.-:t~H se.i I :·11 L"O~lu1•1lor el 
p· rd uc\i ~ şt i "''t 1tern et'.\t c1 .. 
u1 1w!.mu1 i··no ih..,:h· " ' r11-
greu1111 tehn.k ad1c:i1 modurni•1J1-
rcn lehnologUlor 1tc Catbril'~ţ l<'. cit.» ..
ltl cl'~t~1M cfu.:l·mlcl :1 +v bitll L' 
c.. -n.·~\!-c"l' Iar nu n\'N.,. 1:- ;n11-
l.n11en nr fL l1't'''uil ;o;d ~ 111<' a 1r, • 
,,EF!Cffi,'IŢJ\ - n l1l1111I 1M11·11\i1t l :11 
l\'I ODER~ JZ .\UT1 11r nd11dl<>i". 

&parfim s11 c;1: CI c 1invl 1 c:til •1·11 
dt.' im~·rl.:mtu mtc.~t·nl 1·'< ~ 1 

at'N!Pl lumlo1• Cil't'ilrt'l lH>{iuni :-I cn 
t..i~11rl1 l•.'Qn<1m1c,„ 11 rc11lll:ilil J'îl 
c:ir" •1c$IC:1 11 l''l;f'lrirllt\. l'lcr•-''ll t'
l:11.u1 uCţ•.:.t •1 «"rlll • !>•' c:ol<.h.•:11i.i 011 
~~1,~<:i'h re .;,rcl ~I; ~· 111 \'~rl1!r.::i 11 • 
dirt·a ~I 1iun• ·1 11 - • u p wl "':i. 

Dorin , lJJUTE C'll 
K(ldf~ UŢA-URI •SCU 



Gazetari despre gazetărie 
Nestor Ignat: 

,,Ziarist nu poate li decit acela 
care se socoteşte responsab1Y 
În faţa semenilor săi 
ele mersul lumii În care trăieşte!...' 

Cfnd cu " )umdl(lte. d~ t·eac i11 
urmei, la 21 de ani, dcbtUn 111 „Jur
nalul lftcrar" dln fnşl UllrecrO'r : 
G. C:dlincscu ; secretar d1J rwJacrfe : 
G11oroe 1t1nşc1J) cu pc>e:m e „ Slno11-
ru t11r1>- şr „ Moore", Nes tor Ignat, 
pe arunci srtident ln Fact~lfa tea dl! 
f.'1losofîe 111! pr.coâtea pentru o tia
rlrfd şrHnfl/lcâ , dldoctfcâ pe care. 
dt alrfe/, a re.alh:at--0 mal lîniu, 
111tn e.a. profesur tl11 Jil:0it1>ft1• la 
U nl'vcrsila lca din 811cureştl. 

Profe$11111CD căreia I st• va cqn
nera 111 11w1I! măs11rd, incrpind dit1 

J!J·l5, şi pe care o va onora i111rea-
11ii v îafn cu t>ocaflt• şi statornlcti 
pasl1,1,1w 110 fi i11.~d gazet4rla. Cu 
ro111e mtJlliplefr MII! sarcl11I şi i;1-
d1•lr>Lntelri. }ic ca 11-a d ed1c:ul , ca 
1iro/esor f a decan "' Pac ullrllll de 
ZIQ rlAtf('/f, preg1Hfrli şi per/ref ionci
rit 1>r0f1•sl1>t1alq ci g(l:zeW'l'llOr, fit! 
c11, in cn/11a1e de prrşl.'dlntc al or
oancafh!t' pra/eslcmalc.> a zla rişti101 
d in /ll.r4 11ooafrf., întru 1958 şi J!t75. 
şi de p~L>ŞNU11tt> u1 CC>?1ti$l1>1 profe
$lonafo a Orga11iz~1tlci lllli!n1a/lo-
11ale a Zturtştilor (OIZ>. k1 r~pre
·euUI! pi• yaznoru romu11i la nu-
1111/rl'>a.<c reunllrnl şi in forumuri 
zlarl~tict! naţi01u1lll şi illt.e>rnat101ia
IE'. :Ve:ttor I gna 1 a fost $1 11 rtl tlln.$, 
mai pre.~u~ de orice. z1arf1c cu o 
111dPl11 11QtU1l prtne11ru in munC'a <ll
flclUi, d e : i $i dţt noaplc, rt tm.orn 
ilira f)rindµn.lell! 11oo:tr-r!! rodac1t1. 

ŞI-a illCt"JJUf OC'll ui taten dr pre.~ 
la "Scinlc•la " îneci dh1 primul an 
rl11 n parlfl€' leg11lt1 '1 :fa r ulul , mal 
irit ii h1 callt.f.lte c/ p colaborator, 
1wntr11 ra, de '" I l un.t" 1045, :t1l 
inrr„ eJ•'t'tlv 111 rt'dacrw. cti Tuilar
t"r la pagina cul turald. A publlc'11 
11rtic'>le apar1ini11d apronpt• 111l11rnr 
f/lllHI rl111r, Oe la 1·ecc>i.rh, 11 rl'lltici .şi 
~t udii , ra r~porlajl!. il'IM~Urtiri dr' 
r1tlu tor1C' şi com~ntarll do politlcll 
1nten1a şi exu1nd. Ca red4Ctor 
şt•/-4d)u11ct al ::iarulul „Stinieio'' 
şi apoi al re:vl~le l ,,Lţtp1'1 <Le <'la . 
'd''. ca şi ·mal tlrzlu in hl1>ilfilmtn· 
t u l superior .:farf.fflc c&nlfnt1cl sd 

scrie in presii , s1i p11blfc.- ellrţi. 
Pentru Nt>sror /y11a r „mAI mult d~ 
('i t o sln,pl(t me.o;eri..i, g::izctr1irl e1 OSU! 
o !il:lr<; de pirl I, o IJX>Slll.J'l1 in~\· l
l~ billi penln.1 orice gindfrc \'i.c-, 
a.şa cum nrăta 111tr-u11. articol tip-1i
rlt iii ro uitita noa9tra. li rom tnttl
n1, afadar •• ~err11ttAl11ra rrn 11Ltmal tn 
publicarlfle amintftC' ci şi in m 111tc 
alrele. 01 1arâ şi pcsrC' h.otarc. 
printre cart? ,.Co11ten1,pora.11ul", 
„ Vfqţa RmrHh1cnscă 11 , ,. Magaz h111l M. 
„Jl11bllco/14 pi!lll'rll 1ilr1H11dto re". 
.il..umea", -~;!iJre", ,.NC'11tr Weg". 
,,L.e Jouri1a.li~ lc 1l1m1ocrat1que-. in 
paralel c u co/aborilri la 11umcroa.1w 
emisiuni d l' 11'.adfo, l-0 rcle t>ulltlfc. 

f'enmn tllitati! cOnlJJl<>xii, cu it1~1!$ 
I râ ri fi lncl11ÎaJli /e/urltc caTDra 
/e-11 dat şi Ic O/Nil i11c6 muli d i11 
rlmpul .~d u de lucru. - du:.c11alor
ora/icta.a şi critic da artă, sluJltOr 
ul cat.edrel do fllosv/Jc - imbl11111ct 
/crlcl t t>mul <l-" prc·.v:Z. practic1t111 d l• 
reala ct>Caf1e cu 0111111 de şllfnfd. 
r eo1·11nda 11 u l prl!st'I, Nt!.~tor I ((~al 
a /ost preocupa t ftlttJldaaulf!I (c:hlnr 
i11~lnte dl! a ite ro11satr1J curcct llri • 
~l fouărlJ minfoluf zlorl.-.tit•J ~â dt•:: 
cahtiP 11J)l'dflcul crt'.aţlcl :iarfllflct-. 
copdl/Hf<' şi fac torii curv a J>l>t fu-
110)1-i:za. Cnre.~pumclt.or rillu lul >'ll -
bricH 11oostrr. din Mll v 1tatl1a ::tt 
arit de dh:ert>ă tmm f"t>ffll atM 
doar dlerra din 07>lnll/e sal~ tlt•spri• 
(J(l Z<'tărie şi gtut<'Utrl. 

f,n lum lwi C••lo·r dl! mol st.111 t'.Sto 
fiTIULSctl 1ueot•11r>11r1•n sa :wsţ11wrn 
J'f?lllrU. Ctrnoo.şll'tt>a mai Trl pro/Ull• 
z lme u 1111nr opt'rt' z.iarlal tt'P a.par
rf11hrd li/IOT lH.illlîell~ll rm11ii111 şi 
111răfnf ""'•' ro1ndot6. ~~i 1111 i11tim -
1il11tor, si11t 11cr1ltorl dlnlre cel mal 
dl' $t'Olflti. A ~.·n~ QPSJITC' emlnesctJ 
- u.~ „i.;mine.-«.·11 1>Ubl1Chl • 111 ~11 111 
J fJ.'il) - sl tU/ 111 c pn rtit f lt ll/l/'11 m, 
de~rt> J\ ry/w;:I {li 1-V. ll. CarN1 
d esprf' o. Cull11f·sr11. Tudor Tl!ade> 
r1!$Cr.I. 13ranlŞ11', G1•n Bogw, Brunea
l•'oa:, d espre G/1t•11t(}llf- 011111. Ştefan 
Voicu şi lllJ,il. c:a şi desprl' u·11tl 
t1parfl11111d pa:trlmon1ulul 1~nlvenal. 
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Desl!n do N~tor l'!nltl 

Pagh1I rt'marcabrle, adc:.ea Ull nu-
1110.f prjn darul portrelts t1c şi capa
uflatea de a·rwll:ti ofr Şi priit aon
c:eperea co11stanlâ a ;:larlatlcii '11 11 
t·'1 o ocupar1e m11mra, ci CQnuu·i11-
d-o i n c<'C.'O ce 11 ci;Jll p ropriu şi o 
aŞ041d. prin im.portant~ N socinlfl, 
pth1lre ramurile prhtt:l.PO ht till• 
c itlturll : 

" H.ui;o nve.'l \'C•l'U\l<" jurn;il.ist101 • 
ct.~1 cc este \'l:Llbll nu numu1 in 
pnm!lew şt 1•cporh1Je, ci ~1 m i;.,.,.. 
tul lmcn~<!i imit: OJ'JC.[ftl ; ZuLa m· fr 
rullltt.~ in iSlorla prc„el chiar dac:i 
nr (i sem, un singur nr· 1col (.l'.1· 
cc:u.~e !, (')e vrcmL'IU afnccrlt .Ot'\.·~·
l'us} \.„)''. „ Ehremtmrg ,şi-n con<lt!n · 
lrtll '~rv~ nimiclhi:u·~ fmpvtrl\'ll 
11u untcilor omului. La nnl l l~l1.1d' 
şi K ogU.ln1ce.anu s111t ctitori cle .1.l 1-
re ~ gazetari llltlilM\l lnlr ... , pe1 •· 
undu cîrnl se puneau li:-.melU nv1 
culturii J1omil.nc>$tl • ~mlncscu 
nc\'ull s:'i-~J cişlli;e c.-:is1Cll (.;1 in ru
tlne\11 - nu n re.st nic1odnti1 un 
tunc:1lonnr (le p1·t•si1, ci un Ci1mba~ 
10111 m .•indupJH:lU, ci'1nll11 nu R •\I 
sfi nu-i ucimiri, P<! llng.1 nu\1·,•ll.' 
t:u~nl, 1ndil'jlren, ooc:;t11 lll'a 1 ·
rnei.nicl.i cu cari.' b;I 1iU.'i\i ne 1tlcllc, 
t.'him dnc:1 nu ~li unc1ol'I tic tU'<ll'•l 
t'U dt': 1'ruhezi ~i Cf1JhWS('U 'IU r11„1 
tle..u IUn~ul multor rlec~·ni1 şi au 
„.:imn.-; r.inrişll pinii pe putui m11r
I li, co11ştiln1e mereu prttt.l'1llc. p, 1-
plncl cntidinnt1I cu nnlenl•lt=- pnc
zieî, Jesrhi,JtHl us111wa Iul fcres-
1.ltf'le rn:trU c:ullurl, aşeiti,.iu-1 ln 
persp.:cllva lst<iricl şi .1 unor lf.l~a
lurl umrrnbie'· ( "Prl!lla 11<10 ~tr11 , 
11r1. I UJl1tf). 

J\urorul rm1ş<'itc1 a\ll'lll'O. ju 1i11•
l'O cu1,11ur, 11fi cnra<'li!rl~t'ZI" u '1J>t"ni. 
şd cnnt11rt>:(' un f)r<J.C1I mora/; 1.s.n1 
<•am.:nl ''ftr~ cul 1lv(l tn'11l··„li11 ~"<''-'!I 

l-'L', dl'Sirur. ~ 1li'lltn d • respl'Cll 
tlnr c·u Qrndul so -:.I "JOII in \'..-110.l" 

re p1'\1p rl11 perlllmnl1lut.-. Che<1t<nlrr.: 
Olnu l!I'& m(IC)e...l dlo Clr~. un mo
dest absolut. nu d lu lgno1·nre:i \'u-
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101·11 .<;ale el. aş spune. d'ln reala. 
aulenUC<t ei cunvrlŞlere, nemiicinali:I 
de tlubll. Nu !>lîtljeneu pe nimeni 
(:mu dttc{1 11 i;linJcni t pe cine\·a, t."111 
vur bu, 1~sernne, de t:cl pe care--1 
d crnnieazâ sp1rllu l :iJ lntt!lig~w>. 
nu se inghesula. nu dădea chn coa
te, nu lua cuvintul la şedin\e decit 
atunci cind avea ceva de spus. nu 
.se gn'lbea sil. se aşe1.c in rindut in· 
ttl, el n\mînea prin rundul s!1lti. 
dnr statura sa spirltu11li1 nu putcu 
I.rece neobservat1i, cd ca1•e> aveau 
och l să vari~ 1-<iu descoperit 1<1lu~1 
şi nu-l VQI' ulla nlclodut ( .. ). „ De
t~!'lt.i pl'oiuncl. U(~tnlc. lmp.x-;1111-:1 , 
g1lunoa...u mor;:i. po:.-.11, ped...u11bmul. 
deşu1•ta vorbilrle, J)OnelfUl. llterulu
rn şi jurnnlLi;llcn h'Omf)'~tardu. t1ri
uncJe le-a clescopeJ•it. ln Cl!i nw I 
\cehi $1, cilt.'Cldală. şi ast!l.zlM. ( „PrP· 
~D rlc>as t1·d", 'nr. S 1074). 

Rcfe r l11du-se Io c.om p11ra1lo qr -
(lheziană a ta lll ewl or cu puri 
cele di n „ lumea i11 carne •I oast „ 
apu11M: ,. I mpunstitura purlc:elu1 u
cesla :.·a d(1\redlt odc.sen terlbih\. 
s rrapungind platoşele! rin ocerilor 
vremii. Lumea pe cnre o a taci1u 
~ Bilet.ele de papagoJ„ a d lsp irut, 
d ._. pc i;cenn lstm·Jel. 01>l!r e voluml
no:is~ )I „dcflnith·e~ s-a u veşLejll 
de m ult dnr -wblctcle~ urghet:lene
s-uu dovcdll rnnl ~t"tllmce ca bron
i ul, ŞI nu p!!nt r u cil au torul lor 
e:-lu un poet genial, unul dlnu·c: 
cel 111111 mart pcie~I ul l~\lmânlcl. 
Ar1lcolelc de ~dar, tabletele, -.:,(e'
inerldelc"' lui 'J'udm· A rghezi tr>''l· 
l~c, - ş1 nu e nevoie de darul 
{lrufoţtel pent ru a le \'>1'1~7Jt?e \'III\ I 
ce:.i mal lungă ln veac - deonrc.;I! 
creatorul lor - fle-ne ingildull s-o 
spunem - c.>!ile tot a ti l de mnro pe 
cit este ele mm·e ca llOel". 

Dcsclfr i nd rr4st1t11ri ale scri sului 
O<JZCl(iTCSC, l <IOOt J!St!ll!fOI de Oc.t lla· 

li tate, da clipă , de ceea ce ade.~e" 
pari! efemer, Ne.ţlor lDnat arato 
111.i rn, 14 cxempla r~le cele mai stră : 
lu.He: wem al asemcmeo lră.tîlt 1u1 
c•011/crâ :-icrlllu /ul j ut·nalistlc ~i du~ 
rabllstale in mod ul l ttf specific: 
11 Bc1g1~1 a <lut scrisului cotidian, în• 
tr.-Q mn1 e pnrl<: a operei sale -
climen.slunen du1·abllllll\ll. Unoori 
t>ilge\lle noastre şuieru doar cilevn 
i!U~ ~l l.IPol pier. Zinrlstic~ lui 
.Bog1..:i l'Ste dml re nccll.'a care nu 
d.>v~ll că !.ÎllL Siigc\I al căror ~u
hmll îl mnl aud \>I ~.:neru\ille \Iii· 
toarc (.„). Pentru ci1 !...) ziar ist, ş1 
cu ntît mni pu~in rnnrP :1.im·ist. nu 
p.1ut.c CI de<:il acela cart! ştie să dcn 
per;;pccli\'ft cotldmnului, cm·c i:e 
simt~ CON'l'EMPO RAN cu toate 
evenimentele ele seamt'.1 nle \•t·emil. 
cure S l ' socoteşte res1mn...abil in fa\n 
se:mcnlll)J' sill dl.' mersul tum!i rn 
c:U'<' lrhl~le ( „). Publicisticu lui 
Dosu.u ;irj! cupncitnlen de a SIÎl'nl 
J?ind! r...-J, de a di:r.vnlui ndinclmt•n 
fuy>t.ulul cotldlun. in ap:mm\ă nein-
11c-m11nt. de :1 dt• .... chlde 1...-n.>Stre spre 
Rc111niflc:n\1n lu1mu lloL-. (.„) Sl" 1>t1n-
1 e ra lui Dog;r.o sfi-I s\irn "tl'\C:1 n~ 

dumerire :.au să-i rcp~ne 1erm!'
no1 tl•· fllm:-0fll', scr îl loru l socotin-
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Gazetari despre gazetărie: 
du-se w bWlă dre ptate cu I.olul 
ulLC<.•\'a decil un repre:l<!ntam ni 
speculaţiei d!.scurs1ve„. FU01.o!ia lui 
Bow.:.i răsare printl'e pietrele rea
liLătii de tc;ate 'l.llele şi tulburii ms 
di'ldind edlflch din conci:pte. ci 
cJei\1l1lulnd subtextu l s:\U in1un tul
rlle - uneori aparent fanlasllce 
sau chlll.1' nn.s1s1u\,nlce - a le lucru
rilor sunple, f&cin d ca intimµlărl 
(lblşnulte, 11tin:;1: de limbu t'l~ a1"l'.l
niă a gindlm. să cupe-te \'Uietul. 
cu lndcpârt.nt c~u. al rr.arllo1· clo-
11otc d~ caleclr.11<1 ", (~Geo Buo:a 
- µutillcl:w - "Co11 11_>ui pornnu1w. 
1965). 

F'drd sd im1itii. d e!lour, Ju.di!cd/ i 
de valou.re deflll iţi'J)t! .WII Sfi fo.cn 
lrmlfle l4!rarl1lzăTi. Ne:;wr 1una1, 
~drl/uul '(>Ql'itellrl w u11 zit1 ri11t /Ulii 
al ultufa. incearcu sii ~urvrlmJ l 
cilR. <'eca ct ill cePa cc d111ermofn11 
ooloarea zla ri!flulti l . a demersu lui 
aazetdresc . • Nu cu nosc bln t:' („.) 
crlle1ille după care Lrl•bulc cwlluat 
ci.neva dacii a root sau nu un mare 
~azeu:ir (.„) Dur („.) scrisul scl1pi
t<>1', 1·epllcn lmpt·cvizlbilt'I dai" ln 
locul ci. 7.borul l ndrf1l1nc1 al fon
~ezlei, cult~ra realll, neuslentatlv!i. 
ori~inali1atea expresiei. cnp.'lcllntcn 
do li comunica. d l! a cuceri clctm
ril laol11Lt1l cu zestrea sph'itualli 
fac u11 gazetar nutt'll l1c (. )". ( „PrC'
sa ll.Ollst ra- . 11r. 5 1974). 

PC! a<:(l'/ll1JI [Jr al id1m1lficimi 
ariei 4'.larfa cfc~ .Ş{ i'tl/ lucrnrcl el tl:fll
pra alior <."!'eaţll, Nest t>r tgna1 ~e 
tllJTl!Ş'te ŞI a1m 1>ra !HIC>r 1/1/~ l r;I (III· 
zeta rl dii pe!llf! l10U1 r.:: „ l1eport:1-
jel~ lui Carchl ~ l :u~qUl!7. ben~Ciclu-
1.<i nt.1 nunltll de ochiul p(!Lru1Pi1l<•r 
ul serli t-01·ulul, tla1• şi, m ul ules. d<' 
flerul fUlXCla r\Jlul, dt• art.1 cu cur<! 
!jUC ~I clt'Sc<>pet·l' s".Î 1>:.'1 pun!L ln 
\':tloare eentrul cir lntere.~ !li fi,'
Cfl..r1?1 rehl wrl, sil gl't1dcze erec1i-le 
i n foLmn\id const.o;tentc, cai·..- poot~ 
do mici rept>rlajulul I •. )". Crt:on
temPQran11I", 5 1wlt•mbr111 J!J!l1) 
$ 11 li ; ,, f) OtlÎI in \'ll'mît )Ui r"UCik llU 
s~ru· fi g!1s11 in;,;1 d~il cutt·cmur:\
l<11'ul i;1lu me,,aj ele dincolo ele 
ffiO!'ffiÎOl, fl"pOrtaj Cii şl rl.'angu l de 
0F1 („.J moştcnit·ea sn splrlLuulfi 
n-or CI fost " 'ni puţ in lm P1Wtnn
câ (h,) . 11Cdnclalll in rocul nclua
l!lliţil şi mer l!U actun lă, este {,llll'~ 
ac'1aslU operli a lui Fucilt z.i:wilill
că '! M ai curin<.I. Dnl' .1.lu1·1isL!c!i 
menW\ sfl d ure-1.c in vl'nc ~i care 
l'ldic:ă cJocument u,t la innlţ1men m :i
ril literaturi. :ziarL-iticfl de\'enlLi 
mccll ttiţie filosoflcl'l prt1rondf1 asu· 
pm vic\it şi mor\11, :isuprn L'mulul" 
(„CmMmPom:mul~, 21 or t . 198:1). 

A rticolul „ Pute.ren cuvinrului li
ber in \•remuri de 1·c1>Lrlş lc". a}>6-
rut iri ~Era .S(){'!!.sll~1d- 11 r Hi 19113, 
â111,lt1e 1l11 bun prilej pe11t r11 <l de· 
mnn.stra , p r irl exemplul cdijl ca t<Jr 
al 1mel pt1bli1!tl ~il. „Cut'inflll liber". 
idL'I e.ţe11ţ lale cleirpro L't lcn pale-rnfcil 
dll 1t1ei. d'f'spre .,tuf/ u l " u nei Ht:iS· 

I 

tt•. titi~prc scr fs11L Ic. ob1ecr. lu 
cunoşr flrfâ de cauză. µe l>rl.2(1 1q1er 
informaJli d e presa l>ooatc, c.racrc. 
la %i. condiţie a creaf iel z iarist ice 
autL'ntlce, tl U/Jă p/l re rea autoru tur, 
;mpotrlva. vorbii r rl'i deşîlrl e şi em
fa l lce : „Deşi mal Uec11re nulor ore 
o pers<lna!Jtale bine ct>nluratll, o 
fDclul'<l t>et'SOllu.lll. ml se pare că 
se poolc \'orbi de un .~lll Hl ·•Cu
vintului liber·„ El i1.\"11:fai,le di11-
tr-11n nmestec, Cin dozat. de rigoa
re logică sl ironie subţi 1·.? 111 co
mcn hu·ei1 s l i:ictâ n Wptelul', se Lrn
Ct: in fond dm sup~rlorilalen mn
rol~ 11 c~uze1. De act>l'..'l. de1I ma
jorit~wa nu~1·1lor scriau bine, chbr 
frim'te bine, unii sin i chiar mm·i 
i;crihorl. nlmenj nu culll\''1 caloff· 
liu. sal'isuJ -frum<•'~ in sin•>. rnp· 
tele ş1 ideile nu-s incct11.t- i n mc
t\lfoi·lsm gratuit şl exclus1\', l'i i.u
pre.ntl1l tulent const::i. ill rond, in 
exploa1a1~1 imptacabll:l a faptelor 
a 1:rl'.şclllor şi plcnt{'ln1• ar.lvcrsa
l'il,.U', ceea ce conrercn polc:mctl un 
nt>r llu sobrlt.'t:.i tc şt!ln\lflNt, dl! 
demnltutc, dlnt."olu de orict• i·ă-
fuiell. 

Alunel cinci <.• zia ·!sticli odcvă-
11a1u, snulnll\ pe del)lin pe ceea ce 
C:.'lW e.~enlilll ln actualitate, lnsu
r1~titf1 de slnccrllaL!, cil'ld Slujeşte 
cu talent poptl1'ul, opeta c'•Jor Ct' 
conscinneaw şl cumcnt!:'nT..ă evcn1-
me:a~clc. ml} lesli1 in ::ipol'Cll\lt, de• 
p:u·le de a f 1 efemeru. se tl•J\'OOc~tc 
tncu rr dnt'i. (, ,,) că nu e m~I Plltin 
vi<.• şi durubllâ dccfl tilte roode nlc 
acu' ltf1lfl vmanc.;tl. ( ... J. C'ind citt>5ti 
astrei dt! pagini ui scmimentul l't.'
conforlanl al 111;11·u\ici 1)r.>fe<>illnli. 
uJ impor!.:.ln\L'I .lfarhlkll inrunta
u.• („.)''. 

Pe rrmella Ultl!f i11de!1,111ga1e prac
t ic~ zlari st ll.'e. CI Tcflcct1i rli asupra 
pagi nilt>r clasiC't> ale ua:::ctdnei. 
l\'(>.~lor lQ11at s-a ,ţl/'ă1l11l 1 .~li o/ttrc 
1111 un "rPfelar" dl! I 2h11icl :ua rls
t u·•', fllndtd z.iuristfco. fiind o crM
(L'. pre.rnp1mc rnlem .~i '1 ll1• multe 
(rt11i(clf1, ci sa dL'!CtJ11r.re 1 râsă 1 urlle 
11m1>rll acestul f L•l do! cr;ur1iP, sd 
ft."l.'l' :t! l tJCUI JJC c<trl:' ~-ar l'UVC/\J 
~ti-l r.>CllP«! ca, al u nei c!nd s~I r ea
lizt?Dzu spt!elf 1cut. i11 c1.1ltur4 şi i11 
?;Ulfa soci<zlă. Uln acc.-rl faru şi 
prt.>.~tfDlo$ cap/toi al aciivirdrll s11lc 
de h•orl'llCla.,11 a l ·p re8t'i sinum1 11!! · 
roiţi sti 'fl e hml1dm la pu1in.t' c i
tei~•!, cn re ni s-au ptirul edlficatou
r(' în cel!a ci• prh;eşrc optnifl" a11-
u>rll l111 d t!sJ)rc dom1111c11t11re. t•li~IJ td 
inst! P" pia.nul Jllosofir mol 11111"11 
al cultOllft"rli rcallrl'iJfl prh1 prNii. 
precum şi rle:;prc ct>ndirl!lo! r:are ar 
p1Jtoa ~loura e/lden1a 1lcmasului 
pubficfsttc, urmin<I st.i ne oprim 11141 
î11deh111g asu pra "(.lpN·cl l'.lnrl~t'ce" 
dl'rJp.rt•NJ acco.a!lla reprezi r11 rI ttn cnn
Nf)I nriol11a/ pc care pro/esnrul 
f\'1•~tot Ignat l-<1, int rod us în cure~ 
ta reu ştiin/l/k.f a presei la noi in 



GazetS;i ,desJ>re gazetări 
ţu 1'11, w crnai pC?ntru a, ş~udut mai 
l.'.XUCI .Speclfklll pre~el. 

„Ar fi .grăitor 11d-I nmint~c do:ir 
pe ma.re le ziat1s1 Mihai Et'nincscu. 
I nciărca~ cu l'naI wate. t.'<>rvt:tJle l'e
dacMril ~ dl!uzăi:il unel g.ozel~ 
~5.se-a totdeaunu timpul şJ puter~.i 
s [L nprolunde:.:c uunoşllrqele şliln\î
Uce din domeniile deSl)re cru~ re-
daci<! at·licole. Cu sfl scde despre 
crecmu I moblltar, zla ri.st.ul Emin~
cu se documcnlin cu exîgen1a şi o-
~j<mtnr~m unul s;?eltlnil.-;t de nivel 
univ<'!t"Sîl:al',„ Pe lingă lnl~ntui pu
bllcistlc 1:11 aulorulul, nrhoolelc &110 
dow::de5c st(rpillhicu unot· ţjb!lliplln~ 
ca lslotfa şi ec0nomfa 1lOll'ticli ". 

Eflcfo1t/a de11je,f'.sut11t publlcfştic 
•• est~ C<Jlldlrionalii., ptccum ·se ştie, 
de foarte muJţi facto1'1. Cc•nrinutul 
de i<lf!i al publicaţiei. pec11s11na1Ua
tea, j.µlentul (g~u <le c.unicterlui~ : 
fler prof~lonal, .sprtnleneali"1 a 
splitlilulu1 de oh>sP.rva1JQ, darlllj t'O· 
munlcutii cu rntl.iele. •. ). cu.ltura ge
nel'ală, pregî'Hil'eJl ş\flntifldl, Hnutş 
eticii - pJ'inciplnlJtatea. curaju.I, 
onesllf.nlea, de\'Ol.ament ul zînrl.şti
l or. Slnt doar cîlku rn~lori (i l~llre 
mUl~j al,111. ~at· sl?>hictunea :lSU ab
s~rit,a uno1•a ii Mneazâ sau iJ pul 
face so se vcşlejeasciJ de t!mpurlu 
pe coila11l. Nu exislfi o tc-1.elil a e
Dclen ţe1. Dn1• nu slrică deloc. wm
P<>lrjvă, ca• lletal'e dinl.re .nol din 
clnrl în Q,înd. sli -se mni nole<:e :J.SU
pra uneltelor m'!Ll' sl su te µăslt~"i<i 
în bună sllare de: f\mţţlcm.;u·e . • O 
l'a~e şi munc.Hoi'ul şt scrUtvrul şi 
o.mul deşldint<l. ficcar1iin felii.li lui ''. 
( .. F.:'Stc zia r1stlca o ,ştfi11-ţ.t1.~ .„ Pre.~1 
1IO<l,~ I ti}''. nr. IO H5J. 

Cit priveşte definireo. conceptu
lui cj'e ,.opei·Q zlarl<11tfcii·•, fttndo
n1enta1 in curs11I de teoria prc~cl, 
SU&finut de. autor la. diferire forme 
rfo it~vil ţ<lm tllf zta.rist.ic · u'1!1cv rslt.a~ 
·$i (JOstuniVersUar i11tre 1973 şi 19Bu 

$e poate afirma ca pro{e.sorui Ncs
t~r lt11rot a.re .mer(Litl de a Jl des.
ch!s ruslfct incd o calc - doueditâ 
1•odnl.cd ţi fa practî.că - re1'C!'Ct4rii 
şrli114EflC1J a presei din tara nopsrrd. 

fotă, aşadar, râspun..,dl la. inLrj?
baraa ,,c.c e$te 071em zfarfsr:1c:il t" : 
„ Est~ ea oas•e aceslJ num;ir de ~l iir, 
cu coo1'donal.e R'ntclse <ie l® şi de 
timp ? Sau ~a emisiune ele rt1dlo 
u1·1 de televlzlune ~ Fără i nt~oială, 
ncesten. sint (sau se doresc ... ) OPl!'l-e 
zla1•1stlce :on·r un nuirulr <:le. <(far 
sl chiar m11l mulle.. deşi (ieenrc ln 
oartc .reprezin Iii o matc:rlal!f"zn re, 
merw alta, u unui zJar dat, m.1 sini 
fleqL varlnntele. ini-ruchipâdlc, 
pt!nlru o perioadă moi mare sau 
mtn mieii. ale unei modn.titătl .de n 
rerJ ecla 11eaU tă ţilc na~ionalo ş1 ln
terna itonal~ mud41l11ate propne u
nul ani.imn ;r,lar, unei anu!"llîle sta
lli de r~tdfo sau tcle\"l7..lune. 

Opem zialisUct\ este deci uri [el 
tle «re1:eash'ă„ cau·e lume. un mod 
tl.e n \'eciea mal mult snu mnl pu
tln '>rlglna.l, in h1mlna unui slstem 
db Idei ŞJ de valori, p1i\rlnd indeo
sebI sotf!?tb.tea Coli ll!tU()lll'ană. Tou
re acesl~a ~e e:-<~rfmă inl r...., ma• 
nle11l difct+llă de a lrl.lln renlltalea 
i11 anlwililat~ illtr~un stil rle. 1:e
<llll'tru·~ şr Uusltatc, ln rUltîv;mm 
unei gr.i.l'lcl pru•Ueulnre ele., deje11

-

rnl m1lu de.sigur .de conditli'le ubiec
Hve ccarc nu ptecumpânlt ln aparl-
1ia .publica~iel. dai' şi. tn inai·c mâ
sw·â. d.c ~dl'Jrl personali ele <'1·ca
fle. D~ tt1.-eea, opera 1,iariş.(ic:l e 
mc·1-eu m:e~I (1·elativ uceeaşi. in 
anurnlte p~rioade mai lungi) ~i mt!
teu altu, in rnw•uchip~rile t.>i pe
rig(fjce. 

Opru·il _zJatlsllcî\ <.>ste, toUXl;ilă u 
creatre şi indlvldua;I~ şi aol~ltvă. 
inlrucit 1111 desemneaz{I, cum :am 
ţ!fiz11t, a(î~ contribuţiile ziariJ;tflor 
ale riecl'lrula în pnrl~. cît ŞI an-

snmblu'J în vederea c:RrUla RU fo.qt 
crea-li! (i7.olnJe, ele şl-ar pîerde. $tm· 
sul de opel'li :zfarlsl:icr~ ba chîar 
ctt.e<>datâ t>rke ~. pentru că n-ar 
avea r:Um ~i'l ajungă la j)u'bllo). Nu 
rnca~ i~ui-otulll.. c'â orice pubU1mţle 
.1ie w en o operă unll.nră şf nu un -
foJ de cutii:! dl' scr•i$<»rt. Dacâ a
caa.-;·Lă luci>aoo colec·llvfr nu e brne 
ginclllă şi e lă.~al<'"i 1:1 Y<.Jln inţim
pliu·H. ducii mernbl'LI oolecliwlul 
nu se int.egr~zu ln stilul pubUcn
Uol, caiull.-Otele li1nt dl.sonan!'e, pu
bHca\ia rill1line. fliiii 1411 proCll me
mora.bit, ca.pa.cl'lat<'a ei de n·~I n
l<iS.."l. un pubUa credrncios scade". 
Accr~te med.Uaţii tfSu.pra ziari.st!cli 
ca· .proff?dune Şi 'ltiuite afJ<'!e, a.'m
pm crlmr(I· nu. putem .~lffrtti alei. 
da·r caro tnitează 1m:!bteme Impor
t.ante c u.ni a.r fi struc tura. Qperei 
::ri4rf.11tice, rela..tla ~Intre Tifmba;:f "ŞI 
cfioiti~Jr'l;, or~l~o lh1lba:lilhll telc
t:bft1l}il, <mcra zU..ris(iclf l1i tap<m 
cu cr.eariile 'tlte.1·a.turlf. rrle urte.i. sUJJ 
mc cl!Te ale ştih1tal, „ccmcepţla de11-
pte presa" şr riJtI7IcLn~le el sociale 
ŞÎ-(liU OCfsit. O lntJ"UOhfJ!Clîlt Ş~ ÎW 
c:l.LrsµI ţfruu iJe autor la llltslltutu.I 
d.e ·d1rept IRLer1r,a,ţlona! şi de rela1il 
fnt~nla1ionale df' :pe tt11otr U'lllver
~ttat-ea cilii Sq.lonlc (Greci,p,). sub 
titlul „Les TraHs SJl{§citlques du 
messagc dl:' presse·•. apil.'J:'U;t ln vo
ltt'rn i'~ I!181 şi. 'nt r.-u r.er§fune r.o
mo 11:d. ln ~.Pre$4 nooştrif" i11 1.987. 
1988. Dima.rtc. de a ff o Mdegern 

cleo prelegert didac.ticll, a·ri<le şi a
C~'ll· te:i;ţ poarrii imarra ui/~t'i al r{1-
ool<>are şt convt11gătc<1rc fi1111fo 1·~e
îstfC'J),. 

Neo$1enJt iin truqa de a. on$î „cu
i;l 111 ut potduft ta lctc:w·I potrivit", 
a;şu cttm ni ae •reU!uO d.in fie.care 
r lnd ce-i pf;l(tr.t{i ~m'1Jfit wra. N~lof' 
7 finai eştc ~ u11 riimf11c d~t Ic I ii n 
cremr>ltl stfmularor. i;cr~ut sllu, şi 
pri11 C{!ea Cf! a dat el mai bum hi 
11ubl1cb.tic4 ·Şl in. teoria pre$ei, fi
~ 11<1, ·cred11m. prfrHl'e <:eîe. ·d.epff.ţi 
nvlreptă f rr e. sif rrezeosqcî vrcmu: mal 
ind.elungatd lntueiml ·ciiitadlor. 

~ltleM OOl\IAllt\'ESOlJ 
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Laborator profesional 
Ecouri la ... 

Studiu de caz 
Am pnm1l ia n:ducl1c 1>r1mclc emun la •. cazunlc' publlc...1tc la ~

et • .:.t·1 rul>r1c:i. Cu bucurie, pentru că acrulea demon.slrc.:u.ă cll tc,..tele .;iu 
„1:rn,t lnten·~ şi mr,1 ales peniru că insăşi eridei:u.a dcmerşuh1l nostru 
dlpinrk de pan:cipare.a. <:H m.al usiduii. La der.batcrc. Aştcptind. in con
l.nuare. lnterven\iilc clumneavoaslri'!, r cdilm aici opiniile tram:m1:;e de 
cole~ I 1 '1)1ri 

• P1·~nta rubrlcli „Studiu de 
ca.1. în paginile rcvh•i\:ll „ P J'l.'Sa 
non-lt rfl„ este bl.ncvenil.3 p<:nlru cu 
NI 1,.'()J1 Cc1·t\ un caroiclur 1nternei 1 v 
1•clallcl cl1 cltitorH. cu :.HIL mal 
mult eu cit, in aceashl i;lt uu~lc, 
dlf>Culfa :.e Pll<lt:tii inlre membrii 
acl'!elaşl bresle, breru.~ ziarlşL1lor. 
De tillfcl. unul din mcrilclc prin
cipale :ile revistei con!ltll in Cantul 
că - nrln mnterl.ilclc pe care le 
· n~_tcaul - tine Cl•nedala :Jt<'ntla 
~zetnrll• r (c.irc o clle:M:) la ., r.m•
ull'll\alid ~nct:lfi~;i pror~J unli <ii. 
in ;1cl•l;:1ş1 11mp. 1!".mLriblllO la in· 
1~hc-go1•ca s1 lntiirlr<'.J) unol n t>co.c;111•1• 
mnşil111tc !U•blici'l l lce. 

Sc:enu1 lut Pl'l'l!en'tal ln uum:\rul 
:ifll.11!!1, ~ul> lnspil·atuJ gent•ric .. L:1-
bQ1'1tl....,r prC1fcslonaJ 1o . nr. aduce in 
m ! t!ocul rclatlllor de- produ clic st 
um;101• de ln int:'e'primll:'t'en .. H ldrtJ
Jl!l1.:.uru1lka" din o ras uJ X $l>dlnla 
D.f-„C.O M. este? bin e prezen ll.llfl, dJlr 
ITt'hU t• spi1,.ţ cfl - fa lii !li ~f)()ul 
tltielrmal ln pre."lmhUI. ac<!l::i d e 01 
~l'l<' ck":">prc • n11!1i> c:1tribult• c.1r 
clt·r1t11 ·.-.c <'mnptilcnt.a m11111•1lorul111 
sl l~11r1• cnmpetcnt<l A<'C:ilul:1 1:1 
<•lnb111~1rCI1 1>\l'i\ IC~(·J şî t~dlcii uni
i fli ilor cc<inomke" - r-.a r'~Pl'<!t..ln
w d11ru• începutul documcn\U.rll, 
f \' ŞI plmlru faptul Că PI' par-
rut~ll lll.scutîik1r nu atulm glnsul 
nk!unu1 m uncilor. P rt rercu M?
<' l't.urului de parHd nu n one nici 
c.·J De -x~-t··1, ~di 1.: i..'.! vorbim 
~le~ure ~mpelenla munc lomlui :i 

tunc:I P'"'~ el\ ar t rebui de..;fli~u 

mii\ o <1ncJ1ctli-mnu:l(.erl'. la <'.'li'" 

!l.1 fir im•ilttti chiar ci, muncitorii, 
lnclµ:.lv .icul „ncmultumHf" de 
l.'«rl' ve1rbcn ir>fu1, Soollc1 l, ton 
Jl.1v ·l~-scu. Apoi SI! Jm purte 1.:c•nLl-
11u1 r('a documcn tâdi ,.jn:-." ln C:t
br1cl\, c;i sii vedem şi sa oril l6.111 
dtlto1vl..,r cum se nwn.f<.'!>tA com
pctcn~1 unor muncitQri la lo')cul 101· 

de muncu, dcoarcce. făril ace-u.ta 
1i.1 e.><il'lO ruci cealaltă compctenlil 
- in clabornrca str;1lc"lci şi t;ir-
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llÎll bunului mers al l n troRrln<k
rl • '.C'rel>uie să dt!sciopcrlm , d·..111ă 
n>l!ceu, ce p1'Qp u1wrl u u <trn<in.ul <le 
ta muncUorl tn ullln'l<:l \'rcmc, 
cum au rost cit• apllc~1\e, ce rfla
de nu d;lt. l.h1t"u nu :1u fosl ap~l
cate, ele <:e s-a in limplal aşa '! Di
red orUI Georgescu ce p i\re re a re I. 
mai ales. c um l'cde implicarea llUll 
apăsată a mu~llorllor in proce
sul d ecizional a l intreprinclcrll ? 

De:{igur. pc marginea studiului in 
1•;iu7.fi. 1lc Pol formula o m u)l lmo 
dl! o pinii, n u ncapC1ral l-anvergente. 
Important este d l :;copul de a in
el l:t lri dfsw!il'. la fi crmfnml.ar~ 
rlc Idei jurn4tli~ lfc1.1 a foi.t co si gu
mntli ;1!i'115 ş i a~tl·~l ?l 11l nul „cu
i.Uri" la ;l>1:C'L"I ;'i 111JIUl'l!li, 1>c cron• 
o dorim li~ cil rnni luoi;ii d ur<it.;i, 

lfo~cn ŞEJtBANESCU 
„ n omfmla lllJcră" 

• CUm aş acliona eu, tn :silua lla 
l"CP Ol'l t.!rulul no~lru, ortnl in „1m
pa'i" 1)11 blict„-ilc ·• 

Sti rcc.-ip1tutl'im ,,cntttl" l)ltblloot 
în nu111iiru1 4110!10 l~ ('na·~ mii \'·)l 
referi : 1,1.0 lllarl:<.l or1~1 l i.n d~ 
DklSUXe pe u n şa:nller dln 
m \lnli. pentru a consemna un evc
nirnenu de p1·otlvc\ic, rcallzen.zl'i !a 
Intonrcerea s pre l'edac\ re C'd mal:.
t.r ul c<an?·I Cusese re<:l>l'nandat ca 
Pionul de baza al coleclivului per
fo rmer sl oe care el s l-1 .alesese 
tlr® l erou a l l'(!l>l)t·lalulul, nu poa
le fi p cipula rlwt dln prlclnn unei 
SilUDlll famlliaJc nt'Clare, 
Să vedt"m cum apm·o de~crls de 

rcpor t:er pcroona j ul 
1';1 este 11 e~ce111.ionaJ p 1'l:ifesle>llal, 

r u maro l.1lent ~e ))Wagog. tcmei
n1c in tot ceea cc !ace ; a reuşit 

să inchege un cnlectlv de onmcmt 
demni de lon lă !nuda, oameni vc 
Plti dfn toate col turile tlin i ; e l şi 

o.imenii Iul a u dat probe de ero· 
t,:;m, un exemplu do :-1)l rlt m unci· 
tor<.>sc inalnlâ1 ··. 

Oa1', omul ~le preocupai, „ pur
tind c•u d o mare PoYară, ncll-
1\iF,lil k. 

~.:i c11nt l'·o datti un .5CJnn fl e 
inlrebti re a.'>upra celui care s-ar 
pule.a c<msl.lui inlr-un erou. h al 
sll 1.lccm al r~porlaju1ul meu. Dt' 
ce Prt..'Ocup11t '! ! O~ ce nellnişlll ?! 
De cc „ impc>\!ărat. „ ? I 

Ca sfi po(I seric desp re un om, 
t rebuie M1-I cuno$U, ceJ pU\ln să-l 
inLule~ll„. Ori asta nu ,, po\i fnc.:o 
de cit. \'orbind cm el. Dacii. e lapfcl;1 r 
In l'••·~flUn.„url. I 1·cbuic să cauli mo
t ivele : lin •1m tncllurn nu adun.1 
impr.i-Jurul si1u alli oamen. pe carP 
ii for.m cazit ii 1tisclpl~eazi\. ii rc
uneştu iot r-un cntcctlv cu rezultate 
cxc~pUonale. _exemplu de spiril 
muncilore3c l0<1fntat" 
Puşi in .'tl l UtJ\ii dlticilc de mun

cii. cnro cer „ rrobe de eroi.sin", 
oamenii .se l<':igh i11lrc <11. rel<.1 t1 llo 
se clmc111c111.n. Oare acest l)m uu 
uj·e nici un p 1·fe lcn 'i 01.1rc i;N1re
tarul de part id n !llcu t l ot ce se 
PlLle<t pcn t.ru n-1 njuta să dcp(l
şeasci'i slluutla io•ea (pentru ci\ ci 
e „ impuvărat ·•, „ nel.nJ~ttt''. m1 in
dlferenl, insensibil), sa u. dacl1 cslc 
vinovat., a stu l cu el de \'Orbii 
arătindu-1 unde n greşlt '! ! D e ce 
oa1·e rePorlcrul ui cu care vorbis<! 
„ore in şir" (3 .i::1lc) nu l-a spus 
dcclt la plecare, în m.a5'1na, dcspro 
molstru, şi 1tluncl evrudv: „Cum 
sii vA :;pun. el este un om excep
lion~ I. dar cu r.a m illa.„ Nu. n-::i 
divorto t. E o pove.~r> incunml.â, d1n 
pficulc încli nk l noi nu o cunoaş
lcni cum trebuie ". 

Cred că acca.'{lă .• tu&tle · ml·ar 
CI spor it In teresul fotu de om ul 
;a les d r<?J>l erou al reJ')Ol°taJlilul 
meu, cu aht mal m ul t cu dl \'ia\n 
dusă i n cond1lli aspre (le muncă 
nu nteri1 numni modele exemplnrl! 
clin tonle punctele de vedere. 

Foale vina eroului meu se im 
parto: µ<>nle urar\lnr :i(l\iel p~ 
c<trt· el ;i 1rnrasH-o. l ml (!!jtc greu 
sn 1:1-ed ru un om cu „mare latent 
de Jll'cla~m~" se p i>al e tlespl\r\I cu 
l~Urlll lli d.e CPpllul său. 

Vinovatul lrebuie ciiulaL cu stn-
1·u lnţA, cu 1•:.'ibdnr e, cu d1"a.goslc ele 
SC!tnenl şi dl.' ad1wă1-. 

Solu\iilc Jlf'I urc l e-aş a'1u1>t n. 
- .t\ l) s crie reportajul fă.rii 

!Iii ţ•ut i.n evldenjll \'reun 
1>cl'llnn,11J ; erou de rclJur lnJ 
OM lo fi şi un cul cclh• de oa
ml'nl ai m nncli. 

- A~ iniţia la zia rul undi' 
lu C'rc~ •• ntbric-~-cluzuatr1•c ou 
cllHor'll. l n:; a1l11cc in a lcn-
111' o.uhlh•E 1111blh'11 un Oli?. 11l
anllt111 1•lmmt în all:i. 1:0.nlt 
1fco~ra[i•·ă ~I p1·()f~innală . 

- Orirum. nş fevcnl in 
mijlocul 11r1•stul col ectiv 11c n -
lru n cl u<'l<l3 sihm!ia. Un 
<l'>ClllCll ~..l om llll poalo fi 
lils at !tlngur inlr- llll moment 
de c11m1>llnfl n \•le tli 831r. 

Anne ;\lttric ZAHAREc;cc 
• R.1diu lt:lcvi;rJune.i r om.inu" 
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lPropuneri pentru un posibil muzeu 
al ~ia1•istled X'Omâne 

ALBINA ROMÂNEASCĂ 
,,foaie folositoare de obste 
şi adticătoare de cinst~~ ,, 

ln ll1U1> Co.'.' l.t Uucu1~ŞI I „C:11r~·r11j 
ro111d11e.sc" al lui l<>nn M<t!llude H~1-
<l ~1 Jc.-,cu fit~Cll p• lmll ll<!;'I, i.1 f i.l ~J 
Ci neorid1•.· A. <l<.'h i~1 tcn ninn pre -
i;atlnto: p"n1111 .1 cfo ln h •Ml~ ;:.1-
r.da 5<1 ., t\11111111 1'0n11r11ea11c11-. ln , 
tlclt.ln j~motow a luni 1 f t'brua-
11~ Ul211, l.l<l't>:!.ln C<'l'li c.: Hdrnli\llitr.1 
IM in"lli Ul te d1· 11·Up~ll' ru...;c?l 1 <le 
<'Ufl.Jtic apl'11bnn•a l)llnt ·11 n "<li lu 

•• riubtn:utlc f)"Jiodh:n 1 1 patru p.1-
~ll11, can• -;il cuprlnd(t "lirl din 1.:„~ 
:ictelu sU·111ne. buletine despi•t• mer· 
"''I t1;>eraţlunll<1r mlll't.11" 'D~ r1·rin-
1ut ruso-tu1·1-. nrltcnl~ 1nslrncl1\'e de 
lhllll'I<', J:ll.,'O)rrl l f11.1, !i1.1eâ_ liCll·ic1•j tno
l' IJc şl lller.m.•, nnul!IU Oin Iunie 
'' l11fun11ull1 i:•mw1·,·1-tle. L;i 7 . 1 

Pl'lh~ l lJW a\llol'llt"1tth• l'' ll ilum1 11 1-
lur1.1,a1lu iii:? pub llccirc. 
Asem~ne.a publlr.u\lui ~ur •ri din 

~I 1n•t:cnl11. c • 1-r• lu~e t' , un 1~:t' 
inntn\l', ~,Jî.(•fn de )~li! l'Vllku\ ol\ , I 

i-o 1 rir p rî'\:t>tlnt 1 <le „ t n .1 1111:t • 
purtind dal~t de 17 nprill•'. ln~ 1 
l11• 11 ch·c:11l;mi lllroi;r.,11.atti, th• h 11 
u uwi•:tll~· lip pc11l ru ~1b •n.1rc 11i 
rfu;plndh cn ~nKct cl , OJn C'X 1mpt.a
l'•ll te t11 s -.1 p\r<;lrll I, h::;llt în c 
h <-ll 1 de ln At'ml •mi.o 1·r.1mfln11. 
C i1! 1 c c:l11:o;l lt ci •mn. „tar o:-le le ~ t.1 

hn„scu l dm Bolnşonl , allârn r 1 

rl1,.,·11'\J ... t1I ci Cl'nU !'\l~\I ' 1 „ l11 -
1IPmlnt-i:c sini 11•n1clrc::1 nt!l~.,,l11i t t• 
u 11 pl11l'UI I C ''"''' •r (J!ou:h n n 1 
arlunl11d 1wln 11 Jnr llÎ1~1.1l11\:'l, ln-
d1;i.tul 111'cnu11wtllnli 

AN1rt1iu ~1.11.ctel fiind an1111 11 1, 
d n 11cp1 c\·,1..:u t~ impletlu::irl" . de 

·•' 15 mal, cum ' ' plAnu~e Ah;1chl. 
I 1 I iunlt'. ln al'"t'' l Iniei-.. <ii. 1>cn
• ru •• , i llnl' m ncn1· p.1r\1ul f!1 ~:1-
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de ]a apari(ie 
~lul.U;i, l'tlJI 1,, 11 ufo.1·ea 11ublacu lui 
in c11mncn~<i l tt.' t1e 1 lot ' 'olun lc -
1~1'1m11 pu1·1i nd t.la~ amtn\.~L„1 1111, 
I 11ll -, ~·li :.lglliuJ ·redcu:\i l•I. clla'\: 
i11sernu, .-.ub llthtl ~ r-.v\'1lnh. dl! h 
1\ 1mie·, ~ltr1 de pt! frontul ru~ 
I I'<'. preluu tr m ai cu >eam1i 11 rt 'I ,. 

I'<! e 1 usc.<;q ~l nui;llit..'Ce. de p • fl(>
zitll lt.:sn1 111! ghicit, an ncl in 'c-
1lc1'1! reJ.c:in1u 1 de n lund "1 I'l'iuct~ 
1ll1 lelrr1• 

Oli prrv~l t.• Jn~lllnlm'(.!".;-t dc.1.,p1·e 
guY.et~ l't•rnUn!!!l . ....:l'l d ln t~·şl · - t·i 1 
:oi JO Cai.U l foi J lui I::lind - DCCfl<;l:1 
cuprindea o J1h '<loor1e J)\!f\ tru rm „ 1 
n •t1<11111hl in :.t>t.>cial ~I r11"C...,1 in iw-
11t.>rul . Nu .w 11rl•i a„1aii in ium"" 
I' •. 11tc1ti1 - ar.1t:i rctl.Jc-loru l 
ntum. dc~t nwl mic 1.1 n um.1r d• -
• 1~ 1~1111:1n 11. r.1. i:lc. jn\ru-alk rtk 
:!Ul\' fu1osll•>m c ins~! lu tH. 1'ii ll\J .uba 
in Jimbu nnt ll•I 1111 Jul'Dul p..:rt•ldlc„. 
L11tl l•>t•lt11 amin lt'. c~ I V>1·u1 gai:l'll'I, 
ll\ Îlltr·•I oRllntlft l n 1.!'a \'t..-dC infi'I· 
\0~1t.· wa'1• rn1 ·1~1ntele ln imr>h'ir1 
de c:udle d m„ul ntima. m arl'll' !"" 

fat• • c·untl•h•r hălrllil. ved•• Capl1•h 
n.i1h-' \ '• blh• ~lrduci\ilor l>·iTh:aU. 
s 1 mlnun<?<v.ă ele fonmnt adt• rlr.•i. 

lf-< I . 

.!31 ca un călători d..; pr e l'iUun• 1m 1 a 
r> in_1inlulul t' 1h iti: !ok1„1tnru~ plltlc 
~1 mvălalu11"' • 

.. A U Jl .i\'A 1?0\1 ,1 ~EASC.1 ". 1ir1-
1w1 m1blicuth• dl! dii atri dlu Mol
dor.a. 111 li111b<1 ţ11rlf. t'<I a 1~n· la 
I uu~ll' 182!1. 111 do11u lun i d upu 
„ C11 rterul r<>rni11 1~-:;c" dl• III aucu-
1·,·~CT, CU III'' ln" I ('li 1•111 p<.•lllkl)-JllC!-
1:-lr, u 1 ac<>~a\ll J>t'r ···hl'lt.u!e - heb
d mruia a. ;icl.'ln-ş1 1vrm11t - o C•l;1-
I i !'1 J Uln.I' J!~· lri I pc- s(lp1ă111Ina 
tl • · ln un pr I 11i.11 mure. de l ~·l
i> :ni Jlf• an t '<tl1S1C'er.ll to i 1o;J (.,.-1r l<l 

ITHJlittl'ltl" _ 111 ulatu rnrc <'li c l'lc 
111111 lc l lln l' :-.t 1i1ln•· ~1 li•". ('l 'l 
c:ir •• ~\ IUirt11 v.1 1>rt•h1a ş~llilt• . l•'lt 
,1 11·v.irol'"'". 

P1·c 1e11ri1n'lll• privind l' 1nL111ulul 
• fau toi \'le 1i.sl!in~nlah-..aa-' l 'l..;Lifn
t;i1·ca dt>.1-fln! wuwt:1 din l a.ţol. olc
rlnrl inf wmJ.\11 <'lt'OScba ill' :im.1• 
n11n\1 lc in :ic<·'.'.t M.'11!>, I. "i\ .AA l' 

inh-e\ 11d11 ~i a ici o iwlt.:c\u..' „ ~un.)\. 
tiUl<1I~ t.1't'bt1111 tclrrr rl.c lurnlnnrc .J 
nrn1m5irc 111" nm11'tn llt1r. ' 
A~ 1tt11. p Hi.nnllc Albtn-t-i. 1w lln~u 

.nr1\•1tak•' p•1!1tlcc djn 11mlă l11-
llll•:1 şi „ b u ll·llnc dt> ta tl·atru I tf1it· 
biiului• \• 'r m.&1 '.'up rinde .. <:uk'
JMi L'\l >rlc<.•. liwt•ale, mt>rU!t!, nto
l<tI:icc: şi ,,( 11 hiloure allflrl ". 111-
1,'t? nc:~lc:1 „ p1wă1ulli tlesprc l'lrt· 
n v mi11 cimpulul. atit peni 111 111i1l 
bunfi IUCl'UI'(' li n1'm i11l.t11u i ol p I• 

nwtcJur, li \•lilor, 11 1:ilup1!11r n vk•1·-
1111l •r tl~ miH<t.!:-<', ., 1.·clni\l l11r. n Jlă
fh <il11r", cll -ii pcnli11 fi.' 1 1 -1 
\·1'lde<>·1rcn c 11!1.•1til•J". uliii• "m•1l>1-
n t1si I 1r ~i po~t ~•d lor' • 

l'ubhc-nn·<1 •. w1runc1lt•r t•h mutrll" 
ir1lsn ş1 <.':\ i11 ve<lcrik• t'!Jll 1n1htl. 
tlm· nu in 1•oq111l urnte-ti!i tl tln 1r in 
pr<>lt"clu tul :.11plh11 c1ţt , impt•Nnl\ cu 
i 1.n:ll'm1m lfh•llt' (' to .u\lnginclu ~~"I rle 
n··~•l\l •I M o lei 1\t'I S (! \'(ll' :;!11!><•71 in 
•111".tl ~1.!l1 l \r l '. nliHuri d•• m1 ,·n
h;rile. ,.ln •{1r lh.' sl in')lllnl dlc 1 .11'

t1c-ular." p •ni ru c 1rl s1• pl.it..::a Vl-
1l•rri1 ahnnali pnnw .w • ..slii11111ro:-1 
·ă. ~·pi Cl ;l \':l pt 1r.1 lr11l In
ii I'!! ·1 1 ;irc .... tor ~ni11l 1· v11 li\•,. lrt 
c·1AA lui uo hr 1111<1Jtr:1f ii ·nll11 !,le: 
inlmrn1i1•1 in mijlocul cnr'l.ll e dln;;ul 
\' iot.ft .;1 c·.m 11(' lri n•lt-vtit· irtlt•c:.- 111: 
m ii li" :Jlle t.•p rl!'H.!w. 

O ah:n\11, .t-f>cdulă act11'd11 c.11·1 u-
1,1n H /\:s!'lr·h1 J' cullavănl :o;\ll11h11 ~ l 
\t lhnlJll, 111'ftt ml ci\ .t"'-' 'i nlini.:e 
de :.lllUI ~lt:"!C :n=esll:i, h~D \la 
,.;i urma rlup a cel c:cn.tt d\.• 1-c~11 -

„ „ . fi~ 

31 



Propuneri pentru un posibil muzeu 
al ziaristicii române 

III~ llmbd, şi pe cnnle odce mo
l 1;,: ideal ii \'n <Lfia polrn·1L .. şi ca 
:'><J:;otq;l..? o d;it•x-ie ~ci~ a aduce 
l11niJa \'Orbit\ de .innl mult declt 
l>!lltu mllfonnc cil' romani la ţ!ro
dlil (]eplinil'~i. c.Llri.l cari ~lrilluci
turul ci inccpUL o imputcrniCl'-Şte". 

F:.'it~ urcpl ci'I dur>li cum ne indlrfl 
clrr.t !vll.\'\i!'I pt!nl u P" PUl<i tlo ~i 
nb. cnl-:1 din I . t l „;-1c.1n.•i refcrn·I. 
fi(.' şi a luzive la rum:"mH d n celc
Jalto JllO"tncll, edll1mJ1 Albinei n
\'E'.a în , . ._<Jcrc. S"l)I'" cl1!<75cbire de 
cel 111 Curierului. d~„1r ~ rc>m.ănll 
din re hvtan:lc st<t\u lut in c111·e 
fonfa s ·1 np,trcn. C 'l'11 c!! nu in
se;imn·1 <'ă ~\Mchl nu ar fi fost 
an mal, in .;1ceen;t m~tsuril cu loan 
.Ht'Jlade 'Rădul~cu, dt• dor;ntn de n 
lucia m folosul ll'l\lun•l şi ni cul
(Uni sale. 

Dac5 ln ·1c.t1sta 1wlvln \u, l!ll 51 
ne plnn volHlc şt .snci:al vederlll' 
s,lle ".·nu mal eons~·\•4.lartrc şi deci 
mni pu\ln c .1 l.,..r.ftl in:·c. .iu cx!slnl 
~i 1,1nel • rloml!•ti l în t•nre n deţinut 
inllld . ' ·11 .\r Ist e; i um c.l • gust 
cum t·r 1. in J~â1 l• I'\ cu mul ·, 
hrrnc a n J\n1 :s - n:prc:ln N. Ior;:i,1 
In „T• lo„la lltw·aftu·ii r•J•nimeşti 111 

w11c\1f ul XIX-iea". ""' · 11. p:i~.11 t 
- A~1ch I ~· pric:'imu sii ci · ·1 cim 
capul loculul 11 lue1-:lrc l1po~ afki\ 
mult rl'iili bună. pe hh·tle trn<c. bmc 
l1•-;ut:1. C!U IJ• 1·.:- el1.:.IU'.Ulte. u$narc dl' 
iQl••lb) cu :.1nl1i mir~ c:uvlnlt;? ţ.Î 
o impn1•tu"l' l c.„nic!H>u.'ili". Ctllm· vii:
n• 'a t·" sl.t;i}ll'n d'lul reprt.•~enlind 
v alh n/4 •• hru, un triclenl, lauri 
ele., Cll mscrli>I rn „ 1'arlle .S!><:l tUt<'", 
SC pai t• cti • (Oe l dC.'<t:naLâ rle mina 
lw. 

Sub :ice.'lst;'t v1~nela. s . rnl.J >I 
a l (•~utărilor el. „~rn;1 in 
primul numnr din l IUnie lfl2.9, :~t 
_J\ lbtnd ro:n,'meştl"'. art:colul PM· 
gram I nlllullll ,. foai.P1te 1'.'llt•intaro-, 
prkn NH'<'. ln ul'lna unul tur cit> orl-
7.1•'ll ll!fupra F:urop!•J şi a c·•lorlallc 
p<11 li al,.. lumii din vremea „n. 
A 'l1tch1 lri'lg.•tl conclu:t,in că .• se cu-
1 ne cu ind11ite pa~u.r1 şi si1~uinţc 

41 ne porni 11prl' cişhnare in parl"<i 
celor mlirzintt•' Ac··~la t'l'U şi 1e
lul lH•mflrh prin lnflin\l!re·1 s;a.ret.e1. 
lnrlclung nr;:•cpl:1l.ă }1 dorth1. m.j-
1„c .nJr.,1tilor prin riu·e <;;i p 1 ... u1 
m1tm no!]j1h·:1 C\IOUl.1'$\e îmbunăU\
Urilc ':I ţnalnlărlle mln\U uro~neşt1. 
precum .şi c ir.sul lnlimpFtr1lor Ju
m ·1, dr r~r. lt.• t 11 o:nul t1!11•nft-. 

Relu:nd şl ch.!i!vol!t11d ltlc<'n. ln
t 1·-' fl1~c\ mc1n. wit·~. cu prudeitit 
şi .TI kratia ce-l l·n uc\~zom. A.bn
chl a lfmga · „Albiua romnncasc::1 
m;liiz1 lnti1 \ Pdc luminn ?.lll:l, ~I 
t ner lt .<;ale n ip! lt" c~ca ln t1s
tenitoa1 "a ~ cnlii1<1rlc ~hi :;I mii 
de Uori. cu lclul'Jte \"71psell ş1 ml
r~-mc impoclohe."!: cimpul, p 1'l! car • 
l.l \ t " z1>0:11'L'. ins·, numm ncrll' 
fiQl'i 11 \'or fi plftcu l~ cnrc uduc: 
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mani şi vinâec1111l' De însăşi a ci 
bllntlă f'lr~ pm.'ăţuilil so vv krl de 
cel.! ce. subL amAgitonrca rrumu
st•\ .... n.scund f.armce şi \'c11m în si
nu I 101:11

• 

Jn cel dlnlii număr. vedC<l lu
mina Upas·ului :,-i poezia lu1 Ch. 
Asachi ln tltlllat:i . /\lbinn şi tl'in
tu1•ul", rlln care s-a ln:;piral şi 
m.,~11'\-u I gnz<>tci · _Este Albinei dor 
~i lege Din flori miere a culeAe · i 

ln primii trei on i. „Albina " s-a 
1mprirnaL ill cundllil cc Iru.au inc-".i 
muli de dorit. ca lllerA, hirUe şi 
p:i:ţina\je, la TlpoRrnfJ<i 1ll ltmfl0he1. 
Ch,:><11·ghe Asxiclli, „om cu ci deu.~c
bil:i Culh11't1 :rrti!:tlCă 'I f!n Îllll'
le~hor ;al frL!m<isulu1", nepulin
<lu-:;a impl\l:a cu slluo\in s-a luplat 
~ă-'Si intcmcleze un s\abiliment pro
priu, , in st~-ire <le iii da altfel ele 
lucruri, mul îngr'ljlle. şi polrivlte cu 
progresele urle! din aplls„ („Gh. 
Asachi. tipograf şi edilo1·-, c11nf<>
r•n tn prezentam <le N. l org\I 1.1 
Arodem\a 1•(1mi1 nă, in ! 7 Ct-b1·ua-
1•1e l 912). Ast !el. la 23 dec:L'TT1-
bm· J lllO. obtlnen de la Divan un 
prl\'llegiu de monopol P" clnclt>pre
zecl) ;ml pc11thJ llPof;rnrte şi pcn
ltu li:r>~r-tfle n„ la ob1incre;i apro
bnrii s .;i muJ scurs inc1i un an cu 
11rN:urn;-e~ maşintlor, 11 malt>dale
lor -:· m~l.cl'ilot. A.">lfcl Inert, „ A l
bln11'' a l•'!Slt dt> sub tca.~curtle cele 
no, abin lu 1 ianunrlc lff:l2. iur pri
mele litogr:1 fii, ca u·e l\fÎ rşlltl I nce
lula„I an, in llln;i no!C'mbrlc. sub 
ingrijh't'n lu! Dlrni1r-le Cnnleloos 
f«•man(t'i. cpnducMor IC'hnic şi 11 
lui Fried 1irh n nrrman mnlsl 1·u ar
Usllic 

lntn.• timp in..;l; ln 1831 în „ Pn
vcl ~I Vfruinta". ~arto rradu~fl $1 
l'pilnl.il ntunci pt>nlru prîma data 
i n romănl'~lt'. f'tHlL'U"P di>ja „ i.lnm
pă Cl' 11 inC1i \1~~1 pi' "cc.•I dol nmo
rt-1.i". 

l n Tam Romltncascfi. toan 1 Je
li arie Râdule-;cu. u1mînd ~xemplu.I 
dl' pe.'lte Mllrrw. ceteti $1 ci ln 183:! 
un teasc: de hlo~rafle de la C:v·a 
Ila~! P.;>p. 

Pe lingil gatC!U\ şi 1mpllm1'ntt>lc 

ci. in Jmstitutul Albinei - cum is! 
nwrrl~c Asachi stabilimentul ti.Pu
grafi~ - mai apăreau şi calendar-::-. 
CU Yl~nt'te foarte ingrij!te, C:Olo.cat;
dc mmn etl!lo1-ulu1. Chiar la sili· 
ş1lul anului HJ:S.! . . Albina· lu 
AS<!chl (anul 1 V. pn.1.:. :i9î) .iduce~1 
ln cuncişl lnta cititorilor cum că 11 

:1părul ~n C:Olendar de perete pc 
anul l833, lltoi;rallat pe hir11e ~' 
„ pe basmale ele moadâ ··. 

'l"r~lnd PC8lc 11 in~re<1ierllc ce ln
llmplni! intru a sa ma~aw, muli" 
datornic •• noul..ilii intrcprmdcril" 
foaia din la>I 11 foo~ s1Jpu.o:i1 • l~ cl~ 
tc\•U pre!ncerl (Îllll to.'lre cătr~ a so 
Pl'OJ>O'L.iloare lmbunăla\tre" meii 
n$n curn arlîk1 eclitorul ci ln numă~ 
rul 911. din ·J dec("l!lbric ltl30, „pu
tem _ T.tcc ~a prin acest mlJlot s-au 
r?spind1f intr~ t:t!lllor1 mulle folo
.s1 toor,_. cunaşlln \e". 

Tim1> de ;1p110a1Y.? ti·cl dl'cenil .1 
scos Asachi ~zei...i Albina lărg.in
du-1 progl-arnul lnltlnl, m \rtndu-1 
r1,rmnlul. 11duci11du-i mereu Tmbu
n!1ta1lrl in con1tnut ~I form1'. :idnu
~mdu-1 suplim('nlele p1r ··11L-;e ln 
1!1şlifntare d.'l1· şi allt> publica\li, ele 
.'lllle s~illlltoore, t.'(111at~ de acelaşi 
rnst1lu1 al Albinei. 

Chlo1· ~i atunci dnd .,.inrivnltul 
redact4,r" st:> \'edeo ne\'olt s (1 in
lreruµ.i npa.rl\ln acestei Coi folo
sit. ia··~ de Db.$le şi nrlucfH<>arc de 
t:hl.5te m<>ldovcnl101·" , cum 11 callJJ
cn loon Hellade Rârlutescu l~Cu
lieruJ rnmitnesc", V. 1833, p. 133) 
- a?n :.-a inlim]llal, de pildn, vt·c-
111c do o lun1l şi c~w1, din c11u;:a 
hole-rr i, iii vnrn Iul ta:n. upo1, din 
cauza 11rcut..'1tilor mat.:nale. o rn
mulate de :m ln l8!J3 şi ia1·Mi opt
"'Prezc.-ce lu.n I, de ln 30 tuniL• 1 n;-15 
la 3 ianunrle 183'7 - la rt!luarea 
el se îngrijea ~ii J'eln, pe M'l.ll'L e
venimentele mul lmportant1• pairn· 
cut~ in lre timp şi su 11ducl'I unt' le 
imbunăl.6\ iri in prl\'lntn !ormnlului, 
u mărimii literei ş.u. 

Penh11 a !nce cunoscute in str:l
inăl.ale pmblcmele ce-1 [rnmintau 
p<? pnlrioli! din Prlnc:1pate tlar ~I 
pentru a-1 interesa pro acel b!'llerl 
obişnul11 sn clleas''fl d"ar 111 Umb1 
:>traine. din I 831 au inc:epul sil 
apari\ „1 în trnduce re rrvncezO ar
t IC(llele şi r<'mt>nt.nrllle politice din 
p11J!i.nn lnlii iar din decembrie 1833 
a devl'nh hlhngv ~i tlllul 

Mni dHfclln incă decll trnnspu-



n e.rea ln Crance~/1 li apărea redac
torului rl?rlni:ea in romlin!'şlc a 
unor termeni not. r>c care. p ,\t,L1 u 
a-1 Iace m•c:.'Sib!ll, ii cxpilc11 :.c1u. 
de c\I toiul altl.I pilrere decil EliRd 
ln pri\ 1n~a neologism<:lflr, inl11cul ri 
unele cu\'lntc .,barl>m·e- cu nltt•lc 
rc;1mi'ln~l1. Hnn~ft>,'l1'c in wchllc 
manuscrliţc sau dlr\i lipllrllc in 
l\foldo\'a", luind cn exemplu nreaca 
wche („Albina rnmitnească", l!l, 
lllll. p. 12). Moonlll;ilfle de per
rec(lonnre n limbii deveneau, de 
altfel. un leten de clispulfi cu ga
rota din Du<!ureştl. 

C<>rpul Inii tle\•enlnd neinc:lpfHnr. 
tlln 1"33. c::onfonn in\ele,;;:rll din-
1re srntuJ :idminislrntiv e x\1'nnrdl
mu: şi propn et.nrul Albincil'. înccpt" 
sit se Llpflr·eascfi, de clfll.111 ori pc 
saptămînt'i, in numol ~00 exemplare 
.. Bulclln. Foaie 0C1clală ". Urmca.dl 
de la 14 mart ie l ll37, ~uplimcn1ui 
• , Alăuto t'OJT\ân~<icit'', menit. C\lffi 
~c nr&Ln fn In.ştllnlnre, „;i odlmn ,i 
a lmpărtclşi dm·Hori lor liternturcl 
n.'llitmate productu nl~ genil'i 
cluh ulul - ro.d11e in pro~l\ sau ln 
ver.'i\11'1 şi \ rl~clnice de a n ndul\e 
ln cunoşljnta pubhcu lul''. P<:nlru 
.!>c,urt Ump, căci este suprlmalu, la 
I sept.ernbrîe 1030. din p1·ic.ln::i unul 
articol despre „ W lest''. • tradu~" 
din rusc~le de Mihuil KoAălnl
ceanu, care -.i pr<J\'<>eat protestele 
co.nsululul impâritt~c. 

AC111ul! it1 alunul impilnirli \'ir
slei. conslclerabllD p:mtru o itm:clă, 
de 7.Ccc anl. _Albm„ romanească „ 
iş i încheia epocu de incc13u1 şi do
bin<l('d o infll.U~ 1·c nouri. Primul 
s(.'mn : ln suplfrneniul nr. Bii din 
:~O noiembrie ta:1a. pt1bl1cn o ilus
trn~ic, pc tontu ln11mco pa~lnli, ln
Iâ~işincl o pagodă dln l ndîa 

Dar crn marilor schimbări inccr>e 
cu I ianuarie u 1intlt<>r. cinci ie•2 
cu tlilul cules în intregtine cu ca
rncte1·t' lflllnc. într-un (t)ttT\{it nou. 
cu o „ndătl&ire" de o l.-clmc n 
materiei. "din care o pnrte numi
ta Cellclon. t ipări\f1 pe un tl pnr mni 
mic, va fi meniti1 cxclu.sf\• litero-

Propuneri pentru 
al 

lurll naţionnle ~i st rein<!. mC$lt'Şll
~uJ·llor, indubtril şi comeqului ". 

lnil'Oducerea rubricii pcrm;rnent.c 
n fculelom1lul reprezint~ un c~eni
meni cu hnP.Jicntli multiple şi dl' 
du1·ală nu numai p2nlru "'"ll)fnll " 
ci ~I pentru noile gettrrutii de tn-
1.clc s1 zfare. Treptat foiletonul i11 
{tCCL>pllunt-a N1 din sc~olul trecu 1. 
dl• ln t:are Aenul salhic cu ncela~I 
num~ n preluat cl11nr l<.>cul în pa
~mu. n dC\·enlt ptlnclpalul mlj loc 
de • alra~ete cons!nntti n unul pu
bl11; mai larg, prin n.>durca: rn lm
duc:ere, a romunelor dl' succes. Pe 
!Inga Laprnr cf1 stimulau \•inwron, 
ucP'lle ctl~·(I, lrrm(hil te in „cpiS<"Jn" 
d~· • :;lirneau ~I J:ustul lecturii 1,1 
cn1cgoriflc ce nu puteau clU în ori· 
~Ina I pe l\Cl'il tor li străini. Con tind 
P.! un public !.LabiJ, marile ga-Lete 
vor 11'\C&p~ sfi inct1 rnjeze ~crlllo1·i1 
oul?ht<)~i. cleschlzindu-şl larg pa
ginile hll'l'nturll orig.jnule. Pe lins:n 
produc\illt' literare, rubrica cu nu
mele autuhtonlzat in „Coi\aw sau 
.. folşo.,ra~ mai giizduta. a~a cum 
pll\nulşe de$chJziltarul de drum 
Asachi. Iur>tclc (le ii;lel ale li1npu
l11I, arllcole ce unnăn•au st:1 tac11 "' 
educa1ic cullurnlfl, rnornll\, s:nu, p;>r 
şi simplu, snn1tarâ 11ubUculul cill
l nr. 

LJal)l'inrea tt1ilCltlnUll.ti ~ i 11să, l'.lU n 
r '\' 1lutirma1 n11mnl contlnutttl el -,1 
111rMlşn1·ea gazetei, marcincl. prin 
amplasarea su pc ori1.ontulil in sub
~~lul paginii, lrcetre:.1 ln un nau 
tip de mti<'hclâ, proprie ~111,1:!Le11.'ll', 
dişLLnd::'I fn\Ii de een ca\"tc .'iau chia r 
de l'C\'Î$(;1, 

Cu Hl39. A!;ac:hi incep:?a sa li
părească in lnstit11l11J Albin~i 
• 1:0000 Sătc.iscă a Prlntlfr.ilulul 
M<•lrlovll~. punfnd in <•Pltc<ire o ini
th1llv-:l susţlnulfi de Sfatul udrn!nls
traUv Cgu\•ernl. incuvllntall\ de Ob
şteasca Obkinu1tn Adunnn• ~i in
tă1 ilâ de don1nllor. lntcresul ce i·l 
purtn .!.lutul se uxntrcn prin :.Impia 
prezent.an~ a cuprln.-;uh11 : " Publl
cnţil etc \rin;,.ltrl, tlc nll"t.<l~llri, lttŞfl
ir~11rrild rirm t•lrd 1k'nt m săre11 l 
(s.n.), lnşUinţnre cu privir~ la epi
demii şi ep17.oohi, pn:\urllc aL'lico
lclor •lin come1T. Va Apare ln 
(J(!cnr~ duminici\ ~I. <.1ncf1 inl\ iul st! 
p r t!CQn! l a C!I necar<" Sll l CU .Pl'StC 
50 Jncultnrl ~u fi<> oblii;;:1t n se abu 
na, .!IC \'U d:[u1a gratuil, ca supli
ment nl „Alblnel" 

Printr-o invQială (ăculă de 1;;1,1vcrn 
cu a ga Ch. Asachi. p~vpi·iell~ 
l'J t ceM d1nLiJ fabrld <.le hlrl!edlh 
:\lv ldo\'a, Frnua sătească 'n1 ft li
pi'rilă pe „hirtlc mtlldo\'tmea.;că ~I 
u,n toate in ea. atit cuprinsul ci l 
şi Ji tcrel~. ccrnl'nln "ŞI hlrllu sunt 
p1•qcJjjtf?rl n indu1;lrlel naţionale". 

Din 18'40. in11i1rc1mn cu r ... 'tlocU1-
1 cn C?I va fl M. Kogi1lnicc;mu. 

un posibil 
ziarisdcii 

muzeu 
române 

În P.'U~ltil, Vtind să Cac;i A I bina 
lQI mai mult pe placul citllorllM, 
Asachl li nducc. ln 10-10, alte lm
bunăUillrl ale formol ulul, cu prin
sul ul . ~r Liparulul. ln!:i!pind cu 
I Mai &J)Y.\.'l.r1 se \'O tipă1•l cu ctu•nc
Lcrc n•JI :;ol \'ii. Include ,,„ rintl , 
robrki c01 L.exfcogr.tflt:'. Mod.6. Ten 
lru şl ObM!1'\'31i1 meteor,,logic<". 

I nn·ind in al XX-Icu an de upn
ri\ie, ga:t.cl.n îşi inşllln\a Cllll<111ll cil 
' '11 cţ&ulu „s!l cule.agil schl\e r.Hn LI· 
leratura 1omiinească i;;i slt de7.mur
mintezc odoarele preţionse ale U.· 
tonei şi ale tlml>ii, rare ?.ac in dn
cumentclc- ~l cftr\ile vechi" . 
P~ lînsiil publicn\llle noi meni l<i

nat~. :iu mal apărut „Spiaullurul1' 

- „Le Clnneur m•,ldo-\'alaque" 
(1114.l) foaie ştiinţifică. literarii .sl 
lnduslrJalll, ~redliruitil f.rJarte bmeu. 
dun:1 aprccl~reR lui M Ko~ulnl-
1·cMµ. şi .• At·hlva Albinei p::intru 
nrheologr~ rQmflnn ş1 industrieu 
co aprilie 18'14-!2 noiembrie 184i). 
supliml!l'll extraorcllnnr ni g111.clol 
(rlisl rihul I ciciaW cu aceasta) C::'l)lSn
cnu „arhwlogfei Tflrllor romitnc l$i 
mYt-hţtilor insuşilc spre imbunl\111-
\lr<.-a lucr 1rli păminlulul i;t 11 ln
duslrll nnll1>nalew (.Albina 1'<>mf1-
nea.'lCă". XV IM:J. p. :J!l71 ~i pu
blicind. dm cinel ln cind .plnnurl 
<ş1 fh:urf llt<iiţni.flalle". 

Grlin lui A!;achi penlru a.sr.tPctul 
artistic şi mt)derni;mre.i mUle111celn1· 
cte informnrt! se \•ăde51e s1 in c<l1 
tnrea. In Jn.-.ututul Albm<>l, n foit 
J><lP.UI 11 re de!rli na tfi lmurl m li ., koa
nn 11.lm!!I", np:ll'utn ln~re 21'1 ;,op
lt>mbrle llNO şi 23 clecembrfo 18 ll 
'I de la I <ic'ombrle 18-lj pir1a J.1 
2'."i şeplcinbrlt:> 164.6, una dlnlre pri
me.le revi.t~ romime?Stl in care IC)(
tul cslc insnt1t du 1lu!>lmLil. 
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Propuneri pentru un posibil muizeu 
al ziaristicii române 

De altfel, mui tootc foli e şi rl.'
'lsleJc sale - cum 1·emo1·ca lsto
r1cul de ana Gh. OprCM:u in \'olu
mul I din • Grnfica rnmimC<ISCil in 
:. ·n lui al l\LX-lea" - nu supll
mcnL1:> ilusl rn te, exl'Cll late dupi\ 
procct.lcul Uto~rariei, in creion sau 
pcnl!il. rcprcl.enlind porlt't:lt>, in
s•111le de not~ biogral1cc, scene din 
ltnos;ina\le, lnsplmle de ie.::enllc 
sa~ ~uwh: d•tr .ş! s:!cmo de vial{1, 
peu11~Je şi nltlnumc.nte tipice dtn t.ard 
Şt ~hn lume: ele puteau fi sco.'l.~ 
$1 inc:adrute M•pnral Deilule insu 
~rnnstituic ad•~\·ărate ilu.,t raţn ale 
arllc:vlelor, lnwparablle de ac{'j;
lcn ". 

Nu_ tiµ.i;~te nici <> C(ll'espondentl1 
cu c1tl1orli. ~~k1 publlcind clte
od<1lă scrisori ale ace.stora de rl!
gUlă elogifJ.'lse. clar cup1i1i.dnd ~ 
„unele susestli-, cum ur n pubh
Clll'li'(I înw--0 miisuril mal m.ire ~1 
~erlcrllor orlcinole în li>c de lrn-
ducerl ("Albinn rn.'ll5nenscă" 
X Vlll. 18.JU. p. :!} ' 
. Vor rt fosl pre 1 puim~ sau nu 
1nchmJun:< eh: afri11::iit<111re ofe1 l('Jţ> 
Ue pie~c litllrnre aulohltme, de \•re
m~ ce nu o ~ingurâ dulă in<tinte 
rt.'<laclia anun1u~e, ca in numilrul 
de Anul no~ 1845, c,1 sr pune ln 
dli;po\'Jl~a tinerilor lllern\i „all l 
p~n lru rnut!letnJci1•cu !nr Cil şi nen
li•u ajuto1·u1 11cdacţ.icl". 

Cu l<kitc incercărUe de slimul:u"C 
a abonării, lncluSL\' publico.rea incil 
de la pJ·imuJ num:tr 11 numelor 
• b1 nc\'oltori lor p1·e.numernn {l". cii-
1·11ru ll :;e clL•1;~·hldM pu-.lblllt.11 leu dll 
n râmî11e, ml1ca1· in Celui acestu, în 
isl()aic. cum numărul acestora con
UnWl s.i rumina mic. - .„llUiJ\1:1 
!uml a:iernun'1l'1are cu cea a Cu
ricrul1,li din IYluntenin. l'11·cn HiO u
bonametile lu un tiraj tle I OOO c
xcmplarl' - redaclm·ul s1• vedc;1 
nt•\'oil :.'ă ceiuil. la 7 iulie 1833 
„p1 ijinu! gcncr.nlului Kis.'ll'lc(f, p~ 
lllOl{\' cfJ „A lbinllN fUSf::iC l)ÎOU 
:.tunel or~Hnul cinnuh'll pcnih1 
purica admlniskalivu. 

Dlnlre c,,u1.ele care explicau ,. pu
Unul succeş" ol pubUc11ţiel sale, 
Gh Asachi invoca una !'i·n
goi·a . clirluu!tGtlle „c~1rc se opun 
ulvlUv.a\lunil umd popor. care fn
ce1>e sii invcţc ta vir!;I:\ înaintată·• 
Pen lru doblndil'ea fle abona.mente, 
el .o;e mal ndre:>eaa.i ~I SfoLului nd
minl'lt l'aliv. 

Ritspunsurilc p:clmltt' st11l contrn
dlt1t<ll'i1, dn1· cu atît mtil senH')i!l
cauve pentru condlţla scrisului in 
limba romănA în perioade de m
cepu L ; 1 ga1,ctelor noţionale. Astfel 
g!!neralul Ki~clcl.f, dU\)ii ce p ro
mitea plalo nbo11a.menlelo1• in r!!S
l :in\ă la Al bln.n şi suplimentul ci 
<lflciaJ din fondurile F;U\'ernu\ul. 
Ulcea npreclerc.a, gr~llii cii moldo-
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venii ,,nll vroi~ .s;i cil~nsc:"1 gn
zetc scrl~e in limba lor" ş1 p rin 
w·mnte . nu p<)Jte da Wl splnjin 
rul~tant1u1 impotrlva V<1ln tel nces
l••ra 1'icrcfo:1 in!o,i din vedl!re fap
tul 11.t •!t'Cll!lai,l p\ipuluu1 1 i;e 1..1cl1•L'
sa. IOL 111 limbu el, şi O{iCir>.:>ul t;ll
vemuJul rll'>CSc „ Albina Nordu Im·. 
C'.trc ar rl 8\'Ut mutt maa puţin te
nUot dedt wAlblll!I 1x1muncascu·1 :sn 
COllLC?J..e pc o caltl(t prinih•e 

Pilrere:i molduvcn!lor e~a 11Ue
rită : - înfiinţarea gazetelor ln Jim
ba molduvcneascf1 - se arutn in
tr-o fCţ;Omanclare către Sfatul nd
n~nl:.lrul I\• - tm fost un nşc1.ă
mm~ cure umplus(1 de mulE1 mul
lămlrc ş1 mingllcr! P!! LOli cel do
rft<>rl de luminar i ,, lnudu 1>n
trl<-i. p1 ln im11.11 ta~1rca cu Jnt<>rc
.sant.-. t.sloni u \'l'l.!tnli, cu mnralicc 
~l pluC'UU.• invilliliurl şi cu imbu
nălăţit'il<.> ln f~liuri de ran 1 uri, pl'ln 
c~1·~ st1 inde.mîne.1zfl bunn pili·cct"rc 
şi mdustna oamcnilo1 A!>f>l aşa 
p~ccum nu csll dt: tăgăduit c.i ace 
tC>ak'. t>rln sirgull<.1;.trc şi curnpf1nHu 
l!lcr-;ue. nu semănai sumin(î' vlidlte 
acuq1. ~I din care sii nădiijdllitn , cu 
vr1m11. un J'Od SJWrlt<1rlu, a se in
cetnw. llpr;incf pc nlamul de un 
a...Jmlne.1 bun. l-au păt.run:. de 
adincf1 ni1'.ll.l1ici unc". De acce..1 sem
nutu1·i i l'indut·tlor d1: rnai 1>us se 
pr01u1111n11 penlrla li.larea sub o pro
lcc\le spt.>clalii n acestui aşel'.amint 
nPlăcul si de nec:firşllă lrcbuln\ă 
~en t ru .o;lnl ~i pentru obştie" şl (l

s1 gurlll'C<l unor miJfouce !."lire să 
pună l't'Ciac\fa lu :i<ll>posl de rmr~u
b~. a!>lfel incit 'iii „ l)o:Jlft inr<'P<' ~I 
im urmeze lardşi 1lplirlrt-:l g711,->lei . 

A<:esll' ccou1·J la dt·mel"'Surile lui 
Asachi :iu mai muli o Yaloarc slrn
bollctl 11ent ru dl <le u.ni1uri pruc-
1 ite nu p()ute !I w>1·b•I alil..i llmP 
llll. cu 1""1tc ordln~le ~ale ci~ cil·
mulre. crc~lel'ea numărului de abo
namente a Cosl cu totul ncinscm
nală Va n sen•it ~I accar.lit im
prcjurnrc- ct1 lec\lc Nil l<>rulul c111't' 
lşl închl1u1lse câ n itazelit M! ponte 
r-Jspincll sub presiuni adminlslra
ti\•1:. Din multe \inuturl ca Galn~i. 
Succa\'a, Vaslui. plrcfllabil com11ni
c;1u mlnir.Let'Ulul de ln leme că nu 
s-a abonat nimeni. Dor ct!l mai 
concluden L ra1ninc cazul fl<>rnanu
lu1. unde •. Albina'' avu.o;ese pină in 
183:'4 trei llbonati. lur după acensl!l 
dată nici unul. 

l n l'i l.udiul S!iu 0 C!! cHlsc l,lcne
mlia Unirii din Moldova" publi
cat in " Anuarnl gimn.azlulu1 I. Ma
iorescu p.· anul ŞMlar 1918-llH!l', 
pag. 3!l, I. Mlnea făcea <.'l'n~tntarea 
că „majorltalea abonaţilor („Albi
nei" n.n.) crilu Cuncţinnaril stalului. 
Dar o com:luzie peslmfslă s-ur fi 
pulul trag<' âe n ici numai <.lac:i 
„~coala nr Ii C<n..L mul mulll'i, ciici 

veche era. dad'1 ar CI rost mat ge
ncruln „. 'l'ou~1 lumea cu judecată 
uşt.·•pl.;1 de 1n culturii. cn alungind 

intun .icul ncştitn\f?l. su <inttc zo
rlh frum11J1><! ale unei :1.1le mai 
bune-·-. 

Cu 111lul alla <iru iru;/l opt1cn lui 
V. Alecsandri, cure re(erlrJdu-se lu 
a.nit premergi! Ivii rcvolu\lei d<' 
ln UHB. se plingca. in cuno~lln\a 
de c:i.ut.â. de ceniură. cc punea pie
dici raspincl1di cullul'11 prin tµJZCle 
csi cur\!. „ 111 ;nleviar. - :;pun<?a ol 
în p111•fo\u h1 scnerile lui C. Ne
l!l"\11'.J.t - <.lemnul de luudi1 Asachi 
:.e inccn:ase o funda o llpo&rrule 
5i un jurnill. .. \ lbina 1V'mâne.1scil."; 
insi1 acet1 Up<>At'ilf1c 1.ckl'n in ne
lucn1re (lin cuu1.a li{i..>cl de ITl1l terlc 
~I b1oln .c\lblnfi ern condnmnnli1 a 
culc·~e miere numai rllo florile gril· 
<1111:! domn.-şli. t1 era 1>p1i1 de n 
rlt·~lepla <ml11ia 1mblil:ci cnre pe 
lu llHO se prv,1,an ta in n~h li guver
nu lu I sub fonna unul tn()n.stro u
mt•nln\ătnr. dur îl ern permis ~I 
chinr Jmpus u relal.a numai cere
monii!<.> de Ja curte şi de l::i consu
latul ruŞ<>Sc„. 

Plnc1 şJ ci\1•11te de tnvii \.hut:l ele
mcnl arll penii"\! şcoli şi cnlenda
rt-le scoase la începutul fiecărui an 
erau marcate de cenzurn. care „ U· 
nea Jt'!Cul şp;ulei lui Dnmoctes de.1· 
i.ul>w c-11.pulul !iec!lru i <ml•n"' 

De nici. Indiferenta publlcii latn 
dl! proâuc\iilc trroute prin foarfe
l.~le <.-i . 

Ruporlinc.t cnnţlnulul l!'l:tel el din 
ln~I la nevoile· societ'd\11 din Umo11l 
stm, 5(! poat.e <1rirmn cil rlncii pinii 
prin 10'1.0 vlu\n cullumln din Mol
do\•n n găsii în „ Albina romAnească" 
lndrumătorul de care avea n~oie. 
în :inii urmi.Hori acest rol n reve
nit noii l'!t'neratll de r('vl-;1c. SC<la.Se 
de" M. K,Îl\".ălniceanu ce ~u nro~:i
J?nl c11 lndruznenl5 iclelle ci.\ hh11.i
t oll"C ale vtilc.>-'U'Cl rc.\•oluţli . 

c. rnclucJc nli nani ru "W•l uU ~ 1-

r!Pn lă1·11 lui A'>achl ~i li Mt.elel 
!'lile ~te etichPlare;i 1'<'\'olu\lni de 
lu HMl:I din Mnldrwa. drcot <'fedul 
unC'llktlol' cilorvn tineri hoierl în 
ct>nlr~1 cltmulrll. carc-, prin Sntq
l"!llele 'i eneri:lcele mAc;url luate•· . 
• n inlimplnal n<'Tloroci rC"n re nc
Rmi1i~l1 Mll' II rt'vftrs;u M\.lflro i'ia
l!lnlcllor JîicuUot·I al Cnoilnlel". Tn
ci~ „bun;1 rindutalii ~i linl'l~a enr 
i:-au 1·estatlll'1\lclt sor€' mtnlrlicrcn 
publicului rrcunosciltoriu"' l~AlbinZl 
t'nm!\nt>ascn•·. >.~. 1849 p. 107) 

Dc-;I a c<lnllnUal 116 aonr~ Pin~ 
la 2' 1 noic1mbrJe 1Rli6. c~:i rllnm 
foaie romiincawă clr cllncnlo ele 
i\Ill<'•W. ingncdilJ\ rle P"rlmelrul in
~ml ni pnllllclt 'lficlal" $.I rle V"
dt.>rllt• :mcinlt> dt\pflşi!e de renl.Hîi\i. 
ni<' 1·crta.ct-0rulul. nu „ r<'W~IL i:l'i 
mni r<!-cişliJ!" Influenţa plerdull\. 
l nnnl rile ndu$e, chiar şi toilelonul 
Pl.'lmmTent in care Asachi isl pu

SC•<? an.uri spcranie. au fost i.nc-.i
pahllc ,c;n e~nle:..c forţa ele al rac11e 

Dr. JtotUl'o ŞERBANESCU 

(contlnuarc în pag. 4'J) 
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PRESA 
o manufactură de revoluţie (2) 

III 

O deviză sacră : 
' 

libertate, egalitate, 

fraternitate 
Exprimind csen\n cumpcmenll.'!J 

rxmulut•e a revolull{'I. a dreplulul 
suverllll al popc-.1rului, trindn libe>r
u1lc. emiJhatc. fmtC>rnilate a COJl
sllluli o teanA p1 inel pală şi fl'l.>c
vcnli1 a presei palrl•JlitP. ~re n 
lr~insformat-o din concept teoretic 
tn plntfomiii de nciiune p-0litic1'1 
J)l"nc!ică. A!li•1nnrc."1 libcl'iâlli. cf:{n
llUlill, sU\'eranlUlt ll popo11ulµi, de 
ct'I re Re\•olulla franceză in anul 
17R9, a căpAlat o lmportanµI i:slo
rldl mondial ii pen lru cri5tâlizaren 
şl dezvoltarea conşlilntei cl\'ice 51 
PQll t!ce a na\lu n1 lor moderne, 

Louis de Salrl t-Jtiş l, 

L'E:SPriJT D& I,,A RE VO L O'l'JO ' 
(1791) 

„ Un po11rJ1' cstt? 11\.lm· oi11(l nu 
(ltt8lt! rr <)j:trlnw.l Şi cuc;e.rll, cgnl 
vinci csli.' suveran. dt-ept cind cslt! 
condus de legi ". 

, Cind to\i oamenii vor Ii Liberi, 
t:I vor II egnll, cind vor !l ega li, 
el \'1;r fi (lrep\ i-. 

l\Tarat. 
J..'AMl ou Pl-JU PL FJ 

( 111-. Gtlfl-G7011792) 
,.DrascJSll'.'a de llbt.!l"ttlle ~e in 1.e

melază r>~ dragll.'>lc., de egalllale ; 
dai' dragost.:a dt• 1.'i;lnlllatc se g:"'1-
~'->şlc ln in1mn C'lascl<Jr de Jo.ţ ale 
1><>pc>rului, pe car\' l•latc celel~lle 
li! dlspreţ\Jiesc şi Ic oprimă". • 

De!fmoulirM, 
LE V/ BJUX COIWELl ER 

( 11 r. 4 f/193) 
„ l..lbl!t"latea nu Ul"l' nld bătrine\c. 

n Ici oopUilrie : l'a nu nre rletit o 
\'ir.>lit. virsl<t ftirţPI c:I \•ilalllAtll. 
Acea tă llbci·tate PI? care (> :id11r 
nu-i deloc o necunoscută. ~oi lup
ldm pentru a apărn hanurile pe 
c.ure ea le dru-uie celor pe care n 
lnvncli : ncesle punurl sint Decla
raţia, dl:epturl.lor. rlulceala tnaicl-
mdot• republica ne, f rateroita1c11, 
siin1a C:"galltnlc, lnviolllb!Utttlen 
t~rhlclpiilol'.. 1111(1, aşadar, urmt>le 
pa')ilor ace.slei ?.eiU\tl : ială prin 
C<? h'ăsllturl disting poporul in si
nul cărula Sl'llit5luieşte libert;ih~n. 

Dacii p l'in liberlale nu inlelcge\I 

cn mine prlnclpillc, ci doar o bu
C'.•lă d~ piatrii. alunei nu :i e.'iihliit 
niciodată patimă mal .stupld{1 .;.1 
mul scump plfttllă decil a n.xisti".L.. .. 
Xu. llberlatea. ncea.stfJ Jlbe1 tat.: 
1·obc,rilă clin lnall. nu ~te deloc o 
nimfa de opera. o bonelă r~e. <' 
ciimaşfi mvnltiril ~nu n zdreanlii, 
l.lb1?rlnte:1 esk ferici 1·e:4, este rn
t lunen. este cgollialen, este d 'rep
~1len !" 

Cnn!>lituie un punct de onoare 
pentru presa revolulionarli cll. in 
pa~inilc el. libedatca. egalitatea ~i 
!;uvernnlt-0lea erau reclnmate n u 
numn.i pentru popon1I Frantei, ci 
sl pent ru cete din poi.<1'Siunne co
lnnfole. 

Mcmi t 
L'AMI DU PEDPLE 

('li r. 6241 J7!} I) 
~ncspre drept urile pc care re>lr>-

nlilc llOaSt re le au de ~ scutura 
Jugul 1ira11 ic al metropolei" : ~Pun
da.mcnluJ oi-icdrul jnl\'ern liber 
l>:sle w:cla cli n ici un popor nu 
e:>te st1pus de drept 111lui popor, ci\ 
nt.l lrepuie să albii 11IU:• legi !'lecll 
ct>lc pe ·care lnsuşl şi Ic-a tl:it.. di 
d est c suve1·an în propria cns[1, 
su,·e-i·an, Independent de luute pu-
terile lumîî ... est·" absurd şi li~ll 
de 1·aţiune ca un popor să ere con
du~ de legi care emana de la \IO 
legislntor aflnt la d<m1i mii d•! Ic
i; h c cl c_pă"r t n re·•. 

Dumon. 
DJSCURS - fNCoNVEl\l'l'lA 

'NAŢIONALA 

(G felmu1rie 1794}. MONITEU R 
. 'ol lucrăm peni ru generat! lle 

'ilttmre : să u.runcllm s:lcnlnta lt
herLăţi i in colonlJ ..• Introdusâ in 
Lumen nouă. ilbcrlaten va prind!'.! 
1 litlll,cinl putcrrf!C<.' ,1 'lli da r.-.ade 
br.1g.,te11• • 

nobespierrc. 
RAPORT TN CONVE.NTIA 

.'1\' Af/ONAL1I 
(5 fe bruarie 1794} 

.. F'rnnta. odl111on1·n llu.stn1 print~ 
ţările sa1ave, clur nslhl e<.'lip.<,incl 
~l<>l"ia tu h11'llr fYJpunrclur llbe1~ 
cure au tritit t•inrl\•11, s[1 cl i'.6\'lnii 
t'l ldn h:l\iuttil<>r, :1paimn t1supl'lfo
rllor, ntingiierco celor nsuprtti, po
doabă a tJnlver?îuluf. P ecetluind 
<>p('rn noaslrii cu tmlprlul nn.„ t ru 
~inge, să putem vC<'lro s1 rălU('il't'n 
unor ?!<ll'i de fo1·lclrc unîversalfl". 

IV 

Poporul şi puterea 
Urm clin 1>rolJlt?melc h1 r~ clezbil

tUtu în prt'llil u f<,.;l m:cesul rnast'
lul' populuN l1l t'<>n:>lJ tul rea ~I c
:1.e1'citut-ea pulct+fl, 111 lu11re:l ckd
;r.11101· şi conlt~lul indcplmlrîi 101 . 
E-ctrem dl.! ~mch1cl1•nt, ~b nccsl 
w;pcel. esll" modul in l·are a {ool 
~1b11rdtH ~r~temul ch..ictorut. !n rn.~m
n•1 ftnUlu1 l 'i8!1, Al.lunnrc.1 Nalia
natn Con.iUlunntl\ a s tabllU \olul 
C(•n;:1ti.11·1 ltnpi11•\lhd tN celaten\ tn 
m: livl şi Ptt:ll\'I, numit! acliyn. ndl
cf1 cci Cil emu J)1•np1·Ietnrl şJ plf1-
lt•au un anu0111 1mpm;1l,. n\•ind 
tl ref)l"Ul elL.oetornl de n a ale';{ rn 
foru l leg1slatlv suprem, cuanlumul 
minim a l dnrh eatre sta~ Cîin<I o 
marci'1 de an!int Cazctll1t' cnrc 
c-..:prlma.u ca1·uelN'11l I' lpul:ir :11 1·e
v<,Ju\iej au (l eclanşat o cam1~unlt> 
vehemen t11 imt>i>I rl vn " decrelu 1\1 i 
mi"ircii de 111·gin1 ", publki.nd doi 
ani la r ind nrllcole, lnlo11naţ 11. l"c
p:1rt.tJe_ moţiuni de la adunllrl cc-
1.;)ţenestl. cerind vi>lul universal, 
lnsLmu·ar.cn dcmocra\jei directe 
C"nmpnnla a contribuit subsl.3.ntlal 
1.1 re\'oonrea acestei măsuri ('l.7 
u11gust I 7fl l ). 

Ma.rctt, 
L'AM/ DU Pii:tJPc.E 
(i8 noiembrie l 'T89) 

. /\.•afet, rep1·ciwntm1a. rle•enita 
prttJ>(tr~ionnll\ cu Impozitul direct, 
\ '<I dn c:anducen•a s tnlutui ne mina 
relor bogn\1, iar M>ill'lu celur n~vo
l11şi - lot s1,1puşi. l<lt subJugaU. 
lo t n-;4prlli - nu St' va pul~ îm-

"Junl'i tfiti nlc!Qtl;1 lă prin mijloace 
p:işnice. A ceast.t1 Mic. dcsfl:rur, 11 

rh,\•nt:lii îzbiLPm'<' n inlll1en\~l pe 
cm·<' ~ătla o cxc1•cUf1 a$ui;m1 lc
~tlar. De altrel, leAlle nu au puii.'~ 
deci1 alit timp eh poporul no:ept.i 
~f1 li -st>. supunâ : iur dacă a. zdrubll 
j11t?'ll n'>billmli, vn zd1·ubl şi P'J C('I 
al bo~ii t iei "· 

1Jou$Ca Uot. 
c,as RtvOJ„U'I'IONS DE 1'1\ll.lS 
(28 11oiem b ri <> - S decem brie 1789) 

., Arlstocm Ila goc1 h'\-~olu t:i a btl
J!alllor .s-a reslnbllil Cără r ui,ihc • 
Cine stH! dacă nu cum\·a de acum 
c o rrimă de IÎ!M!-nalion a culc1_a 
1>11 sp11i : no thml'tl csll' suvernnd? . 
lolH. ~rct sfeptu1•1 din naiîune sîhl 
l'Xc!IJ..<;~ rlln Corpul le~l şl1;1th· p rin 
d1.-crr lut mii te ii de ar,l!in l. ". 

D esmou H11s, 
J_,F.S R1W OLuTIONSDE F R'ANCFJ 

ET DE B R ABANT (n r. 311789) 
_ lUşunu un singur glns in Ca-

11ilală. in eu1•ind un singur ~las \":l 
1"1l.sunn în provin('li, impotri\·n dl• 
crt'tutul prh•ilal' la marca de 111·
stlni, <:a1'1? a tikut ~lin Front-a o tari\ 
cu t:uvermare :i1•Jslocraticlt Tnt~ 
c~n mal m are ii:bind 1\ 11 cet!\ \enllor 
nt>demnl în !\dunaren Na\l<"nnm. 
Pentru ;i pune in luminii toalli 
absurdltnh~R nccstu1 decret. nîun~e 
c;;1 spunt'm ci' .Jr nn..Jncq ues Roull
~cnu. Ci>rnt'llh.• şi Mnbl)• n-ar Ci 
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Antologie 
Ioat eligibili... Dai· ce ln\elegetl 
prin nc~te cu\'ln te alit ele des nu
z1le · cerdtean a cth; ? Ccluţcmit nc
l ivi sint ce i care uu cucerii Bus
ll lla. cel cc des\clcncsc ogomt:lc, 
!n timp ce u;nturil de la Curlc. şi 
din r indurile cle rulu i, cu tonls in-
1tndei:ea clomc nl llOL' pe care le stă
pinesc. nu sin t de<:it plant.e v~ge-
1.ftl lve ascm1mca acelui com11.: din 
~vanghelia \'Olis.!r11. care n u moi 
rodeşte ,1 trcl>uic dat focului"'. 

COU RRIER DES 83 
DEf'JHl'l'E:MEN'rS ( 16 ill llie 17!11) 

„Ieri au înce pu t la Paris aduni:i
rlle primai'e. O societate populnra 
n p rofitn·t de ncemită ocat.lc pentru 
a aiişn o pl.Jnc.an:la prin care se 
ridica impulrlYn decretului nbuzi\' , 
ridicol, Inept od ios ni ml\r cli ţi (.> 
argint". 

OftATEUR DU PEUPLS 
( t . Vl .1191) 

ADRESA a 13 SOCJETATl 
I'OPTJLARE CAT RE ADUNAREA 

LEGISLATIV A : 
~ Pănn li ai patTlel... cmcii nu \'e \i 

pune cnpăL dcmRrcntk i' crud~ pe 
C»re a - i i fbmt·Q p11ln decrclul mr1r
cli de ~rJ;int in s inul poporului, 
daco 1iu \ 'Cli fucc si'\ di.<il).'ll'i'i aces
t~· grade cllferlle electorule ca;·c 
vlolca.?.I\ in m<>d nwnifest Declarn
tia d re p turilor o m ulu i. put r ia t:<l \'n 
nrt• ln porit'<>l, Ln lo1 Iulie J7Rn. 
Pnrls u l nvon 300 oon de oameni 
l nannaţ l. lis ta acllv1i. publicată de 
munlcipahtale. Indicii de ubln ao OO W' 
de cotdtcni. C<'mp;u'fl\i ~I Judccn\11' . 

V 
Cucerirea 

fundan1entală : 

Republica 
Litwrta,ea. egali tatea ş i SU\'ern

nilatea pJ pcll'ttlul nu fost Identifi 
cate. în gi1lulrcn şi pratlie'a rc\'o 
l uUo!'lar~ . c u ~uvcrnnrea republi
cană. $ p!l'ilul rep ublican şi-a fă-

' cut apar!\la odatri <'li p rcgll ll ren ~I 
des!i.şurarea plim ul\.i l ac;all rc\'o
lutlonnr şi a prog rcsat perm a.ncnt, 
de h cerlnta SUJ)UOC'riJ rri;e lul re
pre:r.entan te1 nn\ iorwlc 0 ln impe
l'ali>w-ul det m n;lril tul . ldeea repu.
blicană n ;i \'Ul u n l'ampion redu
tnb!l ln presa rndJcalii, in rindurlle 
" I. dupll cap tu rarea regelui fl.gi:tr 

" I lUvarol. 11r. oltd 1 nu n umai c::-
n11 iid1n 1Le11 ln ru ptul c:mnuhll o ntore 
11lt11111te. d nr <'rl\ r>stll n r1cnr1rl c nMul
lll rl n mnn;n hulut <"U pononil : . Oll'l 
m omentul ln cut" m nnnrh„11 tş1 cnn~ut-
11\ !itlflUSh. J>UIC"l'llfl '.!li\ iqn·er nlt C! Cii ? I 
!lllllnCn(tlltll - ~crlb f'l ln •Lt1 J 1Ju r11ol 
pollt.qu" 11Dtlo nnL• ln ""11rn 1u1 na~ 
- „ .nni.Junne r>c enr r reali IC! consuh., 
lncep p rin n vxprtmt1 llo rh11e $1 s rlri$l'>ţc 
l)rln 11 lmpllril.' volll\eu. 
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li. Varenne.s, tm·egistrindu-se un 
:t. lar a i căror redactori erau Tho
rna, Pnîne. „ ~fattlstu I celor două 
revoluţii" - amer\cnni'i şi frânccUi 
-. ş1 Ra\•unlul 1\ ntoine Cari~l i;lc 
C(tndo rce l . .. ul timul cl l nţre CilozCt rl". 
:t.lor c al'e ·vt,rl.>e'J răspica\ prin in
suşl 11tlul lui : „ Le Republiooirt o u 
111 defenscntr d.u gnu1;eT11emen1 re· 
pre~e11tati1" . 

P 1in por.i ~ia sa decisă ~' coml>ati\'ă, 
presn a fost p ârt.usi1 de prim ordin 
ln infi\ptulrca netului is toric al 
nb<'.>li r ll mnnn.rhJei sl lnstnu1 tl ri l 
Rl'pUhlil'il F'rancer,e, una $.I indl~ 
r rzJbllă. in ::oeptembrie 17!12. cari? 
s emniricn roU>h'ar ea problemei car
chnalc a rc volu\ icl : C:ttC<'rirC<l p u
lcrli . 

L E RtPUBL ICA IN. 
AFJŞ-PROGR.Al\1 (1 ittlf.e 1790) 
„ Ne-um clut senma cll nbl!en\a 

regelui (in t impul fugii 11'1 VArM 
nes - n.n .) c m al de Cal<>" deci\ 
o re.zcn \n lu I Regele a dezer t<1 t. a 
~bdicol... srntcm liberi rntn <le el. 
:si el fotă de noi : domnul Lurlovic 
cfe BourbortJ P. un s fm olu l nd l \ Ici... 
nvina rh ln n lual sfirşlt ". 

1.ES neVOLU'J 'fONS DE P ARIS 
(18--25 d ecembrie 1790) 

„Na \lunca poate. a b rogi'! regallla
tcn" : 

•. Regele 1111 ponte abroga n gtiu
nea ". 

B ri.fsot 
LE PATR/O'l1EfRA NCAlS 

(nr. 498 d.in 20 dccem brie 1790) 
„ Oore.<;c cn p<t tria men l\ă devină 

o 1·cpublici\". 

L ES RtVOl„UT IONS De Pi\RIS 
(26 martie - 2 aprllir. 1791) 

Un abonat : „ PROIECT 
DE DEC RET Al„ ADUIVARll 

Nl\TIONALF; PENTnu ABOLtnE-A 
RE'CALlTATII'" : 

~ Na\lu nen nu recunoaşte c11 şe[ 
s uprem cred~ pe preşedlnţele Adu
nării ~:i le rcprezcnt.n tlvc„ $5 fie 
lnstllui tli o snrbil toure comemora
ti vă. care sa r,adă la 1 Iunie. du11 
a lunguril tul Tarqulni~ clin H11ma_ 
şi să fie lnc:hinatil celebr~rii abo
llrfl re~1lilll lll. cea m oi mare ur
(41e clirela nc nm u l omc:icsc i-a fosl 
~ ictim;i" . 

Thomas Painr. 
MONITIWR (IG l11 Lie 1791 ) 

" Nu in ţelef.! prln republicynLsm 
c:<-ea cc poal'(fi nccnstfl de numll'e 
lri O lnnd:i şi in cileva s tatc clin 
I latin. Eu inteleg sim plu un gu
vern pe ba7.u de repre7..ontnre. carc
să respecte ·pri ne I pllle Dcclat'a\ ic.l 
d re plurllor.„ Sinl ln:i.micut decla
rnt de!ichls işl c;ul l'1.iilor n ceea ce 
:1e t:lw omii 1110nnrhie, şi aceasln în 
numele prlnclp iîlol' pe care n imeni 
1111 le poale a ltern o;.au ron.1pe. al 
n tnsnmcn tu\JJ I meu (a \ll ele umn
nilnte. a l ~rlji 1 pentru demnlt.nleo 
Si ononrcn speciei umane. a l de1:
gu11wlul ai1·c tnă c uprinde cin~I vt\i;l 
oameni conduşi de copi l şi guver 
nati de brute. n i o rorii ce n:i-o 
inspi rl'i tot ri\u l pt.> cni·c ln.silluU11 
monorhlc5 1-n rfl<;otndll pe pllmln t. 

mizeria. exactiunea. războaiele, 
masacl'ele cu care ea a s t.ri\•ll u 
mani ta tea : întregului inCe m al 
monar hiei i-am declarat război . 

J ean-Lo1'1.s C11rra. 
LES ANN AL ES PATJHOTIQtES 

ET LJT1'tRAJR~S 
(l sC!ptembrte 1792) 

„ l ndc.mn clLitorllor ziarului de a 
ecre \'lilorllor <fepu taţi at. Conven 
ţiei Nnţionale .J u rnminl de n nu 
mai propune vreodnlă nici rege, 
nici r.cgalltole. sub pedeapsa de a 
fi lnsropati de ' 'li în d cparlamen
rele Jl')r, La întoarcerea acolo". 

Marat, 
l.tE JOUllNAC.. 

DE L A R t PUBLfQU E FRANCAI SE 
(rr r . 2 d in 26 .septeml>rle .1792) 
,;.Â holirea -reoa lftd.ţii, 1~terea 

Republicii Franceze. - Aprooorea 
popomlui rccunosciilă c (l fndlspen
M Ulld pentru a da putere de lege 
decr etelor d eputatltor şi a consac ra 
C.On81 i rnţi4. - Convenita Naţionalii 
~e dcc10:ril. ÎIL Stare de permanenţă .•. 

Sedin\a de climlneatu (n Conven-
1lei Naţionale - n.n.), slmbă~ll 22 
sep tembrie„. 

Du pll cltlrea p rocesului v erbal 
dlo a jun. Manuel deschide şcclln\a.„ 

Collot d 'Hcrbois observi\ că Adu
narea nu po;:ilc a mina d !Scutnrea 
abolirii regalltil\il , d eja pronunţată 
de popor: la nces te cuvînt.c. 'in
treaitn adunare se r iclicii spont;.m şi 
rNtnllta tea este nbolltă „ 

tn C\ll-SUI acestei gJpri()aso se
di n te, pe veci memorabilă i n şirul 
7ilelM faste ale Fran~el. s-a ma
nlfe.c;la c cu energic s p lrllu.1 public. 
cn.rc a ffi cu l n oi pa.ş i de u riu.s 
'lu pi\ cadcrca BAAtiliei. Acest spirit 
public, rerlucind pe cluşmanlt pa-
1 rlel 1a tllccre işi insurletlnd pc 
:11lcvăl'Hlii <'I apar;itorl. a schimbat 
in{r-o cl!pllă forma de ituvernl\mint 
s f a consticrm p ri ncfp iul gent>rttlllr 
si ocrotitor nl oricJirt>I conştltuti i 
b un" : np1·obarea pQporu lul, p rinci
piu n cărui strlnf{entfl nec~ltate 
n -am incet:nt a o demonstra vreme 
ele trei an i. Iatii-1. rn )!(irsH. drere
l11 t, SO f)pcrăm că \•nrn vede;:i d e 
lndn (ii temolul llberlă\[i inîl.lţin
cl u -se pe lcmelll lneb ranlabil<l si 
l<ta' sCorHi rilr pci!t1l\•n lcilor eşuind 
pe cil de pul.i1\il p"loorulul vor ac
ti'ln:t sub i;uprn\'CgheTe., acestuia. 
~lngur1\ spcranl,tl a . cont ra.rcwolu
tinnarl lor ron"1,, in s o r ilini tea pe 
nrmolcle inamic:e„•. d a r ea va a 

P 1·ozonlarc. selcclle sl note de 
Conslanlln ANTIP 

(cominuare in pag. 4i) 

• · •) AClrmnue coploş ~ot:UmenLnll\ ~l 
de p1·cs11 rr!lnllatl\. tnca dln ~·nra. ln 
pagln.llc ci se poputnrh:a ma-nl.festul din 
2s 1u11e 1792 al AILelet s.le Screnlss lmo 
dUC.Clll d e Drnunschwclf! - L 1;1neb ur.q, 
comnndnn1 11 Amintclor eonilllnnt~ ale 
mnJcstAU1or lor tmpâralul el nc~c1 11 
Pru~lcl. adresat locuhorllor f'rnntei", 
cnra nmcnlntn Pnrlsu t cu „execullA ml.
lllnr(i". s e pute11u cli l opeturl ole cml
vrQ\ICI s t cll l r„ on sau s!lrl. 



CITIM ÎN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 
. . I 

Către citi toru noştri. Acu
ma „Muncitorul" este singu
rul zlar care stil cu desi\\•ir
şlre d~ partea muneilorllor 
de tot felul şi dfn pricino 
llpSel de sprlJln mal pu'le1•
nte lln<:ezeşte si IC!St! neregu
lat. Alirnă do D-voasu·ă :J.i 
lus.l ca m3l înalnte: trlm1te11 
abonamente şi f:.lee\I st pc 
nltll sA se aboo.eze l\luncl
lonll nu-l un ztar de clştlg. 
tot1 muncesc degeaba lu dîn
sul, dur hirtl.a. cerneala. tl
llnrul şi expedltla costii !xmt. 
.i\,şteptlim $PtiJlnul acelora 
care 11u mreles că numnl 1n 
socialism e 1ninluirea Jumll 
munel.toa.re. tn tontfl lUtnan 
muncitorii iş! \ln iiat'ele 101'. 
aşa trebute ·să !ie şi ln 
Romilola. Altfel e de prisos 
orice nşteptare. t„Munclto
rul ", 20 iulie L809l . 

P entru Bllruut. Marele ro
mlln Simion Bămu\, lupUHo
rul ardelean de la 18<1 8. are 
in Clecare an. la H iulie st.n. 
l serba.1·e la monumentul r i
dicat pe mo.rminlul său din 
Boo:;a - Rt:>mlinn. 

Pe acest monument slnt 
gr-«vale urmlltoarele Jnserlp
tli : ln partea spre m1~1zo
noapte deasupra vullurulul 
roman : I n memoria lut SJ
tnlon BAmut. n. 1808, 21 iu
nie. + 186'4, t6 m~u. F ili Si'l
tngiulut ~. 

In partea de mln:tă-7.I: 
Blnj, 18<18, 1/ 13 mal ". 
ln partea spre răsărit: „ Po

p.:>r ul romiin ţine mlnle de 
brndncerl şi nedrepti\ll ". 

Oma de 14 i\,tJle !l-a nll!S 
dlnndfrti:. penwu n aminli cn
r11cte1·u1 revollal\onar nl lui 
Bt"trnut. căci ~!le fiecare cA 
la 1'1 luhe s-n lunt Bn.qltJia. 
(„Universul", 3 lui e 1889). 

Con~res soeJallst 111 Parili. 
l n zilele de 2-10 Iulie nnul 
aces1a s-a \înot la Paris o tn
t ilnire de d!!legn\I soclnllştl 
din toatil Jumca. Au vcnll 
trimişi dlo t oate \t'rrlle de 
pe unde sttnt sticlallşti : in 
vital au fo~~ -109 t.le1el}a\I. l n 
sOrşlt credem că se va rnce 
lnţclcgcre ln 11urticla rnL' • cl
ldrllor din toate lăl'lle. Acum 
s-a dovL'CUt că muncllnril :l~ 
socotest: ca !ratl. câ nu S•' 
uita tn dl1$mănia c:e cnuli\ 
~Ct vire Intre PQpoarc cirmu-
ltorll de Mtfi2L t n sfîrşll, se 
apropie si t lmpul cînd va lua 

sl:b'Şit domnia mlnciunil. care 
ncum se rils!ală prctulin
deni ! Se apropie timpul dnd 
u inlorH rntumurn\i nu vor 
mat trâ.i dln munca harnice
lor albine. Lupin ecensta e 
uriaşă. dar fmpolri vn a1~asa
todlor stii lat norodul mun
ci tor. ( „MuncU()r ul ·' , 20 Iulie 
1889). 

D. V.A. Ureche, [OSl m!nls
tru Ş:i profesor ln Facullatea 
de Utere dln CaplL<ilă, a Cost 
obte<:lul unei onori deoseb!:e, 
ce i s-a făcut ln Plll'ls. 

O-sa a fosl ales preşedinte 
de onoare al Congresului in
\•ăţămrntului suJ;>CJ'lor ce se 
ţjne tn onrpltala Franclel, 
congres la care d-sn n rost 
delegai de ministrul nostro 
de insrructle puhllcf1. („Uni
\' crsul " , 29 Iuite 1880). 

România viitoare, orRan 
sG(;iallst din Brăila. a rA.spuni> 
d-lul Panu cu multA demni
tate şi dreptate. Io detălm&
Mlc ce act.'Sta adusese socia-
llştnor in Lupin. organul 
sl\u. („ Rli5bolul", 12 Iulie 
18A9l. 

ZJaristicn. In t.oal.ă lumea 
npar 35 OOO de Zltire. Din ~
c~te~ f:n Europa: 20 0001 -
- 5500 de ziare în Oerma
nla; {0!l2 în F'rant'ln: 4000 111 
Englite.r.a. Apoi vin, dup(I nu
măr. ILaHn, Austria. Sparua. 
Rusia. Romilnln. Elve\ln, Bel
Rla. Olandn. Greci::. etc. ; 3000 
de ziare apal' ln Asui. 200 in 
Africa: 700 în Austrnlln. Res
tul apn,r in Americn de Nord 
şi de Sud. .. 

Pop0arele. in mijlocul cli
rorn 1'.ln:>SPC!r<?aY.6 .si fnrtoresc 
7lorete Sl\U presu. duu d(>va
d.1 de m inte conl)lii, di• min
te prllellcl;I Zinrolt' 10 pun in 
mină mljl„ncele pentru a-şi 
pute.i crc.i o c"\lsten1t1 buni'! 
materinlu şi sp1rltu.:ilâ 
:fumăntl sl vt>chlme.:i zln

relor unei nn~lunl sint baro
metrul ru:i.nşalillor nl 011terll 
şi triiinlclei ei. Cu cit presa 
la un popot• va CI mal riis
pilldltă. cu cil ztnrele lui vor 
tl mal lare cl t !lf!, ct1 ntito (ih 
acelu.1 ,popor 11e vor t>.l'ilrlln
de mal repede st mal cu le
mei de !delie civili~.(ltnrice, 
care rămln ne.a<'Ct!"l ih ill' Ci
llM DOPoarelor la cnre or„sa 
a rll.mns ned~oltalA ( .. On-
7efa Transilvaniei", 23 i uli0 

1889). 

• .\fe.nU11 blllCJanlol este nu
mele unei lnsl llutlunt tele-

sra!icc şi de corespondent! 
din SoCla. care i~I v.a ince~ 
serviciul el ln 7.hra de 15-17 
august \'lltor. cu care dată. 
agenila ., Hava<1" se retrage 
din act'st oruş. 

Atft ., AgcnUn bakanici"' 
cit ~ I M.'\gen1 ltt romnnil „ slnt 
puse lo cllsoo1.iU11 biroului de 
_corespondenHI " din ViimA 
(tt Universul'', 28 Iulie l989l 

SnandllJul zla rulh;. D1scuii
ne dintr\! ConstltutlonAlul ~! 
Na~lon ttJ ul uu degenernt ill
lr-o ceartd ordmnrii de per
sonalllăU şi inJun'\turl reci
proce. 

La ulltmul 01•llcol din Cou 
slltu~lonalul care 11ulne~te pe 
'I. lnncovL'Scu ~t'°llrun 1 .şi-l 
2menintfl cu c:.lestillnulrl com
proml\i"tlt>l\re. Nallon11lu l d-a
senră rl'ispunde in nl$te ter
meni roorle aspri tu adresa 
celor de ln 1Jarul Junimist 
numhtdtH ~iimoranti ". ~lm
peri!n&.'1(1 '• Ne. 
lală RC'llm $pune ~aţlona

lu l .ş1 dt!~oddmintul nces l!i 
certe. 

Ascar~. pc ln ora. $ase. d. 
P1tpamlhnlo1~ul, rcclnclor la 
ilarul Ooni.lllujionnlul ~ 
prez!nta in biroul redt1ctlel 
Na1lonahl1 cerind satlsJ'ac\ru
ne ):ll!nt1·u ln ultelt! din nce.'lt 
din urm{1 v.inr <:I declar.ind că 
d-sA e..;tc outorul articolului 
\'iolenl in c:ire d lt1ncu\·escu 
c colirit:JI ci.:? pullmn. 

1 !>C- declnr!l d-lui Pl:lpaml
lu1ilopul cli rl'ispu~ul Nalio
natullli \ l)(a pi' d ,i'f. Filipes
cu; do!' docu fi. Papsnuhallp.. 
JlfJI 111 r1ispL1ncle1't.!:l inJurMu
rllt1r clin Conl'>lll ujlunulul ll
lunc:I I sr• vn da inelată sa
tLqfnc.tluno1 Iii mnmenl un 
5e!'vilor dii\ l'l.'\lo~~tn Niîl Io
nu lu lu I "" orc1Jn:!i d-lu P a
pallllho1lc>p 1t dcc1 11 indu-i că 
clin~ul c: autorul r1lspun~lul 
din Na \ lon:ih1I r1-a..ca:~1"1 şi c~ 
~ ~r.in sh-lli ~'1'\l!luie marto
rlL Tablou! („ll l-;bohtl„, 7 
I ullc ltlS!)) 

Noutll jl h:i~lii. l\laflUl şi 
PUIUll 

- O sll III mlnle, m,1tul~? 
~Milt\ln. mn rele po!!l, ·eaog n:b. 
F. lesnc.> ele linul tnli\te. 

- Da, mumia. 
- r!t. atunci sriune care 

ern nenorocirea lui M !loo 7 

- ... Ern p•wl („ Uni \'t>ro.;u1~ . 
9 lulle 1889). 

Rubtic:!li real l?.al.'i de 
Rodica ŞERBANESCU 

I 

37 



Bibliografie 
Revista revlstelott de pttesă 

„Le .Joumnhste dc
muerntlque- l'l;.tmărul ;; 
din acest nn consacră 
mul multe pagini. bo· 
gur ilustrnte, calu.stro
!C'i care a S\\'ul loc ul 
Armenia la 7 tlecem
prle Ul~U. „'l'ragedli\ nr
mea.nii şi ziîtriştil „ C.Sle 
ti tlul arllc1>lu!ul :.em
nut de C: ume ui Amir
kan !:rn. cor<!.i'pondenlă 
a Agcn\lm de pre·,!J 
Novdstl la Ere\'Jn, jn 
c.'.lr.- se :i1·atl'i cu. lnt• 
d in prim e.He momente 
de după culremur, zl11-
rlş11! din caplta~n f\1•
mcnreI s-nu rleplusnl in 
mne e :tft?Cl.;lte intor-
mjnd upcrntiv de.pre 
dtme1HIUnile cat.asll'IJ
fol Arl icnl ul „„ucu l 
ele clnp:'l rnlast rnru" :.i 

f(l~l dir\v:nt rnpid in 

m.1 1 multe 1 ari ;11._. lu
m i I produc1nd " \'i." 
lmp1"t!.'>1e. Un m11n•'r 
mnre de z;;.inşti S<•si 1i 
d~ lu M(~CO\'a şi d in 
in'.11 rm11tc \;'iri nte lu
mii nu re:nt:i~ 11m4·1-
n untit dc.o;prc p1ea·dcrl
le inregislrnte. dl'spre 
ajmc.mrt!I<' primii<: ~t 
e f1.1rturlle c!' se depun 
pen·:-u l1lliHu··:lren "-
1~ ·eh ·.I' ca1a.„\roft!I. Au 
1 x1!>tm :.itun11i ciml 
zlarl!)lll h'lU intcgr.it 
in ccl11rw:e <~ ~m„vttre 
u supr<1v~e11 1 itorlh">r n
( 1.1\ 1 sub rmne, pm·lld
pind, ln a-:-cst !c.J di
rect la nc\lunil<: cc !'C 

Ol'lJ..'in.Y,i'IU. 
1„, 7 dl!Cembrie l!>ll:: 

printre \ •1c1.me s-uu a
flnL l$i mulli zinr1s<i 
~ll'mcn i. Atlt\m, d<.• ase · 
menw1 oă s-au pr(1b.i
şh ciitrl irl ale l'NWC· 
\lilor ş1 tipograf iilor. 
Din echlpn reJaeUonnlă 
a 'l:ltirul Ul „~tuncUorul " 
cn1•c npnrc la Lenina
knn au p ierit 1:l oa
mt'nl. A dlspfinn sull 
ruh1e întreaga echi 1><l ..i 
zlorulul tl ln SpHiik 

Primn er.li\le de r.lupu 
cutremur a 7.1arulul dm 
K l rovnk:m n Cosi scdn
an de un rudactor şi 

un t jpogra.C. 
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S-a pus sub semnui 
rn1rebărll n'ecesitnten 
<ipoiitlei :1.laru' ul in a
t•e.e c-.11Hll\ll exccp\111-
nalc in cnre unU ~l-:'h.1 
p11m.lut \'flll!l. alU1 crdu 
r.l!Spăru\l • ...r1u anAnJa1i 
ln (r~bul'I deosebit <le 
g1-ele, în incleşUlrl c1 ... -a 
dreptul dramatice. 

v•:i.~ a or;'ilaL c.1 in 
ncele condllii cu tvtt.1~ 
deosebJte :r.iaru} era 
m!li nece..ur c:i oricintl. 
f:I făcea legălur:1 lnl t·e 
'l,tmele calnmil.ate ~I 
1•estul \iil'i I. ful'n 1:1.11 i rt
f cwrrl3 I ll despre ~il~l~lo 
tlln ornş. îmbi'irb,1Ul, 
mobldizn energiile, d3.· 
de.a inct"«lerea ntir. de 
nc:ce.;;nrc1· în vlnllt, în 
VIHOI'. 

.. Le Journa.llste de
tnocratiqUc " numurul li 
d in l!)UU conS3:Cri\ pd
mcle p·1t:!m nle.Se1 r•1-
1 unde u zmriştllnr cu-
1'0p<>...ni dccllca1c deibn
teril coapcrărd în prn
l,1le1ne ecr1:ogitt'. cu'lll.-
1 alc şi umani ta re pe 
<· ntlnent. Partl!:ipnn\1f. 
UO de ziarişti din 
11 tl'irl , n~t ro~t pteo
oitp.'1\1. in c.'ldrul 1•nil
nlril cur<! a avut Inc la 
Prng3, de măsurile ce 
se tmpun pentru ;1me
lh.1r:u·en mediuh1l in
c1mJul'f1tor in n•11·dut 
<.'Onhnenlulul şi Pl' ma
rile rlu\•ll cur •rwnc. 

ln lntcnrenllile 1n 
c.lc:r.balerl parlicipant li 
au ~1 uk"'l iclec:1 ron
dării unui dub n
lt!'rnn\ionnl ni 7.lari~lJ
lor ccoloAI sub c~ldn 
Organfaal Ici Imc1"Tia\ h;1-
n:11e ~ Z1oraştilor care 
sfi se ocupe de Ure<;U? 
p1·obleme şi de nite~ 
circumsr:rhe 1errw1lcii 
care a rllc.ut abieclul 
mesei rolu11de, 

Revisll! llUll"Ch<.'~7.fa 
impli nlre-'\ n 30 <.l<.' ~mi 
dl.' 111 lnrllnlntea lnsti· 
U1lulul gh~nez de 7,in~ 
rislică rondat dc dr. 
l\.wame Nkrumah lme
dlnt dupl'i nccesul lA 
hltlependcn\ll I n 1!159. 
TnsUtutul a [ost pri -
mul de acest fel care 
a prcglltit iiarlşll pm
feslon(Şt i fn Africn sub
snharl.nnl'l. 

Directorul de nzi a! 

Institutului. cit.ni i.n-
1.r-un urt1col semn„11t de 
Chrlslophcr Mel'.1\" nz1. 
secre-tnr ni Orgnniz:l
t lei l 1nerna11on:1lc n 
ZlaJ·lşllhw, aprecioUI cfl 
ocens tu şcoală de Cor· 
mare n gu.l'..etarllor a 
i1vut o cuntribu\ic e
normi\, prcgătlnd C!irca 
I JOO dt• ziarişti p1·1we
nl\i din diverse \uri 
u!ricane. 

La rubrica „Ecolog'ia 
şi m ijloace le de ln fo)'
mar c i n masil•' - este 
publicat un grupuj de 
oplnit sub titlul .. Bron
loznu rul a cl ls11tlru1 
<1om11lel ! O:tm <• nli vor 
I rili '/" 

Este e\'<>c.1l[I nctivt
l~tl.ea rC\ lstt!l c.?ho
:-.liwac.? „Lumea. llnlrâ „ 
c.'lrc publtcll ele mal 
mul\I uni in mod sis
lest131ic art i<'oh: pe 
teme de ecologle, scm
nalind surse di) po
lwll'e. 

Sin: pret~nt,:ite llpi
n!He unor spccialisu 
in domeniul eco:ogtel : 
Inginerul Juscr Vele:t. 
eleclrotel)ntcinn tn in
dustr1u sticlei şi Dana 
F'nintu.o''.l, redactor ln 
postul ele r~d1u din 
CtlhO:l!(lv(lcloi, f>t't!;iethn
lelc Clubu lui 7.lorlştl I.ir 
ccolo~I ele pe tingl 
lJnlun~a Zituişlllvr ce-
110..-.:ovncl Din .'\ceste 
oplnii t-eUn€!ln en in1t:e 
·1cpunllc desfl\surul<? 1111 

loc lmpo:•Uln t re\•lne 
:lezbntftrl101· cu fiPet?ia
llşti I, ~nlru cluC".d::tMu 
l) t'oblt!melor ce :.oe rî
j!e.ft pent ru prevenii-ea 
polUUl'll. O more :ilen
\ie urme:tză a fi acvr
:latft crcllrii unul Jar~ 
.!urenl ele opinie in 
·tndul mo.M~lor JX'nlrn 
p~·otejnrro m~llulul in
oonj1,1r:ilor 

Unul din nspPi;tele 
obo11d.ale 1·e„-ent 11 vi· 
UlL lichldnre:i dcseuri
lur perlculoa.~. l n n
L<m \hl zlar1.Slllr.>r ceho
sluvacl se a.fJQ şi posi
btlitaLNl creării Un\ll 
club 111lema1ionnl al 
zfarişti!or ecolngl, !\COP 
in care au avut loc: 
mnl multe conl11C.'te de 
luc1•11. 

Re\•isw „?\cuc neut
•wb c P rC'iS6" nr. (I l!l8\1 
lnclud.c ln- sumru·ul suu 
un articol consacrat in-

ţjlnirll de l.a Leipzig a 
l'.iarlşlilor st corcspon
den\ ilo r voll~nuu'l de 
pre.>il, cu QC.11?.la n.ni
\1Cl'~â1•i l ziaru.Iul „Der 
Funke", cu prll\!JUL im
plin1 r il o .;o de. an..! p<! 
ln upar11ie. In cursul 
dezbaterilor cu carac
ter pr„resionul cn1~ 
ni.1 :wu1 loc. s-a op1·e
clat rolu L oore<>ponden-
1 iJ01· 111cnll şi \"Olunlarl 
~ antene utMe ale r-e
dacllol pentru cunon.ş 
~eroo renhtălilor A1.l 
reteaWt s:nblla Ul' co
re.:;pondenl i proouce u
nuul 25-30 dt• mii ele 
lraformn1li. Swtutul ş 1 
st1rcfnilc c011e!lp<>nden· 
tflor voluntari nu evo
luat ln funcţie de dez~ 
voi lare.o ecQnomico-so
cialii a lilrll şi de mo
demizurea 1nJJlo::icelor 
ele reflccltwe in pre;;. 
~1 aclunllt!\11. 

La Phcn~nh, in pe
rlondA 28 lt1nlc-2J lu~ 
lle a .c.. u avu l Inc, cu 
ocnun Festlvnlutul IJ1-
1ernationnl ni tineretu
lui şi s! udcn\ llor r1 
XIV-u cdi(le u cxpoz.i
jiei de feilogrnfil „ ln
lerpressfnlo '-. Jn l<:>ga
lW'Ct cu ;1ccnstli m:in1-
mestore, 1·e\1lsta publl
<n.i un interviu cu tfr. 
Hcln:e FrnU;chcr, P>I.!· 
sedlntele seci.lei foto a 
0.1.Z. Ln e.xpm:l (I(.' nu 
pat•! iclp:at 6rn ro Lor<.>· 
r>ortt!rl d ln 4S de Idra. 
cu lucrări de inall ni
vel Pl'•Jfe..;tunlll. S-nll 
rJ.istlns se.rmc de rutr.i
grafii consncr11le nc1i:i
n1Jc.r dt'dicate pri.cli !l i 
p1·ob:e.melor Pl'i\'lnd n
~igurnrc:i unor n11l con
diţii de muncii şi vla\â 
pen{r11 onmcnil de pre
luUntlcnl. 

Re' L'ltn scmnu.le.nzd. 
de asemenea, apHrl1ln 
în R.D.C. a volumulul 
„De o mtu de m·i 
pace". care reuneşle 

citate, gi.ndurl, medlta-
111 oJe unor persona.H
tăt I. de-n tunAUI ~n
lelor. consncrnte păcii . 

Volumu.I se cons\ltu1.?, 
nsl!C!I, lnlr~o chemare -
mesaj pcnti:u gcnera
tille d~ nzi intru apâ
r:lr~i\ Vl<!\li pe pla neri'I. 

Rubrică reJl.ll?.a tti de 
Anca NACIU 

-



150 de ani ~e la inventarea fotografiei 
O scurtă istorie a fotografiei Je presă (JJ 

Louls .rn~i:s ?\fan(t.; n n:uctrc : J>nl'l.s, 'MulOVArd au •r ,m111c. 11lJ9 (putltru prlma CI.nu 1n ~11n1e nriarc.. :ln foto• 
i:~:lllt• o Ulnt.l umimn - un 001 lllb l rutndu·~I rianu>til1. 

Sf> 1mplinesc ISO ele nni ele ltt inventnrea Cotogrnilel - mo
n.C'nl de r.iscruee tn Istoria sac.ela\1i wnane. Cu dtl.1.3 naştcrli to
t• { r. flei, 18 august 18:19, nmcmh·oo i:1scrie in patrlmonlul ci o 
w'ui ş i spect.3clllonsă cucerire, ea devenind detltlilto.·uen unei ulul
tm11e rm1~ : nceea ci.:- a .se „po1·Lrellz..'l ". Câcl, odnlă cu începutul 
IMullC!I folograOel ,"'11.!ÎCtatca devine cnp.ab1lli s.'l-şi „ \'Oc:lu „ propria 
I lcNie. Ea po;rte, ln ~firşlt, bă 1n.sc moştenire gen~l'Gllllor vUtonre 
cl1>\11dn vie a existe:lţei e,, alclllulndu-şi, pd11 inle1mediul lmngl
n1:or, •. Alb.umnl de nmlnUrl „. nepre\uitii zestre de JTI!U'lurl <iUt~nt!ol 
ni 1•e!lvolrfirll sale, Cnl11.:1lc11 tixtmo1·d~lllll'it a fotogt'Urlei ci<> a ct1pia 
unici lutt!.n m1>m~nt.ulul l<i~ uln ca o cbmPQnontll <le ur.mlocoll a 
miJ10il<'elp1• mass mt'<ilo. 

Scriind „O scurta is toric :.. fotogrll!fe1· ele or<'~:i" . c<llwu.1 la 
P1•nqţ1 de Organi2:0.1i11 ln tcr1mţlon11l!i n Zl1tri$lilor - 0 .1.Z .. 1.iGrlstul 
cchoi.:lovac Petr Tausb. ~e- r<.-Ce:ra ocmnl tn m.islunen soclal(1 şi 11 •• 
ti5>tic. a fotografie. cu t•Jl an~mb1ul implicat11J<1r ci. NU.Scul 1n 
.1nul 102.7. Pdr Tnusk se :iltrmn rn fol<>graC t>nluziast, i.,t·oric, .:w
ri· l, !'Crlitor ~i om de .şt· • ntl. Actlvitntea lui inglobe.-izâ ~te 200 d~ 
aMl~'CJlt' şi L-l că.rţl publicule in domeniul rotogmfl<~„ A.<>tCel ca tu
c1·n1·er. de fo\ă se conslllule rnt r-o remnrcobilă incllciet-c u vu.'>tel 
.sttlc exporrenie. Pell' 'fausk moorc ta 1?1-ag.u in l!lllft, iruunte ca. 
:1cc.w1li1 ulLlmă ClW~ să fle publicatft. 

Ma1'tlind &Mvcrsnt'()..1 11 LOO de .anJ de 1:1 hwcnlnrea !utcigrrulci. 
IUC"'.!rea „O scurHi l'itorlo n rotoj:'rnl'i el in 11 ra~!'I" 8" 1)ret.llltă ti o 
un studiu perl.lnent osupra stadiilor de (!ezvo1t~re a rotogr.aflel. 
pri\·Jtc rn st.dnslt depcnden\O dl' mersul inainte ni i;1>etdi1tll :.i :-.' 1-
lul <le vln1fi ~l ~lceslein. 

Curtea este lmpărţlti in pntru capi ole. pe parcursul cnmrtt se 
1.l':1!>ea7li e\•olu\}n Cologrufie cu prlnc.p:ilele ei stadii din momentul 
111 :<·nh\rJi ~1 pinii in :dlclc no11Stre. Frecare capitol lnb<1rln:. an:i
llznt, ct-elonează lnlrt>..ngn ~nmi'l n trăsăturilor generale 51 part1cu
lnr~ care au survenit in procesul dezvoltlirU ro1ogra!.lcl 

I're~entăm, în •cont •nua.re, in rezumat. cuprinsul primuhtl capi
tol a l acestei Intcresnnte luor.~ rl !le preslt 

Dezvoltarea 
fotografiei 

de la 
plnă in 

inventare 
anul 1890 

ln nrlmi1 jum!i~to a st·cvlulu al 
.X I X-k•;1 I• l!lllu <"~111! guverna. p1~
uu1d 111 fo11c11unc nwc.~msm11l 1•1'0-
gr~..,ul ul. cr.1 .ir.e '1n'i cn 1 cc.s il~ 
azi : soc etnt1• 1 tlor u ":'1-l;'i im')11na 
lă.ţc.L-.c,1 !1"1111 tlL· \'1a\u ~ ~·um .1-
ceastn so l'vall:GCa7.U intotdeaunu 
prin 1niJloclrea nroduc\lci, Lt-ebula 
sjl sll c:alltc n dt>2vollnra 11 produc
ţ.i.el. t n acest c<1n iex l, em nevuiu 
rn innvtq hl!'! şi dt!.<eope;·1 rile sa 
fle t"l"'lkidt' c:imn.o;~ut~. Tmn«m , :crt'11 
infurn'lntlel. re::1ul;1t şi 1:1 ilm;l, 
de\'lne , neooslrnle dE.> p rim ordin 

D11p:·1 innmţ1u lui Gutenberg, d!n 
:inll J.J.IO-B45, prh'.nd Up:'lrirc:1 
de cârti cu lllrrc m-Obi;e Upogu1r:
re. 1n unul IUOS .ipnrc primo pabll
c:a\le pcrit1rl!cli , S(!ptl1ml n."llul lfcl
g1an Nleu \VI.' Tljdlngh e, într unul 
dln locurile europene rul:iw la ln-
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lersert la mul tor drumuri comer
cial!:!, porlul Antwcrpen (Anvur~) . 

Ln stirşllul Se<.'CllUIU1 al ~"VI 11-h:i~. 
t"l.O\'Oh1 ll~ !ndustril'llil se nlspind"Ş
tc p ~mmd <.lin l\tarca Brilan le spre 
Frnnin, Bel~ln, J\meriCtl. G1mnanlă. 
Suedln, J~ponla şl Rusia. cucerind 
clin ce in ce m:.ti mull Leren. Fie-

rare noud Invenţie aduce dup<'1 sine 
o altI1. Ele ~ :-;ucced in cnscad:'\ 
ca r i1spuns al orientării r1«~•cinde 
spre perfecţionarea pr11duqici. Nu
mărul publica\lilor se inmul\cşle. 

Nevr1ia tol mai marc de mina 
de lucru face cn numărul celor 
angaja~i in lndu.'>lrie sil creasclt. 

lt , Urun cr - o vor Clc : C!c-11~11! ln excursie. 1'1190 

~ntbt•W Ur.:ldY : Ar1llcrl11 fed~raU 
altle:IC~ă. 
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ceea oo duce ln de7.vollru-e.a rnpl<.l,1 
a orasclot'. Se mod1Clc6 r;tt•uctura 
socletil\11, apar noi meseni, co -
1cspun.1:ăl<>:-ire noilor cerin\e, S.• 
slmlc- nt>-,•01!1 1 nrorm~111e1 cnre s1 
circule rnpicl c.1 ~I :i apnr tic! d ..! 

noi iiubliratii di! pJ:csu. 
Pe ac:cst Cundn l cUnamlc w pro

iecten7~1 ap.'\rl\ln !alogratieJ fnca
drfndu-i;c ~s.tfcl iii ch•cull ul tog1c 
ol .. renc\ lei în l:inl •· a dcs1:n1>e.r1-
r i lor decian.snU\ ln î n<?<'putui seco
lului (li '(fX-h\.'l .. .Tnvcntia folv~rn

fl ei nu :1 Iost inlimplulonrc 
nolcn7„il P ch· TlltL'tk - dl!J.\•nltru·cn 
ştiinţei, tchnoJngiei şi lnclust1· el ;1 

rr.rmat (l bozii rc:ili\ nu numai 

penlru nccostă Invenţie ci şi pm 1-
lni utlll;t.nrCll.I el~. 

Ln t1 rl~lne."\ r('Vl>lullcl 1n arco
rc:t Imn~! n !lor <;e arin „t'.nmel'n 
ob.-;.:tml" ol c-.irui pl'incir>iudefunc· 
tl(Hltlt'I! n rosl pus 111 punct în 
pr:ma Jumi1l.ltc ;i .seoo11,1iui Cil XI
ien de c(tl n~ omul t'.h.! ştiinll\ ornl:I 
lln ... san ibn Jlnssnn. DescoperirM 
d <' \' iOc ramillnr!i eurf1pcm1lur in 
llmrul Rt'nASterl l, indcoseb l în ll~1-
lln r 1·1n ., cnmcr.i uh;;cură „ l')ame
nll se :dluu cl e;.."1 in po.'>1.:.~' 11 „n
pal'nl ului de IulugL'!l[ :ll ". Mai r:1-
minea de găsit un s stern de tnre-

gtstrure convenabil. Acest pa.ţ, 
ho7.nt pe un rwoceis chinllc. nu 
pulN1 f i fileul clccît în cadrul µro
plcc gf'nerat 1le revoluţia lndus-
1riattl. As~fot. in \urile în C~ll'e 
dc2volto reo JndusMnl11 âlinge punc
tul culmlnon~ (Anglio şi rran~a) 
r:rcsc, iş1 anunt ii v ictoria şi !oto
grnrla. 

Dagherotipul 
realizează 

prima fotografie 
1'dl.nica lflograt'jerll, lnvent:1tli 

tic germunul Alols Scuetetdcr, H 
c.induce pe francezul Frcnchmlln 
Jo11cph ~lepcc. la Ideea utllizlirll 
_cnmereol <•bsoure" r:ion1ru a 1·edu 
inmg~rll pe o placâ de pe cru·e 
ncc~:~a să se poalfl t.1p!l1i . l?rln 
mcmda Iul, Ni61>tre rt'u~te s!l ta
că. în 1826, o ro:oqr;itle. rnsn dl
fer<mtierea det.nlfllor fllnd foar te 
11 lub!I .$1 procodetrl di:za\'.anlajos 
d.n cauz.a tfmpulul indelung:it de 
expunere (opt ore). Nle1uic nu cn
municu rezllll11lul. ca.ntlnufndu~ş t 

cercell\ rlle. 
Jn tiln lrco Iul Nlepce cu ~ulJI 

Jacques :u :uu1c Oaguur re. fnles nlt11 
de upllc pnu1 care executa „ <'n
me1·e obscura'' penlru cel dol, s~ 

t'.:>ncretlzen.1:.\ pl'lnt r-un contract 
scmn:.1 de at·eşt ia, rn veder<'>1 
co!auurjr!I. Contrar Ideii lui Ni~D· 

ce, ciupi'\ m norlea i:wt>stuin, Dil
gucrre ojungc lu o metoclri dP. e
xecu t"1·~ n rolografi~I pe cnre o 
brcveteazli ln F1·an\::t, ln 18 uu1:w11 
1R39, dnr procedeul lui numlt „1l n
guer ret.>•1w·• n u-1 p1:rmil~ ~a r('tl
llZl·:t.e r!c:-ît un 11rii;:lnut. 

Cnrtcn lui Tnusk prez.i ntli. i n 
contlnunre, n descriel'e am1lnu~lill 

n pro~eulul inlrebuln\a1 de Ds
guerre in Frun1n. şi, po de altă 

porte, a celui e!al>ornl in Angllu 
de Wlll lnm llonry l-'o:\: Tnlbot în 
111~0. ComptirMI\ uu ~ dlli_:uerMly

pe'•-ut. invcn11 <.1 lui Tal~t dcnuinl
lll „<:al Ot )'11eu (Je la (.ll'OCei.Clll K.:1-
los - frumns) era mai \'nlo1'{1Jt.:.) 
dC<1a1·~0 pel'mltc.>.'l sl'.1 se p rodut·.i 
rnnl multe l!opl I ;tic:> llCl'lela5l !mu 
g i n I. 

J\u lunil m cn1lt.\llc:1z:1 ş i <lest>r ie. 
ln ct•nt I mm re, IntrMgo slllti\ llf! 
st>lulii tehnice. clcclnnşnt~ dt• ac~Y-
1(.1 dl!Seopcrl rl . 

Freil L'r ir Scott A rch er , în 11151, 
lnvenleaz!t p l'ocedeul plăcilor c.me-



de de c lold, ce ~ va răspindl 
imcdml m r ·,ficl•' faptului c_n pro
cc~ul n e ;'(""1,, indcm ! n.i " 1 nlll -
dtlnlc. Jar mntcl'lnlul lrcbulo cxp ·~ 
11mutl. 

S ir Oanicl Bre\\ .~ lcr n1 inwnta 
c•1mern :;t~n.oscoplc11 in Ul50. 

Palru ani mai Lirziu, Adol1thc
Eugdnc Disdcrl pulc-nl<•nzfl un a
panil cu paLru obiecl f\·e care d <lce 
la rool i7.area peisaju Iul şi n p.:>r
t rct ulul cu aiutorul fologral!ai. 

Richa r cl Lt.11ch i\ h1cldo~· incht?ie 
primul stadiu ul Ul'7.\'C>lllirfi -teh 
nicl lor tutogra!Jc~ prin rcrnnrcallilu 
ln\'cnHe a plăcllClr de gelnlină us
cir.•e. 

cop;! a!e aoelulaşl exemplar a avui 
unnf1ri directe in scăderea pre'1J,„ 'or :t.i~1·c'or 51 rcvJslelor. Durnta 
l mpulul de prodt.Jclie a ziarelor şi 
f)Ubllc~1ţ l!lpr ~-a rnl~o1-at con:;lde
rnb1l i n Ul72, ci11d amcdcnnul 1'1ll · 
bot L11nston lnvenlen7.A o m11.Şinti 
c.apabiHi să culeagă <llrect c:ar<icte
rc!c de lllcrâ. iar 12 anl mni tirzl u. 
pri n perfercţ1onarile adu.se acesk>i 
~:}!ni de Othnar i\tcrgcnthakr, 
wi •.eturla cişligii o 1novatie ex
trem de valoronsu - ,.lfnoty 11c"- 11I . 

1.n n<"eslc p<.•rfe<:\loollrl nlc tch
n 1logillt;r de li p[u·Jrc se arial1g;\ 
inccrcăl'ile de a obţine hirtie ta 
prci11ri rclat:v m ici. ldcca invcn-

~1tllh~w Bl'O\OY : t:n nou or11ş con">u:uh dr colunlşll ln Oltlohoma. I~ 

Heliogravura 
a născut 

a doua oară 
fotografia 

Mai cle1;>arte. a1Jloru1 se ocupă de 
posl l)IUtQ1lle de t11·1ar{lie a ziarelor 
i,I revi!>tetor ctire au cunoscut o 
dezvoltare fmprc~!rmnntă în con
cl l{11!c in caTc rcrcl•lflr1l<> avansen
ză rapid : in J!lOO, lngineruJ cn
cle:r. Charles Sla.nhOJlC proiectc.11.n 
prima p1•eşli din mcl.:tl Urmea7.i1 
presa cu aburf (ulilt7.llt.ă de zrnrul 
londQnez ,.The Times••. !n 1311), 
cm'e fl\eea ca produc\ll:l de :tlare 
'>fi tic etc zece ori m.nl rn.pldti dedl 
ccn obţinută cu :ljulorul presel 
manunle. O împorLantli decisivo a 
avul-u, ln 18'16, invcnl.1rea pre.c;cl 
rotative de către Richard M. rine: 
!aplul că ~ pulc.1u, Intr-un ump 
foarte scurt executa moi multe 

1'1lorului Fricclrl tll G ut llicb Kellcr , 
rn 1113-1, de a face hil•lle dln lemn 
imb\,lnătil.Ula şi pus!\ în practică 
de asJJcial ul sOu, Alc.~ander· ~11t 
sohcrlid, se reallz.c;izli ln urmnlorll 
13 3111, rilcînd, tn · sfirslt, posibilii 
productlu de masâ a unel l1irlll cu 
adevo'iraL ieftină. 

Primul ziar v ind11l ln un pre\ 
t(!l.at v scăzul cs1e: "N~w York 
Sun". fondal i n I U!>3 de Benjamin 
llcnry Oay. 

Intre ti mp f.ot-oi.;rar1a începe 
!'lu-şi facă sim1 1La prczenla tn cu
l"l'lnsul perlodi.(.'{'lor şi revistelor. 
Tapări roo ei era însă comp\lcală, 
1m„'="1JPllnînd lnterven lia a numo
r„11se erhlpe ele gru\'Orl şi grail
c·icnl, ccc;1 cc Implica u n cost ln 
plus f)enlru cddol'I şi o rată scr1-
z11t.li a productlei . .Ma! mult deci\ 
n lil, nu er.au nici c\m'c. Prrn
clpalul lnc1m\r~nlc111 era .f!ll>it 
acela că fttlogn1flllc m i s~ pu
teau imprlma 11imullao cu le:-d ul. 
Cercetările încep să se indr~pte 
spre rezoh•area acestor 1101 pro
bleme ale rotograact După mal 
multe lnlerven~il novatoare făcute 
in lehnic:i :dncogrnrtei de către d1-
ver.$i cercetători, pl'oblcma neclari-

lă\ il este rezolvată tn 188:? ele Georc 
i\leisenbar h. El patentează TeprQ
dncerea fotogrofttlor prin µroocdi:>ul 
dC$<:ompunerll In puncte, r>e care-l 
numeste „1rntot~1c" şi care \•a crm
lrlbul esen~ltd la lmpr1 rnal'en di
recta u lmagJnllor. tn prh•lntn Co
t<..grn\·urii cel mal Important pas 
tl face in 1670 Kan'll Kli~. lnven
trnd hel1ugravura. pe cure o per
rect!onează astrei int'it , in l!W'i, 
foto~rarlil~ pol f i Imprimate cu 
nJ u lorul presei 1·ota~lvc. 

Spre stir~1lul s1..~11n1u l L11 XTX:l~ 
Nia pt\s I bilă i'C'Jlr<1duceiroa lma~1 n1 -
lor ln jumă'9te de ton concom1 ienl 
ru textul, folosind Qn autotipul 
lui ~tclsenbach, orl metoda hcllo
gr..iflei, a 1ul K llc' Despre acei;l 
c\·cnlmcnt. de seamă. Karl Pawl'k 
~punc.1 : ~"Fottigrarla '!-a născut . a 
doun oară". I ntr„ndevor. condi\hll' 
ele ~xl:;fttnlă n zim'Clor şi rcw1st<>lor 
:w de!-'ăvl~e.oc pl'in lnsuşl rea acl'.S• 
tor p1'()("edee cari• au crlnl r bull 
dccL-;I\, ta r~unoa.')te>rt.>n n<.levliralr' 
tor cnll tăi f ale !otocraflel. 

Lumea 
se oglinde~te 
in fotografie 

In prJvîn\a porlrclulul de presli 
maeştrii in ponrcl ~lică ~ti t'mpu
lul lnvest1!thenzll cKprcsfo umnnt'l. 

AJol~ Llit-he.rrr : '10nchen, transportul 
5Wiull 13ttvarl:a. 1ll50, 
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fle· nrc d ' n ol craindu-şl un f!en 
• l)fl ' " ' . nete-lele " l'uro wlie do 
r ·u:;rata de cJîtii rlin :\Ce l Pc•·I-
11:1rla duc la ah::. l tu!r. ·;i unnr r„gull 
l1lnc s .1bllltc cvnlorm c· „vr:i !c 
PlllN1 compuu" P'•r lrcl il pentru 
1>:Pi.ll U nri cil n e cit. C.-l'l) ncl?ell 111.: 

1 p!n!k"'\ 111 Jurul pers·•;ineJ ce unna 
~ • t c !rit•1;.m tintd unul s:Ju mai 
mutt._. ubiectc care .să fo rme7.e nm-

' h:nn(.11 nec:esal'ii p unerii in va loort• 
~• u·ns;i1ur1lo1· c:1rncteris lic" pe1".'.'<>-
1 '.l JI ât:I : ullelr. cun\ina:iu Plcmen te 
ll}J <'" a~·ll \•}1 ,1 \ il pc1..,rw n 1 (un m u
t.it;lun c rn P<lrl rcl l7.Dl cu ; n,lrn
mc11tul slt11l . 

O l ••hn t'i'I t nl~re:r1nta de JY1rt.rcl -
I z.arc· c rn cea 11 Iul llcrmnn Biou. 
c:lr" 11rrn{u·c~ sfi tle.1 personnJclor 
~:.11•· un iei· rnonumi:-n t<l l şi ~nlemn. 
.\strcl :>" „,1~·! e i dc<>a reall..ză1ii u
n~r s<ir I de purtrctu ale oa.m uni. 
J •r c\(' 11C·mr111 din acc;1 \'11~•mt: Presa 
"r l n lt' r<•J>1il i\ l'1rnltli în p<1pulm·l-
1.nr1.m unor a~lfel de personnl lHl.ll. 
Unul din cm7.urilc cclcllre tn ac•(!.st 
Mm-1, este portl'C~lul 1\Ji Abl'ţih •1n1 
I.inN1l n, cort> ap nre in z!ar<.>le anu-
lui lUUn Rdor! nciu-~~· ln tolngr~ful 

care l-a porlrl? l;r.at şi 1•ccunosdnd. 
lmpl1c1t, n~peclu l folOJP"{ln c i cn 
fort5 de popularl1„1re. Abrnham 
C.in· ,,, d -.<'' 1 1 : 'Vl :iltlcw Br<tdy 
m-a lăc• i. p l'C)~'<ltn•c w. 

i 11 11r·1r, ~lor prcnc11pa1i 1k-
Pllrlrf;''l.r.~l\"~1 nobfllm11 şi a .-ilt•1r 
o:iml'nl Ci!'cbri, ma e xistau f nt11-

• 1011" Thunw~on : ser:ienu ln w .,., tmln· 
1>11.!r. ll1'17- Ut78. 
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grof i (ca .Joh n Thomp;.onJ lnte re· 
.:-a \i ln surprinderea Ilgu111lur lipi
r e tarUnr prin <:a r<! culut'°a· 111 s;1u 
chia r celP ole locullnr ilnt• ora'$C'lor 
nut<i le. I n Ul'J7. 'l'hPmp:.un, impn•
ana cu J\doJphe Smith (aul<1rul 
cl'\ment.1ri i!C1r ce insotcsc 1m.-ig1 nlle 
lui 'rboml>S<.'nl publ.că o carto u
nicii. i nlitulată „ t rce t Lile ln 
l.nnaon„ (., Via\n st răr.ii in T/\n· 
w·-a "l. 

U11 inccPtlt de s tudiu etnot;r::i rlc 
csl.e mnr{_·nt şi "" Vaslll J\ndreia· 
\'ll'i Knr1k n ct rul deplusn"' in 
l'l'f!iunea Slmbirsl< se c-0ncrctl1.ca7.•\ 
lnl r-un ckllt de portrc'" nle 11\m
n lo r d n dHcrlle 7„one. l'e U 11gă 
por rntc în reviste le llush'ate a p" 
rcau $1 vederi de or:vs~, pcl~njc şi 
m.p'lumcnlc m·h l leclurale 

M rlli dintre conlcmporonil ln 
ventleI lotogr.a.Llei ~1u Cţ)nCunrhl ro
l u.l ac~c;leln. i\utoru I omi nAcşlc., 111 
<ttX'Sl sen&, de falm orl.llD „-11~~1tl n~ll" 
" p lctPr1.1l1:i1l (111nc1& Pl1ul Dcloro
chet ; „ De n;r.i, 11lulur1~ o mu111·lil I" 
1\1\H in$i1 li inlcleg tn11cmnt1tale<i, 
pt·cvll:>.l.tld <.'f1rc" l .runp lom-.eu şi in
r .lef)ja pC ("lrll <J V<l CU1llOO~le ŞI 
d~(in.e roto~'1'il fia . 

Totuşi. în acele vl'em url. tehno· 
lomlle de folograClere nu erau su
f icient ele <P:nn~ate r, :;ii permi t.li 
lnr;ţa rolosirc a aparullllul de ro
l~gi·aJ'ia{. Munal d~ fotografiere , şi 
mru apoi cca dt" obllnere a folo
~rnfi<!i , ~ <lms"bit (W complicata, 
pr5upunind multă rllbdarc ş i ab-
11"~llli" Prim ii (otoarnli nu rost 
bint:?in\e1es. chinr invent:i lori i Coto
c,rnflci i;! ce• rorc -:-au ocupnt d e 
lmhunălflll rc 1 l0 hnicllnr existente 

• 
ÎSI 

.) 

Fotoreportajul 
croieşte drum 

~~rîn ele IOIClrt!p!Jr lcr a por<.' 
rn1H. nwi lirzl\t cl in ri nţJul ucc.lora 
rare. c~1pllvalf du cxlrnordt nnrn 
h 1ve n,(le .;i. c:<.1 lot,y pul ui şi d 'lghc1·011-
pulul, () u lîliwttUI 111 SO.')pUI de 
a su1'J)rjndc imugin! lncdltc dupi1 
cri lerlile şi dorlntele Iiec!°11"1.1Ja. Ast.• 
. Cel u pa r cL11•ind folograrH ele c-.\ lA· 
torle, d uc:tun1.mlnrc P 1clorul fmn
cei lfo·;1cc Verncl este p1·imul 
care pleacă i n Egtpt Nt dagherotipul 
şi se inap<>1<17.Ji cu un bogot n~lt!I"l :J l 
llu.<;t ra liv. 

Jm,en\1a cnmerc1 s t<m:.'Oscup1cc 
măreşte in teresul pentru im.1ginile 
1•ep1·ezenti nd pan" rnmc, ('>t•jsnJ ~ 
urbane. delab l nrhilectum!c .;i, '':i 
urmare. fol-osramle in trei d mcn
s1 uni se vmdeau într-un ritm ulu· 
ilor deoarece custul r1d1c41 t al e,c:
cirs1ilor în !Ml s lri.l!ne nu e ra 
c9m•anubll d~t claselor prm perc 
<1le soc1etiiţ ii. Din nou folog.11'.l ffo 
işi aticma o calitate d" net"nnl~· 
~L : ea a nula distantele fl1J cc ~I 
temporale. inmog.a7.l nind <'spcct~ 
n!e vietii umane, perm itind vizio· 
nurca unor Imagini l nccllLc . 

PiMH?ril fotog Ni C'<!I tnvlltnu sl.I 

ob~rvc pelwjul urban .şi rural cu 
„:1111 ochi ", dintr-un p 1,1ncl de ve
rlrtre d iferit ele cel al unor lurlşti 
, 1 r t=COrc. Importanţa ant.renamen-
1ulul ''izunl in descoperirea reat!
talll a a jutat la perrecuonarca 
m uncii z, a.rJştilor. Respectarea şi 
r cdn.rea ci t m ai fidelu a rcnlltlltil 
vrln fotoirrafic, de,·inu bazn vc care 
s s: fundamentează r('gulile fu to
grnfillor <le presă. Redac\Ule l'e
vislelor ş i :r.!arelDT in leleg destul 
de repede nporlul foto~rafiiJor ln 
mnrlr~ alractivHătil pub)jc.1\iilor. 
c u cond1lia e<1 inf!"lrmat fa sii-şl -păs
ll'<'tc obuxlivitn~ v i'l:t 1ah:I. P n n 1ef
tm lrcm, pt-r-cesul ut de prodU<?t1c ol 
pi:bllctll Hlor de prei.11 şi dntorilli 
tehni~llor de impdmare i.im tillanl'i 
a lex:lului cu fotografia. drumul 
lma.glnl1 culre pagina 1lpnrllă esto 
larg d~hls. 
Even imen~ele excepţionale încep 

~l1·i atragă l?C C<l tograII, ca ln cu-
7'U1 Jut Gcoriro N . Bamard care 
surpr l ndr ravagiile incendh.i lu l de 
fa Oswego d in UJfl3, snu a l lui 
Roger t'enlon. care in 1855 pleacii 
~pre Crimeea, de 11nde trimite imn
gini despre desfăşurarea rAzbo
luluJ 
Răz.boale1e de\•ln un subîecl 

frecvent r>entru i "Ot.clgrafi. dar şi 
penlru perlodice. Mtttbew Bmdy 
npronp e că se rui neazti <:inel, do
rind :;A obtlnă lnConna\li vlr.uale 
precise pentru ziarul său despre 
r ll.zboiul ch;J din America. otgn
nlzcatii ~I Ci nantează echipe in
Lrt!gl de [olografi cărora le pune 
l a di:.oM!itie toată aparatura ne• 
cesara . 

Regulile rotoreporl.aj ului se eon
i urea1.li mnl clar· a lunei cind Ale
xanctc.r Gardner inreJtistl'ea.ză ima 
~i n lle srenelPr de blr!alle ale rh 
hoiu I u I de secm.iune şf ale inmor
mlnlJ\rli l ui Abr.abam. Llnroln , a
poi rmrlrctete complici.lor care t1 
~M1sl 1.1ru;e1'ă. d iverse momente .nle 
exccul iei acmrtora : c:u alte CU\'l!l
tc G~·rtlner -0 urmârli eve11i m„ntul 
!n i 11 L1·cap1 lui de:,iti.'1Uratc. 

f o lograffn de ac l.iuT!e. exe<iul;ilă 
i r1 sph·ilul aulcnlicufo1 l'e dcfinlti
vc.11.ă. Autorul at r.;igc atr.nt ia 0 s 11 -

nrn activ itătil sl rc;:ultalelnr pri
milor fotor~pr11·te1·I - ni-decla m ll " . 
punlncl tu·ccnl ul inden~bi pe cnn
tnbuiln bntnn lc11!11i Pet~r Hanrv 
li:mcrscm. ce l cart> ~t-:i le;:pv nu
mele fin fotc1!!rnf1P i:i prin mull 
rl•~~u•nt-i l 11lbum _Natvralislic Phn 
IOArilph\• fo r the S'.Udenls of th P 
Art '. 

Obwn•npa luj .Emerson tn le (tâ
l .iră cu fap tul că „ UJluJ din r cll' 
m e t im1>urt.anl c 111ineip ll a le mun
cii :trlis!ico in fotograrle este c."t
p un c.-re3 rapidă" se vn .ade\·eri ;i 

fi c„~„C'l aphcală in s pectal foto
t:rnCi <' i de presă Aslic.>1 se inchale 
un pr' m cnpi !ol dtn v!ata .. celui 
nH1i rrumtl!> copil al r cvolu\icl in
clus irlalc". 

(Va u r mR) 

Tt•aducere şi adaptare 
Oana JONESCU 



O ~ i1iune 

profund ~lii nţifică 
(t'rJllll/IUttTC din p<tg • .J) 

1uuni.s lă, e<1 re trebuie anmcatl\ hl 
o parte. Ntunai n.ş11 se tlc.~ubido ca
lcu t1prc collLbor tU'o, s1u·c -;oluf lo-
1111rc:i, inlr-o s trînsA 1.-olabornrc. a 
problemelor grave nfo lumii, spre 
asigurarea JtâcU vc planeta DO.tli
l n'I". 
1~mana1ic a unei cooccpth 

profund novatoare asupra lum 1 
pol.llC"a cxtemă a R~mănlcl :.c.ic:.:.i
llslc şi-a ~gat, cum cm ~I 0-
l'(!.)C, stima şi Jargţi r~un~tcrl! 
Jnt.crnn\ională. fiind unanim a
prcdate n~.a llsmuJ liolu l fi lor nro· 
DllSC şi marea lor J:ortll de att~•C
!lc, pl"l:n tl'borrla:rea r<:VllfU\lnn~rit 
- n(':;upu:;li nici uno1· pt'c3tJdC:cf1\ i 
sau conjuncturi c;le mnm(lnt - n 
prr,iblemelor fundamen~le. 

Aniversam imp!mirea a 2-1 dt-
aru de la Marele Congre:. din 191i;; 
intr-un cllmal de ne.~cmuitu c
forvcscenUi c:reatooi<e :;i flcrbln lt! 
pntrlt>llsm, de pmfundi\ ani:;ajnr\.! 
pr>lltic;\. «im~. ~t'ner~t~ de 
f)n.-r.lltiri'e Intense pe1,.: ru Con~re
sul nl XIV-lea al tl-'ll'l!d:JlUI şi de 
inlimpin.are.:1 glocio511lui :?3 Aui:LL\'l 
jublllm1. Ziaristli. toţi 111<1rillol'\1 
<lin prcc;a s(!rurli şt autlltwi7.ll:ili'\, 
imp·eunl.\ <iU in~~il 11 -por din 
p.„lr!a nnn..„t'l'll. nprob:'i cm cntuzla1m1 
şi suslln rlln lnlmâ 11 ,1.-1rÎl'""!I Pl!!'
nar<?I CC. n! P.C.P.. <'li p1i\'lro li 
propuner~ de re:1!e~rc .1 10-
vnri1suluJ Nicolae Ceausc«cu doe 
c:Jlrt• in:irelc forum nl coinuniştllm
dln noiembrie, în Cun-..ţ!n de :ie
cre141r general al Par11dt.rlul CfJmu
nist Român. Asemenea luturc•r co
munlştl l'lr. l\1t11mr f".alnC"nll<>r mun
cli. Ml consldcr3m că prcienl.a pe 
mai dl!parl~ in .(rnnicn parllduJul 
ŞI n t~til a rn1u"e'.!UI El'Oll al nu
Uunll. ~h·l<1ţ şi 11!''Qlutirmnr Tn
flli.cfm1t. ~enial c1itor al Rnmimlel 
~ciallslc moderne. proemin<"n\Ji 
peri.mmlll<J'e a lum;i conLempnr~
ne raprc?.intll 2'1JCJ,[ltin supremii 
u m~r:.ulul noo;tru înainte pe dru
mul spre cee mai inalle culmi :ile 
cl\•IHwlici sncialisle şi c<1munislc. 
P~ind in, rel de ru 2ii-lea on al 

ef>OCll nnaslre rle glorie. „Epoca 
Nfool.:ie Ct'mr-sescu ". ne rentirm:\m 
M•le:mnul lt'qămmt rnv'lluiton;w de 
o a<'\ Iono ''U cncr~ll $p'lrlt«-, c-11 
ln·b·cg elm1ul si dru·ult-c.a com1m11il.ll 
pcnh:u A pro1UQva ~11.sta11t, 1.a un 
IM1l nivel de callt.ate. marile 11-
cl1H'i\t'\Tri '1le- pnliti "ii intern" si 
ex•ern!? a partidului şi staLul11l 
n"5'tru. de a eontribul 1 'l mii :\t'
tiv la lnUirrrea unilu\ii $i rortei 
D.1rllclului. la nfirmarea rolului siiu 
<lt' <:Qnduclllor al pc.porului n ln1 
pc c:-all''I pr~)D'e.ului sl prospcritl'1-
tii. :1 librrliltii şi indcpcndcml"'1 
Rr>ml\n'c' S()Cia1iste. 

Din tradiliile progresiste 
ale prr.sei româneşti 

(continuare df11 pag. 31:) 

a celei de a dol.lu .serii o „Alăutei 
româneştlM, s1.'0FL<;f1 din l 8:JO de Ko
gâlnieeanu şi a cclot·l~lle l'>Ubllc:a-
1 ii a Ie sale, „ Dnci ll li l<•t(l•ă w, „ Pro
rnişl rea w, „Arhf\•a romftnC?1>c.rl~ şl 
uPol „Steaua Dunarli". / 

Schirnbarcn ~ titlu din lauun
l'IQ 1850. in _ca1..eta de Moldav a", 
nu a i115emna1 şJ o adaptaTe to c:e
n nt•''e v1tall.' ale unei socielill i 
Crf1mfot.a1e de dorln\n reformelor şi 
a Unirii. Seslr.fnd „nnncrnnW?lul" 
condl~lel fnii sale. Al>nc:hi a operal 
o m<•dificare a conţinutt1lu!. dar in 
S(!ll.<>uJ de a-i da „ un color mal lo
calnic", în conditllle pf1s1răt·ll. în 
mn1•e. a \'echil slruclurl : 5Url (11-
nâunlru f n limbo 1·umână şf Ctan
ceză. şlirl din oforfl polllice şi loi
leton in Limba românn. Asupra ru
bricii din urmi\, atil de apropiată 
su!leLu!ul lui A..~c:hl. lrcee şi "e
chiul nume ele -Albina i·omii
neuscă". sub care vor apnre „Cr.m
punm originale din tsforla. dvcu
mentele 1Arii. nrl!colc de arheoln
g!e. ag1'0J1r>mle. economie politică, 
ele li1eralurli românfl in proza şi 
\'crsu ri şi un c.xt.rnct din ~wea 
$\răj nil ev o lra<luc::ere''. 

V;i fi întcles. ln ujunul l:lnidi, 
tfi1.01·uJ presei din Moldova ci\ vi
itorul nu apar~î·nca presei „ loca.J
nlc~", incil. incel ind npnrl I la ,, Ga
~lel de 1\-1uldavia ". $Colea ln lrei 
zile după aceea. clin 27 noiL>fll
bne 1858. o nouf1 publlca\ie pur
Und un titlu de cu totul allă re-
1..0nan\ft : ,..Patria~. 

Cu aceasta, de altfel l~I va in
cheia în octombrie 18110, partea 
cc-a mRi acllvă n carierei sale de 
edilo• de t!a-Zele. Î)"I cel 1.«e anl 
9e \'ia\ă ce-l mal rllmm;~ern u 
mal :reluat o datil, prin I 065, 111116, 
. Icoana lumei". clar a sim~ mal cu 
i;emru1 almanahuri, u11:mul fiind 
publicat, dln materln tă.s<J(o de el. 
după monr1e ln J1171l. do cillre fiul 
sau .\lexandru. 

• ~Albina rnm•t~'lcă'' rl\mine. 
opera de d\petenic a cdltc.ruiu1 şl 
ripocrn!uiui .t\snchl. incununind în
IăptuirUc dtL~călulu i, 'm.'(inerului şi 
pr>eiuluJ. :tle lumln L-;Lului de \'astă 
culhni'I şi orizont e1.1rapeun. dlinlil 
deşteptării şi prop~ll'lll neamului 
sllu. 

Alăl!tn'l de „ cu11i~·u1 1·omfincsc" 
~ lui Ioan Heliade RAdulescu. a
ceastă g.izeUI, nfisl.'u!ll la incepUl\ll 
epocll moderne, ln aoeleaşJ 1mpre
jurărl istorice, cu aceeaşi 'ln' J, a
celeaşi po~lbililăU !,ii greu tâ\I. stă. 
la temelia pr~sei romuneşti, Cll 
deschi71lloai-e ele drum. inscrilnd 
pentru toldeaurut numele lui Ch. 
Asnchl intre cUtorii acestei lnstî
l11tii de cea mai marc ihsemnuune 
rm(ionaHi. 

Antologie · 
(rnn tinuar(' di:t' pan. 36) 

5puluern1.1 1>1 ii ..-001 \'cdea con
strln~I su fu~u de 1>e p:1mintu1 li· 
hc1•UlLll„. 

H obe.ipl('rrt'. 
Lk;T'l'RES A SES COM\1ETANTS 

(nr. t m:rombrie 1192) 
Nu·I tll'.1juru; 1:11 s-:i iniăptult 

r.~turnnrt'll ll'<1nului • cC\!11 cc ln
ll'l't.>se.1lii estu d~ a runda pc rui
nei~· :-1;ill' „finta eg:illlate şi drep
lurilr lmprt>.\.CrlpllbU1: ale r;mulul 
l1epublica nu e.!ll1: un cmint hime
ric, ci im.~ inima Ci.':tutcnilor .. Tnl
l"Ail ncpubllclj o reptezinlă \'Jrtn
Lell adlcii L1rngo:;lt?n de pntrle, 
clev,.tanwniul genl.'l'l)S caro conto
p~l<· tr•~111• tnl\"i'escil! pa1·tic\1lare ln 
cn<lrul lntcrcsul11l gl!nCrill •. 

Gracclws Babl!u/, 
LA TRJVUNE DV PEUPLE 

(11r. J.; dh 30 decembril' 1195} 

C.11<?.l pcntrn dnmnia sfintei ega
l tuli şl prom<wnren Interesului Gt'
nernl : „.s:! se :.tubllN)l-eă o adml
nl.slrt1(1c comunei fl'omunl.sUi 
n.n'.) , 1oă °'l' :;L1prime proprietatea 
r>rln1U\ să ~e :itrlbuie fiedlru l om 
mttn('n I)•' c:m··· o p. ,1!e lndepUnl 
1>all'Î'-'1t C'Rt>aC'itiit1lor şt cunoşlin\e
lor .suit?„, c~1·a C'I? vu fa~e sil dis
\'l'lt'li „tort11• im:rndlrllt', toate 7.ldu
l'll~. trial• br•111s1rl<' oe la uşi. dls
pulclc pr<X"t::'){'lc. furt11rllc. a..~lna
tel<>. t<>Jtlt• crinwlc.>. . t.nate \.Tic1ile : 
mal mult ~<' vn fnliitl1ra viermele 
chin11ilc•r al inc~ilorăril ~enerale şi 
pnrt1cul:.ire n fkcikuia rlintre noi 
pri\ inel S<•;l'·l'l C<.' ne nş!.eaplă mtl
n . Pl'"I<' 11 luni'i. în rinul urm1it.1r. 
ln h;1 lrinl'\~. ra st .~rh1 cc1ptllor 
nnşl ri si a copiii nr lor„ 

P1·e~a l'(:\'"11Uril'I rr11nc•'/.(' nu ş1-a 
l1rnilnt ~c.>mnlrtca!ia la pn1pri:t ~rn 
şi ln crx~11 clata. ci a a\'Ul Dt•t.cr
nit • rt•vcrb"ra\11 în 11pa\iu şi 111 
Ump, Orlcnlih'llt• d, \'lzind noua 
form'1 a l'ilpol'l\ll'ilur şi inslitu\Ulor 
.snC'iul<· ~i pohlk . :;-au re!lectat 
b nd1c ~I in mull\1ile sensibl!e o· 
peratr în c"n'inult.il 'lre.o;el fo1·1elor 
p1.,.·~t't -;falt! din Ec1rnpa. c ire a cli
patnl un LOl mal prnnuntat cnrnc
te1 pc•litic. filslc .simptomatic cil in 
murite motncnlt• l"e\'ulutionaro <;e 
llU t,111T\Ul I.Ml fftMl f aWl la spl rltl.ll 
ct11nhnt1v ul p1~t>l 11milUJ 1'789, 
(îind 1'Clualt:- chiar lillun rle zia re. 
i::a „L'.4mr du peuple" - in anul 
rt<\•olutwnar 18•18. „I I! Tribun d11 
1.eu1>l('" - in perinada C<>munei 
riln P•u·is. „Le Pere Duchesne" -
in tunpuJ rczl:;lc.'nlt•i naţionale im
polrlvn ncupnliei hitlc•rlsle 'în al 
dnilen rli7.bol mondlnl 
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Solidaritate de luptă 
I 1~ f iecare an. Î7l cursul lu

mi scptoml>rle. U1tiunea Zla 
rlştllot din R. D. Germallli 
oroanl=cată' o 111an1f(!.stare d ti 
solid4Tfta l e in spnj111 ut (/a
zeto.rilor din Africa. A $1a şi 
A rncrka 10U11if. M il tnor.o-C ln 
inl reprfuderi. articole in p re-

• istI. emf8iu11L l'<Jdlojonicl! şi 
rclrvil:ate t1wttă populaţia llii 
d epund daTuri i nir-un cont 
al ~olicl<1 rltăl ii sp ecia l cr t>n t. 
Ba:!«rurllc solfdarlldJrl care 
0.11 loc i11 oraşe, Tcprezlntci 

Expoziţie inedită 

1 n cadrul ,. Lunii lsll.lrlei 
negre" p rl nc(fLI ci1lmi11an1 l-a 
reprez~n&at e.rpont1a de f o
tOf}raflt „Un vis de!şpro lume: 
µort rctl! alt! funie li or neort, 
ca.re au schlmlJot l umea", re
aliza ta de [oloreporrcra B rian 
Lc11ker. 

Autoar ea. careia ir~ urmă 
cu IG a11i i s-a. acordat Prc-
mlril P11llt.zrr. cea. mai i'naltd 
dlstincrlt! a :Iarişt1lnr amc
rlcan:i, p<'lll r u lri regl&tra r en p c 

punctu. I culminant al acestor 
ma11lfc~t.drl. Sum ele TCali::ratt: 
slujesc indCloscbL pentru f l-
11anţc rea "Şcolii solldari trl
ffiM, l 11$1Uutut in termrţi011al 
de .tilirl.t t lcă d e la 1Jcr l<L11, 
Unde, pfnd în prezent, a u 
fost p rcodlltl. 900 d e :lariş t l 
din ţdrile tn. curs de dczvol
tar<• şi al rtti şc6 rilor de eli
berare notlonală. De Mem11-
nr.a, ua:rlşt'i ex pertm e 1tl o 11 
si nt Mml~I ca pro/uori. pe 
cheltuialo Uniunlf. 111 tfirile 
i tJ cu rs .de d1!2voltare. 

ba.ndtl de mao 11etojo11 # 11e 
pcliculif. a convorbirilor cu 15 
df! f emei amer icane de cu
loare, sl· ti corLtlnuat m unca 
sur rrinzi11clu- le de aceasta 
data cMµu nle cu aj utorul a
pa ra t 11t11 I de f otografia t . l n.
tre crolncll! i mo17tn i.lo r in
eluşe în cxpoz111c se afid. An
(11'/a naulit, Carclta Saott 
Kl110. Ro11a Pa.rks şi JosapM
na Rflau Mathews (mama. 
J o). in v fr.stli acum d1! 91 
dl! a ni. 

Un furt in... premieră 

O premieTu in. i.9f Ori4 f ur
turilor elecr.roritce. După cele 
prluhld mformafiîlc mlll.tare 
fi secratcle ban.ca re, tală cfi 
fi ştiri le fac obiavr ul accs
torri. 

Ziariştii r etd ei de telcul
zlune „C<7<M1hl/ 13" di11 Flo
rtd11 (S.U.A.) rra11 11edu.me
r1 f I: un de clte ori trMcau 
crl aµ Ln m'Ena „pcumtn .~ccn
l ulu.L" se tl'Cz.cau inul nşi dl! 
r lt;alil lor de la ~Canalul 
lO„. Nu c.rlsta nici o indo
iD.ld : clueua. dintre eL uLnd t•a 
şll rite. Dor cine ? neicaua a 
solicitat 1t11eruenţia. poliţiei. 
Şl ancii ct4 s-a i11cll ela t ctt. o 
aur prizd : „trddtilom l'' c rn„. 
comp1tCcrul 1'e(Cll'l. 

lntr111d in po.ţc.skl codwilor 
.srerell! ale :11~11ei rlt'a le. zt
arlşt ii dl! la „Canalul 10" iş1 
f licuset11 obiceiu' de a traoe 
cu ochiul ir& banca de ştiri 
a co11cur1?11t ului. i11a1n.re ca. 
ele s(l fle C rc111.qpus11 pe ea IM 
undelor. PoUţia i-a arestat 

pe Mlclrael Sfta.p lro ş! T erry 
Oole, dt>i dl11t re Joştlf 1'edaa
U>ri ai „CanaluLI" 13", t recu ţi 
de puiina v reme la rei.ea.ua 
rivală. 1:.1 dezvălu.lsa l'â cod 11-
rile secret e, fu.rnfzhtd aşi/ci 
celor de la „ Canalu l rn·· un 
ava r~taj. fonnida.bil 11~ lti ptn 
„pc vf.aţd. şi pe moarte·', 11i
ciodatd l«?<tld, i 11trc cele doua 
p o!Lttri rl e 1el1miztunc. Mt„ 
c1w el Shapiro şi Te-rru Cole 
rfşctf şri prilnca„ca mulfl a n i 
de 1ndlisoare. Dcoca,1nda.1 ă, 
tcore tlC.„ 

lnH:mpla rea a p rodus. cv i
oeitl, .5e11w rte.. dcsc7iizt11d li/I 
nou front a.1 i 11 1:crşunatcl bă.
tdUl ce a re loc în codrul 
JTUl~,ţ mcdfa amer icane. „Este 
prJ;rnµL ccu: de p i1t4 acum d t1 
spionaj gazet<ire~c oti ajuţo
r1tL c.omputerul111·1

• a f ost de 
părere 11 1~ e.:i,"Jl ert ! 11 alect ro
nlttf. 

Shapfro "opera.", d e reguld. 
aca..'lu la. al. reu~tnd hi Joorlc 
scurt timp sa-şi cu.cerească 
pri11tre n.oii stii colegi faima 

d e re porter e:rccpţional. Ca. 
rirm11rc, 71 ,umă.rut tcla.specU>
lorilor " Canalului 13" ac4zu-
11e con,ţid~rabi!, I 11 f avoarea 
rivalilor de la _..Canalul /Oi' . 
F'Lreşlc. teh™clen li "Canalu
l ui 13" şi-au schim f>a.t codu
rtl.e de acc1•K la oomputcrul 
lo r. 0 (1.r problemu. r 1'1nin.e. O 
problemă con/or mâ i.ntnL to
tul. d e attm.~nteri . cu etica 
ocr:1dcnt4lă 1ri materia de 
presă.. Şi -nu nu.ma.I de pre:iiL. 

„ Cana Iul JO" i-<t concediat 
pc Sl10,.pfro şi Col e ~i a. an
gajat w i nou re,ţpon.w.blL pen
tru b14lerh111l de şelrf. Flfră 
:1 prij l nu/ atit de cmnod al 
computerulut sfof floi nua1'!, 
viata oa.::etarilor de la „Ca
n<Olut JO" a devenit mat 
orea : t rebtd e să-şi p roaure 
.singuri şti'TUe. 

Reorganizare 
PreşedL11tcle Cam.erunului a 

.~emna' un decret p riui nd in
/Untare·a. 1it1el agenţii 'llaţio
ruile da rad lodtf u.zlune şi te
lcvL~une. Noul oroa nism. 
<'r~t <ic 11uvern., denum(t O· 
f icfal ,.Camerowl Radia arid 
Telcvlslon" (CRT V). a Tezul 
ta.t din /uz ru iiea. Serviciului 
du radl<>dlf11z l1111c naţ ională şi 
ci Telc vfzlunli cameTuncze. 

Potriv it d ecretulu i p rezi
rlent.faJ, CRTV este o or04ni
: a tle comerciald, ad minutra
td de riuvorn, avtnd dreptul 
da a face I ra11S1n l.shm I de 
radio şi d p t e~ulriune pe t e~ 
rit1>riltl Camerunului. Orga
nele d,e conducere a la CRTV 
~rnt : un consiliu de ad mi
ni~traţle. un di rector nen ctra.l 
şi o cmnl.sia tm11ncla16.. P rc
ştldJhfolc şi cel 10 mem brJ a l 
roMfllului ele admbib tr4fi'1, 
fndu.slu dl rac turul genera l şi 
adj unctul său. sî1lt num lli de 
preşcdtntele r e publicil. 

Videopiraterie 
Potrivit estimări lor, în 

lum e ~int in p rezent circa 80 
de m ilio.'I ne de v id,eoc.cueto
foc111e 1n Jtmct iu ne. lndu ~trilL 
cincmatogra./ică. a pro/it~it şi 
ea, etici par ticlpli la i 11regl.s
trarea cllSetelor uldeo şi . ca 
urmar e. obrin.e prof UuTi de
ţoc negli jab ile. 

Dar lumea v ideo este l'nUin.
dat4 ş i de casetele illreois-
1 rote Ilega l : acest tip de 



Panoramic extern 
ca11e.re repre:zlnf<'i circa 10 la 
su11i fn Statute Unire, 15 La 
s11tcî 111 Marea Bri tanie, pcsre 
40 lu sută fn Japonia, iar in 
unele ţdrl din Asia. de sud
e:H şi fn Orfentut Apropiat 
această clfrd se apropie de 
J.00 Io gută , 

fo maf multe ţlfrl în curs 
de dezuoltore, niţ exlst6 111ci 
tm jet d e norm e l egale car e 
sâ a1Jore l11 teresele c rearori
lor de /llmtJ. /c.r fn Orientul 
Aprdpfol , drept11rllt! autorUor 
1111 . acrloncc.zd d.eci1 f>t!ntrn 
riroducrra. localii. 

Te11tatlt:f'le d<> a !llc>pa dl
/uzarea 711 reaLstrdrll(>r-p lrat 
1m s-a1A spldac llecSt au in
SU('Ce$e. Video-p lrarU au craar 
o •ret.-00 dP 'J>Uinctc de dPpo
<:f tare a 'uWeoc:asetelor ( 111 
SUA sln r 30.000. far 111. Ja-

ponia - peste 15.000J. Pro
prietarii acestora. au zeci de 
exî!mplare dfo cele mai 
popula1'e film e. Ch1e 7JU cola
borea.zd t"u pirnţU. practu:, 
lese d in. acest gen de comer/ . 

Ap11.careo md$urflor care 
să lnterzkâ folosirea cascre
lor ilegale ar N>nduce pe 
moment te. creşterea preţuri
lor la videoC4setofoa.lle, ceea 
ce dete,rmlnă oero-ul p r inci
palului producă tor - / rrmL•Li' 
japo11ez11. Este mai prt1baoif 
ca plraţti sa fndepdrlezc ~I 
nbstacoLele de ordin telmit:, 
fiindcă -reJeaua lor este bine 
oroanizalll şi dispune de ţ·Qn
tracte a11a11tajntMft. Nu-l e.r
elus ca .~11 ffe 1 r,1111~pu$e J>I! 
ca11e1e ~I tJ,lm e ca.ru-Ş'I mt 
Pren1fe-ra o/iafo lă pe marele 
~ra-n. 

,,ZiaristuL acest necunoscut" 
817 ziarişti, care fac parre 

din Sindicatul /h1'4ndez al 
zlariflllor, au TclSJ)tJn$ la un 
chesr lo11ar pe11tru stud iul in
trepri n.s de căire d oi cerce
tâ lori ~tlinţlficl. 

Ccrcerart'a i nlf'n ţiona sâ 
dea o tn1a11i1w d e ansam blu 
a ;:iarişri/or, a muncii lor. 
Studiul 11 /Oj l publicat fli 
limba f lnl1mdeză, cu un r e
zumat de 9 pagi'llf i11 lim ba 
engleză. 

Dupâ o nncl1ettl detll litllă 
asupra muncii zlarlş11lor, 
si11d l11l a jttnn<' la co11c!u:ia 
cd, in acea.vtcl profesiune. e
ualiratea f11tre httrllaţl şi fc-
m PI esl!l rM!lf, cu niuelul de 
Premlllrc este bun , Iar zforlş -
111 ffl con~f/lcrti aclioHurea 
pro/t>slorlalO. ca o parte im-

porranrci ri i n 11fa1a de fiecare 
zi. 
Răspunsurile au c6pâ tat 

u ti caracter pe.dm 13i clnd a 
renlt t•orbo d e&pra vllrorul 
in cctea ce priveşte de011to · 
lt>Dfo profesiunii. Rlst'ul c11t <
mare, nWl ales i'n raporlul 
:: iaristlcd-publlcitll te. I 11 :ra 
rlstka sporilvă, de exemplu, 
este de~tul de dificil sJ2 S(' 

fa ca dis tl ncţfe într" cele d o w'f 
d omenf/. 

111 p rfvi11/a 11cl1 lmbărll pro
prietar ilor in domeniul pre
sei, se a ra tâ cd a res t f 1!110-
ntfm măreştR gradul de ln
.ţecurlra r e. PQt !'Ivit c:e1·retc'fto
rllor. f actorii u111in ll1i dt:l(•r 
minii 11Lve.lul zlari.$1iclf riri 
landez_P şt, în. aC'elaşl tHnp, 
lllscreâiteazcl pe acel f·are 
rred in evoluţia p ro/oshrnfl. 

Pierd telespectatori 
Tra11smlter&1 programelor 

de 1ele ui.?lu 11e prtn satelit ş! 
1•ld eocasetofoa11cle sint motl
vi>le prlnDIJl')ll' ale scăderii 
numărulu i di• 1ele/lpectalori 
american i ol C<'lor t rei marl 
reţele de t t>lel1Wune naţU>-
11al4 - A BC, NBC ~i CBS. 
La. ora actuala, doar 13 la 
surd d ftllre trlt!.tpectatori (DO 
la !IUtd in 1980) urmilre11c e
m isfunile de mformaţll a le 
ace~tor reţele. l n ar1il '80, 
11utnc7rul staţiilor IO<:ale TV 
s-a mtfrlt considPrabil : fn 
1980 erau 129, Iar 111 µre::e11t 

317. Toate aceste Maţii dtfu
Zl!a~ri emisiuni de i11forma1/i 
prin interm~ih1l sateliplor, 
deei po1 concura celP lr11I 
reţe1e Mţk>nale. 

l\fal există, de asem<'nea. 
staru specia liUlle (C'ullu ra. 
sp()Tt, t:arfe1ii1iJ care şi ele 
determi na $Cl1derea lnlî!resu
lul faţă de re1el11le llaţiona/t'. 
Un alt facior in a_c:est scn., 
sini llideocasetnfon nele, 'Jlf<'
zente în 'flumdr mare fn fa
m iliile americane. l n plus. 
jumara~ din acesll! fam!/11 
si11t 1'ffCOrdate la rrţlll ua dl' 
tel1n:iziune pri'fl <-abili. 

Conflicte 

Magnatul presul austra-
llt!ne Alan Bond a i111ra1 in 
conflict c11 Sindicatul aus
r ral ian d111 industria poligra
f icii. La arîgin,•a co11flicl.ului 
~" afid f'1ptul că, dfn c.a.uaa 
apariţiei noilor tehno!ogU 
multi muncitori au fost co~ 
cedfaţi cw i mp1Niul de presă 
Bond, fără a fi preve'l'Uţi. 

A l'1ms1cl S'lruaţie aminteşte 
du ('tJti/liciul celor pe.w~ 5.CJOO 
de :<hUJfl:nllştl brlr~:mfcl care 
l111 fO!i"t cr.mcedfaţL ln 1986 de 
elitre alt ma9nat. e~tt' uorba 
de RU1>ert M11rdoch. 
Dată flfll d lipsa de per!I0 -

11al callfîca1 ·peh tru n npera 
pe 11nile ma,i n f de la Purth, 
Honâ, pe la sfirţltul nnulul 
t'r<wur, dcldusr tmtmturi in 
prc~a brllal1fcă fo ved~rt'a 
1'ecrulării de tipografi din 
A11glla. care să emigreze fn 
Australia , dar Sindlc<ILul bri
la11lc al rlpO{JTafilor s-a opu~. 

• Un alt conflict lcoa1 de 
noilr teii nolooi I a fâcur obft?c-
1 ul t ratjlt kclor oficia le. din 
Irma februarie a.c .• 1ntre pa-
1ro11li de la World Seri;1cr a l 
lJBC şi Uniunea naţ'lonală a 
:ia rl~lilOl' din Ma r.ea Brlta-
11ie. Ziarişt ii d a lti B.B.C. au 

re/u=llt $li fit> reofc:laff phui 
C'i 11d ,ţ(>C1ettir.en fi 11 t'<' accepta 

su ~rm.m>zc ·1111 11cor(l a1t11pra 
mă~u rllor de fgicnd ŞI de 
~l'ctirllat on muncii. 

• 24 d1• lltJ!'hti dl.' p olJtie 
şi u11 frm poliţist n11 com

µ11 rul, i11 februarie $J martie 

a.(.' •. i.11 • fara trHwna/.ului. fi
ind acuzaţi de a fi provocat 
tulburtfrlle tle acum d tJl nna 
din fnta tru~tului ~News I n
ternationnl„ a lui flupert Mur
doclr de la Wa1~pi11g. Cel 
de-a/ 26-l<'a. Ol'llZ<lt nu a apă
r111 in fata inManţeL. 

Tll(l c(.'f 26 dt! agrnţl au 
/0111 lmpllcati iii proces pen
tru modul cum s-ltu corn.por
tar in lncldenlcle di11tre po

lftil! $1 m1mcitorii ronc-edfaJi 
la Wn.pplng. 

Rubricii real 12tltii de. 
Constantin LUPlJ 
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• Hevl.sta T ribuna 
Romllni<ii şl-n cor\Sa
<!ra t int1•eguJ si'1u nu
măr din 15 iunie Ccn
tcnanll ui Eauln;iscu. 
Admimbll re.-1!.uit, atit 
dUl punctul dl! Y<!d~re 
oi con\inutulut eh şi 
:il prc~..cnti\rll g1•:tflce. 
Cil~vn ll llu'l'i : „ Emi
ne>cu ln sp•ritu:il!t 1teo 
rotrui.ncn•.cl'l ••. , l\Tmlelul 
CWlUl'<il Ulll\'(.>l's.11 ", 
„ Trepl<' cil re Emlne:.
cu ". 

• Şi ullimul numiir 
ul pr~><;t iglc.iasei 1-c\•\i;le 
de 1slur1c lf•ernru l\1a
nu_q,~ri11t 11m e ,te dt:rl -
cal, in cea mal mare 
parte. Centenarului ~ 
mincscn. l nu·e nlu...le, 
sîni publicate c1wva 
t<iblNc c•.1 acie\lâ1<1t ex
celente despre Poo•ul 
Lure 1(.1 ul•ii. sub sem
nflturn lui Edg:w P.1-
;>u, Marin &n~cn G«'<1 
Bow.:t şi Ion Bnid. 

• Ccntem:iru1ul E
minescu i-..'l rosL con
sac1-:i1ă şi o publlraţle 
scrlsll ln întregime de 
copl I. Este wwbu de 
Ll'i~r4mio1tr<' l e invălu
Cellur. apărutîi 1~c('nl 
la Brt1<1nv sub coortlo
nat'e 1 prv[c:;;\rllor l l.J'i
tina şi Inn T;1u. 

• Fll 1la la~ a C-On
slllulul Z1arişlilo1• ; 1 

orgnn,.:r.:il ele curincl u 
dezb:1lcre cu tenu : 
,,Rolul croni cii dr:unu
Uce i n ... t1mulnrca ac
llvl\a f li ll'alr:lle ' '. gt\z
dulU1 de Tc-..1t:r11~ pen
tru ('11p1l şi tinerel 
„LuccaCil1ut ", ln care 
au parUdp:u cron'ca.-1 
d:am 1t. ~ de ln publi-
(;a\ IU1: 1 L?Sene, 
. sl d in ludclele 

pt'C"Um 
Oacfo . 

BOl<JŞnnl, Succ.u\•n ş1 

Vaslui ~cerci.ari llte-
rnrl ·i regi.-.or! din in
stllui 1 ll~ tc.alralt1 ieşt>

ne, dramaturgL D~.v 

ba.teren s -a ron_.,til 11 ~! 
într-un fructuos schimb 
de cxpcricntă mcn t 
i:u condueă ln jm\>un.-;'
tăţiJ·~ 1·etotlei nrW--pu
b1l<i, Iii creşumu.1 r<>!u
lui ~U-C.'ltÎ\' nl spe-ctn
colulul scenic. 

• I n continuarea u
nei mni vechi şi sl!i1·u
lloore p reocupiiri, FIU
ala Constanta a Qlru;i
Uulul Zinrlştilor a or
gan z.:11, in colaborore 
cu Muwul ju.de1e.1n de 
iswrlc. al'heulogic ~I 
m·tă, o Interesantă dc_,,
~:tere pc tema „S:1tul 
de \':tcnnlfl şi accentu
area spet'if!culul lnc.11 ·. 
Au pnrllcipnt muieo
grafl. rcnrl!Y.-Onlanţl ni 
U„1.C.0.0.P.-ulut, •t1a

rislj, ~PCC!UliŞU. 

ID Ag~nd:'i de v~
can111 <.·~le In tltulaul 
publlca\la, printre ni 
cărei realizatori se ln-

mirlle $ale de cit lfilol'le 
prln ci tevn 1ârT dhi \ 
A<iio şi Buro1>:1, _precum 
sl dln cmwa loc:illlull 
din tarâ. (Eda luni 
Sport-Turism). 

• l..a EdHura Mlll
tnrfl. în colecţia „ Co
lum m 1 ", i1 lcşH de :o:ub 
I h>nr ' 'olum ul l\tiha l 
~'mint'scu - iubire de 
putrle. Edl\ia. cuprin
zind c• se~ecile repre
~nt."lll\'h din opcm1 t)<.1-
bllc·11uct1, o fosL reull-
7.illi• de ~mine.soologul 
n. V<1lnmnniuc, care 
~nenzfl de ascmP.nC.'l 
cuvt.ntul IM n1e şi co
men l.n ri lle 

~ . 

PE SCURT . 
de la noi 

scrie şi rcdactia -zia ru
lui t-onstl1njean „Do
brogea nouli„ 1'ipăril 
intr-o fonnula grn[icA 
1nsp1J·aH1 nccst. ghid 
peru1·u uv.UI celor t~ 
işl pct rec vncantu pe 
!:!Mul se dovedeşte 
nu numai u•ll prin ln
Ir.mm11ile turl<>lice şi 
culturale despre rtecare 
stoti me el<! pe ]lloral. 
c.u J> i prin s fatu1·1JTC' 
p1·ue1iC\" pentru o cit 
tnal crtcacntă curr1 hc
Ho.rnnr!nu. c1 şi deco
nectnnt ş1 ntrac11v, 
pnn rubrici apreciate 
de oilllnrl precum 
„Şllall rl\..." „J,H.01'0-
lul de 11llnclotii", „ .De 
u1.tlm.l1 nrf,", anecdote 
şi carlrol uri. CU\'lnle 
Lncruclşn te ş.a. 

• O noui1 apru-illc- e:
dltor lal(I ce nu trebuie 
s~ Jip.')Gll.<;<:ii din bibl l<J
teca. nici unul gnzetllr: 
„13.minescu şi nmua ro
miină », de G.L. Tt1hl
ncanu (F.cl i tura 'Fac!aJ. 

• 'fot cdliur.u Um1-
şo:reMă a Lipilrll •'<? • 
cent un vo1unl de ri: .... 
portaje sub semniitura 
lui MiN)n 'îi<! : ,.t ,u
mjni hunedorene". 

m Mc:r ldia nul a lbn..ci
lru el.le ti\lul S\lb ~ore 
publ!cL<:;l ul \liorel S!Uli
gean rcune!;te în.sem-

• Mln:e-<i l h.tmL..'I, 
redactor ul ga1.eiei ~A
părarea pntriel ", sem
nează t'Omcntariul unel 
rc<.-ent~ rell lltiu·i n St lt
d•<>ul bi Cinematografic 
al i\rmnli!i : Romfl~la 
- i n prima Unle :i 
front ului patriotic, an
til:iscist şi n.nUrevlzio
nist t' UfOllNUl '". 

• După r(1~111nl 
Şansa şi ,•olumul de 
povestiri pentru c1>p1l 
S tilnlcio11r i1 <ri t o b!lni
c.ioară , <.'<1lega no:u.tr~ 
Dorina Bi\dCS<:u. 1e-
dactor de rubrica !n 
ga?.et.a „St~uI 1·oşu" 
- a! urgiu. ~te pro-
7.enl.ă în llbrărn cu .in 
nou ,·olum de sch'le 'şi 
ou\:elc rc·unile sub t.:
lUl Soarele pe prng. 1· 
p&rul 1.1 1-'>-Hturu Em.
nescu. 

• S c1'l itorul şi zia
rfatul fon Arnm ~ 
t.,Via1u m1lilllrii~) e..'<!.e 
prezent, din n<1U. în li
brlh·lJ cu un ln te.rC!Ulnl 
r omrm de Lnspfrtl\ic 1s
tol"lcii : „noln.'jtl meni 111 
Că.linn '' {F.cliTUr.1 'Mii -
t:ln1). 

• Distinsul gnzet.ar 
Victor Bftnci ules~u pu
bll<!i'I în lt~l!lum Sp 11 l
'rur1mn o cnr1e i:c Q
duce in 111m1nă tnlim
plărl şi Lapte din bt->-

da inl.ş<;ărll l'iJ>orll\" ~ 
de pretutindeni: „ o 
rele nst rn Ic a.le s por i u- • 
Iul''. 

• roan LăcUSl.J pu
b licu in P..di tura Cir
tca nom'.\nească \'Qlu
mut <le pro1il scurh\ : 
h LJnlşt e. l'OVl1$Uri din 
via ta mea ". 

• ,.ln lilnire cu anul 
2UOO·· - un volwn n
p ii.rul reeent ln EdHu
ru Dacia, sub scmntl
Lurn sc1•11toru'lui $1 Pu
bUclsl ului Mlko Erwin 
- reuneşte 55 de in
terrlurl, pc teme de 
st rnigenlu acLuall\:i.h', 
cu fllle\ i, ser li to:-1 şi 
cri1 i<:i Jilc rnr i. 

' • Zinr:1.tul Ca\'rl! 
Mo!do\'an (,.Ecoul" -
BlstTita-~ăsAud} şi-:i 
tăcut prezen\.n Jn ' 
b1·W-11 cu prim11 I :illu 
volum de ver.wr• : „Re 
uoJtn de viiie·• , npl'll'U I 
la edllur:i clujeanu 

rhc a~ 

• A :ipilrut recent 
un nnu Vt>lum .al Iul 
A urcwm Titu Dumi
t resc~u. Nlc hll:\ Stiil\t"i
cu. nm cit mal şllm 
noi, care, reunind a 
m tnt lrile · unor PoCI I. 
proz..oto1·1. crit1cti, ac
tori. nr:1şti plaslicl ce 
t-uu t•unoscut µe P„l'i. 
pmilt! l'i cansldemt in
IT-un k-1 o contim101'(' 
;k .Antiml!to[.izlc11 w. 

• Vnlenth1 Hossu-
Lcingin publică 1u Edi
turo Sp<1rl-T urism <Y 

carte ~ a•eport.ajc rlcs-
1>1-a M111·a11\u11!Ş.. lnlilu
!:ud Sonrele lllu 111>.l.r 
tu, o :t<.lc\ :lt-alu mono
grat1e n <\ţe$lUJ lintll 

• Pinion Pnrd::\u se 
~ fl ii l!i cel de-al 13-len 
roman publicai din 
l !172 pini\ nz.l . Bilnul
lclt- primcjclll (Edqu 
l\fillt,arl'I). 

• Nnh1r:1 in p crioul 
- o carte apărută. de 
ct1rin ci ltl Edllurn Pn-
lllică, pe o temă de? 
nctunllt.lh• : iX'Qlng1a 
Dlrien este o an1olnglc 
d~ (cxtc dln pl'csn oc
cidenl:\H'1, rei.mltc. I ra
d usc şi comentate r.lc 
Stcllan Ţurlea 



• I n ap111lll-, ln Ila
vana (Cubn) ~-n orga
ni:.G.!)l 1.1 1-..,unlu.ne n 1~

pri!2entnn\llor ori::m1ruur 
de presll nlc JlDI thfolor 
comun1sl(? din \Jncl~ 
turl soc:la ll~te. Rt;>unlu-:. 
neo, organj7.ahl de zia
rul cubanez „GranmA ~. 
n avut ca partlclpnn\i 
pc reprezenlnnţ1! zlnrc-
101· „ 'I'rybuno Ludu ·• 
(Polonia), „Nnan Dnn
(Vlet.naml. 

• Cel nmJ mare co
lldJan dm SlngnpOre -
„Tbc S trnl1s Times·· -
npare în limbo engle-u 
cu un UraJ de 250-
300.000 ele exemplare. 
Zilnic, el propune citl 
tol'Uor o pagJnA ·în Jim
ba cbme-t.<\ sau in tnn
lnyeZă şi, o dnti1 pe 
sâptflminâ, în !amil. 
Dintr,; nite 1..1n1~. se 
pot cita .,'l'hl' Buslness 
T tmes of Siniz._'lpore" -
i n englezi\, precum si 
trei .tlnrc în chh1e:1.u, 
in rriq.t11,n~zr1 si ln la
m1L 'r.etevlztu 11co difu
zează p rot:rame pe u•el 
cn.nnle. 

• -Flninvcsl ", a-• 
µna (lnfnd · lui SIMo 
nerhtsconi. SI: nfU1 po 
locul al Lrellefi in·Ll·e so
(!!!.!lâl11e 1.n~usuiâle din 
1:.11ta şi pe primul loc 
m tr(! gn11lt11·1lc de te
le\ 1z:un.: ct>mcrdnJU, a
\ ind ;j stal 1 i care aco
Pt:'ll.• tnt1·~ut 1rrhor1u 
al \ărll. Jn Fr:m\n, Ber
Jusco-p-i are ocliunl la 
Cnmtlul 5, imprt!unt\ cu 
lil!rs:tnt, şi tnccmrca sii 
pnrilcipc şi la ·rP-1. D~ 
ll.Semcn~. d coo1>e1'<!:17_1 
cu magnatul \'est-ger
man c!o fil m şi 'rV Leo 
K1rch -şi cu tele\•izlum.!a 
spaniolă. 

• t\soci.:1 lln 7.lnrlşll
!01· din Benin ~A .• l.D,) 
~l-a ales o noui1 condu
cere. Aceasta cuprinda 
pe. Ladlslas P1·ospcr 
Cbnguidi - pr<'Şl'dinte, 
D'Assomptlon M~he>u 

- - viceprcşecllnte Her-
\ 't°! C O}''>Sl - Sl'Ct·~l.ar 
.i::cnerol. 

• ProlcclUJ 11nu1 cb· 
lidian i>enlru t'llitni·li 
vest-europeni - „ T be 
F.uropl!.1n'' - . n ci11'UI 
apar!ţle era dl'mull u
nun~atil de mugnntul 

J)l'c.ot•1 brllanlce RolJet•t 
ll laxw.e!I. s-n iranstor
tn.ot, Se vorbeşle at.>um 
despt•e u.n slip!Aminal 
al căt•ul pl.'lm nUmă1 
se preconl7.eau·1 ~ ann-
1'â în Juna septembnc 
ncesl :m. Se speră ca 
periodici t.atea să cr ca.s
eci pînă vu deveni, in 
sf1rş1t, cotidian. 'l'ln1Jul 
a tn;.t tlxot la 500.000 
dl" cxl!mplm1!. 

• I n :dilole d~ 3-5 
Iunie :i.c.. la Ulan Ba
lor (~lnn~olm) a n\'UL 
l0c o rr·unlune Jnt l!rn:t
liunalll 11 zl:irlstilor din 
tării<.• Asiei şi Pac!Iicu
lu l Au p:irticlpnt clrM 

• Cel <ÎL ul pull'Ulc.1 
Congres al F Cdw111 ll!l 
z1111·1ştHOI' sporll\•I din 
Ameri~a (F.E.'r>.E:.D.A.l 
a avut loc la începutul 
lunii aprUie lu Caracas 
(Venezuei;il, cu pal'lict· 
parea dcl~nt1llo1' uin 
'.!3 d<J lărl. Cum~re.u I :i 

llils conduc;Jv1r1l Fc.•·lc
.-.itiet Pt' urmittorli pa
tru nnl. Ca prcşedinLc 
n I osl a ll'.i A hclardn 
Ualdl (Ven~ueln). fn 
mportnl delet:!nli •i cu
baneze au fost cuprin
c;c rttnnnalll ort\'lnu 
prt'gdt :r.!e+ pentru .T.>cu-
1 li'.' pnn-amclican(' <.lin 
l!J!li. precum şi C'lind11'-

1lC> ufl'rHc ure.-.ei cu n-

PE SCURT 
din toata lumea 
.50 de ziarişti din peute 
20 de- 1url 

• ln Juna februarie 
ac., a apărut primul 
numttt· :U supt.Um1nalu
lui „Nha n Zan" dht 
Ha1iul. Snptuminalul nre 
ltJ pagini ele !ll'.ft.lflmnlil 
de:;p1·c (le1:vullt11:e:1 &o
nomlcă Interna, despre 
co111>eJ•n1·ea t"<.-<1ru1ml<'ă, 
şt1lntlf1ci\ SI Whnictl <:I 

pn1 lf:>neri slrfuni. dar 
şi ln!orma111 pri\'tnc.I 
v::i ~ cullura!u d.11 
\/Jcuwm s1 din :sLrlium
t.atc. 

• Schm1barl in wl<~~ 
vl.llUnea din Mru•eu 
Brlu1nic Pinu la sfirşl
tul a nulu I nc~1.n. 7 noi 
can:11e 1'V \ ia satelll 
lnlrli 111 runc\rune. 0111 
care: 4 apru1ln Iul Ru
P<'i'l MU1\ loch. A.He dc1-
1,1ti cunnle vc.r .Intra ; n 
cxplo.nlI\1"U in tOOO. O 
crnşteri' t·ons1dernbl Io 
\'Or 1nreglstra st.'llii li.: 
locale cure vor cxtin<I" 
pr<1~ramelc t 1r pr n ca
blu A cc::.te staui vor 
(( fin:mu1:c J)r!n 1·ctet 
p11bltdtme. Nlci B.B.C'. 
nu Văl Iru.ii pu LQCI ~vll.'I 
I 1·ansrn1!»lih• comerciale 
Una din sta1lile sale v11 
fi tleslin:.ilu programl.!
for publlc1Lnrc de nuap
le. 

:: 

c~tu <>ea7.!~ LJ1'll'li1· 
torul ·ctmg.rt?S al 
F E.P.E.D.A. va nv~ 
loc în 1!'191 , In Colum
hia. 

• A 10-â edili<' n 
Ex.pozltleJ !Jnternnt lonn
lc dl! nrlfi gntflc(1 şi 
lndtistl"lc a hh·ttcl , 111-
t"r~mfilk:i U.'l, a unii 
loc anul ace:.1.<1. în lun::i 
mal'lJc. la Z~reb 1111-
.;< >lnv:a). Şi-nu l!Xpus 
I 1crfmle 200 de socie
lu li dln ţurn-gnzdă şi 
100 tle companii dl n 
ni Lt: 14 l!ll'l. Exp11?.i 1.111 
esla co11Sidern t i1 .1 şn
scn ca impclrWln l~i in 
FUJ"(l!).'l, 

• Peste JOII de l.'(11-
ton de.• Z ilii'~. de lu ma
rl11: Z.lfil'C regaonafo şi 
plnf1 la micile sf1pt...1n1-
nnlo pl'tJ\.'inc.alc. ru;ticl· 
ntc la 110uild oi Br1l\i.h 
Newspnpe.r Edll.Jl'S . 
:.-au intilnH. ln 1JJ(lle 
de ll-!1 aprilie n.c., in 
Dl'<IŞUI IJrllnnlc Tui q,1\•, 
r> ntru .1 dli;cut.1 s. ·un
i ir. Jluhlii:a\Lllor lor, .1-
fl li~ in Jupta co1cu1·r·n
l 1alu cu rnar11,. nlai·.; 
nn ( 1mu1 !~. 

• L:i Unlversll.:iten 
d n 1·amp-0r„• (Flnlon~ 
d11), într~ 3 :;l U oprillt?, 
s a mtrunlc c:~l de-al 

J V ·11.!a Forum r.x:.ntl'U 
sluden111 cm'Opcm m 
zlar:stlcu, Au palrlclp;ll 
pc.Mu 100 di: stu.dentl 
(Un 18 1.1rl europe.,(; 
Anul vllL1>1', ForULnul 
se \':t r._•unl Io ~antes 
tt.-·ran\.al. iar în 1991 la 
l\ius.::ovn. 

• Ln P<lris a 4Părut 
„Ghidul presei L911il ". 
Volumul pr«."r.i1lta cln:n 
fOOcl de ! 1ilu1•1 de Z . ..Jr" 
îrancczc şi stnilne. Sini 
m~n\ ionat\! ."Ucc1nt ca
rac:t•ris11c1l.? !r..-cArul 
ziar, 1rn.iu I şi aiie da
t3 lm1><1r1anLc. Luet1l1-.:.1 
esw retullnlW acti\·lw
th n 85 dl! ietorh1 ll. 

li Za nr ul ur!;eni..nlnn 
„Clll.tln• t:>I~ cd mul 
populm· clin t.nrli. Ln 
u.n acturJl;\ n• d !u.;:„a -
2il :dnk in J U e,Uftt 
au1.~nomc Ar>:\•t1t din 
anul !Di ii, „Clar n·· "'.c 
pern.1(}1<:.il cel ma, c:ău· 
iilf $1 m nite tă'rl. h.
~P<' no font Pt- Jip-gjl c·o
t1dl11n11 I de bu?.fl. mat . 1-

p„1· ediţii pc p1'0blcme 
t:.:01aum1c". ~porl1v„. 
culturalt, t„utrale, şti· 
in111u:e $1 khnh.:~ <lt~ •
celle. arhi~cton.ic~ ul 
pentru lin~n.:L. 1Jc~um 

şi in c:-1clltlil\ li .ie 1>en· 
tru ununturi riuhllellarc 
(5lJ ID su\5 dlnln! :1nun
( urtfo l)U bllc11nr„... <:<' a
par ln Argt·nlin:t) 

• Ln niij1..:Jcul lunii 
m:.rt il' .1.t•„ ;n Iuz;tiSla
\'b.. a Cost orgun1wt:.1 
cea ()('-(l :J5-n I CUOlUOC 

; , 11\C llUl'llor !Ul .,Sf( -
Club in(c1 11u\1onul al 
/.-·u·işlilu1 M rs.c.r..T.J. 
-lhJ de 1.1 11,:i li d n 2tl 
de \.1ri uu dl~utsl. pt? 
J..,1;cun.u1 unei siipt~· 
01111 •• du.spre .'lCll\'>l.:itea 
lor, despre problem"' 
:1<1dillc şi ptvC~slon3k-. 

• tn cm1s,elc mex.J
c.nnc Toluen şi Sul e
pcc z1nrilill din 13 1I!f•1 
Jat imJ-nmc1·1cnne au 
µart .~·1p.1., in n.:.rJo„ la 
11-1:.? nprilic a.c., ln 
un St m rUJJ' l'C- k m :i 
„Zins·li.hcn in Amcrlc.1 
Latin,t lndcv<'nd<-1115 
din 1nmct eh! vvtl1•rc 
volltie şi ,i<;onomic ··. 
Pai·t1c P."lnlli :.-au PTP· 
nuntat ix·ntru o Sl>luuc 
Jll'il~ in problema dnlo
nel exlt'!rn~ 
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Telegramă 

TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 
secretar general al Particlului Comunist Românî 

România preşedintele Republicii Socialiste 
Mult stimate JÎ iubite tovară~e Nicolae Ceauşescu, 

Sărbătorireo „Zilei presei române• - cînd 
se împlinesc 58 de ani de Io apariţia ziarului 
„Scinteio• - ne oferă minunatul prilej ca, 
alături de întregul nostru popor, in numele 
ziariştilor comunişti, al tuturor lucrătorilor din 
presă .şi de Io Rodiotelevitiune, să vă expri
măm dumneavoastră, strălucit conducător ol 
.naţiunii noastre socialiste, creatorul de geniu 
al strategiei revo1uţionare a 'Partidului, proe
minentă per!nalitate politică o lumii con
temporane, e moi alese sentimente ele 
.profu.-idă dro oste şi preţuire, de neţărmurită 

„ 'stimă li recu oştinţă pentru neobosita octi
~.! vitate pe care o desfăş-urofi de aproape şase 
. decenii in slujbo înfăptuirii idealurilor nobile 
de libertate, dreptate socia'lă ŞI bunăstare, de 
independenţă şi suveranitaţe a patriei, de 
inălţare a României pe cele mai înalte trepte 
de glorie şi măreţie. 

Exprimăm, totodată, cele mai respectuoase 
1i mai calde sentimente de stimă şi recunoş· 
tintă mult stimatei tovarăşe Elena Ceauşescu, 
~inent om politic şi savant de renume mon
dial, militant de frunte ol partidului şi statu
lui nostru, pentru contribuţia sa, de cea mai 
mare însemnătate, ~a .elaborarea şi înfăptui
reo programelor de dezvoltare o ţării, Io or· 
gon~zoreo şi modernizarea activităţii in toate 
sectoarele vieţii economice şi sociale, la pro
gresul ştiinţei şi tehnicii, al învăţămintului şi 
culturii naţionale . 

Desfăşurată în atmosfera de puternică ~i 
însufleţitoare adHiune a întregului partid, a 
intregului popor faţă de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dum
neavoastră, la cel de-al XIV-iea Congres, în 
funcţia supremă de secrotar general al parti
dului, adunarea noastră exprimă cele moi 
profunde sentimente de aprobare faţă de 
acest act istoric, odresindu-vă un vibrant 
omagiu pentru luminosul exemplu de dărui· 
re patriotică, pentru clarviziunea şi cutetan
ţa comunistă cu care conduceţi destinele pa
triei şi poporului pe drumul de lumină, în
noitor, inaugurat de Congresul ol IX-iea 
ol partidului. 
Vă asigurăm că, aşa cum se cere in Te

iele pentru Congresul al XIV -lea al parti
dului, Yom acţiona cu intreaga răspundere 

pentru co presa, radioul şi televiziunea so-ş1 
imbunătăţească activitatea, mărindu-şi con
tribuţia la unirea eforturilor întregii naţiuni 
în înfăptuireo neabătută a programelor de 
denoltore economico-socială, în construcţia 
sociolismuJui şi comunismului în România. 

Asemenea întregului popor, ziariştii comu
nişti, toţi cei ce muncesc în presă şi la ro · 
dioteleviziune ştiu bine că unitatea in jurul 
partidufui, ol dumneavoastră reprezintă ga
ranţia sigură a înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de făurire a societălii 
socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare 
a ţării spre comunism. De aceea nu este 
pentru noi o îndatorire moi mare decit aceea 
de a promova cu hotărire, prin scrisul nos· 
tru, marile concepte, izvorite din gindirea 
dumneavoa~tră revoluţionară, de propâşire a 
României pe calea progresului ş i c ivilizaţiei 
socialiste şi comuniste, de asigurare a unul 
climat de pace ş i înţelegere intre toate po
poarele lumii. 
Adresîndu-vă d in adincul inimilor, dumnea

voastră, mult stimate ş i iubite tovarăşe 
Nicolae Ceauşescu, mult stimatei tovorăJe 
Elena Ceouşe·scu urlari de deplină sănătate 
şi putere de muncă, noi şi mari împliniri în 
neobosito activitate pe care o desfăşuraţi 
pentru edificarea noii societăţi, pentriu feri 
cirea şi bunăstarea poporului, ne angajăm şi 
C\' acest prilej să intîmpinăm cu rezultate 
d~osebite .pe tăritnul publicisticii marile eve· 
"'mente c(.in acest an - a 45-a aniversare o 
revoluţiei de eliberare socială şi naţională, 
antifascistă şi antiimperialistă din August 
1944 şi Congresul al XIV-iea ol Partidului 
Comunist Român -, să îndeplinim exemplar 
misiunea încredinţată de partid şi popor, să 
răspundem luminoaselor dumneavoastră în-
demnuri şi orientări prin perfecţionarea con
tinuă a activităţii de presă, sporind neconte· 
nit contribuţia acesteia la triumful cauzei so
cialismului şi comunismului, la înflorireo con· 
tinuă a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România. 

PARTICIPANŢII LA ADUNAREA CONSACRATA 
„ZILEI PRESEI ROMANE• 



----- --
ln exi stenţa milenară a poporului nostru, revoluţia de eliberare socială 

şi ·~aţlo nolă, antifascistă şi ~?tiimperialistă ~ la 23 Aug.u~t 1944 repre~in
tă s-or putea spune, cel mai important eveniment, desch111nd pentru prima 
o~ră calea unei adevărate libertăţi şi independenţe, a trecerii puterii în 
miinile poporului, care a asigurat infăptuirea, sub conducerea Partidului 
Comunist Româ n, a năzuinţelor .întregii naţiuni, fău rirea celei mai drepte 

23 
AUGUST 

orinduiri - orînduirea socialistă pe pămintul patriei noastre• . 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Sărbătorirea actului istoric de la Z3 August 1944-
grandioasă manifest are a deplinei unităţi 

dintre partid, ţară şi popor, 
pentru continua Înflorire şi prosperitate 
a României socialiste, pentru intărirea 

independenţei şi suveranităţii ei naţionale 

A 
c:tul ist-Orie de ln 23 
Augu.'lt 1941( - in uepu
tul revolullcl de cllbe
rare sociala şi naUnna
Jă, antlfascJsti şi an-

Ulmpe:rlallsh\ s-a gr1w.nt de 
mult ş i pentru totdeauna în conşU
lnla naţiunii române ca cel mAI 
Important eveniment d in lstor la Sl4 
mulMmllcnarl. Do,r n iciodată săv
bătorirea Juj nu s~a consltlult, ca 
ln acest nn, Anul al '1.5-lea al ex.is
Lenţel nonsLre demne, libere, inlr-Q 
mnnirestnre utît de grn:ruilons1\ n 
deplinei unili\\I dlntre partld. tnra 
şi Popor, pentru conUnua înno1·ire. 
şi prosp<wilutc n Uomurijei sPcia
llstc, Pl!nlru l ntărirea Independen
ţei şi SU\'eranităţli sole nat1onale. 
T<1tî oarneniJ lării, de la un capi1t 
la ~tul ~I el, au trlllL clipe de 
neuitat, cu adevărat memorabile. 
Par~cipînd cu emoţie şi mindrie 
Pat~ttoUcă, .direct sau prin intcl'llle
dluL lt'ansmisillor de radio şi te
le\•lziune, la momente sărbltloreşU 
de .mare 110'\plonre. Asl[el, in dupi\
nmi:a~n zilei ele 21 nugust n avut 
Inc 10 Cnpllnlă, în prezen\u con
dueătorllor de partid şi de stat. 
~dllnarea solemnă consacratl\ glo
r OSUluI JubUeu, organlzatA de C.C. 

al P.C.R., Morea Adunnrc N.:1\iona
lă şl ConsLUul Nation:il nJ 
F_D.U.S. De la lrjbuno inJltei 
adunări, tovarăşul NI COLAE 
CEAUŞESCU. secretarul geneml 
ni pnr lidWul. presedlntela Repu
b licii, a roslit <> maglslllală cu
vintare, cai·e a !ost prjm!tă eu cel 
mal viu .interes. cu p1·orundu satis
tnc{le, cu deplinii aprobare de că
tre întregul nostru Popor, orienlu
rfle şi ~pi;.eclerUe conducAtorului 
nostru Iubit reprezenlllînd un nou şi 
însulleţitor \.ndemn tn munca noas
tră plină de abnegaţie şi dăruire 
p entru pr'Opăşirea necontenlll\ a 
,patriei, pentru traducerea neabătu
tă In viată n E.rogramulul partidu
lUJ de :făurire a societăţii socialis
te m 1,1lillateunl dezvoltate şi înain
tare o Romiiniel spre comunism. 
Prin profunzimea analizei procesu
lui revo1ui1onar lnaqgurnt l..'l 23 
August 1944, prin 'bogl!.Uu conclu
zrilor de ma.re vnl0<1re prlnclpiald 
şi practică pe care le cuprinde. 
pl'ln p~1·spect.ivele limpezi cc le 
del>chlde, cuvl.n t.a rea secretaruluJ 
general ul partidului l°Cprezinlll, ln 
ln tr~gul el, un document politlc de 
excep(ional{t insemnăl'atc. 

Un alt moment de vtrt al mani-

fcsliirHor consacrate marll sArbll
torl 11.01ţlonale 1-n constituit, fn dl
mlne.ata zilei de 23 August, de
momlraţl& oamenilor muncii din 
municJphd Bucureşti, la cm•e· au 
participat şl mal'i colecllve din 
toate judeţele lliril, precum şi ae
tllarea unor un.llltJ militare. rdrzl 
palrlpUce, formaţiuni de i.111\rare 
clv114, detaşamente de prqlUire a 
tineretului pentru apharea patriei. 
Desfăşura.te in prezenţa ti>°varl\şulul 
NJOOLAE CEAUŞESCU, secretar 
general aJ Partidului Comunist Ro
mlm, preşedintele Republlcll So
cluliste RomAnln, şi ~ rovaxAşet 
ELENA CEAtlŞBSOU, într~ at
mosCerll de vibrant patrio
tism, grandioosele mani festări 
nu reliefat · cu 1ptilere incre
derea nemărginhă a poporului 
nostru in partid, in justeţea poli
ticii pe care o prom oveM.A, pollt.1-
ctl ce o nslgurnt uriaşe vktoril jn 
toate domenflle şi pre!lgureazA -
aşa cum o arat.li documentele pen
tru cel de--al XIV-iea Congrt!S -
o civilizaţ ie mater-lal(I şi spiritualii 
mereu mal i'nfiorltoare pe pâmin
lU1 nostru sirlibun, „Am !ost tm
preslonatl de a tmosfera sdrbălo
rească, - declara zlarlştilor nOŞtrl 
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un oaspete s trAln - , de coloanel e 
de muncitori care purtau fior!, 
steaguri şi pancarte, toate aeestea 
ilustrînd unitatea întregului popor, 
cu un îndeJungat tr~ut de lupt.li 
pentru jnd~pendentă ·~i care ncum 
se bucură de o vlaţ~ rerlcl1ă". 

Demonstratu ute QamenU01· mun
cii au avut loc. in ru:ceaş1 diminea
ţă, in toate munlcipille rcşe<.lln\ă 
de judeţ, wnd expresie angaja
mentului Jor de a ~ace iotul pentru 
îndeplinirea exemQlară a planuri
lor şi p rogvamelor de dezvoltare 
econ<>mico-socinll'i i1l protll lerlto
rlal, de n intlmplna ţu Ml şi re
marcabUe C~te de munr.li apropia
tul mare forum comunist, sporind 
aportul f lecitrui jude~ la progresul 
gener~ al patriei, la creşlereo ne
contenU:I\ a bunlistărll inttegulul 
popor. 

A 
tmosCera de neasemuit 
entuziasm, de tnaJlă 
VJbratie pal'rio t fcâ, re
voluţionara ce u CaN1c
tle.ri1.at 'toate. manlies-

tlirUe co.nsacraie marii sArblitori 
naţionale ou demonstrat în cel 
mal !nalt grad voinţa nestrAmutată 
a comu.nlşUlor, a tullll'or cetiţeni
lor patriei d e a susţine, alo adin
cU! fJln~ lor, botărirea Plenarei 
€omltctuluJ Central al Partidului 
Comuoat Român cu privire la pro
punerea. de r ealegere de către 
Congresul al XIV-Ic.a. Io funcţia 
suprem~ d e secreta r gen era l, a. 
tovarăşnluJ NICOLAE CEAUŞESCU, 
marele conducl'llor al nn\lu nil 
noastre soclaJlste, eminent. mUHvnt 
comunls~ ŞI patriot lh!lf\dir nt. illls
'U'U gindltor şi slmteg revo lu\io
nar, c litor al României socialisle 
moderne, personalitate proeminentă 
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a mişd'irU comuniste şi muncito
reşti ln!ematlonaJe, a lumii con
temporane, care Şj-a c~11Crnt i'n
treaga viată bunCistăril şi fcr lch'll 
poporului romft n. cnuzel socialis
mului şi păcii in lume. 

$~ cu acest prilej, s~ll dat e.'Cpre
sre întreg.li sllme şi preţulrl a tu
turor celor ce muncesc d in pntrln 
noastră fată de tovnrftSn academi
cian doctor inginer ELENA 
CEAUŞESCU, eminent om polltlc 
şi snvtmt de renumi! mondial, pen
L1·l1 cor1.rll>up11 de<mebltt1 ce o ud 11-

·c~ la inrl ptuh:ea programelor de 
deZV<)Jtnre a ţiirll, la orgnnlznreo 
şi mo<.lerniz:irea ~llvilll\.ii din toate 
sect·Xlt'ele vle\li economice şi socla
Je, lti p rogresul ştiinţei şi tehnlcll, 
al lnv;'t\ănlintulul şi ct11lurll romil-
neş'tl. • 

Si'frbilloril'ea glorioasei ant vcrsurl 
n Rcv"OIU\lel din August a Cost pu
tlemlc mar-cat:A, în acest an, de 
dezb.'llel'ea i n inlrcgul partid, cu 
intregul popor , a documenlelol' de 
exceptlonală i:nsemniila~ adoptnle 
de Plenara C1C. al P:e.:n. di'l'.l 2'7-
28 Iunie - Proiectul Programului 
Directiv;\ şi Tezele pentru Congre-
11uJ at XtV-Jea, elaborate cu con
tribuţia decisivă, de fnestlmnbl16 
v.aloore. a tovarli.şului N icolae 
Ceauşescu documente ce stabrlesc 
orientă rile ·de perspecllvă' pt+lvlnd 
dezvolU:lre~ ~i\rii nonstre în nouo 
elapli p î11.1 in anii 2000-2010 . .Por
nind ue pe temella lralnică a ma
rilor reullzi"tri ob\lnu te de poporul 
romim în de:l.vollore:.i sa economi
co-socială, cu deosebire după Can
gresul ni IX~tea ul p:irtldu lul, n-
cesle ol'ientări deschid largi şi mi
nunate perspective pentr u ediClca
rea cu succes pe pămintul Romf1-
nlel a cetei mal drepte şr mal u-

mane orinduii·.i - orinduiren so
cfallstll şi comunism. 

A
m sărblltorll, aş_adnr1 
în atmosrera de puler
nlcă angujure pau·iotlcll 
ptti lej oi'lli ue apropierea 
Cllogi·e-suhJI .al XlV-lea 

al partidului, împlinirea a '15 de 
ani de ln mâ.re~u1 act Istoric de la 
2a J\u~ust 1944, care - aşa cum 
sublinia tovarăşi.li N~colae Ceau.5escu 
- a dest·his „pentru 1>rima oarl 
calea untll adevîltate Jibertiiţi şi Jn
dependcnJe, a treccrll puterii in 
miinile povorului", asigw·ind ,,ia1-
1Apt.oirc11, sub conducerea Par&idu
lui Comunis t Romlin, a năzuinţelor 
inirc#PI naţiuni , făurlrea celei mAI 
drepte orlnduirJ - orinduirea 'So
clnt ls t-4 pc J>ăini.ntuJ pat:rief nou• 
tre" şi, în acelaşi Ump, ~ un co
rola~ [trese, c.ucerlren adevăratel 
tndependenie. August de foc s-a a
şezat fndrepU'i\it, în multrseculara 
n Q,a&lrii lslorie, drept cel mai im
portant eveniment. unind peste 
vremi lupt.n tndelungalA n poporu
lui nostro pentru ptislra1'ea r11 hţel 
lui de neam. penlru unitate şi 
lndepende.n\1.1 n.nţkmmă, cu lupt.ale 
claser muncitoare. ţllrânimli. inte
lectunlităţli , ale tuluror for t.clor 
sale <ie bar.Ci, care, cl\ltiuz.lle de 
CQmuril.ş~I. au deschis· R omrcniel 
drum ul lnrg spre murlle ftnp!î n'ir l 
S<>::inllstc de astăzi. S-a l'clevât cu 
putere. atunc.i şl rn anii c:lre au 
urm..'1 L capacitntea paliUca şi or
gan.17.atorlcll a pnrUdului nostru, a 
cadrelor 1mtc de bn:tă, în rindurHc 
cătorn 11-n anrmal vltţuroni;ă per· 
sona lltnten eroică t1 lovnrăşulul 
Nicolae Ce.iuşescu, de o lll6bili7.a 
şi unJ clusn muncitoare , intreaga 
naţiune rn lupta pentru înfăptuirea 



murilor comandnmente Istorice nle 
apărării lnuependentet şi suverani
u1tl l tiirlt. ale înfăptuirii socialis
mului şi comunh:mul~i p e plulurUe 
de legentlA dlnt1·~ ca1·paµ, 'DUnAr~ 
şi Mllreu Neagră. 

Revolut.ia din August l 9-14 nu a 
căZut din cer, nu n fos t rodul ha
zardului, n1 unor ci.rcumstan te i:n
timpU\tOlll'e. 111 aoncllllllc grele ale 
rizlfolulul, jnJepllnlnd1.1-şl m f!ilu
nen su Istoric~ de a npllra in tere
sele intreguluJ p"por, partidul co
munist a nc\lonnt cu intre:i&A s."\ 
Cor\1\ penl11u reaJ,lzarea unltitli 
clnşef munclt~aru, a l!'ronlulul Pa
lrlotle Antlhl1!1trist. n unui llU'g 
front democratic, palr!<>tlc, n tutu
ror forţelor rea!Tste 1nteros:>te in 
rasltlrnarea dlctuturU mlliloro-fus
dsle, In alungare.a ocu.pan\llor hît:
Jcrlş tl. O jmporlan\i'i hOlărltoa1'e a 
nvut, tit acesL context, nU-Sgereu 
de. purten Ior\elor democratice a 
armatei, a o!l\erilor patrlo\l, ln
cJuslv din Comand.:lmen1Ul Su,pl'em, 
care au înţc.l~ că Interesele po
porului român. ale viltoruJ.ul sâll 
sîn t strlns tegni~ de lichidarea po
lii.Jeli nntinaţlonnle, a l'eglmuhJl 
anlonesc:lan, de ieşirea din răzbc>
lul anUsovte blc şi asfgurorea de
plinei Independenţe D ţ~ril. Folo
sindu-se de con~il~iltl? 1!.'l\lel'n~ ra
vorabne. ror~ele patriotice au răs
turnat d ictaturo m.:J. tnro-rascistă 
şi ou format un guvern in care, 
pcnll'U primo onrii in istoria \llt'il, 
so g.1şeuu $1 reprezenUullJ al ParU
duhll Comunist Rorniln. $1, dupn 
cum se cunQOŞll.'. acestea s-su re:i
llzat pe calea lnsuracUel naţional ·~ 

armote. un!tiitlle mmtare, împreu
nă cu gllrr.ile pn,trro ttco1 , reuşfnr:l 

su zdrobcasc:~. prin lupte aprige, 
torţele hltlerisle. t\şa cum sublin ia 

cu indl:ep!âlire l'>Varăşul N•colae 
Ceauşe.ţ~U lu Aclun;1reo solemnii, 
„revoluţljj ŞI rristmnnrea (or~elor 
lmped nllste nu s-a.u re.allznt de 
bună voie, \li p rin luptă., şt lSl.otia 
dcruonstrcază ci pOJloarele trebuie 
să fie gatu să lupte 1>~ntru o-şi 
cuceri ind~pcndcnţa, pcnlru a n1>t\ 
ra vHtorul lor, socialismul, ţ•lnţa 
llberiî ş i indepe.ndcnµ&''. $i, cu 
mnrea put:cre de stntei:l ce-1 est!! 
P1'<>Prie, conducătorul partidului şi 
ol tănl ~leva că „rcvolulJa din 23 
August 19H a Teprc:umtat un act 
de "VOin jA al intregll naţlunl ro
m:ine, o strdlucilA ntlrm:lre a lrn
tilr idl forţelor paLr ioUce n~lionruc 
de n in llltura a efinill\ dom in:i.\ln 
străină , de a apăra h1depe.n1ent:i 
şi iotcgrltatca patriei, de a asigu
ra eUber arcM deplln i1 a întregului 
tcrlloi:lu RI R omanici şi treceren 
la fi\urirea noii orîndulrl -.sociah\ 
in CW'C l,)oporul sil fl e p e deplin 
i;1:\pîo p e destinele sale". 

RPvolulla popprulul r~mli.n n de
term,tnat o adevărata eolit-uri tn 
desfăş,llraren răzh<>iutul, deschlzln
du-11-se armatelor aliate calea spl'e 
centrul şi sud-estul Europei. ceea 
ce a apropiat cu şase luni blruln\n 
asupra ceh.1! mal in\!crşunnl duş
man al cl\!lll?.n!le! umane - Oel'
tnanlil hitleristă.. Sprijlnltâ de în
t.regul popor, mobiliun de chema
rea partidului comunist ,.Totul 
pentro f ront, totul pentru vlct-0-
rie"'. vltc:iv..a qşU'l'.e remimă a lup
tat eroic, cu peste 500.000 ele !K>I" 
daţi. all'iturl de ftlor1onsa nrm.<ttll 
sovieilcă. pentru uil'obfrea depllnil 
a ror\elor hltleristo-horthyste ce 
ocupa u teritoriul nnţJonal şi apoi 
pentru eliberarea (Jngnrlei, Ct-ho
slov-11clei şl t1 unei plirlJ din Aus
lrla. pî hd la in!ringerea totală a 
!asclsmulul. 

A 
ctul Is toric înfăptuit 
în urmA cu palru de
cenii şi jumâlnte s-a 
plămădit, deci1 din V(l
ln\a ne.::llnlltll penll'U 

drepl.atc şi Ube1·tate a poporulu.1, 
din adl~ şt statornl~n sa m'lzu
lntă de a trăJ liber, de a fi srngur 
sHipin pe dest.lnele sale, de A-ŞI o
T~nc,lui vUt\.a aşn cllrn doreşte. El 
s-n intemefat pe torta url~A a 
mnselor populnre unite. animal.a de 
acelaşi fierbinte ideal patrlotic, 
decise să-şi asi gure un "lllor demn, 
sll-şl făurească o \ară <:U arJevnrnt 
11bcrll, pr:osperli şi lndependentii. 
Fiindcă ce era Româuta acum 4:i 
de anl ? O ~nril slab dez\•oltală, 
agrar-Industrialii, cu puternice ra'
măşlţe Ceudale, J3r pe deasupra ş i 
dQPÎl'ţllA, ruinată de rilzbol Ş:i (le 
j aful hitlerist. ConcentrîntJ in slne 
timpul şi imense encrgH cre~lonre. 
poporul romb a stribi tut. sub 
conducerea parUdlllUi sl\u comu
nlBI, mal multe etape Jstorlce -
de la oriodulrea bw!gbe~·mo~e
reascâ, la o.r tndulrea soclallstli, '1\?• 
noaslrl devenJnd o larl\ lndustri
:\1-aa-rarl, cu o industrie pulernică, 
orpnlza(lL pe bau celor mat n oj 
cuceriri ale ştilnlel şi tehnlt l'l, şi 
eu o agrJcul~uri aoolallstA in plinii 
d ezYoltare. Este su!lclent să umtn
ti:m cA, in circa ·patru deccnU de 
construcţie soclaUstA, au sporit de 
135 de ori. volumul producţiei tn-
dUŞtrlal(I, de zece orl volumul pro· 
duc(iel agC'lcole, de 40 de ori ve
nitu.I naţional. Un puternic avJn t 
nu cunoscut şWoţ.;i, invâţăminluJ, 

culh.1r:i, am llchtdat de multi\ vre
me nnalCabetlsmul. Oricine \ •j

zlteaUi astăzi România, dacă este 
un om de bună credinţă, poate s~ 
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„Măreţele obiective de dezvoltare viitoare a patriei ·impun perfecţionarea 
continuă a activităţii politico-ideologice, a activităţii l tuturor organismelor 
noastre care, fiecare în domeniul său de activitate, trebuie să asigure orga
nizarea şî participarea activă a tuturor claselor şi categoriilor sodale 
la înfăptuirea politicii generale de ridicare o patriei pe noi culmi de pro
gres şi civiliiaţie." 

vadA sulele de cetăti şi platforme 
Industriale, zecile ('le ornş.e .şl cnl'
tlere noi, recoltele tot mal bofjllte 
de pe ogoarele noastre de s:at şi 
cooperallste. Ca sfi nu mal vorbh'n 
de Importantele cti torii prin care 
vo~ntl~ consţrucllvă şl capacllate:1 
noast:ră economică s -au fmpus 1n 
intrenga lume: metroul bu...--ureş
tean, cea de a trellil rnagistralll a 
sa fiind Inaugurată de c urind, cen
trul civic al Capllale.1, canalele ce 
leagă Dunărea de Marea NeagrA, 
Trans!~ărăşanul, una dlntre cele 
mal înalte şi mal dl~)cile ~urteri:t 
rullere din Europa. .Fărâ indoiBIO, 
aşa cum sublinia tovari\şul Nlcolne 
Ceauşescu in cuvintarea la A'.dU
narea solemnA, .,numai şi nomol 
in condlliUe soclallsmului au rost 
po1lbUe marile- realhtliri. numai ş i 
numai sociall!lmul a lichidat îna
poierea din trecut şi a a!llg.urat 
ridicarea, inJr-o perloadl scurtă, a 
RomAnJd la un inalt n ivel de ae2-
vo1tare economiei şi soolBlll '", 

P 
rocesul rcvolutlru şi 
construc~i~I sociollslc 
în ţnnn nonşt:r.li 8 rost 
în linii generale uni
t ar , dur, privind in i.1r-

mă la drum~ll străbătut, se cere 
neapărat consemnat cli acesta a 
ci.moscut. in evolupa sa un momenl 
callt.ativ O{)u : Conarresul a1 IX-'len. 
cşre, prin tr- un act de unanimii 
opttune naţională, 1-n invest.lt ln 
Iruntea partidului pe tovnrllş.ul 
Nicolae Cea~~cu, creatorul de 

,geniu al su·ategrel 1·evolu ţionare de 
edtrlcare sociaJis~ă o României. 
P~m.indu-se capilt, cu tnn'l'rlbu\]a 
sa determinanl-ă, priretîcllor dogma
tice, şablonarde, aşa-7.lsulul ,,model 
un ic", marele forum comunist din 
vara !ierbinte n anului 1965 clcs
chJdea calea u11el g!'nd!rl nt>l, 1•e
voluţionare, redînd poporului sen
timentul de demnitate şi îneredere 
in tortele propril, inarmind part!• 
dul cu o strategie revolUUoTUJră 
dinamicii, conl'ormti intru totul cu 
legile ob1ectlve, unlverS<Jl-VLI lah1lc. 
cu prlnci.Piile soe!ol!sm11lut ştt.n\1 -
flc, ~pllctt·lc Nenlo1· Jn co1itl lVlle $1 
realitli\ile Iliri i noru;l t(', S-a l)Qr
nlt de la Cnptul că !JQciali'lmuJ se 
1•enllzct1ifi Jn milei dlterll de lu o 
tată la alla. de la o epocă Ul nitu, 
orice 1,1batere de ia· acest principiu 
însemnlnd în~carea legilor o-

4 

bieclive şi a Idealurilor socia
liste, cec.a cc - intr-un fel sau al
tul - se reflectă negativ în de7.
voltaren sooieUlill. Numai gin(Jlnd 
t n chip Cl'ent.ar, p_otenj,ind elanul 
revo1u11ona1• al 11\3Selor s-a putut, 
)n m11I Pi•tln de un sferb <le veac, 
sll se dezvolte industria de 120 de 
ori. agr cultura de şnse nrl, veni
tul lln\(Onnl de 3a de ori. l~hidin
du-se tot r:.dnră datoria externii încă 
din h,1na miwtle n ncestul an. $), 
mni impcirt.:Jnt uocit toate, tn acest 
timp de ot·c soclalisl s-n 1nstlluit 
" riC>u:'t. tll':m.nl.Uite u muncii, fârii 
explc~•!tire şi asuprire. pe i.emelill 
unor rcl:i\ll de producţie Ml şi 
me1•eu pe1·fec~ionale. rn c1·on.co 
devenirii nomrt.re sociallsl•>, C:on
gresul .ni !X-1ea riimîne, deci, 
borno de hotar <Iare a pro;:iu!sal 
J>OPorul nosl rn de oameni hnrnicl 
şi demnţ, llub c utez11loarcle lumini 
~le • .Epocii Nlcolue Ceauşescu •·, in 
rind~1l popomelc1r libere şi inde
pendente ale lumll. in t'îndul 1î1-
rllor cu o economie modemu. me
reu inflor ilcmre. 

Sinl renllt.ătJ palpa bile. vi i, e u 
prnrunde i:;emnlficaţil na\iOll<\IG sl 
1 ·nt~1· nntionnle. recunoscute pîhli pe 
ceJc mai indepartnlc merldlane .111.: 
Tencl. Inii\ c;loor citeva splcuh:l 
din a rllct1lele ap~rutc :in presn de 
pe;.te notare în zilele slirbăl<trlrll 
glo1·insulul jubileu românesc : „!n 
aceste pnll·u decenii şi Jumătate. in 
specin1 dupf1 C<ingi·csul n'l JX- len 
ni pnrlldulul, rortele creatoare d~
cătLiş~11e nu r id lcnt 1nrn la un nivel 
ruru p1·ecedem. Al!emeneo rt'zul
tote - r•b\lnute sub conducerea 
ptirlldull~I. pe btlt..ll dP.zvollurll 1)1'<1-

l'H'iehil il soclalble. a amplusărll nr
monioase u tqr,elor de prqdlJcUe -
au aslgu_rat creşteren nivelului de 
vintil ni poporului. progresul în tontc. 
s~ttltlrele care compun cnllUitca vie
iii„. („PRA VDA" - U.R.S.S.) ; „ln 
ansamblul .dezvollărli socletl'il li 
rnmâneştJ se dct • .:işcu7.U in m<1<l deo
::ebll perlouâ1 l sto1·1că rle puhwnlc 
nvinL cre::i ltir 1J n 1.1llimil 2 1 de ani, 
pe1·lm1clă 11'1.<lfsulhf> I legnlti de t1cti 
vitntea leoretlra ncn .1 '.•>nre şi Q'-'

\lun1w prnct"t1i1 ale p1·e~eulnlelul 

N lcolne Ce1uşcscu, pc cnre pt1porul 
rQm1ln o numeşte, c u jncll·apt.l\l tfa 
miodrie, „Epoca Nicol:te Cesuşescu " 

NICOLAE CEAUŞESCU 

- <'ea mai bogată in realiwrl dlil 
'multlmlle:oora istorie a ~ărll " 
C„TBE S'î.R.t.ITS TlMF.$~ - Sln
gaptiro) ; „Pe bari.a ţă1•1l au npilrut 
aproape 200 de- p1otrorme hulus
lth1le, nC>i 0N1Şe şi comune, n1te 
sute ~j mil au !ost amplu moder
nizate. fnitT·O perioadă lst01·1ceşte 
scurlil, Romunia n !lacut pr0grcse 
c nnsldernbUe, devenind în mai pu
ţin de o jumătate dt> secol o 1nril 
cu dezvoltar\.' meClle, J:n· î n ori.um~ 

llll anilor 2 000-2 Ol O multllater~l 
dc.zvollnt~'.'t'' ( •. PARLM\IJEJNTO JN
TEil~AZtlONALE" - 11a lia) : ,.IA 
•l5 de nn1 de la eliberate, flnmfmla 
se prezintă lumii ca o lară demnii, 
Jlberll .şi lndependenlil, cru'e-şl con
slruieşle vutorul jn conexiune cu 
o largr1 şi acliYi'i pn1;ticlparc la vln
ta interna~lonal li" (.,MEYDAN'· -
Turcia) : ,,P1·Jn pnrllc~parea sn nc
tivi'l şi responsab11f1 l.1 solu\lonnrea 
celor mal C0.111!.Plexe p1·obJenic ri le 
omenirii, prin ini(inUveJe snle larg_ 
recunos..:llte irie 1>h1 n lnternnţional, 

Romi1nla se bucură nslăzJ de un 
proslii;iu rării l?recedent, oyinc'I pre
tulinden! prieteni" (,.AL BAATH ·· 
- Siria). 

D 
c pe cotele la care om 
ajuns în cel de-al 4.o..Jcn 
an l!I exls1en1c1 noas
tre llbt-re şi demne, 
putem, si ntem itl mă-

sură să scrutăm şi să proiect!'IJTI cu 
lndraiv.nea1li vl LUwul. Cong.resul ni 
XIV-lca nl partidului, cnre este 
menit sli intre în lstuvie u1·cpl 
Congresul mndlor victorii socla
ll<Jle ale poporului, al ndcviirotei 
independenţe şl su\'crnnitilli a pa
tTlei, vn deschide minunate per~

pedlve dczvolt:irli mullllnterale şi 
in{lintărll .Bomiin!ci spre ' ' llto1•u1 
tle nu1·. comunist. fn!:epind de nnul 
viitor, încheiem 011 mare oblccllv 
strnteg-ic - riditnrea tt-0miintel la 
nh•clul ele tari\. m cclht dczvoltatn -
şi freeem l:i o etapă sul)erioarfi de 
/iiurlre n soclcliijll socialiste mul-



,,Acum, cind se împlinesc 50 de ani de la începerea ce lui de-al doilea răr
boi mondial ş i sărbătorim 45 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi 

naţională, antifascistă şi antiimperialistă, să facem totul pentru aceşti co
pii, pentru viitorul lor, al tuturor copiilor lumii, pentru o lume mai bună 
~i mai dreaptă, să facem totul pentru pace, pentru o lume fără războaie 111 
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tila.tcral dcnnltatc. Se prcconl7.'!:l
zii ca, pină i:n anul 2000, l'Conpm1n 
m.ia1:1t.1il natlonaJA ml spot•ea.-.cii cu 
clrcn 00 lu sută, lar in unele dn
men11 chiar sft se dubleze. 3CC•m· 
t'uind\HH~ caracterul intensiv al o
conomlel. ceea ce va rucc să m·e11~ 
Că ln mod corespun7.ător venllul 
naţional, condiliilc de muncă ~I de 
via ţii. ti le aomenlJor. De oi;~eoen, 
se urc ln vedere lntensir!ca1•ea u
proplcril dlnb'e oraşe ş; sal-e. nu
mai aceasta aslgurind 1n1i'lt'lrea 
u·nlla111 poj)l)t'ulul, in alnlinTeo lui 111 
deplină u nlk1te spre e<>munism . 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Un \'111.or cu adevtirat minunat, 
pC?rfcc\lonnrea pnrt.:dulul, dez\'l)lta
rcn l'(llltllJl său <le Ior\lt poliUc:l 
conducât()are ln toate domcnllle 
slind che;-~1e lnfă.ptu1rii progra
melor m>m;h·c îndrăzn~te. cuteiîi
totll'e. V iat.a arală llmpede dl 
partidul comunist trebuie să rllmi
nii inl<>t.cleaunn ·~rtidul clasei mun
citoare. pa1·ttd uJ muncllorllor, parti
dul revolu\iot'lar care să ('()Oducă 
in mod ştiinţific clasl.l muncilom·e 
in lupltt pentru Murlren noU orin
duî ri. „Comuul., tii. muncitnrll. toi i 
J)nlrio\il Mlblinia tovurdŞUl 

NI colne Ceauşescu la Adu nare.a so
ll!111nr1 - trobuic si\ fle orJ,cind 
guta. sl nporo cuceririle revoluţio
naro, lndepcndenla ţlirll, cu pre
ţ ul \•lejU. ~a au flicut strlimoşU 
Uo$irl, de la daci i,I vină acum, U.Şll 
trebuie sll racem noi astbJ, d 
facă comunlştU , patrlolil, popol'ul 
ifostru i.n vlllC>r, lrltotdeauna ' " 

Cu a'celnşl prilej. conducătorul 
partidului şi al jărll, tovarăşul 
N1col.Q,e Ceau.oescu, n e-a a tras d in 
nou nt.enţin. că lupta de atasA nu 
s-~ încheiat şi nu se va încheia 
uti la ,~..-eme cit e.'!is16 clase asupri-
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AUGUST „Să consacrăm intreaga noastră putere de muncă cauzei infloririi şi 

~rosperităţii României socialiste, întăririi indepe ndentei şi suveranităţii na
ţionale, cu încrederea fermă în politica revoluţiona ră a partidului nostru 
comunist, in forţa unită a poporului nostru constructor constient al pro-
priului său viitor,... ' · 

toane, ~djnţele „dexldeologh:ării " 
relaimor dln tra state cu orindulrl 
polllice diferite fiind false, contra
ru realităţii, dăunltoare. tn con
dHlile in care cercurile re.ac\lonare, 
impe11iall8\e tac tolUl pentru a-şi 
pi;omova lnleresele lor meschin~, 
de ol~~. st.rlduindu-ao a~ de&tat.>1-
Uzeze. şl să s.lAbeascl forţele demo
cratice. socialismul, tnlr-o ţară sau 
alta, lncluslv prin propagarea ce
rinţei ca ipatti~ele. comuniste si 
renunţe la rolul lor politic condu
cAtor fn societate, implrţlnd pu
te.rea cu alte forţe politice, situarea 
pe poziţiile c1ase:l muncJtoare, 
respectarea prlnciplilot de claşli in 
aclivl~tea revoll,\ţionarl repreztn tâ 
una din COJ'.!dl~lle de bozii ale suc
C!esului în lupta pentru dreptate şi 
e~litate soctalli, pentru bun!L,j.are, 
penlru socialism. 

Evoi::lnd .tmpUniTea a o ~umltate 
de veac de la rleclanşarca ultimei 
mari conflagraţii mondiale. to
varăşul Nicolae Ce.ausescu a rele
val faptul \::A lipsa de 
unitate a mişcărll muncllorC$ll, a 
tortelor progresiste de pretutindeni, 
politica de. cedAd. compromisuri şi 
conlcesli tati de pretenţiile agresi
ve ale fasolsmulul, au reprei..entat 
tot at.ilea oondiţil ce au incul'ajal. 
agreslunea şl rlizbo1ul : „Trebuie 
sl ou ulllm i o nlol o lmpreJurare 
ln-viţlmlntele lstorlel, care ne ara
tA c& toema.t lipsa de onltale in 
mişcarea muncHoreaacl, Intre for 
ţele pror r estste a uşurat ln.stau
rarea dlc,t.atwil faacilte ln Gcrrma
nla şJ ln alte 1'rt. a dus la l:abuc
nlrea eclui a c-al doilea rlt:bol 
mondial". 1De aceea, lnvAţind din 
aceastli leoţle aspră, care a costat 
omenirea milioane de jert!e, po
poarele slot chemate sA-şl uneas
cl forţele într-un larg şl cuprinză
tor front B1 păcii, capabil să deter
mine triwnful unei noi gindlrl po
litice să asigure salvgardarea pli-

' cil, a vllt.orulul planetei noastre. 
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N 
e mal desparte. relativ 
pu\lnă vreme dl} ztua 
cind, ln CapJlala pa
triei noastre, se vor 
deschide lucrările Con-

gresului a1 XIV-iea al pautJdulul. 
La m~rea\a sărbătoare na(lonalli, 
ca şi in zilele ce au u!'mat, colcc
~lvcle de oameni al muncii dll1 
lndustde uu unul sli raporteze suc
ce?Şe. nunarcal;>lle in mob!Uzatoa.rea 
in'trecere soclallsUI consacrată în
făptuirii pionului pe acest an şi 
pe intregul cincinal, a programelor 
de aezvoltare economico-socială. 
Slnt tot etil.ea dovezi ale deplinu
lui ataşament la polllioa parti
dului de dezvoltare mlertsivă, 
mullJJ!atena1/i a economiei pe baza 
cefor m4i noi cu~l'i:ti a l.c şllînţej 
şi tehnlcU, 
La rl.ndul lor„oamenii muncll ele pe 

ogoare au raportat realizarea unor 
p.rCiducţl:I deoşeblte la hectar, ace5tea 
!iind de !apt ce)e mal mari pro
ductii agricole d in Istoria ţ'ărtl. ln
treaga presă, emlsiunile de radio 
şi televiziune au consemnat şi c.on
semnează, la loc de cinste, tapte 
de 01uncă rodnică, fapte inclllnale 
gloriei şi prospcrilAtll patrie! noa.s
t re socialiste. 

Dind viată indemnului adres::it de 
marele nostru conducător de la 
tribun.a Adunăl;'ll solemne de a in
tâ·mpţna apropltHUl rorum camwllSt 
„cu noi reallzArl ln dezvoltare.a so
ci~ a patr iei, in rlalcarea g.ra
dulul de clvUlzaţl e. a bunlstlril şi 
ferlcldJ in&regll naj lunl ?", liecare 
intreprlndere, fl~care colectiv am
plifică ritmul de producţie, inten
sifică actlvllaleo creatoare pentru 
a J>Utl?a raport.a. lntr-un Ump cil 
mai sc.urt, îndeplinirea in~egrală a 
planului pe acest an. Datoria noas
l:rli. a gazetarilor comunişti este 
de a ajuta intreprlnderile, coleotl
veJe s1i-şl organizeze cit mai te
meink munca, să aplice neabătut 

măsurile Qe modernizare sLabillle. 
-să se manifeste în toate locurile de 
m~ă răspundere. ordine şi disci
plină, pentru reali:r.nrea riguroasă , 

zi de zi, a sarcinilor conc1·ete de 
pi:o'dllctie. 

NICOLAE CEAUŞESCU 

A 
semenea inlregulul nos
tru popor, i:iarlştll Ro
mâniei socialiste nu au 
un ideal.mal înalt declt 
infăpţuirea exemplarii a 

p0llt!oli deschi7.Aloare de wiste ori
zontul'! pe oare o promovcazli, sub 
con<.11.u:erea in\·l.:!lcamUi şi clarvăzl
tbare u tovar{i.l1.1lui Nicolae 
Ceau,şci.-cu, partidul nostru comu
nist. l11sutlcUti de încredere fermă 
in viitorul :strălucit al palrle1, de 
un proiund spirit rovolu(ionnr, ci 
nu precupetesc nici un clon, cac 
tot ce le sUi în putinţă penlru n 
reda şi sprijini, cu întreaga măsu:-a 
o LalentuJul şi t:apa'citcllli lor crea
toare, in pagin11e zlaretor şl re\'lstolor 
in emlslunllc de radio şi televizlun~. 
munca erol~ă şi "PHnă de dăt·ulre a 
tucw·or celor ce ·mtlncesc pei'llru 
împlinirea noului destin soclallsl 
şi comunist al Rcm1ânieI, pe calea 
deschisă de gloriosul act istoric de 
la 23 August 1944. Cu responsabi
litate ş i proCeslonruism sint s usl!
nute rubricile speciale consacrate 
dezbaterii documentelor Congrcsu-
luJ al XJV-len, progmmelor de 
dezvoltare economioo"socială o le 
lărll şi in profil terlk>r.la1, presa a 
ducindu-şl ns\!el contrlbu~ia ~I 
<?Oncretâ l.u defln lrt.ivaten aices l<.lr 
programe, la elaborarea hol:Jlrkllor 
ce vor CI adoptat.e de marele fo
rum comunist. 

La a 45-a aniversare a viclorlcl 
revolu\lel de elibera re socială şi 
naţlonc\16. antifai;cistă şi antlim pe
rJaUstă, zlruişHI , lucrlitoril din in
~rea1,ta noaslrli presă ~l-au reînhoi L 
lcgămintul de a ait~iona l!u lpalri 
't'fifij)underea, împreunâ cu t()IJ co
munlşlll , cu t citl Qnm«mii m1.111cll1 
pentru a a1'1gura nat'funli noastre, 
care de peste două mll de ani se aflu 
pe acest.e me1e.agu1i, un loc demn, 
de bunlist.are .şi fericire in rin
dul natiunilor libere ale .Jumii, 
in comunism. Fiindcă nu exislâ iet 
mai înalt decit acela de a sluji 
poporul, socialismul. comunismul. 
lndependen~ ţllril I 



PRESA ROMÂNĂ 
purtător de cuvint al partidului, 

mereu la Înălţimea răspunderii 
faţă de partid şi popor 

i.-----Adunarea zia rişti lor din Capita lă consacrată Zilei 

lntr·o o~mos!c10 dP puternică ongoJorc comunistă, revolu\ lonoră. :Io 
5tr inso unito.tu in jur.ul r;ortlduJIJI, o secretarului său generali \oval'oşu l 
NICOLAE CEAUŞESCU, mor\I 15 dugus t o ovot l6c, în sold do mor· 
muro o Cosei Sointell d in Coplt-olă, a d unarea conşocrd,tq „ZUel presei 
1omă lle " ş1 o nlvcrso d i ziarului „Scinteio ". Orgonlz~to de Constllul Zla 
ri~tlfor, od unoreo o reunii zlari~tl din p reso centrală, mund torl tipo· 
91all, 1cprcz<!nlo r;{I o l unor orgonlza\11 de mosă şl obfteşti. 

D<> sprc ~emnificotlo Zilei Presei Romăne o -.iorbit. in deschi· 
derea Adunării, Nicoloe Oragot , prim redoctor-.şef a djunct ol ziarului 
„Sclntc10" prim vicepr~edlnle ol Consiliul~i Ziarişti lor. 

ln C'lntlnuore s-a u desfă~u~at lucrarlle unul simpozion cu temo: 
„Tradiţiile inainto te nle presei democratice ~i comuniste d in Româ nlo , 
contribuţia prest:i Io mobilizarea întregului popor pe ntru obţinerea mă· 
re\elor intâ ptuiri socialiste in ce i 45 de ani de la actul istoric din 2.3 
August 1944 şi, cu doose bire, ln porloada care o tre cut de la Congre• 
sul q l IX-iea ol pottid \,ll ul. Răspunderile, ce re_vln pres~l scriH şi audlo
wi1uale in popularitorea, dezbaterea şi lniuj irea pro1eclulul Progra mu.
l ~i -Oirectlvă şi a Tezelor pe ntru Co!'9'':.s~I al XIV-l~a a l. P.C.R .• • pen~fu 
opllca il'oo in violă a ideilor şi orientanlor cuprinse 1n cuvmlănla 
~ccrc·torului general al partidului, tovarăfUI Nicolae Ceauşescu". 

ln codrul simpozionului ou ptetentot comunici>rl tovarăşii : Ion Ml· 
tro n, r.:idor.lot·şcl oJ zlc rulul ,,Scinteio ~ şi o l revistei „Ero social1slân, 
Alexandru lones.cu, d irector ge no1al al Agen\ie i Române de .Pre~. 
.,Agerpres", Vasile Miha i, d irector ge neral adjunct ol Radiotelev1zlunJ1 

Romor.o Ion StriJga riu, redactor-$ef al ziarului ,1Scinleio tineretului • 
Hugo 'Hausl, redactor-~! al ziorul~J „Neu~r Weg", Katalin Ba~abos, 
şef de seclie Io zfa ruf „Elote ", ~I Omu Marin, redoctor·şef a l rc v1stolor 
„Viaţa studenteoscă" $.l „Amfiteatru". ~ . _ . 

ln încheierea adunării. înlr·o a tmosfe ro de pute~nico Jnsullc\1re, 
por!lciponVI o u adrcsc t o telogromă tovoră~.ulul NICOl..AE CEAUŞESC1 ~' secre tor go nt rol a l rallld ulul Comunls.t Ramo n, preşedi ntele Repub l:i1i 
SocioLl.stc RC'rnl1nla .• 

Presei Române 

An de an. kl 15 august,, săl'b!l,to
t'im „Ziua presei rom âne- . par;t ici
pAm la acqasUI sărbătoare a noas
lră, n zlarl şU'lor eomunlştj, a .~l!~u
ror lllcrăiorllor din presa :Scr lsll, de 
la r.adio şi tulevlz! unc - n spus în 
ck?s<rhlde re:i Adună.di tov-...u·ăşuJ 
Nicolae Dragoş Esle o ~!-
simbol, un omagiu adus 1rndl!iilor 
presei revoluţionare, democrati~ 
d in Romfmla, 15 a ugust fiind ziua 
1n care, acum 58 de am, in plin!'! 
ilegali tate, apă.rea primul număr al 
,,Scln teli". Este, in acela.ş:i timp, o 
zi cu puternice rezonanţe în vla\o 
politică şl sr>cialft a patriei, de de
pl in! unit a te de gind şi faptă n 
int regil nntlu nl. care prilejuieşte 
exorlm area deplinei nhgejlrl a zla
rlstilor. a tuturor oelor ce lucrea
ză in p resll i.n eroicul e to rt con
structiv a l poporulu i nostru. in 
fru nte cu Par lldul Comunist Ro
mâ n. in infăpt.u!n:a Istoricei opere 
de făurire a soclet.ă tii socialJc:tP 
multilatc.rnl dezvoltate şi tnalntare 
a României sp1·e u r ile l uminoase 
ale comunismului. 
Hotărlrea Plenarei Comitetului 

Cen t.rol ni partidului, de a propu
n e ~. le al XJV- lea Congres. i n 
Cunicţia de secretar g~neral a I 
Par tldUU Comunist Iloman, !iii fle 
reales tovarî\şu l N·lco1a e CeauŞescu, 
în truneşte adezlunea deplin ii, unn
nlmn a inlregll noastre naUunt. 
drept înaltă expresie a voinţei de 
conllnulh1te Istorică în cbnduc:ere.1 
vieţii poli tice. economree şi sociale, 
in r idicarea RornAnieI pe tot mal 
inalte culmi de 1progre,ţ multilate
ral, cte clvlUzatle socialistă şl <'n
muniştA. 

De „Ziua p resei romAne"", illariş
~il. toU lucrători din aces~ dome
niu, nsemenea intr~~.ulul nos~n1 
popor, Jşl fac un Utlu de onoare 
<ll n ia e~prl ma din adincul inimilor 
şi C?OnşU1nţ,.elor, acordu l depllh, en
tuziast cu propunerea is!Oricl de 
R fi reales in fruntea parUd.uluf, ln 
fun-c~a supremă. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, cele mai alese sen
timente de înaltă preţulre ge
nialu I ul strateg al făuririi Romii
n1e î socialiste moderne, in a <:Arul 
p;-<>emlnent~ personalitate patrlo
t~m\t l cel mai i nflkăral se împle-
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Ziua presei 
Sim'.P)azion 
teşte cu înalta răspundere pentru 
pacea inlregii lumi. 

De ast.meriea, aduucl'm un al<?S "· 
mRaiu tovarăşei academician doc 
lor inginer Elena Ceauşescu. per
sonali late polHJcă remarcabi l ă, om 
de şUln\! de r eputatre lnternatlo· 
nalli, a ciire1 con tribuţie la concc· 
peren ş i lnfiiptuirea pollllcii lnler· 
ne şi e:<terne a partldu1ul şl s tMu
lui. 1n de?.voltaren ştllnlel, invătu
m intu lui. \"!u lturfl. Io perfecUonw·eo 
actlvllă~ll presei s lnl Jar1t cunos
cute şi se bucură de inalta preţul· 
re a intregului n{}stru pop;ir. 

Pe1\tru no!, zla'rfştll ctn'tu\T1IGU. 
marile evenîmente din ne.est un 
consti tuie un prilej de ~nallzll cxl 
gentă a muncii noastre, de C\'a
luare a modulul în care presa :.crl· 
să, radioul şi televiziunea îşi inde
pUnesc r Aspunderi1e fnored ln\ate 
de partid, de societate. Ne sj,nt• 
mereu v il !n conşlllnte - ~I pu
ternk: mobillzato:are - exigentele 
indemnurl ce ne-au !ost adresate 
în repetate rinnurl de secretarul 
generat al partidului i)enlru per
teci1onatea c;qnţlnuă a actlvită\1 1 
presei. Ele alcAUllesc o veritabilii 
cartA de onoare şi de nctiune pa
triotică, r-evo!uµonnrâ a presei clin 
România socialistă . Se consliluje 
î.n d\Uiuzil,oare îndemnuri cuvintele 
strlllucltulul cond1,1dJ011 al parti
dului şi al ţării nonstre : .,fresa, 
radJotcJevlziunea trebule sl rdlcc
te pe lare acuvttatca partidului, a 
statului, a întregului popor, sl albii 
un rol activ in unirea forţelor 
poporului pentru lnfiptulrea poll
UcU Interne şi e.~terne" . 

române 

N-oi to~I, cel care lu·crăm in pre
să.. ne [&lCCm W1 tit lu de !J1in(!r~e 
din a i ntă\işn dl. mol oxpr&iv, 11'1 
intre.aga lor semnUlco\ie mlire.tcle 
realizări a le poporului. obţinute sub 
înţeleapta conducere o partidului, 
cu deosebire in anii din lumlnonsn 
acoladă Is torică ce cu1prlnde cen 
mal glorioasă ş i moJ rodnică epocii 
a J&l.o-rioJ patriei nuoslru, dcsch lsil 
de M.arele Congi·es din il1JO!;. 
na~ o dovedit că transConnărlle 

rcrnlu~lonnre radicale din toate 
domenHle de activi.tale, ce poarh1 
pecetea gindirti noi, Cl'<lato..1re.. 
pror,und ştllnttrlce şi novatoare a 
t ovarăŞJJlt1i Nicolae Ceauşescu, re
prezintă o experientă SO<?iol-pollli
c'1 unică in Istoria pnlrlci noa.~tre. 
aducind o lmportanlli conlrlbu\ie la 
dez,·oJtarca patrimoniului soclatls
ml.llui şlllntiflc, a tezau1·ului cu
nonşle.rli untv~r~le,, ce i;e cere a 
!I ariqll7.ată in 'ţ>1·oruru:lme. A:Ş;t 
cum ne cere partidul. .secret.arul 
său gene:ral, avem datoria de a va
lorllica superior, prinlr-<> acUvltale 
de cea mai !naltă calitate. imen
:,eJe resurse de „malerll prlme'' pe 
care ni ,le oferă procesu,! impre.slo
llan'~ .al răurh'îi socialismului şi co
munlSmu~ui ln patria noa.o;ld\. 

Desigur, re,fled5nd rcalit~1teA. 
marile înfăptuiri din societatea. ţă
rii. nouă ziariştilor comuniştt nl se 
cere 11A mani festăm '> ntlludine ac
tivii st\ dllm d~wa<lă c1e in:il l spi
rit 'navolutlom1r. „Scinteta„. l o~tc 
celelllltc publicaţii. radlotelevli1u
nca - sublinia tovurfJ.')ul N icolae 
Ceauşescu - trebulc s l fie p :\lruf' 
se de un înalt spirit revoluUonar , 
partinic. sl militeze cu toată con
secvcn(a pentru a. Face cunoscoUI 
pollHcl\ oarUdulut şi statuh:tl nos
tru soclallllt h . 

In conceptla secretarului general 
ul partidului. presa are indolorlrc.g 
de a actlona in aşa fel incîl „toU 
cclăjcnli patriei noaslrc să inte
teagi1 blno obiectivele acc81cl poti
Ucl, rolul pe care ii au in infllplulrca 
ci. in victoria socialismului şi co
mu:nlsmuJ uJ M. Pentru noi lo \I este 
limpede. se incorporea;-.ă ln in5'i_ş1 
profesiunea d~ crcdlntă o mes<:r!et 
nrmstre, c:erlnt.n de a mllltn 1iccon
lenft, c~1 l11teligentil publicistică Şf 
dăruire r<>vo1ui1onară pentru n re
ller..:t cu putere tezele şi ideile pro
prii partidul ui nostru. rile to
V{lrăşului Nicolae Ceauşescu, în Ic 
itfrlurfi cu superioritatea şi lcglt!
ml ia te.a so::laHsmul ui, n p.ropriet11-
lii socllllJstc. cc se cerc s1i fie i 11~ 
l<'irltă $1 dezvoltată fără încelflrC. 

Opera de conslruc(ie a noii so
cictăţJ în patria ooa.o;trll, remarca
bile.Ie realizări obUnule dc poporu! 
n9slru, sub conducerea Pnrlidulul 
Comunist Român. constlţUic dov1;1.~ 
do teglllmitiil il socfollsmuH.11, a su
pe1•iorltă'JI IUi rută de odoare all!'i 
ori nduire s r.icinll'l şi avem temeluct 
de autenticii mtndrie putrlolică ş1 
partinică şllinclu-ne lnvestlli cu 
misiunea de ~ C\'ldentia \!U pu tere 
aceste OQ6\'lirurl vibrante a le con~ 
tempo1·anelităi I I. 

1n contcxlut u11or ru;emene11 ac!e· 
vwuri de csen\ll ale epoclf la ale 
cărei lumjnoase infăptui ri avem 
cinstea să fim par~t şi cronicari, 
prin cuvint şi imagine, pulem afir
ma cu cerlil~dlnea de a rosll e
sen{la1!1J1, ac4m, de ~Ziua Pl'e..rej"', 
aă penku :r.1.urîş'LH pa triei noash:t? 4: 
nu există Jegămin~ mal ÎIUl l l. ra 1~ 
de partid şi popor, fală de Ilustrul 
nostr u conclud\ lor, l<warăşu l Nicolae 
Ceauşescu, decit acela de a Iace 
din riee..•re n un"'ir de zi<tt'. d lh rte
<:01·e emisiune ele )'adio $1 1,elevi
olune, o <tdevăraUI tribună la care 
sti de-zbaJem. c u pa1•tlcl purea largă 
n Cf1munişUlor, o oamenilor m un
cii d in toate d<'menilfe de ncllvlta-
le. n cebiţenllar dfn lonle catego
riile s0ţl.ale, in spimlul democra
tlei munoiloreşt I -i·evolutionare, pr o· 
blem.ele complcixe ca'te prlvest 
meniul il'ln.lnte al socleUitil noa.s· 
t re. cllile de solulionare a lor. să 
contribuim la creşterea răspunderii 
inlregli naţiun i române în munu 
de zi cu ~ pentru înfăptuirea e
xemplară a planuril(lr şi progrn.· 
mclor de ,pe:r.vnll.ai:.e mul:tilaterală E 
patriei n oastre. 

Cu aceste ginduri, vă rog sll-IT!· 
ingădui~i . C<l. î n nume~e Consiliu· 
tui Ziariştilor. su adresăm cele maj 
ci•lde .!eliclUiri tuLuror celor ce-şi 
ctesrli,~oară ~ativitatea J n acest Qr>
mcniu l· gazelm·ilor, coJaboratbrl~or 
presei scrise şi vorbite, corespon
dcrtlilor voluntari, lucditorilor din 
Upagra.tfi. tu tu ror celor care fac ca 
zilnic faptele tării să fJe surprinse 
In pagina de ziar şi revlstfi. tn e
misiuni de radio şi televiziune, tu
turor oelor ce contri buie la trnns
mt'teren căfre popo1· şl îhsu$1rea de 
câtre aceslla, în vederea int~tui :-ii 
lor, a opţiunilor politice ale parti
dului Şj ale stalului nostru, pentru 



„ • A 
fn!l1\nrca Romi\n!cl . ln orizonturile 
de muncă şi crea\ie, de n\iireţe 
renlizilrl, demnii de pop0rul ce ~ 
rnscrls în conştilnto lumii numele 
unei tilrl libere, independente, so· 
clallslc, numele unui popor dăruit 
cu \•ocatie i;lujlrii l dealurilor de 

Rr.,ese1 romane 

pace. pro~res şi prietenie inlt'e 
nn~lunl. 

Ja contlnua!·e, prezen1ttm, succi11tt, lcxtele comunlci'.lrllo1• sus\inule în 
t"~drul Simpozionului m•gnnlzn ~ cu p1·Hejul Zilei 'Presei Rolnllne sub 
st.>mnul ~01· două mârl eve nimente : ' 

• n 45-a anlveirsare a 7.Uel de 23 A ugust 19-1.:1 
• cel de-a.I XJV-lea Ot>n(t'es al l'artlduJUi Coinunl!lt RomAn 

Conducerea de către partid 
a presei - chezăşie a realizării 
rolului ei in edificarea socialismului 
şi comunismului in patria noastră 

Cn i n Ciecare an, itt preajma 
mnrli non.,;;tre sâ'l'băto'ri na\lonnle 
nniver.1llm la ;t.5 a.ucU?"t, c1nd cu 58 
de ani in urmă, apăJ•ea' in l legâUla-
10 zlnrul .,Sctntei:a ". Ziua prel'jeL N u 
LlCS!tl mult. lhi'lp VOltil ffi !ill't::a' 4fi de 
ani <.le IJ1 aparHla leml a 7.larul1.H, 
purlâtor ele cuvînt al partidulu i. 
Cl'Onlcă cotldlanii '1 eroicului drum 
pc care pornea poporul condus de 
pnrlld odnlil cu victoria insureetl'?l 
din augusl ll><H. 

Tn retrospecthra celor aproape 
şase dceenl de aparl\ie n ,.Scintell ", 
cxpcrlcnla J"Omirleascti acumulată 
în domeniul prese.I, ca de altfel i.n 
inlrcnga vinţa ec.onomico-soolotă, 
pune in lumină. ca o legitate a 
cle"Zvoltlirll. cerinţa şi necesitatea 
eonducerll de către partid, garanţie 
~tgudl. o succeselor de azi şi de 
milne, pt.'lnieipiu d.e clipetcnie al 
operei de <.-onslrucţle socialistă. 

Este încărcat de bogate semnm
catll fnptul că, în coTitextuJ biiliilll
Jor sociale conduse de partid pe 
calea nouă o revo1u~iei , unul din 
articolele publlcale în primul nu
mlr al „Scinteff" legale cd rn 21 
septembrie 1M4), era semnnt d<a 
toval'lişul Nicolae Ceauşescu. neic
rlndu-se la tinere~. ,.vlllorul J?O· 
1>or ulul·', articolul sublln1.n m 1>blli-
7.qtor \,1th.1rilc spre care naţiunea 
„privea cu incredcre în v iitor". 
V11to1•u1 pre<:onl7.al <:u 45 de a\ll 
ln urmii e;,, te pre1.en lul de ~zi. al 
UOC!I epDCi noi eare, Jo rlndul :.'fiu, 
nrerlgureazi\ un nou \'iltor, aşa 
cu m SI' desprinde cu Qlnrlt.aU? din 
Tl'Z<!le PC!nlru C<>ngresul al XTV-lea. 
din proiectul Programulul-DlrectivD.. 

Elllbornle sub conducerea sl cu 
conlrtbu\ln directă, de~ermtnanta a 
sec:1·etn1•u1u1 general a1 part !duhli. 
aceste documente, cuvfntarea to-

varilŞului N icoJue Ceauşescu ))1 
plenara Comlt.etulut Central s'int 
emanaţia splr ltulul creator c.e 
carăctenZţază ~e peste două 
'tecentl v!o~ pollt.liell. şt loeo
log;ică n partlduJul şi n ţilrl l, 
c lllAU'lilnd cu suuce.q procesul per
rccţloniirl,l socleti\111 socialis te 
româ~ti. Colediv~1l de redaeţle 
al zinrulul „Scinteln" explimă de
pllna adeziune faţă de orlentlirile 
şi conţfnul'UI Te"Zelor şi prolecl'Ulul 
Programulu l-Di.recllvă, documente 
de amplă cupl'lndere a IJ)roceselor 
economico-sociale interne şl Jnter
na \lonale, !11\ă de propunerea re
.1lege1•i1 tovarăşulu i Nlcol il~ 
Ce:n.iş~cu in !unctin supremu de 
<"t1ndl1ccrc_ 1n pa r Ucl. 

Sim~ozion 

Cu cet'tlH.tdlnea lzvor t1l din bo· 
gaia experlenU\ a partildulul şi 
!)Opor ulUI - !1'ccven t ş1 mulţflate
raJ oglindită de mijloacele· de ln
lormnre - se poate spune. că, o
dată cu cel de-al JX-lea Congres. 
r~nslderarea anallticA a drumu
lui s trlibAtut de ţara n~asll'ă, ala
borarea in m od realist, creatDr a 
s trategiei ~ltlc!r!I şi pedecţlonil
rll c.onstru.c1ie1 sOclallste, debara· 
' 'W'ea fndrăzneatA de dogme şl 
şnblonne, (le te.?A!le otttrcate ale 
,,modelUhH unic'' aveau valoarea 
u npll radicale .şi decisive orlenth1•' 
u.!c teorlei şi prnctlcU reveluţtona
re spl'e complexitatea şl dlnatn!ea 
vieltl. A vem acum dovada peremp
torie cĂ regindlrea autentic dialec
lid a raportului general-particu
lar, elaborarea polltlc'il pornind de 
la condi\Ule specifice RomAn!el, de 
la ceea ce socialismul ştiintific. 
Pl'Opunea mal valoros şl v iabil. 
preocuparea pentru dezvollarea 
Pl'OJ)rieUllU socialiste, pentru apli
carea narmelor vleUi demo!ll'&Uce, 
a principlllor generale ale. soclallo;
mulul au gene11at i'n toate utic11-
1n!llle mecnnlsmulul st1aW-econo
mla suflul nova tor al p,ind lril ş i 
a<:tlw;ill re, •olutlonare. 
Aşa cum au consemnat fi rell!

vă mereu paginile presei din iara 
noustrll - dar şi de peste hotare 
- un asemenea curs este ex.presta 
Jabo1·loase1 actlvl t.Aţl teoI:etice şi 
practice, a Inegalabilei c.apacltlt.l 
de anallUI şi slnteză, stalomtc aşe-
7ate sub semnul ataşamentului la 
ldealudJe şi vahrlle soclaliMDUlul, 
trăslltur1 exemplar întruchipate de 
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peraonaJl.t.atea omului politic rea
list şl cutezAtor, gindllorul profund 
şti lnţiflc, militant de frunte fl 1 
mJ.şcArll comUlllste şi muncitoreşti 
lntemat!onale, tovarlişul Nicolae 
Ceauşescu. 

ABt:hi, clnd pe plan mondial uu 
loc înteţite şi uneori controversal.e 
dezbateri. cînd asistl\m la oscilante 
c4utărl sau ·1mpr~lse experimente 
economico-sociale, datorate şi in
deelrtArll 9e \l)rlnclpllle soctaJls
mulul, partidul şl PoPOrnl nostru 
evaluează c:u îndreptâ\ltă mindrlc 
patrloticA faptul cli de peste douA 
decenii - pe baia aplicării ne
abltute, ln mod creator, a legilAtl-
lor socialismului ştiln\lflc 
Românla ai ~nâlnţat q.şce.ndept şi 
armoniOIJ pe calea noi! clvtllza(il. 

Dln perspectiva evaluărilor şi dl
rectlllor de dez.vollare economlco
aocLâlA reliefate luminos de Teze, 
de proiectul Programului-Directl
v4, de cuv,lintatea secret.aru·lul 
general al J>artlduJui la PJenarn 
C.C. al P.C.iR., la recente.le foru
muri ale oamenilor muncii dln In
dustrie şi agricultură se desprind 
şi pentru acllvltatea Jdeologicâ, 
pentru tJ>resA orlentl,lri şi sarc.lnl 
de deosebită insemnătate. Avem în 
8(.'e8Sţll privinţă ca îndreptar perma
nent cerlnfa secr-eu1rµlul gC11er:JI 
al partidului ca presa, radlotelevt
%1unea ,,si-şl lndepllaeaaci ln mal 
bane condiţii rolul lmporiant tn 
desbateJ"ea problemelor complexe 
ale desvoH.idl llOcletlţll noastre. 
81 se ulpre d~baterea crUlcă şi 
autocrltlcl a dlfel'Uelor probleme, 
al perfecţloalm dHbat«De şl ca· 
drâl democ:raUc pentru adop&area 
bo&ldrJ)or". 

Angajat j)artlnlc, pe acest drum 
fertil, colectivul ziarului 1,SClntela „ 
acţ,toneazA spre a.şi îndeplini mal 
bine rolul lncredlnţat de partid. 
Pornim astfel de la conştUnţa ne
cesarelor eforturi permanente pentru 
larga CU.Prindere a proceselor eco
nomico-socl11le tn complexitatea lor, 
pentru abordarea concretll a teme
lor la ordinea Z!lel, îndeosebi ln ce 
priveşte ecouomla, Industria, agrl
cult\11'8, modernizarea b a7.el. eco
nomlce, a întregii S&cletăţl în ge
neral. Există, se înţelege, multe 
datorii de împlinit d in partea pre
sei, spre a contribui mai etlc1enl 
la realizarea oblecllvulul rrdlciirii 
acUvltiţll fdeologţco-educaUve la 
nivelul actualului. stadiu de de1..-
voltare economloo-soclalll. Referin
du-ml la ziarul „Scîntela", la re
vista „Era sodlallstl'l, vom acol·da 
atenţie tmboglţlril continue a ariei 
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tematice, generalizării experien~e1 
inalntate din toate domeniile, pro
movă.dl slsternatlce a schi:mbulu! 
de opinii, a dezbaterilor, nst!e1 ca 
ziarul, revista să se 4nscrle, ca u
tractive ş1 prestigioase tribune, cli
matului moral-politic, cadrului de
mocratic al socletA\U noaslre. Des
prindem. dJn aceA.111:4 $1 ccrlnta de 
a promova consecvent valorile mo
rale · pe.rene. ale poporu Iul nostru -
hArolcla, demnitatea, elnstea, ome
nia - dar şi pe aceea cn, alălurl 
tle alt-e mijloace de educa\le, cu
vîntul scris să fle Intolerant !nţd 
de lipsuri, sA stimuleze poz.l ~llle 

critice terme rată de ntitudinlle 
reprobabile de comportament In 
viaţa socială. 

Avem, de asemenea, în vedere, 
preocuparea de a acţiorui cu ener
gie şi răspundere comunlstl1 pen
tru parliclparea mllltantA, con
structivii, la dialo gul şi confruntă
rile de idei pe plan internaţional, 
desclll"ind .ao{illtfc, io esenta lor, 
concepţiile retrograde, apologetice 
ale capitalismului, dlve\"sele „IQo
vărl" teoretice tle conjuncttlrA, ex
cese de dreapt.a sau de st1nga, pre
judecă\lle anticomuniste, atlludlnile 
antiromfineşll, reacttonare. 

La Ziua presei ne angajăm c i:\ 
vom milita neobOslt penlru ca pa
ginile z:l11lllului ,,sclntela11 sit ~le 
mereu oglinda larg cuprinzătoare 
o operei de dez\•oltare şi perree
ţionare a .noll orir;idul r~, în concoc
danţă cu hotn.r1rlle :ap.roptatultl\ 
forum al partrdului, cu voinţa fl 
nspiraUUe intregulut popor. . 

Ion MlTUlll' 

Să informăm opinia publică 
din ţară şi străinătate cu privire 

la actualitatea A V romaneasca 
Întreaga sa dinamică A 

1n 

complexitate • 
ŞI 

A Intrat în obiceiul nostru su 
ne privim Slirbătorlle c.a prlle.t d~ 
bilanţ. de satisfacţie r>enlru mun
cn de pînâ atunci, dai; ŞI· ca in
demn ta autonnaliză, ~a scrutnraa 
neîmplinirilor, pentru ca, pornind 
de aici sA crelim condiţiile unei ac
t1vitkţi supel'loar-e. mal bine con
dusă, mal bine sus\inufA, mat efi
cientă. 

Cu ntit mal multi tn acest nn 
cind documentele pentru aprop1alul 
Congres al partidului pferl presei 
o perspectid limpede n menirii 
sale, a tndatortrllor ee-1 revjo ln 
abordarea oolldl~ a evenlmen
telor. 

E.c;te ceea ce ne cere de !apt, atit 
de ~ls~nt, secre1arul general aL 
Qartidulul, preşedintele Republicii, 
tovarAşul Nicolae' Cenuşesou, atunci 
clnd -subUniazA rolul preslfgios in
credfn\al presei, marile rAspunde.i:I 
ce re\tin sk1jhorllor el în ansam·btul 
operei de edlllcare a soc5allsmulul 
şi comunismului în patria n9aslrfi. 

Tezele pentru Congres.ul al 
XIV-lea al parUdulul cer pre.c;et o 
susunutli preocupare pentru per
fecţionarea lntregll activităţi, o 
cheamă sll-şi asume un rol tot mai 
actlv .şi mal 1mJ)o.rtanl ih buna cu-

nonştere şi în~elege~·e 3 problemelor 
actuale ale dezvoltării sociale, in 
dezbaletea lor profundă şi cuprin-
7.ătoa1•e. Se oşteaptl'i de la noi o 
combativitate tot mal sublJ1iialâ· 
Cuţit de orice manifestare care con
l1' ovine prJnclpillor socieLi\ţU no!l!l
tre, concepţiei revoluţionare des
pre lume şi viafA. Ca un co1·olar 
ul sarcinilor programaţlce încre
dinţate nouă se de.f.lneşte che
mare.a de a ne spori, prin tot cO?ea 
ce gindlm şi Intreprinaem, aportul 
ln unirea eforturl101· lht~egi\ na
ţiuni in vede.rea inCăphJlrll pro
gra,melor de dezvoltor.e mullll~te
t'nlă. 11 patriei socialiste, de v-idlcnre 
a nivelului conşlllnţei s<>clallste. 

In sistemul presei dln Românln 
soc\a}l$lil, Agenţiei române de pre-
11ă .,Agerpres'1• aşa cum se şlle, ii 
revin sarcini de ce.a mal mare râs~ 
pundere in Informarea opln:iel pu
blice din tora noastră şi strtllnâ
tnt.e ro prlvlre ia actualltatea-romn
nenscli in întreaga sa dlnamlcll şJ 
complexitate. tmbtă\lşînd tot ceea 
ce ţine de munca şi izbînzile po
porului romim sub conducerea ~n·
cercatulul nostru part\d comuntst. 
Avem privilegiul de a constitui, prin 
lnsumerea scrisului n.oslru de tle-



tate zi, prin aliHµrârea Imaginilor 
surprinse de !otorepo derl a!)n,ţi. in 
permuneor.ă mişca_i:e de !n o rnar-
1Jne Jo alta a ţăni , croruc.a lmpre
~ionnnlelor transrormt'lrl revolu\lo
nnre din unii socialismului, d in 
Epoca Nicolae Ceauşescu. 

,Prin „Agerpres:• por!lesc spre 
inUnderlle planetei veşL1le despre 
munca avintată a poporului ro
mân despre succesete ~ale in pl'O
păşh:ca patriei soclallsle. despre 
votn\b sa de pace şl bună înţele
gere cu toale popoai-,ele lumii. 

Ne tace pli\cere sâ amintim, ln 
acest cadru, de traaiţla fndelun
gată existentă in fara noastrn in 
preluarea şi difuzarea in forrna(ll
lor de către şi prin Intermediul a 
gen\lllor de p1·esă. tradi\e spre ca
re cole<:tlvul 1,Age11pres" priveşte 
cu J'e.<;pect. Este de -..pus cll ŢArlle 
Rom~ s-au at,lat prtntre cele 
dl.ntil sLnte europene ~1re au ull
llznt telegro!ul elec~r.lc drept mij
loc ele transmitere a in!-orm.a~Uâor 
de p1·~ll. lncă din 1877 guver.nlll 
romiln autoriza crea;r.ea in Prlncl
pole a ~ Ag$1.Llel Hav.as a Romd.
nlel ". cea care avea să .anunţe in 
telegrrunele sale actele de v itejie 
şi bh\Uln\ele ~Laşilor noştri .ln 
lupt\!lc pentru inde~denta ţ.ărll. 
Avem motive sn credem că acest.<? 
1elcg1·anw de pres~ ajungeau pe 
mnsa p uulic isllilUI Eminescu, 60Slt 
de la laşi şi j~t. în toamna 
bt1U1Jillol' de la P.levna in blt'Ourile 
ziarului 1, Timpul·•. lJn inceputul 
Jinulul lU89 ia tilin\11 ,.Agenlla te
legra rid român~ - Jţomagence", 
care p11eia int.reaga· acUvltale ,a 
1n'e<lecesoarei sale , nevenind prima 
:.igen\le naponală oticll)aSii. Anul 
1921 consemnează ronstlluirea "A
gentiel Orient .Radio", sau - aş.a 
cum îşi semna ştirile - „Rador ". 
Si&ln „ Agerpres" apare pentru pri
ma dată in martie 1946, cî.nd dln 
necesi toten de a lărgi registrul te
matic al şlfrJlor transmise 11>resel 
romane, d in 'iniţiativa Partidului 
Co.munist este creată o ngen\le de 
pre.~ă cllstl,ncUi - socletote pe ac
\ lu ni - , cu o orientare de sti'ngn 
bine preelzatli. Cmd 'in condu.cerea 
„ Rador" esl.e .desemnat un comi
sar guve1·nament.a!l decembrie 
lt>47 - „Agerpres '' îşi incetează 
activitatea. Tnstillliia !noastră, A
gen\ia Română de Presă " Ager
pres ", n fost infiln\,at!\ în mai 1949. 

ln anul 1989 s-au inta"'lnJt în 
calendarul de evenimen1e al pre
~! româneşti şi două date care 
privesc activitatea "()e agenţie : o 
sulă de ani de la naşterea celei 
dlntil agcnţl1 de ln!ocrna(ll in 
Romunln ,şi, respedlY„ .ţ.l)r de onl de 
ln îrtCHn\111•ea Agentfcl Rt>mti·nc c'.lc 
P11l 1S1'\ „Agerpres". 

Un motiv in plus, socotim noi, 
ca, pornind de la experlcn\a in
delungală, să ne aplecim cu se-
1·f1:Jzl tnte ş i ambltle pollUcli şl pro
reslonalA pentru a servi Interesele 
partidului, pab:lei, pop6rulul în 
universul atit de complex, de sen
sibil şl de plin ~e responsabilitate 
al tntormatlel. 

• Ziua presei 

Nu este nimănui slrAl o adevAru.1 
cA In!ol'ma~ta· a devenit rn zUete 
·noastre unul dl n subiectele despre 
este se dlscutA cu insufle~lre. .Este 
o constatare la îndem'ina oricui a
ceea că omu.I de nzi se aflii supus 
unei presiuni lnformaţlonale, altă
datii de neimaginat. 

PriVlm viaţa şi privim lumea 
prin pagina temelnlc învăţat! a 
documentului de partid şl anu.ro 
alei una din indatorlr lle de marcă 
ale exis.ten\el noastre de mUHanµ 
.in domeniul presei : studierea şi 
Insuşirea temelnică a tezelor, Idei
lor Ş i or·ienlA1"llor seorelarulul ge
neral ar partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, a tot ceea ce 
alcâtuJeşte carto Jdeologld a pa
triei n-0astre soctallsle, pentru ca 
la naeAra lor .să putem descllra 
sensurlle şi direc\ille de mers 
inainte. 

In ceea ce li priveşte, colectivul 
de muncii de la „Agerpres " este 
hotlu'ît sli se achite cu cinste de 
misiunea de a s urprinde şi pre
z~ln c}\clput mdret şi dul'abU ai 
patriei, valoarea lmpreslonantli a 
!aptelor i'ntr-o ePOcâ fn care tn
demnul la taptă, la fapta de exce-p
t ie, reprezlnt'ă ~mperaUvul zllei. 

Contlgurind antologia marilor 
lzbtnzl ale poporuluJ român, liber, 
stapîn ln ţara sa şi co~tlent că 
viitorul său depinde de propria-i 
for'4 de a-1 clAdl, avem, totod&tă, 
datoria de a ne împotrivi oricărei 

tendinţe de deillgrnre, ponegririlor 
nl!.scuţe alur<!a din dorln\,U şi jn 

Sim,pozion 
speranta de a mlnlmallza dezvol
tarea soclalt9'6 a Românie!. 

Vorbim d.-.pre .pregătirea 1?0lltl
cA auperioarl ce ae!ineşte callta-
1ea de ziarl.llt şi nu avem vole să 
o dboclem. de pregătirea profesio
nală. Rl1orlle meseriei noastre sint 
cele binecunoscute d intotdeauna şi 
ele ne amintesc ln permanenţă cîte 
tndatorlrt avem. X:upta cu şabloa
nele repru.Jntă una din aceste da
torul niciodată pe de-a-ntregul a
chitate, cArela ae cuvine Să-l. acor
dăm tntreaga atentle, ştliut ttlnd dl, 
pi;Jn naturra mundl pe car.e o ta
cem riscăm să ~JlSmltem, mulll
.Pllc.Âte intr-µn Imens „tiraj", pro
prflle noastJ·e scheme de Cţ>l)c.eptlc, 
de actlune, de UmbaJ. Poate fi şi 
ziua de iazJ - ziua sArblitorll tu
turor celor ce muncesc tn presA -
un fndemn la abandonarea acestor 
n.eajunsuri, un nou punct de ple
care spre mobllltate in gindlre, inl
ţlaUv4, originalitate, spre deprin
derea de a ri.scoll tn adincul cu
vlntelor adunate in frază, din dat.o
ria de a sluji cu olllJlte şi respect 
roatlrea romAneascA, de 'a pune în 
valoare dulcea §I frumo~ limbA 
r t>mAneascA. 

CAcl numai ruiltel poate fi ex
primat angajamentul nostru 1lcum, 
în acesLe zlle, in care ambitla de 
a munoi mal mult şi mal bine tre
verseazA România, de 'la o mar&l
ne la a'lta, ca un bun comun al 
cetăţenilor întregii tm, al nostru, 
al 1iul'W'Or. 

Alexandru ION'B8ClJ 

Contribuţia programelor 
de televiziune şi radio 

la dezbaterea documentelor 
programatice pentru 

Congresul al XIV-iea al partidului 
Tn ace6te momente de intensa şl 

rodnică actlvit-nte politică şi socia
li, determlnatli de magistralele ex-
puneri ale tovarAşuluJ Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general al 
partiduiul, de dezbaterea larg! şi 
aprofundata a proiectului Progra
muluJ-DlreetlvA şi a Tezelor pen-

lru Congresul el XIV-iea, Radlo
televlzlunea RomAnă, ca şl Intreaga 
presA, acţloneazl pentru reflec-
tarea cuprlntAtoare. efJclentA, a 
ac.estor documente de o deosebitd 
1nsemnAtate pentru prezentul şi 

\•iltorul ţlrlJ, pentru tn a1ntarea el ,, 
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neabitutii pe calea soclţ1Usmulul ş:i 
c0munlstn'.\1lul .. 
cum es,te cunoscut, emIB1un11e 

de televlzhlne ··şi radio tl!ateaZă o 
prob1ematfcil i:Uversii pe tntr$gâ 
arle a v,teţli polllfce, ecimomlce, 
soci~ ştiipţlliţe; culturale, imbl
nî.Jtd 'funcţiile intormattve. cu cele 
torma;ţive, moQt\ll~t.ile' publlcll1tice 
cu cele artistice. 

tn .aceiaş;i timp, ·@ Clll'e: s).tblrti.J'at 
că, 88emen'ea tufol"Or lu<dtorl.J,Qx 
din 'PJCesd, dispunem de un concept 
cu ·o uriaşii capacttate ţie slnte.Zil, 
care rfillefează ~lementul co.mun, 
liantul unQr a!emenea acttyJUiţl 
compl~e. concept d.8.toiat gî.nalrii 
şi ~ţi~i tov.arAşului .NJcolae 
CeallŞ~Cu, s~l!ţtarul genel'al al 
11arf1Ciuhi1, ·eare. ~uolln1.a : „'fr„m. 
tnir-o •ci de pro~unde. tr-...ro~
mlrl revoluttonare ale eocie&AJU, 
Jn reneni de trânsfcirmare revoia~ 
tJ'ODari a lumll. ln aceste con'dlţH, 
prima cetln(I e,&e ~ de a fi şi 
a• rlmhle revoluţionari„. 

Documentele afla'te In dezbaiilrea 
comuniştilor, a lil.tregului popo.r 
COJlStHule o vie in~l,l p.are a ~p!
r ltUlul r.ţvohţţlouar ftt t::~ate cţ9me
niile de activitate, în teleologie, .po
lltlcA, economie; ·in vJaţa socială şi 
t.D pro.fllul .m.ol'âl al:. socletăţll. con
s'fltujnd. o slrAluc.iti· ma~rfalfzat'e 
a t~or ·ş1 cpnceptelor el~~ot·ate 

şi tundame~tate de tovarlşul 

Nicolae CeauşMCu pl'l:vind esenţa · 
e~cll în care t.rAfm. 

Concretl%ipd a.c~te oi;JE:ntJr i in 
peI,'lmehiu1 elemenw_or ~i!Jc..e 
radlodiiuziunH, determ1nate de 
dezbwterea documentelor pentru 
Congresul al XIV ~fa, reţinem, ca 
o .ti~.A'turll 4e Q.ază a emls[µn1l9r , 
&OO'entul pus .pe adop~ 'de ,(q~ 

me şt mijloace care să aepA:şe-ascâ 
stadiul descrupUvlst, eJWOzlU.v -
neajuns ce mitI caracler.t.zează, dfu 
păcate, unele em!Blu.nt - prl:n 
D}utarea cenirwut (\e m-®t<ţ'te p,e
argumente, pe fapte care să pl?r
mifl o anallzA ;profund!\ şl, totoda
f!, 11li e.S.l,:gi.m~ .un grad cH mal înalt 
de generali~r.:e 'teo.re,tlcă. 
Ex~tienla ac_umulal.'ll. şJ obîectl

vele pe cave ni, le propunem şint 
11etlecţate, înti„o formă ·sinl'.etică1 
de ciclurile .de emisiuni pl'ograma
te pent.L'u -perioM3 premerg!it9are 
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Congresulul el Xl·V-lea, respecUv 
dezbaterea .proiectului iProgramu• 
11u..:n1·~cUvA şi a fl'eulor.; thaluliul 
forum âl co.mun:işttlor rom$ril. 

Cu mJjloJllCele sale 'speclflce, 
RadJotelev.t~un~ evfqenţlază... p_rl'n 
emlslunUe publlclstl:ce, !aptui di 
a.-ceste decumente constituie o ge
nerali.zare sl:tlUuc:ltA a ex.~!llen·\el 
pbporuiul roman, , â pnrtlăulul ni>s-: 
ti;u comunl~t ş:t repi;ezlntă o .nouo:\' 
şl importantă contribuţie n 
tovarlişu.lul Nicol~'e Ceat,tşe.scn la 
d,eZV'Qltiilr.ea şi fmbogAţire.a creato.ii„ 
re a sb.Cialismul uJ ştl~nţl{ic şi· a. 
pracllcll revoluţionare. 

Au fost lri;!ţiale şj ~Qn~lnuă să se 
d\,fuzeze, cu ,o ftroovenţă mei;eu 
sporită, clelut'lle de emlsl:uni .:r~ 
z~e p'entJtu c;;:ongJ·esul ril x;~~-Jea 
al pantldului - luminos J?i~ogram 

de activi.tete" şi „P110iectul Pre
gramulul-DirectJvă al :congr.esu.lul 
al XIV,-lea al P.~.R. - lnsU:Deţl
tor p r_o·g'ram de asc:eţ15iu~ a i;ţomf1-
nlei „ . prec:nu:n şl no_i rubl'lcl :şl ,e
mlslunt consacrate aprofundă.rl'i 
lezeJor şi orl.enaltilor din documen
tele supu!IEH:lezQa,tei"ll. 

Prin emlslunlle- ,;<PolJtlca npas-
tl:ă:", ..,,Tr'lbun'ţl radJ<r, „Tinere,ţt?, 

educaţie, spiri~ l'evoluţionot +', P!•ln 
numeroase dacumentare şi reporta~ 
le. am acţl~nat. ş·i acţlonAm pentrU. 
dcll~rea nl'v~Lu.lui qe pl;eg~t!re 
pollUco-idef!lqglgă a oţimenllo1· 
muncii, pent.tm tnsuş,frea ele oătre 
toţi cef..iiţe.nil ipatrlei a conţlnutu:
lui dc>ol,l.l?lentelor, a. conceptiei 
P.!lfl.'lthiluJ 'i'l9,stru d~-pre lume şj 
vlaţÎ - mnterf11Hsmti1 dlal~tlc ~I 
lstol.'la - pentru cunoaşterea şi •fQ,. 

loslcea conftlentă n legllot ' obl~
fl l/'e aJe q,ez\l'.oltâru soc-lale. 

CiclUEile de emJstuni consacrate 
realizA11Uor şi pet&pecllY.elor s'Ocîe,w 
Uţll JIOCW!.Uste r0Jn1lne:Şu, ,sub sem
n i.tl (le!inltOrru al ,i'Er>OC!i Nitohţp 
Ceauşeşc.u, ", precum şl cele cm·e 
reli~eazA groceseJE!: de petlf.ecţtonu'
re a conducerii -economtco-socl.rue. 
creşterea rolulu\ Cdndueător al 
partidului, clemultMea" demoor!!tlel 
muncJtQj•eşti-revdJ q{1onnre. în llt
rrtll1a tezci ~ău)!{rif noii orindul l'I 
cu popoi,iul şi ipen~111,1 DOP.Or, "inta
rlttea ~11oprletilţi.l soolalisJe, m>Uticn 
ex.temă prloclpfală, activi de co-
1.aQ<m~rli Şi pate a ţ1'irll ' noastre 

şi-au doved.1.t. ş.I îşi dovedesc oru•a~~ 
tc1•u.l lor mobtlizntor, •ci;imbntlv, 
asttel tllei".t oaatâ eu manj.f es~ea 
unei ati tudini Jiotărite· .foţii de te
orllle ant,lşţUnţlCke, antfsoclaHste, 
Uch'idatorlste, ta fă de concepţllle 11e
trograde1 să 'fle afirmate ci.I puler9, 
compe(er\t şi "convlnliiitor, concţp,~la 
r evolu0011nrb de.wre lume. a partr
dulul şi .statului nostru, prlnclptille 
soclalfsmul'l..ll Ştilriţltlc. 

Frezentru:ea- cuvin~rilor ·secreta
rului general al parlldulul, a docu~ 
m~telor progr.amatl'ce pentru COn
gresUl al XJV-1ea, ·=transmlsh.tnlle 
d'b;ecte de Ja marile adµoăr1 popu
lare, ;f:$?fut'.A~ll!! ·de8p1·c vizi tele d 
lu,<U'U a1e tova'r.ă.şulul Nle'Gţ:\e 

Ceauşescu, îi'npceunil. c~· tovnrÎişa 
Elena •Cea~c.u, în Capi.tal! şi 1n 
j\lde.ţele tih:.i i, documentarele şl re
porl.a)ele despre m.inile t'ransfor
nillrl revolU(.lon,IU'.e. ob~.inute in ce'.1 
45 de ani ci~ 1~ revoluţia din Au'\. 
gust 1944 ş'!, cu deosebii·e ln cel 
24 de ani de glortoasii lstol!ie innt1-
gwt1.tă de Congres.ul nf~. I.X-le·a a1 
partidului, COl)S.~lE.llie !llOmenJe d~ 

vlrf 11 n prbgl'i'ln'l'(!le de râd·lo "!}1 te
levMnne, 

Al'htu:ri de îokeaga presă, e.mL. 
si.unUe de .'radiO şi tele.vl.zl:une au 
re:Det!l:ăt ş.I reO~~tă eltnos.tenb ~fo' 
puternit:'l\' şi :vie· s'atlstacţ!e a inll'e
gulu! pQpot,, ade>.dunea ·sa depllnl 
tâ Hottu~ea Plenar~) Com.LtCtt.ttul 
C::lţIDlral al . partid.ului prJvll\ţţ re
aieg"erea tovatăşulul Nl~olae 

<;eauş,escu, 1,a· c!!} de-<hl XJV-olea 
congres. in· ~u-prema funcţie de 
secllelan general ni partidului. tn 
depU.o.l'i unitate de cugel · şi slmth;e 
cu iin1regu,l POPOi;, reafl1rfufun şJ 

noi) ih •ni:.tmele h.1tw:01· IucrătorUoi; 

Radl()televl'Z!Unii, ·depli'nul aem·d 
·cu l&torlc.n hot!11ire a recentei Ple
nare a C.c, .al P.€..R. - ce.a mâ.î 
puternidi gar~tie a · innl1;ltărli te.~
.me a Rom~l'llecl pe Cfll~a ·sooialls
mul.l..li şi comunui,mul'lil, int1·-o 11,une 
ma1 bună şî mai dreaptă. 

Vii rag să-ml permiteţi sli dau 
expr~[e - .Şl asfllzl, de ziua .P1•(!

sel - âng~jameritu~ui nQ~.t11U~ al 
celor <:are luc·răm la !ladiotelevl-
7.Lune, ae a intensinca. ~I ~p11orun-. 

da deibaterea d(lf:umentclor pro
gi:aroli'lăce pentru C<UJgt'eso.1 el 
:XlY-lea, c.1e a, .ne~lona mal enek'gic;, 
în s~h1-1.l1,1l snr~lnl,tor sl li'l'CHC:atlltor 
dale de secretarul gW1eral .al pa~tl
duiui, pentru imbunătăU·rea 1 1n 
contl.n.ua.re, a• programetor de tete:
vl zl 11ne S'i .rndie>, pentru înt°lfil'ea 
car~ct:ertillli lor mlli'l41nl, rey,olU\.lo.
nar, aC>mba'llv, ,,c:ontrlbuind activ· 



• _ aşa c.um neo-a ee.rub tovarlişul 
'Nicolae Ceau,ş.eS<:u la P lenara Co
m rietulul Central a l pa.i,-.Uc,lulul din 
Junte a.c. - I.a generalizarea e~e
rlenţol şi a cunoş(inţelOT i11a.in ta1e 
dln toate domentlla de .acHvt!IUc. 
la rA:spimli.rea cooceplUlor celor 
rnai îna'intatc de muncii şi \1lal~ a 
prht\lipUl.or socialiste". 

presei 

V.asu~ 11\UHAI 

Datoria de a im'-~·ima 

scrisului nostru1 

• 

- . 
un caracter milit·ant~ 

moti.ilizalo 
Săl'băiori·rea , în ! iecare aQ, l:a !li c.îtlk>rii să! la .o parffc1.Pare enbi-

augus~. a Zllel presei rmnâ'ne. ne ziast-ă şi plin'ă de ·abnegatle ln to~-
prilej uleşle, in primul tind, ind.em- tl.e sCerele vJe~li econ9m1~. şi s·o-
inul de a reflecta, odată Î:ll plus. c.i!\le. 
la indat-01-Uile (lChiale ale presei. Redactorii aic.esful z}ar au inte-
la ne.ccsl.l,{\let;1 i;ie. a cQntinua. Ş·I l~ de la ipceput 'Că aceastl· înaltă 
dezvol.La tt-adi\lj.le ţi re:volu"1onere,1 sa:fc'rha nU.-Ş} va putea e.ffa r~ll-
pJ:ogresiste, pc :i.m p1an sµtperior, ,in ;ţarea pubLimstică decit numai fn 
noile cCJn'(llţH ale- dezvoltlirii nall.Sl- i;enaul şi in spiritul merilor b:a-
tre ŞQ,ciale, în ac.es;ţ timp în ea:re. dlţii demoquitlce şi revoluttonere 
s l1•.ins unU io jui;ul parflaillw. al ale p11e.sel Elin ţâra :Tl()ai;ti'ă, ln spl-
seci:etaru!Lii sA.u genem.L, toYauăŞul r rlu1 tradit.lllor .;Scjpteli" şi ale 
Nicolae Ceauşescu, cUtarul :de. ite- celorlalte organe de presii ale 
·n.hJ al României wcl:alls-te moder- pa11ticLuluJ, carre •ş-au nAs~ut in 
ne, pop orul in.treg ·aclfionecazJ <·~ Hmpud le de triBVă amlo'Uiie ' ale 
devotament ş'! energie pentru rtdi~ r~gh'nului bw'.gl:\:ez(>'•mo~eresc,· ln 
<;a re.a· patrie i pe culmile tol mai noaptea d.lc.taLurli fascJste, dar· , şi 
inalle ale dvmza\;iei socrailsle şi• i'n sph:itul publldstlcit 1progreslŞ:l1e, 
comuniste. mm:~.ClforeşU ~l antlC~'te (le um-

Stt-ml f le inr,:ăduit ,să reamintesc b~ ge:l'm'an"l din ţarâ no&Str A;· Urma,. 
faptul Că, Îl1 140a martie. S;t.8U Înl• aşadar, S~ Ue. \ln ziar cm::e să llU 
plinit 40 tle anl de ta tnfilnt.area· cunoască o indatorh:e mai mare 
7..iarul_u! ,,Neuer Weg". t>e tot nW- dec.n sll!l'f~ eu devotam.ent- şi dă„ 
ita ani, acest "Ziar, ctreat r:a unn\l- r\Jlre a . m>p9rulU:l -şi ~n inaeplÎl'Îl-
Te a hotăriri1 P811tLdului Comunist t:ea ,acestei o~)Lgaţil sl fle un ml· 
Rom.an', de a da o rezolvare .p11ll1· Jltant neobosit pentru realizarea 
:clpialil şi pro);)lematlcii PJ:l)Prll a poli'tld.11 partrdWur de tr.ansformate 
popl.lla.tlei germane. conUnuă Să soclallsfă a IULur9r aomeniilor vie~J,i 
:f'le, .prin' profilul şi statutul Său. soolale şl de .!ăutdÎ'e a unei patrii 
unic in lume. : uri .cotidian deslr- a tuturor oame!lţloi: munc111 tll.ra 
na~· unei natt.c5nalllăţl telală-v mici deosebire 'de n.aţîonallt:ate. 
ca num'ăr, oare. tn po,fidi\ uno.r ·PO· Du;pă lslortcut Congres "al IX-lej, 
sl.bilităţi de trraj1 ine,,vltab11 Ulni- Ciite a i"na)lgut"at o epot?ă nou.A. m 
tate, s-a bucurat, încă <lin prima vJata pa11tidului şi a întregului nos'-
Zci a apal'lţiel sal~ d.e oon"şld.eraUa tru PPPor„ ln cadnul Pt'"ocies,ulu1 ~e-
şl trat<Wtentul abordat · cpti'!lianelbr neral ae delWoltare şi div.erslflcare. 
politice cu caracter cenlraL Acest a pres~I TI>mâneŞ,ti; şi pr.esa lfl 
statu~. care durează de pa1.tt11 de- limba german'll din patt:.la nnas-W~ 
r:,ellil, coruitiţµie in s ll'le o demon- a co,noscut innoiri sEmirfff1cative i 
straţle de n_eţ<m~t:a.l a tu.'>letl!"I sl pu_blkaPlle fXisten~ .$l-au ~9nsolr-
Eeneroz1tătii politic.ii :româ'oeştii in d.at şi ihgl t.. prQtilUI şi-iau Jnce'P.td 
PJmble.rna na.tlonala sli aparii altele noi. R'od ai ~ 

Un cotld~an la nJvel central •a delulnl românesc de rezolvare a 
1ost astfel cnep'Ulţ .sJ tt;nisl'riltă ~i \)roblemeJ naţionâle, · l' a ţlirtlf ~-
de zi ln U.mba gel'mană clti:torllor l.aborar_e, teor.it:lcJ şl apliţai;e p~şc-
6ăl, p opulatiei de limba lJel'D'lanll ti:c"A cond~~'ltowl parlidu1Ui $[ sta-
dln tal'a no.a$ttA, mesâjut parllcli1„ tulul nostru, tovarăşul Nicolae 
lui, fapt\11 Că ţn !l.Ceaslă ~ept.lblicli cea~eu.J. a avut l"OlUi ~eclSlv1 · a-
toţi Qamemi muo<:U., wdlJ:ettµlt de c.e.s~ ziare ~.I revls\e lşl au loc:W 
natfon·rul±atea lor, se bucura • ae ,Jor bîne stabilit, in cadrul pelsaju
dreptaxî egale, sit1t fraţi ce Top~'\ lui• genernl ni .presei noastre şl lu
pentru acelaşi ţel '; să mot>ill.t.eze c1·ăto1•11 el îŞI mobt11zeâză îrttteagn 

Simpozion 
capacl;tale ţle gtndh'e creatoare 
penu•u a răs;punae, alătul'i de toţi 
gazetarii <patrtel, cerin\,elor aet.uale 
.~le p!lrtidulu i+. tlirll &I cltitnrilor 
no~ri. 
Col~tlvul n 1;1sl,Tu reaAQHcmnl 

$l-e o.cient.at o parte ~nt.lali'i a 
ru.:Uvltlitli sale n11bllo:.i;ţJco. in r1 1

-

re<Jtla , P1:~~tflrll ::1 OQ)i\1torl~'nfl 
mllretelor, rea'tizlirl t;1bt1T1u ~e d.e no
pori:1l nast'ru. suh· cond·ucerna n1n·ti
duhl.1. in clnc.Jnafol rt1ront- ~1 Vn 
1.nJ,re.rwl deceniu acl!-!>'11~ care e\.1-
denţlazll cu p:o~ere sllDedorJtat~ 
f)Oclall!<mlllµi, fn:pttil ci' numat tn 
cindiUUe. hi <:ru:e po®n 1l R deve
nit cu · adevărat i;l1ll:pin 1.'!f' clest:ln.ele 
sale se pot Mfit.nM Hehl'darea in
tr-un timD relativ ':c:cur1 n îna~

-l~U. progr~ul ~cl>h,omlco-!jpc1 ăl. 
burils'18rea. ind~i:l~tn ~I suve
~nitatea nat10Y1a}Ac Ve!fron fo a
eensta $1 un m l Uoc eficient ri~ ~"1-
1;.>lllU!r~ R oltltorUdr no~i;r1 np.nt;ru 

10 i:>artlc!P„re .lit'l(m1:1tA· ln irif'l'ri:it\1!
Tea exemolarA a: ob1ectfve:1or ac
tualului clnch1111. 
· Aph'ind in,tr-o limbi\ de clrcµ
la)ie mal fari(I\. J.laru1 nostri:i rţ
pre7.inl!'i "e. multă -vreme. dincolo 
(le hotArele tării. inentru JltllT\AMR
se: rnstl;lîUlll po Ht;i ce: -s1 de. Qre<i'lt 
ma.': ale$ hi !11).A~lul euron°an de 
lt mbll. ~ec-mntiA. dllr Si centru mul
te otliclt dlohim·at1iâe sl eeonom•CP. 
re'11laenre · in' 'Romflnl,11. o lmnorllll1-
UI s1.n:sâ d~ informare a5upra -vleffl 
soc:ie1-pol1Hce din ta~ noao;tnX. 
Do.oii oubllc~ dn~umPn'~elor nf\n
tru Co'itsesul ~ *l:V-lea. n-nrnnn" 
cll inu a <fost zfi tn -cai-e aceo;;tfi! offl cil 
·sau d.i$et:ite in."ittntll rnmAnMtl. 
care. nri.n' nati111a' 'm\lr>i?i1' !Oi'. :~o 
'coratilchi cu cetA-lenl i;tHU'Tli. i:l\ 1111 

'TT,.; li rul!at ~i\ 1e min e.r.n 111 cl).si:in
l'litie exemolare. di n numerelft de 
VRr llOdf>. llU QQl\ru.t l;M(lflt'""t1P· 11-
cesţoJl: (lilttumenţe. Dol dlolnm•tl 
s~tnl. unul dintt-o tar~ "l'.lMJJllir:H\ 
1si cel'ilalt. dintr~ tarlţ ea.F11tnl1Ătll.1 
mi-au eXJ?.lleat. ffeţare tn -r„1111 1\11 
m~I mµ]t sau' mD.1 oll'tln dlrPc:t. <'.li 
fii.tel'.etn,11 i>.imtry· aceste. <la.~11rnente 
se datorea& Interesului oentr<1 mo
cfelul române~ h1~1l.<1l. fntr-pn 
ţjmo in c:aTe se V<lrl>~. aHt !'IP. 
nwlt despre dlfe,r,l~ete mf'.11'el„ de 
.i;oclnltsm. modelul i:om!tm~sc n ·1 91' 

f.l ttn fen l:imeo <îNrluncl\ir.i> I <>I n"f"11l 
ceva pttr~ conCeph1a1. r.I nl!li ni'li"r~ 
une~ "T~alltiti a. c\\tel tăurh"e a il"
cent:•t in ur~ cu 'aproape un $fer.t 
de veac, · .__, 
As~enea păre.rl şi cyln~lde~tl! 

oe determh1li s' <levenlm 111 m11t 
C1'.ln.,tientl d~· udasa Tăsonnd~re ce 
n~ ·i:,ewne i:iouă. ~a~tarllor,. tn to.X
pllaai'ea s-1 d.etl>ate~ acern>r d(l
cumente de lnsembA.taf~ c'ardtnalit 

13 



Ziua presei 
S i:âi pozion 
pentru prezentul şi viitorul târli. 
Aşadar, se impune mal categoric 
ca oriclnd problema ca1Uăţt1 1 pub'll 
clstlce a materialelor lnchlnate a
cestei temeliei. Pretenţiile taiă de 
munca noastră de zi cu ZI cresc, 
contJnultatea operei de Infăptulrl 
revoluţionare pe toate planurile 
reclamă· ~ o atitudine revoluţio
nară a guetaruluj. tn !aţa prenl 
nu se ridică numai sarcina de a 
ţine pasul cu dezvoltarea rapidă 

A romane 

a soclel-11\11 contemporane, cJ şi a
ceea de a construi ea insAşl dr\.1-
muri şi punt! noi, de a 04 1l nu
mai oglinda mai muli. şau mai pu
i1n tidelA a reaHtAtU011 de fiecare 
u, ci de a repre7..enta un re!l«lor 
~ imp.răştieiasclcdlele p•mke ale 
ideilor, părerUor şi gindurllor ce 
~uminează, entuziasmează şi mobl
llz~azl!. masele de cililor!. 

Ra•o lfAtJSL 

Omul nou - figură centrală, 
ţelul suprem 

noastre epoci 
Pentru noi, ziaritl.il, constituie un 

adevăr Jmp.i;esionant p!!l~ covîrşl
toarea sa actuali tate, acela cA, o
dată cu istoricu.I Congres al IX-iea 
al partidului, din iniţiativa şi cu 
d~slva contribuţie a tovarAşulul 
~,ioolae Ceauşescu, ptesel I s -au 
conferit sarcini şi răspunderi de 
rru\XlmA lnsemnii;tate in ansamblul 
!rontuluJ Jdeologfc şi politlco-edu
cat,\v, in viaţa societăţii, ea lllnd 
lnvesttt-A cu nobila mliliune de a 
tnfătlşa, printr-o varietate şi bo
p~ie de mijloace şi !ol'Inule, uni
versul i nepulzabll, constetai1a va• 
lot:llor şi opţlunilo11 fondamentale 
ale omuluJ no\,I, constructor con
ştient. şi devotat. al soclaUsmulut şi 
comunlsmulul dln patria noastril, 
tlgura central~ şi ţelul suprem al 
celui JTIBI amplu şi vlzJon!lr demers 
creator al intregU socletltl. 

Pornind de la tem profund şU
lniifică •ŞI c1;msecvent revolutlonari 
cA socialismul se edllicl numai cu 
poporul şi pentru popor - magis
tral fundamentată şi neabltut pro-
movat.A de &ecretarul general al 
partidului, tovarăşul Nl<:Olae 
Ceauşeacu - a-a trKut tn mod ho
tărît la o tl@turA dCl)llnil şi defl
n lt ivl cu poncife şl şabloane care 
nu aveau nimic comun cu realltă
tlle soclelătfl norustre, cu pulsul 
viu al procesuluJ revoluţionar pe 
care-'l parcurg~ ţar.a şi n .pa.rcurgeau 
oamenii săi , De oeşl nu spunem lu

.erorilor pe nume : teza ,,modelului 
unlc" se regAseaJ intr-o man!erl 
11au alta, inclusiv tn şabloniza.rea 
unor caractere sa·u sltuaţU, mer
gindu-se pină acolo lnctt. ·se ajuq
gea la ploconli'ea tn f'a\a unor ,,mo
dele unice" de eroi provenite de 
olurea. Ca tlcum vla\o, reaUtatea, 
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al minunatei 
revoluţionare 

epopeea pateUcl a noii noastre o
rlndu~tl nu ar fi avut minunata şi 
Inepuizabila capacitate de a ne o
Ceri nu modele standardizate, ci 
oa.meni vil, cu 11aslunile lor. cu tn
t:rebArfle lor , cu bucuriile şi .ispe
ran\ele lor. 

Acesta cred este unul din cele 
mal mari ci•tlgUrl pe care le-am 
dobtndit noi, slujitodi presei in 
ulUmul sfert de veac - relntoar
cerea curajoasă şi totală la reali
tate, aşa cum es.te ea, Câră conces.I! 
şi eutemlame, c_u lumln.fle $1 um
brele sale. 

·tn mod nu lotul :deosebit atunci 
clnd este vorba de presa de tine
ret lucrurile treb.ulesc v~ule .mult 
mal nuanţat. Acum o ştim toarte 
bipe : adre.slndu-se comunlşlilQr, 
Jn.tregulul popor, Programul Ideolo
gic al partidului, Codul pdnclplllor 
el n ormelor muncii şi vieţ ii comu
niştilor, ale eHcU şi echltA\U so
clallste, Tezele

11 
şi proiectul Progra.-. 

mulul-Dlrectivl.l se .adresează ln 
primUl rtnd tineretului ana~ acum 
în fa(a marelui examen aJ delinlrU 
Idealurilor _sale fundamentale. :i1 
personalJtâ\il $ale generos dt1,5ch1-
sii noului, încredinţată tării tA.gadă 
luptei cu Jnerţia, cu tot .ieea ce 
este vechi şi perimat şi nu mâl co
respunde exigentelor progresului. 
Ni s~a de&Chls ast.tel întru pros
pectare dar el .intru modelare un 
unlvers practic inepuiz..abil, dar ni 
s-au creat rAspunderl $1 lndatorlrl 
cu totul deosebite. Pentru no:l, cel 
care avem mindria de a ne desfă
şura activitatea in frontul {>J."esei 
de tlne11et, reprezintă cea mai alea
sl onoare faptul că, aliat, din in
slrclnarea parlldulul. încă din pri
mele z1'1e (le la actl.11 lslodc de a-

cum patru decenii şi jumătate, ln 
fruntea UniunlJ Tlneretulul Comu
oJst tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
a cdlău1Jrt şi a ~morat pa~lnile 
„sctnteil tlneretuluJ" de la pr\
mcle sale apariţii. Recll,Jte as
tăzi. din perspecllva uriaŞelor pre
faceri revolu\ionnre pe care le·am 
sti-Abătut, artilcolele fovariişulul 
Nicolae Ceauşescu dobindesc o 
î naltă. semnUlcaţie POlltică şi mo
raJA. nu o excepţională valoare 
programaUcA Qj îşi relevă o !ortA 
de lnriurlre cc depăŞcşte conditia 
concret.ii a Umpului tn care au [ost 
scrise şi publl<!ate şi, se inserlu in 
fondul de aur al presei noastre, ni 
ClJlturll naţionale în ansamblul săi.I . 

Lo ele ne l'apurtllm, cu rnspuri
dtre şi maturitate, cuvintul nostru 
incredh1t.at tlparu,ul. Regăslm aici 
un univers de gindire şi sim\irc 
cu alese virtuţi, reperele esenpale 
ale unul demers consacrat omului 
zilelor npastrc. Regăsim 1,1n vibrant 
apel la gîndlxe creatoare, la in(.e
tegerea traiectului i.storic al socle
tlitll noastne, .dar ş i e cl.lmpllcati.1-
l11i şi ath de pasionantului univers 
al muncii i n caa·e se călesc şi se 
afirmă adevhratele caractere. 

Viata, realltatea, cu inepuizabila 
lor Iertă de a rhodeLa şi i mpune 
puternice ş·I adevlh:ate personalităţi 
n1 se ofer(l &Stfţ!l într-o generoasă 
deschidere şi depinde numai şi 
numai de noi sli !Jm la inălllmea 
oşteptârilor. tn moa 'cu totul a})art~ 
universul de muncă. invăţâtw:ă, de 
cl"eatie al vitisteJ tinere evidenţia~ 
cum nu se poate mal bine profun
da leg1Uml1al~ a ~zel partidulu~ 
nostru, a secreta.rutul său general, 
tovarŞ.Şul NiC-Olae Ceauşescu, în 
lumtna cllrela ·tlner.etul reprezintă 
o puternică toriă socială, v:l ltorul 
lnsusl al nattunii noas ti:e socialis
te. Această viziune de cardlnalA 
10$eMllătate şi pentru acllvîtatea 
noastrA se tntemelază nu doar p~ 
elemente strict canţltatlve, statisti
ce, el tocmai pe datele caUtatlve 
care alcătuiesc şi valorllică profilul 
.linărulul l'Jilelor noastre. Tocmai 
ele, aceste elemente calitative. :sint 
cele care ne demomtreazli că nu 
e nevoie Să ldllizAm acest tineret, 
să îl închlstAm tn citev.a şabloane 
şl t:eţete uttlversal-valabUe. Şi loc
ma! ele ne sollcltA sll avem fort.a 
moral.ă şi 1?rofeslonalA. spre o-I 
sonda. cu tot neprevăzutul său, u
niversul interior, Incandescenta 
gindun lor şi simţ.ămlnte1or acestei 
virste irepetab1le. 

Pret utindeni, jn fabrloi şi pe o
goare, in şcoli şi facultll\I, în in
stitute de cercetare sau p~ mnl"ile 
şantiere ale muncii pentru ţari., 
d~I acolo unde se c1zelează şt se 
c:On~rmă, prl!n fapte şi nu prin 
declamtil de bune intenţii sau prin 
angajamente ~ăs1.1nătoare, adevăra
tele carate ale omului zilelor noastre, 
intilnUîl eroi semnificativ\, pe mă~ 
su1·a şi ,amplltudihea de rezonnnt;â 
a Umpului revoluţionar pe <iare il 
trăim şj il tăunlm. Reamatea 
Ro)llilnlel contemporane n u mal 



• A ere nevoie sl$ fie supusi'i niciunei 
opernţl l estetice. ea trebuie insll 
pătrunsa în intjmitatea sa. in di
namica so, in tumultul său. aceas
ta cere. desigur, mălestrie. cerc 
puterea de a inţelege om1,1l <,;I u
n i versul siiu. societatea in ansam· 
blul el. clar cere - aşa cum nc~n 
orlltn~ în nenumărate rinduri 
tovorOşu l Nicolae Ceal.IŞ~U - ,r;a
zctarulul .însuşi un i.nalt orli ont 
pollUo, cap11cllatea ~e a interpreta, 
pe baza concep\lei revolu(lonnrc 
despre lume şi viaţă, sensul islo
rl<?i însăşi. 

Ziua presei romane 

Faptul că silltem conlempuranl 
şi a onlcari aJ celei mai luminoasl' 
epoci din aut de :r.buclumata noas
tră Is torie. atrage după sine. pen
tru gazetari, mi-aş ingădul sl\ spun 
rn mod deosebll pentru cei tineri. 
şi prl\'!legll de . excep~ie, cl}r sr 
rf1spunderl de excepţie, pe masura 
Aşa c\lm ne demonstrea.zlî ampla 
şi ~totcuprinzătoarea deţbnl.ere. Io 
scara întregii ţări, a proiectelor de 
d0cumenlc pentr.u CongrasUI ul 

XlV-lea al pnrUdulul. tineretul tş: 
<l'rlrm;i o optlt.1111e clară pentru so
c1al!srn. progres şi pace, şi esle 
ferm hotărît sâ fncA l.Qlul , să nu 
pl'ecupeţească n ici un efort pentru 
ridicarea României socllillsle pe 
noi şi lot mal luminoase <.ulmî de 
bunăstare şi fericire. Prin ea in
să5i, aceaS'tă opliune Inaugurează 
un nou capltol c;lc cf)Opce care îşi 
oşteapl.ă cronica. iar cronicaru l ei. 
vreau să spun zlnrislul tinlir, eslc 
sl va f:I me1-eu la datorie. gatn sA 
Qepunli m~rtlJrle, 51i vadfl şi t>ă 
spuoli. evident. numlll ş,1 numai a
devăxql. 

Ion S'rRUGARl tl 

a 
Presa cronică fidelă 
eroismului revoluţionar 

al intr.egii naţiuni 

Pentru un ziarist. comunist n\,I 
poale fi sarcină mai nobilă decit 
aceea de a Ii cronicarul devolat :;J 
paslonnL al vieţii şi muncii crea
toare, pllnă de abnega\ie. ni oa
menilor epocii noastre, d,e a sur
prinde cit mai Cldel . şl convingAt.or 
eroismul întregii naţiuni, ce pul
sea1.li în u?Jlne şi ~ ogoai·e, !n ln
smuiii şi pe şantiere_. Pentru o 
publlca\ie nu poate .exista asplratle 
mai ină'lţ,ătoare d!)Cil aceea ue n tl. 
p11ln fiecare rind· al sAu. o ll'lbună 
vie de promovare ti poUUcll par~l- · 
duJul nostru comunist - centnll~. 
vlt.al al lntngU naţiuni -, o po
lllicA ştllot:Ulr/I, clarvăzătoara. la 
elaborarea căreia un rol decisiv re
vine lovarAşului Nicolae Ceauşescu. 
ctitor de geniu al noii noru.tre 
Istorii. 

Proiectul Progmmulul-Dirccllvă 
şi Tezele pentru Congresul al 
XIV-iea al partidului deschid noi 
perspccli ve, de o cutezanţă 
precedent în l'.ata societlitii noa5lre 
socialiste, tra$ează vlltcn11 demn 
al Romlinlel spre înalte culmi de 
dezvoltare şl înflocire. Ca expresie 
şi. in acelaşi timp. ca mijloc de 
inrăptutre a democraUei .muncito
reşti-revoluţlonar.e, presa noastră 
lşl realizează nobila sa misiune 
ex.primind volnt;a tuturor comuniş
tilor, a întregii -natiuni în legătura 
cu propunettea Plenarei Com1lclu
lul Ce.nb·al al P .C.R. p1·ivind re
alegerea la et.1 cie :al XIV-iea Con-

gres ia tovarăşului Nicol.ae Cea:.asescu 
în (unc~le supremii d,e secretar 
general at parUdulul. Forta publi
caţiilor noastre, ln rindul cărora 
.,Eliire" se doreşte o 11rozentă cil 
mai relevantă, ifl află insâşi raţiu
nea de a fi ln a!J'rmarea cu pu
tere a deplinei adeziuni a maselor. 
a en1t;1~iasmulul, încrederii şi re
cunoşt1nie1 <!U care poporul roman 
dă e.xpre.şle holărirll ca partidu~. 
in frunte cu tovar~ul Nicolae 
Ceauşescu, sii-şl continue neabAtut 
Pol~lica de inM1al'e n Românlei:spre 
zările s.ocle,tă~H comuniste, Presa 
consemnenzli unttatea ~Llltregulul 
nostru f)Opor care işl vădeşle. cu 

1 
pregnânţă , extraordinara sa Iortii. 
Mesajele, scrisorile Şi telegramele 
organelor şl organlzatlllor de partid, 
ate inslitutlilor şi intreprinderilor, 
ole oamennor muncii din intreaga 
tari. opiniile afirmate in coloanele 
tuturor publlcaţlllor nonslre ex
primâ Jnllkărata convingere că 
activitatea fovadişulul Nicolae 
Ceau.şeseµ in fu,nc~la supremă' de 
parlid şi c'te stat r~rezlnUi che
zăşia continuăriJ neabătute a pro
.cestilul revoLutlonar de lnalntare a 
Ronuinlei spre comunism. Ac~&>tă 
volnţă puternicii - care cuprinde 
ş.I convingerea fermă a luturor lu
crătodlor din presă -, impresio
nanta unanimitate a oamenilor 
muneii din Romi1nla este proba 
ceo rnoi convingătoare o holiirirU 
unui intreg popor de a-şi Ilud in 

Simpozion 
demnitate,, pe deplin liber şi ln
degcndcnl vll toru1. 

Co expresie a acelelâ$l unlUiţl 
de gind ş.I slmtlre, la !el ca toate 
publicallile t.Arll. am (iglindlt şl o
glindim ln permanenţă alesele sen
timente de pretuire şi respect e.x
prJmate fată de 1ovnrăşa Elena 
Ceauşescu, eminent om polltlc şi 
savant de largă recunoaştere ln
ternaUonalA, pentru remarc.'lblla 
!ja conlribuţic Ja elaboi:area ~l in
CAptulrca oblccUvctor polltlcii parti
dului şi sla,tullil nostru. la afir
marea puternică .Şi i!!floi:tre.a con
tinui a şutntel, invaUnlintuluJ şi 
cuHurll - a cărei parte integr~.nth 
e$te si pt,'esn -. la f}ezvollnrea ge
neral~ a pairiei noast.J:e, 

Ziarul „Elore" - 01-gan al F'ron
tulul Democraţiei şi Unll.âUI So
c.lallste - îşi c.onsacrA actlvlrolea 
permanentei lnlArirl şi dezvoltări 
~ unltA(li nnţlunli noastre socinlis
te. dimensiune deUnltorle a Impli
cării lnlregului popor in propria 
devenire, a a!irmilrit sale ca fău
ritor C011$liMt al propriei Istorii. 
Coloanele ziflrlllui_, .Prin mesajul 
lor p9ll'tJ<:•SQciaJ-unian. oglindesc 
semnifica{la sistemului nos~ru <:le
mocralic : nou. unk: sl unitar. care 
s-a perfoclional perrnanenl tndeo
sebl după cel de al IX-iea Congres 
al partidului. 

Asemenea intregii orese. şi ziarul 
„ Elore" consemnează. îsi ao;uml 
sarcinile sl ol'ientărlle s:tablllte de 
secretl;lrul general al partidului. 
tovarhsul Nicolae Ceatl$e5Cu. cu o
cazia vlz.itelor e1ech1ate. lmpre.uni\ 
ou tov-iir.A$a Elena Ceau~esou in 
intreprinderi, lnstitutlt. fa }npus
trle şi pe ogoare, relle.flnd cil d!a
lQgµJ permanenL cn oam,en'll nlun
di. ocup!i un loc (ljstln.::t r;l de cea 
mai mare lnsemn!tate ln e11drul 
dem()Cl'a\ iei dl.re<!te. caraclerlsllcA 
stilului de munci al s.ecretarolu.I 
general al partJdulul. presedintelP 
tării. Acum. cln<l tntreag.a ta~ 
dezbate documentele pentru Con
i:ir~ul al XIV-iea. ziarul nos~u 
si-a CAcut din coloanele sa'le o tri
bună generoa!lli a emierîenielor. 1-
nlUaHvelor. opiniilor intregulul 
popor. Ne-am amplificat şi dl~ 
"erslflcat preocupllrlle publicis
tice menite d contriouie la pro
cesul de modelare a conşttlnţel o
mului nou. de cul'tlvar~ a mindrlel 
patriotice fnUi de cucerlrlle şi suc
c.esele socieUl-ţ,11 noastre socialiste. 
la intăriTea rolului l>artidului co
munist. a proprietAUi seclallst2. 

Tn strlnsâ Interdependentă cu 
împUnlti le pe Crontul eonslrucţlel 
soclnllsle. po5tinlle publicaţiilor 
noastre nu reliefat şi vor reliefa 
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Ziua presei 
Simpozion 

cu m ijloace publicistice pe cnre ni 
le dorim tot mai tncărcu le de mâ
ieatrle şi .forţă Cle cpnvlng~1·e, 0 1a
rlle suoce&e ale politicii externe 
româneşti, prezenţa activă Şi elo
gios aprecratÂ a ţllrll noaştre la 
viata planetară, la circuitul mon -
dial de valori şi de ldcl, la e!or lu
rlle de solutlonare a marilor p1·0-
bleme ce ooniruntl OJTlenlrea. Pre
sa noastrA JşJ atlrmA 'cu pregna n t>\ 
rolul ~I oontrlbutta sa şi in cct:u 
ce Priveşte preZQnţa adîvâ, m\llU
latera'lll a partldulUJ nosl'ru la con
fruntarea de Idei d ln lumea c~:>n
temporanli, la lupta ldeologlcii, 
lupUI ce cunoa:ste tn prezent o pu
temlcă intensl!lcare. Af:lrmlnd cu 
putere justeţea, conflrmaUl de vlat 'I. 
a Ideologiei noaslre, a principiilor 
generale ale socl.alismului şi ale 
teoriei revo1uţlon.are, pe care parti
dul nostru le aplică cu sll'Aluclre 
la conditille conore~, spec.lflce a le 
târli noastre, respingem, in acelaşi 
1imp, cu lntranslgentA şi fe1·mlta te 
orie~ tentntlvA de mlsti!lcare şi 
denaturare a reaJIUlţUor, de deni 
lfl'are e suCCe!ielor pbţinute de 'Po
porul nosttu, ca şi de popoarele 
altor tllrl socialiste. Relletlim, u4 
toate intenţHle ce se am1 inl:luriî~l.tl 

A r:omane 

un<>r aslCel de teorii sin i sor J ltc e
şecu l ui ; cu mersul hotarit in ni,1l,c 
a l poporului nQ!iLr'u pe calea sos::a
lism ulul şl com unismului vfotor!os, 
sub 1.':0nducc.rea ince.rcntu lui s llu 
1mrlid, nu ponte Ci, in nici un iel, 
slinjenH. 

,Publlca'\11'1c nonsli'e şi hoi. ca 
sh.ljltbli dc\'Olalf ni cauT-ol pai U
d~1Lµ i şi poporulut am <lca<:opc1" I 
generoase şi fer llle o l'lwnlur! d f 
muncii şi crea~le ln sarcinile şpo-
1·ite rclieC-a~e pentru preso în et:ipn 
actua lii de' cttre tova:rli7ul ~:colae 
Ceauşescu in magi.$lralri cuvinlîU'I.? 
rosti tli ln Plella1·n. Comllel ului Cen
t r a.I a l partidului din junie 19tl9. 
l;Uişpun?:ind nobilelor c0mandamc-n
te ''cc ne revin in w.:castti per!oad_ă 
premergătoa1•e D>ngreŞului al 
XIV-lea, de zluR Qoastr6, Ziua 
presei, ne strliduhn sli formulăm 
lin angaj ament pe măsura Umpu
l\li, a i Increderli ce ne-o acordat-o 
partidul, p e măsura vocaţiei noas
tre ; un a ngajamen.\ pe care-l pu
tem rost i doar in citeva cuvinte . 
p rintr-o sintagmă de pre~ pentru 
noi to ţi : dlrulrc. cea mal profunda 
dlrulre comunlstl. 

BARABAS Kat,aJln 

Exigenţe publicistice 
ale f oimării şi educării viitorilor 
specialişti ai economiei naţionale 
in lumina documentelor pentru 
Congresul al XIV-iea al partiClului 
Ne pret:;entAm şi l)Ol astăzi. ga

ietarl a l presei de tlberet şi stu
denţi, asemenea cltltorllo r nOştrl. 
cu aatls!acţia că prin muo,ea de zi 
cu zi putem eX{>rlma şi tmpUnl 
cuvmtul partidului, al secretarului 
alu genera,!, tovnrlişul Nh:o1ac 
Ceauşescu, izvorit din tr-o cloeoU
toare encrg.le revolutr~mară .şi dln 
cea mal profundă convingere in 
i dealul comunist, fn des tinele de 
demnitate ale p®Qrulul, proi:>J·H 
eroului-simbol al llbertAtfi noastre 
el atrategulul genial al devenirii oo
munlsle a patrie11

, care de pest~ 211 
de a nt dl strAlucire , pcin f(;ndul 
şi f~ta sa revolt.!ţlona11ă', ouerel 
grandioase de fău r;lte a soclallsmu
lUi cu popprul şi pentru popor. 

Pentru lucrAtol'JI clin p,resn st.u-

dentească esle un Llll'1 de min c,l\'1~ 
acela că ş-au ident\Cicat permar1ent 
cu efortur ile desfăşurate de orga
nizaţia r evolutlonard a tihere l\ll\i'I 
univcrsrtar pentru real l7,area obiec
tivelor noii cantdti a s~m s uperi
oare, a lntegră'rli sale cu cercetarea 
ştUDţl!ică, produc\la ma terlal4 şi 
viaţa soclal;PollUcil, proces revoll.1-
tton.ar m in!Aptwrea căruia inv§
\,ămîntul superjor bene!ic11:iză de 
lnclr,1.1marea atenUî ,şJ competen t! a 
tovarăşei academician doc lor I ngi
ner Elena Ce:iuşescu, om p (>l:ltic şi 
savant de lnrga reputa\ie in lernn• 
ţjonaUi, a d ruf activltate de crea
tle ş,tlfn,ţif1cii, pUSă cu. de!iti'.'irşlte 
in slujba Idealurilor de progres şi 
pnee ale poporului român, consli
tuTe penltu fiecare st udent ;1 vi-

i tio1· specialist un model de actlu
ne, o lnallă osp lr.atle . 

Chinlesen \!t a concepţiei PIU't i-
d ulul nostru, a secretarului silu ge
neral, prlvjnd de7.voltme:1 0tuno
m lco-soclalli mullllnternln a Rom d'.
nie i pin!i La .începutul mllcnîul µI 
a l ll t-lca proleel1.1l Progi:amuluf
DlrceUvă şi Te7.ele pcn ll·u Con
gresul nl XI V-iea al partidului 
constiluie in pa rHculal' penLl'u p u• 
bllcistica s lude:n \eascA orlzo11 t1.1l 
problemaLic in interiorul ci\ruia se 
identUlcă oblectlvele pregătirii de 
sped alilale n tlnerllo1· aflaii pe 
bâncUe nmrtlcatrelor. t,1l'o i a i e!or
luv' lur necei;twe matcrlol lz~ril 11-
nJllor de fo.rtă ;e le acestor lm por 
tnn1e documcnle. 

lfrmind conceplla . i;cnci:oas3 a 
tovarăşului Nicolae Geauşescu, pa
gU1l1e rcv ls le lor noaslrc vi7.eazA 
necon tenit educarea comunistă şi 
revo.luţlona.1·~ a llnpra} gener-alll1 
fă.cinel-o sll in\e1eagă că slng1.1r1,1 
c-ale viabllli pentru realizarea aspi
railllo.r de _pragrcii şi prosperttale 
e:> le lnsuşlr~ n tot ceeu ce a cr~al 
mal bun gfndt re"a umană 1n ştllnt<• 
şi cullură, fn s lu<.llere.:.i n a turi'!, a 
omului şi societ iilii, n celor mal 
noi cmnoştln:te ş tlln ţ ltl<!e, lehnice 
şi artlslk e pe care sli te aşeze cu 
competenţă în mar ile !luxuri înno
itoare a le flurlr il socletă~U socia
lfslc m ullil11iernl dezvollale şi ina
inlărli nomâniei .s1,>re comunism. 

ln spiritul romantismului revo
lutlonar pe care cu deplină indrep
tăPre i1 revcndlc(I secrelanU gene· 
ra l nl p artidului din partea linerl 
l<1r Român iei sqclalfste, acţiunllc 
noastre publicistice urmăl·csc !iil 
.(a<:ii pe f iecare tînăr să jnţeleagtl 
caracterul profl,J'nd ş~jlnllfdc. pdnCI· 
!)iat ş-I conse:vent revoluţionar al 
iri ţreg11 politici a partidul ui şi sla· 
tti ll:lJ n oslru, să fle conşllentl do 
I.nplul că mru•ile infăptulr1 şi vic-
101il obţinute de popol' in oeî 11i 
de ;:mi de 1iberh te. cu deosebire 
dup:i Congresul al tX-lea a l par~l 
dului, sint rodul1 (l~ţiuriH Istorice 
penl l'U st1ciali11m , a l muncii ero ice 
clesCâş1,1~lă de por.><>r pe,ntru i n!llp
tuJrca P t'Ogrtlm Ulul partidului nos
tru comunist. 

tn acest context, Sîhlam preocu
pa\! de a duce la indep1tni re sar
cin ile de mare importantă \rasate 
de town·ăşul Nicolae Ceauşescu 
întregului !ronl tdcoîoglc, fn sen:lul 
com baterlJ conce'Pil;nor inapGlate 
desp re muncll şt vla'.ţ~, ml.slice ~I 
re trograde. a ră.mlşiţelor tdeoloJJl
cc, menlautd~l1or şr prej uCledl-ţllor 
unor vremuri revolute, al comba
terii şovlnism1,1hd, naţional i smului 
şi rasismul ui, al Ideologiei eap:tn
liste ş i anarhice. Ad res1ndu-ne U
nt-re! genera \ li unlYe.ttsitru:e, vt l lo1·Ii 
inte1ectuaU ul ţăi·ii, am declnnşat 
o adevătată oCensivă penll'u recu
pernFea sensur ilor umaniste şi i;>rP
gres ls te d in Is torie , dl n gîndirea 
rţlozoOcl'I, p entru lamiHarfaa.Fea c1, 

Dinu MARIN 
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D\1ptl cum ~ l!'W'lO<)şt.e, ln şedin t~i Corn:ltctulul 
Politk Exec<rth· nl C.C. al P.C.R dl:l 4 septc.'Tlbr!e 
a.c., tQvari'<$Ul Nlco!ne Ceau$escu. bCC:et.vul ge
ne:-<J al parttdul'Ui, u cerui '-'ll. in l~Uur?i cu 
\1una pregllti:'o< u Congresu.Iul .:i1 X I V-leu 8A .!.<.) 

d~'>dlidA in • Sciritein ~. tn oolclalte Q11;ll,.'lc de 
µrc.;h cenr.ra.lo -5i locnle. l.'.l radlotek\"!zl.Ul"-' nlbr f'i 
~i e.-n;slun1 spec;.al~ ck! Ue;-.b:1~c:e u dţ)(:U.'™.'11\ lor 
Conr.~>Uf!li, proaum şi a p1•o&:·amelo4" de drr1.vo1-
lQ.l'C L-<:Ol1omloo-:.:ocială n J'icd\.rul judeţ, .a !lccârei 
locaUtâjl, ln <:atv> ~ su redea prapw1criJe şi 1m
eertillo c:omummtfor şi ale oal™mi.lor muncU splle 
a con.trJbul l<i de!in!liiv~ i;u.'qltor proirome. 

Problematica economică 
tratată com~tent, 
cu responsabilitate 

patriei noastre 

!a ~ ahO!«L'"ea htJ l.flririlor ce VM tl mlo.pta'!A! de 
mare!~ torum al comun!.ştUor :romfu:'IL 

tn ~t-est s.c.ns. 1•evista noastră. a lnitiat, tncâ 
ilin numC:ruJ !l'CCUt, o d~i.bat.ere pr4!C!;tk1oa.1U ln 
oa<1nll cllrela mni multi col~~ .s-au re!~i:l,. in
IT-w't vQl·liabll şehimb de ,e,..'J)ei:ie;nţă, la actJvi
taten puhl caţiltor unde işl dcsl~"\11l activit.ntea. 
C.mtin„ill:m :lceaslfl dc:z.OOu!ore, lnoorind in numă-
1·111 tle fll\u opinille cxpr1.m;11.e de mg. Artur Ioan, 
~ rte S<'C(.I•• lil r.lanll •• Rom6n!-<t Uboră", col. dr. 
AJ. G b. Saw, t1educl:oT do l'Ubrlc.'t ia gn;.eta „Apll
ra.rua pn1.1·tcl ". Lucllln Triţă, red.m.~t,tr.-şef al 7.!n
r~ui ,..Innmu~~ (Crafo"1.•a1. şi \Volt S'1buUer, re
dnetoT de rubrică kl Sâ'pL\m1na.lul „ Karp&ten
J'Wl<1sch;\U" (Br'"190'\t) , 

ldeea antrenării r<lvistel tn rnij-
1-0clrca l\lllUl &Chimb de exped en\,A 
- pe speci.Ckul prof-M!unil noastre 

- referitor la modul tn care ne 
organizii.ln nct~v.itatiea tn e.ooastn 
perioadă, constâ·~ute o contrlbutie 
.1n Ui'rgirea aadrulut de e."<presle a 
preocupArllJor v i25nd 1n1llnp1narea 
cu toeallil!i_ri deosebite a Cong'l'leSU
~uJ partid.ului. 

tn „Romlini:a Ul>eră •, deZbater~ 
propriu-zisli a debutat Ja 11 11ille 

.iuh '-oiericul „PrnlecWJ P rog-nunu 
l ni-DlrCC\ivă şl Tezele peolru C.on-
1nsn1 al XIV-iea Bl pa.rUduJul -
noi şi luminoase pcrspootlve dez
' 'olt5rii muJUJatc.rale a pa.Ulei 
nollSb'e". .J\ tit în prime!c oomen
unii, ample, &int.etl?.ntoare, ale 
kteblor-.!orţă din aceste dO\ili doo\.1-
mento (,,0 viziune pro!\lllcl şlllnţf
tlc&. nova toare, p rlvlntl aezvolWe:a 
~i pcrt'cctlonarea societitU rom&-
11~tl" şi nPartld uJ ComnnLn Jlo.. 
m!l:n - conştllntn vie. r evo1ujfona· 
ri1 a. ln t.rcgll n ajlunl "), cit. şi fn 
,:inchetcl<! de opinie, mesele rnttm
~. a.-ti<X>leli: redoctionale. lnt.er· 
"·enţ.ltJo UJl:OT' sp<..>tja.llştl tn dom<?-
n!Ue fdeologfc, ·polttlc, ecionom!e şi 

soclal - mre ou urmat şi care 
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..:•Jn \11ua - St! rolt!va lm.po1•1~111\.n 
t,k 11011ii a celui de al .i(IV-lci:i 
C:•,r11.r1'e< ul partidu ul p-•ntnl 
prc.~„mul ~I vJ.11orul p:.1 tr1ei. Con -
rlut-.·r„•A rNlac0'-'1, l'•llt•sdul 1111 
ol\ u ::.i .na pcrrn:uti.nl in ,,._ 
eh 1~ ca in tm1~e fll!llt-rn!e!e p·1-
blacn•e s,\ se 1•.., gfisc."\SCă 'i'c;.o"le 
rund1111'1ental<.! d 1 ·1 d•)::umcnle.~ pen
u·u C ·rw~• pr •1 nd cr,.işt<.'!"e-i 1'0-
lului c:QM>r mu11ci to.ar<>, <.',4\ prin··· -
palii C111·1u S<-•C'la l.1 i n c'Cl lf,ICUl'ea tvJ

c al•c;,molUJ şi ţ'(•n\\lnl!'rmu li, af:r
rru1n•n to• mai pu:ermca n rolutul 
pul'l t(h,ilui u nic 11111 cltlSQI 11lund
U>t1r1·. "'' jJl'llH ivr•li1 COI \i\ 80l'1lll.1 
JnltJrll'PO pr.•pril'tii\il ... (•C.'ldh •.I „ 
d<.',.voluC"c>n şi perl~ctlonru-w dc
mricn111tt1 m unclto re !jli-n:vo.!u\!001u
l'-' - te7.c cc se î llS(!t'l u c..'L remfil'-
cab i!c canlr1buUI ·10 îmbogăţirea 
1er•1·1el şi practici i rov1>lutionar~. 
na\iunalle şi imjvcr;sale. 

Piru\ la 23 aug<.1~ oo modall!ate 
<le urganl7„'\rc 1,1 dezbnterUetr in zial1 
1t1 rost adnp t.at1\ vanbnnfo co1'\0M1-
1.rf1111 l unor for\<: ti!)Orlt4;· pe lm•iă 
~11n de propagan1lâ - l<IJ7ln ufa 
oosv• şr-a ~lt1\teQl1 \•labilrtn.ta.11 
dm· ~1<.x.~ 1 1~ p.roljJemn.tlcll eco
nom1e-0 în lntirrp'.nure.1 Congresu
Iul, ~~lnllt· rel~llc din sed lnţ.n 
th• lu 4 .wp !4;ln)!)rle a Comitetului 
P(1l1tic Ex0t~utlv a l C.C w P C.R 
au determinat. o r t>grupare ln c.1-
drul :-ect if l'lr eronomtctl ş i d(' pro
blome ootAtcr.e;,{I. care m s pri.mi t 
sa:rclnl ('I.I o an WTti t.ă pr!Qrl t:a.k' ln 
<.:onrl~W'alhl publlaţst1cA a ·4a.rulul. 

ln ceea cc o priveşte , i n perlondA 
care a tnil l rămas pînă la rtiai-ele 
evenlmenţ P<:llillc din nQiembrlc. 
setjfel economtoe fi revine sarelna 
de a aborda şi tTa!.a pnt.r\1 grupe 
l'T\llfll de rprol>lei:ne : 

A Dezbnterea document.elru- pen
t ru Congres, ţn,doooobl în ll\.lll\lna 
oblecUvclur din proieclu'I PJ.'OgnJ.
m:klul-DIJ"ee\\vă. cu aooent pe Ni-r
clnllc anu1uJ vil L-Or - an dootslv 
J)(!n~ ore."tooa unei plAt!ormc d t 
1Mi ilna1ie de pomi.re w cinctnalul 
Ul'm Mm. 

D. Re.ClecLRirea în zw s am.p~ci 
mobrnzm.t din llOate sectoarele e::<l

nom!el naţlom:-l!e ln -vede1iea t.m

duoerl! fo Capi a chemării aecre
ts.ruluJ general al partidului de a 
tnd~llnJ ,planul anuâl p inli 1a Con
gres. 

C. Adunările~ ale oame
n llor muncii d:iJn octotnb11le--nolem
-brJe. 

D. PQPWa'r.l:t.area UinOr reallzâri. 
d.eosc:>biie - in l:ndustrle, oonstrw:
ţU, transpol'turi - ln întimpinarea 
Congresului al XIV-lea (produse 

18 

no„ inU• 1'011 ita ! unc\jJne u aru 1· 
nt„<-ctfv,• .rr.port. m•c îru:.:p'!re ·1 „
n r luc 'ăl'i dL am"ET~urm. Luffie ('•• 
, .... ,tr.Lt~r de pro;~nch\ e/'t•n<lmica 

an <"<! prlv.~31e (ic..:ball•r't'<t fX' 
:." ~1n•..1 r 11;;r•m1u1w-D11'\::<.1i\'.i., 
olnl C<">ns.lc.k,r 1 l J:.(!CL-'Sll I' ~(l Jl<! a Xii.III 

prnbk!n 1tl~ J>e l®tl" ix•l.Ll('e Iz
' o rrle din Te1.e şi clln e vintâ!:'i·le 
~iaruk.ti „dll!ral al p~l '.dau 
1·ft."'"Hoit1'tl la· pcrICC'\ loruu•ea ;ii 

111l:1rlro:\ proprle tl'l\ ii .<,r\Clnlste: •m o
r „rm:1 .... 1se:-1 prntV :>el.ir dP p1,'\C!IY." i • 
pe lm!U1 pi·umo"· •trl I cel•>r ma. n 111 
t•ucaris'i alt! ~ llnwl. tehnlcli -şi 
1.••hnolng.c l acl1.ia.le (m aoo~~ i sp)
l'IL vom l rata. :Sl pt••ble:nu mod.:. 
1111.iru 1>1•udu.se.or. r ldl<:iirii ·n ivf'
l u!UI Lehn1c şi ('tl llU!J:v al w'lt;oeS t<tra); 
upllairea 1••nnă a meoonL~ului 
e<.'t'nornko- fi ni-1.J\Ct::tr, n p.rin<:lp l HC\" 
nutocnnduccl'il, nuto~~tlunll şl au
ldflnan\ărl I : pc11'ec\ ll)nU.r'1ll <-"<>ndu
c„rli democralic:e ln ni'\'.el ul ren
rralel sl 'in.i.reprinderll : ill tfuil\".il 
colabc•1·t1.rii iri>ll'C protlu.dUorl :;I 
t•xpor1·1 ruil, lii..~!rea catlm• 11 şi 

metod.JOI' de ln\"cstlgare a pieţei 
exllem~ şi de ofeiil.arc a p rud liselnt· 
româncîl I ; ci--OŞie.1":1 spirit ul ul ~ 
re'<ptmdere. lntă1·jre.'1 ordm1l şi dis
c:p11.nel, a tnnt:rnlulul :;i irntoc- \n
ln,JlullJI - <'a !uctnr1 momii in 
t. us1Tneren e fortului de reallz.a.re il 
Lnd ical r llor can ti!a•J, l 51, mai 
C1!c.s cnli'IAtivl, n i 1„lmiu.l\1i. 

Ca modafil.11(\1 p ubllclc;tlc-ll. ~.b.'l
~ va I I n:-ne<t11UI prtn me,e 
rot:\mde. ancllet.e.. a:r„icoJe a.le unor 
spetjW.lştl 1>1 convo1·btrl ou pcr:w
nalliăţl :roprez.:ntailve diri anwnlte 
.s<>menll 

!n JegM;url 011 devanlJIU'cl\ reBll
zArii p lr.nulul. tn art!cole1e şJ an
che'~ noasl~ pe aoes.w\ temă 
1rebule sl\ pomJ.m C.Jli!U' de la bun 
!~uit cu. sectoarele pt'l.tnare 
căTbune, pelrnl, energ!e ele<:trlcl. 
cu <.-ele producrt·o.a.re de m'lti>r.Lalc 
- rr.f.>l.ltl:urgie, o.Mm.ie - tn.~nd apoi 
la i'urnlZadl de echipamente pantru 
Invest! \!!. Mru cu soo'l\ă in pro
b·emn c..,f1l'~lel ~le 11eoa.;ar 6ă a
voo1 în ve<lero ~ht1 <>.rganiza
toric. :.ntr..idt int.răm in perioa<l-1 
vf.rfulul anual de sarci:nl.. Jar i.n
dus'.;ri.n prelucrâto.\).re trebu.le să fw. 

"''~~zeze astfel înc'it s:i n u CT.ee?A'" 

perturba\Li în nprovlzlonaren cu e
nt'll'gie n sectoru.tui publ ic. 

o altu llJ"Ob!emă Clll'e oo rldlcA 
este aceea a contractelor peni.na 
perioada unnl!.toarc r cRllz!Lrll d&
vGDSulul. Ce vor produce 1n d e
cembrl.e unităţile care şi-Gu tnde
p'ilnH pJ.a.nul a'T\\UM mal devmme 
şi pentru cine? Au asigurate lin 
devans materialele ipe care trebuie 
flii le 11!lbă tn ian'tl.ade 1'990 ? (Sau 
:la datele dud tnoepea pregătirea 

fabricatlel pe anw vUtior ?) Noi 

.im wut in ;:;e.::\ll· d!.~cuţll in l(!g J
iu rll cu ac-~ste as.pi!~'"· .1.1 fust şi 
JJ.lrerl c:fl ... r 1 buv• .<ii nu no! b:\. 
i:1lm , .l ~.l'I ·m llll'lw'U „µe PO't.Uh .• 
<:<1 u 1;.ir n ... • .:.ii' :>cricm c.ă 1111 se 
şt e <.'.t' va 1. m:.11 d:-p."l-t..,. ln 
mfl prl\'e$'e-, &lnt ~ >m·.1.< c'i m 
tn.i.1j ,l'Jl:l~·· hitn1•J lnd<• ·ilr r 1;1 t'C!l
l r'llP I . s-all r-AeuL nlste c:ak:U.!<!, c.i 
i;-u :11:1ie1rnt c!eţ1 pentru dc\·nn•.a
' - ' 11sr·h ... :t?rii an• r c1m1 1\C'te. A 
nu ~pune n11n·v m Jep.n 1 1:-ă 1"1 

ns<!lnt•ll" "I p:-ubl~mc>. i. 1 m.n,1 n 
llU '1" •>IWf~ !-.\a lll\..I • 7.J'll'IS\l 
c<• 1ntmi~11 , Op..rÎi.;i 1>11bl c .1 tr• :.>lt; (! 

1>1i ' i.lh'1 ra lueru1·1l<.• nu tne"~ !,1 
în 1nip•a·•\ pe 1. 11'-,! r · 1 vehţc\.1-
ll'ltl ni'ilc el rte \•.al 'r t": 1 nls'-<• m;1. 
nler[l Ol.'llit<~lf1. ~lupit C:ll lll St• ~Ul', 
U.• M:cr-cL"' ul i;c™-•r l 111 partl<Julm. 

E.. le nei't.~U- Cll nec:.1re .-rub •cc. 
1>;1 fle tnit·1t ln m.xJul (.'('j Ina.I W
r-10~, ru-gw·n~1 1 ra 1 , comb,1tiv - h1-
d1fct·enL clt SUbÎC<'lul ~I<: „ JY.•t.IL'V" 
:;au nu. De allfol, fn şi..'tlintn cJtn 
:iO au~usL a ~1jci mn luni in 
l'lhC'U\iL toc·m·11 Hl'CI a 1;p1•1•L 1'<1r•· ll 
dus în u . .lmul Ump 1.-. swdereu 
C&lită\ll arllN~·Ior ~lrc. E.oţ\c 
::1bsotut nN'e&ilr sa m! ~1tl11c-crn a
m! n le c.\ :: tn t<-rn zia riş li ş I 111.1 

~rclleri. A lilăbH cu-riwJtat4!.n un ... -
.r a d in t re redatlwll nnşt.ri, cnN! lşl 
IH:;.1 1r11e1·!ncUlprlt .~ă ~pun"• ,„, 
I \hC, nu Intervin. 1n1 c.,•'I' X'.)'!e.u
tii. nr1~unwnte, d~l P"e.1 .~ 1-

co1l<l r„:n um• · inţerloculvl."i .m\.i.•1~ 
1,<t>rM" n<t11o;trâ .la fel ~i fel de \"il
căr ·I lnt't'T'cînd apoi ca. 1>1-tn c;·· '"· 
sii-1 scua10m basn\<1 eur.nUi. lntr-o 
001111:\J"e de par-Ud n l iHs atr.i.'I n 
t~nt!..'l că intr!'.' mlld11 ' i.11 ~ „_ 
d'că p tv•blem <'li<! şi c1i 1!.rl1 ~~~
rul geooi:nl atl ipru·tldu lli 61 tehtl 
oum :o;.-r-1~ l'Y)l ~ 1in1v;ir.l o 1U
f~r<intfl ca el-O 111 ~..r l.'l pămint. 
Spl rtl"\tl Te~<>.r .pentnt C:.ti~<'i'.il 
al XIV -.leu aţţe va.labil şi pen m 1 
not ! De multe nrl crll1cAm Co ln
&indu..rne doar dl" p:lx , m s şi M 
nrgum~nte. ŞI primim r roleslc Tn· 
temelate. .mmu Munloonu .a sari.a 
de l a Ct'aiov .i o 11\l' •A <l'O\.undâ OVI! 

Ic-a ineheţut mt1ltorn Lnun.-llc, N-.11 

pr\.m!L nici o rec:::arnaţle ci, dim
potrivă, a pnJml,t; mulţumiri d ln 
parţ...~.a w10ra ce şi-au vămrl pro

b:emo~e rt.'7.olva te lmedlat.. d'UPA ce 
<l5teptasel'l1 mult şi b lno. 

Din ;punct d.e vedere o~'U'll:r.n
l:orlc. cum aml.nt.eam.. secWl e...~ 
nomlcii a revenit la formula cnre 
ii permito !l!i ! ad 1'.aţ:A 3al'i1lnll<lr. 

V<>m Tnoe.roa flii acordăm mal mu.lt 

crod.lt celor mai tined colegi prin 
~-\l. Jinauraja să a:bru:dcz.e genuri 
mai dl:ficlle. Oricum, s.tntem con
vin.şi că urmăr.ilnd, cu complclărlle 
:r:Jeet\'lal"C, 1),l'ogniimUl initfnl, 1VOrrl 

fa.ce fa~ă cerinţelor de a re!lecta 
ati:t din punct de vedere strld 
econom.le, ctt şl propagandistic 
pentru că propagandă trebuie să 
.tacem cu -toţii ! - at:tn.CISfera de 



111unc.Ş ~ creai ie cu c..'U'e clasa 
muncitoare. inl reagn \mii. int.lm
pi nf\ Con&resu l ial X.IV-lea al 
parridului. 

Dezbateri profesionale 
lnir. Artur IOAN 

Istoria, 
temelie a cultivării patriotismului, 

a 
•• • 

con.şt11nţe1 socialiste 

De la Raporl'\11 prezentat, cu 
peste 24 de ani in urmă, mcmorn
bllulut Congres al IX-iea. p"tnA Jo 
Cuvintarea ros lltă la Adunarea so
lemnt'I cu prllejul celei de-a 45-a 
anlversdri :i revotutlel sociale şi 
Mţlonale, anur~tste şi ant11mpe
rloHste. vasta operă social-polJtl<:A 
a condu.că.tot·ullJI parti dului şi sl:i
tulul nostru, tovnrltşul N!Joolae 
Ceauşescu, se consttt uie intv-o i
negnlllbllă carte n conşUint~ de 
sine a naUunli române - deopo
trivii, strălucilA analiză a dezvol
tdri! multimilenare :i poporului 
n0!.1.ru, t~iaur n«!preţult de gî ndlre 
Istoric<'\ originală şi creatoare, te
melie unică. teoreticu şi metodo
logică, pentru cercetarea is~orto
gratlcă şi rcz~1•vor lnepw?.abll de 
valori cognittve şJ educ:iţlona;le. 0 u 
deosebltă pregnantă, concepţia şi 
"rlentărlile tovnrnşldul Nicolae 
Ceauşe.;cu privind Ist.or ia patr!el 
sl-:iu găsit o exemplară în tri1chl
pnre in Teze.le pentru Congresul al 
XI V -lea a1 partldu~ul, care va dt"'I· 
chlde pa,~·l~i noas tre no! şl m(ll'Cţe 
per,„~c'live de demOiltnre, trnrufnr
rntnd in pl'C?.entull z:Ue101· nonstrf' 
viitorul de aur Jn care au visâl ş i 
r;>enlru care au luptat toate gene
rn\1ile Jumlnate ale trecutului. 
Exprimăm prorundli recunoşttn1ă 

şi gratitudine Uustrulul nostru 
conducător, tovarăşului Nicolae 
C!enuşescu, pentru tot ceea ce a fă
cut şi ~ace, din adinca lrrţel~ere a 
sensu1u' ·1stotlel, <:u as-dent pat:vio
tism şi 'inaHă r&.p undere !aţă de 
destinele neamului ro miinesc., spre 
a reda naţiunl l noastJ·e adevărata 
carte n conştflnţel de sine - ell
mlnind hotărlt orice deformări şi 
ră'>luJmăclri - şi. odată cu a
ceas11~. dreptul de a cinsti !aptele 
glorinase .ale bunllor ş i străbun i lor, 
l'ncs·edereâ în rortele sale ş i tn pro
Pl'lul viitor. 

Jatâ de ce, nu nu!1lll.i dintr-o tn
dntorlre profesională, di n conştîin
lil. ca gazetari comun Işti angajat!, 
dar şl ca Iii ai acestul plimint, din 

ndincul lnlmUor, nm i nţeles să pro
pagăm in paginile publlcaţlllor 
noastre - „Apllrnrea pntrlel " şl 
„Munca politică în armata Repu
blicii Socialiste R()rnilnlo R - te~ 
zaurul i'nepulUlbll, ştiinţific ~I pa
i.rlotlc., e:ll'e este cuprlhs in opera 
secrel.llrulul general al partidului, 
restitutorul istoriei noastre adevă
rate Şl ctitorul Istoriei noastre noi. 
Tezele, aprecierl\e, i ndlc:iţille şi 
sarcinile rezUltate d in documentele 
de partid, din cuvinldrlle tovarAşu
lUI Nicolae Ceauşescu, con:stltule 
penJru redacţie o cl'llAuză stafornt~ 
cil în elahorarea plam.1rllor şi ,su· 
marelor, spre a asigura o pondere 
corespunzătoare problematlcii îsto
rke, î n selectarea temelor şi v:itr
dorea conţinutului materialelor. in 
evaluarea contribuţiei lor reale la 
nr:tlvl tatea ideologld şi poHtico-e
ducaUvă, de modelare a conştiinţe
lor şi crutaelerelpr, de cuUdvare a 
trllsll.turlior pevoJuţ.lonare şl pnt tll'O· 
tlce, desfăşurat.li sub conducel'ea 
organelor şi organlzaţlUor de parti<'t 
în oşttrea noastră. 

Independent de temele şi subiec
tele tratate, tn redacţie s-au manl
test:it spirit responsabil şi grijâ ca 
toate a rticolele să reliefeze con
vlnglitor .caracterul unlc ş! unll.a-c 
al tstorilll romaneşti, sll pună în 
Jumlnâ permanenţele u·ecululul 
nostru multtml1enn1· - vechimen 
şl con tlnurtatea neintrerup~ p~ 
vatra carpato-danub:ono-pontidi, 
unitatea de origine, limbă, cultură, 
c:lvlllza\le. Interese şl destin. a ne.n
muluJ nostru, l\4)tele eroice, nein
Crlcate, duse ptnA la deplinii bi~ 
ruinţ!I, impotrivn valurilor de ln
vn~ll str..li:ln,e, sub semnul ~dealuri
lor fundamentule de progres, liber
tate, unltate şi Independenta In 
apllrarea adevărurUor .lslorlel noas
tre s-a luat atitudine hotdrîtă i m
potriva detractorilor, de orfce fel 
şl de orlµ nde. Am privit - aşa cum 
era şi normal - demonstrarea şi 
susţinerea adevtirurltor istoriei 
romi\neŞti, oombateren falsurilor 
puse tn ots-culntle în unele' pubU
co\ll ş l cărţi apJ\rute peste hotare 
nu ca o campnn'lci, ci ca o snrcinA 
permanentă •de cea mal mare in• 
semnAtate, pe care trebuJe să ne-o 
î ndepllnlm atit. prin articole spe-

cla1e, cît ş'f p rin nrg.umentele • şti· 
lntltice cuptllnse in celelal,'te mntc
rlo.le insera te to paglnile ziarului 
şi reviste:!. 

ln rindurile codrelor armatei. ule 
miUlarilor - ca. de altfel, ole lu· 
turor cetăţenilor pauie1 - se mo
nJfestă un viu Interes pentru cu
noaşterea trecutului glodos, ln re
latlo lui Jl'ldlsolubllfl cu preumtul 
ele mărele infil.ptulrl :1ociaHst,e pe 
care na·ţtunea românii. 11 parcurge 
tn 'EPOCA N lCOLAE CEA lJŞESC U. 
Venind în intîmpinarea acestu.i tn 
teres. presa noastră şi-a a dus o 
contribuţie specifică la dezvoHarea 
culturll lslorfce 11 mlU las-Uoc prin 
materiale nu numol bogate in con
ţinut, ci .şi bine scrise, care să fle 
citi te cu plăcere, să indemne la 
medltaHe ,şi să ~.<tibiUW.e con
ştiinţele. F§rii n neglija aspeclcle 
evenimentiale - care reprezintli, 
ca să ~unem aşa, „sarea şi pipe
rul" Istoriei - , am pus un accent 
deosebit pe latura interpretatlvA, 
pe descifrarea sensului şi semnl11· 
catillor evenimente.lor pets-ecu1e 
odlnJoarâ1, qstrel incit invuiămln
tele ştiin~i d~pt'e trecut şi!. J>OatA 
servi preocupărilor generatlilor ac
tuale de a se cunoaşte mai blne 
pe ele inse.le şl de a-şi .înţelege 
propriile răspunderi ratA de prc
untul şi vlltorul tării şi al nea
mului româTiesc. mn aceleaşi con
siderente, sumarele zia~uL şi re
vist.el noastre au fo~t corelat~ 
strln!I cu desfAşurareo i.nyJ\lrnîn• 
tutui polUlco-ldeologrc din annnt4 
şi cu cerinţele curen le ale muncii 
educative desfAşurale în comanda
mente şi unităţi. cllrora le-au fost 
puse oportun la d ispoziţie materia
le concl!l)ute ad-hoc : tematici o
rJentlitlve. CQnsult.a\11, arti.c:.ole spe
ciale, doeumentnre, b ibliogrn1li şi 
r1llele. Concomit~nţ, a s porit pon
dSil'ea mtervlurlJor, eseurno1·1 re
portajelOr, dezbaterilor, meselor ro
tunde, portretisticii Istorice etc., a
cestea tilnd, dup(l cum se ştie. nu 
numai de.osebit de atractive. dnr, 
de regulă, $'1 mal scurte - ceea ce, 
în cond:i ţille in care nu se poate 
mi'lr l Sn continuare spaţiul afectat 
problematicii istortoe, PJ'CZiiltă a
vantnj'\Jl <ie a spune mal mult şi 
mal mutţe .pe aceeaşl itnlfate de 
supra!a\A. Deosebit de apreciate d" 
cititori sint rubricile • .Memoria ar
hivelor ", • .Pqlnl din cronlca part1-
clplrU armatei romlne la rhbolnl 
antihitlerist„. „Mlnlaturl fltorlce". 
,.Mlrturille veteranilor'" etc. P r in 
recenzii şi note de leclură, or ien
tăm eltit-0rU spre noile npa,rlţll e
clltorlale vaJoroa.'le, care se .inscs•lll 
ca autentice conlrlbuţll la dCYmol
tarea istoriograflcl româneşti con
temporane, cum sint volumele e
ditate plnă acum clin amplul tta· 
tal de &&.orie mlll&arl a popo..-ulnl 
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Dezb~teri profesionale 
re>mllt:t, ntoni;>~rarme lte>mAnta in 
anu p r lmul QJ rupol mondillJ (2 vo
lume) şi Rpminln. in anu · celui 
de-al doilea rhboi mondial (3 vo
lwne), .elaborate sub prestigl9as:i 
egldli a C-0rplsleJ ':rtomâ.ifo de l:S
t-Orje MHltarA. 
F)reşte, în domen!itl sci:JerU ş.j 

pro·p~~Arlf il'stor-leJ, al oultfv.ăl'il 

,h1adi!~illor ina~ntttle ale popor-uhrl 
-nostru, ca temelie penh-o ~ulti
va.rea patriotismulur .şI oonştiioţ~i 
soe}ti~lsţ,e, .a v·l~·~1.1ll'lor clvl.Ce ~L o..~
tâş~-ti. nu ne este '!ng!idul t să gin.
dim că am !I fiicut totUl sau mă
car ll)deajuns. ·A'<?tit:>niod in laml·
na tn.vlir,ămlrrlel<n· c.e se despl!ind 
d in d\lc.umentele ii)enbnu Cbngresul 
al XIV-lea al pa1·lfC1uluJ, va tre-

bl1.i s~ întărim . in cont·ln'l:lare, oon-
1Lnutut mllll<tnt al tuturor materla
leldr, să divert:l!Jlc~ Şi Jllal mult 
·r<,>1·mele de elG!>rl:mare publicistJcă 
sll. respingem\ hotărit pJati tudln11~ 
.şi sărăcia de Idei. Istoria es[e .
a.şa . cum rezulta din maglstral.3. 
ope.flă a tov.arăşului Nlool.ae 
Qeati~eSţti - irlttţă care tntr~ţlne 
viata, 'lem·elle pe ţ.are .$.e ccin
stru l<!ş.te, Jzvnr de 'încredere şi de 
putere pent1·u intl'eaga ;noastr(i 'na~ 
ţlunc. rolă de ce, a racc t~t c.t" 

dep1ntle d.e noi penii.tu â o piistru 
ş'i" re$flt ul .neaHel'ată conte.mpor~

nllo~· şi w·maşilor ţM.$tltqic o in
da,torrire de -.<.>t?a mal .Jnaltâ 'f.lls" 
pundete. 

Colane~) dr, ~I. Gb. SA'VtJ 

Efo,rt permanent pentru f ol:osi·rea 
celoJ mai efi~ien1fe 
forme publicisticei 

€1Jvintările de lnes.tlmabllA va
ltin1·e teo"F.etlc'li şi practtcll nostlte 
de· tdvsrăŞU.t Nfc~11e' cea~~ la 
etenarâ C.€. a.1 P.C.-R. d l!n 2-7-26 
iunie n.c., ,şt la A dulill:rea S"olemnă 
consacm·l:ă celel de~ ·45-a an!-..:et•,
Sărl q i•eveluţlei de ell:berru:e so-" 
c.ia1ă şp oat:l1>nală, anti'fasS!islă şt nn
l:ttmperlaUstă, proiectul Progl'amu
lul-Di:rectivă Şi Teze]epentru Congre
.'i\lll al xrv ... Jea ll.!l r>artid.U'Wl se aflli 
pe masa noasiti'ă de 1u&â la tt-J 
ca pretuWndl.\llli l.n ·retlaQt,ilte· pţi\bll 
catl:lilor d!Jn ţarn noastră. 'EVldent, 
bog~l:fa tl<! idei cu ~deyă.l'nt ~xtr:a
oudln.Ei.d l, co~"truc\J'a . loT· ll}tt-un 
sltltem alit. de a.rmonios âicliW1t in 
toate structw·.Lle snle, mootiJJl sllralu_
cll i~i ca1·e · rAspunăe li\ attiea pro
bleme piajore rue ~n~em.pornnel
ti.'\ţii', vib.i'!l.micle iniWnn.u·ri ,şl (,'1-.e
m!'iri ce se conturează .dln ui:h·vett
su.l unei' e~epţtonate gi"ndir1: sh:A
l u(!lt întnkhli>.'ttă ih âocumenitele 
3l:Î'lJ.t'l.tl~:e CQnStltul.e pen~:u t!W;~ştH 
din ;redacţia noastră u11 pretio1l te
~aur 'de invd-tb in te. Noi am Ela 
l51>I'at un :program si:;eclal de mun'
c;\. "'te;net:tiic runttamentat1 cu ţeme 
şi responsabtHtJ!ţ.1 concr.et'e prl~lni;l 
l'.PQdaUM:tlle de î nf.impJnare a Con 
grcsulul al XTV-lea al P.Clt„ Int r(' 
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prJnc!rpnlele direopl de ac~une ce 
fac o~'lectul ace~tul pr-Og11~1~1 se 
d<lt„~ză u~:mlirli'ea mo.duk..u cum 
.sil!,lb ~Ludfa~ int<elese, ÎIM1:1şl11.e şi 
ţranspuse li n vlatft dl:>cl.,\ment.e.le a~ 
doptaţe de plc.~rA. o;l.'jentlu:l~e, syr· 
oUi-ne şi indlcaţlide ~dns~ l.n rna
glstirtl.l.a fil)):P.tt.ner-e a k>va1Jăşului 
N1C'7h:ei Ceauşescu. .Blllllem de ase
menea· :un aecent. ,cu ~hil deoseb.U 
pe pub1lM1•ea unef sUite !le mate
'dn.l·.?o pl'1vind Ci'e$le.tea .\idlru.tU.1 .COD· 
d 'llli;lto.r al tu.tuilor c>ogau_eior !;ii Qr
gani7.at.ilO'r de p~rntld, al compt::tc.1\
t.e.I acestora l·n neca.re 1oc- de rnun.
câ pent.r,u ~p,rllldet:e.'l. şl ~oiu{'.lo
,nai:e-.i ex-er.npl.nrll a µroblcemeio.r e
conomlco"5ocinle ~i pollii'e-e, UTI)'>li
carea rtecarUl comw'1ist m re7.0l
Vfil-e,a_ acţlvă, ,Jia un faaLt iii.vei' c-0„ 
lltaUV . a sarcinUer ce .i1 revin. Dez 
yo1.tind e.~_penlen.~ acumutută :pin.ii 
in p.ru.e:n'~. w·mih·im cu mal mul ~ă 
ţnststen,l'ă- fuofJ,iJ1 eum ~e ·lln.tâ,puulesc 
~ncrel l;ullb\ri.d~e 'Şi poograi:nele a
<lopJatc d~ Comitetul Judeţean d e 
pnrUd1 de comHete:le muoi~:rpal o 
-!4şeneştt şi ro.munale, .COQŞ'll1'!'i e 
:P.~.Ptîl<ij:e, ·in sp\r.li~ul ~1s1;râ:lei 
~xn1.1nerJ n tovarăş;u1'tui :~c1;>ll!c 
t:enuşe;icu la PJennra di)l • i:u·nje. a 
C.C. al P .C.R. Ln c'Gte caltwiv -su
periQaJ"e stqt ţra•l{lfe problerr.ele 
\'.izj.nd de~voJlarea. opâtctrea şl per
fectiorutt'Ca prop11ie!A1Jl ~oci~ihae, 
de st.rol şi .cOţJperatis"~ îmbuinilu1.U-· 
1·eiţ • sJ.Uului şi Jneo~de1ot· de munaă · 
ar.Ie W~l' organ'is:meler de & .ndu-
<l'ern colectivă, 811.e tJuturor ::ad.r.elor 

de condueel.'e, de t>nrtld Şi de -stat 
in t.r1rh'ea ordin.ii şl ~usclpllne1 rnan~ 
ci loreştl-1iev.ot1.1 ţionare. 
_ Rec~t zi.arul Mstru fl festan nllzat 
in. şedmfa. .:;&.<:L·etat:Jatulu l Go!Jl fţetu-
11.o judete~n de partid privind ino
ctul. ~um a tratat pr<)bleinele ele 
covîrşi Loa re .i:n.semnăuii.e e.:ooomicA 
şi P~litlcă infăţi~te if! T<V,ete li.H ll 
aprllte, m~~J'rl'le ~I a'cţll~mile. în~ 
tr'Cprln,se pe baza acestui document 
progmmatlc de cltlre Comitetul j.lf. 
deţe~ de parl.00. Cu act>§ .ptîll!'J, 
seorelsrl'fl.t't.111 a dat o apreoiefe J)Q.. 
zJUvă moch1.lui oum. zi arul nnstru 
~ tr~tat mlLlUtu.d.lo.ea de p.·obie:t)e 
1zverite din :Ex,puner~ din .1viE."'1-
l)rîe a $.ect'e~rlll,'Ul ~~nerttJ itil par~l
ClulUJ. 1:0,vru'uşul ~lcbtae .J<!.o~cscu. 

lo prezent. intrea~ noastră m~ 
ClSJQ,ţ~e JŢşi mn~ificA .e!Ot1i),.lciile ~n
itu i.T!Itap(lu1rea rPTct cu \Punct a 
Br'Qgl1~Jt!11.IIJ ~i81 etabP?ia.t i'D 

,i.ri,tiîntpi!ll.area O:mgr,esuJldw XlV-lea 
-:.1 prui\:ldudul. Am .rp:llb11iea<t deja o 
1:1ul·tă de ecţt1tălilra1,e .si WlJltmit.arli ~ 
e.aye au to.st şi stn;t t11alnte ~dcl·le
to1·tfl pen.tru domenfuJ eoonomlc, 
ale do.cumentel<)r p1·<1gi:1rmatlce 
~cordind ·Un spaţiu mii!. larg. re.'111"' 
14\!il'l ·eMemptar.e- â plnnul1,1~ 1n ln· 
duslrle.. Sist:ematiic apar gn1paj.e 
sub genericul - ,,Panoul <le onoare 
aJ fapte.lor munoitoreşU". ~l1d9 
publîcăm l.nl'91:maj1f de lacg • 
inter~, i·etatli.ri Jn dl,11eJ::li dlo 
mori . inlJTepdnde.rn doJjene, 'Ltc.r-
portQJe clln i-ntrecerea .şQcfaU:t-
tă . Rl~iciim totoda'.ă pe un 
Plâin ealltatllY. Si.weri(lr aotl1Ui11ea d:c 
presă ~utb· gene'J"lcul ,1F..x:igenţe ale 
.aecenhu\ril caracteruluJ intensiv · a l 
dezv.olltrH ec.~omice în etapa oe· 
t.uali\" - cu ă~ritle lbfsă1>tli.ml

.n1,11t'l. t.a: :rtlbr.lca ,.Expo.r.t'u l - o
biectiv priol'ilar ' ' lintcns.l.L'tclm a-
1mli2cle şl 1~'tările d in uru.tă-~I. 
Al'te rl,(l:>rkl d~n dom&1i\l l U;1di1swlei 
cu 4'+~4 a.!ldlentuJn ieitit.t>r.i. ~int cale 
i.ntiluJ.a-tc : t,Invt:..'Sliţ.iUe a.nuJUl 1989 
- în funclie la. te.rmcn" : (iru'&r-l
·că de ~n.a1;17..e şi ~fll!)'heţ~ e::i:mon;iiI
ca c;1,1 ap11.:11l·.tJ~ .sit.pi flJTlinrtJli). MEfl
mentu - .ex;presie a compc.t-enţ.cl 
şi -r\l!!pu:ncled i m uucltor0$U1' (sul{-jl 
<le ~H\I~ şi rc1~or!3Je '(lin ln1re.
pţl11deţl·X. 

Su·b, gcnerl1oui „dtil.odi ruodB-
mentaJe a,lc. :,,Epe>oil McGlae. 
Ce~11şcs(}u»9 f!)?-am prâ(?l'.1.,c; 11îi pu~ 
blit%'i'IJ ,µn ţlCU,u ele ~pdrt3je. l·n
s<'m.l'liiri şi pagfn.I spei-fale. T~1tad.;;L
til .a ~pilrut o sul t>ă de poi.-trete 
in.c:t!:vidunl Şi •ool~!iti've ale f.rup
taşllo • munci! clin in,,clus'ţrfe şi :n~ 
ilm pr~us s~ 1P,'ierii,m pa_glni sp~ 
c i.ale şi ipaginl deuble tn clnsfoa 
Con:gi·esud.ui al *lV-lea nJ .pa~·~I
d~l [~l, ~~i~ţe ~19~l;pti\l~lor -r~
m1,µ:I eeoJl~. munlciiplului Cra,,_ 
i{)Va şi 10o.lj1ufoil inidus.ll1•la1 in 
„ Elpci00 tlltlc3liac Coaiu.şe1*::u u . 

_ ln domenJul ~ricult-ul'ii, cdloo
nwJel~ pnbllcnoo pun în evidenţi 
hl6tlull O'!i,01 Se tfnit~ule$11e ppllt®a 
3gl'âtă :i. parl!kl,ului. obfoc.liv~l~ 
'11o11 xe.v<ll ut ii aiiţl'ru·-0. . i;tl'1i1h.1 d t 
1un'dmnen M>te de tovar~uJ Nlco.lâe 
Ceauşescu. !n clreva pagini s.pe-



Dezbateri profesionale 
spirlt'lll t·evolutionar propriu zla
rb.1.ului comunist„ n e sll'ădulm :să 
rldidm la noi <:Ote de ex1gentii 
inlrcaga nonstni o.ctivitat~ sii r.a
cem dtn publicaţln noostna, o ~au
tentfcâ idbunA de d&b11tere, pe 
ba.ul: de ai-gument'e aonvtngătd3 t'(!, 
a problemelor actuale a1e dezvolt6-
rll soclelittll noastre. sparlndu-nc 
cootributra ln mobilizarea oarmml
lor muncii în vasta operă lni tlat;l 
şi condusă de partid de făurire. o 
societ-l\ii socialiste multllut.eral 
dez.voltate şi inalntare a Romănîei 
spre comunism. 

clole. sub g~nericul „Agricuilura 
Doljului ..,_.. llrl!"tent şi 11crsJ)coli•;li ". 
se va 11u1.Jili11l0a evolu\ia ln~">tllll • 
t iJr In clomenlul m<.>tlemlzaru. chi
m.izllJ·ii. lucrări lor de imbunitlfillri 
r und a.re. consl.Tuirii d e caµ.-i-cltâ\I 
:1.iAtehnl ce de t ip Industrial şi .alte 
objţ:ctl ve meni te să cletettm!ne :>pu
r l re:i permanentă .ri pr<lductlel a
grico le \•eget:.lle sl ~mim.ale. 

t;a ru.brLoo eu aipar:i lle biilw1arll 
1n1.111u!Jl.t.ă ; .,ProirramuJ transfor 
mllrli naturii de ln proiccl Ja rcn
tuaic". abordăm Pl'Obleme de IJ!lz,1. 
de co\•ii:şlioare lruemnl'ltate. liÎ n:iu
me redarea supraleţe1Qr ptanillca
lc în circuitul arabJ.1 şi oreşlc:re{l 
suprare1elor cu.1 LLv.ablie : in fâ,p
Lulr ca pt\>gt"-0.mulul de ors~z.iire 
u t.erJ to1;J.U1 llJ! şi or<.>.şlet-ea !e.rtiliilâ· 
1li i;plului : popul<1rl7.ill"ea slst.?mc
Jov de agrlCult urli :-;peclnc:e di ' ...!~i
te:ur categorii ele sol : nmenajf.r l 
de ldga\ii. de.sccllrl, prevenirea şi 
r omb.1tere.n eroziunii soluJuf, exe
cutarea .lucrănUor agropedosmelfo
ruth·e e tc. 

Temele p1'incJ,p:ile ale µaginllor 
spec-la~e din 1utr!.::-ull u.r!î 1:17.e.UZH rl
dlcairea poren1101u1111 producl!iV 'ol 
rorrdul1,1l func;or. pri;imovai·t.>.3 pe 
scnrit 1:.ir gfi â tchnQ!o;!iilor moder
ne de ln.a.ltll e!licien1iî şi mndnment, 
ridicarea .pe o trc.u,ptă cal!tailv-ru
~rloa.râ a 11oli re\·oluttl ~rare, 
punindµ-se in ccntrnl aie:ntiel omul. 
- rautor decisiv ln sporirea r:m
dsmenie-lor lla u nltaten de supru
f-0tf1 5) pc cap de ianl.in!ll. 

Sllb g~erlcu.1 : „Proiectul Pro-
1erarnuJui- Dircollvli şi T eu.:le peţt 
tru Congresul a1 XlV-lea - in 
d1•Jt:bnterea comunişlîlor, a inb"cgu
lul popor-" am public.al $i publicăm 
mnteriale vizind c~şlerM rolului 
conducatior al parL!<lulul, lntărl.rea 
rol ul ul stam! ul. al organismelor 
tlcm(Jql"aţiei mundt resU-revQ1ulio
na,11e, i n,r§.J)Wire..'l conseoc1Venlii n 
pnl'Tlie~pl w1rul edl f),cartl soe1allş!mul u i 
cu poporul şi pnntru popl)r, ln uc„-st 
M'ns. ne-am \Pl'Cl!PUS ~U1~1 ~ 
numeroase mese rotu nde $i :i altw 

nc\iuni cu car.icte r !}e dezbalere. 
Tnu·e 3cesl,en nu apărut snu ur 
m~aJt.it să aparii cele mUlu· 
late : ,,Organlzalll de parUd -
deplin linplicatc in ac'l41unlle tţe 
modeml1.nre a prllduutici'' tdc~ba
tcre). ,.Progresul tehnic. - la te· 
mclia creştt>.r~ mul accentuate a 
ofi cien(el economice'· (masă rolun
dă). ,.Pcrma.nena. pe ordinea de LI 
- ptu"fecUonarea s tiluhti şl meto
clelor de muncă". 

L1t J"Ul:>rioea „Aru pcs~ limp 
-15 de a.n i d~ tu '.ltcvolu~ia cl in Au-
IPJJţt 1944" am publlc!lt rcwr· 
tnje, pagini i.peeilfle, edltOl-rn le 
şi alte mat eriale cu Inrgă :Hltlh.m· 
lll ln 'Publicul cititor. Un m!!J't' n ,1-
măr de pagin.I specia le ap~r sub 
genericul : ,.De ta CangrcsuJ ni 
IX-iea la CongTesol al A"IV-te,s 

a l P.C.R.1
', Ulnd abordate cu 

p11iol'i:t:ate !Probleme eCl>nomke. 
N c1 i tolf cel ce muncim Jn zl:l rul 

.,înainte", asemenea luluror lucră
lorllor din presă, t.răim plenar senti
mentul de proLundfl rec~tin\ă ce 
n dat-orărti ilust."uJuJ con.dt.lciitor al 
p3rL!diJ.lul şi s ta(ulul pentru [aptul 
<:A in ~~unerll.e ~le de. inestima
bilă valcmr e tt.'Or~tlcil şi prti.zllcu 
n Jint~grat de fiecare ~tită 10 loc 
de ch"!Sle şi domeniul 1n care, cu Luc:lian TBIŢA 

Implicare tot mai activă 
În ridicarea gradului de: cunoaştere, 
de cultură al oamenilor 

„ "\ l"ll - (. ' . • . • ' 
ul..., lllL t 1 

· ' : ~; 
~ 

Porntnd de la ndevarUl cit pro
gl'csul sµclqJ, lnclusiy cel al con
di \lel Ulllabe1 nu cons\Jtiul e un epi
l~nomen, adică nu urmează. in mod 
me<:aru~ de lu st.ne, progi:esului po
liUc snu ~()nomtc, Te7.ele pen~u 
Cungrasul al XIV-ten a1 pru'lldului 
nostru constau& cu, „deşi s-au ob~ 
~lnut o setfe d.e rezultate pozitive, 
in al: th•ita.tc.a politlco-idcologlcă se 
manitesti\ o nnumlti\ .r1lmînet'e in 
urm.ii f11fA de dez,rottarc.'I> gene
rali\ .a !or(elor d e produc11e. 
tu4ă d e dezvoltnrca socicl:iUI in 
g-eneral". ca urmare. un c:i
pJtol apart~ este consacrnl lntemi
!lciirll actlvi tti~li lde.1loglcc, pc11i
l\CQ-edµcaitlve, <.Ic formare a omu
lui .nou. de clem.ollnr-e n ~rml\liul 
do cul t.ură şi cuminşterc, ele rid l
ctl'l'e n ni vclulul conşu 1n1~ socin
Uste, revoluţionare a int~u.1oi 
PQpor. In acest context r se cerc 
presei „s:A-şl perrec4ionue şl stl-1;1 
imbunAlAlea!!că ncilvltntea, să-şi 
asume un. rol mal aeliv ş:I mal lm-
11or~an~ in bun.a ouno3ştere şi ln
lclegcre a pr oblemelor 110tuj\le ole 
dczvoUkll soclale. in dezbaterea 
largA a acestora ( ... ) 

tmr-adevdr, pri.ma condlUe pen
lru o dezbate.re arurUtică în.."pl-esă -
şi nu numai. -este cunoaşterea pru
blemci indisc1Jt ic, respectiv n cauze
lor ramlnerti In urmri :t conslinlil'l 
W<-inlc. Oplimi'jm ul fllozont· şi ir.tu· 
rlc al ic,leelog!oi soola"liste nu con
cnpe aceosUI rllminere fo urmă 
dcept o f11lalitnl~ şi, făru a olidcn 
pradă unor iluzii voluntariste, în
cCllrcli mode.lllrea relat.iei dintre 
fnc.tol'll existenţei sociale şi tom
ponentele rundamentale ale con-

ştil n1.el sodrue. FllrA indo!:illi, llpsn 
oe răspundere, de bună gospOO.â
n re a avutiel sociaJe, indJscl,plinti, 
delisa.l'ea ş.I negll~enţn i n munaâ 
nu po1 Jll eradlc.ale prin!,r-o nc\.lune 
pubtfclstlcă, el pl'-ln vel'i,flcarea şi 
CQl'ectarea strucludlor dl.ll cadrul 
dttt. adi<:ă. a aspeclelor ce generea-
7.i\ asemenea .manifestări. t>n1· Uu'ă 
a se substitui !actor!Jor de decltle, 
presa poate şi tttbule s:f eontrlbu~ 
J.a elucida.rea acestor aspect.e. prin 
refJec~rea concretă, operativă n 
reali'\'.lţ1'1, pti h evi'ttM:~h. cr.ilic.iJor 
rtn'ă adresJI, Ptil·n renunţa~a la un 
verbaUsm s.terl1, căutind .să con
v ingti oamenll de justeţea un()T 
Idei <le care el sint de mult con
vlnşt 
Zl~rişlil braşoveni - din faml-

11.:i cfu."Ora roce paJ1te şi colecLivul 
supl.ăllllÎ181 Ulu I ,. Karp1Ucnrun~b11.u" 
- se st.tih,'\litcsc sl\ rez.o1ve in ~n
d ii li c.i t. mal bUil\e sA rcl;n!Jle ce re
vin pT<.~I nQ:JSlrc in aoUvl latea 
politico-Ideologicii de I Ol!i'nAl'e a 
omiJ.IUI nou. Ne bucură su~uJ 
paginilor c:on.sncrat.e pl'oblemnt.icil 
economico-sociale din rotld.Janu.1 
~ Drum nou", al de-hbnterllor Ideo
logice dln J"e\•lsta „ Astra", al arU
cotelor pe ~me de ştJin\6 şl te1'
nlc.il di!Tl: s&ptâminalul „BJ'l;i.ssol t.a
pok··, Ple cl11d de lâ ccrln.\u de a 
ne asuma un rbl tot mai activ !n 
rc7.olvarea probfo:nel<>r. tle a cu
nM.Şte aprofundaL l'M.litnţile con
crete, 11oi ne-am Implicat eteeUv 
ln spr!jlnlrea rorurMor de organl
i'..a re şi înd r uma.re a manUesUlrllor 
din cadrul Fcsllv:iluJui .naţional 
•. Cirntarea Romi\niei". De pildă, au 
Av,ut loc schltnbUl'I de CX,pel'ienlil 
4!!e fol'TllaWlor <.'Or:i.ie 1iln Ţarn 
Birsei, urmate de mese rotunde şi 
dezbateri pubUc!stice în -paginile 
săptâminalului nosLru. Acestea au 
avut ca- rezuJtal s:tab 111rea unor le
găturl bene Llce ÎIJltre Uniunea Corn-
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Dezbateri profesionale 
pozitorllor din R. S. România şi 
une.le !onnatll de frunte (corul de 
Cllmeră <lin Rtşnov1 corul bărbii.lese 
din Codlea ş.a.) , a.cestea contr.iblilnd 
la ridicarea ni velu.1.ul de Jn±erpre
tare şi la !nnolre.a repertoriilor. De 
asemenea, s ...au l"eallzat, dln lnl \la-
1.lva ,redoc\lei noastre, douA inUl 
nlrl &le ton:n.aţlUor ele !Mfarâ d in 
judeţ 'la care au participat aU1t oele 
mai modeste, ca eea de la Şercala, 
cit şi o asemenea !anfnră l mpunil
tom-e cum este cea a garnizoanei 
militare din .Braşov, dor mai s:es 
compozitor!, dirijori, metodişti etc. 
Inttil.nl·rlle ll'U cont•lilbul't 'la •imbu
nlităţlrea ncUvllătll acestor fanfare 
şi, Implicit, lu creşterea audien\ei 
in mase, a rolului lor cduCAliv. 

De asemenea, organltllm periodic 
lntilnirl. cu ci tlto1•li, la ~:\re o.articl
pA şi poetl popul.ad 8lle căror crea
ţii văd Jumlna Uparulul tntr.:o ru
brlcâ specială. (Anul trecut toate 
a cest.ea au rosi re.unite într-un vo
lum, care a apbut la EdltuTa Da
cia, epulzi.ndu~~ foa:rte repede dtn 
Librării). Ne-.acn ifnplicnl şi i.n or
ganizarea şi orientarea con!erlnte-

Exigenţe publicistice 

lor 1n limba gc.~mană ce a u 
loc In cadrul Univc.rsiutţ!:i cullural
ştiln \ l flct! dm B.raiOV, contribu
ind ş! pc aceastli culc la ,,lărsl
rea orl~ntulul de cunoşUnţe cuJ
tural-ştuntWce - condiţie lmpor
tanti a Ubertitll şl d.emnttA'll 
omului'". cum se subJlnla2ă tn 'l'e
zele penttiu Congresl.11 al XCV-lea. 

Cind, tn anul 1082, săptămlnaluJ 
,,Karpat.enrundsch.au" a ros t dlsllns, 
cu ocazia lmpltn1ril a 25 de ani de 
la aparl1le, cu ordinul „Merit.ul 
cultur:il " clasa I, nm slm \lt cu to
ţii. t.'U mul tii buct.1r ic şi ~uU!\!11cţie, 
increderen Pt1rti d'uh1I Comunist 
.Român, a secretorului său general, 
tovarăşul Nicolae Cea~escu. in 
tor1a noastră de muncă, angajată 
fn moblltzarea. oamenilor muncfi, 
tnd.lfere nt de nnt101U11llate, ln vasta 
operâ de !aurire a societăţii so
cialiste m ultiJatenal dezvoltate şi 
inaintnre a llom!i nle i spre comu-
nism. Este o încredere care ne 
obltgtl ~ i, ca at.:irc, sfhtem hc;t4rf,ţl 

să o JusliCicăm ~reu. 

Wotr SCBUIJLER 

ale formării 
educării viitorilor speciali~ti 

ai economiei naţionale 

• 
ŞI 

(Comt~uaTe dfn paa. 16) 

tlt.orJlor cu curentele de Idei şi 
orientări tl!Ozofrce ctin lumea C()D
temporană, astfel înclt nceşl111 sl'l 
poaUi oricind da o replică fermă 
ntacurUor Ideologice şi lncercârllor 
de dezbinare şi învr4Jblre a :>am e
n llor, a Unerelut1..11 şi a POpQarelor. 
I~eea centrală care dă viaţă de

mersurilor noastre publlclstlce ESte 
cultivarea tncre<lerli n elimitate în 
vlltor, în destinele comuniste a1'? 
poporului roml n. DevlUI care oe 
călAuze,şte este ca ncllvHoten pu
bllclsticA să !le oncoratÂ .fn ·con
cret, în tumultul vieţii colecUve
lor uni veraltare, urmărind în per
manenţă depistarea orlciirur Indi
ciu al noului, iniţiatLvel, viitoru
lui, entuziasmul.ul, competenţei i;I 
etortulu1 colectiv. Ur'mlnd indern
nurlle secretarului general al parti
dului de a ne situa mereu tn mJe
zul Luoerurllor, munca noP,tră nu 
este o oglindi rece a ceea ce se 
tntimplă tn spa,tiul unlvers<tar. 
miza Ql>aStrn lUnd tocmai. sens1bt„ 
Uzarea conştiinţelor, susţinerea u
nei profunde pledoarii pentru Carţa 
şi unitatea colecUvelor studenţeşll. 
pentru asigurarea şi pAstrarea d l
malul\J11 spiritual de formare şi a 
flrma11e a tinill'ulul specralist. l affl 
de ce, nu am ocolit in paglnlle 
tipărite cazurile de delăsare sal.I 
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blrocr-0\le, de Indisciplină sau ne · 
seriozita te, de nepAsare sau super
fl d alltnte, care şi-nu racul loc in 
~Uvltaten lmor colective de st1.1-
den1i s:.i\J C!ldre dltlaottce. !tării 
os.tento\le sau veleitarism, s-a In
tervenit to mod energic penlru 3 
preînlimpln.a sau sancţiona orice 
aba teri de la normele vlelfi \ml
vet'sl I.are. Respectul pent1•u ode.vâr 
şf dorln~a de n-1 educa pe !ltll
denţl, pă.s\rnrea slmlUlul pollUc şi 
a nderen\el la real, spirit.ul critic, 
constructiv, aiitudlnea C.ermă fată 
de llpsurl, faţll de psslvltate şi 
cleveteall'i, faţă de• dlletan1lsm şt 
oportunism slnt constante care dau 
substanţă scrisului nostru de gaze
t.aTi comunişti. 

Crezul nostru este :icelf.l al tu
turor gn1.etarllor pe deplin a nga
jaţi, cu gindll.l şi (opta, în 1maşa 
constructJe a prezeJ)luluJ, iot ceea 
ce facem Uind indisolubil le&u.t de 
lnepulzablla jncJ'edere în ·for~ele 
creatoare ale paporul ui pe cace 
ne-o lnsutlă viR\a, gindlrea şi ac
tivlbateo erollhti în~1•e eroii nenmu
Juf toval'â.şul Nicolae Ceau~escu. 
sub a cArul conducere incercatll 
v~ni urma în glorie C!llea !llensă 
de papor spre Cericlre, Jibertate. 
pcogxes şi pace, pentru făurirea ci
vlll2a\lel comuniste în scumpa 
noastrA patrje, Republica Soclalls
tă România. 

Punct 
" ş1 contrapunct 

O contribut ie 

meritorie 

Este bine ştiut să cer.cetă
tor!J de astAzJ al Istor iei pre
sei româneşll nu pot sA nu 
apoi~, tn i nvestigaţiile lor1 
lu colooţia de peste doull de
cenii a revistei ,,Magazin i.s
torlc". cu atH mai roult vor 
u·cbul 11A !acA acest Juc.ru 
cercetătorii de miine. Fiindcă 
PQpulara ill'Oastrfl revistll s-.a 
sh'lidu1t să oortttibuie, incă 
din intilul său an de apariţie, 
la elucidarea unor <0specte 
mnJ puţin c1moscute ale e
volutiel publlclstfcil noastre 
de-a l·un11uJ <:'el~r aproape , 
douu Se{)Ole de eicisten 111 a el. 

Tală, ca 1111 nu mergem prea 
departe, in numărul său din 
august intîlnlm, in acest do
meniu, două articole d.eoie
blt de interesan~e. Unul, t;le 
sirHez.ă, „Presa în UnUle de 
foc ale Revolutfei „, sub sem
nătura dlstlnsului nostru co
laborator Constantin Antlp, 
care îşi propune sfi demon
streze cli vin r etl'ospectlva iS-
torlcfl prilejuită de !mp1i
nlrea a patru decenii şi ju
mAtale de la actul crucial de 
la 23 AUl{IJSl 19'W", presa 
romflm\ ,s"lll inscrls cu o 
contrlbutle de preţ la pregA
til'i!a şi reall1.area acestul 
moment fundamental al d~ 
venirii contemporane a pa
triei•·. Celălalt articol, „BadJo 
Bucureşti lransmlte un co
mun:lca\ Important pentru 
tari„, semnat de dr. Eugen 
P reda, este tn parte Inedit, 
adu_ctnd în lum1nă nol fap te 
în legătură cu unu l clin mo
mentel~chele ale pregiHlrU 
şi desflşurârtl insurecţiei ar
mate româneşti ; dltu7.area pe 
cn1ea undelor a documen1elor: 
sale de buză. Articolul se 
constituie şi într-un frumos 
omagiu l'ldl.l.'> lucrii'to11llor M
diodffuzi\inii. care-, c:u pre\ul 
vleţU, au colaborat la fntăp
lulrea Revoluţfei dl n August 
1944. 
Aşadar, o nouă conlri.buţl·e 

meritorie o colegilor nl)ştl'I 
de la „Magazin tstorl.c" 'la 
valoo:illc.area bogatulul le>iaur 
pe care ii rep1:ezlntă presa 
rromil.nA. 

C. T. 



Presa românească in tranşeele luptei antifasciste 
şi antiimperialiste, pentru libertate naţională 

şi dreptate socială (li) 

o 
ÎŞÎ 

-noua 
croia 

-era 
drum 

tnJălurarea de Ja clrma lării a 
guvcmuluJ dictaU1rn a.n.to.µqSclenc 
deschidea o nou~ eră si in istoria 
presei romăneşll. Zaţwile publlc.a
(lllor de extremă dreaplă. c1.1 orien
tare t:ascibtă („ Porunca Vremii". 
„ Bukaresler Tagesblall ", .,Bukares-
1cr Woche~ s.a.) erau azvir!He in 
cazanele de topii plumbul. Presa 
comunistă. sociallslâ şi democrată 
l~ca J~ l umina zilei. ang84indu-i;c 
vl'gu·rQs. cu o neasemuit,ă furti'l 
combativi, int.r-o bă.tiil!e npri.gO, 
cicsch1sll m1polrlva tortelor inlunc
rlcului. oameni care. în anii grei 
ai impotdvlrii. înfruntaseră cu dir
zen1e teroarea oentru a duce tn 
ma,<:c cuvintuJ adevărului . păşeau 
cu holărîre, folo11ind condeiul ca 
armă, o.e baricadele !lerblnll ale 
lnsureclie1. pentru ll'lumtul de1>lln 
~i lrove.rsibil ~ nc~lela. SI. ~Lături 
de el. sub faldurHe drapelelor IUP· 
lel 'PeDlm Hbert&te şl i ndependentă 
naUonală, imootrlva COln:?pitorllor 
hlllerişt.I, păşeau tn rapt- toţi slu
Jiloril cinsti\! al presei romane<:tl 

Firesc. de la sine in{.eles. 1nliiul 
mijloc de in(ormare. care. in noile 
irrrprejµrărl. tHl a v.fnl.at în l1.1oţi:i 
deschisă iJnpoll'lva duş.m.ant.iliu\ a 
Cost Radlodlfuzfunea romi n l . 
După o teme.Inică oregătire si a 
vertl?.are prealabUă a ascul
lălorDor. in seara iniei de 23 au
l{ust UT44. la ora 22 20. lnceoea di· 
Cuza.rea Proclamatfel r~ga:le. al dl· 
rei text :fusese elaborai. în t>TOl ('ot 
de cAtTe l'eprezen'lartil al Patiic\u· 
lui Comunist :Romiih. dezbnlul cu 
lmpu.ternicltU Palatului 51 defln\li· 
val apoi in cadrul a două sedinte 
ale ma.lorllălli parllcipanUlor la 
pregătirea lnsurect lei'). P rocl<J· 
malia vestea tării si intregii lum\ 
înJlllurarea dlutaturll militare. f a.<1· 
'1lsfe. incetarea a cUunllor mili tare 
impotrlva Nattunllor Unite şi lnce-
11crea lupl~ i comune a armatei 
române, allturl de forţele coallllel 
nnUhUJerfste. 11entra api'tarea ln· 
dt>ncnden\Ali naUonale a tlril sl 
eliberarea plrJll d e nord· \·est a 

I) Alarnl n .lstorlc, nr. tVU70, p. 13, 

TransilV1lnlcl allali1 sub ocupaUa 
hlllcrîsto·horihystl" ~). 

Cu aceeaşi voce solemnă, craini
cul porlurllor de radio româneşti 
a transmis. in conllnoore si cele
laH~ documente de bază !lle Corţe

lor lnsuncUonale : Dc.claraUa no• 
ului gu.vern, Decretul a c amnb1tlc 
generilIA CpOHlldi. mllil~rii şi a
gr11,ră) sl Dcqreiul de desfUnţare a 
lagărelor de concentrare. 

Aceste documente aUrmau cu 
cJarlta~ reslabillrea suveraoilAtil 
şi independe.n~eJ oolitice a Uril. 

ZJ 
Z3 

august 
august 

1944 
1989 

hotârirea noas.tră. a roma nilor de 
a le apăra cu armele în mllnl ; 
„Poporul nostru lnlclege sA fle 
singur stăRin pe soarta sa („.) . 
De· curajuJ ou ca.re ne vom apAr" 
ou armele ln mitiA ind~endenta 
impotriva. orfolrul 1Ltentat la drep
tul nostru de a ne boti.rt singuri 
soarta depJnde vlllornl flrll noas· 
lre". ') 
Nic.iodată jn istoria de pin! a · 

turu:i a radi odi!uZJunif româneşti 
cuvintul lan~ot in eter mt avusese 
atlla forlll de inrhu·lre ca ÎJl noao· 
tea aceea de 23 spre 24 augusl 
1044. Ştlrea dobo1·lrll dl<:taturil 
mfULaro-!ascl!Jle a general, in Bu
cureşti ca si in celcJalte loc.alllă ti 
ale tilrfl. urt entuziasm .sţreu de 
descrls, cuvlntele. oricl1. de mA· 
iastTe, peputind reda in int;regime 
realitatea. In clină noarste. sfidind 
orice prtmejdli. Ier .acestea existau 
realmente. multlmea a ie.$rt pe 
slrAzl si in p1ete. manlfest ind în
delun$! în sorlHnul unui act de 
vo.intă pollt1cA !liră precedent tn 
llrtoria poporului nostru. Un act ce 
marca efectiv o verHabilli platrâ 
ele hotar. un moment de insamn~
lale cu adeviirat de răscruce 
inceputul revoluţiei de eliberare 
socială şi naOonall, antua11cJstl sl 
antllmpe:rlallsti din RomJ.nla. Iar 

21 RqmAnlJi III rA11.bOlu l a n tlbllltrl.tl . 
Editura Mllllarll . Bucurestl, 111'8, p. M. 

3) n ocumenoe privind b1torla mlll lll
r l a popor ului romAn. w t. I. Edituro 
M Ultarn Buourcs1I. tm. n . cS. 

soldalli. subofHerll şi oI.lfe.rH. ln 
Capl mll!t artl tuturor comanda
menleior. unlt:i lllor sl subunllăll· 
loi:. indlierenl de circumstantele 
in care se dseau. au considerat 
proclamaUlle drept ordin - cum 
şi erau d<l Qltmlttterl. Ei ati t recut 
Imediat. cu p PW>mpUluditle de-a 
dreptu] u lmltoare-. la aeUunt d e 
IU'PtA holările impotriva hillcl'IS· 
i llor. actlunl rprc au căplU.al în 
scurtă vreme un caracter general. 
cuprlnzind oractlc jntregul te.ri· 
tor lu al \'Aril. 

Merfl.3 relevat, de asemenea. cA 
tn executarea LntocmaL lnlr-un 
Ump record. a primelor operaUI 
mt!m1;1re de nnverA1.1rl Impuse de 
gJtuatle - ln primul rind Jlcldda
rea tortelor inamrce dln lnlerloT 
- vitejLi noslri ostasi s-au bu<?\l'rat 
de un sorljln variat şi substantJ11l 
din parlel'l oooulaUel. Alături de 
el s-au aflat de l.o fncepul in focul 
marilor inele.stări. muncitori. tll· 
r~nl. inte:lcclu:i.11, reorezentRntl a l 
al tl'.\r categ()ri'I sociale. 'l Şi, binn
inteles. pre!sa românească. ln calJ· 

~I Con"''~ntln OJlr~ou 1111' ce:ttl!ll!'~u. 
F lor ian TucA. Vasile. Mocanu, Arm•~ 
rom l nl tn Rl'\'Qln\la din Jhţ- u.J I 144-'• 
r.l\ltura Polltlctl, 'Bucure,u, l&S l , p . tt>-
9:1 
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Din tradltllle progresiste 
ale presei române,d 

tatca el de cronkar rr<:lel al llnor 
zile de JJeuitat. dar mal ales de. 
mobilfaalor acllv sl ardent al con· 
ştHn\elor descătusate în lupta 
dreaptă şi sfinlă pentru liber1nlc 
m.1t ionalli şi dreptate socială. 

la lumina zilei 
In zodJ ?:ilei de 24 augus~ 19'11 

aplirea PJ."lmul numlir le~nl a.I zl
arulul „Romlinia Uberl", „cel din
til zlar IJbcr lntr-o noui. Românie ... " 
- clUm avea slH numească, un 
an după iS'l<>&loele _eve.nlmenle, 
Lucrellu Pălrăşcanu . ·') Apărea. 
din motive întemeiate; in dottâ va· 
l'l!Urnt.e. Uina Upărllli în s lrada t.a
Ună alia ln tipografia din Sărin
dar,' dar, in esenţă, ~două aveau 
acelaşi con(lnut tematic. Su~ ge
nericul oiales cu lilere de a!is ! 
23 AUGtlST 194„. R.ASTURN'A

REA REGIMULUI HITLERIST 
DIN R()i\IANIA ''. tn centrul pa
gillli. ttancatA de documen~e 
transmise cu citeva ore mal ma· 
inie la rad\o, era inserată ,,Decla
ra$..la OoDJllelulul Central al Par
tidului O>munist din .Romlnla." 
Penll''ll întila oară, dupli două 
zeci de ani de ad:incă Uegalilate, 
răsuna liber cuviJntul comunlstllo~ 
l 'om6ni. Dl!uzată .Jn aceeaşi zi ş1 
la radio. aceasl,.a înfăţi$a limpede, 
rl'isplcal. obiectivele imediate de 
octiune. toate 'de la'l]! lnlcre::i na
Lional. stablllle incii din sc.J;>t.em
brlt> 194.I : ,,lncbeierea lmedlatl a 
armlstiţluJul, scoaterea Rom&nleJ 
d in Axll şi cur~'irea terllorlulul 
romltlcsc de ocupaţia bltlerlst.i. 
Jnslaurarea unul regim de ckco· 
twi şi llberiiţt pabllce •.• ". „tn 

&) Bonilllla llbarl, 24.0ft.1&4!1. 
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clocnlr ca lnevUnblJll cu Corlele 
hitlcr ls~c - se s~bllnia mul <Ie
parte in Declaralie Par tidul 
ComuniSt din KomănJa, cheamă 
mu ncJtorJmta, ţărlnlmoa, lntel~
tualUatea. şi toţi cetAfe.nil Româ
niei la luptil fără crujare, cu toate 
armele, impolrlva duşmanulul de 
monrto al poporului român, pentru 
nsiirurarea vlltoruJul sAu." far ;11 
editorialul ronsncrnl marU insem
niitătl a actulul săvirs\t in a.iun. 
se scria : ,,Ziua de .23 Auj'USt 19!-& 
V"- rllmtnca ( .•. ) hll$uru~\" e u lltca::o 
de foc in cartea de aur a Is torici 
l>Oporu luJ român„. lntreaga natlu· 
ne era cl!smaUi să sprijine „din 
tot sufletul cu to1tfl'l energia, gµ · 
vernul eiib~rlrU naţionale", pentru 
a .,ciştlga astfel p a.cea dnaptă„ şi 
„dcsii\tiJ'ŞI eliberarea". 

t n aceeasi cUmlneaHI apărea ~ 
,...Libertatea", sub1otalulat „zlar de 
Jnformatie şi lupt.A soctans1r. 7.l· 
arul publica, inf;re nltel~ ma'l:fes
rul adfeşat lării de Pacl.ldul Soci· 
al-Democrat, in cuprlru.'1:11 căruia 
~ releva că „po~rul romln, tup
find de q um înainte alltori d• 
naţiunile libere ale lumU, in ttlin
fo cu Uniunea. SovfellcA. An1tlla şi 
S.U.A„ luptA pnn aceasta pentru 
insifi libert!ltea şt în.dependenţa 
sa ln Europa viitoare. Eliberarea 
A..rdealului de Nord. răpit prlu dici· 
ta tul faşclVC. de la Vlena. lrebuJ• 
$i n o risplata lmedlati a acesld 
lo11te liOIDiJH:şli ". 

Cum era şi d§? nşteptat, vestea 
nhlumării d lclaturii millt.aro-w· 
dste a st.iroll deruk'l în rcdactlilt> 
ziarelor buraheze din Sfirii1da1: $1 
Brezqianu. N.u pentru că nu s-ar 
fl Aiodft la schimbări. dar PUlinl 
sesizaseru imlnenla lor. Mate.rla
Jcl~ pentil'u a doua zi ,fţ1Scseră ex· 
pediate din vreme in tipoJtra11t
clar cele mal mulle dintre ele de
venb;crâ inulile. se pj!,rlmaseră. 
tn cazul 1.1>no11 ziare - „Timpul" 
si .. Ecoul", de ipildâ - nu s-au rl · 
dlcat probleme deosebite, cel mal 
multi dinlr~ .redact.qrll lor fiind 
oamcnf cu. vederi <ilemooraliac. 
uni! dinlr!'.! el comunl'Şti. tn legă
tură cu aet?asla iată ce mărlurlsel\ 
Ghe<>rAhe DJ,nu. redactor ln .,Tiţn
pul ". dar sl la ,.Rotnftnla libera ·• 
ilegală : .. Ziarul (,.Timpul'' - n.n.) 
trebulo să fle lransfonnat intr-un 
ziar democraUc . .M--am dus la re
d-acfo~·ul-.seJ. Era dl)tti l. Lremura. 
«Miine facem un alt zi.ar, ai auzit 
comunicalul de la radio ... „. Şi, 
deşi la ora a ceea ziarul !u.sest> 
nre.@Ut. am inl«'niil u.n~ll nou. 
fn set·\gr nveam unele reportaje 
in.lerzise de cenzuri\ ... Le-am d;lt 
in lucru. Red~lorului .rubricii de 
ştiJtf d<l la RaddQ l-am cel!ut sli re-

c~pţioneze _şUr11e 1posturllor nlla~ 
Peste loâlă pagina 'l am dat Ja ci,de.s 
1iUul „Rom:\nfa n. trecut alături . de 
Nâliunile Unite~. l nlr-un articol 
1·edac1ron,a1, t;l pa1i t cu meru. ne~
&ră, se scria: ,1za August a rntra~ 
io istorie... Dictatura a luat sftrşit 
~I o dutll cu aucasta am inceput 
oştill ld\llu imllOlrivB dU$manuluJ 
comun :i l ăturl d e Nn~iuuile Unite. 
Ne-âm' ;Llăturnt dei:l, incepjnd de 
ieri, marilor puteri democrate, 
nc-nm lntors pe drumul de pe caro 
ne-a :ib:llu l regimul dlciatorlnl•·. ~ 

1'01 ~azetarilo1· comunist! I ~ s-a 
daloral şf apari;l ia. inlr-o ~1"'!u.U\ 
ad.ecvu t!\. e.'Xcl"lont .odonlat:ă po.1.1ttc, 
a număruîul dJn '8Ceeasl zi al zi· 
nrulul •• F.couJ". Pentru a ne con
vil')Jte că asa stau Jucrurtle. ~'tP 
su.fid ent 'sfi, dtliln apreci.eren dată 
de cu'noscutul cotidian cvcnimcntc
lor de atunci : •. Z ilele prin care 
trecc.'ln :umm 11int hotli.ritoal'c -pen 
im toa tă istoria Românle.J. La 2;1 
August poporuJ român s-a all
ntat ln rindul popoare.lor iubitoare 
tlc pace, gnta sA .C-aeă foh1l pentru 
3 dobindl şi p6ntru a-şi croi o 
viafA nouă. bi2ollă 110 lndepcinden
(a nat ion ală şi drcplntc socialll ". 
Fireşte. lucrurile au m..ers mal 

greu in rei;loc( Ule ziarell.>r de mate' 
1 tra1 „Universul" şi ,, Curentul'' 
- remorcate filrl\ reLerve ele că
tre patronii lor. fa.imoşii S~eli.&:îl 
P(>pe.scu sl P(.lmf\l Şelca~u. la ca_-
1·u1 d lctalu ril an1~mesc1ene. Ei. 
î nsă . de teama ră..o;punde:B. rugi
sezii de mal mult timp pe:;
te gl'!V?itl, cl'\,1,rfi,npu-ş! al~i st~: 
pUil, mai sigurl clecit. cei 

de pinii alunel. ast!e.l incil şi 
cele două publicaţii s-au angajat 
activ în r1ndul celorl~le lrJbune 
de tlplrile pubUcă. adaplindu-se. 
cel putln în linii esenUale. cerir
telor momentului. De l:>ildă. ln 
„Unh•crsul '', pe lingă prlncit)alele 
clotumenle orie.late - apărute i.-ub· 
~nerlcul „România sti\pinil pe 
soarta el" - nu Cost înserate şi te-
11.i!'ărf scmnrncauve dl!st>r~ marea 
insufle\b:g ou care bucm,eştenli 
prlmiserli vestea rasturnă.r'ii dich1-
1ur11 nntonescienc st a aUilură.rU 
României la cpaJj tJa antibltleris.tii. 

Ln 2iJ a ugust s1-n re!ual apari
\.la şi „lnfonna(la 7.llel ". suprimată 
cu 11 luni in \lrmă. ca unnnre -
n~n cum s-a mal spus - a publl
clirll pamfletulu'I lui Tudor Ar~l\e't.I 

,.Baroan e". Ziarul se angaja să 

sprtJlnt> eforturile guvomul1.1i na
UO'l"lal. ale fortelor del'noc.ratlce. 

Gl Oheor,l{he Dinu D11rtc1uL'I d in Ml· 
lbnartl. l'Jd ll,1111 E:mlnescu. B\lcUrll\'11. una. p. 111. 



pentru (nfiipluirell mnl'ilor comnn
·d;1mcnt~ ce ~taleau atunci ln i ntu 
n,1(lilll'll rornnne. 

În spriiinul nemijloc.it 
al forţelor 

i nsur ecţi onale 
I n1 reaga oresă .l)o,m~ncascti din 

;1cc1c.: .111Je, Qerbinli. ş,i fo l)rilno.l 
i,incl cea ·l'evol,ilţ~fbnai!ii; _şi-~ cop
ccnt ral l cwt~ eforturile. io s1)1'iil-
1111l fo1'tc1or lnsw·e~~.fonale: penh·u 
pom?1e,l'a cli~ei·nr.~ ;:i ~l( 'de sub 
domll'lPlia h1lleri.slă. ,pe'i:l ~r!J al.1,1.1'1-
garea . ocupan tilor J'ascişb din 
Transilvania de ncn~d-vesţ pentru 
ci;>gţJ n,4area războiull!!J · ~ălu,ri d e 
Uuiu.nea Şo:vJetlcâ ..st .d~ ccilal\:l a
liall. pînă J.a ~.drot>i~e:a Germanici 
n~i.s!e. p~nttl.l ~~urirea upei p9i 
viet1, !Ml bune ~1 de+crn~ ·lile ,p:ll
mlnltul Romămci. 

în ,.Chemarea e.e. al P.C.R. a
drcsatii .munqltorimii •de la oraşe '1 
sate. inlr.egulul pop,or ~mân", 
publicată la ioc cenltal ln numtl
t'UI dh1 215 a~~ust a1 ~,Rominiel 
libere'', ~po~. n t;)slru era "chemll.t 
ca, „a.Utturi de marile nat-luni u
nite, a lia.ii noştri îlreşti'' . sa nucă 
• .lui>tn ·~entra alungarea armatelor 
ncmlCştî din ţarl st din Ardeâlul 
r1e Nord 11• 'E1-a sub:lin latA cu cleo

·s~b1~â preA~anţti ide:~a steinsei co
labodtri d'in l.I'.e · pcm.ul;;;Ui şi armată 
l n a.c~llmile de ~up~ ce st?. Durta\I 
fmpottlvă ·tortelor httlcrlste. „Lupt" 
cu arma in .nlinîi impoklya cotro-
11itorUor nemO a mce11ul ln ă
ccaslă cil lpA, .fl~arq român e un 
Mldat al României llti.ere„ - se 
atil.l.a rn ,.Apelul Comnnda mcntu
lui ioTl)la~iW1ilol' de JU\1tlt ·p o:tr.-lo-
· tiac''. publl11<1it ·in acelmn numiir al 
,,Rnmâoiei 1ib01:e", ~p)·imîndi1-se 
tiS\,t~l ou ma.X·lmâ clarJtate iinoer<i
Uvul num~nil 1 · al mom'entulul. 
„Ne vom a.păr.a. cu a'rlliel~ î'mJlotrl
' '" germaoflOl' care· nici de i1at;i. 
aceasfa n-ilti in~les ce înseamnă 
dreptul şi dreptat~. ,şocotlnd că 
tcroar.ea, ,şl.Dgura lot ~~· mal 
1loato influen~a voin~ liberi. a 
unul popor intre,ii'' -:- dă.dea glas 
acel.ul.aşi iri\petattv ed:ifoi'i.al\i1 CU' 
care se cdeschide."l· ·numărul din 2."1 
auJ:tust al ,. Unh•ei:sulul ". 

ou· deoseb11t.ă for~ de sugestte 
esle inf(lţişată. in 8iPl"Oape loale 
~inrele. eroica luolă dusă. de 9lilll
şil r.omâ.ni. umă,-r la ~mă1• c.i1 f pi:
maţiunile- patriolfo~- .îfriootclva for
tclor l:ti~tel'i:sie. „"Româiil• liberă•• 
a fost cel d·\nti·I ;1;tat' central ca~ 
a oglilfdit. inaîi la 25 august. a-, 
prlţţelei ~ncle~U!:ri c.e aveaU- 1~. în
ceplnd din zorii zHei d1? a!L ~lt.
g1-1st. 'tntre tl'up'ete române şi ger
mane dln Capitată sf .c11n imoreju
rl.mlle ei : „Qstai;U noŞtrl se bat 

Din tr•dlţllle prog,e•lste 
ale pfesei române,d 

ou furie. acum' cind ~tiu P.cntnr 
ce lupt)i. 1n• npăraFc~ Oapitalei, 
rcginumlule pe ilaTe Antonescu le 
consltlcm -«proprletate 11ci:soliali~ 
s-·aa distins în Jup:f:a contra ncm
tih>r l:>rin d inenic şi rn1lldUatc. 
Ouiburile şi defaşamcntele· nem
ţeşti din inter:lor.ut oraşului au 
re~ toate Jichlrlaie ( .• ;) Oapltala 
nom.liniei csle litierl şi absolut a
sigurată"'. 1-a'I' ~ntr-u•n ·al t ar~lcol 
ai)!lr'ut in' acclasi număr. se sub; 
linia clî " prelutlndenl in ţarA. unde 
ncm\U au atacat mişelCş~e 'ann.a
.ij\ TI,0381'.rl, CI lJU ~U putut-o jo• 
(rini;e. Armata noastri e stăoină 
pe silua~ie". O ed.ltie specială 1nW Î,I lat~ ,,Inform~1111-'. aţ>llrultA in 
4ceea:şf zb :venea ~li ~talll inla
t csante: .,Da Prinntar (uq ,,hotel 
clln; Capitală - n.n.)' la Comanda
mentul g-_erman aln SpJalul Intle
rumctcnici, la ..aeropoMµ,11~ Bănea
sa. Otopeni, Popeşti-Leordeul, Pi
pera, cele o1lev~ mU de ofiţeri Şl 
so1tlaţl rcermanl eare. mlft~l~u 
1111 Co:sl (ăcu•i. ~pofcoslvl". 
lnfonrm,ti~ ai;O.ple despre 11lple,lţ? 

dlh Capttatâ 'ŞI dlin i,rQprM,lilt'lnille. 
.el au ap,Jru~ 111 numărul '11in 26 au~ 
-~t al '7.l:arrµll,t,i „!l'lmvul„ • ...Brava 
a~utl romănX. oredlnelO~ i'U
vemutul, ·şt populatfi. Oapltal&I -
conclndea aUtol'U~ uneia cJ.ihJ W
itr\'&"Î ..__ a f;tiut- si-~A .Jaoi- pe dc
Jlllii datoria''· lar ·în ~li.ia \!~ăl~a
re. ~evinCl ~n'ta mal. m\1H câîa,c
teml1 '\)opullit itl l~pteloi· i:nslll'~-
\ io'nale, acelasU zlal!i sc;i;j'a : ,1ln 
tnntt' 'cmrllei:ele Bucurestilol' s"au 
constituit numetoase frUTIUl'i de_ 
p.atTloti. &lcitullc· "1 c;-ţ~ mal 1nare 
parte din muncH'ţ)rl şi funcOonad .. 
r.~r.c au i)omrt ta dese.01>,eTh;ea cul
hu Tllor do 'f C:irilll m t:j\ -n~ziş,l>C t ... \ • 
GTtipurllc patrioUce pns.e s~b1 un 
coma-nd\UXlenl unic ( „.) actlveti.ă 
p~ teren in sprJ~lnul acillv al O?
maii<J;amentulul Mlnt-...c din Cn111-
fală". „ 

:enmnei <fi! crn.at:cat sial <ap:recl
erile »!! ~are Je . clădea • p11e5a aocst1.1r 
?.iile strinsei coowfid dln lt:e al'
:mată sl 13op\llaţle in l~ota 1,11reaptă 
.împottfva· d~anu@. ,.subliniin
d u-se mai al.l!S Jnd\spfl,lbiila utt11.ate 
d e $cill>Ul"l şi acthme dint+e cela 
doJJu .coOil>'Onet'lte -a.le tn1teril ar
mate, Esie c\î ' deosebir e, revelator 
tn . a~~t~ prf.vlntâ acrkoiw 1ui' 
l\llH,vn ~du Pa.:aschivesc11 d~n 'nU
mărUI din ao al:i!W~l a'l Z:iaTUlui 
„E<ioul" : „Bi:a'Vla, tritndra. şJ eroi~ 
noastrlL a:rmafă ( ••. ) a inioa:s arme
le. - Annala Romlnt.el şţ-a r etllstt 
sensul istollio, sensul organic, li
r~· ,âl luptei' s:ale. ( .. „) Si tie ~c~ 
drum, armata românii se lntilne,ş· 
te· ou toti Cili ţării. Din QOTJ> de 

sine. s tiUi.tor, ea da\•lne ceea ce 
_dintotdeauna a trebuit să fie, o 
ann~lă. naitonall : -parte inl~an
ti\, s frms l egată, dupentlcntă .şi a
JlpJtl CO,FJ>Ullll natkmal l n intre
gu1 Iul. l'ormaţfile de lup~ pa
trJotico so orgnnizeazl i.şl a.etivcllri 
cot la oot r umăr . la lllDăr, in strin
să şl dJrec~ colabora.ro au J'or
mu.\iile mHftare ale ~atei tO· 
mâno (.„). 'Po aceasl:ă iedlu:rii 
Jlfolunct~ :.'lructui'ată~ dintre pc
J>oml civil lnamla.t.. şi · arma.ţa 
ţării luplind pentru U)ni.rtatea po
nomlul ~ blzute mar~ noaslr-l 
blrilinCi de astAil lliîPO*'rlY.a ~us
~ulul ele moarte a.I patr[el noa.!1-
~e 111 al lumll lnlt<~f: tiitl~~l". 

in UlUmere zile al j? li.mii a~u5t, 
a.pma111e foat.e zî~le d'l:ll Cru>î;ţsl ă. 
au publicat ample ;repoTlalie de la 
<f~onsl.tiiţt,il~ pfll~)ui.te de ,pri
mJrea i.n 'E~cUt'e$ti ~ \l·nill!iţilor 
romline.şt1 v1cto111'oase 1n aprigelti. 
I pte. pllrlate ·i·mpo!J.,iva hitleristl
lor . .icu avint. cu un erobD\ mal 
praus ele orice laud( - se '5Crla 
intr-tm Cl$em~ ~ortai. ·aphut 
i il inun1ăl,l;UI aln •3'1. august. 11i1 zfa
ruJ'Ui „Li~rtlltrui" - "Unităţile TO-
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Din tradltllle progresiste 
ale presei române1t1 

mint!Ş'ti au !Acul ~d din pl~J~e 
lor puterni,ce d e Jil'alli şi de. mun
citori. sub comanda oflternor lor 
bravi, ,Şl nu rli»• beatJa hlUe,isti
(.-~ UnltlUle care au ~alvat Capi
tala ţli:U s;.au acoperit de glorie. 
Populaţ.li\ C&pltallil, ca şi a lArij 
inlregi, le saJuti c:.u mlndrie şi ·le
ur-~;.t ca, alltu.rl de a'rmatcle ali
ate. sovletJcţ (.„), ş4 dµQA ma\ de
p11.rle faima. pe care Ş,1-au c;i:cat-o 

26 

in zUeJe cln.d - sln1J1Ue - au tn
Jrunlal cu atita eroici. Lod!J:Jll'e 
lupta ou un inamic pe cit de plli
meJd.101th pe ati&a de per!hlll. 

ReportaJe asemăină:toar>t? au apă
rut in pi:esă sl ~u prifei.ul prlml
rH trupelor :sovJ.etice care tc1.bra u 
1n Oapltala eUbe.rat.ii P1'ln ~rele· 
)<ir:tt:e de s.in(e .ae cAl;re lt:uQ,elll 
romane sl l ormaliu.nHe de l uptâ 
patriotice. lată ce scria. în ilYl(A
tum cu aceasta, ,,RomAnla liberi" 
in număr1,1li său (ftn SO august : 
„Ducmia pe care,. o ~lmte f1e41&J"e 
pahliot romin este fir~ seamăn. 
Aflllafa· foş1e va tr~e· Pfln lluou
reşiJul democrat. Nu vom fine ca
Plll ple.cat l Am r~icat armele im
potrrva hlllerl$:1nulul, dU'Şihanul 
de moarte & t-Ot ceea ce. lnseamnfi 
libeila1e. progres, culturi, umanl
fat.er; 

A ij,61,1a 21, lfefettlndil-se la !e's
ttvltli\ile care au avut: ~orc t.n ceo
t.I:ul Qap ta'lel. la statuia .lui M iha.i 
Vffeaztîl. cu ,Prl!Jeju1 ·tTecet.li .J>rin 
Bueui:eşti a l.f;upeldr Sovietice. $
cel!LSf- ziar r~ata : ,,satutlnd ao
lhea ann&tel roşii, domn1il 1U• 
cof!a a deschis tntrunlr~, dlnd 
cfuvtntuJ domnulul Aglu. care a 
adus s&JutuJ eonµtetul1'f Cen
tral al Padlduluf Comunist din 
Romin'ta vitezei armate tOeU („.) 
A lua~~ ctwintW muncJlorul 
ceau,esc:u ln numele Unlunll Tl
oerefuluJ Comunist ( •.• ). A vorb1t 
apcd Elena Petre5cu. in .numele 
femeilor rom_lne. •• " In ar..tieol se 
mar arAt'a cA „de la statuia lui 
Mtbal Viteazul mUlţjmea ~a hi
colo.nat. indrepUndu.-.se lntr-un 
delirant enhiilasm sor~ Nedfu.I 
Parltdulul comunist llc)~l,n"1~. 
•. N11 şc poate închipui o llomlnle 
V)llbUI' ru1·Tr.an5llvanla" 

,,Nu se poate Închipui 

Domânie viabilă 
Transilvania" 

o 
fără 

Dezldera,IJ11 ell)le~ti ~i:irW d_e 
nord-vest a 'Ilrans11~anie1. rli.pltA 
cu P.,atru ani ma:! mai:nl:e pri'n Dic
tatw fşaetst de la Viena, de1lidera
tu1 ;i:eall.zărll unlfătli noastr"e sl!a-
13.le' a .re&ti. preten~ i ru l~~ pUbli
catUte apăr.\ite :in zilele Aua~-
1Ui de ioc. Jn această chest1t1ne vl
ta.111 pentru 1arA, ~I mult d,ec'tt 

Îl COJ!,81.aDUn, Oll'eitnu. l!U~ CellUS6:dU, 
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în orJcare alta. nu e.'<istau deose
i:>l.rl -de 'opfurt maiij!esli:ndu-se o 
u.nanlmttate lrnpresi.onantă; indcpen-. 
dent de orientarea poltlică ~u :a. 
-partenen,t,â de ;Partid' a ziârulul. 

AsU~J. ·televind ;cotiltlra c~ sa
nalizase in .xa:portµrile di nfre a~
mată şi popor, „ Rem&nia Uberlî11 

d.ln 26· ăuguSt meo.j,fona cu clai·i· 
tate mislunea ce r.evenea vHezci 
noastre osll;l'l :în rieriQada . urmă
toare : vArmaf;l români a dovedi~ 
in aceste zile in.ăUitoare, că este 
a · (-llriJ şi a poporului. E . a noas lri 
·a l.uturo_r („.). .s-o în-O~ajli.ul cu 
loată 'drag-ostca {.„). T,rălască ar,; 
mala .români. care azi lupl.ă sl 
dfsfLurA bandele lui Hitler, Iar 
miluc va lupta pentru elibera.cea 
Al'denlulul de nord11• Aceeaşi i.de1> 
era m:~tă sJ Fn eclltoi;lruul aP,ă
ru.l tn numărul din 2'1 augus al 
revJstel ,1V.remea" : ,~Spre TransU
v.11ni&, leagănul 'romiinismullll, 
trebuie ( ... ) sl. şe indrep~e arm.aia 
românii' pen~ e.Ubct.area unul pi
mlnt ae atjfea ort sflnţll cu s:ioge
le luptătorilor ooştd'1.ll) 

Un ar•Ocol e-n1o~lonaat.. .care l'D}
presionea~ prin logJ:ca an(umen
tatie l, a apărut in numârcd din -21 
~ugust- al ziarolul „'11Jmput1•. ,.N14 
se poate 1nchlpul o Românie \•la
bili f4t4 Transilvania ....:..... se . SJ?t:ill 
în articol. ·Aici sint vestrglUe noas
tre ~storlcc cele mal de pr~f, ~J~} 
plutesc, peste mun)I şi tiJai'lni1 .um
br.,elc • el'olJor noştri c;,el mal iildta
giţi. ai~l Jli s~.au plămil.dit Jimba, 
nJ s-au pistra! nealterate daUnlht' 
st(lJnoşUor nq~t:H dact şi romani "· 
~ 1'.PlQ~1 sju, ,, Unlvedlll" 

consacra un -tulburător er~i-
col, in titulat semni'l'kativ ,,;Ar
dealul 1le aşteapti", jmpHnl
rll tla ~o -aug!:!s't i944' a 4 ani 
de la c.d mfilala se-nt1111tă· de la 
Viena. Plin de in.c.r@lere >fli t:riutn'
;lul ~u;,i;J 11pastr~ na~ion<!le. :aufo
vul C;.-,ns·em:1fa : „Ardealul a revenit 
pe· pl!lmul 11lan al a~luaUUiffl po
litice c.„),. Nu peşt,e multe zile ( .. .), 
frontiera blestemată 011Ilia dE de
marcatie stahmtll 'tlrln Dictatul de 
la Viena - n.~.) vai fJ st~ de 
P.e. harta Jumir". 

D.e acelaşl e>pHmism era străbă~ 
tut şi. artlc-01u.1 publlcat în · ,,Oul'en
C.ul nou(• din ~o aug!JS't de 1Jarl:S~ul 
şk lslorkul Vasile :l-tet-ea : „La 23 
August, Rominia, şi odatl cu ea 
't.ransilvanla. ~-a rerislt echfH
bruJ şi drum.µ! , lire.se sl· nimeni nu 
va m.aJ desuhtl ae aoum inaln1c 
pc b:atll care Sţl r ellnl!Sc! dupl o 
traglcl Clesplr(.he de patra ani 1•• 

Ca şi aTlfn0JuJ publicat 'douâ zile 
mai tnainte fn ,,Dreptatea'' : „Lupta. 
p,entru. Ar~eal edte deschisi · ( •.. ). 
Ne cbeamA ·Ard.ealul ,şi, in tine. 
sîntem in măsură Sid-i aseultlm. 
chemare&". sau cel <Un „V1ltoruJ11

' 

din 31 august : "Astăzi, .cin·a tru
pele române si sov:ietlcc înaintea
ză in Ar.deal pentru elfb~iµ-ea u
nei p0pula$Ji oprimate .şi a unul 

fJ Apu.a ?i.\4pţ.in l:iţ.o,lb, nr. $/tas~„ 
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lerlforlu luat prin r.api, e le nu lac 
dcci.l 'sa cons t'intcnsclL Dreptul si 
urevtitlea" · . .• 

Faptele aveau su c.~nflLTOe 1,nln.1 
toltt l opt imismul ,gazetar1101· rG
miinf. J!loa11e cu1;tnd. sli.tlgn'rdel~ 
Uberliî\1ii sl a.te l:l 1·ept.ui;Ilor n,cias".° 
lre sacr~ şl nepieritoa.re ·voi· Ilu
tuni \liotor:oasc ·peste ·ornşele şi 

satele tra~llvane. pingiîrlle vt'eme 
da pat ru an1 <le uzumat:<>r.ii hiUe
rlsti şi hor!hy.şti, 

„O importanţă 
covirsitoare „ 

p.entru scurtarea 
războiu lui" 

Este met'i:tul de neceinte.st:Lt ol 
presei Aitgustu1uiJ de toc de· a {t 
relevat cu ·lpertlnent~ Uiifiurh'ea pe 
µlan ·fn'lernat ional a ac.l.1.11Jul is\o
rfc de l'a 23 Aiu~t 1!1'14 a4).lprâ 
dasfiişu 1•ărll Ulte1'loa1·e. a celul de· 
al. doilea ttl:îz.b~l mdnttlal i.n Euroi:iu. 
Nu era uşor ~ preve7..i, evoh.ttin 'e
ven.i·menclor •în' c.on'dllăl:te d e ~ 
tuhd s.l. t5Luşl„ CQl;J:lar.tfâlW.•u de 
polllică e~:.etină ai „Romlinlef li
bere" dădeau asemenea titluri arU
er;JeJp1• lor : .,teşliea ltomlinicl · din 
r;lzboittl lliUerist a schimbat in-
1.rcaga sltuatie · Strnkgi~ dln sud~ 
estul Euro,P,ci'" (27· a l\gvsj), ,,lll
Uer n pierd.ul Baloanil'' (20 au
gust) el.o. !n pd mul dint.re <:_el(' 
clc>ull arti_ţt>le altate ~ Şu;plinJa că 
hl)tăJ·î re~ tlÎi;.i I' npasl·re a.vea „o 
in1po.rtan$ă hotArltoare -pentru 
9::urtar~ rbboiuhil''. Iâl; ;fnlit'--0· 
cronică eilecnă dln ae~J z.lar .se 
µulea clll: „Clmpla Dunării este 
desc.bisă. SJ>ate.Je armate.lor' hitf~
riste din Billcapi ei;f.e dcs~operlt 
(„.) lutr~l plan dcJrensiv german 
se prilbuşeşte.", 

Coman'tattll l~ie1•~nle îîitili:lim. 
din .acest :punci oe ~edere . .sl i n 
ctelelalte- publi'aa:~n. lată o ap;·ecî
e1:e judicleas~ exactă· '!l s.J.ttJatiel, 
în „UnlvetinJJ'' d.lu 20 august: 
„~rin aon;fugarea "11,Cti unll poUIJcc 
şi militu:rc 'J'omîine:şU. cu oferu;lva 
sovtetfcă, placa t1;t11nan'til a slru.ţeg'i
ci germane în RăsbU şi in 'B.al
can:i este sfi.rima'ta (!U efeefe ca.
tu-strofnle peofTu i;ermtmJ, care 
îşi pierd aintr-odatl şt p0stblllt1i
ţile do avmre în ClYpJl'tl $;1 posl
bilitălilc de retraaete ilin Bllţq?nl ". 
·Foarte lnl'ete$allte s.l oo.iiniile ~
prlrnate La 28 au~ust de . comenta~ 
toitll a~ ~11\ică ·ex-te1na al zt-afo,.. 
lţ1J „Libertaţţa" : „G~tul llomuni
ci ( ... .) 111 gritiit i;enu:n~area lu ati
tud1nca şovlielntcă de \)inii a

.t:um a. D11lg!lJ'iel '(„,) TCl'cmn! p~
tru noi a-0tluni mllitace de covir
şitolUie JmP,p.rtantl este preparat. s l 
fncontes~bil oii ~Io aceste acilu.ni 

Dbt tradiţiile 

ale presei 
prog•eslste 
•omâne1d 

se va grăbi eliberarea luitosla.vlel 
şi Greciei". ()pi.nit con!.b·m.at.e. in 
bunti mâsCt.ră. ch181•' ih aeeeasi zi 
ele o. ştire apărută în ,,Tlnitlul ". 
Ei·a ·vo.i:ba de dcc.l.a.roţia unui dL
,pl<ima~ bulgar la Antmra uo1klvit 
ei1t1eia ,,Bul&'aria.. va urma. e.xem
t>lul in~elept .a'I Bomâ.nici.i. d ecla-
1;aţie care, pl!ste ni'Cl doua sOptA
m:nl. va ~e.vcn l ~ot imtilih.il. 

C:"'tUtîlld sâ-şi. :ibifc:trmeie ci.L ma,i 
e:rn:ct c-illl borii. înlrea.Jitll presă pu
bJlca 7.IJn ic· com anlaQ!. st.i'ă lhe. .Qes
Pl'e rnfrai:ea R<l,m~Oie.l ~ll' c~mra 
antihitleristă. preluate, de :rc;;ulă, 
.din emis:iunlle t>QSIUt'llor âe :t'ă
dl.o ale tărllll>t at,.idle. ~Cl!J. „~im
vuJM dJn 29 august i nsera ltn eo
menL'l riu sennWicatjv dl:n „Pt:av
da" : „nnportant:a 1eştril nomAnicl 
dhl A.<ţ~ aep~A;şeŞte CAtlrul Româ
nleL Presa slrAl.ni1 are ·dri1ptate 
sii spun!- ci ~easta inseamn.l pd
buşire.a lntresu•111 ,sb)'tem de apă• 
r:iii;c l:'enll:l.'l. ,clin Balcani 11

• ilar 
„ Unlver!\lll ,. pul;>l·!~ numeroase ·e
co.~t.t'I ~ljJt rwesŞ anle- ~canli. cai-a fl
prec~, i n tre altele,, c!l J:ir,lo ş.du;! 
a~ 41 ~;ţ 1\ug~<;l 19<1'1, ,.s-11 ilot. o 
grav! Jov.i,iud Ge.rm'anlel pe fr~n
tul orient a.I!'', t1Ul8 noastr'ă IU:h.d 
„o piesă hotirUoare in stl'llterta 
g:Mmanl f_,), Exemplul României 
n. 11rGdus o putu.nleă· enioije in 
Ul;ltrar.f:a" şi, ,idupll toota probabl· 
litl\Ule. Bu·lgada 8i Finlanda voY 
urma nces.l e,"te:mplu ". Alte ~lro-e 
au 'J.'lt,blrc'a'i. comentndl s;lm]•lqre. 
tot âtil ae eţacl.c. ale 11reser in~·l
taniee. (cane.ey,e.. sµedeze. .eJvc~!e
ne. lui·ceşti. Dovezi cerlc a.le ,IJl 
tele~el'U ·ae cătl'e ~.tnitnilta::t.e a 
nwbU.u.111lor sl J1.e3GrtUrllor Intime 
ca're generaseră Ml\ll· de mn\.·2 ·=,~
ţe'znn1ă poUtld :şi· mlb.tară _s.'lvy1-
şit. nl lttltrl ae cl\tr~ 'PO®l'll1 1 oma'l'.l. 
plm1ndu-sc pe pt.OP.tlt~e· sa'I~ (orie. 

• 
• • 

Ful'ă indoială. oa:fola l~Udi a 
i:;i1·ese1 J,'.omă.neşU, dlo • pru:l?S.da 
23-..'fl ·augusl 11).H,. in vumli.1 
l'i'nd · a celei· ;revo1µ1;\on~t>e. a fost 
mal ilal!gii. Ctdaţ in .zUele co~t~n
tArllor 1.nsureeţlonale era\,l ~~.o.ţl:lş
te ,probleme. s,ţr>tigente ca. de _Pfl
dă; cea a democratiz.IU1.t apa11atu-
4tj de stitţ. a 1.nlătură11il e1:ment~ 
lat\ :ft\ŞCUJle d1·n posturile •11).e car!? 
Ic dellneau, inclusiv dln ~Qemle. 
~ frrtbunltti'iţilii i ·cohditillor oe '\tU\,\â 

ale ma...ilor rn.~l!:l.dt~re (le 13 o
.raşe sl sate. Da1• aceste t>1·eocu1.1ă:rl , 
1'~117.a.rea rn fâpt a oqie_g'tll~elor oo 
st:ăt~u·.-.in ~ţa., mlsciirfj revoJUtlo
.nare din Ro~\nfa. pe call'a des
.chrsă. Ila 2.S At,tgusl ;1944; se vor 

~ 

cont:ura dih .ce în ce Il}ai rpregnant, 
cu o acuitat e deosebltil, to· pei-îoa
da· t rn_edlat:- \lt'iru'l'toate~ pub}tclslica 
romahea~ă ,legţnâu-şl pentru to~,
d·ea.ana .numele de l.u~tia >papoJ!Uluf 
nostru· ,pentcu libereatEf ,şl . Indepen~ 
(\enţă riaţ\o.n{llă, rpenlru o viatJ· 
rn„"'ll bună şi demnă, .în ·cea mai 
dreaptă orînduirc cunQseută VTeol
dn((t - ot1"d\!.li-e& so'c.iiiHstă s:l 
com1,u1lst~. 

Conatanttn TATtJ 
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• La Clubul presei din Timl· 
ioara a avut loc o adu-
nare aniversara prl leJuită de 
împlinirea a 45 de ani de Io 
apariţia celor dintli ediţii ale 
publicoţlllor timişorene nDra
pelul roşu• (8 septembrie 
19-14), „Br;inatske n(!vlne· (15 
octombrie 1944) şi „Szobad 
Szo• (1 noîembrie 1944), la 
care au participat memb•\ a! 
Secretarlatulul şi Birouîul Co
mitetului J1.1deţeon Timiş ol 
P.C.R„ actlVlştl de partid şi de 
stat, al orgonlzaţlilor de masă 
şi obşteşti, membtli co!ectlvelor 
redocllonale ole publicotlilor 
timişorene, colaboratori, tipo
grol1, coresponden\I ai pre·sel 
centra le, foşti gazetari, alţi ln· 
vltatl. 

Despre semnificaţia momen· 
tulul aniversar ou vorbit to· 
varăşll Teodor Bulza. redactor 
şef ol zlorulul „Drapelul r.:işu". 
pretedintele flllalei din Timl
şoara o ConslllUllJI Ziariştilor, 
Moria Pop Pongroc:z, Jedoctor 
lef al zlar:ulul „Szoba Szo'" 
Ivo Munclan, redactor Şef ol 
gatetei „Bonotske Novine•, 
pfecum şi Nicolae Dragoş, prim 
redactor şef adjunct al ziaru· 
lui „Scintela• prim·vlcepre~dln· 
te al Canslllulul Zlarlstllor. 

Luind cuvintul, tovari5şul llle 
Mote'I, prim-secretar ol Coml· 
tetulul judeţean Timiş al P.C.R .• 
preşedlntela Comitetului Execu
t iv ol Conslllulul popular Ju
deţean, a adresat în numele 
Secretariatului şi Blroulul €0-
mltetu.lul judeţean de partid, 
un cald salut publlcoţlllor anl
versate, subllnllnd IOGul şi ra
lul ce revfne presei comuniste 
in 1oc1etatea noastr6 .Joclollstă, 
in acest timp de măre-
ţe lnf6ptulrl ol „Epocii 
Nicolae CeouŞCSQu~. tn răspin
dlreo luminoaselor Idealuri ole 
comun1smulul, ro mablllz.areo 
plenară o comunlştllor, o tu
turor oamenilor muncii Io 
făurireo Istoricelor programe pe 
care le va adopta cel ~-ol 
XIV-iea Congres al Partldulul 
Comunist Roman. . 

• La Coso Zf!Jri$lilor din Cra
iova a avut loc adun.crea con
sacrată lmpllnlrll a 45 de onl 
de Io apariţia. la 9 septem
brie 1944, d primului num6r ol 
zlorulul cotidian ,,lnointe•, or
aan ol ~omltetulul Judetean 
Dolj ol P.C.R. ,1 ol Consiliului 
Popular Judeţean. 

/J!.u partlclpat colaborotorl ii 
corespondenţi ol 2lorulul, on
menl de r.ultură, $tlln\ă şi ortCj. 
octlv1$tl de partid şi de stol. 
cadre de conducere. din unîtă li 
economko-sociole loccde, lu· 
cr6torl tJpogrofl, elevi li stu-

dentl, numeroşi cititori ol zi"· 
rulul. 

ln numele colectlvulul redoc
\ionol, tovoriişul Lucian T riţo, 
redactor şef ol zjorulul, o evo
cat trodltlile 11'\llltonte, comu
niste ole ziarului, octMtoteo 
cotidlanuluJ local, care, in cal 

45 de ani 
În slujba 
partidului 

patriei, poporului 

45 de ani de oporl\ie şi cu 
deosebire !n cll'moţul lnnoitor. 
dinamic, deschis de Istoricul 
Congre.s, ol IX-iea, de ·ctnd to· 
vară1UI Nicolae Ceauşescu, 
conduce destinele patriei. a 
cunoscut o redimensionare re· 
voluţionoră, „lnointe• lntegrln· 
du-se activ in ampla acllvilola 
de modelare o con1tilntel so
clollste, de formare o omului 
nou, a pers9,nolltăţli umane 
multilateral dezvoltate. A fost 
exprimată hotărirea întregolul 
coleetiv redaclional de o-şi 
perfectiona continuu formele şi 
mijloacele, intreogo activitate, 
spre o răspunde, cu spotltn 
COl'T\peten\ă şi abnego\le, inol
telor exigente ridicate in fain 
intregll prese româneşti de 
tovoroşul Nicolae Ceauşescu. 
sarcinilor cresciride ce revin, Io 
această perioadii şi in per
spectfyo, Comltetulu,i Judeţeo1> 
de Partid, comuniştllor, ttitu
ror oamenllar muncii doljeni. 
sp1e a intimplno cu cinste col 
de ol XIV· leo Congres ol partJ
dulul, 

Io codrul adunării ou luat 
cuvintul tovară$11 : Claudiu 
Moldovan, publfclst, Emil Bo
roghlnă, directorul Teatrului 
Noţlonol, Ion Sandu, socretotul 
Comitetului de partid de Io ln-

troprlndereo Poligrafico „Olie· 
nio", Romul.us Diaconescu, re
dactor-Jef adjunct ol Revistei 
„Ramuri•, llarle Hinoveonu. di
rectorul Editurii ,,Scrlsul Roma
nesc• Ioan Ursu, secretor ol 
BlrouÎul Executiv ol Conslllulul 
Judeţean ol Slndlcotefor, d•. 
lng. Mihai Nicolescu, directorul 
Staţiunii de Ce~cetărl Agric<1Jn 
Şimnlc, Gheorghe Rădulescu, 
colaborator ol ziarului, Petre 
Constantinescu, redactor zet· 
adjunct al ziarului ,,lnainte . 

• La Teatrul Dramatic „Mo
rlo tilottt", o ovul loc o adu
nare consacrată aniversării o 
-45 de oni ~e Io aporilla - Pri· 
mulul număr ol zlorului „lno
inte • Brăllo. 

La adunare o portlclpdl to
varăşul Anton Lungu, membru 
al C.C. ol P.C.R., prlmsecretar 
ol Comitetului judeţean de 
partid, preşedintele Comitetu· 
Iul E~ec\Jtlv al Conslllulul popu
lar judeţean. Au fost prezenţi 
membfi oi Biroului Comitetul.ul 
judeţon de partid, ol Biroului 
Comitetului municipal de partid, 

.o! comitetelor executive .c;iln 
conslllllor populare jude\eon şi 
municipal, reprezenton\l ol or· 
gan lzoţlllor de masă $1 obşteşti, 
activişti de portii:I ~I de stat. 
conducători de intreprinderi şj 
Instituţii, secretori şi secretori 
adjuncţi al co"mitetelor de 
poftid, core.spondentl ol presei 
c~ntrole, colaboratori şi cores
pondenţi ol 901etel, t ipografi, 
reprezentanţi ol unor ziare şi 
reviste centrale, ol ziarelor ju
detene ,,Viata Buzj5ulul", „Via· 
to nouă• - Galaţi, „Tribuna 
lolomitei•, „Vremuri noi• - Că
loto$i, cadre i:lldactlce; pionieri 
şi elevi. 
Tovorătul Anton Lungu a 

transmis salutul blroulul Comi
tetului judeteon de partid adre
sat colectivului de redoctori, 
colaboratori şi corespondenti cu 
prilejul aniversării o 45 de onl 
de Io oporlţlo primului num5r 
ol zlorulul „lnointe• - Brăila . 

A fa$t prezentat, ln conti
nuare, un scurt raport despre 
activitatea ziarului şi ou fost 
adresate culllnte de salut din 
parteo unor cotectlve de oa
meni a i muncii, o colaborato
rilor şi corespondentllor unor 
ziare centrale, 

ln încheierea odu~rllor, lntr-o atmosferă de flerblnte entuxlOJm, 
participanţii ou adoptat textul unor telegrame omagioJe ,1 de anga
jament adresate secretorului general ol partidului, preJedJntele Re
publicii Socialiste România, tovorăşuJ Nicolae CeauJ&s~u. E•primin· 
du·f sentimentele de nemărginită dragoste ~i vibranto recuno1tinţ6, 
ilariftil de la publicaţiile sărbălerite s·ou angajat s6 nu prec:upe-
1emcă nici un efort pentru o răspunde exemplar comandamentelor 
pr,ue ln fata presttl noastre de către partid, de neretorul său ge· 
nerol, tovarătul Nicolae Ceauşescu, onorindu·tl astfel misiunea de 
a fi cronicari al ace.stul timp măret. 



Capacitatea de implicare în viata judeţului 
conferă gazetei o audientă largă 

\ I 

l "'I 

o zi in redaotla 
gazetei 

Apl\rut In 1954 cn z.inr nJ foi.lei reJ;Jluni Bw?W'<.>Şti şi al judl'tului 
llCov „ Steagul roşu~ de~•lnc, oclnt:I cu 'inf.iinţa.rea jude\ul tJI Giurgiu, în 

J!l ll I„ ~l1pUimfila1nl acestui nou judeţ. Dar - aŞa cum aveam să 3111u Clinu -o 
r rono logfo a pe.riodicelor slurglµvene J>llS~ la dis~7.1\le cu umablll ta.te, 
dl! nrn:1..eograful Mircea Alexa de la .,Muzetil Luptei pentJ:u independenta 
popanllul român" dtn Giurgiu, fn acest \i nut a eidstat o bogntn u·;idiţie 
tic presă, 1n<'epînd cu anul 1867 ctnd este semnalată nparl\lo prhnului 
llt.'l'io<lic în Giurgiu - „Credinta". 

Dintre cele 11proximntiv J28 de titluri de periodice - prc:t.enle lntr-o 
c xµ<>zl \.ie temporara de la Muzeul di~ localitate, ~n ordinea anilor d~ 
apari ţ ie, vom reţine. doar ctteva l1Llur1, semnWeallv~ a\ii pen~u conţJ
nulul periodlcelor, clt şi prin durata apariţiei lor : „Căluy4reni (187~ 
J88J). „Glurgiul" (1879-188'1, cu Jntreruperi}. „Plugarul roman" (1882-
1083, 1903, 1907), „ S0Udarlt-0tea" (1088-1909 cu hltl'erl_!perl). „Opinia 
pub licii" (18'10-1916, cu lnt rc-rup'erl)., .,Anun~t-Orul" (189:>-191.6, cu î°:" 
u-crupe1'I). ,,Munel(oruf" (1007-11111), ,OeT!lOOMtul" (1908-191'1-). „Drapelul 
(19H-l,919), ,.Problem4 ziltil" (l925-39rm , „UfovuL ş-i Vl-0şca" (1926- 1937), 
"vra~ca UbeT4" (194'1-1940) ş.a. . I 

Continuator al acestei bogate lrndl\ii, ,,Steagu1 roşu•, se lnfăţlşcaz~ 
f'll itorl lor c-a o publicaţie deplin Implicat~ în viaţa complexă a acestw 
Jurk\ care a cunoscut, ln anil epocii glorioase pe care o trnveNltm, !,mul 
dintre' cele mnl inalte titmurl de delvoltare. 

notaţia redactorilor, 

un ciştig pentru fiecare 

dar şi pentru gazetă 

Strâbatem drumw de l.3 gară la 
sediul redacţiei prlnlr-un or:i,, 
c..1re se arată, ce1u:i oe nu 1..a mai 
v1zttal ln ullbnil ani. oa o aşezare 
nouă, modem4 • .afil11lă 1n continuă 
trons!OJlmâre, Qaţă e&te să Judecăm 
dupt\ numeroasele şantiere de CQil
sllructli de Jooutnt,e In'i.tlnlte . 

Se.diul redactlel " St8JDI ,of u'„ 
nalbtJ rn acela.$1 local cu 1ipogratla, 
nu Impresionează ckthiul nou
lui ·venit p r in nimic dc.>OSCblt. 
P,rlvi t d in afară este mal degrabă 
modest şi fllrA personalil:lte. lncă
perlle destinate redac.Uel sinl insA 
CUN\le şi prlmitoere, asigurtnd, 
prin efortul oomtm al celor ce .,Jo
cule.se" aici o parte din zi, nrcl 
mh1lm conforb. a00o1ut necesar 
ll\Wlcl! red.actlonme. 

De sub crls.talul unui birou iml 
:nrage- atenţia un cil.al din G. Că
linescu, care îmi p lace sl'l cred că 
r~r.ezintă crezul p rofesional al tu
turor celor ce alciltuiesc ac~t 
colectiv: „O,n gazetar e un lupt~
tor Îlll minA cu o trimbW'l ele t1~·. 
cuW'ltul, şi-ntr-.ail~ cu o spndii .• in
dlgna11ea. · Ei lrebule să ci·nt'e o 
me'IOOfe clarii, pe chele regµlo\ă, şi 
să v.ulner.eze. A!lt.fel devine ceea ce 
n-ar trebuJ să Iie nkioda rd zl.arls-
luJ : llD •htijllegat.1• . 

Ctiledfwl. deşi mal reslrins nu
merlc decit la altie gazete sA;ptli
mînale. este alcătuit d1n ziarişti 
care in majoritate au nu Tiumal o 
t~eluntati experienţă tn munca 
de pteSă, dar şi un număr de an.I la 
" Steagul roş;u" - Glurgiu. însuşi 
redactorul şef, Constantin Orlgo
.re:scu. va lmpli.o1 in anuJ vllt«>T 30 
de ani de clJnd se dl a Sn aceai.tt\ 
.rt;>dacţle, unde n Cost fnalnt~ ~ a 
ocupa J~la actual!. anl mde
Jungi oamentotor de politicii ex
ternă. Cum ştiam cli ziarul se ca
landrează in tipografia lQC&A. d.ar 
şe Upireşte la „ I. P. lnformalla", 
la Bu~ureştt, era Ci'.resc să tnrepem 
dlseutla cu acesle con.dl~U specUl
ce. ~ presupun un program şt 
un rltm de muncll o.decvate. Şl 
clacă este să judecăm după felul 

awn se intăii.şeaUl p?.efa. se poate 
aprecia că a fost ~o fonnulă 
care să ~undă cit matr bine a
cesmr condJtll de muncă. proprll 
zlmiulul glul'gtuvean. CuvintUl şl 
l -au şpus altt experienţa, pa
slunea pentru p1-o!este şi cl&-ulrea 
ga2cturi,lor. ('ft şi organ.izar.en 8<'tivi
tliţli redactlei fn Cunoţie cte- c:el'inţe. 
Un :rol imporront 11 a re deslsur seore
tarl!ilrt.tl de redalcll&. statUi. major 
at gazetei!, condus cu exJgenţl şl 
proCe.slonaJtsm de s~ rs
ponS!lbJQ de redact le, Dumltru 'l'\r
tureanu, gazetar cu cea mat înde
J~tâ activitate la ,.steagul 
roşu", pe care urmeazA s!l şi-o in
chcic nu peste mult timp~ ca pen
Si~na,r. Preoc:uparea per1itru a eal
gura publilC8\lel o tlnut4t graild 
unitară. sobră şi elel}alltA,, oare, sA 
pună tn va1Qare frecare aTtlooJ. şi 
sâ incite Ip Jectuth este uşor de ob
seryaţ :Rrlvin.d flecare număr al 
gazetei. D in pi'tcnte, cu Dumitru 
'Durttlreanu nu am avut şansa de 
a dL<>euLa desPt"e munca sa de a
cwn şi de o viaţi - căci ~je 
a făcut întreaga vratA ~ aşa ci 
vol retine numai părerile colegilor 
săi : Wl blDl organizator al actlvl
titil re<lactionale, exJ,ent cu el 
i.nsuşl şi, desigur, şi Cl1 cel c-u oare 
colebo1'e4Ză. Şi pentru că dtsoutllm 
dell!J>re secretarlatl,![ de redact le, 
trebuie sli SJ)IJn'ern el Ull. ;a:Jutcr de 
nMeJde al seoretaru'lluJ .respnnsabU 
este Nloolae A:rl~ ~vent el 
FacUl~ţll de zlarl5'tld , redac1m' 
prin.ci.Pa} care r~unde ş! de ru
bnlca „ Vinta de pal'tid ". De ce un 
redai:-jor prl.J\lei.PeJ in.de&>liheete şi 
activitatea de secrel.a'r de ~le? 
Redactorul $ef este de pirere ci 
rotaţia redactorilor tn toate Bee
\lile, Inclusiv secretariatul, este o 
formulă bille venl1ă. mat ales cA 
la o gazetă judeteanli tloti membrlJ 
oolectlv,w,uJ redacţional trebuie d 
fl.e pr~iU1.tl sll scrie dl.n roate do-. 
menll,le şi să c~oa$că. deopotrivă, 
şi munca de secretariat Cum cel 
dare a detnanatrat e. avea a,plltu
dinl deosebite penk'\1 acest. ~r 
ifl\Porlant al activU.~Pl ~anale 

e fost Nlcolff Arfzap, latA-1 de a
cum un secretar de redacţie deplln 
format, cu ~Uva de a-tl per
fecUona necontenit acUvltatea. 
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Prepoderent~ agrara 

a judeţului expUcă 

ponderea rubricilor agrare 

Cu bLnecun09eutu1 său Warthurg 
(pe care cQlegi! sus\.ln cli-il „recu
perează " şi-l „recondiţionează" 
nein<:etat), Gheoi-ghe Ţlipîroen n 
paroutll jude\Ul în lung şJ-'11 lat, 
~nt1'u câ, d~e ag.&!lculturll nu 
llOH scrie ,dJin birou. suune; adău
gind : ,;ea sA curgă pe hiit•t ie cec
neali' trebuie să curgă mm fnt.11 
sudoarea alergăturii pc teren Alt
fel de unde i<iei ? Or, lără idei. un 
artk:d este asemenea unui co.pac 
llpst t de sevA t:-. ln cele trei de::enil 
de etnia se o.Jllll în rcdn.cllai „Stea
g~ roşu". Gfa~rgl;le Ţil.'pi:rdea. l·e
âeictot- de rubdcă, de formaţie !1-
lolog, a tr.ecut prin too~ seclillC! 
dar s..a oprft la domenl ul agricul
turii el .nu-1 pare rău, pen,hru oă 
l-a oferit cele mnl mari sati.sfa-ctll 
profeslonafo. Despre ag1,licuUtullil Ju
de~ulul Giurgiu at ce scrie. taLA, 
1n Ultimii 24 de ani. fondurile de 
inveslJţii desiinnle agrlcuUurll 
au fost din ce Io ce mal 

acest an, confol"m preliminariilor , 
mal mare de 3 ori decit in 1965, 
este evident să reporten.ld agrarian 
nu va II nlclci!l'lil „în ~mă" de ::u
biec-:e. To."lte aoosLea sînt leme
!l'UrJ ~ J?Cll'lti·u ea, fu gaută, ru
brldl<>.r consacra.te agrlculturli să 
le fie re.rervat spaţlu1 ~l mal 
mare. I:n general, o pagină şi j u
mătate sau chiar două pagin i. O 
asemenea pagină dublă a fost j n
sern.tă, de exe~:u. In nwnilrul din 
17 iunl~ tn plt.nă ~panle. lh:Ll
LUl.ată „Sccvcnte din ... zneJe .flel'
blnţi... ale campaiei consemnate de 
reporterii noştri", cele două pagini 
de m ijloc au un generlc mob lllza
tot : „Toot:e luc:rilrlJe ia\ ! lux c,on
ţi puu : seceratul, eUber.a,tiuJ terenu-
11.11. transpot,btll .şi ·depo7.f tM.-ea Te
oolt:el. a1'3tw. semlh'Wllul culturr!or 
dubl~". cu_prlm.too sou1•1e r~ta
je dar şi note c ritice, pr~um şi 
Cotog,i~tu care servesc lnsplrat 
ideen centralll a grupajului. De alt
rel, I!Ubrica agr&:~ esie şi singu~ 
care. beneucl~zll de aportul a qol 
red.abtorl. AUtiutl de Gheorghe Ţli
J)irdea, I n sectie se a'rn!l şl LJvi1u 
Cuşoevlcll.l. Absolvent al Facultăj:ll 
de istorie, incepindu-şl activitatea 
zierislică la „ln!ormaila Harghi-
tei"', L1vlu Ouşnevidu a devenit 
gl!U'I:'g:luvean pithi eAsl!.tdrle. A;.~ 
cum mărtµrlseste". „tr.an.spla'llt.area 11 

s~ fă("U t .fiiresc, pentru ·~i\ alci u 
găsit un colecttv de bu ni mese
riaşi .Rl l.'l Cel de bwl1 colegi ~e 

COLEGIUL DE REDACŢIE : 

Constantin GRIGORESCU, redactor-şef, Dumitru TURTUREANU, secretor 
respoonsob11 de tedocţie, Dorina BADESCU, Liviu CUŞNEVICIU, Valentin 
IONESCU. 

mal'! - ln ~ 1 !i,6 .mi!lli'l1·de Jei. 
l=le acea&tă bază a sporit dotare.a 
meoen1uitl a i.mllătllitx cigi:ico1e st 
au luat o bOt mal m.-ire amploore 
lucrllrlle de imb\m!Uăilri funciare. 
DacA avem in vedere ~I la.piui c4 
în 198Q au !9st dbţl.nute, la maj<>
llitatea c~urllor, cele n:i.:ii mnri 
productu dfn tudet. valoa'rA1 pro
ducţiei gJob01e agi·lcole fiind. in 
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J-au pl'imit as!tel :inC!î1l lnte.gr;area 
:<n ~11 noul ct>lcctiv, cu taPte ani 
fn w·mfi, s-a fl'lc-ul fârJ nici o di
(icu1t:ite. Astăzi este secretarud or-
11:1nfaaţici ele p;irti-t, şi ;icest fapt 
dcm()mlreazil că. Ja r indu1 sliu, in
c~erll cQJegi,lor .a $ţlut s6 ră:.-pu.n
du mim se cu,vllile : cu <lrwuite şi 
oompetenld. Rtis f·:)iml chlia1· sun~w 
colootht, multe din a 1·ti00lel e sale 

n.lra g atentia pr ln ~cullşul lot 
crltte. · Remarc această tră.<iliturA 
dlst i nct.ă a oorisulul său şi ră$un
sul lnterlocuit.orului vine prompt: 
„nu ~btl1c dfl dragw ele Cl crJ!ll~~ 
sau penimu e-m.i astgU;ra un aşa 
Zis -<S~* de pubU~. Scriu crll:ic 
nwnal d"'1)ll ce veri:flc temetnic 
f'a,pteU? şi aLnd oonst.at că parteMril 
mei de dialog cauUI scw:e pentru 
a-şf al?O_peri Hr:isa de lni.t lallvă, cd
modfl.otea". Mă.I ob.se:l'Y. de aseme
neu, că Liv iu Cuşnevloiu nu scrie 
numai despre ogclculliuri't şi l{lflu 
părerea sa c-a un ziarist nu are voie 
să tr~ă pe l ingă I:apte şi nlltu
dlnl reprobabile rarâ a lu:i ali t!J
dlne. Una din no tEJ!e &1Je r rllk\e, 
lntUulalA,-!~esţlv şi !neipLr.at „ScrJ
aţl, tovru:w,;u', scrieţi, c-o al! tnai 
t rece( i pe la noi" demonsLr.n toc
mo I d i nu exl~Ui teme ,..au subJec
tc pe oare un ziarist d®lin con
vins de rdlul edue3Uv al demersu
lui 'l••ZCtÎlre..<? si'1 nu Je pontil a
b ordJ. 

Publicaţia -

sumă a indhidualităţilo.r 

Fu.râ e putea aC1mna că Vate.nt:l.n 
Ione.c;cu, publici5t comentator, care 
se ocupii de dom<-11iul industriei. ::e 
af.IA Ja po1uit opus, indina(w sa 
pentru articolul ,,po:.dtiv", ţie pre
zeritawe a e~perlen~r:Jl.<Pr btJiTie, dem
ne a .fl generalizate. a oolectiveloT 
şi oamenilor c-are se disting prin 
activitatea lor, este evlden1ă. DupA 
ce -0 absdlvit. în l969L FacuJta~a 
ele Hmbă şi Jiterotură ~I n fost doi 
nni proiesor Ungă CMli1·aşl1 apoi 
redaot:or. tin'W de ~u ani la „~rl· 
buna I~oml\cl''. Şi r~1er TV <!Ol 
ani, din 1077 a inhrat in ~rL!l 
~Steagul roşu", unde a trccuL prin 
toate sf.'ICiiile. De cil lva ani a pre
luat rubrica de Industrie, şi s-a 
străduit şi se sbr&luie;şte perma
nent sii se perteclloneze în .pro~ 
ble~ ~nomlce, co11Si,,a~ttnd 11).'.l
nua.le de SJ)eclalU.a'te. p(edocumen-



tJndu-<>e temelnic pemtru f lecare 
nrllcol pe Cllr<l ii va scrie. Nu-l 
piace lucrul de m:inluia11i. de n
ccen caulă să ~proîundez.e fiecare 
a,;pecl at prob1eme.I despre care 
11re de scris şi cim~ideră că dsd 
n-a lzbuli~ totxlenum1 _să stw,le lJt 
nivelul unul s~fnill<wt m pll<)blcme 
economice, a reuşit l.o1J1Şi să se 
rcreasc.ă de a<ic1e erori care pin
desc pe cel ce 1>Cri u faru o serloa
st'l p:egătln~ de speciaUtal'e. 

P onderea industriei în judet a 
cresc:m simtltor ln ulUmele două 
de::enii. re ba~I mash•elOl! ~fonduri 
de lrwe.sli~ii au fost J1nfiln~lc şi 
s-au d~LR·l nnnurl noi, şl-EJu 
rnărlL oapacit.atc.a şi au fost mo
demi.i'.ate lnl-repr lntlerlle mai vechi. 
lncepind cu aclivllatea Şanticruh1o1 
nav.al. unde se coru;lrui~ dHerit.e 
I puri de vase fluviatl~ ş:i sflrsind 
cu .,vedeta~ I ndu.ortrlet )udetului 
LXl11lblnnLul .chlmk.. Valentin ,,..,ne1-
cu n sat'is.. tn cel O ani de crln:I ~ 
preHNlt 1nJbrloo de:;pr~ ţ(>ate .lS
pcot.e:le care privesc mai buna fli'• 
!Y:111lz..are a muncii, a in!nţI:şu t ch1-
purl <te oamei dliruili munci!, d in 
aceste două inl.repr!Jiderl bdus
u-1.ale mari, dar şi de la ~e d-0uă 
sch~le de foraj peiroUer - Bălăria 
şi C!ejnni, des1>ro Intreprinderea 
te~tllă ,.Dunăreana", despr'e Fa
bri«i de 'Z.lthl\r (Wla din ~ele mai 
veclli dim ·(;cm'I. acum moder.111i 7.itl il 
;i.proape <:0m:1>le~). De cîn(l a înce
put amena,laTe.a 1'.îului Argeş pen
Lru navigaţie, două treimi din lun
gimea vlilor\Jl ul Canal Dunlirc -
Bucureşţi allilldu-se pe terlloriul 
Jtrdet;ului Giurgiu, rubri.ca s-a im
bogăUI cu Q lemaUcă ine:dil ii. 

Bogăţiej vietH spirituale 

a judeţului, o reflectare 

amplă, pe măsură 

Pe foSta mea colegă de studenţie 
Dor ina Bădescu, redactor de rubri
ca la .sec\Ui cullm"ă-învăţămlnt, o 

regăsesc dupli ani la fel cum o 
şUam : dinamica, purund sunet fn 
tm ce face. ,:,en sibllă, tenace şi cu o 
C.'<trnordinară capacitate de muncă. 
ln cei 20 de :ml de cind se ~ rift in 
1·edacţla ,,Slcni:tu l roş\l" s-n o;:urmt 
<t<>ns~~ de r1jbrlcn <;ullw·ală, u
bordind aceaslii le11i'alica com1llc.'<:). 
dlu dlverse unghiuri şi folosind o 
Iorga palct."I de genuri pllbl1dst1ce; 
de la lnlcrvlu şi reportaj la C">nl
ca dramatic/\. 

Jmi vorbeşte cu insuOeţfre ttes
l'rc lnb:itn vinlă splrituall'i a jude
IUlui. de>p're ll'.uli\1llc ctnvi;r.aficc 
ş i folclorice pe care le cunoaşlc ş l 
le îndrăgeşte dtn cupilăda sa ge
ll'e.."llttl intr-un sal de pe acu?stc 
mcle11guri, ajungind ln o rubrici\ 
li" car~ s-a !ll' m\H foar te leg.atâ şi pe 
crirC" a inillal-o şi sust huf-o lr l 
ani : .,Dirţion:nul scriilorUor şi ar
llşUlor Kinrgluveni ". unde- au fo<tl 
JlrtMentate figu1; 1e C'elc mai iln pl)r
t.ante ale cull1.1rii, ele la Ud rl,l'l 
Nă5b.rrel , D . Doltntineauu, N o •ltt·• 
Dliră..<;ou, Ion Vlnca, 1. .Ba:rbu, Tu
dor V:ianu şi ~lctJ lnc CarioJ.lltl. la 
09nlemwmnul no..ll1u, l>t'Mile>rul şi 
publiclstul Petre Ghelmez. totl rtl 
ai acestui linul Dlscu\la cu Oo rln·1 
Bădescu s-n prelungi-! mult dupii 
încheierea programului aşa incit 
am a!lat lucruri cu IUlevăral pa
siO'llante despre bog.ola viaţă spl
l'iluală a ~ude·1u 1 u1, despre o:ire a 
SCl"ls ÎIJ b)ţi aceş~I arii. tn· pagl1'1o 
culturală au apărut. su~ semnătu
ra sa şi a unor colaboratort, per
sonnlifă~i ale vielli culturnle a ju
de\ulltl. nrlicole consacr"11e unor 
nşe7.ămlnte dl! cuHw·c'1 precum l\.'fu
zeu l judeţean. unde &e n.flă o 5~
Lie permanC?ntă cu exponntc şf do
cumente ale lupter pentrn ilit.lepei
clen~ POJlQrului rC1mâh, cr~al1l i f1 
i\ll tiallva tov111::'1ş\1luJ ~fcolnl! 
CC<ruşesou, in 1907, la cente11at'Ul 
T11~nde1,1cl , şi de'!)re Liceul 
„Ion Mnlorcscu·•. printre d lrcclo
rif c:fruia s~a numărat proleso
rul Nicolae Cart<>J:in 'li u1\(l~ apr~ 
da~ matematica profesorul Dan 
Barbllian, dC?spre Parcul -Alei, în 
care se află b\1sl11l ~ulUI Mihai 
Emi1nescu. scuip i.ni Io 11>8<!' de Cor
no!lu Meclrea ~I o alee a erl)tlor 
inrlependenlei (cu 2Q de busturi 
semn.J-te de sculptorJ c'>nlempo
ranl), de.spxe multe allele-. 

Am vorbit dl'"tpre acestE>a toate, 
dat ~i dei>pre activitatea sa. . . ex
traredacţlon:ilă, o acUvit.ale bo
gnfft. cupriniino romanul ,,Şansa". 
asiărut 1n 197l, dr~a 20 de piese 
intr-un act, un sccnoriu de lelev!-
7June, 11f'rczillc nu iollot:csc in lu
lil'~. ~i nles1 „\111 11nume loc P<' 
plmint.". p~~blk:ută în L978 i11 re
\118ta ,,T~tru", o carte de poveşU, 
,,Stlinicloati'i cil. o bAnicioarli". P e 
l>iroul 11uu se MII\ ,·olumul 1lc pro
lW „Soareh• pe prag", apăru~ <!hiar 
fn ;i<X"Ste zile, 

Balastul rutinei 

poate fi evitat 
P dvlnd-o pe Mirela GrullA nu-l 

greu sll aill c:f.& este cea llhJl tînârd 
dln rcdac\le, (IC!$1 fml svune parcă 
SC'UmaaiJ~ : „ll{1 $ll\i că n u slnL 
chiar -atîl tle lin6ră. nm Jum'llt li 
al'i la Studioul cle r~dto Cluj ş i 
tun impllnll doi an i de chid sint 
ln Giurgiu, tn ri?tlal'\ie.„". 1',:Ste 
de forma~le psiholog ş1 se OcUpă de 
rubrica de probleme social-ce!Aţe
neşti, lemallcă pe care o conslde
râ a Ei cea mal api:opfal.A, ca spe
cific, de formatia ~i "1e ~tl'uoLura 
sa p-sihlcă. li place să cutreere j u
de\Ul, să cUnl)aSdl. cil ma1 mulţi 
oameni, să nUe despr-e c"e-i bucurii 
şi despre ce ii in.trLi;tea.7.ă, despre 
aspira(il şi împliniri, despre tot ce 
alcătuieşte Universul uman ol De
eărul!r. Scrie cu bucurie, !ărli prea 
mui,'1 e fort, pentni cli a invitat să 
g;se!lseă prolutlnde:li unde merge 
c>:iva p asl'lmtnl., w1ic in .felul siiu. 
G(!niil proferat '/ ~w·. il'Cpo111.a
illt Dar cfnd esle nevoie - şi la 
tm :dar judeteun, cu un colecUv 
restrins cum catc cel d1n care Cace 
parte - e mereu ncvoi-e, şi al te 
genuri publldslice, adecvate lemei. 
Ce o ingrljorca?.ă cel mai mult 
in legăturâ cu profesin pe care şi-o 
alet-o $i pc care o iubeşte este 
prjmejd1n rul,lnet, dar crede, c 
clilnr sjg1,1rli ci nlci ţi'i!cerea ani
lor, nici obişnuinta. nlC:! s;teutl'lţl
le Inerente profesiei nu o vor pu-
1ca face să-şi plurdµ curiozitatea, 

31 



Convorbire ~u Constantin Grigorescu, redoctor-şer 

ol gazetei „Steagul roşu_:_ 

- Ca oroa11 de presii ai 
Comitetutut judeţe4n. Ciuroiu 
41 P.C.R., „Steagul '1'0ŞU" 
este implicat .fn toate pro
blemele strlngen.t.e ale j~e
ţu!ut. CMe sint cili.le fl mo
dalitdţile prin care se 'T'eall
z.eazii o informa.re cit maf 
ampld şi de la sursele cele 
11141 autorizat.e 1 

- AnaUzele periodice in 
seiltetarlalul şl biroul Comi
tetuJul judeţean de partid, 
lediura 11ermanentA cu sec
ţia propagandă, planurile te
matJce anu.ale şi speciale, 
precum şl sumarele săptămî
nale, aprobate de !iecare 
dalÂ - dupA o a.tentă .şi e
xigent.li lectură - slnt prin
cjpalele Jnsll'Ulllepte cu care 
editorul lndrumA ac~lvitat.ea 
colectivul\11 redacţiei noastre. 

- Strateţi membru al bi
roului Comitetului ;u.iteţean 
de pa.rtf4 Ce l~'tate 4re 
acest /apt pentru dumnea
'OOG•tra, co 'T'edactor-şef al 
ocuetei~ şf, ln acelql timp, 
pentru structumrea pubUca
tlei conform cerin.ţelor ac
tU4LU4ţU 7 

- ln calllate de membru 
al blroutul Oomltetutul ju
deţean de pattld, redactorul 
şef parUclpA la toate acţiu
nJle ~rnportant.e organizate 
la niYel judeţean Şi află djn 
sursa cea mai c:allficală care 
stat „urgenţele". „punctele 
flerl>lnţl" asupra cărora or
ganul judeţean de partid lşl 
îndreaptă atenţia la un mo
ment dat. Operativ, forţele 
redacţlel sint dirijate spre 

capactlta:~ea de descoperire n unor 
unghiuri nol, prospeţimea privirii, 
pofta de SCll'is„ 

Cu alte vorbe, mal temperate 
po'-te de trecerea celor 39 de ani 
de cind se anl tn aceastA reClac
tie. Jşl mArturlaeşte dragostea 
pentru profesie 11 Frldrlch Gronsld, 
fotoreporterul gazetei. F.ste mereu 
pe drumurt1 n1 se apune, fle cu 
WartbUllJU} colegului alu ŢI.pir
dea, tn comunele judeţului, ipe o
goare, sau tn Intreprinderile giur- -
1tuwin~ oriunde se tntimpll ceva 
demn de tntetw pentru cititori. 
Cele 10-12 fotognifil cu care este 
Ilustrat fiecare numl r (c.a şi cele 
pmtR supllnientele edl:tate de aa
~). nJcl nu s-ar putea realiza 
altfeL. 

A abeolvlt Facultatea de zlarla
tlcl hrtocmlndu-şt lucrarea de dl
pJoml pe tm sUblect Jegat de actl
vifatea de secretariât de redacţie, 
rn econom.18 clrela· un loc 1mpor
tmt 1-a ocupat ilustraţia foto a 
ziarului. Ooiufder._ cA meseria de 

32 

sectoarele de stringentă ac
tualltate pentru editor, fâ
cindu-se din mers retuşurJle 
la p lanul tematiic săptăminal 
al gazetei. tn acest tel, reu
şim, de cele mal multe ori, să 
r~pundem „prezenl" la che
mlirlle ce ne slnt adresate, 
să sust:tnem eforturile oame
nilor muncii din judeţul 
Giurgiu, angaja\! plenar ln
lr-o titanică muncil de 11dl
care a acestul judeţ linăr de 
Ja Dunăre - care a luat fi
inţă în anul 1981 - la un 
nivel de dezvoltare coma>a
rabil cu c:el al judeţelor care 
au depăşit graniţa celor dQuă 
decenll de existenUi. 

Pentru a ne da seama de 
acest efort, trebuie sp\UI 
că în cel trei ani care au 
trecut din acest clndnal, 
Jude~ul a inreglslrat un ritm 
mediu nnunl de creştere a 
producUel Jndustrlale de 1~ 
la sutA, superior mc!dte1 pe 
ţarii, şi unul din tre cele mai 
rldlcate ritmuri in compara
ţie cu rezultatele obţinute 
de celelalte juaeţe în acest 
domeniu. 

Avlnd res_pon.sabllltăţl pre
cise~ ca şi cellalt! membri ai 
comJt.etulul judeţean de par
tid, ·tn Jnd.ustrle şi agricultu
rii, redaclorul-şef devine el 
insuşi uh redactor temelnic 
documentat. :Cnpt ce-l ajulii 
a\ţt tn elaborarea unor ma
lerlalesub semnătură proprte. 
cit şl în indep1inirea muncii 
de iroordonare ce-l revine in 
cadrul redac~iel. 

fotoreporter este grea t()(ll'nai pen
tru că te soUcit~ permanent să 
găseşti nu numai o lematlcli va
riatA, ci Şi maniere de abord.;irc 
noi, Interesante. Nu-l uşor, iml 
spune zimbind, sli urci pe un CQS 
de 105 m, cind nu mal ai 20 de 
ani. . . Dar sall.ffactia de a fi gblt 
un unghl inedlt este. lnfilntt mB.l 
mare declt oboseala. O 1mag1-
ne bun"! merlţă_ lnvestitla de gfn
d ire şi chiar eforturile fizice. Alt
fel riimil o viaţi întreagl simplu 
fotograf; ŞI fotoreporteru stnt, Ina~ 
lnte de iloate, :ziarişti care sur,iprlnd 
I'ealltatea şi nicidecum simp11 fo
tografi. 

Colectivul redacţie} se lntre
geŞte şi ca Adriana Chelu, care 
este corectorul giazetel, unul din 
oa.menii de nădejde ce-~1 înde
plineşte munoa .cu conştiinciozitate 
şi competent! (flreşti, dacă. avem 
ln ved~ cli este absolventli a Fa
cultAţt.1 de filologie şi a profesat. 
mult timp tn lnvAţăm.lnt). 

Cu Mircea Slmedrea, adminîs~ 
rul contabil al saz-etei ŞÎ Şt.efa 
Pleşa. curiera redacţiei , lista m 
brilor c:oclctivulul se rn~heie. 

Colaboratorii, o resursi 

permanentă de innoire 

a tematicii gazetei 
ŞI totuşi. acest colectiv destul de 

restrins numericeşte reuşeşte sl 
editeze .nu numai o gazetă sllp
tărotnală de ţinut.A publlclstidi, ci 
şi numeroase suplimente şi toi 
volante. care este „re\eta „ eflcien
~cl deosebite a acestul colectiv ? 
11 falreb pe redactorul .şeC Cons
tantj.n Grigorescu şj anu cli e.sfe 
vorba io p1imul rtnd de calltÂtl
le profesionale ale fiecărui mem
bru al rcda'ajittl, care tnseamnil 
competenţă in domenjul de care ~e 
ocupii, !dragoste pentru munca zia
ristici, capacitate de mobilizare lu 
momentele di<tlclle. Eklst.A, de a
semenea. şi ap<>rtul unul nucleu de 
colaboratolli petmanen\I. intre care 
interlocutorul tine să evidenţieze 
in mod deosebit pe Mihail Gospo
din. O viată întreagă ziarist la 
„Steagul roşu", -acesta. deşi s-a 
pensionat de doi ani, este prezeri\ 
aproape zl de zi Sn redactle şi 
semnătura sa nu Upseşte aproape 
din nici un numh. Mal sint apoi 
Co1mella Popescu, opet·ator chimist 
la Combimttul chimic Giurgiu. Ni
r.olae Zfiorobete, mecanic la staţla 
C.F.R., Traian Metaxa, operator la 
Cerxlrul. de calcul. Constantlin Pă
JAngeanu. muncitor ia Fabrica de 
zahiir. To\! ace$1.fa St:l'iu şi sem· 
nAturlle lor au !nc:€put deja să St! 
impună. Jatl, Traian Metaxa sem
nează chiar şi foiletoane. Unul din
tre acestea, "Mania scrisorilor cu 
. • . tam-tam", ni se spune, a avut 
un ecou larg la cl11tod, prin actua
lllatea temei abordate şi manierra 
de realizare. publicistică. 

• 
• • 

Săptămlnal al unul judeţ care, 
după cum am văzut, a cunoscut de! 
la înfllntarea sa sl pinii fn pl'eunt 
unul din cele mal înalte ritmuri de 
dezvoltare, ,,Steagul roşt.1 " este o 
prezenţi activă in biografia con
temporanA a ţinutului , ln paginile 
sn1e, slîptllmfnA de săptlminâ, se 
rrndule.sc - prin strădania unul 
colectiv inimos de profestoril.ştl al 
condeiului - momente din cro
nica matllor transfollJl'IArl soolaLl.61e 
care au schimbat radical, aseme
nea cu in~reaga n08$tră ţari, şl 
'fnlătl.Şarea acestul tînAr iude\:. 

Milena OOMABNP.SOU 
~aţta: 

.Prldrlcib GRONSKI 



Retorică ziaristici 

Retorica ştirii (2) 
XIX.3. Variante de redactore 

ln cadruJ acelemsi tehnici de 
rcdnclarc {pirarnJc:L'i normal&. oira
midă rasturnată. combinată) Pol CI 
folosite di!eri1e variante de re
d<1clure. 

Evident. opUunea este dictată de 
U pul caMlului (presă sorlsl, radio 
sau televiziune). profilul publicn
liei sau emisi'U.nfl. petlodicllat~a 
lor. lradltîa preset di-n t11ra resut'C
liv~ sau chiai· d in 1.ona ln CLu·e 
npnr<! pubUcatia. 

ln mod praotlc. vavlantele di!e
rtlc de redactare constituie plasa
rea dl!critA a 1~onnsurilor la ln
treb!irl lor CrNE ? CE ? C1 ND ? 
UNDE? DE CE? CtIM? 

Mal inUJ. filnt necesare, lnlr-o 
şl !re. răspunsuri la loalc inlrP.bll
rl IP ? 'Problema arri abordat-o. suc
cint. şi în 11umărul trecut al revis
tel. COnchldearn că. oentru recep
tarea evenimen.tulul. cititorul an? 
nevoie de t'ăspunsurl ln cel putln 
doua înh'ebă'ti. I.a c:al'e dinti·e ele. 
rl:lmine sll i;.~ cllRcearnl\ Qcnlrl~ fie
care caz ln parle. 

De exemplu. ih ştfrea : 
l'romotla 1970 et In~liluluJu l 
„l<'m Andrt?e.sc:u'I sl-a dat tnlil
nire expozitională la Arad ln 
Galeriile „ Alia" 
Să o structurăm pe inlrebârl : 
Promoţia 1979 a Tnslifutului 
„ ron Andreese11 '' - CINE 1 
ş1-a dat intilnh:e CXD07.l tlonali\ 
-CE? 
ln Arad. la Gnl~1'ille „Alfa " -
UN,DE? 
sii analizăm', ln prlmul rmd4 

textul propus,. După Clµll se obser
vă, Upseşte r"c!S!)llnsul la CINO ? 

S-ar putea susUne cli elcmc.nluI 
temPoral al stlril poate fJ slabllll. 
ch iar şi in aceste condltil. El s-ar 
subin\elege din răspunsul la CINE" 
Autorul este promotia 19'79. deci 
iwenlmenlul se Dutea oe\cece incf'
Pind dln iunie-iulie acel an. cînd 
au ab.wlvlt st udenUI acesleJ 01"0-
moUi. Ac~ eslle limlla inlerl
o.arA de Hmp. Limit a superioarll 
este dală de zi:ua .apad\.lel: 14 mar
tie 1981. Cu alt!! cuvinte exoo7.itia 
de lq Ara.d a Iost orgnnJzală în 
perioada iunie-Iulie U)79 - 14 (mai 
exact. 13) martie 1981. tn acest Cel. 
gradul de relatlvjtate 'PC <:4re l I 
presupun1'! absenta răsp1msului la 
CIND ? determină ambiguitatea 
mesajului. tn ciuda !aptului d e
xistă răspunsuri la nite trei inlre
b liti. Blneînteles. tn asemenea con
cl l!il ambigul~a ar spori pină lo 

proportli neoermlse dacii se va te
nun\a si la alte rclspunsttrl. 

Un all exemplu : 
BELGRAD, 4 - B udi inl.r Lon
cear a CQsl desemnat secretar 
federal penlru afacerile exlerne 
al lugQ.$1av lci, anuntll agentia 
Taniug, El ii succede in această 
funcţie lui Raif D lr.darevkl. 
care a rosl ales în Prezidlul 
R,S.F. 1ugo.şlavia. 
Struc;turală pe fntrebllrl. anare 
astfel : 
BELGRAD - UNDE 1 
il -CIND? 
n fost desemnat secrclar fede
ral pentru :ifacerlle externe al 
Iugo:;lavle1 - CE '? 
El ii succede in aceaslli func
lie lui Raif Dlzdarevicl. care a 
fost ales in Prezidiul R .S.F. 
Iugoslavia -DE CE 1 

Elementul spaltal esle precizat 
ati,ţ prin anuntarca ora.sulul de 
unde s-a transmis (preci7.a.re dl rec-
111). cit şi din contextul ştirH (pre
c1;are 1ndl.reclă) . ElemenLIJ.1 tem
PQr-a1 esle $J ct clar pen,tru dtile
rul ziarului (data ~parltfel lui ii
lnd 5 mnrtie 1980. cltrn 4 scmni
ncl'i data desffişurArli evenimentu
lui - 4 mar Ue). Asupra cclorlalt.e 
clemente nu mai insistăm . î11trucit 
nu comportă Interpretări. 

Revenim. atunci. la textul nos
tru: ce poole llpsJ d1n enun~ul me
sajului ? Fără nici un Cel de ~ 
zerve. ştirea POnle n rec:t?ptată în 
esenta ei renuntind doar la ele:-: 
menn1l e..xpllcativ (DE CE ?). Dacll 
sp va <i!T>Cln. 1nSl\. la aspectul pro
gTam11i.ic al recepll'll'il. vom oute~ 
()mite şi râşou'nsurile la intreb~rj1le 
UNDE ? şi Cl ND ? Va remlla : 

B1.1ctimir Loncear n !ost ele.sem
nat secretar federal pentru afa
cerile externe al IUl!OSlavieL 
Sti~ asl!el redusll la dimensiuni 

devine un flash . Receptorul :flash
ului trebule. însă. in mod obliga
loriu. să de\lnă cunoşUnte anleri
ocrre in sCera re.soecUvă de infor
mnţ..iJ , Altfol. ştirea este, de ase
menea ambiguă, 

O şl~e-fapt dNcrs poate fi cu 
uşltt(.nt11 .slmptff!lcatll : 

Un au'li<>ma'l de vindut lapte 
a !o.st 'fortal - CE ? 
noaptea trecui.A ~ otNQ ? 
în fata nwnlirulul 322 w 
Grand St. - UNDE ? 
far cutia cu monede f\Lrată 

- CE ? (completare} 
Se observă că rli.o;punsurUe la în· 

lrebănile CE? şl CfND? satisfac 
un cililor neJntere.5at de detalii
Aşadar, enunl ul „ Un automat de 

vindut lapte a fost fort!at noaptea 
trecută·• arc şanse de a fi perceput 
cu UŞUJ'Jnţă. 

Cu ce trebuie~ înceapă o ştire? 
De obicei. se recomandă ca stlrea 
difuzatâ la radio sl tnce44)ă c:u 
enuntarea evenimentului. adldl 
raspunsol la intrebai:ea CE ? sA 
iie pe priim•plan. Vom ielua exem
Ph,11 ştirii transmise ctin Belgrad. 
~oua :(ormulare va tt = 

5ccrolar federal pen1T1.1 nfa
rcrllc t':\1,C'rne aj Tug('Sldvlel 
va rL Budimir T.iQncear. 

Tn presa şcrlsă. ierarhia rispun
~u;J(lr \ltl Ci dictat.A de lmPOrtan~a 
lor pentru o comunlcare lnk-un 
anumit moment (p0Utlc. social, cul
tural etc.). Să luăm exemplul 
(s lruclural pe inlrebirf) : 

MOSCOVA - UNDE 7 
4 -CIND? 
tn cndru1 manU'esllr-i.1or oc-
aanl:r.alc ln U.ll S,S. cu. pr:lle
jul r:clel de-a 40-a anh-ers.'lri 
a semniirli prtmuh1i Tratat de 
prietenie. .-oJal)oraF~ şi asi&
t.e.n \ll mutuală uinlre Româ
nia şi Uniunea Sovietică -
CUM ? la Novgorod 
UNDE ? (precizare) 

S-a desfăşurat o adunare ~es-
Uvă -CE? 

tn acest ca7. nu atlt evenimentul 
ln slne (O adunare festivă) elite im
portant de relevat. ci mai ales con
textul t n care s-a 6esfişurat (in 
cadrul manlteslărllor„,) 

o alla stlunue. tn.tr-o ştire-fapt 
divers : 

Monica Lul1.a Dobresct.1 din 
Cimpul.unit Muscel~ 5n vf.rslA de 
13 ani, e, in telul ei, 6J)e01o@ 
am.alor. De la trei ani. ciod a 
!osl dusă pentru prima oar-ă tn
lr-o peşterii. n pătruns p!nA a
cum fn 200 de peşteri, Ionela 
Ann Dobrescu. cooil de numai 
5 ani. cunoaste şi ea J)e$terile 
Ceardacul-Standului. Posada. 
Lupului, Urşilor. Uluce etc,, 
precum şl avenele Srdvul,ui şi 
Cnpllhill Dll:I cele 4~0 de P8$terl 
rlih 7.0nn MuS(!elUlUI. un numil.v 
(te lRO au fo:;t exo\orate tn ro<
clU1Sivll;ite de famtlla I .- Dobres
cu. DllrinUl celor douA fellte 
fiind naslonaU SJ>eolo.51 amatori. 

Sinl doua stlrl. a.sa duoA cum se 
ooalo obi;ervn din structura lor oe 
fnlrebărl : 

Monica ... 1:J ani - CTNll! ~ 
din Cimoulun&t Musce'I - UNOF. ? 
e ... speolog amator - CP! " 
Oe la 3 anl . . - CUM ? 
Ionela .... 5, ani - CT'Nlll 1 
.. ' . . . . . . . -tJNDFl? 

Cse. ~btn~rctel 
crunooste sl ea peşterile -Cl!l? 
Din cele 4110 de pa$lc?.rt 
.. 1110 au Coi;t explorat~ de 

fnmma T. Dobrescu - I>E CE ? 
F iecare dintre i-tfr! poate exf!lfn 

l ndeocndent (hlnefnleles . cea de a 
doun vn 1n1 fer1 mie:i mod!ndiri fn 
rf'llinrtArPl. Elementul cxpllcntlv 
(T.>F. CF. 7) rel inl!rt de nat Ta ştirea 
o doua poate sl'i fiffll~eze. rn ace-
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Retorică ziaristică 
easl, măsuri. st la prlma ştire. 

'frecind la anallul slructurl[ şli
rilor se PQate sesiza o succesiune 
slmllară : OINE Y - UNDE ? -
CE ? elementul expllcaUv 
(CUM ? sau DE CE 1) 

s-ar f'l putut redacta ştirile si 
într-o all~ manieră. sporindu-le a
a lrncllvltatea, a·Ut de necesarll cu 
deosebire !aptelor dh •erse ? Pro
priu-zis, in cazul anali~t. numai 
răspunsurile la intreb·area UNDE '! 
nu conUn nimic specf_aculos. '!'oale 
celelalte prjvesc din diverse un
gll'luri s lluat la outln oblsnult:i. 
Aşadar, ambele slirl putea" Ci in
·cepute cu evenim entul (t'l!: ?) sau cu 
unul din elementele expllcaUve 
(CUM? ş1 DE CE?) , 

Autorul a optal. insli panlru va
rianta cu CINE ? deoa~c. pro
babil. a dor i'l sâ valorJrlce lhl'ere~ 
sul cititornor wnlru Ci?ea ce far. 
deosebit semenii lor Cinlcresu1 
Umari). 

Rescrierea ttlrilor (sau rewrillnst. 
cum se J1Umest.e tn literatura dr. 
specialitate) este o etapă impor
t.antă in redactare. Rescrierea oor· 
neşte de la textW de l:>ază. Curnl-
7.at de coreaT>Ondenli sau prin il"
t:ermeQlul agenUtlor de presli, l<l 
care se fac modUldirlle d e rlJ?<>:trP 
O primă e>peratlune. Îf\ ac;est sens. 
c:e referii la vocabularul folosi t 
Vor fi eliminate regionalismele, 
barbarisme!~. lennenn tehnici etc., 

as tfel incil s til·ea să Cle pcrceoutl'I 
de un public cil mat Jarg. Aceasta 
in ideea că uq prim pas spre cor>· 
vihgere sau chim: spre pc1-sundarP 
csle intelc~erea exactă a lextulu1. 
Uite ceea ce denumeam nnterlo'L 
dlmenslooca semomlc.il. in lc~Atum 
cu dimensiunea sintactică. ;i .icc-
1u 1 aşl text. 

Sa luăm \JO exemplu : 
,TAPONf:}Zff ctu:sc 

în ultimii 72 de ani . locuitori• 
Jap<>nicl au <:l'l'seul în medie cu 
lfi' CITI. Aceu:;tă !nCormatle e11LP 
C•>n11nnatâ de datele stat~sl1c• 
publlcatn nu f,'lcmull de oridaU
Uitl. 

Comparallv cu anul L900. it\ 
prezent Mlclll de 13 ani sîJ'\l 
mul inaltl cu 14.4 cm, :or tE'U
tc>lc de 12 a ni - cu .15,5 cn;1. 

(ntrucit. din punct de vedere sln
h r tic. nu sint oroblcme deoscblfe. 
\'Qlll ll'C'Ze IR d lrncn!\IU.nca scmnn .· 
llt:ă a textului - exemolu. Asi.Cel, 
delimitarea semantică tn accsţ ca?. 
este dafll de ll'tlu : „,fapnne:.di 
cresc". Este un Utlu incitant. 11 • 
nu,n·~ă o frin.turd din te.mA 1extulhl 
cu 5cooul de a cistlita atentia clU
torulul, o!erl.ndu-J un element 
$ten1..atlonal si atractiv. 
ŞUrca s-ar f i putut intitula. de 

plldă: ,.CondiJ:JI penhru creşlcrt'la 
ln î'nălU.me". Este evident că un 
asl!el de titlu - neinspirat. de IUL
tel - anun'tă o temaUcă mal r.11-

Am primit la redacţie: 
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Suplimentul ,,Analele Bră
ilei •1

1 
edit~ de. gazela „lne

lnt:e '. apărut în augustul 
aniversar, ne propune un iti-
nerar btlllean al marilor 
lt'anslormârl petrecute în a-

CcC.'lt tlnut tn ce} 45 de ani de 
le 23 August L9i~, cu deo.se
bl.re 1n ultimii 25 de ani 
care au ~hlmbal radical tn
lă\Işarea judeţului , inscrl
indu-l, asemenea cu iintreaga 
lara, pe coordonatele unei 

grandioase opere conslrucll
vc, de dimensiuni istorice. 

A.pro.platul Congres al 
~V-lea consli-tuie pen'l11u 
realiutorU suplimentului _pri
lejul unor anchete şl artl~le 
care şublinlazl\ valoarea obi
etttvelor Programului-Dlrec
-tivă în transpunerea pe 
o treapt-ă supetioal'i1 a orien
tărilor revolutlonarc Impri
mate lntregii opere de con
strucţie a societăţii socialiste 
de către tovarăşul N,lcolae 
Ceauşescu, otltar ul Rbm imlel 
soclal!ste moderne. 

Din suro.arul amplu şi e
chilfbrat conceput se lmpun 
a rticolele consacrate anlver
siliill a 45 de- an i de la 23 
A ugust 1941 : ,,Jertfa Romă
nlel a scurtat rlsbolal cu.200 

prlhzăl~re decit a ceea " te„1ului. 
ln sfil~1l, din punct de \•edet& 

:.cmantic. n altă variantă de tiUn 
(În p~te 7 decenii : J'nP'lnezll _an 
crelicut cu 15 cm) a1· ! I acoooPii 
e);act l':)ma d io texl. 

Situaţia comunicattonulă l':S~ 
preclzată in ş.lire prin reCet<lrc::i IA 
datele slnl[stice („AceasUi infor
matic este conltrmată de dat-ele 
i-lallsticc. oubllcnte nu demult dn 
Qflc1al(Ui\ i). 

Tocmai prfo afirmarea darrt R 

::itunl iei comunii:ullonale se reall
?.en1l\ coerenta slntacllco-s<.>man- • 
licl\. 

Dln punc1 de vcde1·c prai:!mall<:. 
HUul „JaJX)nczll cresc:" este inci
tant. e:ocplie<1\ la consllntl in i.ote-
1·esul oublic:ulul 1;1entru renornenuJ 
Jnr.nne„, Folosindu-se in liUu un 
\ 1erb la di:lleza ucllvă Cprewnl ul 
11vlit>nlivulull se confei•i\ acesle11a 
r!lnaml~m. Comoaratl litiul pus ln 
(li Pc li Ii" („.Ta11(lnezl1 cres.C ") Cll O 
Vtll'lvnt.U nominal 1,: .. Ct·eşlercn tn 
lnl'iltime a )aoonezllor"). 

'rnate aceste· considerente trebu:le 
corelate. insu. cu cerlntele recla
mnte de cqn\l'x~µI ziarlstfa. Qrlce 
$11r~ este o operii zlarisllcă. Dar ea 
apare inlr-un conlcxl. I.ntr-o ooerl\ 
z.lal'lstică dJ n ce in ei: mai eirlinsl 
(grupaj, rubrică·. pajtină. ziar). 
Locul pe care-l ocupli şl!ren res
pectivă in ooera zlarlsllcli ~loba.IA 
este dicl:il aut de lmMrl:m ta celor 
re1at:tte, clar st de o~lllica de presă 
a rcdncticl ziarului. 

nubt•lcă realizalii de 
Constantln LUPO 

do zlle" sau „ Repere brillc
nc lnt:r-un itinerar eroic", ca 
şi pngi11fle publi'l!ate sub ge
ncirlcul „Sub arouJ de lumini 
al EpoclJ do glo.ril". 

Surprlnzincl bogăUa vfeţil 
cullural-arlisllce a j udetu1ul 
Briilla, paglnl1e consacrate 
F estivaluluj Naţional „Cin
tarea României·', vieţii cena
clui•ilor literare, t eah·uluJ, 
arlei .plastke captea1A\ inte
resul cltitotllor p11:n calita
tea ncluhd publiclstlc. 

O mcn\iune aparte pen tru 
pnglna „ Analele document'', 
ca şl pentru cea CO!bâcratA 
unor momente semniilcativc 
d!n istoria prese! brăilene. 
Adăugtnau~ acestora, pa

ginile „Anale - sport" ca şi 
„ Anule de la A la Z " com
pleteaUI sum arul în mod fe
riol t. 

O graf\i.că sobrii şi elegan
tă, pWl!ÎJ\Q in relief :fiecare 
te.xt şl alclituindu-se într-un 
tot unitar, con!erA sup1lmen
'tulu! ,,Ana1ele Btăllei ", re· 
cent aplirut, valoarea unei 
Publkaţll instructlv-~ucative 
oe onorează sttiidanHle co
legilor care nu l'eallwt-o. 

·M. C. 



Comunicarea interumană 

condiţiile 

revoluţiei ştiinţifico„tehnice 
Lucrarea•. a cărei pul)iicare o înccpe r1:1 cu acest nurn~r. rQJ">r<?(. it1lli 

o incu„siune in problematic;,i teoNliaă a feuomcmulul comunicării • .A:rg\t
mc11\nrl!a dii\· .fritxodU.cere .ne :i,auleşte de alle P.reciiî!rl. 

01,1pă oonsic.l~ialijlle gener~(e as1,1pria temci, metodei şi a dirit.?J"llelm: 
punc:te .de \"et:lei:e ale specialişti lor prc7.entate în pri.ma pnrte, cl\itorli 
noştri vor avea posibilitate~ !iâ .~e infQm1e1.e, în numerele ,trtmătoar.e. 
a '{llp·ra dcpl âSTI'llllor 1•apide care ll\I Jo<:. in ac~s't <'IQmeniu, la nl~rcl:i.ll vo;t;
bir~i. a lirobaJului ja gene.tal şi a Jimbajul'ui' mass· mecUa in s~E?Pa~. In 
o.adrul acestei Cl?J'Cetltr~ un toc dlstind rnvîne co~1<?i?pttei t0mi.lricşti l:Jesprc 
ro,lul c::omunlelltli ţn SCX'ietatea seclali!.tâ, concep.ţie care t5i p1Jilt!, lile âl'tfel, 
ampren~ a.ţupra :tnt.regi,i luer4rl. 

una dit1 tTăsăturne de:l'Jnhcirii 
.ale soclallsmutui cn or41Qu.tre so
d atii .re\r.olu ttonarÂ este caracterill J 
conştient al ooificfil'ii $le. fotr-un 
.autentic spirit şt:il'rt\li~e, documen
tele de 1)1l+.tlq, ţ>P,era secretar.ub.ll 
genetal al p aiildului, t:ovariişul 
Nicolae Genuşesau, l'eli~ev,,.'i, QU 
p1•eginru1fă1 Jeg:ătw-a Ol'~iCă d li<t
t re soda~isll;l şi den1oarn~e, fttpl~l 
că s-0da.U.smt.1 I işl afilti i"ZVO ru:l i n c -
rJwzabn ln ,procesul de adl:nc1ţe- a 
dehiO<:raţ leJ. 
Componei1l'ă sl rµclural1i a . socic

tă.tU noasll'.e. partlclpa.i:ea Jm-ijă a 
'mrurelor popm~M-e la actul condu
it.~U SOCI.ale. trotol'Stă d2r:nocm\,iel 
:JoelallSle, a căptţ~ti dimE!Dshţili,lc 
1.Ulei ade\•ărnte responsabi li.ffi.ţi nn
~iona;:e. Reaillz.ai;ea obiecl1iv~1ov st'§\
tegfoo nle clezv®lfiri'I Romiiniiei 
ptnâ rn anlJlJ 2QOO' impune ca o le

,gitatc specifică accs.lei. perioade 
!('i:eşlerea rolului fa:ct:oru1!qi 6Ubiec
th·, al ~cu vîtiăţii poMt1Co--ec;iu<'.ăllve 
în pro~\.11 (l.e c-0nşl'ienti1.are a 
partlaJpărli mJa.Se!or la ed1f ll:u.rea 
socia1lsm\llluî cu popol'ul .ş.I pimiru 
lJOpor. bi no.ua .e.tapli istor-ical cea 

·a ~Q~elăW S()~ia:Uste mullf laÎ etal 
cle~v.o.tl;ate. actiunea legilor o.b!ec

. tive ale dezv.oluh·ii reda1nă l'OI 
mai m~~I. in\e11v.enţra 11a~{Nu~u1 
conştient, $.tHn~fflc ~ndam.ental, 
tocmai pentru ai se elimina dln 
proce$<l<lc ncest~la riScl.ll pertw·ba
l-Or $1 acu&nt·i h'iconşttenfe. 

l11 · g'in:dtrea· nov.a!OO.ţ-e ş. tov.arâ
şu lui N~colae Cea~ seore tai;ul 
g ener;a:t ~1 pa 11Ildul ul. clla 'ecU1ca 
dezvo1tiH·~l s&Clâil:~tic n'U-ş1 1>0ate 
pune ln yl)lloare j)l mod p1ep<ir 'va
lenţele crenloa.re. la l.otl~ ntvelurUe 

• Luct·are de nbSi>lvh:o a Si'iii\~ol ~c 
ZinrlSffl:.lf de 1a Acadarnfo dl! Stud'U 
Soehxt-Polltlce, promo\J.11 1.0)!9. 

sl ln toafe secloa1,,-e?e. de aa.li:vltal~ 
datji n.u ·~ acord~ alc!;lt{e rol,yl\() 
a~tiv a1 eimşiLln'tcl sociale. Iaclo
·rulU:i poli'tl oo-ideo:logk, determ1n~t 
in acluaia et~ă ide l;'le~vo~e a 
U\rJ~ no~li:e-. Ci:~ ms.t~ului 
instl•Lllţion-.aI Clemocr-0l 1n de lar.i;ă 
anve!'.;11.rii, UJ:vn precedent în î!it0-
11a RomW\iel, a P.lct;i.L PQ.O:lbilî\ qon-

"ştientiznrc$, de tji~re coltoc.tfl.•iiă'!le 
sociale, .a scop u1•l lor itllxegit SQOle
tltţi ca inleoosc proprU, D!,\r pentm 
a-şl do".~ jl)Şlqf,4?a,. eficlenµt .şi 
superfo.rttalea este neQeSar ca \.-a-;~ 
fa Jieţiea de instituţii şi for.ma Sil~ 
df.l~ Să nu fie pdvitli inti:-:un mod 
st~1U~ d~i odtl~ P.e.ntru )?.~ejiUM. 
„Trebuie - sublinia· seore~a:rtll ge
nei~ a11 piwtldu:l.tti - · s~ acţionăm 
1>antru petfec(Io~i:oa ln cou Unt111'
rt: a ~fora pentru ca. incepind 
Oli' adtmllrilo gonei;a)e <1le propric
ta.rlloT, l>roduclitorllor, şi be.nofipfa
rllo('. ou comdlUlo oiµncnilar mwi
cll Şi .cel, lilte or.pn1'Jllie, să se 
aslAv:rc dezbaterea larp a s>roble· 
me lor, s tabiUl'ca m lîsuriJor in ve
(lcrea TcaUZJini in viaţi a. ~11luror 
J1togl'amelo~ .ş1 li.otâmllor" '· . 

Cunoa,şl:ete.1. ·l~lţ)t; obiecllv~ f{l.
oHitează can~>OO şi inţelege.r.ea 
·sensului dezvol·tărU. lnten'0011a 
conŞ'tlGirtă şt' p,!ariitlcaLă în vede
rea tr<insrormilr!i naturii ,ş) a ~o
ctetâtJi ,pentru obUnerea 1u.nc.iio
na:1J111ţîi opt îme a ~iliiteml.lllui. sod a!. 
tn acest fel, i;inţ create P!'e~Ie 
prln caire oo~H mÎ.llld1 dewin cu 
~<'le.vtu-at stăpJni :pe propdu.I lor 
~ln. ~uro~icn con~tienln a i dea-

1l N11;9llle _C«aUŞc&cu. ţq)~hţr'~ cu 
pr vlre ~ W1ele Rrobtemc .al~ condu
cerll lictlvltl\.11 l!t'onoml110·•0Cllal c, nlc 
mun.~ ldeoloi:tJ:c şi pot11h:.0~1:duenuv.e. 
111:er U1Jl 'Şl 1'1c şlt.u~ţtol l~ccmatlod:ale, 
tn ~Junca de pulld nr. li, mru, 
UJ8B, p. ·e. 

1~ spQl!llice soclelă\n s.ociallsl.e 
la niv:el\11 inţe!egcirli şi llronstor
ml0'1 î lor 11'1 ndtttto şl re;ull îie 
eo~Lalri-.""llt pr~cum ş[ evalua
l:'ell Ct<tat<>e1re .'l sa.i:clnilor ce deri
vta d:in t l'll'>la calitate a oamenilor 
munaiî ele ,p1-otlueă1ov1 . pl'QP1'ietavi 
şi beîieficl?1i al valodlol' mnt,er~a
~e şi SPMluale scoate. i.n evldenţN 
caracLe.rul şlilrioi:lllo o,J $t~"ategler 
politJce .;i Parl!l<l Wiu1 C1)1TlU111st 
n omâ<n, ~ esenţf.l. pr0Cw1~! uma1. 
•n i$l~, i'o care Piv~L revolutlo11at· 
:al de~v-dl.bi.rl i .este suhorc:fonot dlW
.voltărJ I pensonnll tli I îl' Umtl!)l~. 

Ex.p.res!e n Un;inlmitA\li de In
terese (undar,nel'itale ale 11U}selo1·, a 
ţ?Q i:işti hl,ţel. vomţe'i .ş1 pnrtlci p~ riii 
populare (a actul ,de qom:lucere, 
i:temocl"a(i'a ~la.listă asigu~~ ~<111-
rerea şi cf>p.s,el"\'&J.'ef,I f o pd m plh.
nul ac\J,unil soclane a tulu1·or va
fo ri or ele care· PQpow1 esţe a·f..aşal . 
Or. ocesl. deziderat ll'hţ>Wie n"ece
si1a'.ţea obieclJvă a dezbaterilor. a 
~fscutărlf colective a tulllL'T<lr pro
lliemelo~· economice, ~lillce. $0C.fA~ 
le. şţil n~.U:lee $1 clill.lll!a:Jie. ~u alte 
~uvi nte. creaţea iun_ul ca(l;ru PlilJ
pice .dialogului, in sensul cel mai 
!ar;~ al tenmen;ttlui, este lmpei-10~· 
ne00Gai1·ă. ·tr!n" nu şi ~lifţci~fl- "1~ila 
vreme cit în viat.a unei coleet.h~ 
lăţi: clemocr:allice nu ai:e loc o co
municane autentică. R~latla sfa't~ . 
dlntl'e demootaţl.e şi ~tnUJPellre 
eSte {leJ;l.1l~ de 13 se mlrglni doar 
La o Simplă atirmatle. Dezvoltarea 
democ:ratlel sot?iai\lstc lm~lriJe cu 
necesitate pf4_cjdcarea unel reale 
~l'flµ!\'!ri11l ÎJ1~1'UtnăM. rldfoa1'en 
din1ofţtllt!J. a clezbatQ1•i•i. 1n nivelul 
unei înalte $l'o11 civl~ 'â fl}?ertâ~i i 
şi t"OSpO'nsablllităpl . 

tri ~ti:iJ.e e®c.il eoufemPo1:n
ne, Î1l cate !n:lrea~a o me ni1:e tn
cearcă şă ~aall eh m~i 1lmpad,~. 
şă afung~ fia . e.$en'I~, th ccu:e sHtn.h 
impii)~ l;pt mă;! deoarte limfiteJe 
rr.\J-no11Stefi l. n evo.ln de oom1.mleal1e 
stAoîneşta· mal m.U!it ea .orjctnd ih ·· 
cllv1dbl i:I .ma"ele. dcnrnl~e sjî p ;;ir
llcipe cnnsl:lenl. 1Jller- 1~ n i:oleM avea S:i ·r~u'!'it'e:l 11>r"'llrl'LJll•11 l~ Qftll• 
tin. „ TrlUm tnt r -n cpncll de ur~<ib 
f'Ut:·erlrl a le o;tUni'f'f ,;I telttllrll · 1n 
toute dnmenHle dti a.ct:l.vltu l~. aln 
f'UnoaşterU umane. jn .J{e"'«al -
nrll.1 :i „.-,r,.o.1'1rl t1 l?e~'\$11 i>JI l'lt'"tl
tl1l1uJ. rrr~liulc l'ă in•~lcJ?em bltţn 
tlă num1tl ln m li:surn tn cyu:e v.om 
Jna"f'ma tinr.rr.h1I. l)amenli m nn(lll. 
inlrca:ul nno;tru nooo,r C•\ ac'~e noi 
!lf (1 01 "'UCOrirl a l C ~tlinf P,i (j} r.ll• 
nn11c;t~l.I tl;'Tla n e: vnm rldt„... nlv11-
l11l lfll"lll'a l d(l ""CJ!ltl „„ al (!l'l· 
struf'fnrll<ll) socf:allsllţulul m ţam 
nflM (M\"3. 

lilî~o l ndti;c.utehltt că &ooiaillsmul 
nt1 Poat-0 Jace abst"'11'î1Je 'd 'P nro
"'-""""lle ştilnt(f>1~~-t1>h'n•r~ ~Mm
""'1; •„ ~::1a·t-t1toas<i dot.1''11"'1" rV>-
t"(llt i\itil Cnrt~lo.r sl r.el.at.lilo1• de 
prorllH?1~ ic- di:mml„m1.111 strllctur11or 

') Nh:o111e 90ilt{fct!CU, ~un~o ln l~ 
dln(il Comunii a PI~ Comltcl ltlul 
Can:tr1t.J ' 11.1 1'111rtldulul comun.fit Rom tln, 
n l)l'.S:ln 1Jimel9; tlcmonr11tl~ :.sl <lTl~anL
'?fflf lllqi dl' mu'sll ' ' obşt"fCI, Quttt,N~li. 
fii. Poll(!ci\ 1DUO, p. Jrl, 



Pe teme gazetăreşti 
sociale, pe de o parte, cit şi cele 
su.rvenlte in cadrul slslemelor de 
comunJcare, pe de al,tă parte Im-
pun instlhiJ·rea unei permn~en!e 
democratlzăl"i a comunidlrll inte
foasă ca proces prin care se oCeră 
indiVidului staftrlul de partener ac
tiv şJ nu de simptu obiect de co
municare, ce s1>0reşte varlet:a.tea 
messjclor schimba~ şi creşte gra
dul si calit.atea r~lărll sau 
parlic:Jpărli sociale ln actul ctlmu
nlcărJii1. Jn noest sens. parLld1.1J a 
creat, prin tx>afe milsurile adoptate 
pent.ru continua perfecţionare a 
orgenleml vietu sociale, cadrul 
prielnic dezvo11Arlt pel'SOnAlifAtl:l 
UITWllle, con dl Pile parllclpărll etec
tl ve a 1uluror oamenllo-r m1tncll 18 
ediClcarea u!M!i lumi noi, a unui 
nou destin istodc. 

Pornind de ln 'leza co.nlonn că
reia socialismu! nu se constrllleSte 
lzo'lat. ci ~n con1.exh11 proceselor, 
fenomenelor şi schimbătilor sur
venite in lu.mea con~poran,J de
mersul nostro pllh•ihd cornurucarea 
se constttule ca o seci1u.ne orl7.an
ta1A ln problematica teoretică a 
fenomenu.lui in caută. Această a
borda-re nl s-a ilnpu:1 ca necesară 
pent-ru ci\, din ))eTSpecli.va tC!zci 
mal sus amtntîle. direct sau lndl
~t. intr-un termen mal scur t sau 
mai lung. sociemtea rom~ va 
t1 conf,Tuntată cu pl"<>blema11cn ac• 
tuată a comunicliril. lnr re1.olvăti'Je 
el pro!WJd umanislc. revollJtlonar.e 
vor neceslla. in primul rînd. cu
noasl~ n,umeroaselor- punctc de 
vedere rereri.loare la fenomenu1 
coni.un1clirl l. tn fond. nu am făcut 
oltceva decit să resoecUim una d in 
oondf11lle rundament.ale ale dialo
~ului ne oare ma'tcrla.llsmul dlalec-
11c st ii;torlc li lntretlne cu 11tiJnia 
sl celelalte forme o1e culturii din 
h1rnea oon1empornnli. 

C()ndu~lndu-ne tn "'x.-ur.i;u~ no<:
lru după prlncioUle dhtlir.llce. \ •Om 
fncel\'a sli. si.LmrJn!lem camiecin
tt>le depl<JSA'.rli vertiitinoase de la 
comlml<mrea dir--c1A SPl'e comunl
cm'ea m00i11Ui. ~~rn.- i;ll~n
tlflce JI realh:l!rlle tehnic~ al!' lumii 
actu:i1e n·U f icut <'8. in domeniul 
comuniclirU. s3 ~ faclli\e7,e tre
cerea de ln ex'lstenla· bazai~ oe a fl 
la ex1stenfa ba.7.aHI pe a avea. ~
j11 r:u!Sndu-se astfel 111 un proce.o; rlfl 
~"ei rlra.:re n cons'lllntcl um'ln~. D l" 
p rezente tn c:omunirJtl"P_ oa~nil 
.11-au vl\.7.o~ ousJ in sltu:ttli de pcen
do-prexc.nte: dJ n .. tnter1f'"l•t,or1" 
ll·R•1 ITIPtamn„roz."'„ ·1n .-·vubllr.11ri ": 
11t llul dC! vh1UI n i m111t,-.r f'Om11ni
tAtl „.„ schlmhat. fncj]jt5;ntin-se Dn
slbi'lit.afea 1111el mJJrl nrarle n<> 
f"q"nlrm1aN> a r.1olnt„1 p11hHce n•" 
nce.<;te c:onsltler~nle 11e nprim 
ao;i.1nra n !ral n~v.-luri. rHnd rnn
vlnc:I d\ !"Chimbl\rl•e lţhnir1> le a-

'> ~aJ mqlte vod o •btrurl lume, 
Bucure.şti. Ed. Ştl,lnUfJcA el Enololopc
cuca. 11n, p. tei. 
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.recteazil pe toate trei, chior dacă 
an modurl diferite. l 'n primul, rind 
asupra ~orbltU cat'e npnr~IJle vieOI 
P'.'l'Son.ale, deci şl vletl.i u.mane in 
general, apoi asupra limbajulu.Î ca 
determinare a acest.ei vieţi umane 
şi asupra Jimbii c.a formă pa1,ticu
~ară i:n care se realll?,ea.ză limbajul 
in cadrul unei socletAtl. Abo1'darea 
limbajului mass med.la s-a născut 
do aici ca o contlnual'e nece$iară. 
Acesta nu are un caracter ~ clasă 
şl nu. tine de sfera 'polllloului dC-
c.it in mAsura in care mas.s medln 
sinL utilizate sau nu in !olo.rul oa
meni lor. pentru dczvo'ltarea plena
ri\ a pt>rsonaliti\\li lc1r. Urm;trlm 
a~i atitudinile fat! de oralii.a.te şi 
scriere in evo1utia lor îstorică. 
pentru di preeminenta comunkaril 
audiovizuale asupra ce.lei scrise nu 
ireprezLn'U\ şi 'nu i;c oocluce la efor
ţul m~nim DC cnr.e n presup~ne 
Ct'mllilllcarea vizuală şi audiUvli i'n 
momentu1 receptării Jalli deeforrul 
considerabla p_e care tt necesită, de 
exemplu, •lectW'h, ci are caU?.e mai 
odinei. 

Pe de all.ă p:trte. Insistăm 
aJlupra dialogu.lui ca metodii esen
Un'li\ a comunidl'li interumane 
p(>rnJnd de la .faptiul că ,,omul ca 
riinlă c.are cootuolcA e5le o fltntl 
a dialogului chiar atunci ctnd ... 
«mqnologJ1eaz11„ în fontl suu inte
rlo~. 

Ultimu1 capii.dl l-am rezerv.ai a
nalb:el tunctiilor sl rolului comu
niclrH in soci.etatea socîalistii, re
l~d modul cum aceasta i;e tn. 
troplit.runde cu &trat~rii? glol:>ale 
ale oozvoltădl SQCielllţii noastre ca 
sl felu~ cum. prin comunicare. este 
inlesnJtA ~ oplmei publice 
pentru atingerea Jdealulµi uman 
spre ·care nl\mîm. 

I. Consideraţii generale 

lntr-o lume indrigostlll de pre
cizie. definirea comunidrli sflrşeş
te intr-o sporltă lm\)l'ţCizle. FapL\Jl 
~ e.wllcli, mai i-nt.U, ,pcln Colo$irea 
acelui.ssl termen pen.t.ru a deMmUJn 
.-eatitătl cu totul dlferl1e. Există 
apoi un al doilea motiv. de rapt, 
o p~lun~re a primului : ~ala 
f411A de tco:reti"Mre dlntr-un o:nu
mit moment s-a metamarl'o7.al, c.u 
timpul. în ptăoerea pentru leoi-eU
uro oore nu a condus decit la o 
şi ma1 mare neorlndu.Ja'IA !n pei:i
metrn:il teoriei. 

De la aparent naiva derlnl1ie 
„comi.ml~ susţine sl anlmli 
viat.au;; sl ptnA la modelul rezultat 
din teorln tntmmatleJ {C. E. Shan
non şl Warren Weaver) sau cele 
de Inspiraţie psibo-socio'loglcli CH. 

'> Dwnllru GblŞ,e. Dlmemslunl umane, 
Bucu.r~ll. Ed. EritltlellCU, 1979, p. '!li. 

') Mal snulle voci o slnrurl lume. 
Op. cit„ p. 10. 

Laswe-11, P. Lazars.feldl, c:uaur;alis
tâ ori antropoll11i,cA <114. McLuhan, 
A. MolC!l'l6, procesul com1.midril a 
fost supus celor mal neaşteptate 
abordări. O succlntă prezentare a 
cltorva dlnt.re e~e PQate fi revela
toare. W. Wea;vet' distinge t.rcl el• 
de pro'b'letne prM nd comunicarea: 

a) prol7leme tehnice. referitoare 
la acuratetea cu care simb<>lurJle 
purtătoare ~ m(l6ajµ~ul slil\t co
dJf.lcate. u•ansml$e şi (1.ecodlticate; 

b} i>robleme semiotice, relative. 
la concordant.a d intre mesaj şi 
ct:ln1e-xt. : 

c) p1'(>bleme de nlect.LvH.a:Lc, re
ferit oare la modul în care mesajul 
recepţ:lonat acUonează asupra des
linatarulul ln sensul dorH de adre
sant. 

Teoria matemaLlcli a comunlcăril 
fl)rmuUltă de Shannon şi Weaver 
la in con.<ilderatle numai clasa p ri
melor probleme. Mesajele nu sinl 
considemtc de Shannon s ub as
pectul lor seman,tlc, cl · numai sub 
aspect probabi1istJc, deci al PTQ
babilitătll de apariţie a dJCerltelor 
combinatH de &imboluri folosUe. 
Teorâa ~n.forma~lel a ol.ul Shannon 
are. f,n vedere numai Informaţia 
selectivă (rezultată din selecţia 
unei variante dln mal multe po
&lbUe) nu şi t.n.!ormatfa semantlcA. 

Pentru H. La.swell, sludlul co
munkărli se _grupează in .turW a 
cinci dimensiuni : descrierea emi
t~orJlor. anatiza con~Lnuturi1lor 
tne$ajelor. stud!fu!L oanallelor de 
transmJsic, tden1itlcarea audientei 
sl evaluarea eCec:telor. Teoria ela
boralA oo E. Katz şi P. Lazarsfold 
- l~la celor douli trepte ale co
munidiril - vlzea.ui mal ales im
paobul dmt re mesajele ma.s."I meci.la 
şi liderii de opinie. Cel doi sint 
de părere că mesajele atlnJit mal 
intii anumlte penc;oane ma) Jmoll
oste sl mal -lnliJuente decll alte.le 
(liderii). ca apoi aceslea sli le re
iraosmltâ tn cadrul rrelallilor inter
personale st ln lnlerforul unor gru
puri r<estl.'in'le. 

Aibra:ham Moles .an'liCă \n stµdiu l 
comunidlrll schemElle cibernetice : 
el i!!l reprezlnHl pro~uJ comuni
dl,ri i cultu'l"llle. artL...Uoe sau ~ t:tln
tltice ca pe un clrculot a c-ărul 
funcţionare esl.e in nermenentă a
~lgura1A de către mlitoace'.- de co
mu.nicarc. p.n>Oetmate conUnuu sJ1 
Bf' ~iruioia.,dt. „ Ca ra~!erul e.wn t-Liil 
fll orocesuJ.141 de com1,1.t1iC1Jire, snune 
M<>1es. e,ţte reore1.enli::it d.- mesE11 
si aoeaslă teorie !moliei ideea ci\ 
el contlne o cantlt:ite miisurablUI 
rtl.lllema,I Ic : Ln.formafla. ~censtJi 
"8n!ital~ r;i.re cn.ract.erl7;(la;o:}! ~A
.iul - definit ca o secventl d'\ 
1wmne elcmnufare - este 1ellPtli a~ 
lun1Zimca ~ de di~l11n1Je in 
soaLh• 1"1 11lmo aite i;urxirtulitl situ 
„011 ale c~u111\ sllu a„ 1..ran~r~r 
ld11ri:i.'-R cuvîntului. suprn!ata unul 
disc_ a unui tablou. 11umlrul de 
semne imprimate}, dar mal aleii 

'> Ibidem, p. 32~U. 



de 1mprobab!lltat(l.:l• ncurt:-ntei s:ile.. 
udlcă de comblnalla pe t't"r:? o r e--
111lzenzl1. Aceasla este cnnll lat:!a de 
noutnte sau de orig!na:iwte tnm<>-
1>0rtată de la „ Umwelt• -u1 (mediul 
inconjurător) creatorului. pinii ln 
„ Umwelţ „ -ul recepton1lul. care ~ 
adnugă 10. sistemul de cunoşlmte 
şi de experrentă ale ansamblului 
social cll11ula ac(!Ştla fi apari ln şi 
~ inscrle pJ'4\ .cu1lm:ă in memo1·lt1 
lor. Semnele există înainte de ore
ru-ca me&ijulu.1 şi actului de eo
municare. Este vorbu de a con
sll tul un rcpedorlu, de a cla'la 
lntr-o ordine de trecvenlă in ln
trcbuintare: vom deduce apoi tJro
babllltatea lor obiectivi de oca 
rcnti şi, in con.seclnUI, Informa\ la 
pe care ele .o transportă "'· 

Spre deosebire de 1\foles, Mc.L u
h<in sustlne că „mesajul este me
diul de comunicare". Deci nu me
sajul e...te important pcni1J"i.1 socio
logul c'8nadlan, cit mal n.Jes fel ul 
'ln. care este tr,ansmi.<>. G<!i11c1·a'li~înd , 
se poate spUM di o ow1tu\·ll. este 
lnfluenţaUf şi chia.r transrormat~ 
de insu.şi modul ei de h·ansmllereli. 

Abordarea din dlve.rse perspef:
Uve a cornunicăril a eondus la un 
număr tot mal mare al def.lni
tlllor acesteia (numai tntr-o :,in
gurA carie găsim 160 a.s(>n'lenQa 
cletlnllll). Trilm insă 1n {>reajma 
acestora un sentiment eludat A
nume cil '•astltalea domeniului în 
discuţie a sporit consldrabll, ş,! 
dal:orltă punefelor de vede1~~. dupil 
i0um um jnc~ercat să s1,1gerilm, u1c 
unor ştl1nte ale naturii (blo1olo{la. 
11euro!IJJio1ogia umanii şi nnlmalM, 
cit şi aJ unor ştiinţe Aplicate cme
dlclna, pslltialrla), ale unor: ştllntc 
umane {sociologfa, psihologia soo.la-
111. Iilologial sau al unor dlscipll~ 
!ilozorice (CilcnoCia culturii. logka. 
:filozofia limbajului). De unde ~i 
sem,a(la cA vorbindu-se despre co· 
municare, ea Ccomunlcare41) ~ <tCll.I 
întotdeauna în altă pa'rle. Nu \Tem 
sA fi m greşlt fn\eleşl . Nu 11inlem 
ndeptil condamn~ior .xe.ncricc şi 
al \fcm:Jictclor gtobale. Inoperante. 
de all.!el. l'h mal toate co;:urUc. 
Progresul extraord~nar din 1Jltlmll 
400 de ani, scria Norbert Wlener 
in ca.rrea sa despre Cibernetici şi 
Societate dln 1954, este datorat in 
bunll parte ţ0munldlrll. Alunel 
clnd nu numai limbajul. dar şi 
organismul pot fi privite drepl co
municare, clnd s-a creal un lim
baj al maşlnllor sau cînd lege.u 
lnsăşl, dln lucruri, tine de camu
nlcare. numeroasele puncte de ve
dere llS'UJ>ra fenomenajul ln cnu<:ili 
nµ stnt doar în\emeiale. ci cMa.r 
necesare. 

Numai că paradoxu1 tocmai nici 
tşl gA.,eşte loc. Fent:ru mal multi 

, lAbniham Motes. Aril 111 ordbuu or. 
Ed Meridiane. Buc:ureşU, 1074. o . n. 

'l Laconismul prttenttrll Ideilor lut 
Mc:'Luhll.n 1!5b! lmp\1$ de constanţo eu 
airc vom revenJ la ele lic parcursw 
lucrlrll. 

91 Se cuvine $l1 man\lonAm c-hlir ~ 
ln t.renclll ('li m:irea Afiucnrll 11 oce!Otor. 

l'!!te Cil tn~I e.rect11I nemlJlocll pi re
volu\lel ştUnt!tlco·t~rilcc. 

Pe teme gazetăreştî 
C'Url l.ilte ne vom opri la un sin
gur aspect semnalul de TaUana 
Slama-CaY.acu. Odată cu .aparltra 
şi statuarea un or .rami1rj c-. psibo
Hngvfstlca. soaiQPslholingvb;t1oa sau 
psJholc:>gin socială n limbaju!ui. n
ecate dinLre ele au abordat. comu
>nlcarea d!;nlr-o pe.rspecL!v:i Jnedil3, 
(âcf.nd a-bstrne:Ue de ceJ~l&lle __ Pon
te că psiho1~a llmbajului se ro-
f~ro la mecanismC'le Interne, la 
procesele psihice c:i atare care 
permit emiterea şi ~piarea. ori 
r-ealizaren funcUei s1mbolke şi 
crearea codw·ilor ; poate că psiho
lbg!a soci.ală a IJmbajulul pune ac
cent; pe studh1l relal UJor interindi
v.i.cluale in cursul com\.mictlrli ia:r 
ob1eotu1 ~hollngvlstlcll - ~llal 
eh~ ,Plll.in (leţlnlt de ma,lorJ-talt~ ac
tua~ilor ei J;(\prezentanU - inliru-
11eşle un miu.liv consens prLn pre
cizari!a cfi această dlsclplln1i stu
di~ză relaţia dlnl;r.e mesaj Gi emi
ţător sau receptor. Toluşl ne pnre 
din ce în oe mai dl!icil - şi neju
dicios. precum şi Ineficient - să 
se separe aceste domenii, care se 
l'.e!eră la aspecte ale aceluiaşi fe
.nomen, iar metodologiile lor nu 
.şln't clar dennlte". so-la cercelă
toarea ronuinA ~ll'u a conchide 
că .. este neapi\rat necesară. in 
orice cerceta.re asupra cam·unicll:ri'I, 
1-\l>o~rea ci m\JaUdLscJplinarl!.'110• 

Ou alle c;uv!Jnte, pnradoxuJ dez
văluie una din Uioole ., spoolallşU
lor11 ele tJStăzi. Adeptii u11ot-a din 
cercurile esoterice tradlţiona1e tre
buiau !lă Cac.'\ dovada unei caUtătl 
numite „darul limbilor" care pre
supunea capacitalea <le adaptare 
promptă şl Integrală la modul de 
gindire şi ex.primare (lmpUci I. deci. 
ae cunoaştere) n t celui căru ln i te 
a dl.'mezi. Or, tm:ma'I asta li~
t.e „spedalişL!lor" conlemPQrani. 
Sţrµ~ij,il'"d1,i~tll nu şij,u să vor beasd\ 
declt slrw::Lur.aUştllor, lnfol"mătl
clentt i'n!ormat1cl®ll1;>r, Pkihaflalis
tH nu J>Ot vorbi deci~ psHmnaH.sli
'lor. Aclicl\ fiecare breasll'i se adre
se.azil el insi\şi. De unde şi senza,in 
de care 11m1ntearh M B.I sus. Pentru 
cli (lmti.1 c;lac! nu a devenit chiar 
o absentă evidentă. a devenit, in 
schimb un grnill, un .simplu ge'\l 
sau un element segmentat a.l psi
haloglel sa.'le. 

Sigur. sunprinzfnd această st:ar~ 
de fapt nu am lnainlllL cu nimic 
în stib1ectul no:sttru. P.n!tenUo.o; şi
cuprlli~for Ciim;l. ar fi o Iluzie sA ne 
inch.inuJm oll-1 vom purtea nooDeJ'I 
tn fntrcglme. DC' fnpt nu tenta-
11va de a fi exhnusllvi in rilsoun
suri şi de a lrn.c;a llnll d lr~ckmre 
ne-a urmări1 l'n excur,'lul onslru. 
cit mal ales încercarea de- n pune 

l"J <lercetlr l 11•u11ra comu nleArll. 
Bur.ure..„JL 'Ed. Acrutt-mlcl Rcuubltell so
clnlf~IC' RomAnh. 1n~. p. 11. 

111 Mlehcl Sl!M'Cl( , Hr.nn,... 1 - LI\ 
('01T1munti:1111on. PttrlA, Les Edllloll!I l!e 
M.lnulll!, 1968. 

cileva Juste intrebâri. Mal exact, 
de a lumina, nuantind, citeva din 
inlt'eblklle care i-au muncit şl pe 
nll 11 lnnlJ1tea noos!.i:a, poole, cu 
mal mu)t .fdlos în .şp-rljl,nul teoriei. 

o J')l'el'.enlrue un.rtarlî a :rczU11n
'lclor ln care a-1,1 ajuns p1sclptloe1e 
rel.atJ ve Jo semn! flcatle. Umbnj, ln
lonnuUe şi comunlca:re (dcmprc ci
leva cHnLre ele am a.mintii clcja) 
nu este un lucru tocmai usor. S'l 
-trebuie ~li surprind§ iJl egală m:l
~u.ră mij>eclele sint.actlce, semiotice 
ş! pragma1Jce. Comunicai-ea este un 
aspec~ ni Cuncţionalită\ll limbaju
lui. tn versiunea Sba.nnon-Weaver 
::n·eam de :.i Cnce cu : tr.ansmJţător, 
mesaj, cod, canal, zgomot. Teoep
tor. Trat\smltMorUI l-ua:nslormA me
snJuJ clin slstemt1l ele semoo Co!g
sil de em.1,tător i<1;1 eel cetrul de 
caMlul de transmisie. Recep torul 
va t.ran.srarma mesa:hd dln siste
mul de semne oerut de canalul de 
transmis.le in cel toloslt de des!J
natar. Componenta de z.gomot. se 
referă la SU1'Sa care pa.ate dete
riora sau denatura. parlial ori lotru, 
un mesaj. Pe lingă cele .şase Cunc
\il (esprC$iv6, poetică, cognilMI, 
metalingvisticii. fotieă şi reCeren
'\lalJll) ProDuse de R.„ Jakobsont2, ln 
acest cn;: mai intilnim trei : runc
lia de codifiaai-e. runcţ:l(l de deco
<llitlcare $1 cea de perh111bare. O 
allJ1 /linie de gim.H~ ~~ <lQf1lţJ~ 
nlclf;rll, venind dlnspre filos-0ffe, :;e.... 
miolieil, logică (Peiroe. Car.nap etc) 
a racul d tsUncUa dltltl'e sens şi 
rere1-cnt ceea ce a permis defini
rea :i inel\ dGuA funcţii : concep
tuală şi referentialll". Ac;tfcl co
municarea la copii. dupl\ cum a 
demonşt.raL .Tean PlagetH, tncepo 
prin a dezvolt.a funcţia reCeren\la-
1ă şi , treptat, Jnlr-un proces de 
mnJ multi nnl, se rldid la (unc-

. Ila oonceptun1A. Dacii 111 tO\lte a
oe.o;te~ <le pfnă acum lll(\f adliug~m 
şi observatorul, tleSJ)ecli:v runct la 
de observare sau terapeut.lcA. ca1•e 
vine d l'n$J)re i>s.lh!atrle. \'Om dis
tinge unsprezece oomponentc ale 
procesului de <."Omun.icare : ~mHA
tor, transmlllilor. mesaj. receptor. 
dest.J natar, cod. can.'il. zgomot. sens. 
referent şi observator. Acestor 
componente le slnt asocinte un.epre-
1.ece func~li · emathtă. de codlfl
carc. poelic:A, cfe (tecod iricarc-. <'08-
nl:lMl. rnotalingvisticA. fat:icli. rer
turbatooT-e, de conceptlua1iuire. rc
!eren'ilnH1 s1 l~~~ulicll. 

fn ol·lce pro~ de c:pmunJcare 
.stnt prezeiile toate componentele. 
respecti'V I unctille a~lat-0 lor. 
dat inlera~lunea şi mod1,U rle 
lera11hi7~"1re a acestora dii.era de 

"> Roman .rakobson, ~tJcl ' ' 
1>0clJcA 1n volumul Probl~c dl.' ~tllls
Ut.A, Bt.1C\.l~U, 'Eţt, SWntffld. ttll1, 

"'I Scmnt11ca1111 ' ' comunicau. tn tu· 
mu C'ODU>mpor11nl, BuCIUJ'eşU , Ed. Po
llllcil, li~. 

11) Jean l'lllJll'I. Epl• temolo1rt11 sa.cu
ci, CluJ. Ed. Dncln. 19'7:t. 
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Pe teme gazetăreşti 
de la un proces la altul. Ast!:.,. 
in comunlcaren direct&, oral{., -e~ 
ml\.ll loruJ se sub5tltuie t.rnnsm!-
tllloruJu!, io r receptorul destl'l'Ul-
tarulu\. tn a lte cazuri, compo-
nentele a u un grad ridicat de 
n«le'ermlnal'e (de e.~mpl u, rc--
ceplorul şi desiinafarul unei 
dlt·\I, al llnel ernlsl'Wli de .i·adio 
sau ele 1~lr:vl?.iune). 

Una tUnlt'<l ccle mal lmpor-
ian!c probleme este aceea 11 de!l
mila.1·ii concrete a ce!Ol' unspre
zece func\ii ale comunlcăril. De 
osemcl)ea . infl\ltmţlndu~e rec:l
~J!OC, rliferitele funoţil se pot fa
vori1.a una pe alta :iau tllmpolrlvă. 
Cimpul de cercetare este clesluJ 
de vn.sl şi prob1em.aUca deschis~ 
aici . lnca PllUn abordată. 

I n,\<:leg~nd prlp, proceşe-le qe 
comunioare procese de semrti:!1-
care (penlru ca procesul de co
municare sA albă acest caracler. 
este neeesar ca el .să Includă un 
J>ro~ de codl!lcarec.) am ajuns in 
vecln~.llatea tnitrebă·rtaor noa$tlre. 

„Toată vlata şi toatA soelet!atea 
lao1a'.llll cu toa A cultura, scrie 
Const.inl:ln ~oica, ~int o che;;ti-
une de comUJllcare; dar s int to
todalii ş1 una .i<> cnmJnecare. (.,.). 
comunicarea e de dnte. de sem
nale sau chiar de semnlficatii 
şi ln\ell•!>uri ; ct1minc.>C'-:11·r n e de 
&ubîn\1\lesuri ""). Dacă este ade
văr.aţ că omul se -vaHdeaiă ca 

'·'l U-m;bcrto Ec:o. TC"ll~t d a sem lollc:A 
~ncri.1111 , Bucu,rcstl. 'E;d. Ştt1ni1rtcn şi 
Enc:Jclo pcdldl. ion. p. 10-21. "'> COnsUlni.ln Noica, Cuvin& lmpreu
nl dc5prc rostlrcia romAncucl, Bucu
reşti, Ed. EmlnCllCU, 1'87, p , 1!18-1119. 
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(i nlă umnnă, dincolo de simplul 
statut biolog.Ic, p cin ceea ce se 
numeşte oullurii (ad ică trăirea in 
ord{Jne.a valod lo~') , at u1:u:i ni se 
pare indreptălH si\ ne mal ln
trebăm incă o dată cum se con-
6ervă şi se deschide acel mod de 
a a uman in condl\llle „indus-
lriallzărU secundare." c:ire este 
i·ndusfxlali7.at'Ca splrlluhli, cum 
numea Edgm· Morln cu1tuJJa de 
ma.să. 

Dupil ldenlul clnsic ol antichl
tăl U sau dupn honni\to hommo 
<.ll SJXGl-ului lum1nl1or, care Sl' 
ne rmaginea <rală c-:l deja a a-
plit-ul un ouvî:nt al momentului) 
genericii a locui1orulul din .,so
delatea ubicuitâpi" sau a ,,sa
tµlul g1oba1" ? Se produc schim
bări Ia n ivelul menlal lllitUor, n
titudin!lor, comporatamentelor sau 
progre_wl este doar al ştiinţei şi 

tcbnlcU pe fundalul t1ilrora oa
menJJ, ca şi ~'SOTUljcle lu1 Ma
nel, L5i servesc dejunul l'xi.stin
llal ? Pcn lru că dacii se inlimplii 
aşn în.'leamnă că noutatea nu 
este a g indu!Lul, ci a cpn.dl'llUor 
Ln care acesta este repetat şi a 
exp11c:i tări!.or lui. Se cuvine deci 
sii ne fnlrel>itm a.supra fiinţei u
mane, ru;U1?rn modulul autentic 
de a fi al omului, atlt 1n cadrul 
social, cH ş i in C'impul valorUor. 

laeob FLO.BEA 

Îritîlnire 

profesională 

• Joi, 21 septembrie, a 
~vui lbc o intllulrc a zlatlş
Ulor din presa centra li , de 
la Radlotelevlzlune şi de fa 
revistele cul f!uralo cu Glo
vaf1iol GiovannlnJ, preşedin
te al Agen11e1 italiene.ANSA, 
al Feder.a~li~i Italiene a edi
torilor de ziare şi al Fede
raţie! internallonpJe a. edllo
rilor de ziare, Intilni~ a 
Cost prlleJul1ă de recenta a
Parlpe i:n tara noastrf a vo
h.un uJui „De la silex la si
liciu. Istoria mlJlo'acelor de 
comunicare" al clinti coor· 
donator a rost zlar!stul il8-
JJan. Au lost pr.ezenv, de 
QSemenea, N icoletn Castagnl 
şi CaFlo Lombard!, coautori 
a f cărlil. 

In deschiderea inlUnlrll, 
Alexandru I onescu, director 
general âl Agenţiei 'Române 
de P1~ă "Agerpres", a pre
zentaL personalitatea comple
xă şi vasla experlenţ~ 'a lui 
Glovnnnl GtovS>nn111i ca zln
risl. c<l!tor, profesor şi ccr
celător .al !eoomenului co
munldrll. 

Evidenjilnd cal!Ulţ:He lucrii
cii . din-care, dealL!el, revista 
non.stl'â a •publlcat Jn avan
premieră editorială cîteva 
capllule, prof. d:r. Edmond 
Nicolau. ·autonil prefeţei da 
edl ll.a in. Hmba .rolTlUnli, şi 
pror. dr. Ion Dodu Bălan au 
sublinia~ valoarea documen
t.arii, pertinenta comenla.rlu
~ui, actU.111,I~lea şi irtmorl,anlu 
temei 'll'•atate. Totoqată au 
apreciat argumentata pledoa
rie a autorUor ,:>entr.u res
peirt.a t·ea eţLcll comu.'1lcli.ril, 
responsahl'IJtatea t>rJv.~nd co
reclitudinea 1nformatiei, vi
ziunea conform căreia noile 
mijloace de comunicare tn 
masă, - cu uriaşa lor ]>utere 
de Jn.{lluenj~1-e - nu -trebule 
>a devină .monopolul unor 
~Ii i(! ş! sa servească lntere
!e!or a~tora, ci să fle puse. 
i~ slujba p rogte..'lu1ui general. 



LabQrator profesional. 

Studiu de caz 
Oe la i11for111atie la decizie • 
î11 sistemu] autoco11ducerii 
muncitoreşti (II) 

ln numâl'Ul 6 al revisl.ei „P.i•csa noastră"' am publicat prima p3J'le n 
„cazului" unul zlarL-;t care primlse sarcina să scrie despre climatul aut.o
C(lnducerJI muncHoreştl dintr-o unltat:e economică şi, legat de acesta, 
despre parllcipru"ea efectivii a muncllorilor la aci Ul dect?.iei. Im plicindu-ne 
J:n ~z, am participat, i:n r~ p1•edocurnentă:rll, la şedjnţ.a Bttoulul Exe
cuL1v al Oe>nsillulul Oamenilor Muncii d,i n <:.are am aflat unele luCl1url 
desp1·e at:inosfera ce exisl.a frn i nl·repnlndeOOll „HldrGpnel.µlUlUta"l' 1.n pre
luarea conducerii de căi.re un nou dlrector. 
Să presupunem el ma! toulc 

1 Utlrllle de cu vin t în şed.Jn ţd nu 
C\lnfinut ceva interesan~ şi ::ip1·e
cJa1i cil merită st!. le acordatl a
lenlia.. Ceva a nume, insc.1, să-f 
;rJcetn • .tler gazetăresc"', v-.a sem
Jla-lizat că l n &"p81e!c celor sp~ 
de Peh-e Bt1rbt1, ,şefUl Sec~fei 
t.·ili'ndt'i, s-ai• ascunde' fapLe ln
lc1'CS<lnte p<m t11u tema primitu, 
care sr i·ootuna prlorllfatea pre
ocupă.ritor dumneavoast~ă. V-a 
l nlrigat, de pildă, Că omul a
cesta, ~ trei ori sanc~ionat, se 
CQIISfdedi, toluşl, total nevinovat! 
ln neeste co,ndllll, cu ce elan 1şi 
'-'e<le ~ de stl!'Clnl 1 cit e de ho-
1.Ari.l .'iii conducă bine lllUl c1.1Jn 
cele mai &rele sec(il ale înw-0-
p rinderlî ? este el compete.b.l 
pe.'lU·u a:ccMCa ·t ce zic ownenli 
despre el '! Vă botilriii să ori· 
entap documunwrea în o.ceasl.f1 
dk tt{îo !SPRE CARE SURSE 
JNFORMAŢIONAI..E ?) şi aflaţi că, 
lu gra~itu dintre ani (lr>lre 25 
decembrie şi 15 ta.mJSl.ie), s-a 
desfăş:,ura~ fn SnWepdnaeren 111-
d "->pneumalloo, pe baza planului 
de mur.cil al Con.WUuJul de con
t.rol muncilc»-esc (coro1al cu pln
nur-:le de muncii al C.0.~. şi 
Cu.>n!teiuJul de parUd), o ac\lune 
..le control privind. moduJ in C!ll'e 
au C-o.sţ asigurate condlţiilc de 
reall7.U~ n sm'CJnJlor de plan l~ 
export pe an,"1 lil'ecut. 

Peb;:e<ttnd revelionu! '.într-o Is
milire impre-unii cu directorul in
treprinderii, unul dln memLrli 
colectiVUJul de control (lng. Vn
sllesc:u, proiectant 2) Ii „şop
t~te" şefului că reali.zarea snr
cinilor de plan la export este pc
rlclî~lă deoarece ,inginerul 
Bru:·bu nu acordă su!lclen.tii A-
1en~ie re.-illzC1rii clllndrllbr hl
dmulici penlru ez<rJort 

ln prima z.I cJe mu~1. tlin Ia
nuarie. dlrectoru.l cere lngJneru
lul şet slH prezhitc situaţia ta 
zi n realiZ;lrll sarcrnUor de plan 
b Sectla de cilindri b!draulici şi 

pneumatici. Io :u:eiaşl zr. dttpli 
consultarea lntormnţlilor primi
te, <lirecl·onrl ) -a i~rci.nat pe In
ginerul şe! .să analizeze dacă In
ginerul Bar bu este capabil să rc
all7.eze cu sec\la lui sarcinile ce-l 
r~vm din p1'anu.l de export. 

Peste ei.leva -zile nre loc o şe
dflnţă convocată de lngincn11 şef 
la c:ar~ au par~icfpat. : secretnrul 
a.o.a. al see\lel, şet:ul See\lel cl
llndd hidraulici şi . îndeosebJ, a 
cclei destl nate exportului (con-
fmm prveesulul verbal int.on..mit 
cu ocazta şedln\ei). 

A dolill zi, tn urma consulli\ril 
cl.hHre dil'ccto1· şi inginerul şef, t-ste 
emisă Decizia or. „. p.i;ln cnre 
lng. Barbu Petre este S~11C\iOl4'lit. 
cu l'<!,\..rO~dorc in fun.c\le (cu 
două al.ase de tnca.dra.re) pentru 
nerealizarea planulUl de ~xporl 
ln c U!ndr1 hidraulici. 

P&OC.ES VERBAL 
iotoomlt cu oca~a 

ş~ntef operntivo de producţie 
de ln Scctln cllindri, 

6 Ianuarie 

Ln Ş(.'<Jln ~Q pnrtici'pu to1iai·Uşul 
Mvcnnu Vaslle, i nginerul .şef al 
intreprin.dt!rll sl tovarăşii: &t<bu 
retrc, Ş<!fUl se<:\iei, Pavc!e;,cu 
Horia, secret:i.rul 13.0.B. m-. 1, 
tn~J11erll V<l$ilescu Ion> Pa.rasolll
vellau NIC(>1no, l<>anW.e ttJ.Jtuicln 
~! ~-el t.ttesc1i1 Vlct-01-, şefi de atc. 
tiere, .ş.i mniştrll Pâ-rciiJab Oh„ 
A tl'inet V .• Cazan Dan, Rusu Jon, 
Pascu Ovidiu, Nltu Pelre, Pope..>-
cu Tudor şf Dl'lscli:les<:u Aurel. 
Şedmta este deschisă de to,·. 

ing şet Moc.anu Vasile c.are spu
rtl' . 

„Tovariişi , \'·am atlunat, din 
ins1ll'cina1rea tovarăşului director, 
pentru a nl'in pA1·erea: t.lecă1•u n 
dlnu·~ dv. p rlv:lnd reallzar~ pi·tl
ducţiei do cilindri h.rorsullcl 'li 
t.rule!lSebi a celei destinate cx
porttJ!ui, Aşa cum cunoaşte\I, scc
\la în caro lucra\I, este ~ mal 
m~ dl:n tnlrepr indere, aţi .a~t. 

unele greul1ill privind exportul 
cilindrilor pneumatici. Le-aU rc-
7.olv_at şi vă felicit pentru acca'lw, 
dar iat:it, cti, ncum, din .noy se p re7.in
tâ grave rAmlnerJ ln urma .la ex
POrti'1 de clJmdl'I hldrallllkl. {lf u 
_pu~m. să con:t tnuăm rn t~ul a
ces~. Vii rog sa vă spu.netl pă
rerea I". 
To\~'!l"dSUl Barbu doreşte să 

dea ettevn Ul.murh·r p.vjvllld pro
~lem.~ PUS4. Tova.rllşuJ !ngJner 
şei 11 râlij>unde ; „Desigur că vell 
:ivea cuvinl1.1I, dar la swrşlt, întîl 
să vect~m co spun ceil!ll1-f ". 

Art! cu\(iintul lovnr~"L Ca7.nn 
Dnn, cat·e a111tă cla W.lgada s:1 
Şl-a t-ealluL şi dep3şit sarcinile 
de p!an. că n foi.I sprlj!nlt inde
iiproape cit! şC'f.ul sec1ieJ, care s-u 
preocupat dt! introducerea Jnlll 
devreme ln l)l'oducţle a nouH1l 
t!p ci~ cJUndlli pne1,11Mcei CP 5 
de.oarCri'.e penLru. vecltlui tip nJ 
rnaj existau oomen~i . 
TcwarăşuJ inginc:n şc-.f ar~tt\ <:li 

~cum -se dlsc1.11il problema c1Un
drl!o1· hldrowicl. La ciltnclrj.f 
pneumatica nu sim probtemc. 
Ar~ cuvlntul 1011. ing. Pa-

rasr..hiv~u N.. care a~rn cA 
la ci:Un.drll hldrau!Jci CH J , CH 
5 nu este renll :r.ată m111ă pregl't
Urca Iabrl<'nUcl 1>ii Jn <mn~ln\il . 
n.u s.-a pul ut 1 ucm„ E.:.lri' tt>oi\le 
nepliicut s;'t n11 reâtr2'Anl snrcl.oi
rc de plnn, i;ln1· nentru a asigura 
reliTJbu.ţla muncltorl!or, a~t:ln 
au fQSL u-nnsferali pcn:t.ru două 
luni la ScuJtl rie unde. luc.rea:r.I\ 
lrnpreuna cu scu~l"i:i ln rt!liliui
r.m SDV-lsticîl pentntru nolle li
puri de cilindri bidmulicl. Consi
deră cll Cl.'<.'a Ct' a Co,51, greu a 
lroout, 
Tov~~·ăşuJ inginer Crelulescu 

Vkl;or doreJlc sâ-1 ccrmplc:teze pe 
tovarăşul Pnraschive.scu an\lind 
~ în cîte\•tt zllo va Ir_ asigura.Id 
pt't.>gătiiea tnbrk alfei. IatO. Ieri 
i.-a primit şi no11n tehnologic, lor 
in citeva zile, toate SCUJ!elc. ne
c~ \"Or n gnt..1 ace~~3 şi ca 
u1•trui11e n .!-pr!Jlnulut a.curdub 1.fo 
ntclierul s:1J 61.!c\ lei Sc~1lflrlc. 

'r<w!lruşul Pt.lp1?$C\ 1 'Pud u1· ~rată 
cil (l.1cu noui~ tchnolegje ~te :i•;l'. 
mănăloare cele i pant:ru CI I. l , 
1.-s'c necesar ca proiect nLul lift 
tmii st>ama ele gre ufatlie in.timpl-
n-ate la nc:est produs şi s1i i11-
Lr~d ucâ nţqdVlc!trile r:kuto J.n 
fn,~ foclJtul la sugestia rnunclt'b-
11J'lor. 
T11v.~n·ă4u1 ihglnL-r şef iJ int.rea-

bă pe tovarlişul 'Barbu Peb·u 
dacă în aceste condiUi în luna 
ranuarlc va 1-ecupera în inlregl
me rest.antele, la care se ră."'!>un-
de „ nu in iniregime, ci doar 
parţl:i l . însii in Juna fc.>llruarle 
planul cwnu!nt lu nh·eJul sec\IE-1 
vo 1'I dc1,>11Şl1l„ lnr pe 1ttecnre p1to
dus i;'1 Pllt1.e, pionul pe nce:t.i;tf1 
pcrio~du '\'8 n reali7.ll l ..şi chlru: t)c-
pli51t doar în luna mn rtie", 
Tovarăşul Inginer Şef: .,Consl-

deraţJ eă acea.sta poate U o 
concluzie a şedinţt-J de azJ? D::icil 
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Laborator profesional 
ceastă pia\!, existenta aproape cer
tli a cererii Ral'teneruluf extern 
care vn oferi poslbllilatea de~
şlrll planului la export pe anul 
fn curs ; conflnutul raportului Co
misiei pentru aprovizionare, dei
Cnce11e şl export-Import de pe lin
gii C.O.M. care a fost întocmit la 
inceputuJ anului şl care evidenţia
ză posibUilatea utlllzA:rli supl lmen
l:nre a capadtă,llor pentru exportj 
Ideea cil depăşirea planului la ex
port va lnfluenla pozitiv asupra 
drepturilor cuvenite muncitorilor 
şi personalului care lucreazll în 
acest domeniu. 

are cineva de complel11t la cele 
spuse aici ? '' 
Şedinţa se încheie. 
De Ja arhiva Secţiei cilindri, să 

consultăm regJst.ruJ de a c\lunl 
ale Co.nslUulul de oontl'O'l mun
altoresc. Aici deticoperlm Not.n de 
conclazil din 16 irmuflrlc .. Iută ce 
scrie m ea : 

In urma controlulul se des-
prinde ooncluz ja generată cii in 
unele Beelll eX:lstă preocupAr.I şi 
lnlllatlve va19roase pentru recu
perarea rest.nn\,efor. care prin g(!-
nero.llzal'Cli Ja nivelul int.reprin-
derl1 pot da gâranţla rooHzllrii 
şi depil:şirll sarclnlJor de export. 

Astfel, merită subUnlat e ror-
tu.1 colectivului de oameni nr 
muncU de la Sec\Ui oltindri care 
ln Ultim.ele ii luni a elim1nat o' 
tserie de gvave deilckmţe oe pe1·
slata.u de multă vreme (pregă
tirea defectuoasă a Cabrlcatlel la 
cillndrU pnewnat.Jcl pentru ex.
Por~ ; 1ehnoJogll depAşite, uneotl 
1~11cabll.e dotării tehnice exis
tente). 

Ca urmare a predărU docu-
meit..atiel ~n1ru SDV-u.rile ne-
cesare noilor tipu1•i de aUlntlri 
hidrau.llci cu o irlthvlllere d~ 3 
lun1, secµa Sculărie avea pers
pectiva să intirzle foa1'1le mult cu 
predarea S.D.V.-L'ltkii. l>rlntr-o 
bunâ coJabornre intre sectln 
Sculărie şt Sectla cilindri, s-a re
uşit insă scurta.rea termenului t u 
două luni. 

.Este necesar să se ttţgen,t.ere 
eluborarea dQoumenrntrel şi pen
tru S.D.V. - IsUca noUor tlpurl 
de motoare pneumatice care tre
buia predaUi Ja :n octombrie şi 
care nici 1n p1·ei;ent nu Cll>te a
slguratâ pentru secţia SculArlc, 
!111\Cl într-un stadiu de realizare 
de 801~u din volwnul total de lu
~ărl de ,Prol~liare. 

J'n t~mput co:ntrruuJ·w, s -au a
dus la cunoştlnlă şerulu.i blrou.iUl 
pi.an unele necorel1i1·1 intre ter
menele de livrare a produselor 
la export şi termenele pJanlflcate 
penfru Cabrica lle. care au rost 
corela.te. 

Pentru abate l'ile, întirzlerele in 
Predarea lucrărilor şi proasta or
gan17.ate a aclivltAţU propunem 
C.O.M.-\a! Ul sa<ncţlonarea tovară-
şului P~cu Marin, Cost şef 
a l Atellerulul de prolect~ire şi a 
tovarăşUlul VasUescu D-tru, pro
Jeetant Ja aoel.nşi atelier. Ne ex
primăm pllrerea cil sanctlune.i a
pllralll tovarllşului Barbu P etre -
retrogradarea in tunctle cu douii 
clase de fncndrare - nu se Jus
tl rlcă. 

C unoS.clnd acum in plus aces
te a.mAnunte, ce conclnzH tra-
1etJ ? Care este decl&la pe oare 
o Juafl 'l OJ)Jill- alol doeumenla-

rea sau merl'eU maJ departe ? 
Dac:A v4 botlriţl d contlnuaţJ, 
ce $urse lnlormaţlonale vA pro
puneţi sl mal consullaţ l ? 

tn cazul ln care vă botăritl sâ 
l llmurl;ţil „mlsterul j acelcl şedinţe 

:l C.O.M. care, dupA spusele mun
citorului Jon Sadea, a adoptat, pl'.1-
pi t, o hot4rfre !Ară să consulte 
masa mtmcltorlJor - La ce uşi 
vell bate ? Unde credeţi cil veţi 
irbl informaţllle de care aveţt 
nevoie? 

Alegindu-le pe cele moi compe
tente, mal obiective şi mal aulorl-
1.ate, Entă ~ aIJall : 

1n cursuJ lunii ianuarie, direc
torul tntreprlnderil de comerţ ex
terior cal'e actiona în domeniul de 
aict lvltate al intreprlnderil Hidro
pneumatico, se adresea'Zoii !ostului 
director al intrepr inderii sollcltiin
du-1 o creştere a p1•od,uctieJ de ex~ 
port la cilindrii h idraulicl CH 5 pe, 
o piaţă străină cunoscutl\, ţlnlnd 
seama de contractele e..'<terne care 
sint în · curs de inchelere in tri
mestrul l . ln acest sens, este ce
ru l un răspuns urgent. 

ln aceeaşi ai, cont:nbiJul !$d a l 
Centralei industriale, tovariişul 
Petre C„ într-o dJ&euţie telefonic! 
purtaUi cu directorul Simion N., U 
ntruge atent.la asupra neceslthP,i de 
tl du curs cererii f:'icută de tnlre
prlnderea de corner~ exterior care 
Jl(late să condttcă la o îmbunAtti
tlre e sil~1ntlel .ffnnnciare a Intre
prinderii. 

C u „promptitudinea" care ii era 
caracterlslld, directorul Simion 
convoacă lntr-o scurtă reuniune pe 
ingl'tlerul şet cu producţia .ŞI pe 
secretarul de partid şi, împ1·eună, 
hotăriisc sd avl:reze favorabil ce
rerea de suplimentare a producţiei 
de el!,f)Ort. Secret'.erul <;le partid a
trage 'a ten I~ că pemru respectarea 
principiului democr.olic n1 autocon
duceri i ar !I blne să fie convocat 
şi C.O.M.-ul spre a n <?onsultat. 

La ~·etjlnt-a C.O.M. din cel 21 
de membri, lllJ)SeSc 7 şi anume : 5 
reprezentanţi al oamenllor muncll, 
aliaţi in schimbul dol, pceşedlnte
le de sindicat ~re participa la o 
şedLnl! )a juc!,eţ şi lnglneru1 şef: 
i:u pregAtlrea labriC!l.ţJei. 

Deschizind dezbaterea, pr1f-
şedintele C.O.M., secretarul coml
telul1,1l de partit!, tovarăş.ul Ion 
'.I'oma, prezlnUi, pe scm•t, tema dls~ 
cuţlel şi subli n'lază acordul lo care 
n ajun.-; cu dil'ectorul ş:r Ingine
rul şef, arAtind şi care au Cost aT
gumen t.ele care au determinat a
cest acord : .faptul cii întreprinde-

La dezbateri lau parte: şeful 
servrclulul aproVl7.lonare care işl 
exprimă acordul, dar er dori sll 
afle mal multe amănunte ca sA 
pontă şti da.cli resuraele stnt asi
gurate în totalitate, cum le va re
distr ibui sau i.n ce mAsură este ne
voie de o no~ aprovizionare ; şe
f ul servici ului mecano-energettc 
co.re otrage atenţia di folqslren In
tensivă a capaclUiţllor de produc
ţie este posfbllă, dar că are pre
văzută in trim. ID o repara\ le Im
portantă la tumlitorle, care va dura 
circ.a o lllnA şi care ar putea pro
duce în.curcăturt ln acest moment. 
intervine d irectorul Simion şl spu
ne ca, avind in vedere modul în 
care se oomporţă uULajele din tur
n1Hor le. reporaţUle respective pot 
CI amlnate. 

La dezbateri mni iau parte In
gi nerul şef <?u producţia , secreta
r ul O.T.C., d lrect.or ul adjunct .:-~
merei.al care se angajează si\ sus
\lnfl reall7.are.s sarcinii respective. 
După el, la cuvintul tovarăşul 
Badea Ion, muncitor în sec\la de 
montaj, vlcepirţ;Şedlnte al e .O.M_:, 
ca1·e are urmiitoarele observaţi i ; 
obiectivele i se par neclare, are 
Impresia că resursele nu pot !I a
sigurate cu uşu11lntft şi, mal a les, 
că problema respectivă~ foarte lm
portantA, nu s-a discutat <'U oa
menil munclL 1n acest sens, pro
pune : şeful servlcluJul export si 
11e d ucii Imediat la Bucureşti pentru 
a obţine clarlticllrl ; un colectiv 
nu.mit de C.O.M. să analizeze po
sibilităţile reale de suplimentare a 
producilel penţru export pe baza 
unor daţe conctete rezultate, mâl 
nlcs, clin contractele inchelate : 
organizaţia de ,partid, U.1'.C.-uJ şi 
s indicstul să albA consultări lme
d late cu membrii lor şi toate n
<:esţe ac~J unl să formeze obiectul 
şedlnlei ordlnare a C.0.M. pro
gramată sli albii loc ln începutul 
lunll februarie. 

Dlrector ul S imion consJderA cA 
~e va ,pierde timp şi propune sA 
se hotărască acum. Vor avea t imp 
după aceea de alte consultări. 

Pusă la vot, propunerea es~ ac
ceptată cu majorltnte de voturi. 

rea n mal exportat produse pe a- Constanllil AMAIUŢBI 

Dispunind, acum de toate aceste i nformaţii, cum vejl aborda tema pen.
Cra care v-• O documentat 1 Ce alte 1ubfeete vi Jtl'OJnmett al mal tra· 
taU pornind de la uemeaea c!a•e '' preocap&rl f 



Omagiul gene~afiei tinere 
lntre numerele pe care 

presa românl'l le~a consacrat 
lntegi-nl Iul Mihai Eminescu. 
cu prilejul centenarului 
mor(JI, o mentlune specială 
se cuvine eclljlei din 15 Iu
nie n 1revL'itel „ Repor ter „, 
reâ11zult1 de studenţi al SCc
llel ZfarlsUc'A de 1'a Aca
demia de Studii Soclal-Po
lftlce, s ub indrumarea cate
drei de prer;A condu.'>11 de 
Dumitru Titus !'<>pa. 

ale culturii 1·omftneş:li, ale 
eminescologilor, ccu11a spe
cială .,RePorter" etalează o 
adevdratd colecţie iconogra -

studentul Dan CA~. 
membru al colectJvulu.t de 
redacţie, alături de wlegJI 
sru Daniela .BuJ·icel ~i Cris
l:ian Dnvld, n reali11'..at. de 
altfel, macheta, selecţiil tex
telo1· şi preze~roi·ea gt•a flcă 
a iniregulul nu.măr. 

Cele 24 de pnglnl ale re
vistei slnt structtwate, inspi
rat, pc ctteva Leme - Tde ea 
E mbtescu, Conftflnţa Drnl-

1iescu, plinotele cqrdfuale ale 
operei - poe.rla, proza, tea
trul, pttbUcbtlca, apoi ediţi
ile •~cesfue, culminfnd uu 
monumellt4la ediţie 'RlJţlo-

Merlt<irle, all l prin lntentle, 
cll ş1 prin idcl le publicistice 
I n cure s-a r m nl l'Zll t. aceas til 
publicn\ie se consUlule în
tr-un vlbr.ltlt omagi1,1 adus 
oolul Ct! fnt.ruchlpcaz.ă în 

Mltl pe cale de a. fi desif
virşUd, l'Cmlne.•cu vazut de 
contemporani şi de posterl
ta..te, EmlnesCII at 1'om4rrflor 

- Emtnescu al lumii, o mt.
croantologle di!l ceTe mai 
/rumcxue poe:ll ce t-au Jose 
incMrurte, 

/l~ : f otooratHle portret, 
mmutmentele fnâlta te fotru 
c i11$Hrea. lui Eminescu fn 
atitea locuri din ţa-rd, me-

gradul cel mnl lnnlt splrl
tual'Hatea rom(rneascâ şl, tol 
odat!ă, inlr-un examen sul
generis, pe cit de dl!lci I, pe 
a tit de concludent_ p entru 
noua promotfo de gazetari, 
gata .să-şi ocupe looul în re
dac{ilt Examen trecut, pu
tem ;.spune, cu shiilua.lti s uc· 
ces, care nte$tu respectul 
pentru mru·lle valori, un )(l:l'g 
Orl?.onL cuHurnl, cit şi calita
tea pregllt.irii de Special itate, 
dragostea pentru meserin 
nleasă. Pe lingA opinii ale unor 

pei:sonalllăl l repn~zenU!tlve 

dalii, desene. lnţre acestea 
din urmii se n!lă ş1 un por
tret...a!iş, publicat. pe pagini
le de m lJloc, ni ciirai "3ULOr, 

• 
< 

UJUmuJ numur d in 
„Viaţa poll&ehnlcU", or
g.-in al Corulllului Aso
cia Oilor Studen~lor Co
munişti cUn lnsli tu'lul 
Politehnic 1~1. sosit 
recent )a redactle, este, 
ln inten\ra celor ce 
şi-au adus e<.>n tr.lbul 13 
la reaUzarea lui, de ase
menea, un modest mo
nument inchlllat lui 
.ErnllleS<!.UI 

1n iPCercarea de a-1 
sun>r'Jnde imaginea „in 
oglinda acestul ~firşti 

de mileniu frllmlntaL Şi 
nti~ de conţradi~torlu '·, 

revista studenţească 

din Taşl p ublicii, 1n cu
prinsul celqr cll.(>l'\îa 

pagini sll'iljul~c de pto
ză $l versuri em!nes
ciene, reportaje şi ln
terviud ce rnar cheaz:. 
tot a litea popasurl pe 
urmele l Asate ln spa
Uu şi timp d~ trecerea 
:Poetului. 

Mai presus de Infor 
maţia - fAr1l tndo!alli 
interes.an Ul, mal cu 

R. Ş • 

seamn ea unghi de a
bo1"tlare, dar şi cu une
le aspecte Inedite 
pc care o transmi t,, 
dndurl1e semnate de 
ac.eşti Uhai'I gazetru'I o'
tnatorl (şi cine şUe 

dacă unii dlntre el nu 
vor d evenj in cele d in 
urnii\ profes!omştl) lm
Pl'l'SloneaZă prin inten
sitatea senllfnentulul. a
v!dlt.stea ctiUtărilqr şl 

pro$J)etunea formei. 

a. ş. 
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Li~bajul presei „ 

Repetiţia nu este intotdeauna 

bine\lenită ! 
Rcpcliţja - utilizată co procedeu 

cu .ajutorul căruia se exprimă du
rata u nei l,\Cţlunl, o nuanţă de su
pe1'laUv s~u alte v~ori grâmntlcn
le, dar mâl nles .fn operele llle
rarc, Cil mijloc artlstk de sublini
ere a unei Idei - este, de regum, 
binevenit~. O fnt.nnim minullă cu 
deosebit6 mA.lest.rle în pagi nlle sa
'<loven·lene. De pildă : 

,,Amurgul ven~ repede şi 
deodată mă simţii aşa de 
ud, lL.}a de trudît, aşa de de
pru-t~ ~lin lumina şi de bltn
(\l?'ţea :.iuui adi'lpost, incit 
ol'·uncei o privlre 1.11 juru-mi, 
ls toval'iişi, ca şi cum mă 
deşteptam dintr-o vedenie. 
(l'.!i haJl.I Sadoveanu, " Opere" 
vol. B Ţara de din colo de 
negura, e:i.P.L.A. ,Du~urcştl, 
1937, p. 307). 

Exemple s imilare înlîlnlm in 
proza luJ Zahar "1 Stancu, a nltor 
sariltorl, cbiar şi in presă. Din pă
cate, nu în toţdeanna repeLlţln este 
binevenlUi:, lllnd vorba, în multe 
cazuri, de Imperfecţiuni de ordin 
stilistic. Pe lingă monotonia se
mantică pe o.1re o produc, nc~ten 
dnu uneori pruibiUm t.ea su·ecură
rit in ex.-primnre s p leonigsmuJuL 

Spre o vedcn r.:um se petrec lu 
crurlle 1nlr-o nstfel de sl tuaţle, 

ne vom opri la cileva e.xcmple m
tiln!le in t'e\llslele şi ziarele .noas
tre. Prlrn.ul : 

„Pentru a se ob(ine şi da
te in timpul noptll, 11olle a 
parate sin t do,ate cu d!spazl
tlve vroprll de Iluminare. In 
prezent, asemenea ghlzl func
lioneazll în or;aşele ( .. . ), ur-

mind ca treptat nite 20 loca
lităţi să fie dotate cu ase
menea mlj1oacc de dotare". 
(<„iFlocâ11.1 1•, nir. 25 (1'122) 1 2'1 
iunie IDSS. p. 21). 

Este evidentă impresia ineplăt!u
tl'I pe care o lasă o asemenea for
mulare, dovadA certA a sărăciei 
de ~abular a auţor1,1,u1 sa.J.! a 
g1'8bel clJ care lşl a.,t.eme gîndu
rtle pe hirUe, ceea ce e acelaşi lu
cru. 

Nu ne incită prin acuratcţe;i lor 
nir-i pasajele cc ttrmcll7.t1 : 

„Rcprcz~ntntlva ţl11"ii noas
tre n avut clc-<I lun!(ul 
anJlor numi'roş l mijlocaşi de 
mare clas-ii între car~ ( ... ). 
c8 sA numim doar citeva nu-
~e din p'edoadn de dupA 
răZbol. („BoJorni·l ''. SUpll-
ment-progi:am F. C. Olt, 
Bucureşti. 1980, p. 30). 

Ded . să n umim cileva. . . nume ! 
Un pleonasm care s-ar fi putut 
ocelî ~pun'indo-se mal simplu : „ea 
să numim doar cîtivn (foLballştl) 
dln ~rioada ( ... ) ". 

Jn acela5i text lnttlnhn, tic 8!-C?

menen, !omn.Jlnrea : 
,. (1 .. ) Ol.Mat pe locql 2, rn 

clasamentul golgct.errno1• ( . . . ), 
1). 12. 

Incă o dovadă a grabei in re
dactare, pen lru ciî nu ci:edem cil 
pQaţe ! i vorba de o neeuno.nştere 
a efectului p1eonastlc frapant pe 
care ii produce repeu1ren unui 
verb la doua titnpurl nle aceluiaşi 
mod: 

„O echipă ca Wimbledon 
( ... ) a ajuns . - .::a urmare a 
'Cllnamlsmulul care caracte
i:i7.eazl\ campionatul englez -
sl aJunrA in tinnla Cupei 

Intilnire cu c it ilorii 

AogHel ( . . . ) u. (,,Sporlul". 
Supliment Fotbal, nr. 156/22 
aprilie 1981, p. 2). 

Comenlarlul· fiind de prisos, sA. 
mal dăm un exemplu asemAnl\tor, 
dar mult mal şocant : 

"ŞI atmosfera acestor stu
den\ 1-probJemă genereazA o 
atmosteri\ de compromis fa
vor.abilă extinderii mediocri
tăţii". („Viaţa sh1dentesscl", 
nr. 17 (I 197)/27 aprilie 1988, 
p. 2). 

l>in textul .de maJ sus reiese cu· 
subiectul genereazll un obieol, care 
este, de ·rapt, subiectul lnsuşJ . Com
pllca\ie inutiJli. deoarece se putea 
formula slmplu şi clar : ., . . . a tmos
fera genereaz;i o 11tnre de compro
mis ( • .. ) ", 

Ia s!irşlt. următorul e.xemplu : 
„Mal agravarttd ni s~ pi

rut. a li o aliă atitudine a 
fadorilo.r de conducere : r.T. 
li'pseşte. inlen~lonat de la lu
at·u cu lntentla mlu·turisită .şl 
i n scii soare d e a i se desfa
ce contractul de muncă". 
( •• ~unea„, 01·. 10 (8900)15 
lll:lrtie, 1.937, p. 9). 

Avem -Oe~ i!M!e în aeesl tex.t 
cu u,n cumul de două complcmenle 
clrcumstanlJale de mOd pc lingă 
verbul rcgenl Jlpseşte, care l!înt si
nonime perfecte, căci i ntenUa (gin
dld d e a intcrep1·lncle ceva) a dat 
prin derivare, a lnlenţl~na (a ~vea 
de gîncl), for adjectivul - ~rtici
piu al acestul verb, lntenUonnt, io
seamnu cu intenţie. Deci : „( . .. ) 
lipseşte inte.ntionat ( .•• ) eu lnten
fle" este o evidentă lmpcrrccţlu
ne de e.-..;.primare care putea t1 e
vitată, renunţ.in:lu-se la vocabula 
asociată d irect verbului. 

Pentru n demonstra mai convin
gător ernrile <te se pot face in ce 
priveşte mînutres repeu11e1, am 
tku.l une!e lncu11sLuni în grama
Ucfi. Este insâ llrnpede c..l :nu l r<?
buie s fi. cunoşti cine ştie ce re
guU gr.amaticale spre n evita pă
cate cn ce.le din exemplele ele mni 
sus. E suCicie'nt sfi nu uHăm, atuncl 
cind scriem, un lucru : anume a
cela că, intotd~tma, ,.graba stri<:ă 
treaba" . Sau _mai degrabă, ceea ce 
spi,menu latinii : ,,Grăbeşt.e-te . . . 
1ncet". 

Dorin N. URlTESOU 
Rodica UŢA-UllITESCU 

• ilt cursul lunll 
septembrie, ia bibliote
ca municipală nMiha.H 
Sado\lea:n,u" a awt loc 
o mn.nir~tare prlle.jul-
1 n d~ apat'l~in reoontl11 

la edi>turn „ Minerv..i ·•, 
a două volume din 
publicisUca luJ Tudor 

Teodo11escu - Branişte, 

:> lb l i lllil „ lnt-re PT~ă 
şi literaturii". tn tata 
unul numeros public 
au hmt cuvi.ntuJ Poul L 

'l'-Ocxl(n:eseu şi Constnn
tln Darie. tngrijilorli 
edijlel, pn.?cum şi prof. 
unl v. Ge~e Macoves
ou. Fo.o;t colnborntc-r Jn 

„Cuvlntul liber" şi a l 
altor publlcaţiJ, in 
con<!uce.ro!l căror~ s-a 
nfl.at. Tu(lor Teo4orescu
Bl'anişte, Geo.i;ge Maco-
vese.i a lăcui o emoUo
nantâ evocare .a zlarls
tu> uJ~ pt? baza unor a
mintiri personale. 
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11IMAGINI 
DIN 
ROMÂNIAH 

Su.b acesc goneric s.a des
cl1ls, In. zi11.a de 6 septembrie, 
w 8uotlif!ştîj, în sala dfn str. 
M. Eminescu. nr, 8, o iu;po
zfţic de. pktu rd -~i deseii rea-
1 i.Za Id de ·c ong Shun:el'il, d.m 
RepubllC4 Populară Ghfneză. 

E;iţpozi11a or17a n'i:.a tă de 
iă1re Co~~tul Zmii~tflor aln 
R.S. Ronuîmaf -reum!şt-0 n
cuar ele, ~tele şi de$C
nc - pline de. floezfe, i11ţr:u.·n 
·rcolstru l'irrc şf. el.aglac -
in.~ptraJe de pe.is<lj1,1.l româ-
114?$C, 'Pll car:e ayloruJ lor ·1~ 
cynosc~ indea,pro<rne şi 'l-a 
~ndrdoit i:n cei ~prezece 
ani petrecuţi ii) l'fJ:a nQO.Strd. 

ln C1Lvinl1Ll 'TOStlt cu pri
lejul 11ern:Wljulul. Nicolae 
Drago$ $;a orefc'.rrft la se;mlijifi
cdtia (iaosebH-d: a 11cesiui eve
niment ctt1fi:ara l. ia:r criticul 
dc artă Tudor Octa vian. a 
evlden1.1at valoar~ arti$tică a 
~onatelor. soluj:l.iJe. p'!Ms.fce 
purtfnd pecetsa cromp'Upii 
sfmbo~ice, plhiă d!? flT~,zofie 
Pi'O»rle c~it.ul"il chhteze. 

l.;a Tfndu.l sau, O:U.{OT1lL 
tucrăr.rlor a. cvîdem ţi4t tl:a.
c'J,f ţfo114t~le n~fo.ţ(I de »rie
te1~~1?- ,i cola.borqr(t tomcino
chlneze. dintre tclrH.(l. popoa
r ele şi fxirtjdcle 'nQaStrc, ea:
pl"imindu-şi tot.odaM se1ttt
menicle de fl1'efuire. şi admi
raţie ,pen~r.u pefsa:t.til i om.d
'llesa. Lrt ~to b 04.ont un , booa ţ 

izvor de htsprra:ţle . 

R. $. 
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• 
Cărti scrise 

PoeL parcimo-
nios cu propria 

, poehie, g11eu de? 
descoperit fo re
v iste si foarte 

.··_dl~~~ irtll' editor ial, Cu
~~...,,..- m.an $ova seric 

excJuş'lv l<t per
spnno. I slngi.lltH'" 
.Şi plural, un Eu 
con fesiv şi un 
cuplu erotic, m ar
cind un Nol pl'll
ri\ralent ca senll-
mente, glnduri 
şl acţtuhi etlc

format.lve. Privind retr-0specliv, 
chiar de la ip.cepul şi in 
tQabe dir\i lc npArule, poezia sa 
a lrireJtislrat. ca un ! ln oscilograf. 
lărâ elanuri sl in a!ara unul de
.metis vh~1 ,oner. implin·k !le l!)erechii, 
mitl7~1ă în coordonatele morale in 
care fiintează pînă la ~uctll:>Bila
tea la ~rupul adamic. 

Discretla si llosa de proll(îcilatc 
ar pule:i fi lndlcl de orientare ocn
lr11 speclficilutea puez.lel lui Ct1-
mao Şova, o pcezle Ol))!lrcnl aridă, 
fără să Ue absronsă, Uitelectunlii, 
da~ nu şi Cll0'/.0[1ca.. o~ecum prc<i 
elabo'rală dar nu lipsită ac imagis
ticii. A!'IUe.x-ul domin.li. textele 
i;inl rblunde. roarlc supravegheaie. 
inll'-1) (;Qnsf.tucL\e esenl\ali~,ală, A· 
lunecind pe propria şlefuire - de 
oloi şi o nnumilă crispare. 
Şi u1 ace~t ultim volum. esenla 

fiinţei pare a fi ITU1i uşor surrprinsă 
prin cooceplc ne§!~tlv~. prin ceea 
cc rhJ cs\e. discursul ooelic prop1.:
nind ~ 51ructură perfect modulată 
pti un ideal de coreclltUdlne sl lo
htl scepl!clsm. tnler7Jsii de 1\1 orice 
Cel de cfuzrunl. 

Coo.sl.lh}l·a ooeticâ este dublată. 
de w1 selt-conlroJ ~eul, conlrastind 
cu <lelicaletea. moderaţia Şi mo
dclil} a - QPn.1tenitale ve1-su.i;l1Qr. 
Dar. cileodală. poezia ţişneŞte de 
sub armura lnchlzttorialA sub care 
o ~tnmcşte a~lorul . exacl cum ne 
ll.$tei?tam : dulceaglî. c!o'lorată, cu 
ecouri d in cintecelc de lume. 'De 
unde dcd11cl"m di rigidlt:1tea l!'k 
o ma!lcll de at.ltocompens;ire b enhi1 
o senslbllital~ romantloasl\. chlnr 
locriroostena. cure nu nu:mnl că nu 
evltlî. dat' eh Iar ist a&umll de5ue
t udllnea. Totuşi tntr-Uin context de 
poezie imbăl.sâmală. rării vfbra\le, 
firescu l şl candoarea trebuie 8<'· 
lu tale. 
l{~imul J>(leZiei lui Coirmn Sova 

- <1cei.t p0cl dtst ret "1 llr•inAurnt. 
preu de incadral in vrea una din 
cnlegorlile viabile ale lirismulu i de 
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a..1ă..:i - nu s-a modlucal în cele 
sase volume li păritc i:>inf1 acum 
(toate nptlrlllc la Editura „J·;mlne<;-
c:u") : AslruJ nJmllnui, 1970 ; l\fa
rh•al llHa ; Cuvinte do reazlim, 
11177 ; Poeme l9BO ; Unul cu altul 
10ll3. 

Proză, fină de 
inlrospectle şi a
nnfu~ pslhologid. 
nu fără penetn1-
tle ş i aderent!\ io 
zone mal puţ1n 
<:u nosaute ale J"ea
llUl\ li imediale: 
:ondiUa noului 
in tele;itua I tcU
ral, transformoi·ea 
conştiln\eJ tină-

rrul ul de aa sat 
(oriizonturl profe

sionale nu prea frecven te) scrie 
Dorina BAdescu, ~hnilst la ;,steagul 
roşua Glutglu, autoare care cu 
Soarele pe prag rect. Eminescu, 
19119) se ~hi' la cea de a treia 
corle, c'lupA Şansa. roman, Ed„ ,,Al
batros" (1971) şi Stlnlcioaril cU o 
binlclo~ pi>~'~t;i\'t, QM. l on 
Cr~A 11 (L!IOS). 

Dorina BAdescu localizează ma
jorfta1en n uvelelor şi S«hlţelor f'ale, 
ii'! spaUul quasl-moromeţlan ni 'ţi 
nutului Vla.„ca. Dlmlnea41 intlnia
tl este povesţea adolescentuluj Tică 
- personaj ul vu ma'I l'c\lenl şi ln 
Soarele pe prag, ca o ab~entă re
Cerentlală - f lii de ţărani, fugit cu 
nj~le circari Jn confreda lumpen 
ului artisUc, ln fond o umanll.ate 
complc.'<ă, pUnă de duiOşle şi soll
cl lu!ifnc. Se conCJg1,1rcază ll!ILfel un 
lllnerar initiat~ de parcurgere a 
u nor zone socia1e foarte d ivel'gen
tc : lumea si\teai;ci, exlslcnta pe 
santier, lrepldaUa cltadhlă şi chiar 
viata ostăşească in timpul inunda
Pilor . Exti.nb'â destul de mult, n u
velo.' conservă lndepehdenta episoa
delor. d incolo chiar d~ marcajul 
pe!"llon aju1ul unll:icatar. Aici, dnl'" 
şi in nuvela lutelaril, se con1irmi'l 
!aptul cd vocatta au~arei rămine 
schi\B, ril~menţul. inst.antaneu1, 
surprlnzînd un univers rotund, o 
intimplare, un eveniment, o semnl
[l caţlc exi~tenţiolA. 

Foarte fntel'esant:A şi Inedit\ 
picat el analiza nu este totdeauna 
condusă fn t.oale c:onsec!Qlele Psi
hologice - se dovedeşte tema' 
trlbuJatiilor sufletului fe."lllnl n, 
scindat intre impllnlrea !11millală, 
maternă, socla1A şi reall7.area (uţ'O
pieă), prin artă cure, ~e nuant.,ri ~i 
cu ciifor ite dezvoltr1ri epice. rrpnre 

in O noapte, Aşteptare SllU lnscrlp
Uc pc chitară şl Oat.erlna. 

1ntulnd subîccte de marc gene
r<u.ilalo şi, uneori, chi~r Lnedlt.e, 
Dori.na .Bildescu le expediaz.U. la 
modul nuvelistic. Capacilalea de a 
descoperi zone <le amplu fnl~res 
pen tru nar~tlvlt<ite conl ro.steaT..4 c.u 
vocaţia de prozator. limllat.ă Io dl
menslunne schiţe!. Lipsa de sutlu, 
orl ,graba, ori imperfecta ~nall

zare a datelor lemperomentale pe 
sh·u<:turile epice d~termloă au
toarea sd 'nu valorlrlce Integral la
tenţele şi deschiderile ofcrlle de 
pr'Oiectcle fo i ~ liale1 

Dorina BAdescu scrfe schiţe cu 
subiecte de roman. 

Ion Popescu se 
num~tc chiar Ion 
Popescu, eJ ne
evltind şA se a
t l rme in poezie 
cu acest nume a
proape colecllv, 
reionanl .;:~ tJJ:l 
pseudonim otl..ţio· 
n ai. 

La Ti~u J iu e
!< lsUi un puter ri'lc 

. cenaclu literar 
li d in care au leşit 
,~ ;poeţi de aown c-U 

oareca re nume 
Ion Sanda. Victor Barbu. Constan
tin Oprica·, Spiridon Popescu, Ar
Lhur Sădita, Ion Cănăv<>lu; fală cfl 

dintre aceştia, duptl ce a debutai 
intr-ufl volum colectiv m oceeaş 
ed i tură, ron Popescu revine 1n scurt 
timp şi cu o pla.chcţâ individualii 
şi, pinii la u n punci, lndivldu::ill-
7,anUi. 

De o formulă Jlrld\' ce tine de 
noua retorl::ă, poe7.ia lui Ion Po
pescu îşi Include fl'agmente de dis
curs jurnalistic, Jocuri comune. 
'>lereotipil nrlizanole, lnlr-o nrBa
nlzare dlscursh'i,, amintind ele 
Adrian Păunescu şi George ŢArnea.. 

Toponimiile (undamentale aJc mi
tologiei gorjene : Vladlmlrl, Hobiţa, 
Cărbuneşti, Tirgu Jiu şi marll blir
baţi ai focul'i lor : T udol.' V.lnd!mi
nescu, Brâoc~i. Arghezi revin ob
sedant. î n Imnuri, ode şi elegii în
tr-o a tmosferâ de celebrare şi fes
th'ism continui, Hcluoreu liricb:atd 



ouare.sensul tronsflgurlril. proprie 
unui muzeu de ce:iră. el P<l acel.i 
ni revilal11itr!J unui pan1eon JTlC· 
reu pre?.A?.nt şJ acliv fn wnşttl nla 
itrmaşUor. Versurlle se lungesc 

1mste? masurn t1poi!l•aC1cld1 mnr<:1nd, 
:ş i in ncest mod, ardentu participă
rii şi alenuind nbscnta orlglru:ihlă· 

ţii tematice. .Per::oana l ·u a 

Un p-rozator In
teresant, la a do
ua carte, după un 
debut lntîr.r. a l, 
'c>.ste Stefan Drnl
di, core!ipondcn· 
tul .J)eintell"" dln 
Jt1de lul Alba. An
grenare::i. in hne
dlaL, proprie ~io
rlslicii. fireşte cil a 
A<:ufizal :!>pirilul 

- spectator sau martor - obser
vaţia nuanţa1:l, portin~tâ asupra 
psi hologieJ Cemlnln~ şi " paralela• 
vtatâ \Anlneascâ, dll.l pers~ţivu 
intelectiml'lf~or rura]1. 

plural!tătil justlncă preluarea s lm
oolurilor general.ium.le : ,.Sintem 
griU.1, do.rut tiara, sîntem ochiul lu
minos I al parUdulul, i n Gorjul 

mlorltic, sîn1em .Ji ul I ce strirbalc
nll:eg trecutu l pin' la Dunăre in 
jos. I adevărul llberta~li ce din veac 
CU lO\,il Ştiu-I" . 

Structurnt. poetul se !nsrnc in 
llpologln baladişlf l<)r cu ma1·0 !a-

ollltate a lmpro\1l2:a(iei şt ~monta

neitate a vc1·sHjcatlei. care reuşesc 

s_, com•fngA auditoriul nu null".al 

prin mesajul etic ci şJ Prin efectul 

său de <>bservntl~. 
dar aceasta nu 
n1ie drept .consc
ci·n~· l lmUarca la 

supr al:a(a rcallstn a p robfemullcli 
şi nu al:ecteazA nwdalltlltile de 
scrfftură. '1st!el că Llnia de sosi
re, rclmine un rom.an psihologic. ln 
cea mnl canonică accepţie a spe
cieL Nu e profesionismul candelu
lui exersat c:otldian ia alte mo
dalităţi. cJ o realo vcreatle in des
coperll·ea e41pcanelor st1fleleştl, ge· 
ne1·ate de uite meeiu:Us.me diecit in 
romanul ll'<ld.itlono.l. Modelul roma
nesc al lui Ştefan Dl:n!că se pro-

Noile formule aw t:rit:nanulul :1• 
nnllUc au geneML modUk area pcr
sona)tHuf rc!lexlv. tnlelcctuaU,11 
inlrovertll cu pslhotogie labilă, ş i 
a-ceasto -pulvem1enză m pu\lne lrulrl, 
ricoşate din Irngmentnl'ea pc1·sona
lftăţH, a f(l!ll tnlocuU. de omul tle 
actlune sau de acllvlsl.ul de partid 
cu {11aţc1 nnrnUvă de mn.rc bogă\ie 
evenlmen~lală, care se nnull.7~01.a 
111 momentele de lucld)l.a~ C\I 1 as
p0T,1Sţt.Qll14J;l.e mora'lll şi soclall'l. 

Analiza microsco p1di , tcnstonnl:l 
a c~nş-tiln~el ~au incîzla crudă in 
procesele sune1est1. modulate de 
a"Z"\juni reale, ii sitoeaT.ă p e Ştefan 
Dînidi ill rindul prozatorilor cere
brali care nu au pierdut ,;enthnen
tuJ lmpllclirll in rea.ll1a le. 

Lin:la do sosire e.<1~e un Intere
sant toman de annli7..ă şi inl uospcc;. 
(le, cu mu11.lple ~egăi:url cu ~
lita~ ltncdlat.ă. nproplindu-.sl 

structural anumite v aJori de vi7.ua
Uznre cinematografică. 

primar Incantatoriu. 

Am primit la 

Un almanah, dl:nlre 
atiten altele npiirute in 
acest an, pe cnre-1 c.t

· 1eş-t1 cu plăcere. ln a
semenea mă.sură te il1-
deamnă ln l«tură îneil 
nu-J laş i dJn mtnfi plf\ii 
etnd nu-l parcurgi jn
tegral. 

Almanuhul consacru 
cel mal Jnrg spaţiu is
toriei sub diversele ei 
ipostaze. Sinl marcai~ 
1n arUc<>Je de tinutlt, 
ceJe douâ glorioase a
nh<ersărl n le anului : 
50 de q71i de la ~ar11{l 
d i:mo11sir<1 ţie de la J 
Mai 1930 şl :15 de ani 
etc la Rcooluţta d Ln 
August 1944. Sub gime
ricul „Cen1~11artd E:mţ-

!neazlf a fl cărţile lu1 AugusUn 
Buzura în cele trei ram 1ricatll 
princ.ipale : Implicarea nara.torului 

redactie.~ „ 
ticscw·, remarcăm doUit 
lntt'resante conlrlbUllf 
ln Istoria prCSf:!J romă
nr.şll : „Numat pentru 
Cl!i ino rti eşti mori·• (e
CC'IUrJ d in z..lare $i re
\'it-lc lu m(l3.rl<!a pae
tulul) şi o ol'Qnlcii a 
publlcntli'lor .care f- au 
!)urlat numele teu re
Jeril'i detn!Inte asupm 
'llarulul eomcm<>rnUv 
., EmhH!scll ", npăn1 t in 
1890 la tlpagrafln ~ Ro
mi1nul" din Buour~tl). 
Ne-a p!U.cut şi evocn-
1'en Iul Conslânlln Pit· 
ra~11a11 pdJeju.lJUi de 
„Cc>1it1mar 1i1 Crca11m'f ~ . 
iht.>rlllă i!it:r-un onuml~ 
Ici ; „Bdl de.„ urnor /a 
>liinic 1\fo1ilova". Liviu 
Papuc evocă emo\io
nnnt pen;onalilalea a 
doi „icarl" ai lilerc1lu
ril bucovinene. dlspl'l
ruli prcmaţu1·. Lru;car 
Lui la şi M ihai E!ol10d
llic. l\lr ©o-me:U1.1 A lbu 
lnve$tlgheazli -prezenţa 
Moldovei in opera :111-
lorfcă a umanist.ului 
Nfc-0lae Olahus. 
Merită subliniate ş1 

sll·Manlile aln°'..unohului 
de a aduce la lumini\ 
d<>c\lmente Inedite. 
Luăm cuuoŞtlnţă de> 
scrli;<>ti cu certu vnl«>a· 
re r.c;tor\cu apar\ioil'ld 
lui Gheorghe I. Brlllla
nu IORn Blanu, lon 

Barbu, prcc.um şi alto
ra. EvQC<lrea „Un. dar 
ramanesc la Barcelona.: 
wDada.-~. semnală de 
Valentin 8'>rda, repre-
7.tnlă, inconreslabU. un 
apan demn de relevat 
lu imbog!iUrea istoric! 
presei r(l1nuncşţl. rune-1 
Necula vl'ea sA ~le im
parlf.al in ceea ce el 
numeşte .. advcrsiwt.ea 
rorgu Io1·dnn - Ion 
Perrovici·', dor omite(?) 
esen\ialul. şi anume 
!apt"U I că cel do l oa
men l de şliln\fi s-au 11-
Ual mull:I \•rcme in 
taber.c poli ticu cliame ... 
lral opuse. Doinu Cer
nica ne ofcr-.1 un Inter
viu deconectant, opli
misl ru bucovineanul 
Toader HTfb. la 90 de 
ani. despre dragoste şi 
Viaţă; 

I.arg reprezentate i.n 
almanah sfnt şi alte 
domcf).11. „.C)ll{f cum a 
4'J)dr ut u!J.i lX'l'.ilul? Dor 
cum a sffr~U?". ,.Totul 
ăcsprc SI OA" (oare?). 
un calcidascop aslrofl
zîc, momente inler!?
:;ante din \'iata Iul 
Goethe. Dostole\'Ski, 
L.fmduu, 1111 presil de-
călii tor!c din R.F. Ohl
ne?.â. R.D. Germană, 
R.S. Vietnam. Franţa, 
l talto, Grecia, S.U.A„ 
pagini din i:;l.orin arte-

Rubrică r~llzatA (le 
Au.renu aoo1 

lo r, lndeosebl a rumu
lui, cl)mplelca:r.ă bogata 
palelfl temat!câ a al· 
manahului. Multe. poa
le p1'ca multe pagini 
d in nlmnnall sinl ocQ
perllc de lilt?rnt.uro 
S.F'. ~ ce:n pollpstil, 
lll)..~lnd, rhsă, c"\i totul 
autorii romănl. Cillli;>rll 
mnf pot lntilni teste de 
p2r.>onnllt3m (intere
sant~). um'>r. 1n gene
re de calttatc. pngi.nl 
de rebus ele., etc. 

De Ioni~ şt totuşi„. 
tn nhnanah se stmlc 
ipren pu(ln n1>fll'L\l'\ 
sctlllorlli)r ce semnenză 
in mod obisn11i~ in Pll
gl n I le prestigi"OOSe1 re
vlsle băcăuane. N-am 
inţcles aPol de ce poo
T.la e:,te uproape !nt.'
xls~cntă. După cum 
n- am in\eles de t:e al
mn.nallul eite 1ega1 nlil 
de Pl.11 ln ele speclttcul. 
ele problt!me1e ioncl <ei\
rcla li ('Sie destinat cu 
prlorJl.al.c. Cu alte cu
v inte, nu prea relCS'!. 
dln con\l,nut, că a cesta 
:i apăru~ la Bac~u şi 
nu in altă parte. 01'!
cum, tl'Uda realî7,ato
T'~lor almanahulul n-n 
rosL to wdai:-. o noUi 
bunii merlt.ind din plin 
şi llnuta, lui gr.aJică 

ul.J·ăgălO."lre. C. '.I'. 
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Din activitatea profesională 
şi Filialelor a Asociafiilor 

Consiliului Ziariştilor 
I 

Asociaţia ziariştilor 

de poli ti că e ternă 

Ptinlre asocla\iile Cons:liului 
Zlarislllor cu o nctlvltale bogată şi 
dlv~r~ se număra şi Asoclaţ,la 
2larJ.ştflar de politică externii, ale 
cârel dezbateri şi schimburi de O?X
perlenl'â au vliul, în pnmuJ semes
tru al anuluJ, leme privind de~r
ma.rea, ofrcul11ll1,1 lnformaţ!el, pro
blem:ttlca Balcanilor, relatil cu ţă
rile Sl>Clnlislc probleme ale eco
nomiei mondiale, probleme are Orl
cnll1lu! f.\Ujloclu in clezJ>at.crea 
Consiliului- N!!\lonal al O.E.P., Con
Cerlnla de ln Casablanca ş.a. Din
tre a;;c.;leu, pmblemele privind clr
cttlnlllil lnfor111a1ici, Iormcte moder
ne de presă tn oglindirea proble
mntl~ l lnlerrmtlona!e, problemele 
Orlen~ului Mfjlociu şi pozBia Ro
mlinlel - au tl'lcut oblectul unor 
dezbateri pro!eslonnlc in cadr..rl 
cftrora un acccn~ deusebit a Cost 
pus pc diverslficaren modallt.Wlcw 
publlclstice de abordare a acestor 
teme tn presă, ln mod dtferentlal 
pobivit speclClcuJut fiecărei pu
bllcatli. 

La aceste de7.baJ.erl a1J pal'tlci
pilt.; ca lnviln\i, cadre de condu
cere din M inisterul Afacerilor Ex
terne, de la Agen~la românii de pre
să .,Agerpres"', din rcdacţjlle '.da
r~or centrale şi ale nltor publl-

catll din Cnpi~lft, care au pre
uintaţ eXpu11erl şi au rftspuns 1o 
lntrebările adrQllate de pm;Uca
panţl - zlarişll de Pollllcă externll 
dln reclnctrne bucureştene pre::um 
$1 aur gazetari l ntei·esaţl de pro
blemele vle~li poliltlce rr1te1·naJlonale. 

Ultimu deibalcTe, din luna au
gust, a prllejutt membrilor asocia
l ie! şi celorlalţi zkmştl câre au 
pnrtl<!ipat un valc11·os schlm'b uc 
idei pe terna ; „Pozl\ia censecven
lă a Romuniel prlvlnd dezvoltarea 
rcla\lilor cu ţările soclalisle eu

·l'Open~ ". 

Asociatia ziariştilor 

de tiinţă 

. 
Şl învătăn1înt 

~ 

!n continuarea preocupărHor 5aJc 
pentru abortlarc:t unei tematici care 
s/J răspundă a1$l cerinţelor genc
Mle ale per.fecUontlril profieslonnlc 
cil şi comandamente.lor oo strin
gentă actuallt<Jte. &i>eclfice fiecărei 
etllpe1 AsQclaţia 1.i.ac.1.ştllor de ştl
in\•ă şi im•ăţămi111I a ini~llJL $Î orgn
nlzal, la rlncţu.1 el. în primul sc
me:rt.ru Al acesţul an, ci teva oc
Uuni ce au stirnlt un viu !interes 
fll riruturl'le membrllor sAi. Jnlre 
acestea se număl'ă, de plldl, dez-

baterea avind ca lemă ..,Optimiza· 
rea actlvlt~ţli publlntsUce 11rin adap
tarea Ja 1livelul de acceslblJlttLle al 
publlouJul , to vederea MimUull 
c:clor mal in.alto cttcerin aJc ştlln
ţcl şi tehnlcill" . DcsCilşlQ1lfA pe bu;r.a 
unul sl:udlu reall1.at in coluboMro 
cu Cenlrul de cercetări pentru pro
b lemele liMretuluJ de rpe lîni;ll 
C.C. nl P .C.R., aceasţii acţiuoe -
Inspirată, după cum preoiw Prt!
şedlntele blrouluf asoclatlel, de clclul 
de articole despre lizibilitate publicat 
fn pagt·nile re.vlsl-01 noast11e - a 
prilejuit d~plstarea ttnor noi P<>Sl
bllllliti de creştere a audlertlel pu
blicaµJlor cu profU şliin\IClc oe Ml 
adrcseaza vhi:rtel l.lnQrţ, 

St.udful me:ntto·nn\ nu este prim~! 
de ~ fel. El urmeam celor in
tl'E!Prlnse tn anii trecu\! pentru evi
~tferea 7.0nelor de inter~ llllle cl
Ul.Qrl.lo:r:. in ~Qpu1 .reaiurii cduc:â
tlel materia1lst~llntlfke la un ni
vel sparlt de e!lclentl\. 

CQDClU<Jente penLru Pl'eQC'Upările 
zlarfşt11or ce acl)ve11ză hl domeniul 
Silln\el şi invăţămintulw stn~ şi 
celelahe teme ck?zblitule p1nă acum, 

ci1 cd uca1 in ecologic.li - 1atlor 
cscn~fnl al profl1Ul1,11 pro!cslo:nal
.şlHnlille, al orizont.ului de cukură 
a oomenllor muncU sau me>da.114.A
lllc de r>er!ecţlonare a orlentăr.li 
şcolare şi prol'es:lonale. eid~enţelti 
~ctivi\ălll tn in~ţllmintuJ superior. 
la aire au l>3l"Uclpa~ reput.all oa
meni de ş(llnţfi şi cadre cu munci 
de răspundere din lnstuu~li ~en

tralc. 
I 

l 

Reînnoiţi-vă abonamentele 
la revista ziarittilor 

I ' 

J 

i 

1~1~1~s\ 
N« ~1\S'l'll i\ 
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Propuneri pentru un posibil muzeu 
al ziarlsdoll române 

O publicaţie democratică . 

c11 accente de revoltă 

în 1f aţa nedreptăţii 

Inlr-tln .lnt:ei·vlu -pe oore-1 acor
da in Iunie .1969 rt!IVlistei „ArgeŞ''. 
solfdtat sn..şl depene une1e am!n
tlri d~e At'Dl3nd Că.li:nescu, Iool 
prim-ministru al \;llrll, asasinat de 

l~lonn.d, Tudor Teodorescu-Bra
nlşte măr~W'ls~ : "tn amlntlrUe 
pe care le acr:ht @.ucm la volumu I 
<l~ memodallstlcl't .,sca~ vleţl l 1'. 
aplh'Ut P06iliim Îlll IIY12, lu Edltlira 
Em.linescu. t1 m.) vo I' relata cite vil 
dlscmţli pe oare le-am ILVUt cu el 
in perioada de llQ>tA Lmpotl'lva 
GiinJI de .ller. ln&r-o al, .m-em dus 
la t\Unisterul de Interne ca si-i cer 
autortiaţia pen&ru Ilarul „Jurna
lul '". Eram cu. Demos&ene Botez. 
ClWneacu ne-a primit, bl.Deîn4e
les, uu buna luJ prietenie de tot
deauna. DupA ce ml-.a apus ci voi 
11rlml auiorlulla ln doul-trel z.lle. 
m-a tntrebat : ,,Dar tu ere-zi ci se 
mai 1>0ate lupta tmpotrtva lefiona
rilor cu condeiul ?" . ,.Du.pi cum 
ştii , alti ~ n-am" - l-am rls
puns. ,,Al dre-ptate'" - • repUc.at 
el. 
Mărtwita ni se pare el~venli'I. 

Ziarlsh.!J B1~n.i$te - ca 'de altlfel 
majovlWl.toa condelerilor cu \1ed~rl 
democratice - inu avea. nk! 1n 
U(:e}e Zile c:înd uni l oameni incon
Stienll Jncllau la mlnuirea plstol\J
Jul. o 3Jtă armă decî.t aceea a con
deiului. Un condei pe Cllrt' 

l-a folcl6 iţ de-o Joogul tntregil sale 
c.arl~e. tic peste t'Jncl:zeCI de ani. 
eu elegant! dar IJI cu tăiş del'l'\Gs· 
caoor. au. r~t penltll'u slova scri
să dar şi cu neobosit curaj, cu 
vei·b poklvlt Cler şi cu aooenle de 
revoltă m lata nedreplăţii. Astfel 
şi-a incepuL adlvltatea gazetla:roa.s
cd 1ncă din anii pttimului rli~boi 
monldat astfc.1 s-8 strildµlt ~ii. sl-<l 
conţlitlue, In octo mb11ie 1939, clt!cl 
acum cinci dccen~l. ~nd s-a dus 
să ceară autorlui\lc mlnislrull1i de 
Interne de a tu ncl, de a sronte zia
rul „.r u.rnul ul „ -

Dupa ce la sfirşltut anu1ul 1937 

- suo guvernu~ Goga-Cuza 
t useserA 5upr lmate ziarele „AdevA
ruJ"' şi „DUnlineaţ.a•. fn condu· 
cerea cărora se af'!ase. ca să nu 
mal menllonllm jJsta multor altor 
publloatH care, treplat-treptnt, erau 
l1t1te.rzise pentru Mi.tudinen lor de· 
mocratl.<!ă, nntltascistli, într;<> pe
rlo.ad~ de gr,cJe rnclcştarl ,penl11.1 a
pfU'ârea d~tllllo~P.t' culturiă st ale 
presei :romurn:eştl , Teodoresau-Br<l
nlşte încerca, in toomna lUI 1030, 

50 de ani 
de la apariţie 

o ul t!lnt1 regt u pare a f \?Ş tJ.lor s Cii 
coluoor3torl. scr!lnd 1n srtfcolul
progrom dln pdmul număr (19 oc
t.ombrie) al „Jurnalului", intitulat 
,,Ce vrem" : „Un nou 111ar. Io aceste 
:&J le in care Jur impreJutUI hotare
lor vedem ceea ce vedem (izboon!se 
cel de al dotlea rilzbo1 monldlial n .n,}, 
ar putu sA pari u.nora un act de 
JodrizneaJL Ce prel mal are irln
dlrea. ce lnsemoltate se mal poate 
acorda cuvintului. ce l'Wlt •e maf cu
vine tlparulul. atunci cind lntreaga 
om~ lntr-o trqicl lneJeştare, 
vorbeşte dcs_pre tancurJ. avioa.ne de 
bombardament, pzc, mişti $1 dh·lzli 
mot.orlwe ?„. Şi' t-Oiuşl n.ltul este 
cadevhul ! FArll sii ne pierdem ln U
rade politice şl firii si\ ne 1181.m 
duşi de valul clldut i;I lnşeliltor al 
romantismului, sl recunoaştem el 

nJctodati sindlrea n-11 fost oa .._ 
tuJ in1ibuşltll, nlcloduUi pulerea cu
\'Jntului (subllnletea n.) 11-a rost 
cu totul nlmlcl14. ln ceasurUe dwn
neavoutri de desllndarc, r~folţl 
un manual el.cmentar ac ist.orie. 
VetJ vedea cA omeoJrea a mal 
treeut pdn asemenea clipe de IP'® 
cumpbl. Fireşte, alunel• nu se nils
L'Ochui nici Upanal, nici telegra
ful. nlef •.Paratul do radio. Oin
dlrea nu putea sl circule nici ~ 
valurtle de cernwl, rilei pe rapi
dele suluri ale rotativelor, nici pc 
nevbwt'le u.ndc aeriene. Cu Coate 
acest~, •indlrca c:realoare a bi
ruit.„ Deslwur, cJUtorul aşteaptil de 
la µol UD prorram, O eDUDWre de 
prluclpil. Vom fndrllznj s4 1muncm 
el activitatea pubUalstlcA de pl.nJI. 
acum a tuturor celor c:are ne-am 
slrfns ln Juru.I acestui 2lar con1Jt1-
iwc singura cbedşl~ 1)6ntru ceea 
~e -vom lllfiptuJ de aici' lnalnte.
Lor, clUtorllo.r, ne adre$lm Cll cleo· 
sebltA 1tiru"ţ4. . .Jo:matul" este al 
lo-r. Al ne'VOIJor lor. Al ldcalu.rllur 
lor . • ,lurnalulu o -a izvoru din lllD
blţla cuiva, lilndcl to\i cel care 
ne-am grupat io Jurul lui am avut 
Plni 11.CUJD. pe oirorul tiparului. so.
tlsfacţia tuiuro{ ambi{JUor. Am 
prevăaut lucru.rf Ca.te - din pieate 
- s-au intiptult. A.m combllut l · 
det cuc - obla duJ>li oceea au 
fost reuunoscu&e oa prlmejd1on11e. 
Am rost, foarte adesea, ato.catt pen
tru .slm•ut nostru drept şi olnsllt. 
Ast.Azl, chiar foşUi noştri adversari 
ne recunosc dreplatea. P entru u,n 
publlcht. aceaala este suprema 
mlndrie". 
Şi editoriaHstul coi;tcllltiea : „lur

oaJuJ•• a pornU numa.I run nllr.uJn
ta de a pune la l ndemJna cnltorl
lo.r o euetA 1& lor, o gu.utl cu mal 
completi, o gazetl care sl se adre-
11eze tuturor clasclor sociale şl tu
turor catecoriilor de actlvllate o
meneascl. lncblnal cititorului 
• .Ju:malw" va trli în ml(ţura in 
nare va avea intregul lol' 81)ri;Jln". 

Lntr-ac;\evăr, pent;ru e s;itl.!Uice ce
r l;n;tele lllpar pâtu1rl largi de cl'Llt.orl. 
o!Tool'orut ziat,ulul n solkltat şi a 
obţinut <.·o'ktborarca unor pubJJ.clştl 
democrati blnecunosc~li 15i o.nrc
ciati in rfnclurllc mru-elui publi<'. 
tn tlmP ce tn•t!oolel~ de fond t'r:iu 
.semnate ne de 8"Mnl$te. f ie de 
Demosiene Botez, Qctav Llvc7,eruiu 
sau alţi RR?.~larl care comen,l;~u uc-
1,1,1.a l~ta te.a. o sei'1e de riuilrld fi xc 
e1111u irncredLntiate u.nor cqndelle de 
certă not~·Iet.ale tnlr-11.ln domenJu 
sau aillul. La rubT!ica de ,,lnsem
Jlârl" pe marginea faptu.Lut dlv~rs. 
de piJdll, se SntîJ:nea foarte des nu· 
mele lui M. Sevastos. Cronlro llte
rară este sern.MUI de Şerban Cl·•· 
culescu. cea teatrali de Victor Ef
tlmlu :la r cr<,>:n tca ci;ncma,oofml[lcd 
$a as.!gur.atl\ de D. I. Suchlanu. 
Nu ~~1)lleau d llll pngl.rli le <.'O~ldlnnu
lul rubrici de lai~ă ~1uofcntă pre
cum „Femeile i ntre ele" .. „Jurnn'htl 
economic". 0 Jurnal.Ul muncitoresc". 
„Cron.le.a mllltarl\ „ (declanşarea. rn 
~tembrje 1939, G celei de e doua 
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conillngrn.tll morldlak ern m .:.ten
tla fntregll op!n1l publice r< rnl'.1-
neşli nJ.amnată de :imen!nţ.flr.i le I-OL 
mnil l'QPE'Wlle l.J a!il'e:'.:i \ârP n"XiS
tre, venite din T)..vt~ l Gei:mnnic1 
h1hlcwfst't' $1 a a.ooJ!ţllor ci). Cl'o
n·~ de pollfrt\ ext~'Mtă s..:i. 

D.:11" s!1 ne oprlm ~I a.~1.\Pt'.'l c n
\lnutulUl c:lt.orvn din arll<';)Jele prin 
care autor·1 1or lncencau :;â spunu 
li>::irurH<lr Jlt! nume. I111tr-ll pel'lood:'I 
t·ind eenztu~ d'.cLalUrU <'$llSlc cr.:i 
mal \'lgilcntă dec.îl oritiM. lotr-un 
nrtriool din 17 ~tll<m.brJe Hl29, dl! 
p1ldll ~ene Bolcz ;;aluta cir
cular.:i. l)e C<rN P<!t1•c Andtel, Pt' 
atunci mlnlstru o.I lnvălărninlu1ul, 
o ndres.ase, corpu~ui pt-Qre:>OnJI. •:e
rin.du-1 st\ nu se la.~ aml'lgit de 
curentele cxtr~îe de dr~p~. 
Subllnhnd c<'\ mnrc.:i. mnj9rlt.ale a 
protesorUor tac l:llr\ orof~l\J11ea 'for 
u 1>1' ·blt:m~ d~ edu.:-.1tte pnltlot!c•â 
e ttnerelo.r \rlăst:.11ic, Demo-;l~ 
Botez ~lrflftCă atentb a.•iupra .:ite
Jor cadre dldacll~ cnrc :iS! inde
piriau de l3 misiunea lor educa
t. \•5. „Sini ins~ - -:"tota el şi 
11r11ft-sori care l\U c!iint in l<;p,tca 
ulinfi tlc irto~vli r~tmonsabllit3tc 
de a fasona C"opili in s piritul tur. 
O sr1u11c minţsLruJ. Au fost J)rote
'lori cnrc nu inccrC:Lt să fncâ din 
ctevll tor de Jicou •. Instrumente 
unrbe iu miinllc color uarc nu mnl 
.111 nlmic sfint··. Aceasl:l nn e un 
secTct. Şi bine cit d. rdr~ Antlrci 
nu incelUM. su tiiinut1.Sl!i\ o Rlu.r e 
de luc1·url, este ind ue,•ule clo o 
clr cularli :uluciltonrc de nminlc.
Oc m ulte ori. p1·ul't:,o;orn de pe ca
tedra nu făcut rlevilor l ecţii de 
uri\ 1;1 S.lUbiUte!u. 'Faptul s-n lnli m 
p la t nu numai în licee dnr i in 
.şcplltc primare..:· (referlt·ti I.a acel 
pu11nt profe>CJrl ca.re nu s-au :;[iit 

sii im bJ"i!JCC' cămaşa vc.Ild.e a. Jeglo
na.rllor. predicind de ta ca~rii l
cld rcacţ!On\lr~. ŞO\tint'. nnli»t>mîk, 
pr,,.f.:.i.~!ste n.n ). „Pi·oCcsorii 
('M<lhlde oubl:clsl ul - cori1ul pro
Ct":SUrnl, au o mnre rllspunderc. 511 
nu J:lc supere cd li se J\tlucc omin
'"· Aceia ca.re şllu nccn..<1to, ştiu cd 
cuvintele şi rccumandArUe cb'cula
l'lli nu-i privesc : iar a~ein care nu 
o ştiu. s-<1 fovet<> tic I· oricine, lll 
<idee viri;lli. 1><mtr·u binele tor şl 
pentru bmele cl'IQr a dror vluune 
th- vlll\a în [ormntiune, dc1>lndc de 
ci. Clrculnr'1 domnului minis tru 
Andrei c un ad tlc omenre. de 
omenie. da pcdngo~ie şi ele ontrio
tlsm". 
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Un•U a!lt aspect al nem!J - de 
nstă d..o~ din domeniul culturll -
ii ~ru..'lllTl!l u.n scui-t dur pt.'l'tlnen t 
articol Ccoritc lfacovcscu, s1 el oo
ta.borator ncli.ps!t din cdh>::mele 
„Jurna.lu1u' ". Sub tibl:ul . .Se dll toc 
elrl Uor'', ziarist ul comenta în nu
mf1ru.l din 12 !hinuai:le JO.jO ai! c11U
dlnnu.lul : •• Clndva, in plejcle pu
l>liee. s-nu gr6n1ădil volume s muj.
sc dJn b~bUoteci l 11 s -:rn dnt roc. 
(o lutie, fo !Te :11-lele. Jn al'Clerca c~\r-
1 Lc1r lui Mlha!l Sodoveanu ele di
t.re leglonart, cu nwmtl ct1lv11 :inl 
inn.lnte n.n.). :\!oU\'"uJ ? A 11torll 
r("Şpcctivl, in viat!l s a u trecuţi din
colo de marglnllc ci, nu reprezen
tau punctul de vetlere 111 coruJuoli
torllor de popoare. AutotJoJc-urllc 
:ieeslca uu lngro-zll nu nunui pe 
oamc.nU de cuUurl ol insu.şi 11c 
omul strhll. Pl:ohistl!lo n-au ln· 
tirdai. si1 iwn.rl. giru.urile autorlz111c 
au s trigat CTlmn. fliptuJU\. i:ir nu
-meronse comite.te nu lansat mani
testc de :rpBrnrc o cullurll Astllzl, 
d'ln allc locuri. ne vine ve..„t,ea. că 
anumil l scriitori. n eiiror valoa re 
unh•~snlă nu mnl poate r ; ton
tes~niă, sin~ urmării! Iar operele 
lor sint p:-adn tocului. tn tinuturlle 
nortl11lul. Andersen NcxiJ. un vene
ra bil scrtltor. îşi ' 'ede în a pusul 
\tlelii. l!IU•ilc ce UUnufoSl' iJi ele 
irindud de mai mult! omenie. t~
oind vilvlUiU în pieţe publice. A
Ol'Mşi mihnlre de acum ci\lva (Ull 
n<.> cuprinde şi a'ltbl şi ncelcaci i în· 
tl'()bl\i'l ue rtivln : 011re t.'e or fi de 
vină cilrl1c cil nu se in~elt-i:- oa
menii intre ci ? Pe Soernl~ cl~ulll

nil l-au obligat sfl bcn din s u.nul 
cuout~, dar n-au îndrăznit sli-1 
S!1(1'.llă papirus-urile in vin({\ şi si\ 
Ic dea fo t . Jtt vcncuJ al douA'lll.'Ol
lc:i am ~recul la rorme de> t-h•ill
uuc m~I inu..intatl\. : s o dis trug n'm 
orunc.nl cil 51 ceea cc nu Kintllt «I 
Sitn(U !" 

Abordind. d ln-U-„un alt P\.lll'Ct de 
ve_dt!rc, s::mrlia c-u ltu'llli. a <:l\:1• ii in 
gene1'ăl, intr-o ePoCli in eve „cl
\•illi.aţia scnlsli 1· w.n. trnpusii 00101• 

m.:il dl'OCQnice mt'i!mrl restrictive, 
Octav Livezca nu <.1bserwi. lotrr-.un 
ar Uoot cttn tebruarle 19-10 (r~u

dus, "'1 şl cele de mat SU$ în ::mţo
logi.rl ~·ons~ d-e Ccorte Ivaşcu sl 
<\ntoancla Tinllse...au sub t!Hul 
•. Cumplinn cu,ilnlului'' - 1!l39-
19l5), ci\ „d i.sl.rujl"orilo C(Cc'c:Uve ale 
01.>erclor de nrtiî l>Ot tl con...-idera tc 
d e mal minimă. lmporlnniit fa(U ele 
mure11 aev:l!; tare sulerll!l i11 sptrile 

(sub! n.) tn ace.aslft nonutc n 'Vea
cului. Cl!J:O. dW.'llllZl'i du 1"rco 10 ani''. 
$1 nutorul :il'U<.-ol.ului ct•nllnuâ : 
„Ceea. c~ 11..a dlslrllll io sutlch.:l.c a 
zeci ele mlllonne de OIUJlcni. dcve
niU turme fascinate de oite o C?artc 
(:a;liuz1e ln ,.Metn Kampf". <X.lloosa 
btiblte a hltJerlsmuiul, elnboraltl de 
Adoll Hitler n .n.) proclamnllL mo
numl!nt do c ulturii I unică f!lU'Sl 
tle hlSp~rniie pentru tot cc g-a 
scris ulterior - c u gi-cu \"l\ pule" 
fi reldcut. Pentru n11ărareu opere
lor d o artă I a clvillzaţlei sor.isc. 
nu c suficientă modcrnlzarCil. mU
lonceJor tehnice care să opreasc4 
distrugere-a. Este net•esar4., in prl
muJ rtnd. valorlîicarun lor in su• 
tle lclc oamenilor (to n.). retnccrrea 
resricctulul pc cnre el tl dntorese 
acc.>Stora. SIL nu se unsc4 ttllldinta 
de db<ltugere. Sâ nu şe nnsd uro. 
sG nu .se l)Oulli s-us(lne de nlmcm.I 
cll situpla pronunţare a cuvin!ulul 
cultură, tnaeamnl\ la tm'I cu re
volverul Or. tcntlinţ:i ncCJ'.l!fla e
xl.stii. oamenii cure să puni re
vohierul mai presus <le cullur4. 
t.rălesc prlntre noi, iot nsc11rt11(l şl 
unnBţl" {aluzii? la raimonsa replicii 
H lui Gorl!ng : "Gintl nud de cul
tura, fmJ vine să scot pist J1U1 " 
ITT.n.). 

E\•tde1u. p!lr.oblemc.Je s«lnre a!e 
\•remii nu er.au d~f".'I ooolHe in ro
lu.ancie .. J urn.nluluj ", Tcdactor~I sl 
cc.'ffilborntorii mrull.ll punmdu-1e 
1n de~ere in cadrul i1n"r anche
LC •pUblliM.lc în mai multe nt.1mer1.:?. 
Dec:nil3jul :Supăriltor dintre vi.atu 
loe<i'1i IJ\tf!<>r din provîin:rie şi Clli?f
taln tih-l.I ~ !ăcuL obies:tul unei a
seml"ll&a anchete. llflntre semna ta
rii n\PO•~elo'r afliadu-se O~rge 
Mncove::cu. P~ut l. Ihnlc-1 ~. 
,,rrovlnf'lnl ,1 cure liu iclcnlul de~a 
deveni bucurcstcnl - -.ibst>rv.:i tn
tr-un eclit~rlal dlrootnr.ul roUdi-a
nU.luJ - sint lfllta 'i4 fncil pentru 
11cca'lla orice Jcrltc. Nu numai în 
m1dcJdea unut l'i$Har mnl bun. CI 
şi fiindcă monutunn vl:t\ll de pro
' 'i.tlCic li st- pure, <.'U drept cu \•inl, 
lnsuporlnblli.. Duuurc,Uul. cu lu
minile ac pe bulevarde. cu tele 
l'ilevo teatre s i cinemn.togrn(c„. le 
nt>ll't'c nsltel c.a u.n oraş-m!nune. 131 
nu cunosc nctcvărnt::i <'3pllulă, cea 
l!leuld, care se zbate în llo1mrl 
vele. cure aucc o \1iAţ!l a.'lprii. 
Trc.buie 11 ă r ecunoo.stem. însă, cil 
ornşelr do provincie nu fost negli
j a te''. Pm11.i·.u ca fn in<l.bel~1·ea arll
colului, gazct:irul sli~i exprime 
Sti>emnrta inh-uin vflit<>r m.:i·l bun : 
• .Şi când s firsltul n"izboiuln.l v:i lre
ce, vom fi aotol'l sii ritllclim pro
vlncin, s--0 scont~ din nutr3smul 
in cure u otizut. si1-i (!rclim contll
(11 bune ele ":ntl'i tn toate aomc
nllJe, tii.ndc:!i provincia riiru.ine un 
m!lre rezervor ele on~llnte sufle-



leasc.4 si de cneririe morală". Au 
tl-ebnlt :..i lTOJci1 d net doe1ml1 de 
la at"eSLC gI·odu11! llilo lui 01-ati:!şte 
penlru <:a itil-a'nSformiu'oo, inno!re.a 
or~or 1ărU sll devmA o 1·eaUte-te 
palp:ib.l~. 

Dar cum r:'\zboiul declanşat dl? 
Wtler în E uropa era pc cqţe de 
a se exll:nde, i,ngr!Jorjnd masele 
pa.puia.re. intregul n aslru 1:>0po.r. 
era firesc cu ziarul sa se !!teii e
coul n~l stllri de spir14. pul.111-
clnrl, pc U:ngli cmnka JTl llHară de 
(lllrc rn~Hb~ mru sus. nrtl.cole 
şi anchete menite sl1 atr.;tflă a~ia 
guvernan\ilor şi omnenilor J>QUUcl 
ttl vremii :?Supra grn•r!laµl mnmc:n
tulul şi a pericolelor ce :imcnln\llu 
l.'.lrtl. 1ntr-un .'.lrtk'Ol publicat sub 
Ul.tul ,,Rcausm·'. ln .1JumaLU'l u tll.n 
11 J uu!e 1940. tl ll·ectorUl ?.l:irului i:e 
ridica subtil lmpot.:rwa :iccl 1r poh
tlclcni m iop! care. in fata s~es:e
l6r mlllta~ ale ttrmatt'lo1• hlLl~rllH(' 
pe frontul de vesl p1ed(ill pen~ru 
<l umud~ne . „realist~ " . in fond 'Pen
tru o pu\:l.Llcli do.'! cedare. de <iri
en t..'l.N: a ~ari l alllturl de German:i.a 
lui llltler, C\'ldcnţ lmPOtrJ\'a l ntc
~fol' poporului. ~'1.lm in ace.t 
~lot•.>r1al :\Plirut cu nurMl o Lunii 
inttlntc de suprlmnr-ea delltr11Uvă :1 
'l.wrulw : ,,Prleteoul meu mii do
j enea ieri : - E'Jtl incorigibil ! Nu 
n ei li. ~11 scamA de rcalWi.(f... 
Nu esli ren.llst ! Cu"\'fulul ctrculll 
int1ms ele citllva vreme. lnalnte de 
rAzbnl. Jll se ticrea cu or1c'i tbip 
~ll. r1m ,,d.inamlcl". ACum ni se im
pune sl llm •• realişti". tn ce sens'! 
Aici inceve <'Cmtroversa. Mul inn
inlt' ele orh'.~. cred cJ r ealism nu 
insc1amnă sll r ontmU lu Idealuri le 
ma.rl care dnu 11rei vietu : ori s:l 
nhnndoncz: crcdln~elc, cu care au 
trăit şi n11 mu.ril toţi inulntai;;U t!U. 
A NmSidcra rcalitl~ile - da. Da'r 
:i tmJl'e, din noea.~t :\ consideri\Uc, 
r.u1111lu'Zlt care duc Jn o :~tltudine 
:le ncdcmnitat c - nu. Şi ee C! te 
vnlnbll în \•iaţa ficciirula. csle tot 
!aŞ.1 de \!alnbil in vinta tuturor. tJt 
ul doilea rind : 11e înscnmnă a con
sidcr.i rcallti\ţilo? Viata este o 
J)l'rin:rnr.ndI lD1$(:1lrC, o conlbuu\ 
s cli'ml>Bri?. Trebuie s!\ ccrectăn\ 
flecnrc amănunt. de fi ecare clipă? 
Trebuie să ne- patrivlm alilutllnea 
i;l ronctultll după rJe~uc amAnunt. 
dur1t1 rleuarc cllpă '' Trebuie să 
fim nu lLŞtl. rilndca Tca11tiltilc do 
azi sint aşa - şi milne alUel, 
fiindc! rea11U1,11c de miinc vor fi 
nlt tc1? Şi s chimbindu-nc mereu. 
aşa şl allfoJ, clurnl cum bat violu
r ile. face m renllsm ?... Nimeni n u 
cerc s?i fii robul pTCjudccltllor. 
Nlmenl nu ce.re si infepencş:Li uc 
o un urni Ul linie. imptlt ~h~ tuturt>r 
'1tnturllor. D:ir existll ş i in vtnţll 

legl tl~e. Cinc\•a Ic 1w111c conlrn
zlce un moment. Niln~n i iasă nu 
Ic pon.lo intringe de.filliti\'. A lua. 
n~tc co'ntradldU vrc.mclnil!e drepl 
reaJlt!ifl permanente ~I a-U fixa a -

Propuneri pentru un posibil muzeu 
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llludlnea oontorm acestor contru
dlclii ' 'r bmelnfcc, est!! c~ea mnl 
gr1wă eroare ". 

DaUl Iilnd alHudin..,.a democrn
tlcii, anlif,as.clstă, cc-I an1m.n p0 
1.oţl semnaL.'l.riJ din ooloooele lin
rulul, „Ju11nolul„ n-<' putuL NUPn1-
\1le\ul declL citev-â 1url'I. Să-l diltn 
din oou cuv.intui lui Branişte l'nt'e , 
in 1945. e\l\X:ă, in .,Jurlh.llul de d !
mlneatA", caw.ele incelArli 3J>~.
\iel <ioUd innulUI ; „fu octomhrlcs 
1939; nn1 Ltbtutll si'l ş1:ot, cu o mirul 
clu prieteni. ,.Jurnalul''. L1~ 5 Iulio 
19 lO - opl lunl Dlal tin:lu - ,„Jur
nalul u crA suprimat, tot dln ordi
nul g:uvcrnul ul. De cc? Pentru <'I 
eram · o mini de prieteni... anre 
incerc.am o ultimi\ rezislen\ă im-t 
potdva pe.natraţiunil Wllcrist~ in 
Româllia. Intru cit m4 priveşte, 
de la (aimo$ul Pogrom clin Oradea 
~lare (rclcri.J'e la de1.0roi:ne1e prll
vooate ln de...""EIJ:nb'f!ic ~927 de e.le-

• me nte ex~1'Cmiste de drea;~La. e:lt'C 
nu cuJmlrn.tt cu ~ele de h ulicgan!sm 
sooial n.n.) plnă la procescle co
muniste din eJ>()ca 193S-l93G. ce
rusem dreptate şi libertate. „Ca
zierul" meu era, trebuie şl recu
nosc. inalirca&. P.entru toak. aceste 
„crlmc" - mari şi grele arimo 
dupii judec.ala cirmuUorilor din 
19.iO - nJUTnalul" trebuia să fle 
şi n fost suprlmlll do .:U\!t!rn. Oca 
d in urmă gniet i\ nntihitlm:is' ii a 
cilzul. Ou citeva luni inain1c. un 
confrate - care in tlnerc'e im\ 
fusese st prîeten._ - m-a ccr~ta~ 
in blroul meu şi mi- 11 spus: - Eşh 
Imprudent. Atitudinoo ,,J uroalului ·• 
suvlli'n. Pc <Clnc ? - am in(rebl\t 
cu. - Cnrcurilc coruJucAtonrc„. 
- Cam v:ig-. Nu uoli să-mi dai un 
nume 7 - Un ~rdllreanu... (1nn

reşal Ll'I Pal.atulu.:! in timpul lut 
C:trol l,t ,i.n.). Am rl\Su uns : Drnt:~ 
X. amicii me.i şi cu mine. udun11ţ1 
I.) ,,Jurruilul" . nu n<.'-llm prouus 
s!l fim pc placul cercurilor c'°ndu
ciUoare. Ar ti prea mult. "Ne mul: 
1 nmim 11ă fim da ncurcl ou cUilorll 

1 no~tri - si tirajul gn'Zclel dovc
d~tc cil sintem pc Hnln maselor 
11a putAre. La 6 iulie 1940. cind am 
primit ordlnuJ ccnxurU de 1l inccln 
11„IU'i(ln „Jnrn.alului", n-a.m f1>sl< 
clctcl s orprln.11 : ~ptam acest or
din. fUR C!;Cm prevenit. Dulli\ aceea. 
nemţii nu pus stl'inioirc pe larll şi. 

cn com•ursuJ ,,cok1horolorUor·• lor, 
1111 ilU!J•o pb11t i1\ pragul dezastru 

' lui. Dupd 2.3 august, ou no1•ln;:I 
prieteni I cu acelcnşl credinţe. am 
soootll era putem !iU racem sl\ r e
n;pnn ;•Jurnnlul". Crcdintl!Ic noa.c;. 
t re, inltbuşU~ in 1940, s -a u \!Crlfl

ccat iu timp. O:.r cil :. p~t lara 

~ să se vadu c·ă m1 !!ram, n1 ul.lei, 
nici tri1Uurorl. ufrl agllalori. nict 
vfodull - c} numa i n1 te publi~ 
o4'U r llrc Judecam Jogill şi drept !" 

Citind cit:eva ex.rue snu publl
ci nd inlr~ arUc1Jlc: apb::-ute cât.re 
„'>ttrşllu1 anW Uf 19311 şl primele 
luni iµe J.ul 1!J<io în publ ica\11 ro
ti di ene so u pe.rlochcc "PJ"8( um . ,Jur
n aJ u I" lul Br3'nlşte, „l~nl '' l,ul 
Mirce.1 B irsnn, „Neamul romtinesc" 
lll lui N. Iorga, ,.A~I " revlstn lut 
Z-lh~u·ln Stnni:u. „Ţari'!. nou:., în
dreptar ardelene.it· rl~ ldnd s! f.:ip
tll J•omAnG.:l.Scit ''. cum l'r.a sub:.nu
tula\!J re\'lsb cluje.VJ~. „Jurnalul 
literar' ' ro~ ~ţltnmill!l l de ~ri
tic:ă şi l nl'o!'lnaţlc ll(ru-ntf1 •}t"'\BSi\ 
de C earga Ci\l'l'11t>Seu La Ja,I, ş.n. 
C~ge f\~.u subliniază~ pe bu.nă 
drept...!c, f n introducert'3 h .m 10-
Jog1.:i .,Cumpăna cuvlntulul ·• o ca
racterL"> tlc:U ~pc.·lJ:!Cli 1 · ~~to: 
te.'Cte : „AS~ll'U!n,eu ·mnniksttirJ wc 
conşliin(el »alrlolicc, ale JuC'idila.tii 
politice antifa.o;clsle. ale nl!co<>ltă'ii 
ele a 11arare şi promO\' O.:-e a :i.levi&
rulul, concrctiz~e ln tu•Uwtc din 
presa cotidi_anli i:i1~u d in cea perio
clicu. nu cons hi u ie doar Jti7to as
J>eetc s1>0rtullce : şi alic publi l'a( il 
accit tJele cil:ltc (;t.\'e<a in \•edere. 
Int.rc a ltele. zrarul „T•fTI[>ul" ·•1 cil
fUI t't'tl'lClor-şe! cr.a Mircoa Gngo-
1~u. n.n.) şi nJU ziarişti, in nu
mele probitl,ii. p1·ofclSional1t. infrun
tînd Jlrt'SI\ de drC!lpla, rcae~lon3d 
sau de-a dreptul tasclslCa. con tde
tll de dalorin lor să cnntrll1uic la 
informare!li şi oricntaruu opin\el 
onbllvr,. O r.crc.'Cl:\rc at_enti'\ n mo
dulul de a 111>C7.cnla ştu·: lc t'>.-tern e 
ale unor zl:arc„. upol jttrnnlcle- in
form11ti\1c ac 13 ltndio nu ponrli 
rnnr en duziorormliJ'li şi a propn~n

dcl rusoist~. E:rtc. ncenstn. „ con
st1ttnrc obic<:UvtL." ConsH1t, • care 
11 duce in mod Circsc P" Cc. :-&c 
h"aŞcu s ii ioonc.luz!orieze c:i, ln ::iOJî 

ani .. ,ln domeniul ouliurn. l'l Ule.. 
raturil, 11u se prolluscsllrîl inl:l!. 
prAbu irl şi rupturi de oroportii 
ba. d•mpoh'ivll. se obSer \•t:i că tor
m nJ in 11cest perimetru al sph'ltaa
litiljli romaneşti se afirm\\ cu o 
pregnnnţ.11 sporit il - datorLt& t'oe
mal lmpre]urllrllor vitrege tfoier
~nnle de ră2bol - o volntă ac 
afirmare n. marilor valori na"1ono.
l~. volnUi care se va cacNlntu11 
chiar în anii ce vor vcnl, ca un 
corefallv dinleetk necc:.:tr ni re
nstcnlc! la inJustiOiJe Si ' ' icisita 
dinlle ce vor treb11i 'intrunlnlc". 

Consfantiu DARU!! 
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Aclunarea. gcnern.14 n 
X."IC\IUl-a n Asoolaţiunii 'l'ran

!JI va ne. lnlrc toate re un. un Ue 
n.oas.re care au scopul de a 
înainta culturo, de a rdspin
dl bunn Invâ\l!turâ şi povd
\ulre fi'\ stnul poporului nos
tru romi~'. esle C!\ru rn
d oiolll cea mul însemna.tă 
re1.111111ncw ori As;;oda\111nca 
trnni;ilvsnn pciilrU litera tura 
rornfinll şl cullurn Po.PClrulul 
rrumfin. 

De 27 <lt: 1ml, ele cinci no
mnnll 1,el€lŞI şi dorittirl de 
binele $1 .fru'lcl rea neamu lu I 
!or nu l nJ\ln\tn t1~.u.-;1!l 110-
<'1<.>tale, pnn multe a ll\'Ul ~ 
t.roru:l1, in ulle n avut sll su
rero J)(>porUJ romăn din a
ceste Iliri. 

Dar suter!nţele snle, deşi 
n-ar n putut .sâ [le cu totul 
i.ncOnjumte. tul\IŞl ur rt Ct>:>l 
mult mal mici şi mni pu1 ~n 
dw·erouse, daci\ poporul nos
tru 1>..ar fi bucurnt din tim
puri mm vcchl de asemeni 
aşe;<ilmlnte de cullun1, c~re 
sil-t deştepte ŞI ii°ă"'I inveţe 
a Ci insuşl stl1pin rpe 11~11ta sn. 

Marc n !t>Sl şi ~tc prin 
unnore chert\al'etl As<>eiatlu
nll Transih·ant1! menfl(l a rl
dtcn prln un Tea puterilor 
noastre eutlu1-:1 poporului ro
nuin, 51 mni mult ca url~ktnd 
trebufc ml fit: 111 lmpreJur:\rUe 
grelu şi lnrumlnti'ltonn: de 
o7J, dor!•ntn noa.Slrâ a tuturor 
ru A!>CX'Îrt\IUnl!ll h-nn'lilva
oă sil-')l poo.U\ impii.ni cu 
suc~ chemnren eL. 

,,Transilvania", or~ttnul A
SS<H!.inllunll, i\ conU!\iwl :i se 
~IU\ şi in :mul 1866 lo1 sub 
redactlunca d-lui prlm~1:re
tar ~ Assocln\1tmf1 (C , Bad
l1L1, Jl.l'L.). En s-n ~cos ln 700 
cxcmr>lnre, <lin care. 570 s-au 
trimk. membrilor rondntorl ~i 
ordinari :U A:..1'0C'l1t\luncl. 2 
111 prcnumer1m\I, 18 Ja des
pllr\l\mlnte. 48 lll biblioteci 
şc:<llure şi jn schimb şi tl u!L
e: ioO:i<• Organul Asocluţlunll 
g-a lrlmis gr.ilult membrilor 
caro plut~ taxele regulat. 
(1,G~<lt.n Transilvaniei••, 20 
a11gust 1089) 

Luarcn Orlvllei. Aniversa
rea de azi e şi tn veci "'' Ii 
scumpii Inimei tuturor Ro
mî1nNor. Luaire:t Grl\!Ht~I in
~mnA red~tcplarea vitcjlel 
neamului nostru, amor\ită 
ere VC.'lCUrl lungi de dureri 
Şl suferinţe. 

Oştenii români s-nu dus. cu 
C 1·11111ca sus ~l <'li pwµl ul dt'S
chls 1n AS3ltul terlbilel fortă
l't'\l\ nlc.• -0ăr4'!I ~uri dP ~ron2 
,.;u~uu val~i c11llntt' c.1~ !vc. 

Srovw·a lor a intemc.lr.li. 
sta'l.Ul romlin modern. (., Unl
\'ersul ... 30 august t889). 

.Eminescu io America. 
,..New 1 orker Volkzeltung„, 
ziar fnainlal atH rn pollticâ 
cit ş.I i n U tern t IJ.rll, COJlSll<:Jii 
un anicol r~gremtulu! poet, 
nducind m1m1oriel lui e logii. 
(,,. Oni\•ersul '', 25 august, 1869) 

Veronica Mlcle, c"*noscutll 
prin lucrrtrlte sa.le puellce, n 
fncelltt din v1a\A în cuite 
nbla de 38 de nnl, dupl! o 
Sl':Urtll sulerin;i1, în m1J1il:.ll-
rea Văratic din Romiuilo, 
unde a fO.'il fnmorm.intuUl. 
„ Llber1atea" seric: „ Veronl
c:l Miele, una dintre cele 
dln1f1 femei ca.re a CwllVJ.11 
ci1 suCCl":S literelc române, 
s-a făcut re.rnareublli prin
tr-un şir de p<>ez!1 naive şi 
pre\lon.se, adunn\c într-un 
volum, dll'e ~pită parfomul 
5lUW şi ameţitor 111 lW An.a
er~ şi H. Hclne. Ea !rulă 
llteraturel un interesânt \/O
lum Jnedlt de coresPondentJi 
cu unuJ dintre cele ma.I mllJ'I 
geni.1 all' Romimiel contem
p0ranc ; Iar lării două flli:e 
orfane, a cA.ror jale i.l.dincă 
o impllrtăşeic loji acela ca1·e 
m1 cunM<?ut pe gingaşn cln
tăreată a nmorU1ul·1

• (_Gai.e
t.a Transa vanlel ". 15 august 
'1889) 

Liceul ,1 LazAr<+. SliptAmlno 
vfltoarc se vn 1n~c con
strulre4 acestul liceu ln c.s
ttemltniea gr~dlnil €1.$m.igtu 
~ Bu!evard. ( .. Rlll\bniul-. H 
a ugus~ IUa!J) 

COnlJfCSUI studcnţlloi clin 
RomAnl11. Dih partea Asocin
ţ lunel generale a studen\llor 
universitari, sectln .Bucure.st!. 
se vor \Inc ln Congre:sttl din 
Pl<'lieş\I dnul'i ron[erln\e: 
r De-spre moxerft „ va vorbi 
d. N. Demctrescu şi de.;pre 
„Llbertate Şi Llbetiallsm" va 
VOJ•bi d. ~. Sllveanu, („ Ro
mlmla .. , 11 august Ul89) 

Q>ntra\11 noştri se pling 
ev drept cuvînt oonl.m ser
"ldulUI Wegrl\flc :ii „ Agen
ţiei Romane". cure de un 
timp încoace ne serveşte cu 
depeşl din Africa, Auslralla 
şi Japonia. in loc de a ne 
!'iemMln evenimentele gr.we. 
ce se- petrec in penlni;ula 
balcanică. (" Rd.sbolul•, 23 
augu.'it 16110) 

Persulcacll3l~a unui repor· 
Ier. Mlll mulţi martori oc1.1-
1ari ne as-fgurll cli eu vA.zul 
astăzi pe d. Papamlhnllopol 
rtv ln .,COnsU!u\ionalul' pri
vind un felinar. Partem e:rt 
tn edJţlunen l! a z1art1l u.1 

Junlmlsl va ~are un MUcol 
despre Com'PanJa de Gaz. 
Cine tfne pariul ? (" Răsbo
Iul ", 24 august. 1680} 

.Pi:oces di: presă. ,. Voln\el 
nu~lonale" J s-a Lntentat un 
proces de calomn1e de- ci11re 
un d. Hagl Otrep din Sln
tlna. care s-a simtlt orensnt 
într-o cronicii hazlie, ce n 
apăru~ tn at..-et zlnr, n d-lui 
N. Orăş::mu. 

Prncesul promite n !I fonr-
1c Interesant şi va \'eD{ !n i.l
intea curţi~ ou Jurntl. („Răs
bol ul „. 11 august l 81JO> 

Zla.rc mat de viislil. „J~ur
nal de D~bnts", lmpr.>rtantul 
ztn.r pQUtlc al Franc.iei, şi-a 
ceteb1·at tmpHnlrea a.nulul n1 
o su'Ullen de exlsten\iţ. 'Fru
moasă vrrs1ă ! Dar cu tonte 
acestea nu sus zisul zfar este 
decanul gllzctelor, MaJ e In 
ade\1ih~ unul, care dn.teazll de 
ln 1681 .şi acesta e : „Gazeue 
~o France", â1 cărui primi 
colabor.atori nu ros1 Ludovic 
XIU şi Rlchelieu, ln sfll'l>il 
ca vh·stâ mnl e, înţre ve
nerabilul 1.J'ournnl de De
bnts" şi „CazeHe de France„. 
foaln de publicitate lntllula
LI'\ „Mo.nltaur". mat mn~ de
cit „D~bnl.s" cu oiţevo tunl. 
(„Oa1.em de Transllvan.in ", 
2!l nugus~ 188!l) 

Un ziar omorttor llt• m~le. 
Imposibil să Cle cj.pey,a a.?a 
ele practic ea un american. 
Ju1ă o dovada oa.re aram cil 
e de dezv"luu acest sfm\ la 
ra.nkeI. 

Un 1Jnr a~rl<:lln, şi On\1-
me „ Paznicul Com11ntulul St. 
LoUis>- publlcll deunăzi ur
mruaanu not11li ciltr~ ceU-
1orl : „ Penlii.t c:eU toril noş
ţ 1i ! Dt:onrecl' . ne-am îno1~
dl nlat cl1 agrlcultorll cari 
slnl abona\I ln ~.lnrul no.st.ru 
n-au vreme vaca ~ă-1 cltea.-.
ctl, 11e-am Jind·it cti să .tacem 
sil le folo.c;eascli şi lm· 7Ja.ru I 
in vreun chip şi am gflslt. 
De aceea. de acum înalnte. 
în lunne luUe. Augl.1.SL şi 
$eptembrle, tJ.piirlm zfan1l pe 
hfrlle de ucis mu.şlele. 

OnorabiUl ceilt-Orl n-nu de
cit sfi rupii o bucată d in 
1.inr .s-o 1.11neze.ascA şi s-o 
presare C\I pu(in whttr. E
rectu1 e l'nfalllblt 
Totodată a:nllntăm pe con

traţii noştri să nu-şi pute ln 
gind n ne Imit.a • . cllcl am ce
rut ele Jn auto.rilii(I pa(enti1 
pentru lnven\J.a nonstra !'' 

ln toată lumea cite zlnre 
n-ar putes lmlt.a cu rolo.i; n
<?est .ezemplu l.1, C„ Răsbolul ", 
l ::l august lR8!l) 



R()o.p.1rltie. lrw.-~t;itul :i1:1r 
Fint.ina tnand11z(el •·. care ~

P 'trwse anul trecui sub d\ree 
\ iu l ui .M. Emm e:.cu v a r e
tipan: Ui I • ><;tP7Ubrie tn a~ 
l;işl f!\rma•. sub <»nduc2"e<1 
\"'--tlll 1r reda ctori, (,;Unlver
<.ul". ::t septembrie UllllJ), 
Revlst:~ „Şooaln Nou~·-. 01-

rt! ;1p 11re de (iouă ori pe lu
na. la Roman. cu încep~ 
cJe ln I c1atorubrle. va fi 
;. trtimulat1' ln Bucureşti. 

fml.ninnUllJrl serloas~ j se 
v ")r orluce atlil cu cuprins dl 
şi cn îrillî\lşare. 

Cel c:e se g1'Ui;i.ează in jurul 
sâu. ,fiind conti11#Aful tine-
rimH dÎ n I ară, cu itl&Ile l.;!cle 
nw inaint.irte, se comten?.l!. 
Pe un concurs put~rnic şt 
stă1'tlltor dln partea pubL!co
Jul. (,,R'll$boiul". 11 septem
brJ c illl80). 

'1 'f. Azj .-:1m prlmlt primul 
n11mâ.r dln nouJ 7Jar . .Lwni
ns. D1·eptn1li 1'. Paccurg.fndu-1 
tn.'iil pe de-a-n~r.egvl, !.<>luşi 
nu nin pu&ut vede.1 în ce o 
nlJ; nprlte. („RăsboiuJ, 10' sep
te mb1·Je lttM). 

Tip.ogrnîf::i 'l'hJcl şi w~ 
t~:i vindul US,lhî, prln bunll 
l ntcLei,.;ere. d-lu.f Joscl (Pepl) 
Gdbfr. fos~ as0Cln.~ al firmei 
l". G<'lbl şi UU. 

Pi'm aceasta nu 5--ll schlrn
bat absol'Ul rllmic nJc! Îl\ r e
d~\~. n!c.i lrl:ad.mJ.nislir~lltl n
oo;fu.ti t!tl.r „. Ră~ba:ul" rămt
ne-tiot. p.rop1wtatea d-ilor ThJ!Gl 
Şi Wc•ss şi va .apare şi ae 
acum tnaJnt e t<>t. U$8 ~ TC.'
glţlal, ~ şl Jlini\ acuma de 
tre!Spre7..e<:c a.ni. (,11tlisboloJ" , 
1(1 septembrie 1889). 

Se caută ventru oraşul ']1. 
Măgurele un corespondent 
C'Rre să se imţl'ir,• ine:r.e cu 
vhizarea ~Jnic;â ;i 7.lnrulul 
nostrU ţtl 1,1 .cclo.rlruJie publl
oof!unl ce '1nat' to editura ti
l>QID'atlel „Untve:rslll ''. (,;Uni
versul ", 1 se"tembn!l! 11JllQ), 

ArQD P umnul. V<>cl asupra 
vfot:JI şi tnsemntltU U lui 
dlmpteunl cu doe'\lmen~~ 
rela'tl:ve la inBintarea czue,. 
drel de limba. .şi literal w'll. 
romă.nit ln gimnaziul 1m p01'iOr 
·din C&năue:t precum Si 'Sctlc
ti!e .saje mlir.41lţe şl tra.g
meotare, :pubUcMe de Dr. 
lon al lut C. Sblcra, prole-. 
sor i.r. la Universitate.a din 
Ce'măuţt, membr1,1 şl Aeade· 
miel rQmâne din 'Bucur~, 
membru on-0nu- sau fondato~ 
a l Jllai multor SOC?ietâtl ilte
.rare etc. Vnlwrunqşµl ~P. al 
cW'w titlu L-am exipus .~I şl 
.oara cantine 392 pagini for-

mat mure tn li conLin(' şi 
porh'('l\ll lu ~ A1·on Pumn\11 i 
e.51.e edi !Ait d ln !{Jartei1 Sor e
tâ \1 i pentru. cult.ura ş1 hw
r::tturn 1•om;)rul în nuc(1\,·Il'1, 
'l!p.ărl l fiind pe spe:r~Je a
Cl)rdal~ din fundaţiunen 
l ' Um.null.-mJ. Se vinde i11 fo
losu.I rn<..-&-rei C unda.Li unt.„ 
C,.Gazela T1·1t11s1lvanlei'' , 30 
septembrie 1889) 

Electrloilate. Ln T. Seve
rin. se tr-llte.azll cu o cmnr>ll
nie ele lumlnă clec.tricA pen~ 
lru lt1mllUL1'b!I ornşul1,1Ji. ( • .lt~
bolul", tJ septicmbr ie ltJS!tJ. 

ZUeJc ~reeutc s-au gâsit de 
ciltre un trul'lln, pe ierltorll.ll 
comunei Lppj:!ţttri, Jul,i. Bu· 
z:'1u. u n mlc tezaur de moD( ... 
cie romane, icons:tind d in pes
te 250 bur.ăfl, din c..~re vreo 
200 d!11 ljmpul ~·e1)upUcil, Iar 
restul din UnlpuJ dmperluhrl. 

Acc..sle monede s;;.eu cum
pâra't de d. S t. Atanasiu, ca
re le desface cu un leu bu
cata. 

A r fi bi ne ca onor minls-
1 r u ul irunru~ţfunll suu d tH
reclnr al l\tu?.eţ1lul de a nlol
ch,it~1i, sfi !e cumpere lX! 
!jC<UTI;'J stntului. („l~ăsboluJ "• 
l O i;ep~embrle l~JI!)). 
ztnr.iş~ 11re~ou1. T n Sl.atele 

Upil.e un Ct;q)il de 18 nni a 
fon da11 .de cw·fml un :r.lm- pc 
care..l dlrigi\ l?l însuşi. 

lnchlt>UW· vă ce rtşete au 
scos 7.larift!I şi toate pC'rsoa· 
nete cu minte afitnct nc~tâ 
ci udn.tll ştire I 

Dar .asto. nu e inel\ nlmlc. 
Acel ztar are un raPQrter 

în v:trstA de 7 ani. · 
Şi pe ctţ se pare ~ 

ziarist e a ctiv şf capabil 
1n'tc-"ad'evllr , in puţinii vre

tn(;! el o adlilS zlrutu1ul patru 
$(nudderl, ?A?W omuclderl, 
doulizci:l lnc..endil, pat:ruzecr 
hqţij etic. 

$1-a.poJ să ma.i zică ~cineva 
cA zint'l stlcn. nu e o bun! 
lni.-tt turte 1 

E o carieră sp1endi~ şi 
tlo.toJiat(I. O l'ICOal.lL 

!n Amezica este apoi şL. 
azil de copil. („Uliivezsnl". 
28 lieptembrle 1889,}. 

Ziar Iemelesc. La .Bostcn 
se p1;1.blfcă de cţteVIQ: luni un 
llla:r lntl t:ulo ,,Ea", Cill'e, nu 
dă deci~ Şţtţl ·pi:J.vit-0are la 
se.xul ~Jui:ips. 1-'f u se var.beşt.e 
ln. el n1cideeLl'm de sexul cel 
tare, ipart?â nlcl n_-ar exista. 

,.Ch:iar {lllgitm a patna e 
.dectie:ată co totul renielk>r şJ 
n·ru;e dtl1:R anun~I de in
tt'eprlod.eri i n-dustrwle Je.
mel~L1. 

D re<:il.a ~iurun.u o arc, n1J 
trebute Să o mat spunem, o 
!emUle, dtlt' C.:? e mai 1 t"l.lmos 
e 1:h 11powaru sunt . ,liposra~ 
fu-, ('Orectol'Ul e „c«.11·~·~uare" 
şi reporteru nll)le „repcrte
t'i>i>e". {.,.tlnh•1u•suJ··, 2lt tiCP
tembrre lali9J. 

Zillt' 'le minoat. Un cot.:w 
din Sta~e1e Unite 1t avut olu
d:•ta id~ sli or~ze o gtliletă 
dl! wcă, !onrle bunii l!t gu!tl, 
pc care se llpăl'CSc cu clc>
cota~ l!iţh.dă nnu~I He zJlâ 
J)upă ce i::teŞtl gazeta o 
mlininci. Iată I) !oale, c

1

ara 
nn e rtw de citit pruicro 
c:opl1, deşi aoost gen de uu.-
ral ură trebnle alte o diµiJ B!i 
tîe fQa11e ln digcstlt. („Ga?:cta 
Trans:Uvllllfoi", 26 septem
brie 1 Slltl), 

Deliullln ui1udati\ a p lanu
lui. .ra.ponexli t11are au ceP:e
ta t i11Uia cbrt~L Europa au 
Lrim is in patrlu 1.()1'." o defi
n I t ie ele LQ L c.l u(l;a tă a pU\11 \J-
1 u.i. „Europenii, ~c11ml el .în 
rnpoart~le 101•. ştiu să st~~ 
cll de l a un anilma1 mnre cu 
plrlru ,:glcioare nişte ~'linele 
ciu iotlil mlădioase. Un bt!.r
bat, da1• m a1 de rnult.e on o 
fem<ilot..,c;e.'1Ş"'3Ză truihtt.ea aru-

11U1lt!lul sJ aă:lclrul pe colldn 
mlră7..ănleJ şj lovlt1du-l dintiJ 
albi cu dege~eJe li silesc sA 
chit.o eu vot::e (onrte plăic:u-
~ ". <1,ltă9boiuJ", 9. septem-
brle UUll>). 

To()Dlai la timp . Un vfnli
tpr vine acasă cu dou~ J>O
tlimlcll'I . trumo~ şi ~ 
,Zău" zise !en;iela mirosln
d.u-le, ,;al tlt.crut tare bine d 
le-ll1 impuşc.at o.ort:âzi - e 
toc.mal la t!mp". (,.Risbolo.I", 
9 sep,tembrle 1'8$9). 

Noutlli1 ba.du. ,14 un cimt
bir e următllllt:® lnSCti,pţte 
pe mormfntu.1 a do.t ~t ~ 
Trectitornle op„eşte:-te şi v.ezl 
o mlnlln~· : un bArbăt şt [e
met.a !ul care nu s& cearti I 
(,,U,nive.rauJ ", ·19 septembriB 
1C]89). 

8ii2 • . D-na 'P~~ a rllma.s 
văduri. .. 

- 9rede, d0'11lnă - tt 
zi.se Jm domn, di Iau ~ţirte 
la durerea: d-voas.tră... Pier
dere~ um:tl soţ; ca ru dv. e.. .• 

- rn adev~. era un om 
toarte :vrednic... ş-apoi o a
semenea nenorocire e ~t®a
una toarte mai;e Qâ,'.rj ştil Ce. 
pierz[ dar llll ştl.i ce v ei gAst! 
(.,:Unlvcr:Sul„, 19 septembrie 
H!!f9J • 

Rubrl~ă. rea'117.31tă de 
Rodica ŞERBANESCD 
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PRESA VIETNAMEZA 

u presă cu bogate tradiţii revoluţionare 
Presa vi('tnameza de nstlizi nre 

bogate şi lntere.snnte ~rndlţU re
'VoluţJonare. Jn~ bl ~ a apărut 
~ . t..e Thanb Nkn„ (,. Tiner4r
"11 w) ca oraan centrnl al ABocln
ţiel 'rincret:ulw ~volutlonar Viet
llanM!%, un timp editat şi condus 
dectlv de Ncuyen AJ Quoc, nu
mele real al omului de llttte şi 
viitorul pr~nt-c al Vlelnrunu
lw, Ho ŞI Min. ,,Le Thn.nh NiCll" 
ii fost primul :dur muncitoresc vjet
namez. Ptqpngind marxismul şi 11-
nln revoluţionară defllnltă de Ngu
:7'ell Al Quoc, el .;:i ,pteviz!onat ton
&r~ Partidului Comunist din 
VIC?lnrun, exercl litnd o puternică ln
(luen(A in rlndul muncl~rllor tl
acri, al ţAranilor ,1 solda\Uor. dşr 
mal ale.1 al tmerllor tnteJe<:tuaU ni 
Y.rcmll Ziarul e promovat ţelurUe 
A$c.laţlel Tineretului Bevolutlo-
11111'. $trategia il tacUcn luptei fm
Pof;rlvn lmpert:Ulsmului [mncez ş i 
G aw-~11 {'euda16, pentru ellbern
re naţională şi emancipare i;ocJ.e
.lA, pentru redobîndil'ea lndepen
denţel şr llbe;M;Aţl! ln vederea con
struirii sodnllsmului. 

tnnugurlnd ero pr~cl rm·olutio
llUlrm vietnameze, ,.Le rrha.."lh Nlen" 
o contribuit la apariţia de noi '' 
OOi mijloace de comunicare fn 
ma&A tnei;Ute sA participe lu 0011.7""1 
revoluţlonarA a clasei munciW>arc, 
a poporului viet;namez. Jn clurln 
represlunllor dJn U~ul domlnaţiel 
lr'ancct.e, o nwrtmArllor ftf~erou
~t e:xercitute de administraţia co-

i"Nlilit 11• i~ 
'1'"''' ,__ ,..,..4~--.„. S·~·~ -~ ~ .,...,...&f'...,.:;&,•~e':' i.U!'H~:t· 

• ~ . ~, ... ~-~ ~~ '%"' 

• 

~"CAttlt WI ~ U!-'T ~-
~004 Ym Glfl -~ „.f' ~ J!•llOf TIIV~~-: i i'!ti~it 

:.2: U'.DO. ~.e~„.-. ••••-• ~-~..r ... .;;,;,,_.IWi ~ 
I ~~~~..i • ~it"' ~ 
"l'..,.:,.J!~-.~-~· jii71.1ti. 
Er7#..[4j(Eff4i~ ±-"11.~ r,;!- ... "?'1~ ···~· .... ~ •t ~ . • -=:,.~~ .. -- \16. 

1 ~ • f• .-„r~o..-:,.izj~n ... ~:i 
" •ll ~ rait ~ fjtţ·~~ ~„, 

l·-~~.1~~· .. ~__t.l? .• u ~~I • -::;r~:::. 'ii' . ~ jjili~ i.~~„„„ ..... i JIL .. '!:.:..:i 
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lonlală ~I de elitre feudali, o Tt.'
c lmuJut crunt al finchfP.orHor şi dc
porttirllor. tl faptt1lul câ multi zia
rlşt1, tlpogrnfl şi dl fuwri de prc
„t} revoluţionori nu !ost 'Le.I~! ln 
~od. presa revoluUonnră a con
tinuat ~ npnrâ ~i 8fi ajungă la c1-
LJ tori. Pest~ 51) <le aBCtn(!ntXI pu
blicaţii revoluponnre au apăru~ în 
lnlreag..• ţnrA plnfl Jn f ondnnw 
Pn.i:ticlulul Ootnunita din Vlc~. 
In 1930. Dup?'1 accasL'\ da.toi r;I pm~1 
ln R6""0.luu,a djn August 1945 ln 
Vif:tnam au fost cditute ~c 500 
de astlel dt. publicaţi i. 

Fireşte, duptl RevQlutla din Au
g\U{l 1945 p:·esn revolutionarl\ a 
ckvenil pt:e:!i\ oficială in R.D. Vlel
nurn. Astăzt, in Republica Socln-
11Rtă Vlelnu.m apar pî?:'Ste ZOO dl! co
'U<tiru>c şi rev'.ste şl m:1i mult oo 
5-00 bulcUne perlot.llce tle inJormarc 
~tiintmce. 

Dar, tn orice t.nră. Qlten~illc de 
lnfor.i:nn~U lilnt suI~tul iprcscl. Ccn 
de la liano! PC? numc;,ite i;lmplu · 
Agent.Ia Vlctname~ de Jnrormntll. 
f\ Junt ilbnţă ln !'iCPtembrie l!J..l!i 
~t de atunci se. poote i;p:me c:!i es~ 
purtătorul de CU\<tnt n Part..dulul 
Comuntst Vietnamez, ul guvernului 
U1CeStel tăti. A.V.1. este, fn ncel:~I 
tin\P, b;inca r.:if.~m:J.ă de infoTJJl!l· 
ţii polltU:!e, pre::um şi de fotogni
fil En dir.plme de cmupondcnţl 
to toate provinciile J mnrllc orn
$0 :?le târli. 

Agenţia proxn-o\·e.~ tvt ce e ;;tc• 
nou til dl! \'ulooro in ''lu•a .socl~W 

ţii vie1.llame1.e de :izi, d\:.'\C'<'l!)Crâ şl 
gc:ncraJi1e."!;i\ C.'l.PoI"enw :1\"nn;;;..1tA. 
mlllteaza pentru ldl•atw·Ue socia
liste :lle poporului vi(ltn:1m~ Ea 
\inc ln curent pres:i. radioul !$1 1e
lt."Vlztunea, oplnhl public~ dln Vlet
M.m cu tot ce e nou ln!'mntrul şl 
1n ufar~ ţ:;jr!I , precum şi ugcnţlHo 
de presă din întreaga lume cu po
lH1w i.irern6 şi P.'.'<tern:'I a Rt.-pu
l1lld'J $od111is~ VJetoo.m, cu ccm
trlbu;lo poporulut vte-tnnmcz llt 
vtnt.a ccnnomid„ potili~A şi sc,clol
cultun1ll\ li lumii de azi. 

/\.V .J. (Stl\I, fn engleză, V .N.A.) 
A lnccJ)ut modest, .atunc„ In acel 
an al mvoluti<:t vlot.nnnPI'-" Wn 
„u~u:rt 1945. Pr imul s.'iu buletin de 
lnformatll a dilumt, la 15 !\ep~m
brlc 1045, ln l!mbile vle:immc:d:.. 
em.leză si !rnnct7.11, pentru ,·iet
nnmczi şi pentru :;~r:'ilnl, „l>CC'l nr a-
tta lle lnllr1>C'lldeoţ~ ~ RepubUcll 
Dcmoc:ratlc:e n Viclna.mulut~. 

M';n tlrz11.1. fn ocmmb1ie ioao. 
a hmt !llnţl şi Agenţln de infor
m:i.iii „Ellbt r :U-ea" (.,Glnl Pl.onl?"') 
Cil i:crVl<'IU du l.nfOl'rruHll n1 l' ron
iuJui NU\iOn<1l de Elil.Jerarc :ii al 
GuvernulUi pro,·iwnu ni Rcpubb· 
di Vietnamului de Sud. După P

llbcrarc.-i deplinii .a Sudului, cele 
doua :tSientii nu !uzionni, dev(!n111d 
Ai;-cntlA Vief.n:amtt:\ dt! l ul'orma.ţlf 
d(' nzi. 

lin. ciuda unor g;eut!tf şi n unor 
dlClcult..'\IJ , A. V ;J. nre nzl o bnzli 
tclmlco-materlalâ moderod, cnrra~ 
bi!~ :m re:epţloncu.t ~linie 80 ~e 
ore de ! nf.ormnţil !nternc n(! l:.i 
ccle 40 dl! birouri din provincii şi 
municlpil ; 220 ore de Informaţii 
str!lli!e de ln core!t!>Oodontll pro
prii tJi de ln agentille cu care eo
Jtibt>retl1.U, prec;um 1;1 22 ore de ţe. 
?etoto prol•!..nind ~ la ruymţl:"" in
ternaţjonnle de pru.'~ En 'ransmlte 
zilnic l lfi or•c c.le lnforn1ulii ~ntru 
birourile :,µla d'~ provlndl e ţl.rii. 
10 ore de tele" prnttu rnclio ~l tc
lc>jurnal~ şi p t nlt-u Ol!le şa$e ugen• 
ţii str:-une d(' ln 11.lnal : 12.- n or e 
dr lnf<>rrn.:i\li in en13lcUl francezi 
şi spcmlolt'i clc:>tfnnlP :;,rn.mri t.'1ţH, 



prei:um şi 5 ore de tolefolo. am 
penlru Interior cil Şl penlru exte
rior. Zilnic. ln 1rei ediţii. sirH di
wznte buletine de illformatli in 
vielllDmezu, precum şi o cdi(ie in 
1unbi de clrculu\le. De asemenea, 
A.V.l . publică trei b\lletinc sOp
tălni11ate : „Nout1iuc săpt ăminJJ", 
cuprlnzind probleme polltice, e· 
conomlce. culturale şi sociale din 
ţarA şi s l.l:ă.iniila le ; „Sport şl cuJ· 
tu:ri\'', rela tind dc.,pre ncluall laiea 
în domeniul culluril tlz!cc şi spc>r
tului, precum şi despre mişcarea 
cullural-arlistlcă din ţim\ şi st.r.ft1-
n:tttnlc, _ştiinţ~. tehnica şi C1cono· 
mJa lumii„. car-e c:omunkă re.a11-
zărl1e cele mal de seamă d in străl
natutc. Agenţia are şi un buteUn 
lunar, „Magazin Vietnam", ce a-
pare 111 limbile vietnameză, lao, 
khmerii, spanioli, tranc~ă. rusă, 
engle7A Şi chlne7..ă. 

A .V.I . a semnat pion in pre:r.ent 
acorduri bilatera le de schimb de 
inf1Jrmu\li $1 fotografii cu 26 ele a
geni11 de pr~, intre care şl cu 
Ag~rpl'es, cu principnlelc ngen tli 
c:Hn lume. Bste membra orgonl1.a
tiei .<\gen\lilor de presă ale \ă
rllor ncoliJ1iat;e („ PO(,I.''1 ~i m('m
bru al Oomltetulul de coordcml;lrc. 
:'îl a<:estelll ; 'a oderât, de ,asemenea, 
la Organlzalla n.ge.ntillor de presă 
din Asia şi P aclllc (0.A.N.A.). 
rund unul dintre cenfrele de re
dlstrlbulre al ~stelat precum şl 
membr-l a ~r1,1pulul sau tennic. 

In prezent, Ag~nţia este Intens 
prrocupată de 11melioraren echipa
mentelor existente, de înzestrarea cu 
e<:hJpamente noi, de introducerea 
in dnt.arc a apornturllor cart? cu
prind cucerlrne cercetîtl'llbr şllln:_ 
ilfice cele mai actuale din dome
n iul comuntcaţiflor, cleol.ronicll şi 
mformnticfl. 

Presa vielnamv.ă era slu}itti in 
rna6 ele p~te 6 ooo dt? ~i..irL~tl. 
31nlrc care. mal bine de jumiltate 
~nt membri ai Asocla\iel Zlarlşll
lor, C((ctnd parte din cele 130 de 
Seclll ale sate. Principalul coti
dian vietnamez. organ al C.C. nl 
.P.e,v,, este „NhAn Dân·• {.,Po· 
porul''). Apal.'e in pall'u paginJ de 
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formal mare, şi se tipâreşte pe Q 

hirtie c.u un grad de nlb ce se a
proprie, mai ales cu p rile jul .zik._ 
lor rcsnve, (le standardele int er
naţionale. „Quiln d6i nh:in di n " 
(„Armata poporului '') este, de ase
menea, u n cotidian de mare liro). 
El se dif1.1Zează ath pen~ru arma
tă. cil şi penrtru {lµbllc uJ larg. 
Capitala tării are un cotidian p ro
priu, l:nUtuJat. „Hanoi ~Io(" („ffa
noiul nou "), sl care e::.le., se par e, 
cel mai divers dintr!:! colldiane. 
Ziare mai apar şl tn provihcil, in 
marile oraşe. 

mntra sAplăminale eon,st!mnăm : 
„Lao dong" („Mu·nca "), or,~anul 

Federa\lel sindlea lelor vietname-
ze, „Ticn pbong" (.,Avangarda"), 
organ al C.C. al Fl'Ontului Patl'.ie i, 
„Pba nu Vl6t·nam •• („Femei.a. viet
namezii"), organ al Federal!ei fe
meilor dln Vielnam „Thleu mien 
Um pbong" (,,Pion lerul ''), organal 
Consiliului National al Orga.ni7.ll
l,lc1 pionierilor. „Oblnh ngbla" 
(„Marea Caµdi''), .,rrhc duc thu 
Otao" („Sport şi jocuri sporllve"). 
.,Van ngb6„ (,,Literatw·li şi '1rtă") . 

Di,n două t n două sliptâtnini a
par : „noo lap •• (,,rndependentn'1), 
„ Khoa hoc vă. Dol song" C"Sl:ilnţa 

Şi vlaţau), „Suc Kb6e'' („Sllnăla

tea noastră" ) s.au ,J>ai doiln Kit" 
(,.Mnrea soUdar!liate") . 

Sint, .de asemenea, lnlicf!esante, 
o serie de! reviste cu oparttle. lu
nară . Intre acestea : .. Tap chl vin 
ngh@" („Revl.$ta Comunisl "l, " Tap 
cbl van ngh6 guân d61'' („Revlstia 
armate i poporulul"), „To Quoc" 

(„ P~trin u). „ Than Nicn ~ (.Tinere
tul "), „Dai llQO vu Truog b~ Ohu
ycn Ngh!Up" (,,Univers!l:ad şi spe
ciaU~tl de i nat tă calii'l'Mrc·); 
" Ngblun Cun <'Hli(I Duc" („Re\'iSt.a 
educa1Iei "). „ \ 'an H(la ~gbi!. 'Ihulit" 
("Artă şi cu:tură") ~..au ,.Bao Anb 
Viet-Nam" <-Re\•ista Uustntto V iet
nam "). 

Unele reviste aj~or h•irncslr,ii1tl. 
Sint lndeose.bl revislo .şti1ntlflan, 
consacrate unor dlscipllne, C1l ling
vistica („Ngon ngu "), ethnloglo 
(„Tap chl dlin toc hoo~) . ato;r;o!la 
(.,Tdil't hoo"), arheologia (,1Kh!lo 
cil hoo"). chim ia (" 'I1lp citi boa 
hoc"), matematica („Tap cbi toan 
hoc"), fl7.ica (,,Tap cbl l'llt ly") . 
geobiologia („Tap ohl Slnh v1U dia 
hoc") e!A?. 

ln rine, nm dorr să men\ionlim 
şi raplul, că la Hanoi apar ma! 
m uHe publlcatli in limbi de largă 
a.i r:culn\ le. Aşa, sp1•e CJ<elnp1u, 
„Oucleral VfetrulmuJul ", care apare 
lunar in englez§, !mnceză, SJ>a
niolă şi rusii, sau revista ilustra
l-ă „Vietnam"', public;1tă tot I unar 
in limblle men\lonale, tilus în chl~ 
nezii. Alle re \•iste, în llmbHe en
Stezâ şi franceză, cum ar !I „Studii 
vletaarncze", „Tineretul Vietn&mf!Z", 
• .Jl'cme(a vlcCname1.A" snu „ $1ndl
catclc vlc1namcie 1

•, apar trlmcsh·J
aJ. 

O inircprlndere spcc.ialfi de co
merţ exterior cu cărţi, re\l lsle. 
zial.'o şi obiecte de nrUI, denumită 
„Xun Da Sabâ„, :;e ocupă de răs
ptn,tHrea !)C.'lte holnre n pub!lcaţtl
lor şi clir11lor vielrinm~e în lim
bile de mţire ci&X"ul;;itle. 

Con.'ltantln POTINO;\ 
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B1bliogra fie 
nold Newmau". AM
lurJ de porlretele de
venite celebre ale lui 
Jean Cocleau. Jgnr 
SLravlnskl, Salvadol' 
Dnlt şi Alfred K rupp, 
sinL inserate aprecieri 
prl\•l nd \'aloarea docu
ment:lrli a portretului. 
Portretul este un fel 
ele blngrnffc. El işl pro
pune sl'I informeze des
pre pre7.ent şi :să Tnre
glstrel'.<! mărturiJ des
pre viilor. FolngrnCUle 
de azi slnl manualele 
de lslPrie de milne. Se 
remarcii, 1ntre allele, 
Că A1•nQld Newmnn th
cue,lrca1.li lnto\deauna 
porlrelul in ambiant.a 
:.pec1hdt activ11111ti l)c 
care o dcslttşoară per
son.:ijul. Aceaslli op. 
lhme nucste ele drogul 
simboluri lor e°X'terioarc, 
ol ~a tn•mlirct;te tnca
drnrcn p1>rl;teluiui in
tr-o lume autenticii. 

Revista revistelor de presă 

. „ . . ...,~~ .......... . . ' 

lDln r;um1ll'Ul bogat 
al re\•1slcl Organizaţiei 
lnlerna\ lonnle a Zlu
liştilor. ,.Lo .Journallstr 
Democrallguc", nr. 71 
1989, ~m~m mai tn
tH articolul, semna:t de 
.Jl;\Jfl H o1·âk, lntltulnl 
„Cum sll prcgll.tim mal 
bine zlarlşlil „. Autorul 
hu:ormca1'.ll despre reu
niunea des!4şural.ă in 
aprilie a.c. ln Jocaljlll
t.ea Gbdony (R.P. Un
gari). d in lnitlaUva 
O,I.Z. 

Partldpantll, ziarişti 
clin 17 lări. au dl.sctt
tat probleme prl"ind 
per'tectionarea pregAUrll 
ziariŞ"tllot·, Lemele .uP<Jr
date. \•l:.ilnd aspecte 
Ungvistlce, asigura.rea 
de manuale udocvate, 
colaborarea rntre şcoli 
ele zJarlsllcă. O mure 
alentle n !o!\l acordalt1 
schlmbuh.11 de e,-:pe
rlen1ră şi proJP·nmelor 
de invă\fimint in vede
rea creşlerli eflcLentei 
melodelor şi mijloacelot· 
de forrnare a z.lartştnor 
şi de P"l'[ecUonare n 
pregliiirll lor p1·ofe3lo
·ruxle. 

lmplfnlrca. a 30 do 
anJ de llL innlntarea 
agenf le i Prensa Latina 
este mnrc:i h1 de arti
colul semnat de Leo· 

• A 64-a reuni line a ! 
Conolliuhll de admln1s
traile şi a 31-a Aduna
re Generala a Organi
zal i .I Internaţionale de 
Radi<Jdj\Cuxlune SI Te
Jevfahme !OJ .R,T.) lUJ 
avut I~ , io zill' de 
18~1 O mai, lu P.~ 

(Ceho.il\t''aclit). Pa.rUc1-
P1ml ii au u·:e; un nou 
Consiliu de adm:1r11st:ra
µc, urcziclal de Ku.rel 
FZ'Vat)lJ. dl~~r nd
jU;fld la 6'll<l todUu7..Tu
nea ooll<d'!ovaca. Tc
lc\•1zi 11at!l1 cat.9 lnnii, e<>n 
Ironcezll OFRT. Tele
viziunea şi Radiodltu
z~unea •• ust.rfooă ORF, 
.soclet.a'l.e:I TBC a IUi 
Ted Tutll'le• ~I RAI l ltl
li.anl'l .au fost admise ca 

!4 

poldo Formoso, caro a 
desfăşurat o indelun
gatl\. activilllte In cn
drul ace.sLel agenţi I. Se 
relevă în ~u·licol cli. în 
cel ;Jo de ani de exis
tentă, Prcn.sa LnUn.n n 
ml1ltnt pentru o nouă 
ordine inlemattonală 
in domeniul informn
tiei şi comunlciirll. A1J 
agen\la at·c 30 de bi
rouri ln America Lati
nă. Europa, ~o. ACrl
ca şi Curnlzev.ă faCor
matU la pcs.!e 120 de 
aboruill perrnimenţl din 
Amerku J:.at.i n,Â şi df n 
alte zone 11le lumii, ln 
!Inul 1088 agenlla a 
dlluzat peste 100 0(){) 
de in!ormn\fl şf a pu
blicat buletine şt J)C
riodle<! lunare, avind 
astfel un rol impQr
~nl in ansamblul mlj
l<lacelor de lnrormnre 
ln masă. AZi eforturile 
sinl orientate spre mo
dernizarea actlvil8tli şi 
a doti'lrllor lehn1ce 
pnvJ nd tt;.u1smlterea $1 

··reeep\ionarea infonnn
tillnr prin initrodu-:ercH 
mIJloacelor automtHl
ule. 

Revisln Organiza(lcl 
tntern;1µonale a Zla
rlşlllor consacrii dQull 
pagini portretului rea
lizat de f'otoreporl.erf. 
Aut~area, Daniela Mrâi
kova, işi inUtuteID-.ă ar
licolui „Vedert dln In
teriorul omului - Ar-

noi membri af Ol a·r. 
Sesi-unea e.~ordJ111arii 
a A'<lunl1r1i Gencir.1le R 
OlRT a adapl.Qt un nau 
sl:a tu t al orIW.n ill:l!f ei. 

Citeva splculrt d in 
„Neue Dculsehe Prcs
se''. revlslă a presei 
radioului şi televiziunii 
d1n Republica Demo
crata GennanA. Sub 
Uliul „Com~utorul fa
ce totul singur ?", dr. 
Werner Illlngcr. de Ln 
sec\la de z.iarislică, se 
re.fort\ la implicnUi ale 
introducerii tclrnicllor 
moderne in acllvllnlen 
1·cdâc\lllbr. l 'amlnd de 
la foDtul că ln mnJ 
multe redacţii ele or
gane.lor de presă !;•au 
introdus compulere şi 

maşini de scris lll l ra-

penlmu \,âr'.fo Amerldl 
Latine şi r~h.rnu Co
raibo?or Ct\lldlanul n
rat(l cl1 pro~e TV 
amcn.cane 1mrnd6 a· 

PE SCURT 
din toată lumea 

• CoUdfanul ,.El 
Nuevo Herald" din 
Madrid ~ulead o 
probJemii scr1Q3Să eia1·e 
jnlierv.!n<! in C4Z1,1l 
tra.nsmlslunlilor t~levi
&.•te 111le Staitefo1· Unite 

~I.A 7..0nd. pu.nindu- şl 
amprmt.a in t'3-a1.e do
meniJle vl~ţll, afecLind 
ouJlura J<r.ală. 

• RQbt;rl 1vr~1xwe1a a 
an1un\.ilt cli ·\'a haru;a 
ootidbmul sn.u de limbi.I 1 

moderne, autorul pJ~ 
dea%! pentru pregâll
rea complexă a :dariş
tllcn· şi a celor (!'are do
t1csc Jill devină ~iarlşll 
ln vederea folosirii teh
nici lor moderne cu pri
cepere şi mtelJgen\ă. 
Int:re<1ga argumentalic 
este baz;ilă pe expe
r1en~n redacµilor „Siich
sl.sch e ZelhtllJJ'' şi „Ber-
1,ucr Zcitung". Cât'e (o
losesc noile tehnJcl. tn 
condltlile in care com
pulerul uşurează mun
ca z.lru1slulul, lăslndu-i 
mnl mult timp liber 
pentr1.1 documentare ş-l 
creatle, acesta. trebuie 
sli dobtndeasca noi cu
nostin\e de ordin teh-
111c. Inclus-iv in te pri
veşte procesuJ de llpn
rlre. 

O ln~l'Cagă paginii 
consacrnUi teo1·lel şi 
-praclicil, intitulată 
„Structura reporlaJullli 
de presA•·, prezlnllisub 
:semnă~ura dr Blirbel 
Boit.c.her prima parle 
din c!Cl\.11 „Dcşp1-e 11e
pOl'b'lj ". 
Deşi t lllul ,şi începu-. 

Lui reportajului ~int 
meoit.e să stirnească 

Jnleresul şJ să nti·agA 
dtltorul, con\lnu~ul sl 
îmihe!erea ~eporta]ului 
trebuie tin1tate. de ruie
menca, cu .serloilt.ale, 
răspundere, cu profe
sionalism, penlru ca în
tregul să !le atractiv st 
convlngălor. l n felul 
aces!Jt ~w poit (urni.za 
clUtoruh1i fnfomnatli. 
idei. concluzii la care 
occslll sti adere Clirl\ n 
lAsa ziarul din min:i. 
Rubrreă re.<Uzatli de 

Anca NAClU 

engl~1.ă dcstlrrat Ehu·o
pel ooeidentale - ,,'l'he 
European•· - .i:n prl
mă"'Clra onul1Ui viilor. 
l\ltaxwell publlcas(! edl
tla ;o.oro l,a llfi111tt.u1 n
nu·lul I 0881 cu •1'.:a~lin 
reunîun.d C.E.E, $! iJ>l"O
mi:sese o şparlll~ re
flU!1!l.t.1 d ln pr'...muv3rn 
l'IJ! .108'1 

• Agcn\ia spaniolă 
<le pc~ EFE şi-a :,l\T
baJ,o~·i~ Q jumătate d(? 
seool de f?xistcn.Cfl. ln 
proz..ont. ag(!Jllia nre 
birouri p:npril în fiO 
de lăti, laT .redact1a 
prilnl::i-pală cuprinde 2000 
de ~~'l.I lsti . .E.f.E. .re
dat~.ă zlllrt,l,c 3 bule
ti ne de ştiri. 
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tn 1.IHl:Qla dec.'.adu a ~o~.ub.H el 
XI X-lea. in ţil.1r1'le .dezvoltate re
volut ia industria:lâ oontinuâ :;ă nc
tioneze in t.oa1~ dt>me!'lliJe, ilnprl
rrund .P'*1~el . un pronunt.at ca
raieter Lehn:ico...şl:li'.rl\.flloe. Indust.rla 
chimică ia arni>loa:iie, a:pa:r ocil<l„ 
ron~ii sl sUbs'llslnţţ <lt1oecvare- de-t
voltăr' r Upliillrlli · fologt:nJ.iei~„ • caro 
s-au .doveilli~ e[ka~ si av:anta~<l!lse 
economie. 
R~1~1bi~~ >eSte clfl.'l<XN~rlrea 

O(t.pacltă-Gii hl~r-0elll.n! @l qe a .ac
Ua.na atl revelaliJ;>.r, de dtre Wi
lliam ele WtvelcsUe Abney. cit cea 
a llil 1'1ommc Andm-scp; angiijat 
la. AGFA. care a~ pa:rl\f.enlJ
dlamill>B • .şi rnaJ Urzi,u. pa,1-amino
iendlu~. fx:>l~t şf, ln me~1 m 
com:poneii\ia J:e\f.eMtit»:ulu·1 R()(llna1. 

O d..!A Jlllven.11e cu lmp!f~i .d~ 
sebrte s.l in, cle7.\"~\\lln:ea :Co.t~·.i
fle! c.<>le- re111lizm:-ea primut~1 r boc 
elactidc, de cri.tir.e Thomas Alv~ Edi
son, iil J 879. Noi ceroet;ă:rl au CJus 
,la .!i~~Ull:ea iin.~entjei in 19l'O~ 
pr.l!n. u.hhlim.r.ea tlilamen.telor d iiil 
sl1rmă sU!bl'l-tie de tJangstan. l n ~est 
fel, dum~ de folesLt~ -a becurllor 
se mlireşle l)i'1fl !a lOOO de (Jr~, 

.P.r.ln această nouă sun;â .de Ju
mfnă aparatul de mt\i:lt, pus· la 
t>U!nd. rn 1843 Cle ca.Lre 1nventatort11 
cnglel: W. Henry F ox Tall;iot1 <:u-
11ooşt.e o pe.lllleqJlona<re a posJbhlfrlii
tlltir Silite de &'Pliic:a.t ie. 

Becurile l'ritit'Od~c 11a]>îd i;p $tui.. 
d loW"lne foto3rat:ice lumim! Q;J1U
:ocr~ă', radlitiind coru.ienlmrea ra
zc1 de lumină a:suipnt umrut model. 
în .aeO'rd ou, ldell~ tle foţQ~aliere 
ex:J_s~te. Desigur, un T~ ~i:n,P<>r
iaril. îl joacă iliw:riina eloolit'fcă J.n 
naşlbuea cirumlallogratlei. PJ"ima ca
meră de lUlalt v:e(i~lll eşte breolef.atl 
de Ec;li."111 ln ilBDl. :m~t tlm inlţfa
U\~a ~ la We.$ Orotrige, ~ oon
sti-uleşle u n an mat tTniu, primul 
stLrdio cl1nema1/l'JgnJ:{Jc. 

ln 1895, ~itli fî:al~lor Lumle
re, are l<k la Gn4ind cad:~ din Pa
rh;. Pl'i·ma ooprezeniia;ţie publică a 
unul film. Se naşJ;e ~<:1 o .n~ 
lna:u.~e. oea a a~>(~isrtliirl:'1\l.slui. 

cuceririfle Jnd,uŞ~rl~e dfn. acel 
anJ fmbogAtesc ŞI tnms:Co:rmă ~tL
lut de .viaţă a\l clasd:or litlvi~egi~
te. Q J'n4'lle;, i>m'le, q[;n ~l,},e. ~U· 
'l'()j:>el şi Anle.r!Cl:1 Pe N;Ptţt inttm~ 
pl!Ql ou entuziasm -'ilmmdle unui 
lux dlilll ~ i•n ae rMli abuooenit. Se 
pune ~'Cel'IWl ~ el~tîl in toate 
dom~ni'lle. in Iml'>J'lie'ăml11ţ~, rpob}~ 
Uez: •. ,cliiw '.Şi. în .fot10tş,iaEle se €.au 
t~ foome rnt mai esblitrioo. 

&x'fl!C>1li\ht l\fon:dl!alră, 00;re n a~t 
loc la F.fil'is fn 1~0. :i a,l:r,as ~Jc 
50.000.000 de ·Vizîitnto.t'i consti<buln-

du-se i:ia o focun una11e a rea'llz.ări
lor aieelel ţ>er.hoade dem.um:î.lli „La 
Be1~e ~poque". Dar acest vis de 
frumuse{e t>1t1!e rcpce.te curo:uh .ere 
l'Zf!>l.!~ifea p.rimµt.ut i;ă~bQI. mMdllll 

.R;raoffc. mboiUl atrage m an
~najul său intt~ga suitu de i
~vaţj.j· ~i dmcu,.perlwl. impu'bijld a
~~ Iul' ~iJ mnl ral?i4ă în vrae
th!A, Qlaa re deteriminll 1n flin.il o 
creştere fosemnaltli a n1velul1E tieh
nQloglo. 

AnJi 1890 au mp~t o D.er)oa.dă 
de- i:nbooducere de .por reve'lat.orl. 
d:int.re care ~1. pe bază de 
,paraminGfenol , este :tocii tn uz. 
Pl'!JliLre Q,~;-lrJl~, tîic:Ute de o 
s~rfo Cle chlrnl'.şti, PI"eoau,pa:ţl si 
testeze 1'1Qj oombin.a'lil Tul vederea 
tmbuniltăţirii cali.l:ă~ii re\relatori
ilâr, TaUsk o mentionează pe aceea 
a 1u,i A:llrecl Bogl$_c)I. A.Portul lui, i.n 
1893. rezidă in observaţl!le aţestuia 
asupra er~tulul mutual -al melolWUI 
.şl 1hld~-oehln.linei. -Og:iJl suootnnte ee 
se ama. pentr\.tt' mal b1ne de o ju
mătalte de ~. la baza celor mai 
1Jtil17.alţi l"e.Velat«J. şl ~- ~r f,rn
Po'l"lcttllă. n u .s-a dlinlin1,11i,L nf'Cîl .in 
pr~.en·b. 
Jmbunălăţiri cite design-ul ui npa

rotelior fotogrialf'lre~ de o rea~ă itn'
po1;f®l.ă .n)3j aiJes penliMJ Iotogrnti:l 
~le~,iZa.\J Jn OQ?abdrş,rea cu pre
sa, XÎnlt llkiuite tn 1899 ·de ci!·tre 
Va1entil!l Li nhof. Ace;ţa reuşeşte 
1·ealHzait-ea un~ , cil1mere cor(fectio
nate apr.oa'pe nup1ai diJI mcL/.\1. 
Mo.cle1ul lui, BerglleiL lansat în 
L005 de fiJtlma Voigtlfrnder, pentru 
~ăd ae 9X U cm. ai>ol de GX9 om 
şf chiar de 4.5'X6 cm eilte un aJl 
exellipLu concH1âent Ccl n:url de 
seama centnu· pen<l;ru tabrl<:area a
pşrate1-0r ~grafice de ia: stwş1tul 
şeco1u11u1 al ~-Qea şe prefiguJia 
or.Qfm lnlesds, eu fl1mnele TCA rca
mera pliia:ndă IC.A- Atom), Heiinri.cli 
Pl~~ .('un Up d~ awat J\olo
gta~ ,Pe1'11Ji'u r~ni de 8X42 cm, 
Ol! COTQU{ plh1bfl). 'l'oale pl!tfecţf o
nările eehiipamentlu!ul :Cotogr3 CI.el 
~tilb11ie Qa dezv~lllii'ea t<it~-
fef mlr.~ ~!ii:vlta~ aeesLl,!i 
~'li. Implicit se. imbunătătesc 
şl condJţiUe i;!epublicare a µiarelor 
şi revăls!iEtl<m AeeSstA eVol~e se 
reaiu~ tir~ iln~"i. eclii.l*l
men&ae. ~~ <!ll oa.re mieepe 

·să fl!e inzestratA presa 11ec~i:tli UJa 
Ga1·ec~i:e tlmp rpentru iniţierea şi 
['ormâren cmmenll6,r. 
~1ooi:ea .tnd!JSb~lei bWlut.l!lor 

de ooI'ISUlm deteimlnâ nevola !!l'es
cllndi de i.i!idla'lne şr a1Cfşe pdblica
ţe ;;o 2iâre. ~.t.ur:iJE: oo@~ ~ dtri 
amm'\i1,H:i~~ pi~b1iiei1tare di.IC la ină
-r1rea tfa13julu:i pe:i;,ioclicelloi:, la tm~ 

buniinil 1~ Cll!rhiţii acc.Slol".a, c.i:cln
d u.-11e totoda!lll pQSilbUJ1t.:ate.a rnen~I
neyl1 ~ P.l"~lu~·1 c01y,;Lhq.nte ~1~ 
1.11Jeot1l cl:liair mai mici. Creşl~.ea 
sten&1rdu!IU'l genera] al pu!JUca1Jll -
1« atra~e tlU{')ll sim! ~!'lalea ~ 
a fi fdJ<l5ilfe toa.W av..ant.a:iele in-
!olltnctp-i'lor n~. P !!fJ.!.re tettnl
,c.ll.e mc1deme dt! t1}1hlre, r<?Ţ>r<K\ll
eer~ dll.l!Ct~ ·a wloş.rnfirlnr . 'Prin 
rneto4n htrllăU°l ilw de trm C!l'a cel 
mal 1,fti·g !ol~~. P.rl'{nul ~far de 
L(ltgă clll'\!ulnl ie ~e a 11'Ull7.ifl ~t 
procedeu de ll~ikrlve a Jq.;t .,Tl'.f
bune" In Zl l~:uru·te 1897·. Dar alte 
autrJ:r:H.tiţt trr ma lrerie a;t'eStll µEe
miera în caiuzîi 1.tan11'1lui ,.N~w 
Y~l'lc irJ,mesi4 ~·e pUl:ijîcl aseme
nea f;ok>gtllll'.11 Jll1că t'll!n l 8tlU1 lt-~
t>llfidU:ea fo~gi'Qflel m pre;ă. C1'a 
in~ădtttă i'ns.â de ~·worii şi gun
!ideni i ea1;e-şl dfspuku in!t:iietate-<i. 
~i·mul zj~r <!8il'e .incepe să. lolo
~ în meii ~:<:llu:>Lv r~1"(1(}u-
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i..011\s lh1ld : Pitii, ln Wwm 1r : ll!!JI 

ceri f-Otf!grl\flce n Cosl „Dnlly Mi
rror''. •.itua\ia generaUzindu-se> ln 
UUl"lll l!lmdor UUO. Dal.00!1~ ~pu
Jarltă!ll pc car~ o ciştigll perlocll
~1c ~I <::~l.c.rlJ tnk'll'Biulul oallorJ
Jor pan I rn a'.llu:ml (;) d •mcnll dl?'\'i
ne posibM :tp<..rl\iil w10r J'\!\'Î'ilt
sped;.i liztllc 

U.n cx<:"'t?lph.1 in „-c, '!l.t'llS e.o-'te 
rn11~<1/.l,rtul „S()"!rt l m AHd ·•. f<>ru:lnl 
la Betlln in 1~1. cu () lmp~rt:mnlă 
~Mribuili~ în m·czeni:wea evcnl
ml!ntelot :;polTtJVt! Interesul pentru 
::.~ 1'l es\~ sU-~ilaţ şi de prima e
dl\le .a J~1tor Olmipi~. <'t.L"C i:~ 
cfu!.făşur<it la A.l(!Qla, rn 18911. 7Ăa
:rt'!ÎI) nt1 fntir~ie $IHi1 il"l'\ÎXlgut eascll 
conttnulul prln inb•otluci.-rea zil
n!~~ n ruln'll"11 pe leme S}11jr
tlve. T'ovesUrlle de cnlâloric .;l 
lm~stinilt> :;inl şi ele apre.:1ate de 
că!JI'•! pub1icu1 c1.U l~r .• Nationad 
G"?;.tra'Oh.k llilae."lzinc•. a<.lăzi ind 
1mn din cele m'.11 fl"."pur.att pub'l
c-1\ I lun::u-c d1n I am". rancbl!\ din 
r.•. •lul n:l XIX-:le:i. <"OnL:ibu1e mu1ll 
la de'f.\'01t..W'l'·1 fotmrrorlei de 111·esiti 

T·:u-:k ml'!lUonca~i\ d<.'<1$em!!nc„1 
nr1nfro n·\•ls•cl·) '>J>t>cînl11.at.., în 
rrtod&, Cnim nsa re\1slă , Vogut>", :i 

c:\rnl pr~m.1 aim:-itie art' loc l:t 4 
dt>C!!lnbrle 11m2 si li(! datureaz .. cn„ 
~hr.i:ulu At•Lhur Tum„„. 

P.ur1sui om in m. ·i ncron\, sin\ 
centrul m"lde! tn :Y."ta V"":mc.. E.t.te 
dt';I firesc oo rovlst.n de mod~ sfl 
a!):l~ $1 i:rl F::inţ:i, ca „Mooc Pra· 
il<lllt!", 181>1 şi ,.J..es Ml)d~'' · 191>1 
Ast-men~ rcv~' „ C!' u tn."11 r re în 
Germ;in1ia. o s<1him b:1rc rwoJucln
du-~ ilb!a ln l1'12. cind ap~.e m:i

Pti•dnu;I . .DJe Dame". ln care nu
mnruol r~tlor era 3Jw.>3t>e 
egal cu cel al desendlo:r. 

D 'n multitudint>a periodicelor !
lustrale au s1,1pruvieţuit numai cele 
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cnre .-au ! uc;ttnut [ie prfo 
c:nl1lu•~. Ue printr-<> can~\ie dea
:.. bl t<i. Astfel, 1iăt)tăminalul ~ S...Pll
ncr l liusmerte Z1!.itung", .'.l!e c3rul 
in""'Pu\1url au f05t modc:Ste. s·a 
tn.ll3f '1'1ll~' in!„r~una d'n cele mal 
1 rl\1)0!1tiuntc rovls le li ust.ra le l{erma
ne. Dat1;1rHA CaplWul că periorlkelt'! 
Iol~u mu11l.e fotogra.frl :iu f~I 
lnflint-0te .şl agenţii fot 1gr3f1ee. 
mnuen.~o perioadei „L..i Bellc 

tr>otiue'' nu irrbll"„de so se tacă re· 
~ m(he şi In t.chn!clle de r>Orl.reU-
7-'lt"C- Felele umane ce QJ>ăTeilll Îln 
revl"1.ole lluslnate trcbu!au sfi Ue 
inf;l(işule in spllillul llmpu.riJru . 
d0Ci db m:ll ,,in!irumuseta.t.e" l)c)Sl
bli! Fle di eom vorbn ® porlrornl 
unor politlelcnl. muzicaeni. ~rli
lorl. membrii o.le ramillllor din 
in011ln societate, sau ni aHor per· 
so.:me. (l«'Sf:a tira .relUŞat 11:u aten
ţar in i.ludiou1i :ipeclalu.1to. 

Astlel cb portrete coexl;ţlnu cu cele 
.re:i'tza.te prin s.ţrwură. mU!l\l cdi-
11,;-i de pr~i\ ct"O.Sid~nd '1oro,p! ·1-

bUt sl ao~.1Sta m~ldcHI. c l\lwr dacA 
nu avea acurateţea imaginilor lo
tografic;c. 

t o principiu. nu so forma:;ew 
sooclllllişU nnume pen• t\I l)Orl.Te'~1 
de pr-esă, am- lnce,p să se deschtdli 
o l!erlo de sludlourt lologr.atlce o· 
p:irţinlnd \!nQr !o\oi::rafi preocu
pai! s(1 cape~ o oareco:re .. ci;pe

c.all~re". 
1n G~1m n a se nflrmii Nicola 

PcrticJlt!id, care-~I !ondGitzl'I primul 
~tl.td.lo tn 11194. la Leip-t:iit, ~pol, 12 
~111 lll31 tlniu. se mută lu Bodl·n 
Ullde (IM.1nc h m~ dat-Jdii ve::1-
nMlt1 ii ~ binurUe renum11\11td 
sllpUunin.al Berliner 1Uus1ricrle 
Zeiwnr.". in pagi1na.!e ct\-u;n, por
treteie realizate de Ntcoln dev•n 
aunoocute ~I fndeoscb1 

pcnlru menl('ra abordnll\. de a re
llclu trosMw41e ni;>blie ~fo ma:loilc
lt'r a ese 

Jn FJ·ant:.:i. Crum\1se\,e.1 ft'minm?l 
ra dusă pinii la pedcclaunc de 

catTe .Elnlle neutUoitcr şi f lul ~Au, 
Uo.oold. Porlrelel~ tln~rulul Leo
pold devfa repede Vc.<illlc, iluşlrind 
copar\lle 1"evlste1or „ L'AUt'Ql'C? 1

'. „Le 
t>etl:te ~publlque". ,,La Populalr~". 
„FoUc~DramaUque". ,,1„e J>a no
r:tma '. cu figuri da :ictri\('. cin-
1.tt.re\e şi dal\S.1 toare d~ cn'bnreh 

tn !\J<irC.:J Bri1l.nnie. baronul Aţl-nlr 
Ga_yne d e l\lcycr se ~'lise pe evl
dentlorea ll' r1.1ălurlfor d!SUO$C ale 
f)OJ'lretdf'r, a.n.1 un adc\'lll'al mn
~liru ln arh infl'UJnusctJlrii. M.:ide-
1 ·'e s:llle er'lU In!1Hl~3te cu .:iJulTlnal 
lumlllll. fnlr-o amr6 de e!~ SPll· 
cl:a'e. t"(!e.3 c:e a af.r.as Iotosi:rarulut 
renumele unul adevărat ,.Debu.s.sv 
ni aparntuluI d~ fotogro.flat'', {IŞ!l 
cum il doocrie Cu:U Be.:ltnn 1n 
<m:rle.:i i,a. ,.'('ho tn38JC mi „iz< " • 

La L.01\cka ln pr1mt"e decenii 
<1le ~"<>lulul XX. 1şl cucerCT-'c 11n 
lric rema1~bn rolo1tru:f·t"I p'.)rltet.bl 
Rm.iJ Ol.to Do11pc. prin puritatea sl 
cXiprcsMtia.les lmattlnllor S(l]e. IDl 
Io!ooeşl.e cu Lnf,enl'01.l ta.le 1um1M 
.:u-ti!lcialA, âlbul percUaor ~ decor 
::;i ru:ncbh ert şi echlţ>~men\-e nw
derne, ~a~ de !o' '!lr'.illat lnZll!t'
tr~t.e au lmLHe ţ1\1ţ('l"llt.."e, t"I? pu
teau să Ior::allzcie 1n d!Mantll mare. 

T:n A.mo1•i!oa. cel rare ţontrlbu!c 
lnde!'""1cbi la porlre\ul pentru P'e
:.fl este ro t.ogMfu1 Arnold Gc.nlltc. 
in!âtlşind in fotogrn Cll~t· s.ilc prt•
eminenli cnmcnl de M.:11.. ~, •• 
riŞ.~i .şi lndur-;trlnsl <1merlc...1itll. dM 
şi pei-wMlHiiH dbn domeniul artei. 
seru l<.•rr, ::iot<>Tj sl cir.tel(<.>, 

hl af.a>rn folo~flll~>r de portrcl 
clin studl~_.tl, c<rr:mtele r>r<!:Sei im
puneau şi lu~ul in sp.,ţll libere. 
l~eol'i Jma14lnl\le sw·rrin.c;c în a~esl 
roi !ltnd mult mal V<ll!o!'~ declt 
n•le elal>orulc îh int(!rior. Fe\l'lc in-



d!cnllor rt-nliznte de c..'l.lre fo~1;1':l
!ul <•11lCJ.'lcan Adam Cl:uk Vromn n 
, ,·JclcnlillU IJ'llsălOri llpir..:, -. lrur
turo pfe.IH. oonklrnuU3 ! lgur1i, 
cJeserilnd cil mal clar genul de a
bOrigonl observai, virs~ şi pozlt la 
lor S<>ci~IJ;J ln U-1 bi.ii din care pro
ve.n~u. Se acuunule ast!d un va
loros malerJ.o1 JruC<lrm..:tUonn•L 

Dlnit!fe pJ.tmlerli . 1'otorer><>nt.nj11lul 
din Gel'nvm1~, Pef;r Tauslc a;mln
teşte de f1)l~r.a,ful Louis Dl'ld. ln
tere;..il în s~W!t de sl'e.116 reale de 
vl~\l şi gnţpuri de «t~nl din 
tar.:l sa Departe de ora~. acolo 
unde regu<llle slandard Impuse de 
intransigenta .,La Bclle €poque" se 
erton'\l):iu, englezut AuJUSC. Sander 
cree.uă p .J'lrete rurole. in c-<mfor
m' \.'lte cu d'lt'intele lertn1erl!or şi 
1ăran!Jor rore in~elegau s~ Cit> (o
torr.iflaU <lupl'l cel mal rulcv:'ir:u 
model pP~bll , t'ellUl'.4~, AURUN~ 
S • .in.der nµ nea~ll J»9tblli IA~ de 
A 1»t>Wllna cele d<ilr:'.i cornponen Ic, 
ce:i e.~lelloă au t>e.."l s11ri<:i nllltentn
că, <li..11· o CBnsider! pe l)rlma nul 
pu\l n ltl\'PO"ltla.ntă j:>entru portretul 
docwntiniar. De asemenea, el pre
supune..1 ti:ei Jactad ca 1llml lnd1s
pensab~ll lot<>wafiei : o viziune 
oorectA, o~lle şi gindlre. 

11::1111 !\tanin : Srcn~ tl<' 111 ~l!11lmtlr3, lllOl 

Pe lln!!â pOl'trete, se l~l.au a
l·U'tlCl ln ('CJlf.rul de Interes al pre-

:<.ei ş i \~'Clerile ele ora;şe, monu.moo
telc arhitecturale şi p eisajele. Dar 
şi t.tC~tea erau -wpu.-;e at'clu!aşl 
11-nLm'nertl de sWIM.re şi lclMal1laN!, 
cl'i ~i :.Qcie!.olett. din ecea perlQAdă 
J)l'lmB"l mul'b mai bln>P. i~~trn1tc 
fotogrollce re:ilizni.e tn acem ~ul. 
Se consltle.r!l c.'i ll\1nitcle arllstlce 
n!c unt'I rotbgra.m creşte.au <lupt! 
cwn fotwafin era m!li mult pre
lu-cml~ prin dtver~ Lehnici de 
pi gme-n t .ll'e s I ştergere. 

Ou tooi<! a.cc.st--ea. birourile odi· 
1ori.."lle, arl!i~ tn str.însă legMur ll. 
cu ro:~ră!!i amnfori sau cu Tt'
<!~l intiiJ'.lt.stele fofr.loage.nUI. prere-
1·.att, în prh•ln\.a peisajt:lor şi p.irllCl• 

i•nmel t~r. t-.(llncapfll:il <]a. fvt-ogr:tlf.lc 

documentarei, mal polrl\'lt pentr.u 
supHnlrea ln!ol'mnliei o<erit.<: de 
te.'<t. 

Putini! J'otogrofi ~re nu adera
seră la maniero grnffoismului spe
C'iriic perioadei .,La BeUc ~pqque". 
işl gllse.:w ·m prf.'\<lfi u n ondru pro
pice de riJ;li1;1l'l\.11~. Elrle ct1zul lalem
t<lUJ.IUI roto:;nal' !1Ml)~ ~Ug'ODC 

At,et, oare a liJsat in Ul'n\a sa 
SJ)lendidele im.'lglni nlc unet munci 
imense ş.i ex!rem de !ructuo.sse; 
vehicule de toote tipurile. r:rtnde 
şj \'ltrine 1.nleriror<! sftrlleâleioase 
s.au luxoase-. scene clin vlala ~
ul, portrete de pers~c simple 
s at1 celebre. parcm•J. hulevarde, 
<'urH, b1scJ•ici, Oori, nr"lorl. np:l Se
nei, clădiri iS~t>rlt'c, l)v l'l„reluJ .unui 
P al'is· fn'lt!l'ff, <'CC~ ('<! rlcnnh'I m.:cepţio-

Eug6oe A11e1 : Pltl\a Sl, Andr~. Paris, J00'7 

naln sa in\<:le~ct't! n ci\'lliza~ici Cr:in
ce:r.e şi a tmpnrtnntel Iotogrn!Le1 do· 
cumen~re în genernt S:udiouJ slltl 
pune:i la d.!spoziţin nrttştllor pi is

Ucl un bo~t ll\3tcri3'l p:cLur.11. d:tr 
muu mat lmJ)(ll·t • .n~ cs:e !3iţlul că, 
prhn mun~ lui , „\.tt;et n lnf:iuenlat. 
holii:ri.U;r sfor.a fok>gr,afle' moderne>, 
de la U>2(1 şi ptnil h p1•eien-. 11 
:.în.ţ i'nd~tomLI l'llh.Hf11 Mu, lfl:letl
p.if 11 f fQf..01::1'.'lf)c:i Cil B111l ,Brr.nrlt, 
f-fotlt'I C.1!11.for~Bressuo ~1 Br.u.o;snl. 
!n vlrtut<>..a nceli.'lr~i nioth-e, 'r'1llitk 
li mcntione.az~ pe Alfred Sll~IHz; 
pentru Iel!ll ln <''lre a d~enn,fl :~ 
de'Lvollru·ea l<ll ;<r.afiei inke cde 
rlouă rt'12b..,.:iic, Ş1 m:11 putin llel\· 
tru apol'tul s..;iu tn pn,sa. F\)to.gr3-
Ilile lui nu infA\lşea7,ă all--eva dec'.I 
COl1dlruml. n.'l~fo banaie şi lue
rcnte ornşelor. In !iJ>.1~le unor n~ 
:Wmt'lle."\ I rnnş:::nt de a'H<!I o:ir c 
:;tillcltate ~e revl.';1.t'le llust.r.:ih: 11-
ineJ.'fc.'.l.nc dln unii lolll!D-H):$0, i;e 

aooL111lll:lea o h'llrlel1ung:1tîi n~ept1r1•e, 
<> mund l.Jllcrn;(I de <:li\lJLatc. ore în 
şir de <ib.st:rVlll le, răbd:'.u·e s l n!4.lll
l1e. Dat.<:>rllă repukl11~i sale. ldc:He 
lui SUglit.z devin f:imillnrt' mu 1011 
roDuV;m!I, dN~rinlnindu-1 sil \ '\ la 
anu ml t~ ii tu;i \li de .st:b1te ~I d n
tr-un pun.:t de vede:-e nu ~um.:il 
n~t;>.irat eslctic. FolD~afii nu czi~ 
til să incenpti &ă sul!Pr'lldll chlur 
unele evenlm(!Jlte dMDU\11'-'e, un'<>r:1 
ace.-t 1uc1·u acluf..''lilld\1-\W «X'!ebrlt1i
let1, cum ~te cazul lui „Wll!Jam 
Warnecl(c. J:n t910 o~lia fiind t.rl~ 
piL-. de căi re itan.>l .,New Yurk 
Woi·ld" sil-11 foto~Cleze pe pr!m:i -
rut Otlt$lllUI New Yot-k, Wlni~'Tl .l . 

Carnor, innin I.ca plec.1rlJ ace.h1jn 
SPl".'.l Eurupn, Warnecke a lntir. ~·. 
ajun.gin.d 1.'.l locul reipeelTv de-.apl::1 
du,pll PlL'C:lr«i cel~ti rutug un . 
.AsUcl el a !ost sln~u.l foil:il'P
port~r martor la a,tacul .şl ssasm.i-
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t~ prim:imlul ce :iu urmat după 
plooarea eol~Uor Jul. IrnnglnUe 
tual..e de Warneclte au fost Up!irlte 
l meclit,ll de elitre „New Yot·k Wor:l ~l", 
Ul\;\ pe ptimn paHmf1 'l ;1he pt.t lrU 
ln lntc:rior. 

Poslbllllntea de o angaja în ex
clust.vltalc un C.Ot()grsr nu em însă 
la tndemÎJla orl(!rui zi,:ir. De re
gulă. mai multe reviste ilustl·a1e 
stlingeau Ionduri comune pent„u 
li impill'ţl costul c&IAlorlel u
nui rotogra[ mtr-c \<1.ră indepărl.a
lil. ai~u:pcl clnd interesele lor ei·au 
comune. Tn aceit se.o!!. Tausk se 
rererft ln f()tOgl"Qtl.ll U erbert Geol'ge 
r ontlng„ plecat En 1901 spre F~r 
liklS\ Sft facă foto~fil pc!ltl'U J'('
vfSto ,.Leslie's Weeklr şi „Unlver
snl Photo Art. Co PI Phllnuelflhin•·. 
El n lul'r.11. „l Cil ceportcr de război 
r.>entru „Hai:per'.'> \Veekl,>•"' şi !1111'.lw 
„ILC. White and C<>, ", in timpul 
războiului rt.t.w-Ja;pnne~ (tln .l!lO t 
A V"incl llll talent ne-;:ibîşnul t penlru 
11\unetl de documentare, Pontilnt: 
~re privllt!"".,iul sA cillăllO!'cască otl
c i.nl Nt foliOgtm. al e1'.pedllllil<lr s,pre 
A01tnrctîca, eteotuate sub cunduce
rM lui .Robert Soot.t. cl\111 ao1l ll>Q9 
şi Hl10-l!U2. Munea ~1 colnbora
rcn lui lforbcl't Cll 7.larele şl pcl'l
<1dlet"le c.-ire U soUc•U\.'lerii lnHral, 
au f:'l.:uL din l"l un !.otogrsf cu:noi;
cut. be :isemen<>~ Burton H '>hnc-:; 
1$1 daton„.,;,r'l.!\ ~1ebrlu1tea presei. El 
u c§lflitorlL pi·ln aproa~ toate \1'1-
rlle l\lmll, reUŞiî\d s(I surprindă cu 
lnt{)tllbUul sftu simt pentru sce
nele Hptce de viatu, vederi de <1-
raşl! şi Tmprl!JUrimll'e lflt', pelsnje. 
Corm ind nslfel .o ,imagiru! corooti'I 
despre a<.-e-~ l«:urI l:ndepf.irl4tc, 

O serie de proprl~WI de roto
!<l ucltourl (r;ent l' U porLrew) emu 
001·Uorl b1't-Şi 3cbuge muncii l or 11-
zoole P-O acee.:i de roto~raI zlarlsl. 
A \'ind l!ll indeminu lentlle perrec:
l l<lU"'-t.te, noi apnrnle (le Co\ogrMlal 
şi mnterlnle Col'l:>en..'!lblle el":'1 deja 
mul,t mal tent.nrlt. l)e'nt 1nJ ei sâ 11-
slste Şi să surprindă in im.:u;lnl e
vem nitmte!e ttmpWul. Paul l\tutiln, 
un ~cne.:i proprlet..'\r ~\ez, 
rCAlil'.('.Q7JI o .suil5 de lnuu.ţ:lnl exc
c ul:nte ln Juner:1rlile reginei Vie-

Osku n amAck : w-~tzJor : teu 
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torln.- în lUOt. Dar tlfa:ră de valoa
rea lor istorică, aceste !ot:ogratil 
sînt importante ş1 pentru raplul că 
1wre2L1Htî un fotore,POrtaj în s1" 
modem. 

)mediat dt'Pd ln~rodu.ceren i;islc
maUcă a 1'QPI'odueel'il 1:-0tograi'iel 
rn JumM.aic tle ton. r;n rta11a începe 
(otQgr,a!lerea monumentelor istori
ce şi 01•aşelor .$PI~ a C1 vin.ciute. o.a 
nu.-.u-ate, turl.şmor. ln co~n~. 
inCCIPC" o stirinsâ coopet-are intre ~o
tografii cu ~en'"'1 ~1 ~h'a~rile 
edl borlnle. FologINltllle d()(IUIThmta
re. ei;:au Sbdrept:ate şi şpre aspecte 

.loco'!) Au,;tl'll Qll': Mruntl h.nllB.nll au 

de munc1i sau constl;tlcl ll. cum es.t.e, 
de exc~1u, Coi.ogro!ia pasnJu\ul 
Gallerla VlttoriQ E1rumu0lo. din 
MUa:no, realbată de Cotogrruul 

l3J'OgÎ. 
Prima femeie cu preocopllli f<ito

g.ra!lc~ eos.le americana Fr anc!!S 
BenJamln J obnston, ptopri~Ulra u
nul studio din Washlngt1)n D.C .• 
in 11100, care depune şf o intensă 
ncllvlLote in domenfui fot-0grrulel 
dooume.nl.are, ax1ndu-se 1n prlnct
p.ul pe Im:lglnl arhltcclW'ale ~u 
gl'ădlnL 

Tot în d<mtenlul !ot-ogra!lel do
cument.are iŞ I descoperă un real 
talent Oska.r Barmck, ru:olectanlltl 
wtUi prototlp de aparat lotogl'a!lc 
mlniau1r3l ~ ,.a 1i rehr.ica~ ln ~
rie Ui a d.:iu.a jumAm t.e a anllor 
1020 sub cunoocuta denumire de 
Lelcn. lne<!rolnd u-,ş I lno\'a tia Ul cli 
neb~vetat! Oskar surprind~ as
pecte dfn tim pul roz.bolului, mobl
Uz.area. l>C Iront dLn 1914, şi, cil 
t03te că nu se nUrmi\ oa wi re
l)Ol'ter profe.slonlst. el in!luen\eazli 
totuşi evoitu\la, viitoare a roto«ra
tJet de presA. 

lntr-un on!Umlt sel1$, rot.o,1trarin 
soc!arfl este o ramurCI a Cotogrn
net do.c:umenlmrc, ln masw-a în 
oare. efortul de a inregistr.n cu 
ex.oolltate reallt.atea pe pelleula 
rotogra!lcîl este susţinui de oon\1-

nu bu1 !znaglnll. Preoourpar~ Pl'e<!<!l 
prin lntermecliul fotografie! soci.i).t?, 
de a oon.5tientiz.1 clasele jnsflu'ltc 
de !aptul <:ă o mru•e parte a ome
tnlril t1'ăleş±e ~tr-<i adimcă 1>ilirlicle 
31 ln conditil de o l.ncredlbllă mi
zerie, este pe deplin Justlficat.l 
de ideen că, tn Ump ce o descriere 
venbală Pot.t\e li su,pusi1 l.nterpre
tărll, sau ®nsiderată exagerată, (o
~~la \•ine sil ~•iest:e lncon~ta
bl~ adevărul C\.l\'lntelor, fll.clnd P<>
slbilll aooeptarea şi inţelege11~ lor. 
Fotografia criltclsmulul social cu
noaşte o indelungatll tr~ditie. Pi'I-

eopll ln Sll"AdU .Jl'.l'SClc„ New York 1888 

mele apcrt'l(il Îlul fi utrlbulte zul
r tstulul amerlC40 .Jacob Aa.-& 
RUs, ere la ,.New York Tl'lbune". 
Fiieind fnt1111plftto1· o incur.lunc fn 
JDn 1·tcn dl'.? e„t tl sortlldplni l\lonhn,_ 
t.tan, Rlis este şocat de aspectul su
ră<'llclos al loouri101· şi ~ondli111e 
precare de trai. Dindu-~l seama ce 
ln~ct soci.al ar lfnsemna ilustrarea 
reJ)Ortajului său cu citcva !otogra
(ij aulent1ac sa11 ce1 puţin cu <le!of!l\c 
RHs intril în <:onw(!ţ cu o serie de 
roi.ografl care sli--1 i'rlBOteascA tn vi
zitele sale din Mulberry S treet. 
Nemulţumit de Imaginile surprinse 
de oceşu.a. Rlls decide să tncerce 
el însuşi s! rotogratre1.c roolltnt.ea. 
Starea echipament.uliul Iotogro!ic 
ne!ll.nd pr.e.a bu.nă:, ru111 tncet>e să 
rotosească 1n ntesl scop il.iish-url 
pe brtzâ de magnezt li deoarece 
majorllatea lOCUTilor .:pe ca:re 
lntenţJona să le (Qtogratieze e1-au 
extrem de tntun~. 

Art.irol'Ul său, „u\J!nil!lt din ma
haaale". <l?fil~ tn iaao. ln ziarul 
„ Svening Sun" (lu ci\ I va ani dupĂ 
ce pl'trl\seste redactla lui "New 

Tt..-t.dlXl<'.M sl a.dsipun·~ de 
OANA lONESCtJ 

(conthiuatc Jn pag. 64.) 



· Itinerare profesionale 

Dialog profesional 
viu şi interesant 

Pe frumoasele meleag1,1ri ale 
CehoSlov-0cle1 prietene, am cunos
cut, gra1ie programului alciilull cu 
deosebită grijă de gazdele nons
tre de 111 Uniunea Ziadşlllor, aa
menl despre care ne·am propus sA 
5Crlcm, penlru a le Iace cuno:;cute 
proocup1'11•Uc. 

Printre aceştia se numără şi co
legi de breaslă, 7.iariştl, p e care 
1-nm cunoscut la Unfonea Zlor1ş
lllor, în 1·cdacr\il sau la ac~lun!lc !li 
ct1re am pm·U.clpat. 

Dialogul vlu, interesant ne-a pel'
m ls sli nCttăm citeva d'ln e.xperlcn
\clc unor coledlve 1·edact.tonnle : 

... ,.Vlasia" , revuiU'i «11t11tA de cil
tre Uniune.a Cemellor din Ceho
slovacia, are cîtevo acţiuni mult n
p1·eatote de elitre cititoarele sule : 

„Căul.ilm pătin\l pentru copil ", 
rubrlcll in cadrul cărela sînt pre
zent! copil crescuU tn unltăti de 
ocrotire 11oclalA1 cop1i ca.re silll 
sprij ini ţi pentru n fi integ1·a11 in
u·-o fnmllle. A{)(li, re(lac:.Wa urmă
reşte evoh1tla a~art.I, in reportQ
je, pre-.t.lnta climatul cold, :famlllul 
ln care creşte ·şi se ·dezvoltti ccl 
care a fo..'ll întrat, blJclJria, seninul 
şi rerl.cl rea lnsl.31nle în aceste case. 
odotl'I cu venirett noului locntar. 

,,Sprij inul piidurllor •·, evldcn-
1i01.i1 femet, colective de Cemei c:."tre 
d~fdşonrll o Intensă actt\titnte pen
tru ameliorarea mediului ambiant, 
pr i n plalilr i de pomi, de eoni.tera, 
a :zeci şi 1.cci de mii de r,:ăsodu11J. 
di n<I un pJus de aţnl(:(fc „aurului 

verde·• care, to adevârole snlbe, 
înfn1museteazli localltlt\lle sau im
preJurim!le aaestora ş i unde nu de 
pu~lna ori ·işl petrec femeile, îm
preună cu (amllle lor ,.Weekend-ul 
c u Vl~t:a-. ŞI, lată cQ am con
semnat genericul sub icnre se des
!AşourA o altă actlune n rednct1et, 
pre-găhllă prin png\n.111: revistei, 
unde sint redate, apoi, aspecte 
d1'n tlmpu1 unor int 'i"lr1h·I <te neul
tui, in mljlm:ul naturii, lu cn'l'e 
ri\sp1.ţpd ,;Pl!,~eril1' num eruuse eiU
lonre, îtnpreună cu oe.I dt•ogl ş i a
propkl'll 

Pentru cu anul :icc.>sUI este 
declarat ,,Anul curăţeniei şi ni o
crotlrJi mediului ambiant ''. redac
ţia popularizează acţiunile inlre
prlnse de dtre OrgruliUl\Ule de fe
meJ in ~ scop. „Vă Invităm ln : 
cinci ac\iUnl SPorllve" - Raliul 
pentru femeile care şo:fonzl\, con
cu1·s de gimnnsUcu a1·tlsllcA, de 
şah, de pi.lţlnaj şi de cnnoe.. La 
sh~l'lul ace$tor acthmi se prezln UI 
multe femei, care odati\ cu priac
Uca.rea sportului şi lnlUţa l·ea 
unora dl'ntre e.le pe podiumul ltt
vingăt<>ari?lor, leagă ooi pric~enll. 
Oe OO!e mal multe ori acesle.'I se 
dovedesc llainice-, nvînd ca numi
tor comun puslunea penu·u sport. 

...• ,S lovcnka·-, publlcatle penlru 
Ccmel editată de Uniunea Cemellor 
din Slovacia, cru·e, după cum 
ne relatau interlocutoarele, repre
zentante ale coleellvulul redl\~\lo
nnl, nu se ~inc deJ)tlrte de pr-0ble-

mele Or$şulu1 tn care se ~lte.ată, 
a republlcli jn care trăiesc ş1 mun
cesc cllilC>arele. Prin reportaJe, co
mentarii prezintă sist:e.maLIC şi 
concret eazud de poluare a 
medl1.iJ\ll inconjurt\t.l)r. .Deoarei:e, 
hi data vizllci nonstre. fotreaga 
presA dez,b4tea arhilxlctura c.n pa.tte 
integrnntă a mediului ambiant, 
.,Slovonk.a", prl p pag~nlle. el, cu 
parUclpiu:-en unor lnvl<taţl i;;pecia
..Uşli din d<>nienl.u, i'Şl exprima 
punctul de vade.re lh legălurlf cu 
sistematizarea şi l·f!Siaural'ea cen
tru!ul rstol'lc al Brnllsl.avet 

Alte subiecte nbordnte şi sus:\1-
nute de locuitori nr oraşulul tlo 
speck'llişll ernu ,,Locurile ele 'joacă 
pentru copil'', şJ „TncAlţămint.ca C\.I· 
pillor". Pentru ul d1>1Len '5ublcci 
s-au organ1uit n1ldu1·1 ln magaz1-
ne. în !abrid, in ministere, astrei 
înctl, in anchate şi inter\'iUrl, fie
care dintre Jactvrl su..şl ex.prune 
pâ:reres, :;li t~a propuneri, .să. gli-
·seusoâ solu\11. , 

·-u$mena.•·, :darul C.C. al U,nfu
nU Spclollste n tineretului din Slo· 
vacia, şi .supJ lmenli•1 li~r.ar de 
simbiltll al acestuia pre7ln1ă pi·o
blerna nle tinerilor, cărora inoear
eli să le gA.c;eascu o l'~l\'are, sa 
1e den solutla O<'.a mllf potrivi1lL 

Aici, „Alena" este rubric:.:i cu ~I 
mal mulţi col'(.!Spondenţi, deoarece 
ln spa~!ul ei, cu mult tact ~ com
petentă prr.>fosf\)nnlli, tPedll~ogl. psi
hologi, sociologi, economiŞli , Jurişti, 
mecUc l rlispund unor înlteUurl şi 
cl>me11ten1.A ct1zucl,le supµ,c;e :.p1ie 
cle;:ba\a-e. 

Lâ rubrica. „P11oblen,elc mmrlll
Jor Unl!1·e 11 se dau sfatud in legii
turA cu bugetul acestor familii, 
cu modul in, c:ire. sâ-şi organizeze 
şi să-şi petreacll timpul, cum sii 
ci:eascA copili... etc. 

Zinrut 1·ea11:r.e11iă şi c anclletA cu 
ge.nerlcul „Faptul anului„ La care 
primeşte multe relatări. CHHoril 
p1:ezi ntr.i act.lu nlle cele mul imere
sante la care nu pru1.lc;pa t h1 de· 
cutsuJ :inului. Se t r lmi l repvrlnJe, 
inser.nn(lrf. klr cele tnlll :izbutite 
sin~ premlute ş·I cişUg6torli primesc 
drept recomp~n~(I blll!fe fll staţ.luhl 
de odlhntl, cit ,s.1 dilcll'lte 0~1ecte pe 
care le folosesc apoi, in scti\iltalen 
s.portrvă, culluroln, în excursll sau 
in conced.lu. 

CnJegl de bre:islf1, zlnri'}U, nm in
lllnil şi în agenţlu de presil „CT.Ii.", 
ln Un1unen ZlnrlstUor din Praga şi 
BnaUslava, dar şi in vlz11ele orga
nizate în oraşul Beroun, la comi
tetul orăşenesc ni :Cemcllor şi la 
Chsa pionierilor, unde ne-au în
soţit. 

A m pleca·t dl n Cehosl(l}va;c10 ou 
con:vinget'C:l cu cele o..rtate.. Ja Ort;a
n luiţln l nternajlonalit a zrarlştllo.r. 
cu Sediul ln Pr~11g.a, despre-eol~!I zi
arişti, ce procllcâ cu pn.c;!Ulle şi 
mull simţ da răspunder"' aeeaslii 
frUmtJ4'>d pl'Ofc:'lllmC', UU r6!o'. COJl
(irmatc în fnlUnirlJ c avule. <iin r :m.• 
nm :.11icull orl.'Sle ln~cm11l1r1. 

COnstanta S'îOJCA 
şet de secţie la revlsm „Femela" 
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Pentru o nouă ordine 

in domeniul iniormatiilor 
Spre .>f itşiltl/ lunii nugu.:;1 . -

la Harare s-a fnl'lwiar C4JO 
dr·a tO-a sosiune o Comite-
i tJlul i11t er g11uer nC1 melrtn l de 
roordon.:r re al ţârilor 11C'a llni1t-
tt i n dumetliijl rnjormuţlitor 
$f com 1.m1t:aJl11or ( IGCJ, la 
c.·arc ou partidvac minişll'u 
informaţiilor, alţi rcpr e::e11-
tan1i dln pef.ite .JO de lărl 
ut>t1linlat~. ai mi~rlJ rllor de c
Ub.·ra rt! şi. al unor or9anlza1H 
int,•nlttJionate. Potrivit a9t•l1-
11t 1 i11gosl411" _Ta11iu{1", do
frltm(mtul f-inal (ldoptat <' tt a
''t!~I p/-ileJ .~ ublln1ozil cl1, por
y,fod tlt- la in.~C!m nătar1•a libtsr-
1 ăţlf rlrt exprimare, l nlormare 
'1 com1micar1>, prl!('um şi a u-
11111 inf urmaţii obiective. ţărt-
11• neallt1iate mmtccwi. tU:tiv 
pe ntru i nstaurar<?a un.!/ nlli 
ordu n lnwrnall<>nalu, mal t!-
1•f1 itabife, in dom.eniul lnfm·
maJ}ilnr ~i comunlcaţillor. 

C<J.n~olirlarcn pool-ului a
(Jt!11Ji,rlor de presa şt al oroa· 
l1iZ<lJiilor de racliodif uzi un~ 
dir1 Jărlle n.Mllniatii, t,'fl $f u 
ulcor Jormc de C(J1oborare 
dilltrP statele nealiniat!!, tr~
ltuft> ·'" cumrrlbuie ta c·raa"'°n 
<'(fflctiJlilor JX'llf ru ed if IN1r11a 
111tor rt>latfi mai jU$te iii si&
tt·mul i11ternaµo11al al inft>r
matiflor şi comu11icct ţ1Uor. 

J 

fo d.oL~umt"!rtul filial $lut 
furmulat..• 1:riliri la adrt!s.i 
~ratelor -<111zvol1nw, caro i~i 
npdrif pc>ziJlile monopoll.vte du 
vinil acum .~tl> pretext ul c:4 
ltlrite 01 r ur/\' d e dt?zuol:are 
1/or(!:;c, Chipurile. sll se fol<r 
~l!a$C4 ele noua t>rd lne in do
meniu I i.nforma1U101· $L cc>111lt
nica1illor pentru i11ifbuprM 
libcr lif/ii pr1u1ct 

Parlitfpm11U la rl.'uniune uu 
afra.ţ, tot.oda:tI, atenţia ar.upra 
pitrU'olu1ui pe care 11 prezill
t(i t•on t<antrarea tot mai pu
tt.rnklf a miJl<>acelor d e in
formare în mru.'ll $l etc comu
ni<:aţii, 1ndt1o~cbi a telmologii
lor moderne. in .(tatel i.> dez
r:oltate -~i ln sWem.ele tra11~
naµonalc. udlrn:Indu-$e astJl!I 
decalajul l!:ristent pe actm 
11lan tnm.? Norei şl Sud. Iii 
~-t.tu pronunţat. totodarif, pan-
11·u d(!fTlocratiznrea., pe mnl 
dupnrte, $f aslgurarl.la !tde· 
Jl(>tld1mJ"i mifloa<-olor de in
f onnare in mas<'f, a.cea~ta tre
buiTid să ducă Io cr l.'..,lit1m1a 
flWLului de informaţii .$1 la o 
mai buna Jnf ormare r cc-lprocil 
(I ilirilor nealiniate. dar .\i la 
informarea obiectivă a lumii 
~ li tmsambltL dC'~~pre evcnl
m enlt•le din \10tr!ll' in r ur.i: Je 
d1J21JOltarg. 

Scrisorile cititorilor 

ln presa # "' americana 
r olit i ra editorilor din JJl'i!

rn am-trril:'(mif nu c.'te pr11a 
fm101'aOl/n ru~ridlor consa
craic scrlsorlwr din p4rtl!a cl-
1 itorilor. Mol mult, i n 1.-ursul 
-.dt•r/driJ scrisorilor in vedc
Tl'O publiciirii 6i-nt impuse cri
l 1.1rli Ct1re $CTllesc inalntc dt! 
1omc zlnrtt luI 3.'Î nu cititori
lo r. P11 da alta PQrLc. SC"ri..~ 
1·11<! $fnt <ldt•$P<l m odificate ele 
c:ia t re rtdacţll. în mod rub
~ tapţiol. i nalntc clil apaniie, 
Ru brwilc <'4'1'1! p1iVlică scrfso
' l/c , fuf urmifrift' r u r er1uln· 
ritak tl • c't'ft.rc cl.oulf t rl'iml d ira 
, li itorl, rt't'a <'e h1clkcl un ft1-
ta1M mai mure dl'c-it pentru 
ct>lalalle parţi ale :zforotor. 

• 

Num4nzl srrlsorilor ndrci:nw 
presei e-reştc 1111lncefo~. tur 
mojorilacea r edactorilor şeJi 
a1fmit ln mod offcial elf ru
brt1."fla ce captează ece>urlle 
din partea c1tit.Orilt1r prtt:ziruli 
o marc tmp0rtt1111i1. 

Dupr'1 un mudiu, numărul 
~crisorllor vubHcate consti~1tia 
u11ul dintru ~·riJurtile: C<'lt! mol 
cont'ludente pentru <·alltal"a 
presl!i . 

M4jorttarea marilor cotidia
ne 1w urm~azd totu ~i at:e.•t 
prtnt>lplu. Astfel .. ~ Ne.w )' ork 
Tim<''I' publkiJ 11umal 4.5 la 
.~ur4 din ct>le 250 pinii la 3UO 
sC'ri.~ori 11rlmiLe zilnic. Ziare
le "Wall Stree.t Journal", „Los 

A119eles Tim~s". „Chic.ano 
1'rlbune' şl 1,\1.rashin9to11 Post:• 
primesc 500 p1nil la 1500 11cri
.sort pe .scfprclmină, darnici u
nul dtntrtt ac'est ea nu publi
cii mai mult de 8 la st1Ui. 
Boston Clobr.''. .,Ph11adcl· 

pllia lnquJre~ ·' $1 „Mttittll 
lferald" primesc 250 phtd I.a 
450 scrisori pe ,(lfptilmlnă ~L 

11 u publicii 11/cl IO llt su tl'L 
Săptchnioolt'le .,Time " $l 

Newsweek". cari> .t.upun scri
;oriltt la importante retusuri, 
primesc c iJlca 2000 $Cri~'Orl pe 
A'iiptihmnlJ din carii publlclf 
ma.t"lmt1m 2 la sut;J. Printra 
pe-rfodfcele care nll publică dl'
loc scrisor·ile <:ili~ortlor ,ţf! nu
măril. de rl"Pmpfu. magazinul 
„The N<'w Yorker•, urmurit 
de cJtiLorl cu un ni'IU!I inate. 
oa şi r neader's D!gt•st" şi 
ziarul „ USA 'rodau~ 

Cod 

al ziariştilor 

Plenaro comltet;Jtlui Ut1ltt-
11H Ziarfşlflor Mongoli. ţi1111-
1ă rercnt, a aprobal ,.Pri11c i
piile eticJi profestono~ u 
zlarl$(Uor'. Documcmtttl cu
prinde rrd capitole: prl11ci
piile eticii proJo$lonala, cazit~ 
rile contrara 'îlOrmeTor 11tluii 
wofc.\wnale. re:;ponMJbilităli, 
le ee urn111azlf a Ji asi1m.a1e 
i n caz 1lf': ineălcare. .,ZforişNi 
m ongoli vnr r~\pccta clauz.i-
1~ Dcc:1c1ra~il!i universale a 
rl rPpturilor ortiului, t'OT lt.1pl11 
11entru ]X11.l', d1·mocrajie, pro
gres soeiol $1 drepturile omu· 
lui. imp0tri1>0 rllzboaietor, a 
a:ar eslltlll.lor fi uiolenf.ei·' -
.~e a raţă în codul tiarlşt I lor 
t•are 1112'-'aza <"re$1.cr ea r l! ·
pon.sabilîti'If;i proJeslonalc n 
gazel arilo1· mo1190li. 

Industriaşii 

italieni 

ş.i presa1 

Cul de al doilt-a cotidian e
cortomic italfon in ordinea 
m.ârfmii, ., rta.Uo OQ.Oi" , a /ost. 
vludut gtt.tpului Feruzzi, caro 
t>dlţeoză de a~emt?-naa „Jl 
'l\1111Jsaooero•• „ cel mal mar~ co
tfclfan ditl Roma. Federaţia 
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Panoramic extern 
indrl .<lri<t ilor italirn l pubf1Ci; 
, mld1111ml <!C-Onomic <'el nud 
im11ort(lnt, „li Soli! z.t ()re''. 
. lnt1'<"pr mmr u l Cnrlo de Bc
nad t•lti co11trnlt!(~zţtl 1>rin iJl · 
u•r t1wdiu /. C'O!ll"i ~ e editura 
romana .,L' Es11resso'·. cel mal 
marc cotidian italian, ,,La 
RepublJllra". ic r 11rupul Fiai 
ron(r(){c•nza rlc clrc:l'nii ziarul 
•. ln Stampa", 1111blicot la To
rlnn. Fiai cxer 1•11if d e t1.~l.?t7W· 
r.M inf J1wn j:{f Mupr11 nl tor p!'
rTodfrt'. indfre<:t et.\ l/J?r<i cotl.
dianulul mflancz „Corr1cre 
df!lla Sera.-. printr -o partwl
par r la c<r pita Iul .~<!dC'tifţii Ji
ntmr taru Gemina. rare• poseda 
douif l rr im l din rapifalu l «a
•t!Î de r.di{ urd ltizzo('i - Co
rr/erc cfolra Strr<1. Singur t•u
~i<lla nul „ H Clorriate Nrmu<>". 
ce apare la Mila.no. are o 
poziţie lndc p1mdr ntll , Îll t i1n11 
r1• ,.Gforno·', un c1lt r otid.inn 
mlla 1Jll;:. se o.flă in m îhtile 
(1rum,l11Ji en6T!]t1tic c1u stqt 
ENl. 

t n prezent apar In Italia .'i2 
cotldfo.ne. 50 dpt4minalc. 84 
l11narc $i aUe revisto. Tirajul 
alobaJ. al cot id ia ne lor se el-

fr„azii la 7 miliomle e:r;c:mpla
ri•. Dupll numărul a.1:empla
r('lor vlndut1>, cui mai put.er-
11ic a jost l n 1988 cotldl a.n µl 
„I.a Repubblk a." , ~'U plUJte 
650 OOO cxem1>lare, urmat ct. 
~Corriere dt!llo Sera" (mal 
mult de o j um4tate milion e
:c~plarcJ. 

Giovanni G ' nvannini. pre
şudfnfele F1•deraj,iei crl 1tort
L11r ifo.Ucni d e :iare (FJJ::F>. ,ţc 
l'lill!Je mai N J seo·mă dl' f ap-
1 ui ră prr~sa ~rrfaă italiana 
f•ţte foa r te tlcrauantojcrtd în 
raport cu l elc1„izlunca. După 
parerl'a .~a. co11ren1rart•a f n 
fdt'fJÎZÎltnt• fi tlt>p(41i , ~ i (n„ă 
JH' dcpart1', conc<•nrrarea dm 
pţo!.~P s1•r f.slf. O anrhc-tii 'rMli
Zdlif de 1mlrrr.~lta tea din Rn
lrirma a ariltot ta m-0t mutr de 
87 la sutlJ dint re spc•~iatori 
urmiJre.ţc 11T:l[7ramele IPlcwJ. 
zlunii dl! s tat RAI sau pro
gr<tmele em /sr. de $Ul.ţl ~ţ(! Pi 
tlinvcst. Citi d<'.')pr e. pr e&a t'll
fi(liond, numai 45 la .~ut lf rlfn 
tiraju l sllu rcvili celor f rt>i 
pr ttpuri d<' editar e ptindpa~t': 
Riu(llî-ltedl. 1.'E5J'reHo-Mon
dn.clori ~ i Mona. 

Dosarul con.centrării presez 
EOCTORlf REVISTl~r i1'"'.

LIENE „L 'ESPRESSO . c:u·~ 
publică şi doua cotiti itmc, ;au 
fost inship\i '" de t;a1·10 Be
nede~11 , proprletnni l ~usel ele 
prc.:>a „ ?4enda<.l0\'I" şi, lot
odullt preşcdinl<> al gru.pului 
•. Olivetti ". Bcncclclll e$I(< una 
dintre cele t rei persClane (tm
pnwnă cu Giov~inm 1'1melli 
de ln .. ~'la t" şl Silvio Oerlu~
cont) cu re aonlrf:llef\'l . .! r irc;i 
70 ln "uli\ din pr~ il.dHnni't. 

„SE:RTELSl~AN ' (R. F. 
Germ<inin) e.ra. plna de cu
rtml, <"Onsiderat unul flin rele 
mai mari ,grupuri din r!Qmc-
11iul miJlpacclnr de r.omunicn
re 1 n rnnsa din I u mc. D up.l\ 
fuziunea dfutrc „American 
T i me l nc" ~i •. \Vnrner C1>
mm~nicallon~" • •• o~rtell'mlimn' 
a Cost depăşit dC' a('eSt grup 
nou 

SPCl .E"rATEA A uf:Tl.'tA 
LIAN.\ ,.Ql.NTEX" a :ichi2i-
ţlonaL societulea cl ncmnl'l:tril 
fo:ă „Metro-Goldwan .r.1:1_yer„. 
Vă reaminti~! ? Cu \,'.l\i\·a ani 
in unnii. Ruperi Muri.loch 
cumpărase ~·rhc l!Olh Cen · 
lury Fox''. O n<lUă lorn1J de 
concentrare ? 

„CRUPO lt)". SOCiET1'.TF. 
MADBILENA. care editoow 
zfor.U .,Dwno rnu - cel 1te-11l 
l.reilca colldl;in ni Spn11ieî, 
ciupit „.81 J?ni11" sl 1t l \ .8 .C'. ·•, 
11re, de ln tncct~uiu l lunii o· 
prllle a.c„ un nou pnnclpnl 
ac\ionar - Hcrsanl. ,,Grupo 
I GM. care cm in se1·1on:.r dl
ncultă\I Clnanclare. nti,.;oci;l!)C 
cu Murdnch şi cu i\i.u:well. 
dar r:l.râ succes. 

l N CANADA, din i rl<Jun 
Jumătate u anilor tN. co:1-
cenlrarea presei conllnu·i sli 
se accl!nf.ueza in 1mwlr.ci,j 
Quebec. Ace.ii.sili tendln\i1 de
vine d~'11.'blt de nl\lt1!fp1. tu 
ln nnli 80. Micile 1.uit<.' de 
provlncle au ci lspâru t '>i d.>:t r 
cile\'a poslurf de rodin Jowlc 
nu l'ămas lndcpende.111.e 

l n ultimul timp, 1111 nll t!· 
lvment u apărut jn evoluho 
procesultAi d e conc.QnH·ut•e i:t 
m onop0lt1.are : presa loc:al t\ a 
ro.„t pn~luat6. put:in cite pu
ţin. de $OC.lett\~lle de pr~ti 
străine SllU obligate ~a C(tn
lucre.ze cu ele pe bat.\ el!? a
cordu.1·! . 

SP.cfotalea Quebecor, rlr. e
xemplu, u inchc.1at uu ncorcl 
cu mnp;rwt11J presei b1·11anicc 
Robert Maxwell ) rl\>!101· ln 

J)Ublic.nrea in cn.-nun 1 lu i 
„Monlroal Droly Nt ws „1 111 

admlnistnrea Cahrh:llut t1° 
h h•uc „ Dtmol\u1:· v lllt.1 S<'· 
cfclt\lo din Quebeu - ,, 'Tid1..-o
t rdn" - cxamhH'A2M pu;lh11l
tatcu. de a coopera 1•u Max
w d I, in s~ranta c.\ ace.:;1 oin 
d r nfnccrl , , vn :tJIJ'<I sA ,1 
a.o.;isvrc un loc p • pmta t1?l<'
vi1.iu11 ll prin culJht. 

„ ~nlmed'ia". o nl1ci ml"1c
llllc din Queba.:" • u 111tt':l' in 
lmtntlvr. cu Canrwl uh·11.:k. 
edlwr tl l lui .New Yo1k 1'1-
me'..~. 

1\C~lc lenlaUv1: 11le c:ipi111· 
lul'flnr sl::-lil ne dt· n p~1ml'ldc 
!n pre.o.;a din Quc•hec, f'>i'~' l'h I 
• lrnplomclor C'ii•lt>nle inrllc<1 
f11ptuJ ca evohql:i •• ~ 111nlii "" 
\"a uccenlua. C<lpltai:JI slJ."illn 
~ urlcntt'ază momcnt,m s1>tl.! 
pi·(c~ scri.sâ.. Tcle\tlY.hlnea, r.i
dloclltu iţl unea. dlr111,...'\r~a Pli n 
c11olu sin'l. mal Pulln vi1,al.c. 
Col pu1fn. d«>enmclotu. 

"Numeris'' 
Sistemul .. J\'IJl!lCrts" u in

cepul sli Iunc~tuncu.<! i ll frar. 
!Jl Odalâ cu inlr"Uu1.et·f;i n 
ce!-llul sl1>tcm, Franu1 (n~u 11;. 

prim p:is în dlrc.-c\1.i t~imnlo
gl111,r digl,l.ale in seo•1cii m. 
lq;r;H~. 

Oe !apt, " Nu lnPrl.1i . t'!'h: 

dcnwnirl?a Ira.ncc1.ă n l.~ D ~ 
(.,lnlegr;ited S~1 \'iC1.:.• Di;;i•nl 
Nclwork„J. La :.firştlul ,r,uJu1 
ll1ccu1, la dehut.uJ fu11cli•.11uari 1 
sali:. si~lemu l 111,i .wcw <ll.'i:i l 
nproxlmativ OOO cfo rcl.illl, 
dar în 1995 ~ prcco 11za1„1) 

sll se ajung-J lu SOO.uuo. 
„ Numert'>" i11J;1?;Jmn·i ;;, nou~• 

callt.att> rl .se1 \'iclll~u· PC-n~1·u 
zlar i\>11, editori de l.'C\'u;f.: ş i 

pentru secţiile de rn lur n ·i I 
De ei.;emplu. ni:,'i'nl11le dt
ilur.lra\jj .,Kipa" ~i ,.Camm„·· 
<llslrJbulc Cot.ogmClf p1·m ~ 

l·e mul „Numcrls". C':11 ce Rl' 

lnle1 c.-.cn2ă de aces~c i;cl'\ :ril 
I.rebuii: să aibă un C!>111pu11..or 

personal ~ o imprtm.mtJ spe
cială. BBC şi editori! re\ istei 
de modă „Bl.lrda" ~i·n'J ~I 
manl!cst'uL lntc.rc.c;Ul ru.1i1 dl! 
noul sl~riem. 

Rubric•i realizat{! de 
Const antin r:OPU 
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m 1n clnslea cele: 
de a 45..a a.n.h•er.:;ărl A 

-zilei ·c1e 23 }l.ugust, re
vtsw ,. Femeia" a lni
\lat, sub genc:-ricul 
„ Ţara mea de glorii. 
tnra mea de dor", un 
concurs, dolnt cil pre
mii. deschis tuj.uror ci· 
til.Qarek>r şi cl:titot·Uor 
rel-istel. Celt(' 10 int1•e
băn la care particl
pan1 ii trebuie să răs
pundă pini'\ la data de 
20 ~eptanbrie 1909, au 
fost &'IU'el concepute şi 
fo~lilnt<> incii s~ per
mLtl\ rcmemm-area ce
lot· m.11 vibran1c pa
gini ale eroice: epopei 
făurte de constructorii 
socialismului in Roma
n~. 

III tn inlimpinaren 
anlvcrs~rii n 4:; ele ani 
de la Rc\•olut.ta de cll
be'"'.lr.e sncauA o;I na\io
nalA, anll!ascislă c:l 
an lmperlldista de la 
23 Augu,~ lfll-1. Muz~ul 
lltero'tw·ll romtinc a 9ii
GUnl;rJlL un simpozion 
sub genl?l·ietJI •• T r :ulltil 
militanfo ale preo;cl 11-
l~rare romi\ncşfi„. dc
dfcat contrlbuţlei pre
sei Interbelice fa Niu
rare..1 mnselor in ~1rl-
1 ul ldeşlurllor demo
cratfce. revoluUonare. 
Au partlcl~t ac.ad. Al. 
Balacl. b"toricuJ Con
stantin AnUp, pror. 
un.iv. dr. Ion notaru. 
Lslorlc.i i lJ terart Jlodtca 
Florea şl Rtldu Bagcln-
sar, 

• Edltln din nccsl 
an a tradl~ionalelor 
concursuri organliatc 
de revista .,Magazin 
islorl c" este consacrn
·tn, ln semn ele cald o
mnglu, eroicelor eveni
mente din urmă cu pa~ 
tru decenii si jumtila
t:c, avlnd ca generic · 
,,23 A usust 10-U - .23 
Augullt 1989. G lorloA n 
anlversntc". Concu1·sul 
se ad1·cscazii, dl de o
bîcel. tuturor lubltorl
lor de Istorie. Cllnd al
călult din trei serii de 
fntrebiM, acestea !llnd 
public:att- ln nr. 7, 8 şi 
9/l PS!) ple revJs~ei. 

• Sub g~meric:ul 
.. Rea.JizAtl ale Epocii 
Nicot1u~ Ce.'UlŞCSCu", 
red'lcµa ziarului „lgaz
săg" (Cluj-Napoca) nr
gnrilz~zji. ln 'inlimpl
narea Congresului al 
XIV-l.lea al par!Jdului, 
un concurs de report.a-
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Je lnsplrnle din vktţ.a 
rtlneretulul şi un c:on
c:u.rs de a1rtA rotogr11n
<:ii. Cele două c<mcur
sut'i îşi propun &:I cv1-
den1Icze, aLît prln ln
lermedJ u.I report.aje1or, 
cit şi al jmng1nllor ro
tt\, m.nrlle mrtlptulri 
obtinulc tle oam•mll 
m~ncll din jude\ul 
Cluj. cu deo.'leblre c1upll 
\.ongri~ul al l X-1~ , I 
P.C.'R., in domen!Ue r?

co:nomicl, culUJrtll, şll lln.

tel, invllţAnrlnlililOI. Cun
c.u rsurllq se V!ll' tnchc
[a ln 31 decembl'le a.c. 

• „Revista romii.nit '' 
- publlcntle de cultu-

detaşe.az!l tnU'lnlrea cu 
cetătcnll dln or.nşul Bă
lan, cu caro prlle-j l • ru 1 
evidenţiată grija d~se
bitii re se acordă 1 n 
patria noastră p.rolcJ~
r li mediului. nslgurărtl 
cadrului ambiant pro
pice O("rotirll sănâUi\Jl 
oamenll(H' muru:n. in-
t.nntrea prtlejuî.nd şi 
stabilirea unor măsuri 
peni.ro evitarea polull
rU riului Olt, a pădu
rilor şi 7ie>.nelor tuH...~
t lce locale, musuri n 
c:Aror infi!,ptuil'C ziarul 
o va urm:iri io conll-
ouare. 

• La Brăila o a'•ul 
loc prima adl\le a b i<?'-

PE SCURT 
de la noi 

l'li şi cl\•lllznţje. romfi
neasc§ ce apare lunor 
in limbile Cranceză, en
gle?..'i, germanii şi ru
să - şl~1 c:onsnora.t 1n
tesra1 ilh numAr dublu 
(5-011000) ~rsonali

tătti marelui nostru 
poet nntlonal .Mihai E
mmcscu. Două ample 
set\Juni ale \'evii.roJ -
„ VeT'Surl1

1 şi ,,Proză'' -
publică lălmlklri ... 1lc 
cck•r mnl l·ep-rezentnU
ve crea\11 poehce emi
nesciene, prec.um şi. 
penlru inlîia oarA in 
limbi stTnlne, arllieole 
din publlcl:.tl~ polltl
<?ă n marelui ga1.euw. 
B ubrlco „Comentarii şi 
eseuri" ~rupeazli con
tribuţJI clasice din exc
ge1..a crltlcf1 emlnescln
nA şi pagini din c:ritlcl 

şi sttillol'I conlE!mPO· 
rn.nl, Iar rubrica „Dia
log - Contacte" gru
pează contribuţiile u
nor ct·lt.cl ~lrăinl. 

• Pe ling~ faptul ele 
n a rcllectal m11.nUes
tările ce au a\ru~ loc 
in jude\ c:u prlleJul 
„SăPlămlnil ocroUrU 
naturii şi a medlnlul 
ambiant·•, 7.Jarul „Jn
forma11~ lhrghUol '' a 
01'ga.ni1.al şi aci tuni 
proprii, dintre ca.!'e se 

nalel de carkatud ,,lli
pouate se amuză", în 
cadrul cl'lru!a unul din
tre Premii a fost :u.'Or
dal de l:~v1st.1 ,..Sănă
tatea". al ciirc1 1·edac-
1or şef, d1· George M . 
Choorghc, o !ăc'ltt por
te, de aUCel. din juriul 
care a econta t p rerm l 
ool~>r mal hune J 1,11Crărl 
expuse. ExPQzl tfil fiind 
d tineran ht iÎn luna uu
~w;l se va o!Ja 1a C-:ln 
st.anta. pentru ca ln 
!ieptembri<:, cu nrfle
iu.1 săpi.limlnJl Crucii 
Boşii. să fle gll.vJu. tă 
de Bucurcşa. 

• Printre prllmittl1I 
de dlTC AC1N ln anul 
1988 se oflll si dllvu 
blnecull-05cu\I pubuclşt1 
Ast!el re;?rct.alul Tudor 
V(>rnJou ~ fosl dlsUns 
.:u PNU'Jlll t.11 r;pcclal ul 
;junului l)ent.ru Int1·~
p-_q ~ctlv\L-1.te şi conll'I 
butia dcOS<!'bllll .'ldus;l 
1a crearoo unei scoll :i 
dt1CUJ11entarulul rornfl
nese de te!e\•izwoc ; 
l'uclor Cn.rnnfll a pri · 
mH p1·em1u1 pertt.ru 
crilktl de rum-e'Xffl'I I.Io 
11ent.ru volumul „ tn 
căutare.-. I Jmu.lui D1er

dut", nlăt111·1 de Olt~:· 
vasneseu pentru volu
m.ul ,)..nnlel':na eu 'J· 

mlntld" i real!Ultorttl 
Vartan Arn.cholia.n '1 
ob(inul Diploma de o
noru.·~ l{)efllru n1mul „o-

g.lfazi le ora.şuiul~. ~i<tn-
( l'>niim de cnSEmumea 
dl:tlinctllll'.' acol'daU? 
pentru publlc:l.stbla Iil
mală : Vrcm!ut pe.'llr11 
!cl.m documentar obll
nut de rcgl:r.orul Ion 
Bos!an pcnlru fl:\mul 
„G&l:surf dl.n <,1cpiş.url '' 
sl P remiul ipcnb'll [fi m-
1·eport.aJ, deocrtral rcgi
:1.orulul t:rwln S'tcl<ler, 
pentru mmul „Po:·1ne". 

• Mnrln Sorescu, re
dactorul ser 1111 l'evistel „ Ramuri", e_<;tc \JUl Qrl.11 
unu,1 nQu volum ele 
ver:>ui·I lntltufat. Ecua
torul şJ poJli, apărut in 
Edi turo Faci.a. 

• PubllcisUc:n noas
ll'li s-a imbogă\ll n:
cenL cu o nouă carte 
de su~l.un~ : ,.,lsforln 
vie„. 1>cmnatu de scrl
Horul şi ziaristul Ie
şean Ion Ţăranu, re
doot<>rul şef al re\•lslcl 
„Cronica". (Edlturn Ju
nimea). 

• Nicolae Stclea 
este prczMl in librărll 
cu o carte de reportaj 
consacrat li ne ti \'l tfi ţ li 
unuia din dcta,şarnen
\e1e de clltft nle mun
cJlorlmll b4oureşlene : 
„1'resfln de olel" (Car
tea ilomă.nenscă). 

• La .Editura Alba
tros -a &piirut recent o 
nouă carte a colej,.'Ulul 
p.ostn.1 CorloJan .Pă:u

n~u („ Vltjţa nQl.l!i" -
Gala\!) . De data aceas
ta este \'Orbn de o car
te de povesHrl : nl n Ul
nlrea de sub ste.le". 

• uDOr tic CO(lllflr ic'1 

e..">lC t!UuJ Vdlumuh.11 dc 
po\•eslh'l pentru copil, 
ilustrat dl! T111 Pellz, 
a-părut la F.(htur~ Ion 
Creangn, !'UQ sempAtu
ra Con.c;l;intlnel Car.in~ 

m. 
• Cottgul nostru 

Stefan Dorgo~m de La 
,Scinteln tinerel.ului" 

debu'leav.u cu romanul 
„ Ascensiullca:• (Editura 
Elml!MlSCU). 

• Adrian Costa pu
blică , 1a Editura Mlli-
1a1·ă, o carte dedlcaU\ 

erolslnu.ltrl maselor 
ipopuJ91re în zilele Re
vat U.liel d1.n A'Ugust 
19'1-J : .• Zbor de noapte". 

... 



• La Rara.re (i';im
babwc). s-au dcs!llşu
ral, in <.'Ul'SUI lunii lua 
tre a.c.. lucrllrlle celei 
de-a 10-a reunhm i' a 
Consiliului interguver 
namental de coo.rdona
re in domeniul lnlor
malillor ş i t-oniunrcm
llllor al ţiirllo·r neall
nlat c. Partl<!ipnnţil au 
adopt.al o -rezalutie prin 
care conda:mnă mono
ooluJ tllrilor <>ecfden
tnie dezvaltare ln do
m~luJ comunl<:atillor 
şi tn!ormirtli'lor. ca Si 
Incel'cllrlle acestor sta
re d~ a !ie amesteca in 
W'Cburlle interne al(> 
lărilor lin c1,1rs de dez
vo1tn.re prin m.ijlo.'.l<:i? 
J nfQl'mBi\lonale. S-a 
sublllhl4l, de asem~ea. 
neceslbltea făuririi cit 
mal ourind ~ und "l'IOI 
ordln l J nternaiti<l'1kl le şi 
ln aCt!'>l c!Qme.ni11. 

• Ulaanbaataryn me
dee", organ a 1 municl
patlt.llţli Ulaanba:itar a 
lmpllnit GO de ani. A
cest 1Jal', e ~ărul co
le.c\le reClecUi istoria 
capllalei moDgole in 
timpul puterll popu-
lure, al;>or-Oeazf1 astă.'1.I 
cele mal dl.verse aspec
te ale procesului de in
nolre şi adtnclre a de
mocrnţlei. Se inlilnesc 
frecvent in paginile 
sale p roblemele referi
toare la amenajarea o
raşuJul, condi\lile de 
via~ şi de mundl ale 
Jocultorllor şi prote:?
\1-1 mediului inconJ11-
rl119r. 

• IRe\~ista 01'gan lui
~lel 1nti?rna~Lona1e a 
Ziq.rlştllor. „ Le Jour.no.
llste Democrati que", di
fuzată m 158 de ţllrt, 
lansează o noul'l versiu-
ne incepînd din 
luna ianuarie 1990. 
Noua versiune, in llm
bu arabă, se \:a adăuga 
celor editate in pre
zent in llmb!'le engle-
7.ă, rrancl?ztl, spaniolă 
şi rusli şi va .apare t:rl
mest l'I a,4 t>u:prinzî nd o 
selecţie din cele mal 
lhture.sante arllcole pu
bll~te in precedentele 
ltei luni. 

• Auckland (Noua 
Zeelandă) va dispune 
de 6 ocma1e de tele-.'i
zlunc. 'l'rei noi caJklle. 
Câre vor tr~nsmile 
pnogmme australiene 
prin sat.clil'Ul •. lntcls.:Il11

• 

se. vor adiiu~ oelor 

trei canale e"1stenLe. 
D1Cuuirea \'d fi a5fgu
ralil de so~e!atea .,Sky 
l\'to~Ha Llid 1•• care \ •a 
pll1tl t.ra11""1!shm.lfo lui 
.,Bond Media" i;rropric
t.!Uluil socielă!\i 1 auslra
J! ene „Sk.Y Ohannel ''. 

• J can4olti$ Gul
lland, noul iJi reutor ge
neral a l Agcni1e1 Fran
ce Pressc. a decl.a.rM că 
a1':enjio va ex·tlnde ac
Uv'!·tatea $rvlci>Ulut său 
prin sa·~it, adresindu
se lumii !ranc<>Ione. 

• O masă rotunda n 
ex,per.\Jl<>l' in domeniul 
legilor prNind mf.jloa
ccle de trnrol'T(lare in 
ma.să din Europa a !ool 

.. 

din 1\'l.1reJ Brlaanle şi 
Suedia pot urmări 
1-t~:l.'>ml.o;iunl!e ltJ.1 •• D;s
OO\~r)' .i - Utfl.a ilin 
primele so:letâU de te
le\·i~l.unc amen~-me 
care manlres~ fnler<is 
~nitru 1~\oouio priin 
cnblJ.u veşt-euro,pe~1nn. 
„Di~Ve!'Y" SC ntimil'.ră 
prlnbre cele mal mart 
pooturl T V mnedco.'1e. 
progl'runole sale mnd 
urmări le de tx!Sle '10 
de milioane de !.am:!ll 
din S.U.A. Filmele do
cume:nta:e col\5t!.:.ule 
Par.tl'a cea mal l1n,p;,r
~n td a pro6J'runelor 
scll.e. 

PE SCURT .: 
' 

din toată lumea 
. . ,· 

~nizatâ L.'l. Univer· • O societate de te-
.c;l tatea d in Tampere lcdl!u7.iu.ne mcxicarnli 
'(Flnliainda), ln Ziiua de pa.111.lcu.\,ară - „Tclcvl-
7 .n,l)rrlle a+. 'Manl,!es· sa S.A. '' - 111 in.ceput 
to rea ll-\11 buutr„a t de recen L ~t'lill1SlTUiSl Lm i prin 
!llf>l"ljlnul seeliilor de satelll. pen'tnu Europa 
drepl sl p~ll.Wre P l'O- oocidmlalii. sub denu-
fesională afc Asoc:U!Uci mkea de „Galavlslon·'. 
intern.atonale de studii Fl-;te p:-ima ditfu~re in-
s! ccrce~ cu privire 1emaUonală pnn sa~ 
la informat.ie (~IERI! JH în llmQa spaniolă, 
IAMCBl. 01 Instltululul pent.ru cele doull mi-
inte:inaUonal de ziaTls- lioanc de fam1ti1 hispa-
ticâ (lJI) etc. no!one, caro dcti-n ante-

• „Sud'' e.sle denu· ne pentru re~jla sem-
mire.1 noij]u,1 coUdJan n!lllu l~t pr;tn sateH0t sau 
ar~cmtlnian lansat in cnre slni. raeotdat.e la 
luna aipnll!e 1080, Coti- .ooteJua prin cablu. 
dlMrnl este orlesillaţ 1't1 • Asoo1~1\•, zia:r.iştl-
spe1:lnl :.r>re pt'Ob1eme- lor dln Oh:in.a (G.J.A.) 
le 1umll .:i tr-ela. si-o ales urn nou o:-ga-

• Or.gaoi7.a·tiia de so- nl51TI executi v care va 
llclarlbu.e cu pe>poarele- inia·~ in funclie la sfil'-
AfrlcU SI Asiei a org.a- şltul aceslw an. mn or-
ni1.at. !n luna mai. la ganlsm fac parte, rnu·c 
Ooruikry (Gu!aleea) un nl \il. Edward Amayibor 
.semilJllu: pe torn.a ,.Mij- - preşedLnte, Henry 
loacolc de comunicar e Adrlison - "icepreşedln-
in mul pentru dezvol- te. K .K. Da lto - secre-
tar e". Au luat parte la tar general. 
semlna:r ~'i de l"~ • Co~ldlli'rlUJ comu-
1,ent:a:ni I din l2 lă11i. 2 rtlt>I. !~ll!ncoz „:LbH;l.lma-
orga;n l.7..atn i~a.tlo- J1tt.e·1 a11e wi 11eu sedh1 
na!le a'.le zw1·i.şti1lor şi o ln nordul Parisulliut 
agen~le de presă <Or- Cllid,IJ~ 3 ro.rt ~~-
ganluţta lntemaţJCJl'l.!a- pu Ul ele em!.nentut ar-
lă a Ziarişt;Ulor. Age:n\13 hitoot br~iltan Oscar 
de presă pim...afri.cană. N ,.....__, 120 d 
Unitmea Rad!odil!UZlu- Ien~yer_ ~• e 
nllbr şi Televl:zi1JJ11lOr zinr;Stl a l redacUe! dis-
Natlun..'\.le din Atrlca). p\ln d«: echipapum~'e 

• De Ja stlrş:itul tu- tehn~ mode.l'.ne. . 
nll aprilie. abona.111 la • „P t'OPJeme1e mtj-
telcvfaluinc.a prin ,ea,blu 1oarel00' de comunitare 

in masă SI vHtollUl 
Africii" - a<:eaSt.a a 
(~ lema UOUI coloc
Vl\I ln lerna\1<Jnai1 desfli
şurat rla Da.k.ar (Sene
g;al) Co1ocvfu1 a C~t 
org<ml'1.at. cu ~az!a ce
ret d~a l o-a antvor.sâl"i 
a iJ'IC!lh(l\rli Agen
(lel de prcs?S pan-a.M
ea.ne (l?.A.N.A.}. Agen· 

Ila !u.ncjlone.azn c::i un 
sl:;lem de schimb ele 
ln<forma\U gl<Jbrue des
pre v la\.a ln llfrile a
Cricane şi coniribuîe 101 
dem-ottarca economică 
şi liOdal{I din Afr•ro. 

• O nou.'i 1ege- a 
Presei a rost ru:lo{111Bta 
in Nlco~ua. :Dacu
mon1tn•J .a fD.'llţ aJprob.a t 
rLa 21 oo>rl.!Jc a.c., per
m l\.îind inIUnţarca Con
si1Jht1Ui n.a11onnl a1 co
munlcă:ri1 CConsejo Na
cl()]la[ de CornunJca
ci6n), care rcuneşt.e pe 
proprlelarli mijloacelor 
de 1COm1.1ntcare in masă. 
pe :redactorU şefi şi pe 
salariat!. precum şi pe 
reip.reuntan\I ai ,publi
cWul lut.u-ror U,pur;Hor 
de pr.es!'t. 

• 'Dl.lipii ultimele a
teged. Sir11dlimtul zJa
r l$LHor din P()T'l;Ug.nlfla 
are o n -.uă <:'<'l\du~re : 
M'n.:-lo OU~ni Figu
r-cl redo, preşedintele 
Adunări i generale, Joăo 
Mesqult.:l. 1>reşed;ntele 
Oonsili u1u1 de conQ:u· 
.cel"e. .şi Joăo Paulo 011-
vclm. prcşedinlele Con
:q[Uului deomolog!c. 

• J1n oursul unei a
d llllllTl ttenetale. Uniu
nea zi'<it'i~t1mor clin .Z,!.l]l
ba!bwc- (Z.U.J.) a .ales 
un ne>u <:OlTli tet. eX<lCU
Uv. Charlos Chikerenl!J, 
~tre <:00d1JSeSe Uniu
nea timp de 3 mli. a 
test fnlocui( in ftmc
i ta de preşedinte, de 
Albert Madmna, re
dactor şef la „ Zfm 
babwe Broad<JaStlng 
ColiJ)Or8tlon ". Adunarea 
generală a de:t.bătut, de 
~erica. cjţeva modi
fi~'U la sLnluwI Oniu
nll. 

• Ce.a de-.a Xll-a 
ex;pom\le in'lernationa
lă dl! ec.hlipamente. au
diovlzuale ,.lnlerkamera 
'89" a Cost organizată 

I.a Prog;a CCehoslovac1.a). 
Au participat tll fim'le 
d in 17 lări. 
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O scurta istorie a fo tografiei d e presă (2) 
Ccontrnuarc din 1'09· .~SJ 

Yrork Tribune··>. 1n...ota de 12 du
i;enc execut.ah? dupl r11togrartilc 
'WII<'. Dol .ani mai lirilu. mrtc.1 Mi. 
„Cum lriuc..-şle c<'aLalUI jumM . .ih.•", 
llus.lr.atU de 17 folQgrafii <Jru.:.ln.alc 
realt.-~'lte de R111< şi r~PMIU:.oe in 
tchnic:a jumuU>Ulor ne Ion ('n.-cnz11 
o vu.• p;; .(.:Jlltco in Cb t-un!e poJ,11t'e 
a!C! 'remu. Jar iiOUtnll"' reoe:iman
dal I . rczult..'lt din art1e<•'t•le l'RI<' 
lifn\ inl:"fidu„e chl 1r Ul camp 1mlll' 
t·lt--"'l<>r-1.c n.lc I u 1 Th<.'<>fJ •re 1tonr1• 
\'clt. R~t pfir1t,1 ln IU7 1, .;: >nlintncl 
de 1coo.„t.'i ciulii 1110 d'" lm·1~ln1 
rl'.'lliz-'1te de Hii~. ltt:.rarc1 dcm,>n
str · ?.J cll'>:vent C'f1 :;emnlfo:.iliu "' 
nu s-a inchcl11t 111<.'0 

Din11·e rotogr.lhl de t'Ulu;1re. 
prcocupatl d<-' p '>1c.ma r.:r;l<,mulu l 
Ta!J!'k amt.nteşl(! de !o\t)gt:lful pro
fosl<rn .:>t ,Jam es Van d('r Zoe. pr~
prlc~·1rul unul sLudlo fologr.tlflc d in 
Jlnrlcm. în HllG 

1' it :.igrafl-0 de pr~;J C1Jn•1c'l„le un 
,tmp!u pm&fl'S in timpul c:el(lr pa-
1 ru mi1 .ni prlmulu n1zb. m " n
di.al, clnd citit rli incap Sll (je Jn· 
1~~11 de dcsC6$urare.a cveninwn
lclor de pc r.r '1\i Pr~le jmaJ(lnl 
poartă inC':\ pt'<'t'lt>a irfilit'fl 1>1Pl"'Î
flcf1 pc.•riaarlcl, in ft1\hmcl ltt 
mod Cl'Onal rdzbmul ca un •;aili'u 
l)l'tplce dCZ\' tt.arll spiritului el" 
Mrbdl ic Jl i;ol<la\11• „ ·""eirtc .irtlfl
c•al„. or.i.itbtc cu m nut1 ut1lt.-, 
in m mtmlt' • dl• p·m?. 1 dintre h'l
tâlll. :,JU vu.11<-le m mbiil •r rvml
llllor r~g.alc ln mijll'K"ul MJld;itllor. 
de:,;.ojind un ac:r de fols optJm1·.m ~l 
<'1lluiias.m. Z:lc:tr dl' lnce,ml :1lr 
rA.iboiuluJ, plccaren l'cc:rutllnr, :>l'm
nclc de <:tdln ale ft>mcl-lnr i;I relor 
răm„işl ~ca.>ă, illln'~ern str"21lor 
şi p."'l'dllrllc d~ luptt\ i;· ni $Ur· 

1)1'inse de sul de fott>~r.a!i. 
Foto~.-afli!c rirnmntice. de ac

(lunc. 1·ral17.nl!> chiar in tim
pul dcsfil.$ul"lrl·fl ;ila~w·lnr nu in
Urzic in:.ri ~lHll racit aPiirl\la Din 
mullil.udiinca imn~inilar de rn~b 11 
rt"Prodl1-:c ln presll. o i»rtc 'P\'OYin 
<'h1ar dJntre cule real t-4\te dr sol~ 
d;:Ui şi mmlnerl. n,it cum ~te ca-
1ul Color:rallei ~urundani culr~1-
tului gi?rman Bll.ichcr. in bfiUUin 
n;:iva.Jil de la Do~cr Batlk. :.ur
prlnsri de un lncotcnenl brlt..•mc 
rulat la fa\11 Jocului şJ c11mpllrnU1 

tic T.larul „,D.:illy l\tail ~ cu 300 lire. 
..;umll wbl.f)a:Ji.ft fn acea \ r mc., 
Alic CC\I0~1'1rll :Jnt ccl<! fc.'Jli1.·11 ~ 
ll~ Q m n Jrlt.at(.' de c1"lll, cc t11'\m 
:.wtuh~l de „(Qt 1rrporleri de 1'.1:1.
bvl ", C:t de cX<.'lnP'u rvlui;Tl.l (ul U
m1.:riC-J11 Uurton llolmcs. t''.H'O I n
ft'gistroiZ..\. in fl 111'.l. r.qirlul rtL-.r:I in 
d!:'a.~upr.J oraş alui P11do\'il, deo._..-b1l 
dl• \'<llOM:JSC fiind ~i tm.H~trtllo 
surprin:,c in orn~le F'rnntei dlbe
rnte. ln :-fi~1lul rftzbo1ulul snu c11m
pli1elc sconc \I C'opll jucînd1i-i;t' !n 
fOJ'l ll<::t\11 :;I lr.:1 ljl"':. 

tn al.ara ..ic<:slu1 staful de to\u
reporterf d<.' ril7.bo1. mal ,•:1.bt.o1u o 
~erle de rol t;.fl'Clfl nm~·ican4 ·n·mat·
cablll, asa c-um 1•<ote n.1)r.e.·cnumtul 
Cotogr.aflt"i cri+ dsmu!ul :;.:x:ml, 
l ,cwis Wlc:kcs tline. inrok1l vo
lunla r in Crurt•a Roşie, ale dlrul 
u."rpt."t'tl' din Fr<inl:1. B<i' iz.ii. I t.111 
şi a„Jcanl re1lro:i~1 im lnt.cr .1nt 
şi v11ln0'0.-; mnk. ia! dr Um"nl.'lr 

ln M.„.c 1 Brtt.;mlc. llor :wr W. 
Nkolls inftllls :i:- I :;Puaţia r m. -
for car<> ln:er:•:m ~ inl()crJI~ ă 
munc.l bărba~llor aliau pn Ci nt 
in di\•erst.' i,er\'lcil pubUce. fobr <"t 
d~ muniţie şi armament. l'C\J~lnd 
să a'd1u1a.o,ică unn din~t' crle mll 
!ll'lfe!'l'\te arllsHu c1>'coUi f ' ,..~m
f1C'~ <li! i.llunc1. inlllulalll „ Fcmcl11 
111 Tiubol". l„Womc.n al War"). 

:'tl.irea re\•olutle !lociallsUI din 
Ortombrle w lnscrlc cn unul d n 
ITY<lri;c evenimente ~lr uit- la 
"'rirşllu1 primului n"1.zb•1 m~l.:il 
La P~blITT<ld. Viktor, fiul r •' :r3• 
ruJul ru-. K :nl K.urlovlrl Bulla. tn
reglsi.re11zi duptt abdicarea \Jrul11l, 
n serlti de m".l1n~1e JmO"'lrlant<." <· 1 
nwnl fe!St.:i I ia («meii >r. const ~uc:\ h 
U. ricad„L-n-. dl.;tnt!!cren erh1velor 
1XJlilie1 dt- lini:r\ r:k.1rerino;k Dtnnl, 
~I m.il ~•J('bt{l ro~dfle fJSnci 
<.'Qi1 în care stnt surprlml Iuncheri 
de<acbl.t.ind ftX'ul asupr.i Wll'I <1 •
monsb-atli PJ n 1ce o muncllurllnr 
în r.1u.1 d<? l Iulie Hll7 1\c~i 
1enu1 îl pr~·1mă ~I pe Y.ikr>v Vln
dimiro\•îd .Shtcirl)Cr~. rare t nrc 
gii;trea1.ă fapte I 1 pice llmpurllur 
prcrevc1. ul Ionare ()'1lculc rlc lu„ ·/j
t<>n inannall in La~ Cabrkl1<!r, 
contmlul nc."~k·r de ldt>nlit.'11<' pc 
«trazl. irus"1ntant.-c 1ntmn..1re. :.III 
<' re i.e aminple C'Xtrtc mu'l d1: nc-
11utlul ocmcapl de C-ot<>Wo3lle de To-
POl1aJ. 

tto1oi;ra1 nctunoli(lul : Scurundat'f!i. crucl$Alorulul bllnd;i1 OlOcl\C'l" ln unt 'Ul.'i d e 
to n oa11or n unk, 1~1 5 
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Istoria 1uc"ei periodice 

purtughr7.<> 
·----

9 A : p.u· •l in l'r.rtup,nlla 
ed1p 1 n lJ n, aclnug1L1 t;I 
r~\<11.ulta \ lblo ricl Pl't'ScJ i> U
riodlcc J>urlught!'.t~, lucrart 
vai.t ·1 1mbrntlşmd un n crvnl 
dC! tim1' c-1n~ incc1>e cu fn-
dupl r .alu pic iurna ~m ttl 
.s C"JJUluJ •ii X\'(-Jc.1, 1·u 
"Colfc (11· v' „u sc11 ·~ de: 
mlni! snu t p 1r1!r, tre e prjn 
pt·lmc.e "tlrt• <Ll>l f.lL:~1l\!l e: 
:\.-VI l-X\ 1 ll ~i :.'-· incllCl c cu 
per•< ul 1 ele 1.1 inetaputul <'
publ•c:I .• \utor.11. .Jo..,C T<-n
ga -ridn. con rcrâ un ;i,palla 
mn, l 1rg pr~ din ~l'I' ul 
lt't'C'u t ntluci11cl ur~umcnt" 
mp"1·11mt~· c·u·c clcmonst r\.'41-

7.-l Jeg rturfle lrnpllc ll' ihlrc 
mişe.c1roa ru,nnnUc\ t-1 de1-
voltorca tm'WI ln roi 'ur.nl·a 

htoria prc.sci polone~c 

O l n <'d lh1rn "lnlcrpr~s • 
a ~pllrut 111 V:1rşovla, „l 11turiB 
nreseJ f)O lonezc" {„ D.zieJu 
Pnsy J'olc;kicj". Auturll Ju
crăr1i - Jcn.y L..oJck, ,ff'l".!Y 
Mvsllnski ~I Wf~ln\\ Wla
d,·ktt - pre?. ntă pr~ a per o 
d el!. p:,!onrl·•. inr~ de l;i n.i~
lcrca c•1. in ~olul al XVH
le<t, t>i plnli in p:-~nl, prin 
r:innrwre constnnt.ă J.1 cnn. 
texlt1I ~"ctnl„p11Utie, ll'tl 11\rl 
e volu11u istcrr ali a proct ,ulor 
inrc1:i .tralt> du comuntcarcn 
tn m;1!>.î d n ncea-;IJ'I tar6 

Cr C'„l<' folograria '! 

A rct1llm o exPOm\~ ~rrui
ditill..c:li, cm·c ..stt llllslt·t.•7.c ew1-
J u( la Coh1~nflC'i ln cel lllO tic 
nnl c.1rc uu lrecu1 dr- lu nn.
tcrt:.1 <l«"!!le1<1 şi pin() as1 ·1zl, 
e 'tc un proiect cu adcvt.lr.11 
leme ar ft'llrt<! ~reu de iu
f~plull. ::;1 totuşi neoest pm
tccL '' Ct\lll re.a li 4al la Pro"a. 
untlu, ln luni Ic augU6t ~l 

sept •mbrl~. n foc;l d schlba 
cxpoz Un cu ,gcJWricul "Ct• 
e:.to (l)tugrăfia ~„ A11 fn'il l'X-

pusc r11tt1grnlll IX':lh7.alc ci 
~ 15 nrt lş11 roto(tr~fi int<.'Pind 
Cl1 pcrlv.id<l de Di<mieral µină 
ln prer.tut. Lucrnrlle pl'U\ ln 
dm cn . .ee\11 particula-re i:;.1u 

din colcclil a[bte in muz~>e 

i;I galerii de stal din lări oo 
ne 1..oalc conUnen•etc. 



• ln memor1am 

A fost ziarist, un strălucit ziarist 
Parco ier! o fosl iii.la aceea de 

varo calmo, potopită c,le soor,c. do 
ocum mol bine ,de 20 de ani, cind 
l"Om 1nl1lnlt Tntilo ooJ'61 ln rccJac1io 
pwstlglooscl reviste pe cote o con
ducllo Io vremea oceeo $1 ol c6rel 
fondotot, do altfel. ~1 lusesu. Di n spa· 
lele biroului larg, tncărcot cu coql, 
s·o tld lcot un bOrbot distins, cu chip 
radios, insullell t de doi ochi limpe1I. 
putrunrotori. o căror lor\o ero oc
contualo de ochc larll elegant!, cu 10-
rno groaso, de care .se oroto nede~
păr\li. M.o lntimpinat cu un ~1mbol 
cald, prietunesc, cJ.i şi .cind m·or fi 
ştiui de clnd IL1rneo, pe mino, t111ă· 
1·ul iiurist din ocaa vreme, lntinz1n· 
du-ml f1•rrn jnina şi rostind borHonol ! 
COSTIN MURGESCU. De a tunci, 
m11ltiple 1mprejurciri m·ou adus 1n 
prc o1mo so, pentru pe rioade moi 
l11n91 sou mol 5c;Urle de timp, fie-
care int.lnlrc ÎIJSO, intărindu·rn1, şi 
mol mult, impresia pe care om o· 
vut·o, a tunci, Io primo noostra ln · 
l ilnirc, clnd I-om numit, in g1nd, 
„Profesorul~. 

l~i marlto cu prisosinţă acest ti tlu. 
Sl·I merita dl:n multe puncte de 

vodere, îri tre coro co!ltoteo de strtl· 
l11cit :cldr'lst erp 'n loc. ele tlun~. 

A fbst zlorl,lt, un (ldeq{Jrol tiu
tlst, năsout lor rw loc.ul, c911totc pe 
care o dovedit-o exemplar încă din 
cea moi fragedă tinoreţo, d in prim„. 
le zile ole exprimorii libere a i1re1ci 
comuniste, relloluţlonarc. intr-o Romo· 
nle ellberotă, printr-o glorioasa re· 
volutic, do chingo sufoconto o dieto· 
turll fosc.lste şi cotropirii hiUcri.ste, 

Expon<.'n t ol unei culturi multllote· 

r
ole, ol cunoaşterii temeinice o reo
ltătllor de astăzi. din 1010 ~i din 
I urne, 1 nrnstrot cu un atent şi pătrun-
20 tor sim\ de obsorvo11e pllbHclstic, 
Profesorul o lăsa t poglnl de xlor~Uco 
lnlormo tă, scriso c.u lln~\e şi mora 
OIO.fleşug, 5-emnlnd de·o lungul O· 

nl)or, în cuprinsul multor ziare şi 
reviste, articole de inoltO \lnută ştlin
l ilicâ, hărăzite cu idei goneroose, 
scllpitoore prin rigoarea orgumen 
to\lel şi o neobosită vigoare de stil. 

Activltala:> publicisllcă pă lrun10· 
toou~ q fosl dubla10 de o sw1111u10 
muncă de cercetare ştilnlillco .ce s-o 
trnpllnil 1ntr-<> so!Jdă operă, ce cu
prinde un lung şlr de lucroti, larg 
cun()scu~ in \oră şi strolriolo te, core 
ou făcut din Costin Murgo~cu unul 
dintre cel mo1 reputotl economişti 
romani. Sc1To c u ardoare şi ncso1. ci· 
tco cu nerăbdafe, luindu·sc po(co Io 
1ntrecere cu timpul, căruia ii ,1m;eo 
aproape, mereu moi aproape rosu· 
florco neîettătoore. 

A pleco1 dlnttc noi în prag de 
toamnei, cind oştepto cu inlfigurorc o 
nouo şi mare libtndă 1n munco so 
de crcotle ştiin\lfică, într- un moment 
cind moi oVC6 do aşternut doar ci· 
t~vq ieal de paglf'I pentru o lnchciq 
o nouă cro rte de incon1eslfJblt6 Va· 
loC1rc, o co r·te de c6polil cc urmo să 
ţe 9ctouge l(l fungo ll~tă de ti tluri 
~mnate simplu : Costin M urgcscu. 

Arn int1reo operei sQle co şi a omu· 
Iul apropiat, - atent cu cei din jur, 
splrltua l, plin de cord iolltotc - vo 
dăinui în 5ufletele tuturor celor cc 
I-ou ctn\Mcul $i pre1oit. 

Ioan ERHAN 

Risipitorul de sine 
Am convingerea, dincolo de senti• 

men1ele prletenel ti pe core I le-om 
purtotJ că DINU ICIVU o fost uno 
dintre personolTl{l \lle rnoroonte dle 
cttlldi noastre !~trai&, din ultlmele 
dollă d ecenii şi fumotote. f rr.11 cum 
bine o sllm, cel cc 1-orn urmârli cu 
interes scrisul, strdlucllor in apredorlle 
sole, cu un remorcabil simt ol vaio· 
ri l, fi pir„ aceasta profund moroi cu 
propria profesiune, osurnoto co 
de stin. 

Dinu Kl11u o seri!. mult, tiuii o-~i 
stringc prea grijuliu şi ~donl Jl\•co· 
lele şi eseurile intr.1 coperţile u:ior 
cărţi . A fost co t oţi c1lticll care :rn 
lâcut gazet6rie de aleasă 1rnutâ 1n· 
lelecluolo, - un risipitor, un om care 
s.c1 dăruit fără reterve. calcule ~l 
flîăTunte s trotugii ale c.9olsm~1l ul, Ol• 
toi te a trale, 1râind ·o mereu sub ten· 
sluni!!O Q-oJcnlmenlulul r1:fevanl şi Trc· 
petobit Poole co ocll'.lltotoo s:i r~ 
z.umă. şi ea, in ochii no~lrl. ceva di11 
esen\o gOLelărieJ. impiir\ito intro e
femerilole ~i trăinicie, intre pr~zentul 
fiecărei clipe şi istoria lor vie, vie ţ1 
in evoc:oro, care ne sl indeomno so 
resim\lm ot1l do ocut ziarul drept 
11iota. 

Rrsipllorul este un fortilizator1 aşa 
cum o fost şi Dinu Kl11u, ce ne porc -
slln>Mnză toore prc~udecată - ea boem 
ori e:o nepăsător plnd Io l rrm.rul:le„\ă 
cu propria lui cxi sten\ă şi v~a\111. 
Grovlrci too foptcl 9ozeta1ulut e os
c.unsă sl rămlnc cel moi adesea d" 
Judecat ln timp. 

Risipi torii se rls lpMc şi ei, lor d"
rereo se foco rnal od1ncă c.înd se 
mtimplă prematur, fiindcă 1nso~i ro
liunco lor de o fi este durato. 

Am vreo sâ· I vedem votnic, cu 
implocobîlltoleo fericită o vedNii ga· 
zeu~!, lrillnd d in respirotio Hncârel 
l!ile, mereu şi lPt mj?rcu, con: scomCin.:J 
otll de mult ou etf.!rnH~leQ 

Corttoo o o6zut 4 luminile s ou 5tlns. 
mlr4sul c'ernalnl tipografice proc:ispet<: 
s-o volotlll%ol, dor or'I de c'ile ori cor· 
l ino se vQ ri~!lco, liJmlna se 110 oprln-
de, ori voi simţi in m1inl „g:nck> 
crudo", lmi voi aminti d~ Dinu 
Klvu, impallmll ol scrisului Io 
„footc•, de omul cald şi de-
licat care o fost moi bucur.os de 
bucuriile ohoro decit de ole lui, mo
ll\ios c:u inţeleoptă $1 superioară in· 
gâduinto, candid, 11lbri11d Io promi
siunile tiecârui mllno, cu nasti \IOQsa 
culiotitote de o privi şi o -se uflo 
v.cjnlc no!J în splllttnc:olul IUmll. f\vea 
pulereo şi qbrul rar de o rei~cepc ~I, 
datorită lor, iml Impun o tice c(I 
pentru totd1!011nc1 ne·nm despărţii d.: 
fiecare dc>16 oblo Ieri. Nu vre~u so 
ml-I inchlpul decit scriind. Penlru 
go1etă, acolo und~ mirQcolul dloltsgu
rilor ~I jocului actoricesc trec fn mi
racolul liternl. 

Cornel Rodu CONSTANTINESCU 
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ln slujba ocrotirii sănătătii , oamenilor, 
Din activitatea cadrelor medicale din judeţul Buzău 

SLt.uînd omul ln centrul potiti1oll sale, partidul nostru co
munist a creat condl'1i!e necesare pentru cn el să se dervolte 
ln mud armonios, intr-o daplintl stare de săntit.Dle. l\1ăsurUe 
11.u•le an de nn în şcopul imbunăt.ăiil:ll n.sisten\ei sonlt..•11·e, n 
candlţlllm· de iucru şl de protecµe :,i munc11 .:iu dus ln pre
venirea fmbolnl'l\l i rllor. a accidente lor. I.a asigw-are:i sănil.tă\U 
oamenllor, Jn dez\'OlLarea echilii brntă, !!zică şi ~lhicA, a tu
it.uror cetCiţ.enllor \ă rli, ln mentJneroo tinereţii şi V'lgr>r!I fn
t.regU nonsu•e na\iun1. 

Cn i.-t tonte celelalte prlvlnt , inUptuirile so.:iallsmulul în 
nC'E'S~ domeniu de marc însemnătate pentru callt.Dtea vieUi 
oamenilor sînt cu udevărot SPOCtncu!onse. Ele !şi gl.isesc ex
presln în c:lt're şi procent.o exacte, cu at.ti. mAI scmnl!lcatlve cu 
ci~ sînt cumparate cu sllll.l\Ja d in t.reeut. <hr şi cu cea dln 
alte lArl. Bu7.ăul , care nslăZi s~ ~zA intlnerlt şi imb<>gl\lll 
int re celelaUe Jude\.<! ale patriei. o(erA d.:n acest puncl de 
vedere un exernplu gra1tor. Exl!nzindu-~ a.n de an unitutile 
sn111tare. a !cl {$1 dcsfăşoani activltale:i, in pre:tent, 6 sp1t·1I .! in 
med.lut urban, un sp\tnl de psl.hlatrle, '1 spitale tn mediul 
rural, un leagAn de copi.i, n11meroase poUC!ln lcl orl\şe,neşU, 
cllspcnsnre rurale. case de nnşteri, mlcromntern ltâ\J ş.u. Apronpl! 
4 mii de cndre medicale de diverse grnde şi speclalităll stnu 
ln PoSturile dntorlel lor. i.n slujbn ocrotirii slinlllA\ IJ oamenilor 
acestor Jocuri invAlultc Ln legene.hi. Există circa 5 mJJ de paturJ 
de aslstcn\ă medlcală, fnţ.ă de numai 2600 cu două deoenfl în 
ur.mă. Şi inca un !apt de-n dreptul impresionant.: peste 09 lu 
sull <hn copii, practic to\I, se nnsc acum în malernlt.'\11, sub 
lng1~jlrea unor pcdlnLrl caUficall. fa\..ă de 59,:J ln SU!fi in 1955 
111 de ... 2,2 l.t.\ :;l.IU'I in 1938. 

tn continuare supunem aten\ ci cllllorJlor no trl citevn sec
venţe dln aclfvitotea prodigloosă, n<:abosltli a perso.naluh1\ me
cllct1I dln institul[llc bu:r.1,lene de ocrotire a sl\ni1til\JI. 

C<lt>iii - grija noastră de 
toate zilclt• 

O nnall1A recent.ii a stilrii 
cit> săni'ltate a popu!aţlel j u
delulll.I Bu1.ău a evidenţiat, 
pe aruamblu. crcştere.:1 ca
liUl\.11 şi cC.clenlcl nc~ului 
m1.'<licnl, consecm ~ll dtrec11i n 
de~vnltu l'il bazei ma.te1·lole, 
o compelen\el p1• 1feslontlle, 
ln rontinuu asccnden\i'\. a cu
dielor med1co-snnl1arc. S-.a 
subflmnt, în acelnşl context. 
llirgirea ncccsulul ln aslst<'n-

\a ele peclnlit.'lte. scurt::iren 
dfsl..an\c.l dintre medic şi n:.1-
clent prlntr-o n\!ll bun6 o~
nlzarc a re\clel şi serv'ctllor, 
prin lmpVcnrea cu mal mu!
tn rAspuodere n personn!ului 
în f)l'Oblemallca rietlu-ul cşa-
1 on ci e ru."'istcnţ ă. 

Ci1m este şi Ciresc, cea mal 
marc preocupnre se monlrc.~
t(i şi nici pentru imbuntl lA\jrea 
proce.;ului drmogrnllc. tnlll 
nles în ce prlveştenntalltawa. 
şi îndeosebi in munlc.-lplul 
Bw.hu. Aş:\ cum declara u· 

nul redactor al gazetei loc41e 
şeCul Dlrec1!ei sruutnre a ju
deluhil. l0vnr!l$'.I dr. Valeria 
Bobucea, aten\,in esl'c dlrljnUl 
cu p rlor1 I.ale spre 7.·.d\Ple cu 
morbldl tatt: mal mure, sp:e 
imbolnă\·lr:Je c~ se consl'tu~ 
!n p1·inclpole:e cnu~ a~e 
m.orta.ltl1'1\ll generale. Dar cc;.l 
mol mnre preocup•1re S<? mo
n f<Stli pentru op11rorru $Ma
t611J copllfor. Judeţul ~·J1.ftu 
~ nC'umuJ 1t rn nC":I'>!~ pr -
vin\li o b\mfl cxperien\ll 
1·euşlnd s"1 re,3.lJWzc de dvul\ 
ori pe on b1lnn\ul stării tl1• 
sin.itate ln nivelul .. at.t>go1·.cl 
<11.• vll'!tti) 0-4 ani A· a !P 
l'Xf,>'lcă scădei·e1 mo.rtalitl\1.1 
lnfnnll.le <le la 10,1 ln mie ln 
primul 1rl m<'sl ru ni :mulul 
trecut, la 16.4 ln mie in pri
mul t.rlm<?St.ru a I aoesl ul nn. 
Dt111 şi in nceas·lli dl.re.ci le -
sublinia ln terloclltonrea 
mnl sinl inel\ mu;tc d~ c:icut, 
dupCI cum este loc de m:il 
b ine şi in prlvinln s.,i\n!1llt\ll 
femcU. nul a?es o ce lei din 
grupa 10-40 de a ni. Faptul că 
un procent inscmnnt dintre 
acestea se resimt de arcc\lunl 
oe pol pricinui o mnrbldltu
l~ speclncâ Impune anlrl'nn-
1·ca cu m:il m ulii\ cClden\fi n 
s{)(lCinli ·t11or nlmctrlcienl. 

O competiţie 
de care beneticiazu 
si1nătatca i>ublicli 

Concursul p1·01cslonal "To
t ul pentru viaţr se bucUrii 
de un interes sporit ln rln-



dul c:idrelor sAnit:uP m„'t.lu 
dm uni tăţile spltu11c ~li bu
zo!ene. La Et.'lp3 judctearo 
d in ncest n.n au ht!ll parte 
.!8 de t.ova111Şe, toate do•:C"
dlnd o bună pregătire tec,,r ....... 
Ucâ şi prncL1câ in domcruul 
ocrollr!i s!mătAţii. Dr. Vale· 
r la Dobocea s·u ocupat per
sonal da aooastf1 compe!l(lc. 
fl1nd aJutntă inde!lp~ de 
di·. Cornelia Scola11i, pre~ 
d.nta oom lsiel pen1n1 ncUvl · 
tatlU\ slndl~ din unttăţl:k> 
1>3nltn.rc, dr. ~telnu Sern!l
movlrl (boli intcrnc), <!r Ton 
Drl!ghlcl (chirul'gic pA..~llcll), 
d„ Petre l\farin (ATI) , cir 
lla ralnmble Slh>oiu (cl1 :u•
g;c), dr $ te!aua Oheorghc. 
1m~~erli nta s1nd1calulu! S!Ul1-
tur jude\ean, precum ş i de 
nl\I medici. 

Conaw-sut o .const.al din
tr-u n lest teoreblc şi d lnlr--0 
probă praet.leă-t<?hl\lcll ck> ln
grlj lre a boln.:.lvllor. El s-n 
dt.'Slllşurat pe C37.Url N.ll\!, 
s-b supraveghfll'Ca medicilor 
spccla.:.Işt.1. Oiştlgătorli com
petl\lel? Evident, c:ctc rnni 
bune cadre ln{'dii $lnî\..'U"e : 
Betonia Boroş (Spitalul .lu
de1ean BuZ!lu), Aurica Vln.d 
(Dispensarul Comunal Lu
ciu), Violeta Căpliţlnll (Spl
t~lut Orăşenesc Pogoanele) şi 
l\f nrloara. Drii1tol (0Jspensa
r1,1l Comuna1 SA11ul<.>Şti). Fcll
citârl şi şucrese şi mru mnrl 
în onuJ v iitor I 

Produse farmaceutice 

realizate in condiţi i 

de ruicro1>roductic 

Colectivul uneia din poll
clJnlci!e munlclplu1ul Budlu 
{coordon.atQr : !amulclsL l\11· 
h 11.i Miron) .se preoc\ipll cu 
deost-bllA! guijfi de v~lomfi· 

cnrcn prlncipildor active ~lin 

flora sPQnlanii, o•euşlnd sli 
pună la punct, in condltll dl' 
m cro9roduetle, numPro:t~c 

mc:l'„amentc, dlmiY cnrc u
n~!1• or;g, rial~, omolog...:.te 
dejn de foruri Ic competun le. 
lntr~ pr mă etapă s..a ssl· 
g:urot, bu7.'\ :t~"-'>::r;\ ob\me-
1 li v'-! rnctelc.r de cer.centra
li! şi rcalt7.ărl1 .or >ub dife
rile forme: compr·mate. so
lu[lî, supozltonrc. O.- plld:i, 
.~-au dobindl t ex! ractt' setc:
Hve d in muguri de f1Jop, pre
cum şi clin gălbl no.lc şi or
murnriu. Din mugurll de 
plop s-a exlt':b p"1pollsul. el 
avind o slt·uctur," ldcit.lct'I cu 
cel npt<ol, pr.-pnrindu·M? 
sub Conn!l de cvmprun:ile. ln 
Marli <le p1-opolh, ln rurmu-
a rt"Specll\'ă au mal for;i in

cluse uleiuri volatile şl vita· 
mmn c. con!er nd mecllc:i
mentu I ul proprlctă\i deuscbit.c 
tn lratnren afec jlunllor np:m1-
lulul rcsplralo1·. tn cll7A.i.I ex
tractului de gillbi.ncle s-n a
vut Î•ll vedere ('rectul .:intlln 
!lamaLor nJ 3(-e.<;tuin. ef<~ct 
c~cul cUn \•echim", şi au 
Cost t'<:.1li7.:ite su pozltoora 
dc.;tlnnle mai ale:; tratării 
hemorolZilor snu ! lsurUor a
nale. Se aClll într-un stadiu 
aVân.s:ll cercellirlle vJ7..ind 
renllzarea unor medicamente 
vas<>nctl \'e, care /li\ le mlo
ournscă pe cele adu.se din 
Import, şi tmbtlnătCt\lroo, 
prin diverse metode, a blo
dlsponl.blll'llil l I uno l' propn
nne. 

ln sprijinul educaţiei 

snniturc 

Laboratorul de educaţie 
sanh.arU ni D l r«:\lel Sanitare 
a Judeţutui Buzuu, des!llşon
rn o !nu:.ns!t activltnte edl
lnrinlă ln sprijinul cduca~lel 
s1tnlt.'1ro a ~lil\c.nl~Or. Ast
fel, C2dra <ic St>t.>clulltale (cu 
procădere şefi de sec1ii din 
Spirolul Jutlcţcnn Buzil u) c
l:tbore.J 1.:i di verse pliante 
ca.~ sint înminnle bo1navllor 
cu anurnhe nlcc\lunl, fap t 

pcn'tu c!lr~ Includ şi o pn
elntJ unde, ln nevo~e. rnOOi 
C'. 1 p;>:i·c sfi ex nsem.."le„t re
com:ind.ir. sup~'IT'.(?nbr~ Jn 
<ite t un vor fi c'1.lbor'1tC 13 
'1 .<'menea terr.e. Ce.!e mal 
mult~ plt1n!e au şi ap~bJt 
„A ILmentttţlo. şi regimul de 
vlat ll ln boala ulccroasl\ ~. 
• .Rerlmul a llmenlnr ni llol
nnvllor cu ln.•rn rlcltmlli rena
li'! urunk:l " , „ t\llmcntatia în 
hcpntltn cron lcll agrcslvll", 
Cc!e'n.. l" teme • .e rett ră U 
cance:-ul manl.3r ~I ~-n ·~1. 'J 
nLmenwjla şl regimul oe 
vlnt~ nJ oper:cţl!or de stomnl: 
şi boJ1a\ 1lor cte c·nlltâ c.r>
nJCit. dlsc-h1ncz'c bil :i..-.1, h.
penenstvl, c;.irdi.aC'.i etc. 
Dou(1 nrt-;c VOI' pre1.enta noi-
mel• tehnice p1·ivlnrl cu~e
r.'n şi c.IC?J.nfccţfa, p1-ec:wn şi 
sc1'0vaccl.nopro!llo:-.: !.!i ~!âgUor 
r1'CSUPUS lCranogetW. Semnn
ldm şi npm•i'vin unul ut'l 
„Onlot de puerieulluril'-. t:!:i

bo.--al de pediatr ii buzo!ent şi 
<k:.llnat t:nerelor mrune. Ele 
glhesc in png'nl'e lUi numf"-
1wsc Muluri, Inclusiv rctete 
pentru dlven.e P'l't'aJ)arn'e ne
cesare in n.Jlmentan-!l <:QpUu
lul mic. sugesUi pcnt.ru tru
soul sugaru!W. dale pentru 
de7.VO~~n P.'ilhomotorie :> 
acesiutt.\ etc., precum şi ci
teva pagini pe ca1ie medicul 
PO!IW nom şi nltl? r•t.wcmn:in
dărl. 

Tn acetoşl contexl, nl pre
ocupărilor t.'Clltorlnle, so în
scrie şi lucrorro recent apă
rută n dr. Petre Vlnd, şeCUI 
sect.'el de- ollmmologie din 
Sp1t.alul J ude~~•n BU7~U : 
„Chlrurglo oculară. Brevlllr ". 
care. dat. Ul.nd Cap1ul c/1 re
prezi nt•l o premieră edltorla
M n.aµonruă, re.:a.117..ată C'J 
concursul Oirecitel SanH.arc z1 
Consll I Uh1m PopuU.1· Jude\•~'ln 
Btu.Au, o prezen{llm pe ltJnt 
În cuprf,MLll pagln}lor de r l\ ~ 

F.lr na ŞOIMU 
CDu_plt gu1..et~c ~Muncitorul 
s:rnJlur " şi „Vl1\a Buzău
lui ") 
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O premieră editorială naţională: 

„Chirurgie oculară. Breviar" 
A sc1·ic despre cnrh'..l unul 

fOSl c()leg de dtlsfl, \mpn~u
nA cu c:a rc nt truuli v1•t.•mc 
d e? opt ani pe bitncllc :icl'
Jura-;; t llc<:u, nu cslc, rcr u
no.>c, chiar ath de sJ1\1 r>tu. 
r•otr r1 învinuit Jc1.nc de ~u
bl~livism. tiui' oind t~ :.fli 
în !nţa unu l V<'l'\lt.tbll t1•nt:ll 
şU1n1lrlc, recomat\d~t l ' ll atitu 
clildqr â de o nutorit.aleîn mn-
terle - pi·or. dr'. .'11irc.!a 
Olteanu - atunci lucru1·ile 
$le ~chll'r1bfl. ~h n<.lc5 lot~ .cc 
sti·ie desprc :-iccst Tmt:at llU.-;
l t·u 1 om de şlllnttl. ~clul ca
tedrei de ott.almologle ele ln 
Insllifuţul dL' M~lcină şi 
rarm:icle din l3u1)Ul'chll : 

„Esre prima ţuc:rar;> dl.' a
c.est aen de la 1161 şi o. ntm:
sittit al'li de preoarţre. ln pi tts 
ea t.tine $1 rid.kă prl'll proctm-
1 ul crescut d~ metode „L t l!h· 
1~ici o 11tohtm1et 1'eaduse in 
autualîtate. presligill't de care 
.~e 'bucurµ .Şcoal.a .r:omâ:neascii 
d (l <>flalmoloo!e1

•• 

Ştiam . mal de mulL - nu 
de la autor. ci do la al.ţ.J colegi 
- că dr. Petre V lad. i n rllgazul 
scurt ce i-l ingăduie m1gă-
1Qa<ia muncft de chirurg (l[
talmolog într-un spiUl.l 
din Bu7.Au, el::iboresză un 
\ 'tist t 1'l1Jnt de chlrurgic. ocu· 
l ~ll'li , l<kt111, pc ci~ de ge
nl'ro:u:u pc n\tt de indri11.· 
nrol:ii , de. ~ pune ln dlspn2l· 
I~ c1.>let.ttlor sili Ji:. bre~uh1 
un asemenea h'Ulnt 1-a preo
cupnt încă din vremeu ciod, 
l nsl 11.llndu-se ca ch11'Ur,i:. frec
vcn1n aştduu bibllotcc1tc tn 
cliuforn cte lnrorma~ll. Şi nbl~1 
tlac'1 le gă.c;ea pl'in cine şlie 
cc c:l'rU uitale şi re'l!Ste răz
l t•tl'. Ji'rindci'i htcratura 1foa.o;
h•u dC! specinlllnle ent llP.c; i
t i1 de un inct rumm· alit d r 
ncc~n'r cclo1· cc se consacl"li 
cu drngQ.Ste, cu pa.siunc C'lli-
11,1 rglef oculare. Spre ~aucln sa, 
cir. Petre VlRd s-a ~şlemul 
pc t.reabu ŞI n u ~i-o iaăsft 
llnl~tl'n. pînă ce tratutui n -n 
nh1ns in fa1.a „bunului de 
li par". 

Autorul f\U preUnd~ de n 
fi scris un h'ntnt. e~ttuUAtiv. 
1t{l(.)11Slo. <.l~ptislncl. fb::w;t„\ ru· 
l~ril~ unui slh~ur om şi, in 
cnn~ecln\u. îşi cortsider'I car· 
l~:1 d11ept ,.brevlm1·1• (Sigur, 
~•h!i i,n.tel'vine şi ml)cl~\,ia. 
pmprie de nl1l!el ourwi.ct1 tu
Jui oft-0.lm1>lng buzriian>. Jn 
pnglnlle ei slnt amplu dezbă· 

lule probleme.le de bnz.li, cei.~ 

mul nevralgice. ale ortalmn
chirurgiei, absolut necesari' 
nu numai începlltorului, el şi 
m·ic1lrul practicl.nn, fif> el şi 
cu .~tngiu îndelungat tn do 
meniu. C<trlea gcnel'Oli:!:l?l\7.il 
cxpe1·ientll Mtclmolo.t:iel ro
mr1ri c.ştl, fllnd rodul uour stu
diu utenl, mlnu\ios nl Jll<'rn
turll de specialltole din fnrli. 
d:ir şi al bogatei sale expe
rienţe personale de chil'ur~ 
orl.'11molog. Autorul retine cu 
gl'ijft tot ceea ce est·~ mnl 
valoros tn oftalmoloR'in ro
mânească, r~rll 11 neglija, 
insu. nici reall7lil'lle Ob~lnutc 
in ncea.<;tă dl'1•ecife pe olan 
n'I OlitU 111. 

„Chirurgie OCUIUtrn. Bre-
viar'' - cum se 1nlitUlea-
7.ii cart.en - cup1·i11de fllill 
multe caplloie. Stnt lratale, 
ln~inle de tlmle, prohlcmcle 
cu cnrncter l(eneral - de ln 
oroimLzarea actlvitt1ţtt ehirur
oltale pină ln propcdcu.ticâ. 
.npoi nn\iunile de anatomie, 
la lstolouie şi ffaiopatologie 
nc-cesat'e pen lru o in\elcgerc 
el~ m31 e.icactt1 a raliunii dl.
vers<!lor lehnlcl chi 11.u:gîcale. 
Dfn muJlitudlnea de ulhliicl 
Operntorii ::iu fost !-leJeclate 
c<'ll' C(> U\,J trci:u t cu SUCCC·S 
probn Ul'Ţ\P\llul, dindu-se o 
der.vnllnre mtd amplu ctlirur
utei crlswlhtUlui. domeniu în 
cnrc autovUI a acui.1ulnl o 
bogntA experrenlll. fute cazl.11, 
spre cx~plu, 1tl vpct:i\ lel de 
cl'ltnrnctu, unde se tk~crh: o 
va.rlnn tu <•perntc1rie car e fn 

c.llit001.i actttl chirllrgionl, 
De mnre insemnâhltt- c.'\lc 

capitolul ce se ocupit dl' 011-
cologia ocular1l. A1.1t()ni1 se 
slr&duicşte ~ scoată i.n cvi
den\-ă ma1-ea răspundere ce 
r~vl11.e olltrlmolngullll in :i

semcntNi cazuri, oollgelivlbi
'len de n lucra in st rin.sl\ ro
lnbot"a.1-e cu oncologu.11 

1:Jn capitel aparte es~ de
dlc.nt în carte tr0.11mat~loali!i 
oculare. ŞI nici st relevă ces
pons;il>ll.lt11,~1 oflt1lmologf,llul, 
fu$c-mnt'Halea deosebită n In
tervenţiilor de urjlentă. Unin
du-se ~ennu1 tfo impUca\illc oo
cllile ale pierderii pnrţlulc Q;t1u 
~<>laM n vederii. »itf' ;>l'\!ZCn
tal.ă ale.I o melod"1 orlglp.dlă. 
:.lmpt:1 şl eficienţă, de locn-
111..are a corptlor s tniini tn
trnQCularf radioopaci. Nu i:irt l 
neglijate nlOi dltfcultăţile pe 
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cai'C Ic in~impint\ c.hlruri.tin 
1•eslt1u1·al.01u•e atunci cind pl'f
ma inl.erven\ie a !ost t'xecu
t~hi Incorect. 

Un Interes deosebit va 
st.fml, cu ~rtitudine, bogata 
lronogratJe ce in&oţeşte tt!)(
tul - peste şase sute de 1-
magi.Jl'I. ReaUz.ate cu m lnu
tlozllnte, cu o prectzi~ mate
mnt.lcă - 1nsâ.şl meseria o 
c-ere - şchltele v!:cea.~ în
ţelegerea ge.iturllor, mlşciirl
lor pe care trebuie „ti le exe
cute ope1-atorut 

Ft1r4 îndoială - a11a cum 
spuhl' p.ror. dr. Mlrrea 01-
toonu in aprecierea sa -
cnrlea „va s1îrrtl uncie discu
ţii", aceste.a trebuind \1ăzute. 
lns.'\, drept „P1l11Ct de plecare 
.ţpre noi emll laţf I d l? pro-
ores". Scmnntar1ll nc,estor 
1;nt1ur1. nefiind de speclnU
t~tl!, 11-are, de.„lgur, căde1't.?A 
<le a se pronunţn asuprn o
portunJ Lălll sau lncportunl
IUt.li - /;fi ~icem - n uneln 
snu aHela dintre tehniclll' ~
pi:ral<l'rli. E.<1te treaon specla
llşlilar de a tace act-st 1.uCl'U 
şi, nu încape nici un dubiu, 
dr. Pet:re Vllld vn Une ~ama 
lu o eve11tunlA nou;\ edl tle ele 
obser\•a1îile şi sugestflle fă
cute. RC'Cenzia d e f~ţii se do· 
rl'Şle numai Q .,pre7.eotnre ,te 
:;u(Jet" IZVOL'1tă dintr-o da
turie de inlmli a w1ui r.nze
tar fain de un de\1ot-1t sluji
tor nl lui JlipPQCrote care 
şl-1t cClnsacrat foli·cn,ea \1ln tli 
allnâlit suferinţelor !t.lm~n i
lo r snl. \rindecă1·11 ~{ re(itirll 
lo1· Mlcietritll. şl. fn ncelaşl 
timp, progre;ul1,1I şliinţe1 n·1• i
cllcale românc.şU lnlr-un oo
mM i u (!Jrlcil şi complex, dar 
fon1•te imporlaf\t LWn.h-u men 
\lner.?a ~ănălf1tll şi vlgCll'il 
natlw1li. 
Aşadar, recomandli1n cu 

deosebită căldură carten, 
singulaiil în llterntura de 
!lpf'oiallUlte din ţnr-;1 noastri'\. 
în Copt o premier~ editorto
lu natJonaJii, util!! - rwn 
spuneam mni foainte - tu
luro1· celor ce truc.lese cu .!iÎl'g 
în ace5t do.meniu sau. atlin
~u-se incă pc blinclle t:ncul
tăţlt. doresc sii l .w dedice. 
Pentiru cu t.rala l lil - 11u gre
şim de Joc nţimindu-1 astfel 
- esle ~ris cu rtEe>are $11-
lh\lfldi, dar şi cu o grlJA n
parte pentl'u aceesJbUHatea ~. 
Un plus de clilitate i-1 confe
rii, ln<.'<>nlesl.abfl, reall7.nre..'\ ei 
în cnndîlU gr~Clce cxcelen,te. 
fapt dmontl oamenilor cu 
miinJ de nU'l' de la lnt11eprln
cleret1 pollgraflcl't bucu~lca
nA „Arta 1fm!lcA". 

C. TATV 
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r::tJgramll adresată. tovut'ăşului Ni•olac Oeauş~~. 
secretar general al P artidului Comunist BomAn, 
preşedintele Republicii Soclali1>1e Romiiiila d.e -citre 
participi1"Hi la Adunarea consacrată .Zilei. Fresel 
Rnm.âne'· 
Să.rMtorirea actul.ui L'iLorlc de la 23 A !!gUSL 1944 -
gvandionsă manU'estare a deJ)linej uniti'itI dintre 
purlid, ţarâ şi PC>POr, I)enll'l.l, eont;!ru.la în!lorl re şj 
prosperitate a 'României socfi!l1ste • . pentru inlA.1'1~ 
indeoendcnt.el ~i suveranlli'itU ei .na.J.iollale 
11 ZIUA PRESEI ROMANE" 
Pî·esa Rom~·nl! - puriăior de <.\Uvinb al parttdulul, 
me reu la ină!\ lnlea rosp1mderll !aţa de pcutLi'd ş.I 
p opor 
S!rnpozionul ar~lzat de „Z·iua PrE'Sei " c u urmă· 
·loarele t'omunlt-.ărl : 

• Conducerea de căi-re partid a presei 
- chezăşie a realizării .ro!l..lluJ el fa 
edj·f'lcar-0a s1)clalismulul şi oomi.ţnismulw 
1n patria noastră Clon l'vilh'an) 
• Să i.n!ormăm opin ia pub:llicâ din 1ţ.1ră 
şi strf1 in ăi..a te cu pri\tfre la achUl.litntea 
romă·nea.o;Că în .intr~ sa d.Lnamld şi 
c.Omp!exl1ate (A..lexandru Ionescu), 
• Con1.1i'bu1r...-1. progrnmelor de t:eilevl ldu:ne 
şi r .adio .la dw..baterea d ocumenlelot rp1-o
g1~mntioe penlrlt Congre!lul al XIV--Oea 
nl ,:partid ului (Vasile Mlha.l) 
• Datoria de a i mp11ima /Xlr-lsulul nostru 
ttn caracter J1111itanl, mobfllztllor (Hugo 
illausl) 
• Omul nou - figură centrală, ţelul su
Prt..'lll al mlnunatei noastre epooi revolu
ţionare (lon Stirugariu) 
• .P~ - cronica fidelă a eroismului. 
revolu~ ionnJ· a~ in:t.J"eg°ii naţiuni t,.Bbăbas 
Ka:lalln} 
• Exigente pubtlolsLke ;lle for.mării ş i 
cducâl'ii vllt<>rllor ~J.a-lişti a l eci>nQmiei 
naţionale i1' lwnina .Qo~or pentru 
Congresul a.1 X!V-!ea al parti'duLul (Dlnu 
Muria:l) 

DEZBATERI P .ROF.EiSIONALE 
Proiecrul Prog;ranwhli-Dlrectivă şl Te.ele pent,ru 
Ccrngrcsui al XIV-iea ru Partidului C0rnun:ist .Roman 
m dez,!:>at.erea i.ntregul:ul popor - o viziune p~fun.d 

. ,,;llinţifi.cA priv:lnd dezvoltm-ea S-Ocfalistă mulill!.aie
ralll a palrici fParticlpă la de7.ba1ere ,ing; Ar~w: 
Tonn, C<ll. dr. A,1. Oh. Savu, L udan Tritii, Wo.ll 
Scli uller) 
DIN TRADr,VRLE PROGltESlSTE ALE PRESEI 
ROMANEŞTI 
Presa ronifmească ·Sn tr~ele l up te! anll.fasci.St.e $l 
an11imperiâ1i~-fe, pent.i'U libertate naţto.nruti si drep
t nte .sbaială. (10 (Constantin Ta tu) 
O ZI IN REDA.C'.flA GAZE'.l'EI._ 
Ccrpncltat«.~a ele iinplicare în viata ludetulu.i contera 
!!M.clei o „aucUeniă lru-gă (Rep.orln1 ln redacţia p -
7.elei „ Steagul Ro~u " - Glw:sti.u, rea:Uz.:rt de Mflena 
Comarnescu) 
R E'J'ORLGA ZIARISTICA 
Retorlea şlirii (2) (Rubrică rea!lzatâ de Constantin 
Lupu) 
PE TEt\IE GAZETAREŞTJ. 
Comunicu't'en In\erumnnit în oondiţille :ievolufiel 
şmniulco -l~hil!oe 'c racob Ffo.i;ea) 
LABORATOR 1PROFESIONAJ, 
Studiu de caz,: De la ln!ot:maţle ln ·decizie tn $~· 
mul nutol'Onduccrll munclt<>reŞtl (ll) (.Rubt'1că rea-
lfwUl de Constkilţln Ama'l'liel) · 
PROPUNERI l>~NTRU llN POSJBIL MUZ.EtJ A L 
ZIARIŞTIOJI ROMANE 
r Jurnâlul" - o publl.eţUJe d~Ucli ou accNtie 
de ·revo1 tă în ~µi nedreptăţilor (C<mStmltm Dade} 
D OCUMENTAR INTERNA'fIONAL 
P resa vJelnameză - o presă cu bogate trad.iţU 
L'evoluţionnre (Consl:antln Pottngă) 
BIBLIOGRAFIE 

·.lhvis1a revistelbr ·de pr_csll "(Rubrică realiz.atft de 
Anca Naciul 
150 de ani ele lu lnv.cnt.area tologratle.i (0 SCUl'tll 
istorle a rolog.:Mfiel ·de pcesA 2) (Traducere ş1 ~-
1:.are 0.9nn Ionescu) 
ITINERARE 1•noFESU).NALE 
Dialog 'Pl'Ofesional viu şi interesant (Constanţa 
Sh>lcs} 
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CO'.'IORESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNI$l'JLOR RO'.\t ANT, CONGRESU L l\'lARl
LOll VICTORII SOCIALISTE lN PATRIA NOAS-
1'RA 

DfN VL\ŢA REDAC'fllLOR 

ln pre.-ăUrea Congresului al XIV-lu al partldulul 
Adunărl.le de diirl de semnă şi alegeri în organi
zaţiile de partdd - moment de seamă ln vta1n 
red acţlUor 
Adeziune unanimi\ a z1arlştaor comunişti prlvlnd 
realegerea toyar~ulul r\lrol.ae Ceauşescu în tnalla 
Iuncţle de secretar general al paiilddull,ll (Sem
n~ : Paul Dobresclf, Jonn Tl'moc.te, Florin Mll'Cea 
Şandru, llarnbâs Kat.aHn. $tefun Nicolae, Elena 
l<mescu. Aut-el Ivan, l~n Da noea, Lucia Anghel, 
A!e.,andru Negru) 
Conferinţa de dnre de seamă şi alege::! a Comlle
lului de Pnrtl<l Presă-Edituri din Cal>l'tailA 

O ZJ IN llEDACŢIA ••• 
O redaclie unde ,.tineret.ea ca st.are de spiril" nu 
e o s.lmpHi metnioră (Reportaj ln redacţia r.evlsle
lor ,,Ştiintă şi Tehnică" şl „Tehnlwn" realizat de 

Mllena <:::omarnescu) 

CONVORBffiJ I•ROFESIONALE 
Sislem redacţlonat-pollgrafîc de .fotoculegere pen
txu renll7..ar~ .revistelor ,.ŞtHniA şi t.eh.nJcll" şi 
h Tehnlum '1 (COnvorblre ou Gheorghe &dea, re
dactor şef adjUML al 1·evistelor „ŞtU nţă şi Lcll
nJeă" şi „Tehnlum ", ren11zată de Milena Comali
nescu) 

D1S TRADIŢULE PROG~SISTE ALE P RESEI 
R0!\1ANF.ŞTI 

Pr~ romtlneascâ in tranşeele lupte.I anutn.sciste 
şi antîil1\llC.L'lnl1st.e. pentru libutat.e .nnţ lonalli ş1 
dreptate socială {lll) (Constantin Tatu) 

RETORICA ZIA.RrSTJOA 
XX. .Retor ica <fnlervlulul (Rubrică realizată de 
Construitln Lupu) 

On valoros serial TV lnsph-a.t d in isl-Orlcuî presei 
romiu:aeştl : nMlshtheac. (Călln Câllman) 

PE TEME GAZETA REŞ'D 
Comunicat-ea lnl.erumanâ în condlţille revoluţie i 
ştl lntlr1co-tehnloe (fi) (Florea Iacob) 

LU\IDAJ UL l>RESEI 
SensurJ nunn~at.e ale unor expres.li (Dorin N. Url
tescu, Rodica U~-Urilt!Geu) 

ClUm in presa ooastrll de llCum uo veac {Ru
bricii realluilă de Rodica Şerb!neecu) 

150 de ani de la inventarea 1otogr.a!lel (0 scurtă 
istorie a folograflel de pl"esli. 111). (Tmduoore şi 
Qdaptare Oana Ionescu) 

BJ BLIOGRAFIE 
RevlsLa revistelor de presil (Rubrică ·realiza.Ul de 
Anca Naciu) 

Pan oramic e."Clern 
P c scurt de la noi 
l'e iieurt dlo toatl lumea 



„Trebuie sa facem totul pentru ca toate unităţile, toate sectoarele să 
vină la Congresul al XIV-iea al partidului cu realizări cit mai bune, să putem 
pune o bază puternică realizării in bune condiţii a întregului cincina l, deci şi 
pentru anul viitor, precum ş i pentru realizarea Directivel1or-program de dez
voltare a ţării in cincinalul al 9-leo şi pină în anii 2000". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Congresul al XIV-iea 

al partidului comuniştilor A e romani, 
congresul marilor victorii socialiste 

A 

ID patria noastră 

L a 20 noiembrie J 989 se vor 
mauguru, în Caplwl.a pa.Lrle1. 
lucrările cclul de-al XIV-iea 

Coo1rcs ul parUdului comunl5ti
lor români, cure va deschide un 
nou ş1 st.rflluclt cnp1t<Jll in glu
r!4tMa ISitOrle n poporului nost1·u 
n c.tascl muncitoare. a tuturor ce
lor cc muncesc. Chemai sfi ~mull
uzc nc<ivltat~a dt:sf.1şurnlll pentru 
mluptuiren ho10rlrllor Con~esulul 
al XlU-lea şl ale Conferlntcl ='fa
\lomate şi sfi adopte Pro~rnmul
IJlrecuvă cu prlvll'C la ckzvol1nrc 1 

ceunumico-socinl ll a tării r11 c:inCl· 
nnlul HJOI- 1995 sl orientările dl' 
1>cr\pccllva pină ln anii 200U-20to, 
inuitul ro.rum va coru;finti lriumrul 
prlncit>iilor socialismului ştiinl trir 
in trnnsformareu rcvoluţtonnr:\ n 
Rom:inlei. intrind in Istorie d rept 
Conirrcsul marilor victorii !Mltin
llsle. :ii indcpr.ndeol~I noastre de
pline. eeonomlcc i>I 110)1Ucc. Se va 
confirma din nou. ln cel mal innll 
grad. morele .ndevur că, de-a lungul 
n LH>roaoe saotc decenii de e."l:1s
rent6. oartldul nostru comunist 
s-a 1dentH1cat cu interesele şi aspl
rntllle supreme ale natlunii. ne-a 
cl'Jlnu7.ll cu indrtl7.neolă s1 intelep
clune pe calea bunăsll'lrii st feri
cirii celol' mulU. a Ctlurii-11 celei 
mul d1·epte ol'indulr l din lume. o
rlndLHrea soclullst:I si comttnlstfl. 

Caracterlstlc cPC>cll oe cure <• 
tril1m - epoca cca mal rodnică . c.- 1 

mm inlloritoarc din mulliml!c-nara 
I. lorle a poparului român - <.-su~. 

înainte de loatc. rit.mul accelcrnt 

al prcl;lCCrt lor tnncn loare. AccJ,lcl 
ni M~ dezvăluie î n toată plenl1ud1-
nea sa ncum. clnd tai·a intr~g(l 
1rni<.'$te cu inlensiln:te maxlmd, c.i 
13ntos revoluUonnr climatul cit? eter
' cscentii p41Jltlcl\ propriu unor n'li>· 
menea evenimente cum sint mnr·le 
rorurnurl comuniste. Fiind<!!\ a ln
trol în k.idilln partidului n•>slru. 
1rndh11.! imboi.!âlll<\. r ldlcal11 in uiu
mul ~ert dt vene la col~ \ 11 1ricc 
superio.'lN?, ca ace.stea să .tnnr,.e idei 
d1rlAu ltoare oeulru mersul inainl~ 
ni inlreAil soclellil i. conlr!bulnd tnt· 
mJală lu imoo~illlrea le<1rlel ~I or.1c
tic1I rcvolullonarc nntlonale sl ln· 
l1:rno\lonale. Fiecare dintre lnnlblc. 
foruml.lrl. inceoind cu Con~rt>su l :li 
IX-iea. ~ marcat. prln documcn
lde clabornte. o nouă etao~ a R!> 
censiunil Rom1lnle1 pe d rumul dc
\•enirll sale sociallslc si comuniste. 
1•ele,·indu-:.e de fiecare dată. cu 
deosebltil putere, rolul mereu or&
clnd ol 1>arlidulul nustm de forlă 
pal!Udi conducătoare a suclel6\li 

sociaJlst·e. de cenlru v1l.lll l n intrcg 
sistemul Politic şi social al t6rll. 
oenlru afirmarea ci tot mal Puter
nicii. mal vl~uron.să. ca eenlt'I 
intre ewe. în lumea de ns
l(1zi. dar sl în cea de mllnt. 
Acest rol onrtldul comurust .-1 
1-a dobîndH dotorllfi unel evo
lu\ii oblecll\'e, unei dezvollllrl 
Istorice e."cluslv legice. in !lapia 
pentru ellberarca soclaJă si na\lt1-
nalu a Poporului. pentru edlliCDre;i 
şi perlec\10norea neinlreruptă a noii 
orinduJri. „Afirmarea rolului con-
1htcdtor nJ P artldului Comunis t 

llOmun in oclcl11tca rom&nea~l1 -
l>C ai-utii tn 1·~zele penlru Cungr~ 
sul al Xlv -lea - rccunoaşlcrca a
C"51ui rol ele câlrc inlrei;ul 11011or 
şi con!.ncrarea su in iusâşi Oonsll
lulln ţlrii l>inl rezullatul unul 11ro
ccs istoric obic.l'llv. l'nriidul nostru 
şl-:a clovcdit in toate imprejuritrllu 
c:ilitittilc rcvotuUonnrc.. forţa orp· 
nlzatoric6, tran 'l!Cormato:are. Ju~rc-
1~ pollliciî .;;:i lc de eln.sl~. 

A 
şadar. \'Inia e5Ae ce:n care B 
dovcdll cu vuterc c:i numu\ 
avincl in rrunlc. un 1>arUd r.i • 

volulionar. c!ilit llln uuncl de \•C· 
dcre or1t:ml'&lllorlc si idcoto:rtc. cum 
e:<.lc ParlitluJ Comunist Romim. 
1111.rlid al t'lbci muncitoare - c lasa 
cca m:il inalntnlil a oclet4(11 - . 
11Gporul nostru a putut infuotu1. 
m4rc t I 11ur11bll. ur in rorte pro
prii. irraudloase oblecllve oelnl· 
cc.onomlce. cllloril strilucllc. de. 
neconeoput in trecui. SI este o mu
re Ccrlclrc oentn1 noi. cei core 
tiillm sl muncim oe oâminlul 1·0-
m.1nes~. Că Io cirmn deslinelm 
oartidulu1 sl ale tării se n!16. de 
aoroape u n sfert de \feac. orln vo
lnUl unnnlmă a inlreell nalluni. 
lP\•m'l\sul NicnlAe Ceousescu. mnre 
uni ophtlc şi pntrlot întlăcurnl. 
~enlnl contlnuntor .al opeN!I celor 
inel dl? seamlt ,inalnlnsl al' ooooru • 
lui n ostl'u. conduclltur de exceptlu. 
,truluc!t ~indllor sl siralee revo
luLlonor. cunoscu\or ororund ul 
rcalilătDor romunc:~tl si mondiale. 
r>t?rsonalllute dl' orestuziu n lumii 
c:.>ntcmporanc Prin conirlbulla 

1 



hoturitc:1111·c a sccrctartihll 11.cntH'UI 
al ourtldulul au fost 1ros nte IJl mod 
6tiinU!lc oblectl \'~lc . undnmentalc 
nlc mersului nostru sorc soC'inlbm. 
ceen cc a te r ii um1 n onsu•li de 1uu 
vclc cons<:cinte nle crl1.el ~ono
nuce mondt.:i.le, d <.- stagnnre, şomaj 
St Jnflalle. nsl~utind 1>crsuec1 lvu 
d urii :ii <1erUl o inaLnl!l rfl .:on ll
nuc sor e in!dotuircu visului de 
nur al omenirU. o rlnd1.1l rea comu
n istă. flllil tic cc. într-o lnd~lruc
Ullllll untiate, sub semnul unanlmi
lntH de VlJiut , comunislil. intrc:1un 
nuUunc i.~ ou pronuutnl holărll, r16-
1.1ica..l cu, la cel de-lll X IV-iea Cun-
11'1'~"· IO\ ar:'l.sul Nicolae Ceau c'lcu 
s1I fie reales in suprema funcue 
tl c i.ecretnr general a l oa1·Udu
lul. tmp1·cună cu oooorul intre!!. 
.darl$lll Romunlcl :.ochtllst<--. toli 
lucr.ltor il di n presă. in ndu nlirl le 
uentru dlirl de 1:1camli si ale11c1·l. cu 
alte orilclurl. sl-nu cxorlmnl cu 
fermJuiu: ndcio:iUntm Jur d eolinu ln 
nccs1 net oomtc de cxcepllQnal:. 
in"".mnlllnte pentru no i to \!, odntA 

cu nnJtolamentul ci>munlst de n nc
Uonn exemolnr ne n tru t rnn'\oune
r cn in ' Iută n orevedcrllor d(.leu
ml'nlelor suou.se de.zboterll tntrl:'!ll 
tfl r l. ln 1-eule.acren loVfll'ăsulul 
Xlc:o lne Ceuusescu in fru ntea oorll
dulu l noi vc..>dcm cheza:.ln urmu e
suluJ cunt1 nuu_ ncin trt'l'UOl al ua
trici n oastre. aJ tlezvoltăr1I ci -;· 1-

clallstc. l'l'rtltucH11ci1 rcul1:dtrll oe 
mai depnr tc ll mllre~t•lnr nlnnurl 
4!labornl l' de partul ocn~: u in.'1ltu-
1~n .Romfl111e1 oe cele mul inalt.e 
cuhnl de clv' I znlle sl bunustarc. 

2 

l'\o ~·xpnmii1n. tuludn1;,, pr0Cu11-
d ul n o:.tr\.I rcsoeel. n~ 1„ rmur11u 
nonstrll s tlml\ si twetu.r,. rată de 
tovaraşn E lenn Cl!nusescu. m1lil.U1t 
dt! !r ~mt1: ol ow·mtulul sl :.l:.itulul. 
s:ivanl de lnrtt renume m.Jndlnl. 
oentru cunlrlbutl.a orod !lll •nsa l,1 
e labora rea sl infih>lulrea D<Jlillcd 
de de<t\:ol!J11·~ mullilntet-nl.i o :.u
clel<\111 noastre sodnll:.te. ln infl.r
J'lrea fât'A orecedcnt n stiln te1. in 
vl\tăm1nlulul sl culturii 1·ornime.sl1. 
1..1 ar1r111nrc,1 lur tot mal 011wrnlcil 
in Junie. 

C u mol outin de n lullo 1nn· 
lnlt! de inceocrC!a lucrilrilr,r 
mn:rclul forum ni C<l:'OUni:;ll-

lor rorn(inl - Con~re<;uJ al X I\' 
10 -. ln :dil•ll' de 24-2ti oclom 
brie n.c a ' " 'Ul lt>e ulenar::i huu11ii 
. 1 Comlletulul •n tml ul r 1Lr litlulul 
Comunl!>l ltomiin, in d~chld"rC 1 

c(u t:in uwnrusul N lcoluc C\!Ousl':>~u. 
:.ecretar .iwnl.'rul ol onr lldulut. " 
orezen rnt cxounerl!a „ cu ur-lvlr«i' 1.1 
problemele soclaJlsmulul. ni t' nd l 
vllAlll lth:olo11icc. uollllco-cdu<:alh r. 
111' dC:t\'Oitai·c a eoni;llln tel re,·olu
Uonarc. tic rormnre a omului nou, 
construc lor con~llent ni :;oclnJiJlmu
lui I cumunlsmulul Io Romilnla ". 
De-:rr1sur.at;l 1n mamenl.f'lt 1na1l:1-
tourt! dl' unanimă ndeziun1• l.1 ~tr~· 

l ica hoitirire de rc..lcl!CJ'c .1 

tm•nrăsului Nicoloe Clau:.rsc 1 .n 
t uncUo i;uun1mn de 1>cC1n .'lm· l!Cr:l.!

ral ni pnrtidulul. 1<'cent.u ulennri1 
Jăr~:t:i a Com1tetulul Centra l .1 

uon!>l1tuit o ml'lrtul'le eloc\•Cntă n 
un.tli\11 lndestructlbilc a por;>oruh.11 

1•11tn:1n ln jurul oar\ldului. n man:
lul clllor ul l':oman.1:1 soc1uhsl.? 
mudcrne. 1.1 ta&;1111cnlul său 1·l•vulu
Uun11r f:iW Ul' ina lLClc ideulllrl rilt 
~ocmllsinulul sl c imunii m ului 1\.ln · 
~i:.u·ula cxounerc orezcntntă de 1 .• 
mul tt.t u Iburu'I a p!~~t c1 .s-.<1 i nscr ... 
Cil un l'\'<:nlm<."lllt. de prufundil 
s11mll.flrnlle oolillcă.. tt.'<>rcUco 1d1.:o· 
lo141cu in \"!ata oarlldulul. n ln-
1 re:?Ji Lllrl reore..!ent ind o noull s l 
outern tcl'1 cxot't'\lc a ~olrltu lui c1•c:1-
to1. u i.:indll"ll sl p rncttcil rcvolu
tionare a s:-enwlulul nustn.1 condu
cntor. 11 C(JOll'lbutlu cit- cen mol 
inu1e 1Ml.'mnllt<1'l.l! l,1 10nob1lnre :1 
lt:z:iurulu l unl\'c~I d" tOl'I. uu 
excootiunnl orciunm de m uncd :;1 

ac:thmc pentru edlflc:1r(;:l nea balut:. 
.1 soclalli;mulu: s1 comunismului !>I: 

o!lmh'l lul oulrlel 1100.or;tr c ot: tleol 111 

liberu. suvcrarul s1 lndcoenden1:1. 
Mnghtrnln clOlUllel'l.l n i;ecre1,.111·u 

lul ltener".tl al O"lrtldulul tol'ar>tsul 
Niculae Cea~c„cu. face o nnnli7.ă 

slllntlflc(I n drumului :;\rllb{1tu1 d l? 
DQporul nostru ln edltlcm-e.i m1H 
<ir1nduln. a :.tnd lulul aclunl ni con
strucliel !'>nc1nlls1c. formulind l~7.e 

s1 or l<!nl6ri de marc valoare orin
cininlă orl\'1nd c:l\lle d i! dl!nmltar~ 

n omr1el nons t r{!. n omenirii an e:e· 
ncr<!. Din o<!rsoecurn dloleettoll ra-
11ulullonatc. i n lumina soclolt~mu

lul sllln\IIlc. so dau rllsounsun 
clurc re~11ls1e unor problem.! d" 
mni..11l1.J lnsemnătole : rolul rcvoln
llona r. determhrnnt a l fortelo r de 
produ111 ic c:i faci Ol' bot!i.rilor ~ 



lktvoJtării cconomlco-suciul1t si fău
ri rii ('U s ucees a soCliCl:l til socrnll!'.-
1 c ; ciiile de uer!cctlo1mrc a 11011-
i.t ruclici socJnli.~1c. de realizare ,1 

noii orioduirl. Cară clase. fărJ cx
ploalnlorl : rca llznrca socialisruulu1 
<'11 oocrJ n intreJrului uooor : i>noe
r iorllnii!n dc.mocratlcl numcltoT~ti
rcvolutronnre - l11st11um ent' ni rnu
t•irli EoouinUsmulul <•u uo'r>orul sl· 
11cJ111·11 oonor - fa1:\ de orice dtl· 
11101Jr.i1ie b ur"hoz:l : rolul conduci\
tor 111 pnr Ullului comunist in or
i:nnizar<>U ~I unirea clortutilor iii· 
lrci:ului popor în Oflcra d e d~t\•OI · 
tnre economico-soclu lă s i in con
blruclia soainlbmului : ncuesil nlen 
lnlda·lrii uouUnuo 1i rolului vl:i:;cl 
lll ltnciloure. (li~ raclor d l!latmî nnut 
·'' tuttrir.ij socl01 llsm ului şi eo111u· 
ni;..mului ; jnwortnntn inSU!!irii 
idcolodei soclallo;m ului ~l"lin iifJc t'R 

o comlitic rumlnmcntnlă a orlcn
IJr ii Juste a luulci tic l l'ilJ\sforma
re revoluţionar:\ a sooictl\lii : r olul 
tlcl crm imm t ni u rou r lctil.tii s ocia ll'>· 
Ic . de s1111 şi Cloouerulls le. in d l-X· 
,·011nrrn l:enerlllll n Ulrll s .a. R(l~

mmsu1·i <:u ali! mni mipol'tan~. 
mol necesare <;I mnl valomnse in 
cundilllle aoarlliel oe olan mon
dial a unM le-1.e si concen11l c:m
ru1.e cu µrivire Io construqfa socia
lismului sJ la oerspeclivele luolc:1 
revol1,1tiomn:e. şi îndeosebi u ln
lons.iilcărll acllvitlllll c:ercU~ilor 111 
oerlaJ iste. antlsocinliste s1 anlku
tnun1st~ de am~tec in tre1.>1mle 
Interne ale tArllor socîallste. cu 
:scopul dec.larnl de a le into:trc 

de oe d~·umul li.li'. a sl{lbi st inltr-
4iitt 1;pl!rn· i~torlcă de tiH.arlre <'t 11-
1·indu1rll bazate Pt! dreoUHe St c 
i;::i lltale socială. 'l'oate ucesl~ in
drcotălesc aol'cclerca dată. ln dezb;i· 
terii I! olena1·e1 că e.-<ouner..-11 
t1warăsu lul NlcQlnc Ceausescu 1·~ 
01·ezin:a pentru intre~u1 piu t ld. 
pentru no! tt;Jli. un remarcabil dll· 
cum C'n l prOKrll lllll ll C-. 01arcio tl un 
nou ~J impor lt.1.111 monte.n i io llc!;
r!lsurnrcu °<l U li \I CCt!S :S COflSITUCli'-'i 
.;ocleliiU1 soclnlls le mu llil:'lll!ra.I rh·~· 
voii a te ln Komi1nin. ou nmd in Ita -
minâ cu pulere !'oria sl C11le1..a11tn 
ul nclirll s1nn11tke. cl ialec~lce. co11-
secvenl re\·otut li.marc t1le secrctaru 
llll i::eocral al on11udului noslM.l. 
r t1lul ~~ decisiv in tnrnptu!l'ea 1..,. 
x.t!mPtaru a p1-o~rQliicl<>r noai."U'1• <I.! 
c.l~nJltăr~ ~onomioo·i{tlcilală. ln 
hn>ta penlru continuu anrmnrc ro 
!unu> n \'ti.lo1·1lor soci:illsmuJul. 
1>E:nt1 u re!>olnl!et·cw t ermă a mce1 -
r:l.iri lor t~1liu-or celor ce \'Or sll tJ

preascl:i umeni1·en din mersul ei :1-
b iei:tl\•. le~ic spre ·fiitu•il•en un<n 
1 umJ nlB L.. bune Si hUIÎ d reote. rnru 
exulonf.tlU si e-xoloalalori - <;;pre: 
sociaU~ sl comun ism. 
constftuandu-sc inrr-o 

T1Jlrodulfl. 
anall1...a 

profundu. riswros slllnUilcă a 11no1· 
orublcme de cea mai mare ins~m
nubu.e oenln1 cles(fii;urarea procc • 
.'lt,lltl I rev<>luUonn1• rnnndlfil. m n1t1s
l l'ula exount'rc n tovartlsulul 
Nicolae Ceauscscu se insc.rie ca u:i 
d urnml!nl llc ('XCcpj ion a li\ ,·aJot.u c 
lnlcrn:ilional ă, substsnlială ~mlrl • 
butie orie:lnalA lu îmbo~tlr<m too-

1•icl si 13mct iC'l 1 rnvolut .i onarc m11r1 -
dlnle. 

N u pulem decîl :.ii ne mln · 
drim c-J onrlldul nostru. nr!n 
glasul situ cel m:ti au t11 r1zn1. 

n cxprimal (lin nou. cu dt!Oseb1tU 
ro1·1A, prn!undµI silu <tlaşament l:l 
ţt!l u.rile socio.lis mullJ i ~tllajlt lc, 
vdlhlA i;n neiillll>llft co acesten :.fi 
I rlWt1fe. 'Mfll'I uric t'1oc\!t!ntll n ceea 
1.-e i.ru.euannă !\ocw! ·mul, a u<.1pu
c11t'ilii sule de a sulul Iona ui chiu 
suuenm· oruul~mele dczvoltl1ru. J.! 
.1 asiirurn cundllH mai bune tlc 
v1aui omului. anflorlrea oersonnl1· 
t(a\11 umane sinu r l!all:zilrlle imor,•
•;l<lnanie dobjnultc: in ecUflcnrea 
n 11ll urindultl !iilt'htle pc p."minwl 
mi ll;lcl nuaslt'c.'. 

Ln l'cl <.le-al XIV-le-a. Cr.ani:~ .1l 
snu, ca ~i la <:t'\('1.ntte congr<?se şi 
conferinţe Mllonule d ln ultimul 
pulrar de \•eac. oai·udul nosiru '·o
munist se inU1\1şea7_; cu un bîlnn1 
de rem:ircublle lmpllnlrL P e cal1N1 
deschisă de rol'um\ll comunL~ clin 
Iulie l ll6f>, cintl ~..a pus capăt con.
servalal'ismutul ~I şnblon1s.mulul, 

concepţiei „modehtlul unic" h1 edi
fic.a.rea n oii nrinduirj. redindu-se 
oooorulul incn.'Clerca în 1w-001 Uh: 
forte. i.n capncltale:i sa de gindlre 
şi ac\iunc t"E!volu(lonal'ă , RomU.nlu 
n LU'l~<-it fl1.1•u inta-eri.ipere noi şl "nţil 
trepte spre c t.11.mlle cele mul fnnlle 
de progres, bunl\.c;t.aro şi clvillzn
lle .. Din tr-o t:ml s la b de:ivollata., 
.1,:ro-.iodoslTlnlă - ariata 1ovarti.3UI 
Nicolae Cesus<.'Scu in recenl!1 e\.PU· 
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„Este necesar ca în activitatea ideologică, teoretică, 
politico-educativă să asigurăm o temei"ică ş_tudiere a 
realităţilor socialismului, da1 şi a realităţilor capitalis
te şi, pe această bază, să acţionăm pentru a demonstra 
poporului nostru, popoarelor de pretutindeni superiori
tatea societăţii socialiste, a puterii oamenilor muncii 
care au lichidat asuprirea şi ineaalităţile şi îşi reali
zează in mod liber şi independent orinduirea fără clase, 
fără asupritori". 

„Pornind de Jo constatarea unei anumite rămîneri in 
urmă a activităţii ideologice, politico--educative, este 
necesar să intensificăm munca de ridicare a nivelului 
ideologic, a conştiinţei revoluţionare a partidului, a 
tuturor oamenilor muncii, să aşezăm ferm la baza între
gii activităţi concepţia revoluţionară despre lum.e şi via
ţă, principiile socialismului ştiinţific, să dezvoltăm puter
nic $piritul revoluţionar, de răspundere faţă de irifere
sele poporului, de cauza socialismului, de independen
ţq şi şuveranitatea ţării". 

,~Să asigurăm ca toate hotări~ile de partid, toate legi
le statului nostru socialist să fie larg dezbătute iri pa1tid, 
i'n adunările generale, cu toţi oamenii muncii, în ca
drul organismelor democraţiei muncitoreşti-revoluţiona
re, cu întregul popor - aceasta constituind o cerinţă a 
adevăratei democraţii muncitoreşti-revoluţionare, a 
participării întregului popor la conduc·erea tuturor; sec
toarelor de actjvilate, o construcţiei socia.lismului pen
tru popor şÎ împreună cu poporul". 

„Activitatea ideologică trebuie să pună cu put.ere ·În 
evidenţă dezvoltarea dialectică a soci.etăţii socialiste, 
lupta permanentă dintre vechi şi nou, necesitatea înlă
turării la 'timp a vechiului care nu mai corespunde noilor 
realităţi şi a promovării cu îndrăzneală a noului in toa
te domeniile de activitate - aceasta constituind o cerin
ţă vitală pentru dezvolta{~a şi înnoirea continuă a so· 
ci etăţii socialiste". 

„lntregul popor şi îndeosebi tineretul trebuie să în
ţeleagă bine că, de peste 2000 de ani, înaintaşii noş
tri, oamenii cei mai luminaţi, poporul însuşi - adevă
ratul făuritor al istoriei .... au dus lupte grele, cu mari 
sacrificii, dar au avut în vedere întotdeauna atît trecu
tul şi prezentul, dar şi viitorul poporului, al ţăriî noastre 
şi au făcut.totul, şi-au dat chiar viaţa, pentru asigurarea 
unui viitor luminos al naţiunîi noastre". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

ner~ - Rumâ.nin îl' cle~cnit iu anll 
·construcUel ,soohµiNe. $1 lndeosebl 
dupil. Co.nirres\11 ·aJ lX-·lea a1 pa.rU
diilul. ug stal pu'ternlc' ln.dustrht.1-
agrllJ', cu o mclustrle ~ode:rd, de1.
voltatA pe bll7Jl celor mai .noi cu
ceriri ale şUintel sl tehnte:U. cu o 
·al{rlcultu.rl soehUlst:ă in plln pro
l'res". Este ·g~~)>lt de ,1:evela~p,r 
cil fnc;l]Jstrla ·roml}nească PJ'Q:duoe 
în PI'e:zent de '135 de ori mat mult 
declt in 1945. clin ca:re de 120 de 
ori 'după c:::cing.resul al TX-1ea, iat 
produc~la agrJc9)ă a s!)orlt ~e ~O 
ori fatli de _ _,prim.ul an :Q()Stbelic, 
din <.'llre ·de ·s ori mumal <Un 1985 
lncoace. O dezvoltare eaonomico
soc.fa1ă grandl<>asă, fără ;preLoedenţ, 
eare-.1;1 g~t& exmeşla ~ mciţ 
concl·µd@'{ii bi ·m~leJe. '®t4t1 t•n
dustrta.le ridicate. pe imţreg tetno
dul ţA•11·1, în cana:tele Dunăre"IMa
rea. N~ifră şi Poarta All?·4-Ml:c1La
N~yodarl, in v~le sisteme ~ lrl
g;iţfL în· MUe tPOllt1,U'I i;le .ta D1.1-
'llâ:re şi Marea .Neagra. Transtllga
răşanu:J, metroul şl .centrul cl·vre 
din Bttci..LreŞtl, î·n atitea şJ atnea 
ctit?rli ~ f)Oârtîn~mbiemat,h:,pece_tea 
„EPOctt Nicolae· Ceauşe$.cu''. Pe t.~
melt1l acestei puternice dezvoltări 
a forlelor de p1-oduclfe, a bazei 
1eh·nlco-materlale, a amplaSărU ei 
.raţionţtle, a Jnţ~il!il co'l'iti;n1,1e .a 
prop~lelăill socla.llste, s-a aslgura.t 
c.t-eşterea 11econtenl.tA. a venita.Iul 
ruiţjo~ şi, lmpliciţ a nfvelulul de 
t.ral · inater'ial ,Şi spltitu.tll aj oame
n1'1o.r. - ţelul supr~ al po11ţlcU 
pal'lldului nostru. esenta şocletăţli 
S()Clallst:e tmultllateral dezvol tate. 
Şi relaU.Jle sptjale, inţeme1'~le. oe 

noile :reliltii de.· i;>ro,orietate. ·s-au 
transf0rmat radlcal tn anii acestia lU: 
minosi. Dlsµ-unem de o democraite 
nouă; de '·flp superior, <:are .nsjgul'ă 
parlictpa'i'ea cl.a:sel muncl.tonre, a 
lj.1turor Qai;gegJlor mlincl:I Ia co'n~ 
duoei;ea un!Ulţilor economi~, a .ln
stituţlilor şliinfifice1 ~u:Hu:rat-edu
ca:llve admlnistrativ-t.erltoriale, la 
ellll:ioL~area şl i~titltea ,p0J'lticU 
in~teme . şi ~teme a t.i:ril, Ja· ~.im
ducerea î ntreg(i s.ocletăti. „~ţlia.
llsmul se constru1eşte c u poporul 
şl pentru pop.or". !dee-forţil ee 
s~l'Abat~ :i:ntteaga o_petfA ştlih\Jflcfi 
LI tovar-ă$ulu:l Nicolae eea~u. a 
devw.Jt g reaUtnte vie, de 1iecat:~ 
zi. in loale doJlllmille vl~lli nonsfre 
materiale şi şt>trltuale. Tol ceea ce 
s-n " realizat es~ rodul -fl're$C ·al 
respectliril si aplică,rli .neabă\.ule îtl 
vlatii de către :partidul nos.t>ru a 
prlnclpi'llor soclalis:mulul ştiinţific, 
tinîndu-se ~eama de realltă!Jle romU.
ne_ştl uoncrete, de ac~lu:li~ !legilor 
~onomice obiective. de ~fecle.le lf:lr 
toli:·o etapă sa:u alla. Şi este, tot
oda'tA rodul firesc a l opţiunii po
po1•Lil~i no,stru· JPC.l'lt1ii calea socl'a -
1 ts.tă. de d,ezvolta.re a s.6clet'ăţ!l1 op
ţhme de.fll•nlttv.ă, trever..ri bl!lă. ex.~l
matii llil mpede cu peste patru derenU 
în ul'mli, cind, ltreoîndu-se . la inu
Hona1J1.area prlncl,Pâlelo1· m fjloace 
ele prod.~1cţie, s~~ lfch~<la.t pent1!\1 
totdeauna ·orinduirea capitalistă, cµ 
i-i:ttreg cortegiul ei ide . su:ferinte şi 
lnegalltă~i. de e~1'1o&tare st asu
prir·e. 
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AI n aeest !OODtext, ţlni.nd seama 
$1 .de acţualele imp~ejurâ1,l 
e.~erne. datoria noastră. a 

z.ladstllor. a lucl'ăloJJilor din presă. 
ca de a:ltmjntert a tuturol' ~thr:ib
lilor din domeniul muncii · iaeolo· 
~ice. este de' a ne per.feoJfona me
reu actI.:vJtalea. a .deveni un ! ac
to.r tot mai acUv. o :Corlă tot 1nal 
"Owtern1că in uni.rea eforturilor tu
tm·or •oamenilor muncl'I ocntru in„ 
Lfi;ptu.i'rea n.eabăLută ' a orol!.ramelOT 
de dezvoil:a1'.e economko-soal:aln a 
tâ.rii. ..Presa. radioleJevhlunea. toa
te ml.lloacele de ·informare ·in masl 
- ar:â ta tovar.ă:su'I N lcolae Ceausescu 
in expu.nerea orezentată la recenta 
plenarii târ.eita - trebuie sll· si oer
fe°*1oneze continuu activitatea si 
să albi un rol mal tmoortan.t ln 
bun·a inf, r.mare st inteJeirere de cli:
lre intrqul POl>or a. problemel or 

· comple~ ale dezyoJtării cconomicu
soalalo st poOUco~ucativo. a oro
blemelor ,s ltuaijeJ lnttirnationale". 
Esle l:limQede . afi. ori:V1ndu-ne cri
tic şi autbcrirlil.c adrt11rJ.tatea. V:Qm 
constata că sint~m m'tilt da,lorl' ce
rlntel ·il~~i caHlă~i SUQel"ioa_re a 
nu.bllcl$l1CJ1. '[a fr~P..ul . sa P'IJllem 
c11 .n;iai multă putere ~n e:videntA 
1:011\,a soc.laiblsmulhi.l ştlinţlft-c ·revo
luliona'l". demonslTind cu antumente 
conc.ţete. oetttnen.ţ ~ âllit.tlrJ ~e 
cel'elalte mllloace ale actll\r.itătil 
Idealo21ce. ttIBretlce sl oolltlctr'edu
catlve. - .suoerJoritatea· soelalls·mu
lui, ~oblliniină 'C,ă" n'l.i:rn.li! :ei l1epre
zi'n1tă vi lţotiJl ~i:unJinos. 'de ~U!l'illstare 
şi ferl~;e. de ili~berb8;ie Ş1 pace 
a.l i·ntmegili omcmtrl, cA. V•iatorla 
SR. Ln'.dtfer~nt de obS!in(1dle, este 
de 'Jleh1~-a·turat. ~;ă1 mal devre
me -Sa-li.I rila!. it;i;mu, ~te po
poarele vor -păşi pe ca'lea ' so.Cia
Jismul ui. Totoâat.li. se imntme com
bal:e,i•ea mal i>uterhlcă a · ~rindulrli 
ca.Qi:lA]lste. dezvăl1dr.ea ne-crutăloa
re a racilelor si tarel0r saie. exol1-
cind des<?his· eititori!Qr. îndeosebi 
celor tlnettf. cii aceas1ă amndult~ 
i.ntelllei~ţji· oe exol.oatare si asu
orlre. este condamnată isloriceste 
la oieire, 1n soi'rituJ tezelor :)i a
orecle1~lor tovaliăsUh.11 N·1colae 
CeauŞescu. să ne s0o1:~~ cqmQat.i
vlt;atea fat'ă de limdintele si l!o.n
ceot!Ue reactiona:re.. Clll"C nea'2ă -so
claj.lsmul ca orundufre si slslem. 
t'?lu1 f?Oiltlâ si ş0;elal al cla'.s.el n:i.1t·fl
c1toare. al parlidill.ui e.i unic r .e
\loluflonar. 1U;Dia de clasă. ormcesul 
ireverslb11. leale. obiecU:v al lre
cerl~ Pe la ~ol.htUsm iş socfaHsm . 
Sli ~ulm .atlitudl:he .Jetmă. ri~m,p~
eată .fată de teorUle retrottrarle. s:n,
tlSI>cialh;~ . .şi !Mlticomun»;it.E:, fată de 
or.Jce inoercărl de denngil'a~ şf 

dtis~bUlzare a lă11llf>t ~oCiallste 1n
d!~i;cnt ·sub ce . j1nveUs s-ar, 1>re
;;ent;a ele„ Cancep(;!He refo.uml&te -
tot mat. des 01·on1Utafo într-o Rm1-
mită o·resA, sl nu numai ln Occl
denţ - pi;lvind 1:>lurallsmu1 oti1.i.
tic. a~lll:-zisa „economie de oiată "· 
„avan~weteu re:oirlviltl.zilrll si făd
mităi;il proprletă'fl:l soci'all.!ste. nece
sllţatea ,.<}~~eo!ogi~1·i1" 1relapintlr 
ln~al·ianale, p,r~µm si alle1~ 
Sitmnla.re :trebuie <Jombft:tute. l'ilJ:ă 
m0Ila]a meTle, an1tî!ndu-.qe că, 

„Să punem cu putere în evidenţă, in activitatea ideo
logică, teoretică; politico-educotivă, superioritatea siste
muhri democraţiei muncjtoreşti-revoh~ţionare din pattia 
noastră - unic în felul său - necesitatea perfecţionă• 
rii continue a întregului cadru democratic, creşterea 
rolului maselor populare in întreaga viaţă economico
socială, îmbinarea armonioasă a activităţii orgqnelor de 
stat cu organele democraţiei muncitoreşti, socialiste, re
aliiind un sistem unitar care să garanteze înfăptuirea 
neabătută a programelor de făurire a socialismului, de 
ridicare a nivelului de· Jrai material şi spiritual al poporu
lui, de întărire necontenită a forţei, ' a independenţei 
şi suverai:-ităţii României I". 

„Să educăm tinere.tul şi poporul nostru in spiritul pa-
1

1 

triotismului revoluţionar, al dragostei faţă de patrie, al 
hotărîrii neabătute ca în orice împrejurări să fie gata 
de a ap'ăra cuceririle revoluţionare şi socialismul, âe a 
face totul pentru ina,intarea neabătută a patriei noas
tre spre cele mai înalte culmi de progres şî civililaţie I~. 

„Activitatea teoretică, politico-ideologică trebuie să 
11 

pună cu putere în evidenţ(I marea importanţă a soli
daritaţii şi colaborării internaţionale~ să contribuie la 
educarea poporului nostru în spiritul prieteniei şi soli
darităţii cu popoarele ţărilor socialişte, cu partidele co
m·uniste şi muncitoreşti, cu toate partidele şi fo~ele care 
se pronunţă pentru progres şi doresc să contribuie la 
soluţionarea problemelor complexe în interesul tuturor 
naţiunilor, al colaborării şi păcii internoţionale11 • 

„lntreoga activitate politico-educativă să dev,ină un 
factor mai activ, o puternică forţă revoluţionară care să 
lumineze calea întregului p·opor pentru înfăpt•uirea pro
grgmelor de dezvoltare a pat'riei noastre, de ridicare a 
bunăstării materiale şi spirituale, de înfăptuire a visului 
de aur - a comunismului pe pămîntul României 111

• 

„ln actualele Împrejurări internaţionale complexe eşte 
o necesitate vitală ca activitatea ideologică, teoretică 
şi politico-educativă să pună cu putere în evidenţa for
ţa socialisml(lui ştiinţific revoluţionar, să demonstre1e 
şţjinţifrc că numai şi numai socialismul reprezintă viito· 
rul luminos, de bunăsta~e şi fericire, de libertate şi pace 
al întregii omeniri şi să demonstreze că victoria socia
lismului, indiferent ce obstacole se ridică, este de neîn
lăturat, că, mai devreme sau mai· tir1iu, popoarele vor 
păşi pe calea socialismului". 

NICOLAE CEAUŞESCU 
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preluate din ar&?nalul 1cleolo-
gie1 burghe7.e, acestea ple-
clea7.li de fao t ocntru rein1oarct:rcu 
la capiiallsm. la exo10,1Larea si ;1-
l.>Uorir ea n·rnsclur lari:l ooou lu re. O 
atttudlne ma1 ho~ritii şc cerc O· 
doot.atâ si fl'Hfl de difel'ilele 111n
nlfest.arl natlonaliste. sovlne. anll
seml te. subliniindu-se Limoede 1us-
1etea Poli ticii naUonale a oartlch1-
lui nostru - as11!:u l·area deolinel c 
llali tăli in drcoluri centru 1011 C!!
tăt.enil tării. 

Constien ll de Jocul lur in f ron-
1,ul 1deoloi.!1c. de menirea lor t:a 
acUv1stl de 01n11 Id . 7.larlslli (i j 11 
oresil. sl de la l'l\dlo~elevîziunc is1 
asumă le.eamlntu l solemn fa lfl de 
oarlld. de secretarul său cener.il. 
de a ii mereu ornmoto1·1 ai no11lul. 
al onlnlilor tnalnt.aLc. ai soirltului 
critic. soorlndu-st mereu contrit)u-
1 f n Ja formarea omului nou. cu 1111 
Jar~ 0rlzont st u lcmeinicii cultu1•ft 
oollticâ. şUiruWcă sl ptoresionuhi. 
c1)nirtrucl,1i· consllenl al .socialism ..i • 
lui s;I c1Jmun lsmulu1. Sâ !accm asl
Ie.l tot ceea ce depinde de ncii 
centr u ca inlre:u~a ore.să d in la ra 
no:ts1rJ sr1 se consUtule inlr-P t•J\ 
mai vie st mal atrii~Atoare lr1bun11 
de· dezbatere oolîtică. ideoloekn. d~ 
reClectar e a oolnlel maselor. de 
or9uagare convl!li!i\loarc a oolillcll 
1nteme si extern" a oarticlului st 
s tatuluj Jloslru. 

A. 

I n almos!era de ouiernid1 e
rervescenl.â polillcă oro'orle 
pr~ătirii suoremului rorum 

comunist d in no1l?Illbrie au avut loc 
in ,qceasta lW1ă sl aHe evenlmen\c 
cu o oroiundă semnifiea\ie poll
lldl. de am:a,ilwe revotutiona11ll a 
intre~ului oooor oe calea oroicn„
suJut multllatet'<!l al oallfoi nons-
Lre sociaUsle. · 

Un moment de reforl111ă 1-a rt'
orezcnta1 în această onvi nt.a olcn.1-
r a ConsiJiului NaUonnt al Sliintcl 
s i ln"Văl-ăminlului. ale cărei lucruri 
s-au d~ftlsura t. in cursul zilei etc 
:n Qetcmbrie. sub oresecllnt Io 
tovarăsei acmdcmiclnn doctor ln~1-
ner Elena Ceausctscu. membru nl 
Comitetului Po litic Executi v ni C.C. 
aJ P .C.R„ orim \'lccpl'im-minlst.ru 
al 1:uvernulul. oreseclinLcle Consl
liul11i Na\.lonat aJ $liintel si ln\'u
tfimintulul. Eveniment slllnl1fic dl? 
mare insemnă lale in ''i.ttn. poJlticlt 
sl socială a tării. olenru:a a e.vide n
Uat că. in cel apr1mo.e 4 ani cMc 
:\U l~lil din actualul cl nclnal. ce1•
celarea stiinllflcă si-a so~uil con
siderabil acortul Io renlizarea ore
vederilor de olan. la nerfectiono1·ro 
or@nizădi si modernizării lulurur 
ramudlor economle-i nationale. lu 
cresterea nivelului tehnic s l c:ili
tatlv al orocluclie i. Aeeasta n ac
Uonat. de asemenea. oen1J·1t H\1'$!1-
rea bazei de ma:ler ii orime sl ma
teriale. centru aiil~urarea lchnult)
ldilor necesare recupel'ilrii sl vall\-
1·mcărli malerlaleltir refolosibile. 
Au fost elaborate si aolicate noi 
tehnolo~i i. care au condus la re
ducerea consumului de enercle. 
orec.um sl la ounerea în valuar<.> a 
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unor SUl'Se neconvenllona le de e
nru"J?ie. HeJieiindu-se in olen ara e
xistenta uno1· neimolinh-i. oart1ci
oantil lu dezbateri au subliniat ne
cesHnt.ea unei mni outern!ce Dllw 
C{i.Uă rl a lll Ull'or celor· c~re isi dc.~
!ăsoară acfrvHa lea in cercel.ircu 
slllnl i!ici1 sl in oromovan?a oro
gresuJul teh nic. 

Cuv1nuu·ea lova1iisel Elenu 
Ceausescu. rostită in încheierea lu
c:-ărUor ole.nare!. s-a constituit in-
1 r-un adevărat oroi.:ram al acuvili1-
1 ii v1 itoa1-c.. Qr1n <Jrien1w·1Je 11•ic.at.! 
cercelurl i stll nLlflcc s.l lnid nericl 
Le.hnoli:>iute. invl\lomi:nlului sl oro
i:âlirii tortei de munct1. S tniclun11e 
oe orinciohlc fu ndamentale ale oo
lilicll oart1duJui de edifjcare a so
ciauun sociallslc multUaleral Je:t
voltale. orientill'lle orecls · formul u
t :? pen1ru .rtecare domeniu deschid 
noi oorsDcclivc creşterii cuntr1bu
tlei valot"ice ale slllnlei si l 11vlitC1-
mintului lll l năllu"i·ea ,oatrlet oe 
noi lreole cip ot·oi:res St c1vi liz.1t 1<;. 
„Ccre,e la.i.-ca stiin tUk:l - sublinia 
tovarăsa Elena Ceause.scu - trr·
buic să-ş i suorcnscă aoortuJ Jo 111-
răp lnirea obiccUvelor strnlerlct 
privind dcZ\•oUa rea intensiva a c
conomfoi naUonalc şi l>rci;câllrca 
cadrelor n ctcsa,rc. realizarea unei 
noi calitilU n muncU si vicUi in-
1 l'Clfului 1>01>or". ceea cc lmmint! 
o~·ientarea acesteia „ht dirco1ln 
transpunerii t erme in viali a oro
a-ra DU!lor de onranlzaro s llJ11tiCică 
~I m odernizare a Producliel 
programe care 1>riveso. de rapt. ln
lr~a tWlh•ita(c economic4 sl so
cialll si de <'arc clcpiTidl.l. in mod 
hot!frilor. rcrulznrc.a in Jnmc ' '0 11· 
dlUI n luturor prcvcdc11ilor tlc 
olan '<. 

lntr-o imoreslonan\f1 uni lat~ de 
cuget sl slmllre. oarliciuanlil ln 
olenaru au ndoolal o holil.rir:! in 
care se e:'(or im(1 adeziuncu lor 
\'ibrnnlă la oroounerea or1vincl 
realoireraa tovari'isulul Nl\:olal' 
Ceauşescu ln runclla :;u0rem~ de 
·i;eoretat l!cnoral :.ii uartktuhu.I . u.
deziunc cc reorczinl f1 sl t'ea!h•mn
rea ammia mcntulul lor solemn ele 
a oar ticioa ncml li oca la făurl~o 
n oii Istorii a n omânit!l sociaiist0 • 

- Ne an~ajăm in fat a ooTiduc:ătoru
Jul nm:fru iubit - se aniui în 
Hotnri r e - iill Cncem lotul Pt>nlru 
r.a :ttib conducerea partidului si suh 
îndrumarea permanentă a tov.art\scl 
Elena Ceauscscn. 1>rcsed1ntclc: Cvn
s iUului ~aUonal al SHlnteJ s i tn~ 
vlllimintului. 11avanl de renume 
mondial. miUlant de seamă aJ i>nrli
dului ·s i s tatului. să dondlm că 
stlinţa şi şcoala romănească indrep
tlltcsc înalta încredere s l Sl>rUinul 
ce le sini acordate. act-ionind non
lnt prouesul si inl lotil'ca ootr lel 
noastre soclalls le. oeotru triumful 
.soolalil;mulul ţi uomun'ls:mulul oe 
pilmh;ituJ României" . 

Î n .acelaşi cllm.sl construcllv. 
enLU7Jasl, plenara Cdns lllului 
Culturii şi Educaţie.i Socia-

liste, ţinută in ~iua de 23 oc
tombrie . o oferit cadrul cle-
mocrati.c pentru analiza e.'<1-

g~lă a modului ln care acesta 
st-a desfilsurat aclldtatea in11·-un 
domenfo atil d e imoorlant a l con
s11·uc1ici socialiste. s t.abillnd lei~· 
udată şa'rc!nlle co-I !·evin ln lt.1ml-
1.1a docurnem elor oro.era1~qtlce mm
ttu cel ele-al XIV-Jea C<.ln~!'C's ni 
oarlldului. A Iosl rellclatil s1 .::· 1 

acest orilcf contrlbutia excelJlionalH 
a tovarăsulu1 Nicolae Ceausei.-cu Ja 
d':'.tVoltarea culturii socialîsle !nlr-u 
corelal1e armo111oasii cu intrce oro
ccsut d"' cdrncare a soclelilul 110-
cialiste mullilatorul dezvoltnte. o~ 
1wlncip11le r;>alrlollsmwui sl tima
n lsmului revolutionar. :De aseme
nea. au !ost e.'<arlmate cele tl\81 
alese senlimente de resoecl sl con
sideralle Cal!i de tQvarăsa EIW13 
O!au.ş<>scu, pentru întreaga sa acl~
v i tate stlintlC1că si ooUlică. oentru 
contribuUa aduSâ la oerfecllonarcR 
continuu ~ muncii c.olltito-ldool"
~ice sJ cullural-educatlve. .l?l<!na1•a 
u adoot.at. in inchc!ei·ea lue1:ări lur 
so le. î ntr-o atmosferă de outero1că 
angajare pa'Uri~lcă, revolu~ionară 
~ holărire orlvlnd re~1lel!t'rea 
lovarnsulur NICQfae C?ausescu. la 
cel de-al XIV-1c~1 Con:;u-es. in J.Unc
tia de sec1·ctar eeneraJ al oorlldu
lul. rca r!rmindu-st?. lot!>dalii an«a
jamenll-11 oamenilor de cultuct'I de 
a-sl indcol.lni. la cote vaiorice su . 
oerloare. sarci11llc ce IP revin, con
tribuind iot mal acuv la Intnot..tr
rea ooliticii onrlldutui nostru d~ 
!ă~ :i. c.-elel mai umane soc1elătl. 
social ismul si comunismul. 

A doua zi după inchei~l'ea lu
crărllor olenm:ei llil'~i te a 
Comite tului Central. ta i d 

ootoonbrfo, n irvut IC>C, şub ipr~tlln· 
t la tovarf1sulul N lcola e Ceausescu. 
plunara Consiliului Nutional al 
Frootulul Dcmocr neici s i UnitAUI 
SocJalistc. Dc!;făsurindu-si lucri1rllc 
sub semnul deolinci ndez1uoi a lu-
1 uror calel!oriilor de oamem ai 
muncii fală dP Lezele 1si onenlii rlle 
cuprlm;e în expuner ea secJ-etorutui 
general ~1 1 partldU'lui la t>lenara 
h)J;gllă. i'llal l'Ul fbMlm ~lentt\
cnitic <1 paL e.-<presle voin~e1 ce
t ălenll<>r de pe iatires cuprinsul 
ottlrîei de a act iona. slrin11 un11 i 
în jurul oartidulul. al secretarului 
său ~ener;ll . in directia contlnuurio 
ncabătwe a amolului oroce.'i revo
lulionar de ecfl[icare a noii 'lO
ciet..'it l. a de.,,voHărll mu1ti1aternlc a 
tării oe calea socialismul.ul. 

Relevind insemni\\atea deosabil<L 
a n toieclulul P1•0J?ra rnuJ11j-Directlvă 
si Tezelor oen1ru Con~rei;ul al 
XIV-iea - in elaborarea sl run
domentarea cltrora lovarăsul 
Nicolae Ceausescu a avut u n 1 ol 
determmanl oarticloanlil 1•1 
(Jezbnlerl au re:leval convlnl!illor 
că obieclivele sl linii le dlrectonre 
Privj nd dezvoltarea \'tCOnomico-sn
cială a tâlii, 'J)rlnclpl ~te pollitice cc 
le călăuzesc sinL de -nntur;"t !'<l. '11:1-
irure soorlrea fo continuare n n
V1,iliei Mtionale. influritea ma I ou
t ernicii a s 1lintei. ilwâtcimintului s l 
culturii. Proi?resul accelernl sl mul
tllnteral al patriei. fnlT-o \man11n l
tau~ imoresionanlă. plenaru a ndnn-



tal o holărire cu orivire la re11lc
r::erea Le>\•arăsului -i~koJae Ceaus..ist:~. 
Ja Connesul al Ă"'IV-Jea. in funcl1u 
suoremă de secretar l!eneral ni 
partidului. a d oollllc ce rcorclln
tll cea mal sîgură goo.'Un~ic a inrnp
tulrli cu succes a obiectivelor cdlCl
c;1rl1 :mdallsmului i;i comunismului 
oe oii.mlnltll Româriiei. 

tn tncheferea 1i.lcl'ărilor plenarei 
lnvarosuJ Nicolae .Ccnusesou a 
rostit o import.antă euvtnturc. sut.J
linlaLil de oal'licioanu c;11 vil si ou
t~1·nke ~clauze. cu indelunl.!i 4r;1l1? 
ş1 ovaţi}. Conducal,oru;t pal'Uch.llul 
~I ni jurii a rel1efJt. odntti mal 
mulL locul oe cnrc 11 ocun:1. in „1:;
tcmul nostru democrnlic. Frontul 
Democraltel sl 1Jnitălil Socioll~le. 
loale orllanismele sale. or1mnlznl1ile 
de masă si obstesti. cooocralistc. 
Ontani,zaţia Domocratiel st UnHr\UI 
SnciaJl5te. lcmle ~alel'!'.orllle soc1nlc. 
i?Htll.Jslv cuJlela reUi!ioasc. .Oe Io 
l ribuno inallulu1 forum a r1111un11 L 
vibran t chellli!l'ea ndr(!:mlli dl! 
marele nostru fonc1ucâto1· : .. Tofl 
cei care-şi iub~ uouorul. tmtrln. 
indiferent de. nalionalltntc. rare ·u 
simt cetA(e.nJ ai Romănlci socJaJls 
te. • lrebuJe. fo deplinii. unUatc. să 
aclloneze ucntra a crea. pc uiUnin
luJ Ro mâniei. cca mal dreaptă :.>o
cictale. pentru a ashrura oooorulul 
nostru un inalt nivel de clvlllza(le, 
de viaţă maf.lrială. 111 s Dlrllual l\. de 
bunăstare 111 fericire si - r epet 
din nou - ucn1ru a aslrura intot
dcauna intcJn'ftate:i, incleuenacnta 
s l suvcranimlea Romilnlcl ! '~. 

I
"" n aceeaşi zi. sub semnul şi 

1n lwnina 'tezelor. idei lor st 
orientărllor cuprtnse tn expu-

nerea •tova.r3şului NiC()1ae Ceauşescu 
la plenara '.lă.rgiit..~ n C<>ml·l.elulul 
Central al partidului. s-au clesCăşu
ra't, tot în Capitală , şi lucrArlle plc
nareloT collllillllor oamcnUor muncii 
romlnJ de naţionalitate maghiari şi 
germani. Participan.~ii la dezbuleri 
a~t dat 1tlas înş'llelor senllm('nte da 
slimll. pre~ulre i;l iierbinlc rec11.lhf.it;
tlntă oe care le. nutresc fv1t·1 de 
lovarli:sul Nicolae Ccausescu. condu
ciit-Orul lu.bit al oartidulul sl stu
ţulu! nostru,. pentru .neobosltn su 
nctivlt.ate cons.aerată cm,1zei l(ene
rale a şoclal1smului si oăcil. in(lo
nrll multilaterale a lării . intclev.e
rll şi colaborării inlrc tonle oo
ooarcle. Dind 11.las volnlel oameni
lor muncii de nalionnlltatc maQ.hla
râ şi ~ermană. cele douli olcnarc 
au exprimat declina lor adeziune 
ocntru re?fllegcrca j.ovarnsuh.ll 
Nlcoln•e Ceausescu. la Cnmer,c:,ul n I 
XIV-iea. î n suprema runellc cla 
:i;ecrclar ~cnettal al oanldulul. a
censl.n l'no1'e?.enUnd aaranlla in Clfo
lulrll i;n!irete1Qr obieot lve de de-l
volt are mul lilateralA n · oatrle1. <Ic 
inalntare a naliunil române sere 
comunism. 

S ub aceeasi. oulcrnicli 1morcslc 
a magistralei expune1 i a 
mult iubitului noslru condu-

cil Lor. s-au desfăsurat. in cursul li 
lei <le 27 ocţombrie. în prer.<mtu 

tovarăsuluJ Nicolae Ceauşescu, 
secretar iteneral al PartiduJul Co
munist Romăn. oresedlnlele Reou
bfidi Soclalislc Romunia. lucrarilc 
sesiunii a zecea a celei de-a. lX-a 
lci;i&laluri a !\tarii Adunări Na
iiunall'. 
S~uinea a clczbutut s1 aorobal fa 

unanimHatc raportul ~uvernulul 
privind rcalliarl'a ulanul.ul natlo
n.nl ~ic 110 primele 9 luni. mii
l>Urlle pentru indcpllnlrcn prc\lcdc
rilor 11c t.rhncslrul IV (;i inlrClt'ul 
an 11)89. precum :;I uroirramul prl
\'lnd autoconducerea sl auloaoro,.-t
i.ionarca pentru :LSigurarea bunei 
upro\'izloni.rl a populaUe1 cu oro
dasc aJrroalimcnlaro sl bunuri in
dustriale de consum oe anuJ 1990. 
Hotărirtle .aQool.ale re!lecttl ore<>clt· 
parea const.antă a oartldulu] si .sta
tului nostru oenlru realizarea unei 
eficiente ridicate în toate dome
niile. oe.ni l'U a1>lc:ura11c}\ bunei a
prrwlzlonărl. n oooulall.ci. nentru 
ridicarea contin1.11i a cnllldtll vlelli 
Jntre~ului .nostru O(>oor. 

Sl oartlcipanUI la d!!-1.batertle aJn 
Plenul sesiunii M'arli Adunări .N-u
tfonale s'l-eu exprimsl nelărmurlta 
bucurie. toi.ala lor adeziune la 
Hotărirea orlvlnd renleaerea in 
runct1a suoremă de secretar acneraJ 
al oarliduJui a celui mal iubi t uu 
al ooooruluJ. oromotor neobosit :ii 
indeoendenlei sl suveranlllilll 
României. personali tate1Proemîmervtă 
a . lumll oolll:ice contemoorane, 
marele Erou al răcit tovarnul 
Nicolae Ocau.şescu. 

N e mai desonrle ou.lin Limp. 
de 1stonca zi a deschld~
ril marelui ion1m al co

munisll.lor romOnl. Partidu] sl 
intre.J?ul oooor se oreaătesc sâ-1 
intim.oine cu noi si lmcorteme 
t'eallzări. in toate domcnlfle de -ac-
11 vitate, realluhi Jarg refle-c:tale în 
r>resă. la radio şi televizlu ne. Avîn
tul ~i insullc~lrea cu care .oamenii 
:;int a'llgaja{I în lindeplinirea ~arcl
nllo1· l:~vor$isc dln convingerea lor 
re1imă ai!. n o1,1l c911gt·cs al 'Partidu
lui are o deos~l)t I.A insemnătate 
pe.n~ destinele noastre, ale celor 
d~ âs'Uizl, dar şi pentru de.stl~le 
celor ce vor veni după cnol. Sporind 
necontenit irllmurUe de producţie. 
c.1ln.sncrindu -şl erorLurile. enet:f!i.a 
şi capacitetea rldlcllrll nivelului 
tehnic si callluliv al produselor. 
imbunătăUtll eficiente\ economlce 
- corespunzător etapei ide 'dezvol
ta re inlenslvd pe c.arc o 6lriibatem, 
- fiecare lnt reorlndere. fiecare 20-
)ecllv munclLor.~c eşte holăril i;ii 
r~po.rteze fllU,lrelui C'Qnim ~,nd~ll
nlr~ in.f.egrală a planului pc aces.t 
an, 'la toţi f'ndlcalorll, în IJ)rimul 
ri'nd la export, de realizarea că
ruia deplnde m mare imăsură pro
gresul fa continuare al economlei 
noastre nntionale. Aceea.şi hol.ări
Te, a~ .angajare entuziastă sint 
proprii şl oamenilor muncii de Ja 
sate, ~ zi de zi. raPQrlew.ă ŞU~
cese l'e?Tlnrcablle tn stringerea re
coltelor din ace.st an şi lîn pregă
tirea celor de am.li \'l iţo1·. Rea\izin-

du-se o oroduclie de oeste 60 mi
lioane tone de cereale. anroat>~ 3 
tone de cereale oe eap de locui
tor. se ponte SllUne - asa c.um o
orecla tovarlisul Ni.colae Ceauşescu 
la marea adunnre o.ooulară din mu
nicloiul Brăila. consat>ratil ,.Zilei 
recoltei'' -. că „ io domeniul oru
dueUel vellelale. in acest an. oind 
am aolvcnwt ..fS do. ani de la inlih'
tulrca rcvolullcl d e ellbofarc su
cltilll. şi na!ionalll, antifascls1i1 sl 
,nllhnpertaliHtl şi cînd am săr
bllloril n de anl ele la trecerea la 
<,onslruclla. soolali&U am realizai 
d e fapt oblectlvcJe nou revo
lutu a1rrare''. tn insli tulille de 
invAţămint. de cercetw·e 1:11-
int îflc{.i. de cultUTâ. lnlPlec-
tualHalen slujeşte eu credlntă 
interesele poporului. fisl Iace cu 
responsabllltal.e sl !jerblnie patrio
tism datoria. avlnd un rol to.Ir mal 
l mp0r~ont ln produetw malerlnlă 
şi .splrllualil. !n ~ntreaga viată po
lllică şi &QClală .a ţării. Aşn(lar, 
fltunt>nlJ m1,mcli de la Qr.aşe şi Sc"IJe, 
Iâră deosebire de naţionalllate, 
munceq: umllr la U1llilr şi aoţlo

nea1.a in toate sectoarele. tnb--o 
dep!lnA unitate. pentru Pt'Ogresul 
cconomico-socta:i a l României, ani
maţi filnd de deplina lor convin
gere in juslelea poJi,ticH partidului 
comunist. in trlum[ul Idealurilor 
soclii llsmului şi comunismultil pe 
păminlul nostru .strabun, şlHnd 
bine că iaproplatul Jorum '<lomunlst 
repre?."lntA iinci1 o verigii, 1ncA o 
t reaptă T>e drumul spre IJ·nalt'\.ltl'. 
„Reallu'b'lle de pinl. aoum, progrA
mul de largii verspecti\lit eare est" 
dezbitut in partid ei de lntreguJ 
n11por - nrli~ tovarăşul Nlco~P 
Ceouşeo:cu - ne dau innedere el 
vom obUnc şi Io decenlul urmlUor 
noi şi noi reallzilri remarcabile, dl 
vom tncbnla. m Unit generale. ln-
rdptulrea Programului partlduh1I 
11c fll.urlre a jţf)cleil'il i;oofalfJile 
mulUlaternt dezvolf:ate. Bornt'mla. 
in nnll 2000, se va atla ta un lnatt 
•llve1 110 clc~•o1tare econom.tel. 11lf
lnţUlalh culturali.. Poporul nosl1r11 
' '" demonstra c:l\ '- actionat. cu ln
h-caga rl.qmndere penlna rtmtlr.a
rea nlbulnţclor sale de bunllllat'c. 
" visului de aa.r - a comunl"l
mulul''. 

GnrMl al imoUnirii :icestui v1~. 
marrlc rirhited al Romiutiel de a;d 
:;I de mline. cu neasemullele el 
ctitorii. cu viata "JlotJJI ce o iril1m 
l'sle Partidul Comw:Ust Român. in 
frunte ru i;ecretarul :;Au ~eneral. 
lnvn.rlisul Nicolae Ceause.c;cu. 

t mi:ireunl\ c~1 I n~r~~11) noi;(ru 1')0· 
pror. ziariştii tl.orolhilel spcla\!\.tc 
nrlv~r. ClJ tncrrdere viitnrul 11i vor 
f ncc tot ul. Io tntl'eal?.I\ lor ac~lvl
!Rte. nenlrv tnfiiph.1lre11. oblel:Uv~
lor stabilite la nlenara lăralHi. sl 
IR aornnl:rlul fon1m s uorem -
Cnnar~\11 ni XIV-iea al oartld u111i 
-. !>oorlndu-Pi a.o;tfel contrlbuUR lri 
r!iurireA orn~rnmelor de dezvolt-ir ... 
multllAternlil n oatriei. oro1tr11ml' 
rr vnr ini-crle nalria no1urtrll. n' 
nnl lrcmlr. i;,mrrin:\rP de. oroeur- si 
civlh7.:il lt• S<'!Ci t11ii1tfl. 
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În pregătirea Congresului al XIV-iea al partidului 

Adunările de dări de V seama • SI 
' 

alegeri 
" ID organizaţiile de partid--

moment de V seama " ID viaţa redactiilor „ 

Adeziune unanimă a ziariştilor comunişti privind 
realegerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU 

in 1nalta funcţie de secretar general al partidului 

ln pregătirea Congoosului al 
XIV~ea al partidului, pe in1reg 
cup i-ln.<>ul ţărl 'I .s..;au desfăşurat a
dunlrllc de tli1ri de scamă şi aJc
•eri ale organizaţiilor d e baza, 
după care au inceput Qonferln jcl e 
organlzaţlllo.r locale ale pa rtlduluL 
Acestea au iavut şi continuă sâ 
a:ibă loc in clunatul de puternică 
angajare a oamenilor muncii, a 
initregu.Jui no.shru pop()r. de .a in
timpina cu rezultate deosebite in 
toate dome niile acUvllăţH econo
mico-sociale aprop1at.ul mare fo
rum 'all comunlşt.i.lor 1romănr, menit 
să intre in istoric dN!pl Oonirresul 
viclorieJ sociallsle, al lndependcnlei 
depline. eeonomice şi politice, a. ţă
rii nonstre. 

1n adună:ri, cornw:şlil şi-au ana
lizat cu lemel.nlcie actlvt·tat.ea, nu 
ev iden I lat rruuiJe in! â p Lu.i.ri do bî n
di te de JX>pOru1 rnosll'l•, J•rideosebî 
dtn 1065 incoace, s-au pre<>cupat 
lndcaproape de perfetjlonarea 
muncii poliUco-organizalorl~. ide
<>logiiee .şi cuaitural~ducatilve, au e:. 
valuat oriblc şi au!ncri tlc 1-e7.ulla
t.ele obţinute de la al.egerile ante
rf<>?re şi, in peRij>ecliva mă.1·eţclor 
obiective pretlgunaite în proiectul 
Prog·raml.lllul-Dil-ectlvii şi i;n 1'e1,ele 
penbru Congres, au ve.nrt cu ini
t~tive si propuneri izvori t.e din • 
p ropria loo- gindirre ş! elt'~1,i en11.i. 
au e1.aborat şi adoptat hotărirl cu
prinzătoare. inclui:înd clii şi mă
sum capabile să pună mai bine în 
valoru·e pot,enţlaJ.ul de cnre dispun 
co1ecllvele. lor de muncii pentru a 

8 

da noi .sirlilucirl chlpulul iuminos 
al pal1t'iel no~lre socialiste. 

Faptele demonsf..reazll convlnsu
lol' di adunări'le şi conferin\ele 
pent.ru dări de i;eamâ şi alegeri 
au re1>rezen.tat - aşa oum a cC!l"ul 
~cc:re.taruJ general al parllduh.1;1, 
tovarăşul Nlcolae Ceauşescu - „o 
put~rnlcă manifestare a ror1ci şi 
unltiil ii partidului, garanţia s upre
mii. a rcallzi\r ii programelor de 
dezvoltare economlco-soolată. a in
dcplinlrll in cete mal bune condi
ţii, de către partid, a rolului !lii.11 
de ce.nl..ru vital al intregli naţiuni . 
ele ror1~ politică conducătoare in 
toale domeniile''. 

I.ntr-o impreslonanvă unitate de 
gl·nd, de si mţire şi de volntă, dind 
cxpl'esie ce1or mal alese sentimen
te de st imă şi preţuire, den~Armu
rit,ă drugoste şi <recunoştlnţ~. ţoţi 
c:omunlşlli şi-au declatc1t deţ>llm1l 
lor acord cu istorica Hatăr:ire a 
Plenarei C.C. al P.C.R, din Iunie 
a.c, c f t, la Congrc.o;uJ ul x,IV- lea, 
tovarllşul Nicolae CeaUŞtlscu s ll fie 
l'caJes in SllJ)rcma fun clle de secre
tar general al partidului, chezăşia 
sigură a inaintărll hol ilr lto a. U\tlf 
noa.şh-~ pe dnunul !foctallsmuJut şi 
comunismului, a. viitorului nostru 
de progres, de bunăstare şi J)acc. 
HoW.rîren PJennr~i a devenii; ru;~
fel o hoLiin1.·e a lntregt.111.ii partid 
şj popor. un ade vr.ral rerere:ndum 
al întregii noastre naUunl. Umtnlea 
de nezeruncln.n.~ i n Junu parţidu
llil, al setJ"et.a-rulul său gen<m1I -
arirmnlii ou atiLa putere in aduni'1-

rile şi conJerinţeJe de parlid - l'C
pi:a:iJ;nţâ în fapL ltvorill n~cai de 
rortA cu cm.-e păşim intr-o etapă 
nouă. SUPerioarâ de dezvoltare a 
României socialiste. 

Prhn întreg conl!l\u.tul ·I~, p rin 
măsurile luate, Adt.mădite pentru 
ditl'i de seamă şl .:ileg~ri au const.1-
tu1t, în ansamblu, un mome.nţ de 
seamă i'n proceşu,l neinlrerupt de 
ore.şle.re a 1'0lul.lul pa ritidului de 
rortă poli ltcă conducătoare în toate 
domen.lilc de activitate, o inallli 
şcoală de educaţia revoluţionarii, 
pal riotlcă, a democraţi el munci to
reşt i-r~voluti<mare. un prilej de 
int•1rire <i legăLw·J11or partidului cu 
m.oscle de oameni ai .murncii. A
roast~ a devenit cu putin~ dtilo
rl 11\ !aptului că pregătirea şi de$
făşurar.ea lor a beneficiat. atit la 
J,ncepu~ C•ÎI şi pe {>8.rctMS. de ode.n„ 
Uirile limpezi ale tovatăşulul 
Nlcolae Ceauşese1.1, orfent{ui meni
te să le ancorere in r cxi.lltAtile vil 
n!e coledivt.dui a:e.'ii])eetl:v, cu prea
cupllrite şi probJemele lui speelfl • 
ce. Ca urmare.. comuniştii mi elabo
raL şi ~d®t~t programe de mA· 
suri, c1.1prlll1~toare, bbi:e fandamen-
1 ate. pre\•jţz~nd modalitAU de ac· 
uu~. termene şi responsabiiJităll 
precis forl1lu1crle, care oferii pers· 
peclivă int reg,il aotivităţ.i politico
ori.rnnizatorlce, aingajărli J>lenarc a 
colectlveloi- in inclef)'llnlre.a 1nalnte 
de termen a sarclnlle>r de plan pe 
acest an şi pe :tnt.regUl cî:p.cinnl. 

Acelaşi putern1c <.>aMoler de IU
cru le-a !ost p1'0prlu ş! adwiărllor 



de dări ele c;enml'i şi alegeri Ole 
orgaruw\.illor ele r>nrlid din sedac-
1iîlo pubhcaLiilor 11oas11·e centrale! 
~ I loc:tle, de la R.otllOLelevJzlune 51 
,\g,•rpres. Şl ace..„leu. asemenea tu
turor cekwlt1llte .ttdttnat"i, 8-au dcs
cw,iurn t in ttlnlOlifern de lH"QfUndă 
efen·e.~nrf1 pollLl<:ă generăt%1 <.le 
hotărirea Plemirei din Iunie n C.C. 
:i.l P.C.R. ~1. kl Congre:>u1 ni X!V
lea, t<>varăşuJ Nicolae Ceauşescu 
so t!e reu.les în suprema runc\le 
c.lu secretar general ~ partidului 
- gorantle cer1JI n iTlnintărU me
l'<!ll ascendenttc n 1n:r11 nonst.re r>e 
dt·umul edlUclil'll orinch.tfrli s~cJa
lls\e Si cornun L<1l<1. Punctele arl~tc 
lu ordin~ de zi nu fost d11Y.b:Uute 
concret. in tuminu proiectului P1·n
s;ramulul-Direct1vă şi a Te.1..e-lo:
pt'\l\~ru m~re1e forum din Jl{Jicm
brle. miisl.lri1e ndoptoi.e rfispunz.inu 
ceritl\ei permuncmte de i>erfec\lo
nnrc a acllvlţb~il 11edactlona1e. de 
1 11~11ca.re a t"Qltth1i şi turtu.en \el mt!
suj u I ul publlcisDI c, de or-eşt.er~ ' ' 
11utllen1e1 in m.sse n c.uvîhtulul 11-
pilrl ~ ori ti<m.smls pe cal.ea unde
IPr. Spiritul critic şi nutocril ic. rc
\'Olu\jonar a strilbătu t ca un llr 
r.>şU desr~uran>a celor mal multe 
d in aceste ;idunărl, prilejuind au•
mnr~ unei atitudini ferme-. com
bative. ffl,r u menajamem~, faţli \le 
rlmu.nel!l le ! 11 urmă, de. neajunsuri. 
ele mani !'estll.r~le de indisciplină. do 
superffo1al1tale. Dlit•ile de se.amu, 
lnlcrvenLlile in cadrul dlscu\ illnr 
nu vl.zat, ·tn esen\1'\, Implicare.a iot 
mal putem.id\ n presei no351re 
sc1•ise şJ vorblte in susUneren etec
tlvă. com;retii. cu m ijloace t<lt mal 
mic tva te, a QfOrWrllo1· colecll ve.lhr 
de murura d l.n diverse .do.me:nJi. 
peni ru spol"lrea upo1-tuilul nostru, 
.11 7.larlŞt fior comunişti la a.slgu
t'llrea bunutu.i mct-s al unil.ât llo1· 
şi insUtu\illor cconomke şf s~lale. 
l.'l inflorîrea oraşclor şi satelt'>r \il
rll. la p rl'>movarea largă, i n sp!rl-
1ul democroiiel m1.1ncilorcsll~1~vo
luţî.onal'e. a t)plniilor .şi solu\lllt>r 
menite să accelete Y,c fil°l)gresul ctO
nomic Ş. I socbYl n1 ju~eyloi·. al 
in.1 regH noastre paLrH SQCioll!\~~. 
l?rnblemcle de fond cu care se 
conu-un.ta Ol'gan1za(llle-_ r«lnctille 
respect.h~e au rosl ~bordate in pm
run:1.ime, relletindu-se ac\i\01.ifo şi 
c:unpaniîle <.le presă ce s- au dn
vedfl e!lc.iante. expe1rlenţa pozlUv'ă 
in gene.i"-e.. T(Hodo11i, s-au arâla~ şi 
mlnusm:.Ue ~xlsLe:nte, s-a J'l1sls~nt 
mal ales asuprn cnlilfti(l'J sfolx> a 
u nor materlale, a audlenlei scăzute 
a unor demersuri putJlicistfoe. S-n 
mers. in ansnmblu, pe. linia unei 
c rilici CQ-nslrucllve, determinindu-se 
a.c;LCel actlunl mai eficiente. <' p1·e-
7Rnti\ tot mol ac\lYli .a presei not1s-
11•e în viaţa organl1..aţlilor de portid, 
n oelnr •de mnsl\ şi obş1ceşt I, 11' 
\•ia~1 eco-nomlcu-şoola1ii, in prcocu
f)urtle d<l zi cu zi a1e otimenHor. 

ln dezbnleren cu mai multă pro
Cunzlme a prolJ1emoTor. orgunl:i'.nţl
ilc 1'0astrc de bază. colecUvele l"l'

dao~ionale au primit un spxijln pu-

Din viaţa redacţiilor 
le11nJc dJn p1wle..i toW:Wl'i$ului 
Nleolae Ceauşescu .secrctaa:uJ ge
nen1t llll pa1·Lidolul. ca.ne. chUi1• ln 
proble.mtt de ~·ure ne OC\LPWn ului. 
dar cu tmpUe;.ţ\ii m <1! genero!e. lniJ? 
cuprinzătoare ş i de duraut a auus 
p~.se1 crluc1 pe t:lcplln ind1·ept.i
tllc. „ DcsfAşur:i.rca alegerilor de 
p;l rtid - releva mvarllşu.l N lcolne 
Ce.nu.şc.>scu in conoli12JUe Ia şedln1:i 
Ct>miteLulul Polii.le Executiv ţel 
C.C. alP.C . .R. din 22 f eptemhrlen.<:. 
- trebuie s!l-şl găsească reflecta
rea in vresa judeţeană de parlitl. 
-ia :.c arate cum se desfăşoară şi 
prolllcmeJc ca1·0 se dezbat, le«at tll" 
doc:umcntclo Congresului. pornind 
d<' ta proiectu l P ro1CTamului-Dircc-
1 ivă şi tlc ln •r eze. M.u cu s eamli 
trebuie sâ şe urmi\rcască ·m odul in 
un.re se de.zbat ldc.ile ouprins c. in 
Tezele ventru Congresul al X [ V- lco. 
pentru cil slut strlns legate dl.' 
pozi\iîle ferme care trebuie ndo1>
tate in problemele icleologicc, ele 
modul tle a gin dl $l ele a a cţiona 
a l rlecăt·ul mc:rubru d l' partid. al 
ne11lliu1 cetăţean". Secreta.rul gene
r.nl al parUdulul u11'ol subH.nla.alum:i 
cil ., in p1·esa, la i·acUo şi fclcvidunc 
h:cbule ş;\ se reflecte 7Jlnlc de11ha
tera e care ~u loc in org:mlzalillu 
d e partid". 

Aceste orientări de 1mpo rlti.n\il 
CXCCPl10na!A.. observa\ i~!e rJcute. 
dezMtutl! concret in adunările de 
d61·l de seamă şi alegeri, i n cole 
~llle de 1·edactJe au determlml1 î'h 
i11t.reaga pre.su o in,vfprnrn <:i rnl.\
tlnfltăt!Jor de susţi'Tlere ~ 1.1rla~l 
activitiill poli llC<.' oe precede lu· 
crtirlle ap 1'0pialulul mare rorum ol 
comuniştrlor români. Pagini sp~-

cisle, grupaje nmplc, anch~~tl s0-
cial-'1lo.1Litl<:e, in 1oa.te pţ1l:1llcallfle 
cenln\le, depar tl'lme.ntallc ş i locale, 
t:mlslunl zilnice la radio şi televi
ziune - tonte pe 1eme majore, 
de i.nsemn{llate fundamE~tnlâ 

ace;,ln este l:lbl<nJl acllvi
lăţîl dln ultima vrem e a ziaviştllor 
noştri, mobiliza.li putem.IC: de i n
demnu1·U.e seorcla~ul ul genernt ~l 
pnrLidult.U. 

Ln fel cn 1fn inlregul pa,rUd, adu
nărne penl.ru dl\r l de seamă ' ' 
i1 legeri s-au inscms şi in vinţu ,;i 
activitatea ga.r.e::u; tnr comunlşll CA 
evenimente dr:tisebltc, rnnd un pri
lej de anlllllz1\ prQfundli, de sllmu
lu.r-e a participării lor Lot mai ne· 
Uve. prin Intermediul c1.Mrt~U,lul 
11c.r1:-;. la m oblJJ'llj'j:ea enei·glllor cre
«t ioru-e aile oa:menllo.t .muncii. l'n 
fnCi'.ip~ui rea marilor programe iJc 
dezvi)l1ru·e a patriei socialîsle. t n 
C<lndltlll~ îmbunălălir.tlor nduse 
structurii organi7Alorice. prin cr..i
Q1•eil uJ1or organizn~i:i pulrumlce, 
acţlonLnd energic pen tru re.nll7.area 
hoUlriri.lor adoplale, se i.rnt>U!\2 să 
ridlcllm pe •n(jj 11rep le de o.'\luWitc 
uctivftaten noastră p ubliklslld . dn
tm·ia Iiecru·uln d intre noi mnd 
nceea de a a·â..<;pwlde prin (uple 
inaltel/J r exigente formulale <.le 
conducerea partlduhtf, d'e t.oval"l\şu l 
Nicolae Coouşesru. ra1ă de muncn 
ideologMă şi poli tlc<>-1?dueta!Ivi1. i1' 
t"ete.nla plenarl'1 •lt\l'glU\ a Com1le
~u~·ul Cen lrn.l. ln lumlnâ ldt.'llor 
m.ot>rlli„>Jtoru·c ale documenloelo1• 
pentrn Crmg1'<lc;ul a1 XIV-iea. Ne-o 
rore aceasta cali1-0>t~ de .zia1iştl co
munist!. de mililan\i ai parliduh1t. 

Penlru a !;Uoilmla cu s1 moi multă pregnantă rolul ndunărnor pentru 
dl\ri de seamă şi aletterl a1 n org:ini:1.a tille de bază ~ activea.zA fn presl5 
i1 perfoct\IOMren activităţii publicl.suoo, reda.eţionnle ne-am adresat mol 
inultoT secrernrl de pa,rtid cu rugAmlnLea de .a cx,pune. slnleli-c. prln<!i,))nlele 
concl\lzll dcs~ 1 hlSe dl'n' ~cestea. Solld tll,rlJ nQaslre au ră.'Ypugs: Paul DO
R~E$0U, lonn TL~IOFT:E. ;\1ircea Flo r in ŞANDRU. BARABAS Katstlln. 
S tetan NICOLAE. Elenn IONESCU. Aurtil lVAN, l oon OANCEA, Lucln 
/\NGITEI1 şi Alexandru N"EG.R.U. n !e cf1rnt npbnli le publicăm, in co.ntlnu::m~. 
cu ci1nvingcren cf1 ldeilo? e~;prlrrui tc \ior n utile h1tu.ror luc:riilnrllor dln 
presa nonstrfi. 

Analiză exigentă a muncii de ~artid, 

a 1contr.ibuţiei sale la inf ăptuirea 

saricinilor redacţionale 
A dunarea de parlld de dare de 

seamă şi alegeri de la organtui\!n 
de 002-11 „Scînte1a ·' şi „era socla
listll" s-n desfăşurat în t r-un cli
mat e.'< igen t, de analiză prorundll 

n muncii de pa-rtld, ~nallzu 

fa urma ctlreia au avut de 
învăţat atit biroul nou ales, cit ş i 
nrganiuitln d e partid i n ansamblul 
el. E>.-primind ~dezlonea la hotă-
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Din viaţa redacţiilor 
riren privind realegerea Ul Con· 
gresul nl XIV-iea in înalta tunc
lle de secre.tnr J?.eneml u tov·Jt ti 
sutiJI Nicolae Ceausescu, oprnbunm 
profundu a documentelor Congre
su.llll al XIV-lea supuse dezbaterii 
publice, comunlştU s-au ungojnt sri 
tran&l)ună în activitatea p1.1bllctsU
că ideile şl otientărlle cuprinse in 
documentele pentru forumul su
prem ni comuniştilor d in noiem
brie, în opera teoretică ş i pr:letică 
a secretarului siu general. sa facă 
d in Iiecare numiil' de 21nr o \'erl
tabUă !Jibună de promovare a po
liticii pa1·t1dului, n ldeologlPI re
voluliona1·e a socialismului ştii nţi
fic. Sînt toate acesten nrgumente 
durabile că in perloada cnre o 
mol rămas pînă la dcsri1ş~1t'Slt'en 
forumului supl'etn al comuniştilor 
dJ n noiembrie, cit ş.I după ncecn, 
demersul publicistic al 7.lnrlşU101· 
1·edac1mo1· n oastre va întruni ni
veluri superroare de angaj~rC!, de 
anallzl'\, de ex'Pres!e. 

Din multitudinea problemelor 
care au făcut obiectul analizei cu· 
prinse în referat, cit şl in lnterven
\ lile din cadrul adunl'irll, nm putea 
desprinde douA coordonotc csentln
le. care vor U urmările mnl i;ll'.I· 
rullo.r fn acliyltn~ea de villot· a bl
t'ouh1!. Estevo.rba. în Pl'lmul t·1nd. de 
fizionomia clima.tulul profcelonitl in 
caro se desfăşoară n.di\lltlltCA pu
bUctstlcă, de temperatura schimbu· 
lui d e ldel şi de experlen\il. d e 
efort ul pcrsonnJ de a transpunu o 
Idee. un fal\f. o auretiere din uum•t 
de vedere publicistic. Dnctl Indi
cele prOductlvitătii 11 rost tn vizi
bilii creştere, el nu s-a inso\il p:? 
tootl't durata -acestei perioade c u 
un corespumiător Indice de lnl lfn
tlvă şi personallure a ncUvllii\IJ 
Pl! l:>Uclsllce. l ată de ce. uşu cum 
nu semnalat o scrie de vorbitori 
cum ar n Constantin Florea, Cons
tan lfo Mol'nru, Ion Mn'1•l·n, AdrJa~ 
Vnsl lesau, n spprit numărul :.lC:ilor 
nrllcole oore îngroapă fo şnblonul 
pubUclsttc materia \'le n ideilor şi 
11 faptelor !urnl?.ale de rentllatc. 
S-a accentuat asupra acestui t!p de 
pubUclsticll mai puţin convingă
toare, tocrnal pentru că en este la 

antipodul spiritului revolu1ronar ni 
\rle~ii însăşi, al document.etor de 
partld ŞI ponte îndepărta pe citl 
torl, ale cAror con vingeri se cer 
modelnre prh~ rl0C<'lrc rînd strls. 
lotre cau2ele ncestor neajunsu1'I 
s·Bll. menUonnl insuliclentn dez
bntere io flecnre colecll·v ş i secţie 
ll materialelor propuse sfl aparn în 
paginile ziarului, eforlul sporadlc 
ce se întreprinde uneod pentru 
propria pregătire polllică şi proce
sională~ efortul Inegal pcn~ru des
fflşw·a1·ea cenaclului profcslonnl tn 
cadrul ClecArei se.etil, pe grupe de 
sec11i şi pe inlrcagu redactle. 

O altli problomă care a revenll 
frecvent în dezbnte1·1 esle eea refe
ri toate la sUlul ~I metode)e de 
munQII aJe biroului, IA c.fJ cLenţa 
mnncU snlc. Se poate spune ea au 
fost relevAtc multe lucruri bune 
re!erl.toare ln desflt,şurnrca aclună
rllor generale, :i inyăţămintului po
litic, a convorb!rllor rndividuale 
e tc. 

Conc-0ml lent cleebn teri.ie nu re
levat şi o serie d e aspecte de na
t1Jro să r ldit'e substan~in l e ficien
t.a muncii de part id. 1n ln lerven
lllle 1or, comunişti precum l t>sll 
P-0,p .ş) IQn 'J1eodou· ~H • Hrl':.!Dt cu 
priJl cipaln preocupur<? a uc1l•11tillU 
cfo v1ito-r o hl roulul 1riebu1c .să o 
consUt Ulc în!lcpll.nL1-.:u p1•oprlilot 
hotăr1rl. Luăm inde<.1bştc - :..-a spus 
- hQtâftrl bune, dar ~1rmfiri l'ea lor 
se rnce sporadic şi ele a~n şi e f:L
cienţa muncii n u se r!dlc:1 ln nt
velul corespunWtor. ConeomltenL 
s-a re1evat cerinţo cn biroul s.li se 
Implice mnl mull în acllvilalea de 
ansamblu n colecllvUl ui, să con
U:lbule ln solu\ionaren pr('lbleme
lor care np111· in prHcesul rh·esc al 
runc\ lonlirli red~c\lllox noastre. 

Cum spuneam, problemele obor 
clate cn şi tlh·ec\lile de cul'ţiune 
men\lonn'te pcnlru ~1ctjvll~t~1 de 
viilor a u fo!.l mol nllmC'r,mse. n i:n
ll'C ele- ne-am oorll numnl ln a
cestea două care ni s-au părut mai 
importante şi cnre Integrale. fArl'i 
îndolală, tuluror celorlalte vor fi 
in mod prioritar urmărite. 

Paul DOBRESCU 

Să ne indepl.ini1m responsabil 

mandatul de gazetari comunişti 
D~Aşurată in clinulu.I de puter· 

nlcâ efervescentă politici\ ec pre
cede marelUl torum ill comvnJş\ilor 
din no iembrie. sub semnul dczb:i-
1erii şi insuş.Jril documcnte~or pen
tru Congr~ut al xrv-lca 111 P.C r.„ 
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al ndez!unil inll:lc::arnte n lnl~~~il 
noastre naUunl ln isli:l'lca hotări1."C 
u Plenarei C.C. at P.C.R. privintl 
propumrea de r«1lcge1-c ln apro
piatul Cung1'i!S a t.0varăşulul Nlook1c 
Ceauşesou - c tltol'Ull de geniu :.ii 

l1c>m:'1nlci moderne, i>crso1~~il:Ue 
slJiUuclt•\ :.i \• ic~ll poritlc..~ ronl~m
porane, in înnlta runctle de secre
tar gencru! al partidului - act 
poll1ic fundamental în care lo\l 
IJll pnLrlel vă<.! gtlrtl1l \ ia cea m3l 
sigură 11 mersului inalnte pe dru
mul marlJor 1mpllniri deschise de 
Congresul tt l 1X-1ea. - aduAArea 
rle dnrc de seamă şi ~legei·I a Ql'

~nl7il t l<•I ele prnrl id de ln :t.lnrul 
.,România Jlberll" $1 publicntlllc 
„l\fngazln" şi „Novil Vik·' s-a co11-
s tltuLt lnţr-un moment de profun
d& analiză a aclivită~ii comu.nlşu
!or, a cllmntuJut rpoli tic şi de mun
lril , a \'IC\li de parlld în rcdnc1ille 
noastre . 

Tn primul rind, aşa cwn s-n sub
linlill tn dnrea ele seamil, dezba
te rea docurnentelo.r programatice 
ale pn.rtltlulul, stucilereu şi apro
funuru-en cuvint/11-Uo.r maglsitira'!e al„ 
wvarllş1~l1JI Nicolae Ceauşescu s~111.1 
instltuh in prl1e juri .de perrec~to~ 
naro .'.t lnlit-egll munctl polltico-~u
c:mlve sl 01•ofeslonale. 1·eore-,eenUnc.I 
sui-se de bogată lnsptral!e pentru 
l'Olltlnua tmbogllt(re a lde!Jor, te
melor ş i p rlorlitit1ilor publici.~tioo. 
Pc nceastii bn:dl. înt r-o perlondll 
densi1, <.lei~blL de bngatâ in evenl· 
mente pfJ!ilice, de mwii impllnlri 
in opera de edlflcare a socialismu-
l ul şi in c:nre .o;arc.lnille permanente 
s'1u impiei I t cu rele „ la 7.i ", gil-
7.el tLrll de Ju oolc tirel pubticaţ.il 
m1 <1hţh1uL 1) serle de .re..'lll·w1·1 
ritinme c.Jc- lutlt in consi:clera.tie. Ru
bl'lcl pruuum ,. Prolec:lul "Progratuu
lul-Dircctlvă ş i Ter.tele ventru Oon· • 
vesul al XlV- Jca în de-.<baterea 
11arlldului. a lotregului popor„, 
., Patrlollsmul faptei - lării pri
oosuJ nostru de recunoşllnţll", „ E
roi al muncii într-o societa te a 
muncii eroice", „ LocaliUiţlle ţării 
în s trategia denoltirll "~ „Chipul 
nou ni patriei oglindit de cel cc-I 
rdurcsc··. „ B1U411a pentru resurse", 
,.Eueriria - problem.I vitalii a e
conomlel nntlonale. a. noastră a 
tuturol'", c~ şi multe a:Jtelc s1lau 
!Tll\rtUir le că M.l fosl găsi te o 1>e1•lt" 
de moc;tl,llltâ\I şi rorme publlol.slice 
CLI putel'e de cmnvingere. 

Unele 1-ezitlt.a1e dobmdite şi re
lt!vante in paginhle l)Ublica\ 11101· 
noastre vădesc capaclt~nea polllicr1 
sl croCeslonală a colccttvelor 
resoecllve. reorezln tă mărturn 
e\"idente ale Cortel potentlnle de 
cnre dispunem. A.şa cum au u
rlltat ln cuvinlul lor lâ dczbnlel'I 
tovarllşil ConstBn ll;n Vrill\<lel\TitU şi 
Traian GânJu. asemenea reaJizârl 
trebuie să 11eprezi inte cote rnilnime 
de Ltl cm·e w1 trebul S<\ mii.SLll'um 
pe1mrt.hcn,ţ nlYelu!I exi genlel şi nu-
1oeiclgentcl noas.h'e , sit rfd1ci'im in
trcaga nmncll pollllfcă. profeslonnltl 
şi cducnlivă. S-a U1cuL aceasto sub
l iniere pentru că, în aeeastfl pert
ood:i. in activ;i t.ntea unor colet!! 
s-au rntlnlfcsuu unele deiicienlt.t, 
fenomene de ronnlilism, a11tomul-
1 umlre si l'Ulină. Mnl sinl încli 
sit u:!.\il în care conţinutul poUUI! 
nu se ridică Ja nlva1Ul comanda-



mcntelo1· neluate: t.lin l nsuf icum~ 
c.. unouştere a rcalllfi~Uor (llnlir-tu1 
.c.lnnumlu snu &llul se m.n\ npelooză 
1 ~1 tipare şi forme depăşltt>. De 
aici, npairi1 la unor arlicole p late, 
fără ndre.Să Şi mra :uierentl\ şi e
cou la cititori. JnclHer.en1 de cauz.I 
c11re gcnerietl7ll nsl:!me.ne.a 1p1·ob1emc 
ce umb1X!Sc 1'ert'wnele ~tarulul, noul 
birou nles. lisa cum n rc7.ullal din 
a!ml)sfern nng::iJanlli ce a carac-
terizat actuna1•e11 noastră. n or i
mlt mnndaL sli aci lone7.e cu h9l.ă 
rh~ ~h!.1'.~1 in11'l L~1r11J-en dcflc:l<.>nte
lor. pentru creştere.a spirllulu i de 
dăruire n !iecă1·u1 gazetar in cJitn
nm un <>r publlcnlli care sii ne 
fncil cinste. Annllzirnl iemclnic ac
ti\'il.'*~~ .desfăş~mnlă de ln 1>re::-c
denlel(l ~lcge1•J. Ale:-caradr1~ Sld:t
nescu si Adrlan H'oaJă au :'lrtlli'rt. 
in cuvinluf ltir. cu ex1stii inct\ mari 
resurse insurlciem anti·cnutc sl f 1· 

losllc in tflt mai huna elal;>orarc n 
publicat lll<il'. 

fn .spirilul concluzilJQr ce se d..is· 
prind din lucrarlle 1·ecen\el ole-na
re a C.C. al Partidului. se im-
pum? e-xamlnarcn C{I mal mul -
rn r.1lspundere. în spiril cri
tic sl auţocrHlc cons:tructlv. ,, 
act! vl'U\t,ii liecilrul membru al ro
ducUl !oi:. eunonşt<>rea mai indea
proupe a modulul in oare sînt l'n
dcpllnlte sarMlle de p ori id. a grn
duli.il de preg<ltlrc poll1.lai'i şi p1·0-
fosionl.l!lă:i VlctOl' Dih u a lt\sfŞtat 
nsupra cctln\elnr cles.Căşur!rl l din 
p:irlNl viitorului birou n unei 

Fiecare apariţie 

.. 

:· Din viaţa redacţiilor 
munci continue, a Instituirii unor 
fo1tmc de ridicam u 11ivelul1ul p t'· 
litic prim Cliscutil dl1·ec1e cu ITK:l\l
brli de parllcl. nu numai cu orllc
Jul ~tdunurilr.r genc rnlc snu nl di:i· 
cu\iiJor 1n.dh•idua ~e. 

Dispunem c.le u.n ahmat de nrnn
cli .sunătos, ele w1 cucll1u t10111-r)c1•nt1C 
P<!lltru aflmiatea 1aicnt UJ.u i ga1.~
tlh·~c. a \·em toate c..-ondlţll'le J)eJ'l.tr..i 
a rac..'i! din „Romilma huerti'-. „ Mr.
gazln " şi „Novii VJk" publlc.aLii pe 
m1işu.1·n increQerii câl'e nl se ~1c()r
>Cli1. Nţn~i bl1'tiu aJes. impreu.nă t- w 
culegille ele red:acl ic. este !lv1hlrn 
:;ii ~cţione;r.e penu·u inliirlrea cli
matului de răspund~l'C p,ttrtirt ~ii. 
de re3pon&:tbllitate pe1·sonaln şi 
CQiectfrtt irntrenfad loll comunişti i. 
pc ce.ilal~I membri ll i C1JlecUveltll', 
in reilllznren sarcinilor care ne rc
\"ln . Sint~m com1nşl cn acli niri ! 
permanent intr-un spi.Jrh de CQlnba
llvl tale. a..'\iA?urind c4vinll.l lut lll'>u· 
t•ll inclircl\tura iaeo1ogic.'1 ne·l'e!Jll1·:i. 
.icu.t-n.tetell ce se impu~. n.e \•om 
f.ace dotm-in da gnzet:iri comunl.)ll 
,.nno !11 µr!meJe rîndurl al? lurt •1 

1~.,nu·u l nrllptwrea ncubiit.t1·ta a ttt· 
~umr obicei lvelnr Pn'lfll<'ii 1>arLidu
l \Ji şl stol tl.lul nostru. 

ror.n TU\IOFTF. 

a ziarului, 

iunie a.c. prlvlnd re alei;ereu tova
t·oşuJui NH„'-Olae C.:cauşescu. lu ce1 
ue-a1 x 1 V-lea cong,1-e:;, m sup1-e
ma tuncUc ue :.ccretat 1,1encral al 
oarl1dului. .IUll'anlla deoltnu a în· 
tap1.uir11 prOJ;1'ame10r de ttezvuita1·e 
cc1111on11cu-:.oc..a ll't a lăiil. ele Lrans
pu.n~•e ,în v1ui.e a r>ollt.lcli gencrua
se. p rotu mt şLtln\1l1ce a purLldulul 
.nu.slru 1 a1d d.: unel'el. µvhUcă prm 
laio? t111ura gţ:fle ru\lt: se afirma :ui 
ca u Cvrtu de m•im·1>lan a 110ClcJă
\i1, l'imd 1nvc.su\t1 cu dn;pturl $i 
L'CSPlUll;UIJllHăU 111ulu11e. P(!nt1·J cu
lecl.lvuJ no.sl.i'U d~ i..neri g;u.etarl 
\.'OlllU nJ~l1 ucca.\lu 01,t1une dol.un
d~le semru!îcaul runtre c'-lc mal 
p1•01unde, avlitdu-şl sul'sa in l n iitu
it- · şi c1,mşL1iolelc n t,)S.Slre. Jste>rlit ,şl 
înu·engu acliv1tato a „Sdrtteil l111e
n~tulu1 ·• a presei de Litwret în ~e
neral. h ind murcat(I de: pre1.ent.t m 
PUJ.:intlc srue. în unµă CU 13 ue 
ani. a semnăturri mtllrcm·aiulu1 nu
lllrml cw mun1Nl. ltwat·ltst'.ll Mcula& 
Ceauşescu . 

o tribună a spiritului revoluţionar 

Sub semnul orh.mlarîl<>r. idlo'llor 
şi sarc1rtll1>r cuprinse în pro1t.-ct.u.l 
l"t-0~rumulu 1-Dlrecl 1va ~J Tezele 
p e 1111'u Congres\Jl a11 XIV-leu al 
PAi:lWulul. .adunarc.1 genei uit\ de 
dlll'e de seamCI sl a lc~erl a trecu l 
in revista reaHzill'ile mer1turll aJc: 
c.olect1velor ce.lor dQuu publicalli. 
l'lcl:Sl eu (Ujulin<,I ~1 ~e s1lue1.e i1itol
d~una i,n J)uncluJ fQ(;la.I 1l~ ncl·ua
li tt\t1I, 111 ex11(cntclo.r SJ lmpc.rall
vdQl' menite să ash;ure ti·aducerea 
t n •'Ială a ooliticii narlldulul no.>
tt·u. 11 comandomentelor de acj!une 
~le o!'gani'1aiiUor de lineret. Pen
tru oomunlStl'l <1111 cele dvll(l redac
lil a coru.1ilutt inlotdeaurui un li~lu 
de lnt.lllii onoare promovarea în 
plan publicistic a in demnurllor şi 
cfle1nurllo1· sccretm·ului uaneral al 
'f)a1·Udului. pe pa1'C1,11·sul flec(l\•ei e· 
tt1pe AftslndQ-Se noi modalitl'.ltl de 
cJCprlmare. de punere în pugln!i. de 
suscitare a inler~uluJ c llltorulul 
Unur. S-a evldentlat cil nu de pu
tlne u1•1 oublica\iilc no&strc nu reu
şit sii se drstlnK:'.I pri n j;nl\lallve, rci
;r,QJ\'flrl pubUclstlce incdllc. lnlcre-
sanle. p.-!nlr-un s t il llleJ t . Incisiv. 
cit mal npronoe de pulsul cveo'i
menteJor. dcsl. asa cum s-a spus, 
c:ste încă loc panlrl.I mal inuit ş i 
mal p i.ne oe tonle olanur!le. 

Activitatea unei publicalii. a 
unul colectiv redactional se defi
neşte iQ. raport cu multiple coordo
nnle. .Majoritatea acestora sfnt le
gate de m.od\Jl in care paginile pu
bllc:.tiel respective. eon\lnutul Jor. 
intrea:.:a creatie .ziaristicii 1·tispun
de eidgentelor d~ ordin Jd cologlc şi 
pCJIIlico··edlkall~. sarcll\"H.lllr şi co
mandamentel.or Puse de partid in 
!'nta l)rese! noastre. ca Instrument 
acllv ln ooc1·a de formare a co11-
sllinlci revolulit>nare a Qm1,1lui no~1. 
in a(.'\Uala elnoă de 1ăurlre a so
<llt?tOth sooialtsle rmuHi1ele1•Elll dez
vollnle. Jn al doîlea rind. pl'e?.en
ta unul zial· snu a unei re\•lsle în 
oelso Jul publicistic. in conslllnla cl
\ltorllor este firesc mt,lrcală demrl
liutcJe ea.11e ii cl)n[er-i1 spec.JCicl!şte. 
J)l!l'SOnaJltate d'iStinolă. acea wCl:I• 
loart!" particulunl. usor recognos
cibild, aptă sii Clxeze inlel'C$UI QU· 
bliculul r eceptor. Cu alte C\.l\'lnte. 
menirea linel publfca~ii. cx:lstentn 
ll<l s~ sltueazb m~reu la aonP!uenta 
dlJitrc imperativele cu caraclfll· ~<'
neral. de na tur ti oolit \co-educalivă. 
cc vizează ansamblul presei. sJ ce1e 

care tin de publicul dituln I <:~ 
adreseaz1i, de nevoia Iul de <.'Omu-
111ca~e, de informa\le. (j;lernl!l1lul 11-
niClcalllt'. ce1 c~re sudenli1 toall- .1 -
ccste l'eitlsti<e. Cltcindu- le viabil~. îl 
consti tuie, neîndoios. caJltah.•:t 
crcatiel publlclsllce. :;in~ura în inu
suru sa Cf>nfere r.lccurui arlicc1l 1 !or· 
I~ de convjngen:~. svll'! l oicmslv. 
1widl la real, n1:rv ~ I nua nlâ. 1'a
cind din fiecare apari I ic r; t libund 
o splritului revolu\ 1onar. un spa
tlu de rezonanţă în care se rnc<! 
sl mUtll oµln ia c!llecl I\!?, p~1 lslll ia 
iaptUlui de vU1,tă-. 

Sub ace.c;te auspici i s-a del'făşu
rat adunarea ,l:lenerală de dare de 
seama şi ales:eri ce a reunil colec
tivele de tineri comunisli de ln 
„Sc:;inhiln Unerctulul" si „V iata slu
clenfcnscă" . <wenlmenL cu ororundt? 
semnlficntll în vlaln celor două re
dnclll. meni t sii conrer~ t) n iuă 
<';tli late> muncii sl net lv r t6tii 1·ccfac
ţ,ionaltt. 

Cu· aacst prlJC:lj Nl <lat . .axr:i11csi(! 
:lde-;.ilmll unanim<- a comtlnl!,lllor 
din cele duuu reduclii ln Hot<)r!rcn 
Plenarei C.C. al P.C.R. dln 27-28 

Hollu·irea ndoplată în cadru,1 
adunurll gl'nerale. Îll rou·itul docu
mentelor pentru Congresul al 
XIV-iea. exprimd vv!nţa organlza· 
I ici Mnsit'~ de pa1•t ic1 de a-sl po
IM\a t!fOl'lu1•ll~ sl tl"enliv11.ntea pen
tru n conCcri o nouil calitate în
tregii activllătl oubilcJstlcc. Por
nlnd de ta 1'Czullnl.ele notabile ele 
pini) acum. clor si de la faptul cu 
in ncllvilatea noa.-.Ll'ă· m1 nu tosl 
inlfiltu·ate întru totul unele lendln
>e şl manl!estâri d t! .rutlnll. auto
multumlre. uneori cblar de fot-ma-,, 



Din viaţa redacţiilor 
llsm. vom pune mai bine in va
loare potenţialul de care dispunem. 

Una dln direclille moastre de 
actlune o va .conslltul men
ţinerea şi accentuarea sp~l'tl
culul publicaţlUor noastre. cu pu
blicatu de .tineret, ca Instrument 
lmpo1·tant in !armarea constHntel 
revolutlonare a tinerei genernUJ. 
Acest demers este cu atit mal ne
cesar cu cit publlcatrnor noastTe. le 
1·evin.e tn continuare Toiul de au
ll'ntlc::ă $Coală n tinerilor publJ
clşU. De-n lungul anilor s-au for
mat la „Scinteia tinerelului" şi 
,. Viata studenţească" multe pro
motll de gazetari. ale căror sem
natu ri pot fi întîlnltc R.')ti1z.l în 
multe publicaţii cen tt·rue şi locale. 
Aşa 5'! explică şl ·Jt1ptul că. la 
.. Sciotela tineretului ". rn ultimu 

ani, circa o treime din efocllvul re
dacţiei s-a înnoit. aceasta primind 
'i.n 1indurUe sale multi absolvenţi a1 
Cacultliţllor de zlarl:stic!I, !llologle. 
drept, lslo1·le-fllosofie. şll lnţe eco
nomice. lnvă\Amint tehnic. SprlJl
nindu-1 în continuare pe tinerii 
noslrl coleizl. nu vom uita sA le re
nml.ntlm că publicistica nu este pur 
şi simplu un loc de muncii. d re
i(Ullatul unei optiuni malare ce 
presupune rClspundere. compt!lenl!t. 
pregullre continuă, un spiril me
reu viu, receptivitate la dinamica 
realuluJ. o nesllns.1 sete de cultw·ă, 
autodepăşire. o permanentă „tL'>cu
ţlrc a 1.1neltel9r·• şl o mare dragos
te penfru fortu şi frwnuseiea cu
vfntulu.i. 

l\llrcea Ploiţo ŞANDRO 

Un cadru profund de,mocratic 

de analiză responsabilă 

Cs.litaten şi clemn.lt.atea de a rl 
comunist, c<>mb;;itlvltntea. spfrilul 
revOlutlonar, exigenta, aut.oexit!en
ţa - lată clte\•a cuvinte-cheie care 
au caraoteri.zat adună<"lle de dlirt de 
seamă şi a1~erl j n organJza\llle 
noastre de iparti.d. mln.unate prile
jurl de exerclrtare a d:rq>turllor şi 
inda:torlrlllor d~ icomunl"tl in cadrul 
democraµe1 Jl00$tTe muncltoreştl
revo:uţlon::ire. 
Comunlştll din orgimlznţia de 

ba2ll a rednc\ihl()l' ziarului " Elllre" 
şl reviste! nA H 4&", in tind cu 
loattl pr~. sint poo!und ataşaţi, 
}:ll'tn munca şi via·(.a lor, S'OOSitor 
în.alte exlgenj.e pTomovatc de parti
du!} rnost·ru. Eva!luarea critică şi 
autnc11ltJ'!A :i act:ivitAţH tiecărul co
munist a rost sub.suma.tă fi'l'eSC im
r>arailvulul perlecllO'Mrll stliluilul şi 
metodelor noasţre de Jucru, ln 
scqpU1 8.J>OjI':l:rJ.I <:<>.ntd.nue a e! ecl.e.n
ţel demerswul ipubJlclstic lll1 celor 
două organe de presă. 
Şi cu acest prilej , \in să exprim, 

oo pro~ mindrJe iJ)atrlotlcă, to· 
tala adeziune a comunlştUor oTga· 
n11.aţlei .notl.9t:re de partid, că
retn l-nm datt expresile i:n .a
dunarea generală de dare de 
seamă şi alegerl, Jată de Hotărkea 
Plenarei c.c. al P.C.R. dln 2i-28 
iunie a.c. de a propune Congi•e
~-uluJ al XlV~lea reailegere:i. ln 
fun ctiA supremă de scel'et.ur gene
ra~ a.I pa11t.1duli.l.i, a tov.adşu!u l 
Nicolae Cea1.1ŞeWu, emJnenl c.ondu· 
câtor al destmelor poporului nos
tru. l)ersona11tate de exoe13\ie a 
lumii contemparane, llust;ru gindl-
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tor, tju<e, ln cele apl'oape şa'>e de
cenii de et·olcil aotivi•ta~ revolu
ţionară, şl..a dedi~t viata cauze.I 
drepte a eliberării sociale şi na
ţlo,nale, vlctoriei soclaUsmuJul şi 
comunismului, Independentei şi (e
rlcM>il poporului t'Omitn, l'nţel.eger· l 
şi păcii în lume. -~reastă opttun~ 
de mare Insernnilifa~ l&t«lcă, de 
pro!u ndii. responsabilitate pentl-u 
viitorul pat1iel noastre reprezintă 
o garanţie siguri a inIA,pt.ulril ho
târir.Llor Istorice ce vor fi adopta~ 
de Congresul aJ X1V4oo, 11 m~
sulul victQJ!los al Romîin:le.1 pe- dru
mul soclW:lsmuJ,ui şi comunismului, 
demQnsfrînd totodată puternic 
slmţlim.intele de neţAnnurită dra
goste, stimă şi recunoştlntA cu ca!~ 
toţi iiii JArll H tnconjoa.rl'l pe .se
cretarul gilneral al partidulul. 

Expresia cea mal vie, mal elocven
tă a adeziunii :notlSW-e o reiprezlnUi, 
desigur, rnpt.ele, pi:eocu;pnrea noas
tră constantă de a da viaţă ideil 
Iundamentale !ormulate de secre
tru'Ul general al partidului. contlr
maUl de succese1e .i.Storloo tlobîn
dJ~ .de poporul n<J,'>tru după Con
gresu,l al 1X-lea, ldee prezentă şi 
în Te?.ele penw·u CO'llgresul ni XIV
iea, şi anume : " Mat mult c11 ori
e.inii. propnpnda trebuie sl subJi
nlMe eu toalfi t lirhl oi vlctotia 
soclalimnulul esle o necesitate o
bfectlvl .„" De aceea ne strlldulm 
ca :fiecare nrllco.I şi rcp011LaJ, toto" 
reportajele, poezlUe, por~reU\'..e, tot 
ceea re trimitem ta tlp_'lr, re-.1.stlnd 
de;ipre faptele de dăruire, nbnega
ţic şi prlcepet·e, oglindind chipul 

lumlnos al oamenllru· din lnlr~rln
dcrl, de pe ngonre, d.in lnslllu\ll 
şi de pe şantiel'e, s1' aducl'l un o
mngl u convlngător cele.I mal drept~ 
societăţi din Iste ria omenh'il 
societatea soclaJ~c;tli. In perioada 
actunlă, eind se recurge La mij
loace din ce in ce mal subtile şi 
lmw·alc penlru clenlgrarea succe
selor obfin,1,1le de tara nonslri\ şi 
de alto ţări soctaliste, socotim 
Llrept o înda:tot·lt'e comunistă, pa
triotică adopt.area unei atllucUnl 
combative, revQJuţionare, deschise, 
consecvente şi !erme. mobili1ii'ndu
ne toată mQlestrla profesională tn 
promo.va rea const! l,n.t~l oocinllste, a 
drngoste.i ra\!'t de ~"lrfi şi popei', Îll 
ilus.Lt·ru:ea ndevârUllul că munC!I 
nccllruia este o verigii de cea maf 
mar~ importnn\1'1 pe calea dezvol
tllrll pntTfel noastre. 
Comunlşl4i din orga.nizati.a noo.s

t rli de bau au militat şi militca
ul pet·sevei-enl, împreună cu int1·cu
ga p1-esă romfineasd, pentru con
şlientlzru:ea mlll'ilor obiective de 
!."ldtcare a pat.rlel pe noi trepte ale 
d('zvoluirii, pentru aslguraroo par
tlclp6MI tuturor oamenilor muncii 
Jn t~duooi;ea in via.tă a indl.caţi~ 
1101· şi orlenLll1dilor fol'l'tlUlnte de 
se.c1•et.aru1 gemei-ni al p.."lrtldullll. 
tovarâşul Nlcolae Ceauşescu, in ve
derea sQJuµonArH in condJ\il me
reu mai bune a tullU'Ol' probleme· 
tor dezvoltării cconam1·co.socl<1le n 
1nr11. 

Adunarea genernJli de d:.u-e de 
serunli şi alegeri, desfăşurlnclu·se 
- cum ~ arlitat - mtr-un spirit 
de tnaltă exigentă politico-profe
sională, a constillllt un schimb 
valoros de idei init.re comuniştii din 
cele două reQn.c\11. 1.m prilej de 
autoann<llzii şi de angajninent. re-· 
voluţlonar de n fi şi in canUnuo.re 
s1ujltori devotaţi al cau7.el parU
dulul şi poporu.lui. tn lul\rl!le lor 
de cuvînt. Antrul And~i. LA~ăr E
dit, Bok{)l'. Ludovic, Rosenb~1·g A
lexnndru, Ro.stas Zoltan, Szlilagyl 
Dei.iderlu, Dlmitriu Murgoo-eta, 
Knncz Geza nu sltu:Lt in centrul 
<t len\iel adunării călJe şi metode!e 
menite sii tnwUce Şi mal hot!:·r.t, 
mal tevm oele d6uli publl'caţll rn 
actlvlit.alen de torma:re a con5lllntei 
revolutiarui.re n oamennor, de pro
movare largă a noul ui, de J·eallzare 
n oblectlveloJ' şi &c'll'cln.ilor ce le 
stau tn ta\ft, sub semnul unitii\11 
de nezc1runcinnl a mlregu1W no.c;
tru popor in jurul pal't.ldulul, al 
secretarului său genera:l. Vrem ro 
la Congres1.1l al X!V -Jea să putem 
r«;porta noi şi volor-OS:Se iinr>Unl rl 
in actMtatea pUblJ.ciS'blcA dedicată 
int.1.rlnli continue n pot1,lel noast11e 
- Român.ta socl.nlJsUL 

BARABĂS Kata lln 



Din viaţa redacţiilor 
A 

ln dezbatere: 

calitatea muncii noastre 
ele ce vorbitorii au recomandat nou
lui birou să acorde in conllnuâre 
a tentia cuvenită oreitătlrli oolitice. 
relevindu-se că aceasta trebuie să 
s.~ realizeze atlt orln ml llocirca in
vtltămintulu! oolitic. cil sl orln dez
bHterca ooeratlvă a unor documen
te de maKimă Imoo11antă. sau 
chiar in cadrul unor .• ateliet<e" de 
otel?ălire ororeslonaUi. 

O altă arie largă de preocupări 
a-a vlldlt a fi cea legată de 1'ldl
cnrea c.al!lătll muncii. aceasta oe 
mal multe clil, ţlntndu-se seama 
de o serie de oaramelrJ. Pe oe o 
pairt.e, prin sporirea operat l vltătli, 
adică reducerea tl"'t>ulul ele •la p ri
mirea Jnformatlel pe telex 'Pină .ia 
aparltla ei, 5Ub formil de ştire; in 
Bulebinul 7.ilnlc, aslgurindu-se acu
ratetea, proprietatea exactă a ter
menilor, transmiterea eleinentu1ul 
nou şi sem:nlflcatlv. S-a .relevat f n 
a~l ~ciru iriecesllatea sporirii 

eenslbllită~li la evenimentul -poli 
tic demn de a U reţinut, -prez.en
l~L"ea 1111 1'riţr-o Comnl mai comen
tatlt Pe de altă parte, .sporJrea 
calllAUl se poate realiza pcln Im
p licarea mal proIUilldă a r«lactQ
rulu.I, '])OŞesor al unel serioase cul
turi politice, in toate fazele muncii 
de redactare. Dar aceasta presu
pune Si un caracter m.al „Q.fe.nstv " 
al materlhlelor de presA, tn sensul 
creşterii fortel de penetraţie a ai·
gumentelor folosite. 

Şi la Compartimentul Slnleze şi 
Documentare, -unde, de 4Semenea. 
a sporJf considerabij volum.ul de 
muncii, .s-a sul:illnlat de d .1.re vor
bitori că este necesar d se asigure 
o mai bună repartiza.re a san:lnl
lor pe oameni, in if1u.noi1e de tnca
drare şi de pregătLre. Au fost pl'(>
puse mal multe soluţii „ tehnlee" 
de lmbunlitAţlre a acl.lvltfitil vl
l'toare, şJ, J;n aootaşl timp, s~a. abor
dat problemo ipregătlrii cadrelor 
din acest sector. a a.c:lgurăril conLl
nuiU\ţll m iJncil 1or. 

Aprobiod activitatea vech1ulul 
birou. comunistli din organizaţia 
noastră de bazli au releva,ţ inece
sltn tea ltnsuştrli de cătrenoul orRan 
ales a propunerilor şi sugestlllor 
!ăcut.e 1n vederea -perfecţionArll 

acliviLătil sl. în acela$1 scoc. a l Ul1-
rii tuturor măsurilor «> $'e il1ll)un 
pentru lndeplînirea exe.m,plarA a 
prevederilor hotA11ii-U <unani-rn a
doptate. 

Ştefan NICOLAE 

Adunarea tte.nera1a de dare de 
seamă si ole.l!eri de la or.l!a.nluitla 
P.C.R. nr. l Aircrpres s-a consti
tuit int:r-un orilej minunat cen
tru comunfşlii d in Redacn a :>Uri 
E.-xtom c sl din Compat11mcotul 
Sinteze-Doo1U11cnlarc de a exorlma 
cu nensemwtă insuOelirc acordul 
lor declin fală de Holărlre<l 
Plenarei C.C. al P.C.R. d)n 2i -28 
mnle a .c. orlvlnd real<'l!crea lo" 11-

rilsuh.11 Nicolae Ccausescu. la cel 
de-al XlV-tea Coneres al P .C.R .. 
in !unctia suoremă de secret.ar ee
neral al oarUdulul. tn 11,lâr !le de 
cuvlnt s-a relevat că aceasta re
orezlnUi chezăsla lermă că la ma
rile realizări ale oooorului nostru 
de duoă Conitre:rul al IX-lca !le 
vor adăuiio noi inflintuiri 1mm
dloa.~e . • Sustlnind cu dllduri'I Hotli
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
sou·nea unul dlnlre uarllcloant i -
noi. comunist Ii ottAanlzatlel nr. 1 
AKerores outem avea comin~erea 
d drumul străbătul de oooorul 
noslru în cele aoroaoe două tle
cenli si jumătate va fi încununat 
de nof succese. că prezenta Româ
niei în lume se va exorlmn orln 
noi demersuri sl Jnlllallve în rn.
voarea oăcll si dez.armAril. oenlr~• 
imorlmarea unul curs oozitlv &I 
rel.atl,!Jor ln.temalionale1'. 

Ziaristul comunist A 

ID faţa unor 

'finind senma de soecl!icul rnun
cll d in această redaclle. care o(e1·A 
oresel inCormall.l de&Pre evenimen
t ul oolil:ic !mernuUonal. ln luĂrl·Je 
de cuvf:nt s-a relevat că este n da
torie de onoa:re centru coleciivul 
nosţru .c;ă ashmre transmiterea cl\
lre beneClclarl - adltă. în cele din 
unnâ. către cili tor i - a eco11lui de 
care se buclll·ă oe olan extern oo
lllica de oace a RomAhiel. pe~o
nall tatea Cle mail oreslilziu sl lar
t!ă audientă a se!ulut statulul ro
m.im. Onoare care nresuoune deo
odtrlvă 1,.1 h înalt izrad de resoonsa
bUllate sl. in eitalli măsurll. o bunA 
Qret:ătlr~ orofesională sl ooliUcă. tu 
leabtură. cu acensla. vorbitorii au 
Unul să subllnie7,e că o bunii nre
SlăUre n olitidi. insuslrea aoro(un
datu a documentelor de oarlid tn
seamnâ. de fa·ot. înarmarea r~
dactorului cu ln.<;l.rumentul oolitic 
i ndlsoensa~ll pentru a decela. din 
murele -flux ln!or.matronal. Rli i:en cu 
cu sem:nl!icatie oolitldi de<l<;ebltă . 
O asemenea oreitătlre tn~ădule. ln 
acelasi Ulţ\o. redactare~ infonnatiel 
de oresă in asa fel ·in.c.it ea sii 011.:)ă 

o deplinu încărcătură. uoliticii. h ll'I 

Înalte Îndatoriri politice şi sociale 
Sub semnul acestul impera1:1v 

s-a de.s!ăsural $l adunarea <le da1·e 
de seamă si alegeri in organ lza:tia 
de partid .a Redacţiei emlslunllor 
de Actualltlţl Radio. E>.-prJm1ond to
t.Ala ade7June la lioUirlrea Plena
rei C.C. al P .C.R cu. p riv ire la re
alegerea t o v a r ă s u l u I 
N1co!;ie Ceao,şescu. la Congres.ul a.l 
XlV-Jea, m suprema funcţie de 
secretar general al partidului. oar
ticipantll la ad\m.are au dat l!las 
h!>lărirll lor de a-sl concentra ln
lreaR.B alentle in directîa 1ndep1i
n lrU obiective.lor sl sarcinilor cu
prinse în documentele· inalt.µlul 
forum al comunlstilor. Darea de 
seamă. interventiile la dezbateri au 
subliniat înaltele tndatoriri ce re
vin comu'nfŞtllor Redactlel de ac
tualltătl tn orezentarea r eaUtâtii 
social-politice a lării în :întreaga el 
.com"plexltate. Î 'n cele uesfo 70 de 
ore de radio-programe oe care le 
realizează săptAmina.I , Redacţia e
mlshmllor de actuaUl:iiti are- înda
tori rea de a Informa operatlv opi
nia publică despre c,·enlmentcle po-

litice. economice. sociale. cultUralc 
sl sliintlflce din tn'ITeaaa !:ară si 
din înt.reaga lume. selectind sl ore
zent.tnd in emlslunlle oostulul natlo
nal de ·l'adlo Uu>te 'Semnfflcal.lve. 
mărturii ~onore culese chiar la fa la 
looulul despre modlll cum oamenJI 
muncii acUoneazA pentru inc;le1>ll
nlrea [n condlffl optime a sarcin i
lor ce le revin. 
FĂcind o evaluare a propri~I ac

tivltiiţi1 iln spfr.i·tut ~xlgenţelor cu
orlnse. ln concluzUJe secretarului ae
nerat. al partidului la sedinta Co
miletulu~ Po!It1c E,,:ecullv al C.O. 
al P .C.R.. a atributlilor ce le re.vin 
ca activişti in domenlul propagan
dei, comuni$tii Redactlel de actua
lltA'\11 ra dlo au analizat. i n cadrul 
adunări1 de ~te de seamă si ale
geri. drumul parcurs. rezultatele 
dar si ne(mplinlrlle existente Incă 
in anumite sectoare de activitate. 
tn munca lor de tl ae zi. de ceas 
cu ceas. F iind p rezentl la marile 
evenimente ale tArli. relatind de 
la fala loculul momente de lm
Pol"lan\ă islortdi pentru întreaga 
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Din viaţa redacţiilor 
dulU.t, e~•lden:Vil.nd, totodatli , hotă
rfrca ţ>atllcll:>Î!lll·llbr de a n\i ~re
CJ.toe(1 . riJ:ţl un et°OI'~ pemtrLJ a r:la 
:fl:co&ref emlsi.un1 inaărcă;lur.a de 
!de.I şl informa·[Je cet'ulâ de am
p1oarna procesUlui de ed.Jfkarc ·a 
wclelfttll .soiialL<;te 1i'iti,tl1la~era.1 Ucz„ 
voltaic în BomtUll a şi de inain.tnre 
a tării sol'<? comu11ism. 

sf,l i!e.-1.volt."l:l.-e, ci au avut in 11epe-
1.ale riMurf pdvlilcgiul ele a n 
lllllrood .ai ciLmatului de prctft1<11d 
dem~crntj.\;m ce carac:erl:1.ea.:.:ă .SQ
clej;a.Lea noastră, asu cunosc1,1it ne
mjj)c;>dt modul ln care se moo:il
festă uni Laten di n.tre pa L't.id, popoJ' 
şi oonclut:f1t~r. i·llt!refdc1·ea deplLn;i a 
înHl'egii noasil1re ·na\jUnl in p1wlld, 
în PTactli;a pr()mi:watfl <:u conset·
veniţă ide lov<trnşi.rl Nkol.u•• 
Ceau.şescu de o. se consuha J,t\ pei;
ma'nen li'l cu ţcle mil1 ~arg1 mnse 
(I~ o.ameni al mulncli sub semnu l 
tiez~i 1>\lirrivil eărela ,şQclii1 !sm1rl $: 
oonshU·lieştie cu poporul şi pen.rru 
popor. 

1?1·ia1 prezenta in ern i si u111 a o;i
meri llor muncit d.I s.tfttu\lrl~e :il or•·
ocu1:>ărlile lor. Cit sucae&ela si n~oI
retme ce-i Cjjrru:lerfaea7..ă . emislu
nJle de acrualillil i radl l'>foiiice i:ln't. 
sP o tribuliă a e)(perientel înain
tate. un m!j)t>c de afirmare liherri 
şi dernocratlcii. a of)in1ilor onm1m!
lor m:uncll din cele rna'I d l varse 
categ'(>rll despi'e evenlmenlil'ie al 
cliror mari.ori ~l mui idoanU sint. 

Splrihll de înaHr1 r~oonsa.bi'Htale 
-uolitică :;i rivkâ tn cai:c s~nu des
fă.sural d~batedle în adunarea de 
'dare de seamă si tile!{eM a PJ?r~is 
eviden.Li~ren unor conc.!llzll. a nn~r 
dl de a0tiurle<!e11~bme u1rm~w 1r.i 
vllt.oa· uc11ltll soorh'NI cHclcn~ci 
T)rţ>pa~andlslrce u emisiunilor rea
Jlzate. :aslfu1 incil I.oale racHonro.-
1tramele ~ft-şl a'f'in~i lflnalilnte;i ~ 
aceea d~ u n c• JJcourn ţlc 'formari' 
ş.1 educare 1;1 omulu i n 'l\1. 11n . mi 1-
IQc el<! P,tc:".rontaxe în inţ11ea1?0. su 
~omnlexhalc si it1 tn~i·!!J!ul sflu n
.M~ r a i:ealmilii romaneşti. Aslfel_, 
s-a sublinl<:1,l cil rncmbt'ii r~rl~ctll"1 
trebule i;u-sl asume \ln rol 111m m~
ttv in ClHl<JâSLc1·cn sl 11'1\ele~ercn ~~ 
xacUi (le elitre to\I 'llltnenîl T,î'Unt~I 
a r>roblemelor aci.unie 0le d~1J1-
fjţt.'ii spcJ&1e. că E'„'lfc nccesa1· sa ~e 
imiTl11ce diroot in c'j~zuate1·e.A ~cG'i
lor probleJ.Uti. A .Cosi reliefa\~ (l~ 
ase)'.T'lenea <.-eri·nla spe>rlrll _ cm1tlhll1 
ni.tbllclsHc~ Q ·flel·ărc) elnl.<:•~ml sl n 
!iPtri'lu.!u'i c.umbali\'. revolt}\ 1nnar. :1 
f\illllanttc;miilui Îr\ numele 11nnumirh 
noullJI. 1Jentru 1nfăoltJlr"« on.11n·0-
mel()r de a~zvollllre <' I iirH. Mnnl
!e.~ltod Q atitu(!lt)e <ac lnş:1tlsfacti" 
·r.a1ă de an·umHe neimpllnu:i din ;ic
tlvlla·tea redaa(iei. cmmuitstl! Ru 
r(u:ul numeroase pron11.11eri YiZi'nd 
roslrualt1rarea ani1milor oror.rame, 
fotroc;lucer:® unor 1'llbrkl noi, pre
cum cSI 'i)'ribi.inatănrea ·actual PI for
mule de l)r~anl7.n1•c :1 cursu1·JlM de 
· per!~tiOl'la're ~ prci.:ătU-11 ot·ofo

slonale. 
Pli.n fal.lleag& su de.~i1şm:are. a

dunarea de dai1e c1e seam~ si ale
geri din Rectac11a emlsiltnlll.1r de 
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uolualit<iti 1:1,idio a :dernoni;Lra-t si) i 
rillll de 1·ăspunde1-c al mcmbri!Oi' 
ac~tui coleci:iv. inictlci;~rea clarl\ a 
ina!telur rndaloriri c.e le i:e\•io ca 
~Jarisli cumunisti. acllylstl ai pa~·tl- Elena lONESCU 

Efi,cienta demersului pubUcistic -
' 

un imperativ per·manent 
A·grlcul'lura soulalislă " , - Albi •m':, 5.l · Fnlvnk D o1gozo Nepc „ sini 

cele ' ll'~I mfblic:am central e <le..~
llnl\le. i·n mod PrlOrltar . hunii ·~tc
lo:-. s1.gur, .şi pjnfi in pt~zen.l mem
br.il de parflid din X~a!!.ţlile r.e.S· 
1:>eeth•2 a-u reuşit. să-si indepl lneas, 
Ci1 irt bune cl)ndl~l1î 'i'n<Wlo.rlri le de 
mi nuH~ri ia! <lOndeill.lbl. Acum. 
hi;isâ, pi•i·n re.u.n·i.rea ~<Lr-(l oi:~nl.za
\ Ic .mal mare şi mai pulcn:lllcii, li 
s-n desch:is un rx;m oi:i.z001t. mtJil ~ 
!rull ·lm·g î.11~1-U impUnLrea nobitl~i 
mi:;J:lmi pe 'c;are Q, a1.1 in pall~'*11"e de 
Qltairl.şt~ CUl1\1Unlş.t.I, 

1111 iaduru11rea de dare de scamă 
şi oillegel'L membrii noii or.ganlznli! 
sl-au e>!pi.'lma~ ·~ollila adeziune ~1 
t)epllou aprţ>-bat:e (a\;1 oe holaril·ea 
l?lemu:ei C.C, al I?.C;R. din 27-36 
fartţe -UlOll p t*Vlnd 1'<!a.Iegeren, ln 
c:~ de al X1 v~1ea Congres -al Par~l~ 
ci.ului .Comun.Ist Bomi1.n1 in .wpre
ma funcţie · de seoret-0r iten.ernl ni 
P~l'liQU.Hfl, a tov;irăşul\JI NlCOlfll? 
Cenuşes<:u, ce\l mal sll;ma~ $l 'l u~ll 
filu .nl m.l.1.iu1ii i noasln:e. p~hdot in

rlilciir~l de,•otn1 'făl'i\ mar.ghnl po
;porul\11. lnţ·ei'CSCJ.or vila1e 11.ll:e tlFl'

\ Jtthl i. su1iitud~ t10.ncluc.'t-ţo1: a} pru:ll•· 
(!ului ·şi ctitor aJ Rom:u111el soc.!<1-
l!lite; em'hie-nUt rpe.11S0na11tale 1n
k'l!'na~io,na.h\, ;Erou ul ~ăcll ~i i·nte
lege1'ii intre popoa.re. 
Sprlj~nlnd Cetm; (•u cele maî ales~ 

ssll!lim~~llte -de sl I.mă şi dr agosle 
aceăsU'i' OI)\iune. comunl'Stil oarli· 
C!il:lanţl l a deZbatet'I n.u reliefal 11oll_:! I 
C'ol/ii-rşit.or pe cm'e 0~ ~VU'J! ~! ll 
are "SE?Oretal"'ul general aa . p ;;.11rti;r<lu
,IJUi tov.a1~ul N'1coJ.ae Cea\1şesou. 
in 'i;.ransfpmnarea soc.laJlstâ a agt'i 
cu ULut-11. 1in dezvo.Itarea a.r.rtl\'.>nloasl1 
şi eci1TÎijlb1tiili a tu.t'lil'Or ju(le\.e)ur 
·tiu:li, oin t'C7.0lva·rea. jus~. :stilin~i
rtică, a pro)jlemei' naţiolll:?le_, m 
Gluborru-ea şi Jn!irptuh·ea, mb'.-<> 
strînsă· un.li.ale dlaleeHcă, a p'tJll 
tlcJj inle1;1ne si e.-<lerne a partidului 

·şi sinLul:ui nastl1ru. 
Peni:nl ca a.precierMe ·calde. pe.n-

11 ru cu _<i,l~apa rn,1,ncl;Je patr1ollcn de 
a-l do.1'l <Urn tot ~uCJe1 ul, d1l1 nou. 
pe tovax~ Nicolae ,CeauşesQU ln 
cirina parlddUlul să albii .şi. <> c:en
su acQp_er:lre 1n rimLe, c.n.mun1Ştl I 
din orgnnizaWa noastră de ba?.,;'\. 

aducind in de-l~a1c.i·l eoe1e mnl va
forease. ex.per1ente ~~e: -~uncii d'l11 
redaciiiJe .r.e:speclive1 au realizat, 
in prima 1or adunare genet-aH\', -
pri'il'tl'-lih riiuclu(jş ~eh linb de Idei 
- un verltabtl eotocv:ju c~ns~c:i'.al 
scr1sului ga7..eb"il'e.sc dedicat l umi·( 
!inle.lo1-. vteLll .economice~ ,snC?lal~ Jl.l 
!li.Pirltunte a ttlltlror celor ~e q·ă
ie~c şi ri,iuncesc in med.hi,! rural. 

Fh'i?şfo. vorbţtorU au celiefia,l, jn
v.ă~ind un!i de la a1Hi , muit.lple 
aspecte ale modului cum1 prin mo
cUilltl!\I gnzet'.fu'eştl bi'na. ginditle., 
depse i'Tl contl1,11,1t ,sl atractiv r~U
:1'..atc., mii\ ga1.e.im;ii. putem duce 
ci.wioJUl parwdalul la „s\lttet~Je ş1 
~i;ij;fril 'le ~menUQ;r''· ;iJ1uhi.J:i.()4.l-i aş\
r~i oe ci tilori să in.telem!11 . m:i,i 
1bine, mai µrotund, sensul :m.-i~.oi: ·al 
~tchll1or pe care 0011du~.erea de 
partl<l şi· de -st.a~ le :pilne .in fata 
h1tni i satelor. Toloda1:ă. cu o~lec~ 
livltatea şi autee~igen~a specili~e 
comt:l'nlştilor, fn adun::irea .gen~rală 
de ,dare de seurnll Ş.I '8lleget:i at1 f<>sl 
su,blinial.e .ş:i .dlr.ectiile in cure noul 
nQ.."t.t'u birou, col1egUJc riedacţio-
~e. 1,0\11 celll'<\~l\,f CC)ml.Jnlşll 
vor trebui s~ acllo'1eze ncn~ 
Iru pedec\Jonarea muncii; re.nt:rt.1 
i.nfâpbuirea -nenbfrtu1iî, 5'll cele ma:l 
Qune condiţii· - ronfortn exigen
ţelor ·SiPOrl te. ~le- ~ci:u.alleJ cln.pe -
a mâreţel()I: <)bieetlve pe enre· 110 
va stribili cel de al X IV-lefi Con
gres aJ ' partid~uh EC!iflcatonre.sjnt 
in. acest sens <!ele 15 -propune!'! 
tăcute de· eomuniştt, 'intre ·ca11C şi 
unnA'lQal~Te· : lncluăerea. m coloa
ri~le revistei „Agricut1.t1ra soeia~~; 
lă". 'II unei noi rubrici. jn1ih1lara 
Tdel valoroa~. rprelnate şi... la~ 

~ate jn procesul .de -prodilC'lie" ; 
re<m:anfzarea şl activiza.ren <;omr
slnor pe p1-oblerne, astlcl i!ncit -a
ce;Stea ' Să ~corde l\m' ·sPl'i:fln jnaf 
Cffnsisir~nt s.nunoJ1' de poo1Ud : per
Jec\ilonaren acH"ltăill .cen:U}w 
profeslonal; iatra~erea. in mal ma.re 
mils'ur~. a c6respondenţ.llor it«!e
t,ep! '1e ln „;Fal1'~a,k 1Do1go7.Q Ne)ie" 
in nc~ltmitle de iparticl ş i pro!esiti~ 
nalt! ce se vor derula in cndrwl 
o-rganl7.a~iei : sporirea. pi;eocupl\rij 
pei\tru a.tr~erc~ d e noi cOrl:':>Oon-



c1·ent1 din rindttrile cititorlloc aelor 
l rel gaz~le etc. 

Este merltud comun!Ş:tilor dlh 
orsanl;r..a\ i'îl nou (Qnsti.foltă, acel<i Din viaţa redacţiilor 
1;ă. fn cadruJ clezbalcrllnr ~ cn şi 
r,u.m ai· i i fosi. <frnlctclcai,ma lm
pft'llnil - ş\~l.I ~us părerile !lih
ccr, tjescl)ls, il~aţ<!. vorbil·nr dind 
glas. in asentimentul 1intt~gii udu
nărl ~enerale. hot-;;h-iril de a se 
da·rul C ll toală ene.rgla indepli l'1lrll 
sarcinilor ce vor r~venl pubJ(cai i
llor noaslre din istoricele dotţu
menle li.ro21·aina,U'ce.. oe cal:e le v<i 
elnbbra c::-el el~ aJ XPt- lcii C!'lngres 
;i.L p::u;tlauhi I, riecn.re cum unfsL şi 
to\i l)IJ(;ilal l.i:i ani;ajîn.du-ne să JWl'
lk!ţ>ăm cu pnshine şi 1lt1lrt?agn ci1l
du ră sul\letească la i·eaUzarea. i11 
c::ondl\Li dt mal bune. a :flcdirui 

iwma.i· di·n J::<1Zete.le noastre. ftCes.
tea lsl vur sooci a.St.fel rolul 
de aulenUce.· Lrlbune .prnpagandui
lice, „~ie la fnălt;lmea căi~1·<1 cuvin
tu;J pi.1.rlli lor ele 1umini't ~i adevăr 
al 1p~r-lldul1u1 să: pl;llr.un<;lii tn con
t;iU.1111.n ~l i·n ,o,ufletele oamenilor 
muncii de la sa le. să le i n•l rlpei(t 
Aindu,rlle. să le oţcleascft bra1~1.e, 
să-l însul!leţeascll Intru înf.frp!.U
lrea g.i/anoloilliel O,p<!re de edlClcarc 
a ş.Gicialfsm.u.luf pe :;tf.li.moş~\SCil 
vatrii romii:neascti.. 

Aurel IVAN 

La 1cotele exigenţ·elor actuale 

ale de propagandă 
Şi pe:nl1•u luoi;ălorii d!o pre~ 11-

m1seaoi adLu1il'r!Je OODWll elfi rl de 
seamă si aJ<rneL"i d l'l1 lbnnuu1 aces
t ul an .ati 'l'eprţzertt.al u'n o rile,J de 
lenie1nlcă a!'laliill a m1.1nci.i. O aT;ia~ 
liză .efectuată in sp1f'ihll. lnaJtclo1· 
cxiA"enic proodl actualw e1a1>e de 
<lezvol'tw:e nill.J ţ\}atei:~ă a ~pcletâ
ti.I 5001,aJisJe ·rpm&,neşti. a cunclu· 
zi.i:lo1· L ova r'ă şru_J u i Nicolae 
Ceau.şE!$<)u ta se~rn·ta din 22 se!)
lembri~ a.c. a ·comitet ulu1 Polll1i: 
F:xecutfv ~il C.C. uJ. P..:CcR. 

premă .ele secrela-r ~ell'leral a.I parti
d olul. M casla reprQ?.entJ·nel in~ 
chl!Zil$1a 9ewitirU noastre socia~!sle 
sl c.on\Unis_le. 

.Dezbaterile s-au ct.>ncenLrat i_n 
mod d~Ps<foill IJS\l}lira râS'f)iu1deriî 
.7j;fri$lilOJ\. li ti,ll~ll'OT r1,1cl'{ţl~l'llQ'i" 
dm presă in vf:Qerea rldlc!iri'i la 
cote msxLme a eficiente.I cleme.l'su
lui puI?llc~tlc. s-a suull,nfaL cl'i u
ccusl.il lr'(l;Pune 11 preRăUre uo111lcă 
si µro:feSlonală lemelnfci1. leate ar
t icolele eldborale şi inc,1·ecll'ntate ti
t>R1il1ul vfa1nc\. ·in ull lm.ă jn.stanţă. 
lrad1,1cerea in vla,ţă a c-erlnlefor şl 
pr-e,ve_iler'l lor 'rro.w:am 1.Jlui-Di.redl
vă sl a Tez.elor c_e urmca?.â 'i'l !i 
ado.1;1atc de C1~osresu'l al XlV-lea 
al purtiduli,ri. „Aătionjnd numai sub 
semnu.I inalteJ1,>r exigente cUn. aceş
l~ llocunwnl~. di'n mqnumentala 

·q~ă n olitici'I SÎ tl'IOZQ(Î~ a iOITR
t'ăsUJ\1 J. NTcolae Ceausesi.:u - spu.
nea redact1}rut~ser ·nt z'ian1Iul 
,;l>r-!l11elul ro~u" . Teodor B\f!za -
putem Ii siguri cli ne yum putea 

Cuv intui tipărit 

- -

pu·ne semniHUJ·a ~mb 01•tJcole <:u 
mu:.re putere de coovlin,gere. ·iln~11-
nf.nl'lu-ne <u;t.!i;"j. cu stn,,,"ăţµcl!t"e man
datul de gazeta:d comuri\fş~i". Din 
perspectiva .a.celvrnşi e.'\'.lgente ce 
&rehui~ sâ car.an1lerizeze aotlvi1tatoa 
7..laiTiştlio1· dln :presa. .t.lrrtişeahîi a 
·vnrbU, ~I 'L~f.i.an Ge11e1:; ree;la.~t.<>1· la 
"Noui; s an·ater Ze lh.mg•": .,.Pentru a 
ne puile u. bucura de 1·~.pectL1J ·cuve.ni•h 
in ·l'il'ldul ~mtornor. HI documen
Lar(1a noas~ră. şi. PI.I a~i;L mşl muH. 
în ceea .. ce scriem va I rebui să .do
vedim <iă sinte01 sti'J·pfn! pe ·dome
T'.,llil ee-1 abordăm. d argtJment~le 
foto.site jn SJ,ISI ÎI) crea t()ei)Qr pe 
ca re le promovăm sint insesi nrgt1,.. 
nien'lelc ce f.Ul stal SL i.~-aµ ia bR'Zll 
doc1,1m1u1l~lor nro&rnmalicc eta
horate de Dadid DrMud' Tfdl®rea 
t>e i10i c:ubl'll d e p.1·osires si chrfli
uittc a nutrlei u oustre so'clilllste •r_ 
„ Nwnfi.I {ilt1,1ncl "J)oţi _ spili'!e . că .W 
f~ct pe. tleiolln clal-orla - sub1.ln'i11 
in inalie!erea lnterventiei sale ~le
xandru V:aJda '(„B:zabacl Şz6"1) -
cina a~!~tqrU ~I Şe adrese3~l c.v tti
crcdC're. fiind convinşi că nrimesc 
ră&pun~I dorî1L la lntrebărlle CE' -sr 
1~ pun:· t'.11 oot S,ă. ~unoasţ'ă m al 
bine esen:la fenotncne1or t:1rili,tlce sl 
sodale. l:nterdeDendenta 'dintre a
cestea. înţ<!leJ?.Jnd rn ·c:onc:e,c.mtli m:il 
ti'lne m~ni rr't ::i rq~t µ·I lqr .de .'f;\u' · 
rlltui. ni valb!illor malerJale ş\ sp!
rlhwfo"_ 

'Concluz.l.a 1maalmli .a adun"ll'rl.1. 
cam s~ rcr{ftSe$te în hotări11ea <ido~~ 
1~1lu. devenită lncă 'âe T,ie 1,1cum 
oriocl!Jalul n.~Lru indren:Wrin CP"'l, 
ce. ne ni·oow1em să facern nf>„1-Tu 
l'mbuni\tiU'l'l'ea adli vilflti i ţnl/:t"l:'v•>
lor nps -;t r.e rerlnct!o11n~e. a fl)-:1 
::ie~ca dl nibrlr.llnr cfoiii con'<:aC!l"l>t" 
în cnl011nele p11blionţii10r non.str~ 
I r 0 bulc- s!I le adi\Ueţăm altele lini. 
ct1 un contlnut da :viaUi mai bo
;:!at mal ·genetnant şi mai eficlent 
i.ti plan informativ sl educaHiv. 

loan IDANCEA 

V sa conţină 

Cum era şi ;fil"asc. dările de seu.
m"'. ca şi lnle:tvenUlîc oartfcjP'an
llJor la dl.s!!u~n au reftecta.t. in pri
mul rind. conklbu.tia noastră, a 
z;ladşbi k>:r din p:resa Joc.afli U1' re
flcct.irea si suslin:erea âcllvlliHll dr 
zi cu ;;ţ;I •f;lln i~Q\1sh-le şl agrJ~11lul'ă 
peTlll'u inJă.ptutrea 01·01tramelM d s 
de~voiita:re economică ~i ~ocittli'i ' in· 
prom 1ei;fto'rla1 slabill'le ·'in enn~pr
milaf-e ~cu P'l'~gr:a,!'l'leJe sl hotăi•trl.le 
adopta.le de CQ!l,Rrwml al XUT -!ea 
si .Conferinţa Natto·natii al'e palfL!
dulul. S-a r.el1'el~'l (:u · Pt~nan~ă că, 
Prin diverse .acli.un.i s.i- fonnule. pu
b.licfs.tice; a:bordind oroblcmcli? ele 
oe oozi ll1 revolullona're. cu fet1ii î
ln'le. puotimUtle lipiise.ne Sf-au "'P'>~ 
l"i t a.ucllen ta i n ri.nd1.1 rile ci.ii lr.•rfilr.rr. 
ceea ·ce rezultli din crEl'Sileraa nurnn
ruloL de abonamen1e. dar ma~ a1e~ 
d in SQli:oiHtvile. ce le-au fast adru• 
~nte oe:ntru .rezolvai•ra unor 'Qrnbll'
mc de in1.e11es obştesc. f:ic orin scri
sori sau 11.utlfente. fle oL'i,n dlâlogţ1l 
nosţru nemlj1ocî,t i'n întreprinderi. 
instltutf1. 'Oe sanUerc sau la safa. 

Încărcătura ideologică necesaiă 

. eomuITTiştii organi7..a.tJ.Eii IJ'loash'~ 
1>t-au ex1prlirnat depnna ia,dez.lU.ne ş1 
\•la lbr sa;ţl'Sfaeţ.i'e 'fn''ll. de 1io.lăru·e• 
PJenare1 9,c. ~ l?,C,R, dfn ttm1e a.<i. 
de a >prQpline Con~resului q:iil XTV-
1ea realegereacelfll'I nud i·ubh. şi :;ti 
mat nu ~ .1;1a\.iu11i'i. t<>wiri'i'lul 
N io~lae Ceauşescu. în. runcţin s11-

l?rin .seriom latea :cu care a fost 
pregâtl~, prin cont1inutu::t materi
alelor, al dezba:te.nmor. a(.H.uiarea de 
dare .de seamă' ~l alegeri a a.rga
ni_zafiei noastre de µ,artld s-a do·~ 
vcd1t a · ~l un atnph'l cadru ~1ruc, 
p1•qflmtl demo,ţra;t;lc;, de aruii1.l:ul 
res:ponsa.bi3li., exlgentli, .la obie ct. n 
~cllv!1tă til biirou1ui. a 'tiedi<rt!i C<'l
mut'llsţ d,lri p)~~ consl'~nteaj:li). 

Desfi'işllir,i.ndu-.se irntl·-=o atmosferi\ 
de 'putern1că anga~are i-evo],ut;iona
ră, a~·os'fer~ gen.eraUi de . aprop'
.erea Co.ng,i.'l'Su:hui .a:t Xl V o.ilea a.I 
Pil'ct:îdllil\ll, a·d!u:rul.rea a ot~riLt tu
tU:L-or co'mJ;ffi4ŞLiJ;or . J?•i!l~jri.jl . ~ a;--şl 
explilma deplina şi tferima 1dr .~de
z1une l:a b~irea l?Uenarel C.C. ul 
fl .. c.R. d'l:n 27-~8 ·IU!lli~ a.c. prl
vi-nct pmp~:lle.ren de l~~eg'e1~. l n 
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Din viaţa redacţiilor . .·· 
înaltul forum al comuniş1.îlo1· ro
mân i, a t o v a r â ş u ! u I Nicolae 
Cea.uşescu în supremn func\ic de 
secreLar ~ernl al pnNldu)ul, che-
7!tSio slgtirii a mer<>ului nusl ru 
inalnle pe c~len progresului şi 
pro.sperilă\.ii, a inăl\ării Romi'.inic î 
sod..allste po c<>le mai i'nalte cU.1.m.i 
de dvUi1.atie şi progr<>S. 

meniul de clocumcnlI.lrc ln \"ttlc1'<.'<i 
1n!ormnrii Qper»llve n 5Ut)ru tuturor 
cvenimentelo1· Importante ce nu 
avuti şi nu Joc l n via\,<1 economl L"()~ 
:.ocinlă '' politicii a patriei ~I j u
de\ului (Gheorghe Conslanlinescui; 
abvrdarca mal lnrgă. mai diversă 
a acllvlti'tliJor oulturnJe dîl!l D<1-
brogoo, o fre<:vcn\ă mnl mare n 

Veritabil 1colo·cviu 

lnformatiel in coloa.nole rcvi.!>k'I 
., •rnmls·· (Const.anlln Novac) . 

C~nştlenp de !nalla rilspundcrc 
pe care o au ca acliYJ~ti ni par1i
ch1l uJ, ;:.1<11·lştl.i conslirn(cnl s-no 
tingnjo l. sil ac(ionc~~ cu howrirt! 
ş 1 rermlt.ale comunistă impot riva 
oricilror manHestăti de nut.omul\u
mire. u spiritulu i rutinier, n şah lO
nlsmutui şi suficientei in gindlrL 
şi 11c~iunc. con vi oi;i C'd in <Jcc.st r~t 
j.;j rac inuita !cir <lo:torlc de tmli· 
lnnti al purtldului. 

Lucia A.NGUEL 
A th dai-ea de seamă, ci L şi rmr-

1 ici li)llnili aa diSCUlii, inLrc c<ire Au
rella Be1~·ri11.1. DumlL1·u Mindrolu. 
Mlh.ai Ma:.arle, Arcadie S1.i·ahUc.
vici. Mil1ai Ştt>Can. Gheorghe Con
slan:l nescu. Marian Sar':lgea. de la 
ziarul „Dobrogea nouă''. C~11.<;hln
tln Novac, Curm<:n Kehia!an, de 
la re vist~ ,. Tum ls", Conslilnlin ls
măUeanu, coresPQndentul ,l\.gerpr'-" 
pe>.nlru judeţul Con"ltnt.n\a, lHIU 
referit pe larg la modul in care 
publlcalille noastre s-au impilcat 
in oolu\ioJJarea obi~UveJor şi s:u:
cinilor ce s tau în !a~ organiza.tlel 
de partid jude\,ene. To\I ' 'orblt.orH 
au subJiniat cA, apliclnd in prac
tică l ndica\liJc şi oncnlârile se
cretaruh,1! general a'l partidului, 
tbvarAşu l Nicolne Ceauşescu. pri
vind formarea şi educarea prin 
mfJloace specifice a maselor rle 
citîtorl, a ,t;uLurnr oamen11or mun· 
di, zlarislil conslăn\enl. ac\ionincl 
cu holărire şi devotament. cu pa
siune şi dăruire. au obţinul rN1şlt.? 
.no~i.blle. ih.L'ill'ind grAll:Qr p1·eQt:u
Pa!l'ea lor ~-tatom'lcă pcnlru perfe<:· 
tionarea propdei acllvlUi\i. 

consacrat scrisului gazetăr1esc 

ln aceJaşi timp, dnl·ea de sel1.rnu. 
cel C!e au J u;~t cuviaitul nu abordnl 
deschis, principlaJ. in spiril cr ~ te 
şi autocriUc. problemc pri,'ind pnr
Uclparea inegală a redactorilor la 
elabor.Jlre!l z!ctrt?lo1· ,.D ob1'(:lgen 
nouă" şi „Litoral-, a r(Wistcl „ To
mi,S", lipsa de consecvenţă in C()(!a 
ce priveşte outopregătirea prote
s1onaUI, calltnlca flooru'\11 atlicol 
seri.'>. S-au tăcut, in ncest C'!ntcxt. 
numeroase propuneri. toate riin;I 
-uenJtc .'lă ducă 1a 'imbunâtA\irCl 
adlvltfiţll de viitor : preg..'11,f,rea 
mudlllaterală n rednclorilor din 
acelaşi compa,rllmenl in vederea 
lărg.i rit sferei lor. de compeLentfi. 
astCel i~lt absenţa. 1,mui i•cdaclor 
să nu însemne ~i absenvi l)J"Oble
maU cil respective (Mihai Macarie); 
ridicarea calităţii acluluJ publicur
t:lc :pen1ru recteollarea i n conl;'lilil 
tot mai bune a problc.mnlicli 
muncii de partid (Oumi1ru Min
droiu) ; reactivarea posl-ur!Jor c.'e 
core5'J)Ondent.i in sc<lpu'l liu·glrll a
riei de cuprindere a in'lregil pro · 
blematlci. a t.uturor locaută\11or ju
deţu;liul (f.uJrelia Bernri u) : dezvol
tare.a şi dive.rsii!ica1'en inlorma(lci 
in coloanele ziarului „ Dobl"o~c.i 
nouă" (Arca(llC StTahilevicl) : per
f~tlonarea acllv·lrtă\il în cornpnl'tl-
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Cccn c:c n cacract€!.rl?.1tL deibule
rllc din adunru·en generală. u or
g·•ni1..a\lel de bal".ii pentru dare de 
~mă şi alegeri de la re<ln<:liilc 
zi'm·~or lotale •. Crişana" şi „Fă
klia" din Oradea a iosl preocupa
rea comuniştil01· pentru a Sf>()ri 
cficlen\i1 d~rsulul ga1.etă1'esc. 
Diu~ de seamă :i consW uit n bună 
bn1.ă do di5co\il, l mprimind dezba
terilor un carade1· analitic şi. tot
oc;lală, ptC'l~pec~lv, de stabWre a 
unor repere jmporlianto şi precise 
in cimpul de actiune ni noului nt·
gun ales. in consl!ns cu ~irllul şi 
mie.n1 nTI Ic cuprl·nse iin docrume11tcle 
programot'ic..-e - ţ>roieoLul P.rogra-
mulul-Dlredivă şi Te7A?lc pentru 
Cum:resul al XIV-Jea nl p-artidu

lul. 
Cum cm şi firesc, analiza :icll

vităt,il c~~lecul vclor r«lactlon nlo, in 
cure cnmun'lşlil a:u -avuL un rol 
hotărilor. a pornil de la strudanli!c 
şl impl!nil'i!e pe lin ia li.flei cal!Uiţi 

~U\JerlOt\re a mesnjul:ul publlcU>tlc 
ni malcrlalelor reClaclate.. atil din 
pulltlt de vedere ~l con\lnuh.ilui ctt 
şi sub asp.ecl ul acuralePi s t I li slice 
şi formei Cle prelcnlarc - c~rin\e 

tmpusc cte exigenţele aelualc ale 
muncii de propaganc1ă. tn perime
trul ac-eslor preocu;pl\irl s-au înscris 
acliuni de presă valoronce. cum nu 
fa;L oele prlvlncl valol"iilcare.i re
surselo1· ineeonventic.male de ener
gie, realizarea programelor spccla
lo din agricultură, în domeniul 
cn?Şlerll. polentl.alu1ul p1-oducbiv aJ 
pămfotulul, de'Lvo1lărll zoolehniei. 
pomiculturii, apiculturii, piscicultu 
rii şi ~rlclcu1.lurli. ţii şi mttle1i,p
lel~ pubUcale pe tema dezvoltăni 

localilll\llor bihorene, realizate pe 
ba7.a unor grafice, cu l!lparitli pe
riodice. Mate.l'ia1elor publicate pe 

1H.'CSLe teme le-nu fost dcschl.se 1·u
brici consacrate. cum :;int: „Prln
ril îlll ş.I C..\:lgcn i4: in economia bi
horc.inli „ . . , !\fă.sura $I>jriiu lui gos1io· 
tldrcsc - vttlorlflcnrca resurselor 
ncconvcnlionalc de cncrg-le" ~au 
.. fn ac(,iunc pentru 1noduc~U re· 
cord in agrl ciul.tură", „Zoolohn.ln
Cc ecre ? Cc aâ ? C'C ofcrll ? '', orl 
„ Localih\jlle bihorene pc eoordo· 
n ate.le dezvottiiru~. cn şi ,.Expetri
enta rrunt'8Şllor la -<'l.'l'lbuna Orl
şanci,..''. Cll sii exemplificăm donl' 
cu oitevu dintre ele. De k1rgă nu
dfonţii Io o:ltitori s-au bucurat şi 
mnterinlclc ~ilrute Jo n1brlc1I«! 
„Dialog ccHtldnesc" sî "Crişann 
cultural.'\", cu n lernullcâ bogati1 
st diverslrica~'i. cu ac<.~nL pc o prn· 
blcmatlcil actuală de narg intel'CS 
p\Jl>lH::. Prll?l interveD'lll~e !01-. co
muniştii Dumitru Ci•ubr>l.aru. h><l'n 
Creţu, Bartlbas Zo\lan, ToUi .J~nii. 
Aurel Pop. Cs1bCl rosiC. ca şi a,tl li. 
au apreciat ean1ct~m.1.l combativ ni 
un0>r articole rpublicate pc temn 
apăriilii proprietălli roclaliste s l 
inU\rirll 1-ll'ipundcrli cnQrelcrr de 
C(.inducere ln gcstionru·ca ovulului 
()bşlesc, articole ce au Cost .:iprc
clnle de cili tori. 

Dezbnfo11llc QU pus in ev ld~111ă 

frl1llul cu membrii Ct"leclh•elor 1•c
rlac~lonole nu intelcs Ţ..e depli„ ru1-
l~1tul !(),i: fll'ese de RGtivlşli ni parbl
dului. de propagandişti rerven\I ni 
l~,elm- şi idei1or cuprin~c in de
cl~iilc politice şi cuyi'nlihlle secr~ 
tru·ului general al pnrlldu~UI. Mfl
:.u1-:a ,aceslGi înlţ?lei?eri nu dal-u rcs
ponsabllita tea ş i spi1·iLul ~n)oJ\t 
cu <.,'are nu dezbi'iit.11 t t>lo."tJtmcreâ 
!(lvarli...o;u1ul N icolae Ceauşescu la 
Plenara C.C. at P .C..R. din I.unit' 
a.c., documenrtele progrnma•tlco a· 
tlopt.atc - pmiectul Pro~ramulul4 

Alexandru NEGRU 

(continuare în. pag. 18) 
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Conferinţa de dare de seamă 

şi alegeri a Comitetului de partid 

Presă -Edituri 
C<>nJ~i:ln\a d~ ,1-t1re de ~u

măi şi a lege.rI n Comitetulul 
de P.i!11fal 1?1)t>să -llldjturi ··d i n 
Capl t.-O!ă s-a de5făşurnt, !fi J:n
c..-eputW lu n ii QctQmb.rie. in
Lr-un &;l'lOil'lent pli.n ·de sernni
l'ieu~H penl r11 p resa: u·omu~. 
E-sLe monm1uu1 în ()atle se 
t1~~a'l d~cwnţt11ele penlr1,1 
Ou.11gresi,1b tU Xl 'V- lea al p:1-rt1-
(!.W ui - clricume.nte oore sin
tie1rz~1ză con'Ll'lb11JVia· decish•il 
a :'i~re,tarlllu'I .g~m~al l',\l 
PUJ"Ud utu1, c1rJ:Vtl rdŞ1.)I N lc11J11J 
C~• l.i.'! t"iC'P , )11 clal;)c;1r nrct1 ~1 
i!°!1'bogăti.vea . teo1,lei ş1 pract.l
c1 1 l'l!Vnlll~IOJ\Ul!!! llU\Î<)l1flit' 
~1 inund ialc JJl'CUUtn şi .,.,_.,,"'_ 
1•1e.iţ\.a şi [')IJh!I ia principia'lă n 
1>,artrclnllJi nostL'tl in p:vobJe„ 
11lt' le esenţiai!c ale <:onstil"Uc.
·iJei socîa!Jlsmulu'\. 

La conf:erfo1~ au aunL fln'l'le 
del.eg,a.1 fi :tl<?Şi Î'll Cll9.r.U1 ciJn
it!.CltlţeltJr d~ dâ~ de Se\IOlu 
ş i ale~1·J a,le comliiltc?o.r de 
pu·rUd : t?.;r.esH. 1A•ge11p1res şi 
„likliitu1i ş1 tnvl'm \1 d in c~nd111-
<!erlle .r.:'idnc1mo1· şi edlt,u1'l!or. 

I?1wJd,l·uJ P>nfecrln-tei a 
:r~ t fi>rm~t cli n tcwurlişil : 
Tudor .sr~:rnn - ac~vtst.. 1la 
sec~ia de Pro1ltlgn'ndli şi Pr·e
sa a C.C. ;i ! l>.C.R„ Maria 
Şliv.t:Sau - s-ecreta r aJ Coml
tet ulu.l de t.>a.rtld.. sectorul t, 
Viorel Sîiti'igean, C~\lin Gheor
g he, Nlcol~e Ua·agoş, Maria 
StMeiu. Lă."Zăr ~au, 'Emrneri<ih 
ft.ul u.hradh, ton l\lltran1 P,.c-
1,l'e Poi)a. T~ucroJ:i·le conferin
ta i .au ros'tl conduse de w vn
râşa 1lfaria Să-vcscu, eon'f01m 
urrnătoarei ordini ·de :11i : 
L D~oatm·oa Hl~ lw·îl'li Ple
J'111·e1 C.C. ăJ P ,O,ft. ;privind 
r~~ege-ren h>y.nrltsulpl 'Nfo1.1loe 
~U$eSCu fn hm.cţ)u de ·se• 
c1-etio11• gen<!nal al F artidl.il'UJ 
C(}mun!st }l{")mân ~~ COrtgi:~
s u'l .ai! XHT-lea ; 2. Dar~ pe 
seamă a.sim1·a .!lthlv·ită·tu c6-
ml telul ui de ps1-rid Rre.să
EdiLurl de la ni~ger.1 :pînă în 
pre7.ent. P1·<1lt?cl 111 r.le holări;a1e. 
:l. De?,ibaterea pmiectu1ui Pro
gr~·mi1l ul-t)h·e~Uvă s.i a T~ 
.zelo r 1PeJ1.Lru Congresul Al 
XIV-iea ni partidu Tul: '1. Al~
ge1·ea 1u·1~1or tl'rg.'.l:ne de·J)a1iLfd, 
~ 'delţ.ga\,LJOr la Confe rinfo 
r.>rganJzatrfei de pn.rt,f.d •ltl sec-

din Capitală 
tQ1\Uil1,1l 1 şi desemna.ren oon
d ld.aiaor pentru C()miteLul d+.' 
pArtid 1al nccstul:a. 

1 n con·1Lriuare. inst'rl Lhtlu-~ 
la dls~uµ'i, au fon~ cuv.in,(-uf 
Ion J\lilran, 1•ecu1:ator-.şe! 
„ Scinte1a" IOllJl Erhan, :;e
CJ'~Lll'r >al ·c~mtte·tulUI de 
p11rt1.q.-Preşn, Ploton P1u:dilu. 
-SeC!'eiai: a:QJunct ai e(,ru:l1e~ 
iulul dt> partid-Presă Llâ'7Jil'. 
Edit, .reda:cror_:şef - „Â HCI~„ . 
J\I. $1elănescu. a·edacto11...şer -
,.Mag~zm\ C~lin Gheorghe. 
seei;eta-1· 111 C::omHet,uJul de 
partfid- Agelipres, Vnsile Vă
caru, ::;~1:e-111>,11 al Comi tetU<llll 
de :J;ltl'1·.l1ld-Edllli.1rl, Re tcihradh 
EmmeJ:tci,1, secret(lr 13.o.a. -
•1Neuer W..eg'', Tudor Băntn. 
dl n parte11 Sec~lel .P..rCPpug:a·n~ 
dă şi Bres1l a C.c. ai! P. C.R. 

In · el'.i\~pw~ ior, vorl;>Hd1•il 
- ~âiu.tti.od gtndi.u·i,le şi -s~11-
Uîmente!e Io'!' de ce-le n le eo
rnuni.ş ti1o'l' din lntreaga :pre.~.il . 
de cele file illt>reg'UIU.l ,partid 
Ş~ P.~or - .şl-a._i.i mii.flliCesw'l. 
~\.epJJn.1,1! acb1•0 i:a t-rotă11irea 
P.lena1'ei 'C'.C. al P.C.R. ~rj
vi nd realege:rel;l 5n ·runc1io 
de secretar ge~n~I ul pa1•rl
c'lu'.lul a 1.'ţ>V?răşu'lul N lc<>:ui: 
ceauşescu , conduclit~1.ntl pQil
ti<: incenmt, n · ci'lrul via\11 tl t;! 
indelung.iţtă l upiir 1~evo! u1 io
n:~ră, p)ad uitoaore penl1+u· noi 
totl, se i dentl:l'icJ1 plen~r cu 
dcstl.tlul .ltbe1· <itl <poporullll . cu: 
năzuilltele sale cele m nl 
sc:.um'P.e. 

ln~1·-o uflicl voln~ă, t;ll'l'li
cllpanHI ia cont~rl·nlti· <.11,1 c;lal 
g a5 angaja.ment:ulul tierbil:a.te. 
de a fare, Liecare Ja. Jocul 
său, eforturi tot. mnl mari 
pen~ru . ~~'ţU.c~rea c_onilnu.tUJul 
şi cari t§tli mu.nclt. 1lor. 

ln partea a doua a :clesiă
şurli.rl.i '1uci·1kilor eon!erfn\eî. 
s-a ales : 

CO'MIT&TUL DE PARTID 
PRESA-EDlTURI : 

Secretai• : NiC;<Jlae Dragoş 
Setret.arl atlJunc\i : Petru 

Ign.at, Dinu ~I.nrln, lţodH·a 
A\•rnm 

Membrl : Ioan Erhan, Va
s ile Viicaru, Oililn Gbeorg!he. 
Jon Horeu, Petr~ Popn, Ni-
4olae Oan FruntefBtă. Geoi;ge 
Pol.ra, ludlth Mocanu, Ion 

n a ifoa. OoWJtan(11 S loiou, Vio-
1·01 Slilâgca.u, F lOl'Cll G~O.\t.~C.-rtu. 
IOJl .Mi~râit. Paul D obr.ts'uu . 
E' 1?11u Nedelcu, Szllt\gJiy nc
zidcrlu, Jon StrnguJ:iu. l>uml
tru Tircob, Alexandru 1oJtCS
cu, . Oltea. Ghlrd!\, N.eagu 
Udr:OlU, l\la r-lu Datnirut Teo
~ora ~~mfr„ ah~org-bc 
l'rnocJu.llr, B.ugo Tlo.us.L 

Memb1·i suplean1L : COtn()l 
Popescu, CornoUa Girm a
cea; Stn:n P cll!;ro.cu, NicoJae 
Ars~e, Jon 'IonQ.$1m, lrlna 
ZIMescu. Că'lin DimiLrju, Nelµ 
Oli.neca, 1)lihaela Brumil O
vidiu M'artan. Eugenia l'\in.rr
n C$cu, Ştel'an ZuJtlt!S. Con
li'l.ant.in f'lorieel. Ahiz..:andr11 
Cblria !!Clicu. 

Hotâr.lll:en adoptat'â i'n i'1'i
c.he.ie.re11 fi.(cl'ilr.1!01· co nl~rl liţe! 
st,abUeş·le c;lke('.ltlle de nc.tiu
rne penhiu iperiondu LI rrmitba
l'e. expdm.ind vo1nl~l f!!i-mâ 
n ;dar.Jş1 ! 1lo1· şi I Uc:rAtor llot 
din edltu1d de a , ac~lonu c:u 
î mi ll spirrl L revo1u~lon~ şi 
prlnclp1>ttlf:t.ate comnnistii i·n 
activitalea ce o des!t\şoa rll i n 
dom~·iut in:f'ortnărli dei'nasâ; 
rliSpunzjnd as,tiel dt mat con 
vi n~ilio.r vrient&.l°Hf.lr şJ htdi
ca~i.!rlol' :din documentele de 
1:mrtld, din cµVlintilrllc secvc
tar~tti general Q,1 J;!at1ti(j.u)\1i, 
·t,ovib'i'ăş~.l M'ic(1!a~ Ceil~.1_şcsc11. „ 

'l1o't Jti j nceputu'l l unii oc
tombri e au avu'l to~ c1mre-
1;t~\,~le Qomlleh.nu1 de par~iţl 
l~t·işă, h.ife!iPres şJ Ed{1 ~u·I 
d in Bucui:eştl, în coo·l!ul c11-
n>11a uu 1'ost aJese noble <lM l'tl-
1-ete şi bu·ourj de p :.i1r tld. 
Comprme111ţa Bil•ow·tiot· de 
Pflll'ţi{I e<.tc U?in~lo.11 re1.1 : 
DTROU.L COJ\UTETULtll 
DE PARTID -PRESA : 

Se:-re11ar : Jc1ii.n ~rhan 
~crel,<t1'l atiil.l!lţ\l : l,.ltlla 

Novac, Pl&ton PArdău. Şte
fan Mltroi. 

?{fembr.i : Constantin Flo-
rea. Irina 2ili\1~('u. Vasile 
Nlţ-ă, Rell::hrllclh F.:rnm·erlllb. 
ron.n Titno.rte, Vlolct n Apos
tol. Bru:a.biis Kntalln, Florin 
Mircea Şa.ndru. 
BIROUL COMJTE'llULlJl 
DE l'·AR.lJ'rD ·AGERPRES ; 

·seeretar : Călin Gheorghe 
Sec1,etari adjune\1 : NJcolae 

Stingă:, Yic.:toria Iliescu, Ion 
l\'lallo,ş». 

Membt:l : Eugen.ia Mari-
n.eseu, Oltea Gbl'rd5, Do.rln 
Iancu. 
Rl!ROUL OOMITETULUJ 
DE PARTID EDITURI : 

Secrelar : VitSile Văcaru 
Secrettu:i a,dj unc~i : l\fth aii 

Cazi.mir. Lucian Ifann. Marin 
Stan'clu . 

1i1embrl : Marin Dămian. 
A.risti!.n Avrnmesuu. l\l!ocrun1 
lurnth 
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(contintum.• din pag. Hi) 

Dlrectlvl\ şi Teze'le pentru Congre
sul al XIV-iea ul put1ldulul, dnr 
ro.al ales operoUvltaloo cu cru-e s -a 
trecut la reflectarea lor in paginile 
celor două pubHc.11u cotidiene -
„ Crlşana" şi „ FAklya ". I nlegraren 
lor in pl:inurlle temali~ şi su
marele s.'lptăminaile .nu constllult 
indrepUlre de nc\iune pent.ru ln
tensl!foa.rea preocupl\ri!or de per
tecUannr e a actlvhălii publicistice 
cu multiple deschJderl şi valent~ 
educative . In :icest context de pre
ocupări, PW"liclpnnţU kl dezbateri 
au făcut referiri concrete ln do
cumente, aprwlindu-le vrooarea 
t.eoret.lcă şi pmcticli penlru pre
~ntul şi vlit.orul \A-rl I, exprlmlnd 
totodlltl1 adeziunea lor deplinii Ia 
hotă.rîrea Pleruirel C.C. al P.C.R. 
plivind realegerea tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, J.n Congresu! al 
XIV-iea, 1n înalt.a func\,le de se
cret.ar gene.ral al pm."tldulul, garan
\la inlllptuldi cu succes a progra
mului ]Xl'rlidulul de făurire a so
cletillll soclaUsle mullllat~ dez
voltate şi inamtare a României 
spre comunism. 

Desigur, nimeni n-a consldernt 
reuşitele gazeUlrcştJ ca bnpllnlri 
totale rule colecbivelor i·edacţio.nale 
tn care se regăseşte integra'! mwi
<:41 blroulUi orgnnlz.allel de bntil, a 
tulW'Ol' comunlştllor. Analiza per
tLnen~'i a m uncll de part:lcl a l-ele-
vn.t şi dest'Ulc ml'nusurL C-rl-
tlctle fa.rnnula!e i n luArile de 
cuvint nu "17.at 1nsullclcn1a pl'e· 
ocupare pentru at:rogerea tutu
ror comunJştllor la viata de org:i
n l1..atle, slaba p1~1,.entii da învil.Ld
mintul politico-Ideologic, Inconsec
venta in sustlnerea unor nc\lunl 
de presă otc. 

Dezbateril e din adW1aren gene
rală .au conturat în final aria unor 
largi preocuplfrl pen!irt.l activitatea 
gazcl,ăreascA vBt.oare, care vor c011-
ferl mesnJulul publicistic atributele 
calllălfl şi etlclentel. P ropunruile 
formulate, compJetind un proiect 
de hotArire bine inchegn.i şi struc
t.urat pe tei.ele şi ideile documen
telor de partid, fn măsurii sA po
ten(e2.e ~a puterii de înriu
rlrc a ~l'Slllul cazetilrt'Sc .L.-i co
tele lmpu!;e ele exigentele actuale 
ale muncii de propagandă ..ii...... d . ··-v~ 
oormtelor cunooaterii „·1 „ -ft~ • . .., v „ ._...,.pune-
rii Ul vlală n dcclziUor pollllc~ ce 
vor Ii odoptnte de inaltul !orum 
al comu.nJştilor. 
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Punct . 
Şl 

contrapunct 

Despre comerţ in paginile 
„României libere•• 

l n ulilmn vreme, asemcnoo 
Introgii noastre p rese, .,Româ
nia llben\M re!lcctll din ce ln 
L'e mai larg, rruu cuprinză
tor preocupări le ge.nerrue 
penlru nslgumrea unti .~1pro
v1ziunârl litJnice şl cu pro
c.lu.sc de bună calluue a 
populaticl. Cu totul Clresc 
smt evldcn11ate expeden1a' 
pozitivă, rezultatele bune din 
llL'e>L domeniu, d.:lr nu M: 
trec: ln nici un Cel cu vedt!
rea car<.>n\ele, lndolent.n şI 
nepâsarea, abateri le c.le Ja 
p1'evcder1le legale, de la .nor
mele de eticd şi echl ta te so
clall.'lt li. Jar acea.'llu se n?uli
zeaz.ă Cll proCeslonnllsm Li 
obiect, in cadrul unor' raI
durl--0neheti'.l, unele impl'CUnfi 
cu repre1.cnlanţl al comisiilor 
de control obştesc. Crunp::rnlu 
de presă dJn acest domeniu 
- clici putt.'m vorbi in ca;tul 
ele faţă de o ver1tnblli1 cam
panie de prcsâ - u iru.'C'put 
Ju 6 octombrie, cu un rald
nnchetA în pie\ele CnplL1lci: 
„Unele dereglilrl in a pi·ovl-
21onarea popula llel cu pro
duse de sezon w. Despre ni
velul de comballvitate ::i i 
mnterlnl uh,11 vorb<'Sc şl !\ub
ll tl1.1rlle: „ tn loc de J>rodu
se, lndlfercn\A''. " Lipsi de or
pnlzare + lipi.~ de control 
= mlous in satotiele irospo
cllnclor·•, „Prin telefon nu 
votl controla o piaţă- etc. 
Autorul acestul 111lt:J, Emil 
Mun1eanu, vn face peste ci
tt>va zile un alt ratd-'Ulche-

1.li, de datu. aceasta !n P.loleşti : 
„C11den1e dur şL. carenţe ln 
a1>rovlzlonarea plelelor plo
ieştene". ŞI maJ exact, şi 
mnl i.nclslv deciL cel anterlor. 
Au ur.mat apoi, rn acelaşi con
text, roidurlle-irnchetă; •• Prin 
Ullltlllle agro-allmcnta.rc c"re 
351,urA aprovizionarea cu 
prodUJe de s~zon" (autori : 
Pia Râdulescu şi I. But..rw
ru), „Aspecte. cu plus şi mi
nus, din unele unlt.l \l co
merciale din Tirgovl,te" (uu-
tor : Victo r Dinu) ş.n. Ar fi 
de dorii C3 l.n rubrica „Pe 
urmele mot<'rialelor publica
te" sii c!Llm cit~ cev~ s.l în 
legiHură cu eficicn\,U crlU
clior z.iarull1l. Critici a.spre. 
ascutlte. dar. sintcm cun
vlnşi, pe deplin Indrcpt!lţ1le. 

„ . şi in paginile gaietei 
„Comerţul socialist" 

Cl.tlscm şi mal înainte sl1p
lrunuu1h1! lucrăturilor d in co
mertul lnl!!rlor. cooperntle şl 
tw·ism Ne aşteptam ca, tn 
consens cu celelalte public:i-
111 centrale şi locnle, şl el 
Mi-şi s1>oreasct1 ni" ei u I dt! 
combntivhat.c. 1•enunţind lu 
practica. de allmfnteri tnex
i>llroblhl. de a prezent.a to-
tul (Sllu uproape wtul) in 
culori trnodnfh-11. Cu atil 
mul 1nn1·e a\•ca să ne fie 
nedumerirea pnrcurgind cu 

1ncrâbdm-e l'lUmere1e din 10 
·1 l 7 octombrie nlc sâplă
m.inalul u!. N ici o schimbare 
~e optlc/1, ci t de cit vl;tlbll6, 
111 tnodul de n001·dore a 
problcJnelor comertulul. Ace· 
~aşi !-u Oclentă, aceeaşi lipsii 
do ex lr.emă, OJC<.'Cll.$1 11t1tudJ
ne de ingi1c;IWnlil ... 

Aş.ndur. ce a.l'JAm din _pa
glnlle gazetei cu pricina apă-
rută la 10 octombrie ? Ci\ 
Ju l.C.R.'l'.1. Con.stitnia şi 
J.C.S.M.M C. Timişoara toate 
merg struntt. Directorul 
D.C.J . JJt1rghtt.a acordă ,.Co
iner~ul ul soclallsl" un amplu 
interviu, dar nici o clipă 
nu-i trece prin minte că, pc 
undevct, ar exlstn şi loc pen
tru mal blne. Report.ajli'l des
pre lucrătorii din magazinul 
brăUe;rn ,,Dunuroa M are un 
ctiractcr ,.emino.mente" publi
ci tar. Aici, totul, ru1r ubsOlUL 
totul, esw e.~tional. Doar 
rcpurU:ljut de la l .C.L. Ali
menuira 2 di:n Capltalfi (au· 
tor : Dan Bfrlădeanu), d!Jeră 
în parte de celelalte mate
rlule, crfticind (timid, e 
drept) şi ttnele nenjunsurl. 
rn numărul următor al ga
zetei fl i at.rnge atenţia arU
<.-olul „Buna servire - ln
di.cator caJUatlv aJ aotlvUi\ţil 
comerciale" (au.tor: Claudiu 
Sevasllanov Du~). Enunţuri 
.1dmJmblle, dnr nesusilnute 
de eiccmpl~ niei pozitive, 
n!cl negaUve. râminind ast
rei .simple enunturl, cun<>s
cute, !ireşte, de lucrătorii 
comcrcinll. Iar în pnglnlle de 
mijloc :.i le .acelulaşl num1lr 
inlilnim numai fupte .,de 
nota 10 ''. cum l e numeşte 
chfor uulorul. De Jn 0 .J.'l'. 
J\J-geş. cn şa de 1<I comple
xul lUrisllc „Cl\prioarn" doar 
veşti bune. „Croehiurlle·' lui 
Emiri Şal'll. flcllve, dim păai · 
te, ne mal amintesc ci\, pc 
kl. pc colo, mul .sint şi. .. de
Clclcnlc. Cui ajută onre un 
~mi!na mod de abordure n 
problemelor '! Credem cll. nu 
Juerotorllor comerclull... ŞI 
cu atH mni pn\1n cumpilrA
l'miJ<>r ... 

C. T. 



ro redacţie unde "tine~eţea ca stare de spirit" 
nu e o simplă metaforă 

O zi în redaotia 

revistelor 
şi 

~c:u.1 th:i,l,latl)nfo a n•vii.iei „Şt ii ".Hi sr t.~111c.; p!!.Qlr:~1 1l1pe.1·el '. it.1-
m n1111li în 111'1!.1, J'evtsta .:Ştiinja ·sl ichpica· , ed1lalit de C.C. at U.'.l:'.t:. 
i;pure cu llitlul cu,nC;>Scut as:llăzi, di n !9511. Potr i.vit pla1lf.o.11llei progt-;am 
ununtn<tă ·În edHn'tia·lul publ~ca·t:1 i.n pr.lmul nu.ruâr d'in luni~ .1949 re
vis!& ,Lreb[l i'Jl sa .ne o .tribună I.\ educaţiei ştiltnţillce, în a~~ C::.t>nt&)'..'1. 
pre:"~n..t5·nd „IJ:t1eretiulu.l ,c;lln uzine, pe de Qgoai:e. ţjl'n ş.ţ<>li şi u,nlvers;
h1!1 principalele probleme şt:finlitlce şi tehnice n~esar-e iărglFli ori
zontu.lui fiecât:ul tinâr şi. i'n nccla~i 1imp, m!ientării aâtre studiul .ad.incit 
:,1 ctJnoŞt irt leld1' de s~ali11atc •tU.'n •domeniul de .actlvltine -~1 tr~tltuia 1• 
ta.ci 11,uinai ,,u n ase~ ttiier!!,L \l'<l putea co1lhibu[ ·in~-o nuu-e· mă
sura ,J.a Că.m·lrea u.nei l.ndus.hi.i dial ce in. ee mai puternice şl a unei. 
agricultuJ·j socLBllilte mecanlv..ate („.) " . Dupa cum se vede. rouhe dîn 
n\:esfe crw.o·ri., enunvi-te cu p~tru d~nli i:n i.ll'mă, ;in legtl turi'l cu vfr
tu\f!e edacapet · ştnrilU'lce Şi tehili.c~. afi rămas acLuale şi a-.1ur.1. 11'1 
qc.~~I 41) de ani revisl·a ,.ŞllLnHl şi tef\11.lcă'" şi P!.l:Plicatme apiir4te suQ 
ei;ltla sa au d i.ubab i;ă a·ăspundâ comandnmenletw vremii. cuttfviod la 
timm ·<iurîozltatea ,pentl'u .fascinant u l spectacol al .ştiiin.ţei şi ia acefoşi 
timp l}1'lPţ11slQJti1l(lµ ... 1 s~-$1 sp(lre<•!jciî ca,pacllalea crea'l<>are. 

~Jl acest m<\roent, :;.arcinl ăeoSţ!blt. . ~~ :fmptiţrta ntce ·l'evin .acestţlr 
Dubl'icaţ:cli in lumma r.eceritei l?)enare a Cons1'1lu1ul Nâ~lon~l aU $ tf1n\t-I 
şi lnvfi'ltimtnlullui, A.ş<t cun.t se arată i111 cuvi'llllcarea rnstl t.ă , m1 nce3t prilej, 
de ~'ovc:frăşa acad. dil', a.nginer Ele.na Pea'Uşescu, a ctivitatea di, c..-e.rcctru~ ş 1 
~ntrodl;ice:i·e ·a ţehnicH' ri.61 va f•i OL'fe(l·llllă in ,di:r~IJa trM\.'ij)Uli{!TU rei·me· iii 
viaţii a p.rowamelo.r de orlţ(,l.uiznre slllntl!Jcă si modernl7.tt1·c 11 uroduc
\lel - f'l'O~t·âme <;are ort\!C!SC}. de fa-pl. îttlreo.J:?a nctivl'tate ·econornici1 si 
SO<.'Htl it sl de ca1•e depinde. in m&l h otâ rîlor, •i·eali2;area în bune ·aondltii 
a t lllttrOQI' 'p1•e\fJ.lcle1·Hcir de 'Qlan. 

„Cine vrea să muncească 

~ t I ..,.. " yaseş e so u~u ..• 

„ .Cine nu, glseşte e..'\:'-plleaţ,ii I". 
aşa ·suni'! deviza', afişaIU la loc vi
l'.Joil, <lln btrou:r 1·edactor1J·luJ şe:r, 
ln~, roan A~bescu. Şj penţ~u că a-
n~al ncesţ.a vevlstf1 •• ~1lflntiî' şl teh
nlcăf! a împli,nit 40 de nnl c1e la 
apa:rl\Je-, disouţ!fu ([nrepe cu o ·suc-

d:l.n'.tti trecere in revJsUi ~ îm.tilh:i!
Tl1011 ;pubticist±ce din aceş•ti ani, Cll 
t\e0seol11e ,din U!l'ti.llul perioadă, 
loal\ Albesr:I,'\ refelth:ţdli-se la con
h-:tbu~n pubIICa~lei i·n prezel.l'lareâ 
succesel01.- irontuitui intiregU noastre 
socletă'ti. a ma·rlilor transformări 
petreo~te ou deps(lblre in .~el'i®.da: 
pe oare cu m!nd,~Je paţt;"lotrcă· o· 
numim „ Epoca Nicolne Ceauşescu''. 
A<eestea s-a·u t'ă..c;frăltrl pt11terni;c ş.t· 
asu,J)t;a act!VitAţ! i ·redifc,lfbMle. Ast
fel'. i.o 1971 Jil,P.are ,,Ţehnlum" ca 
8ţW11ment âl re~lstef, „Ştiin ţii şi 
teHnJCi\'' -Şi ~poi ca rev1S1tă de „sine 
stăităteare; editată in oa:dru1 11edae-

ţiei. Ulterior, a h.1at rli ntn un su
p.lb111ent ti-î mestvi;:il, „l\'lncl~lîi;m ". 
Iar in uJWma pea:loaon ·apar cu ce
gulairit;ite Alm~nAhu.L . St1i a!ţâ şl 
tehnidl ", ALma-nahul .:rehnîllml\ şi 
A•lrnan~huJ „A.nticlpnţ.iaw (conli
rit.i:a,lol: al 1'epubât·ei „Qolec~li ae 
p~vestiri şti:lnţi(lco-1.nQ:laslic~h). De· 
a.semenea, cu di!e1·.1te ocazH, alr 
fost. ·re1ll:J.7;ate, in oola.bornre '-' tl di
verse inS,~ltutil sau 'Ol'gflrtisrlie jU
de~ene, mal m u.lte eeli1 i.i ale 1,11;iul 
sup liment.. clenumU „A<!lluaH.tateo 
ş.tlinllfidl ş i t'ehni·că ''· sau un.ele 
b11oşurî dedioote energet.Jcli n·econ
ventlonale („BIQgw. " ). callculat!).aţe
lor („CcrlculatoruJ, nimic mnl sim
plu !''h psihologiei („Personalilnte, 
autocuriQ~tID'e, · c.reativuroe.1•) ere, 
E..:; le de ni.enJlonat c.~ tot in wUmu 
periojldă s-a ampUfic.at slmt.l lc,>r 
ao~lvlllalea ~xtM.puhlicistîclL ·AU 
f(l.,l Qrgan l7.a\Q1 an l:lf\1, sub f.01•ma 
unor dialog.uri cu [nvitaU ai 1·evls
tel o serie ,ele <>O,locvfi. ·de $tllnită 
şi 

0

Lehrtl~· in lnu·epl"ind'ert. institu
te· ele C.eiieet4u'e, şcoll ·şi faculrtăţi, 
lJe şantiere .de m1,1pca pnh·tl.>Uit:ă', 
t n tabere de instruh·e şi Q9j,)1hă ; 
i·el:l<\c~la .realfaeaz!\ o g-.un!ă largă 
de co1"LCilraurl sau <:mnp eU:\ll pl!
PTobieme ale ştll1'\ei ş-l tehno1o·g3e1 
actuale: ln slirşit. s.-a tlc\l,l un P.M 
decisiv :pl;'n rrece i:ea la <mleg<it-eu in 
reqactle a revt">le1 ,.Ştiinţă şi teh
n ică ". pe .e,a1c1;1lat9r, aceaslă t~all
Zlll'e i nscrtlndu-se ca o cQn~ri1'u'\le 
a coleetivu)ui la 1lmp1ul şi (?Qll)

plexu·~ pr-OCeS de moderniza re ce 
cfaracteri~.ea?.fl inlreaga noast.rl'1 e
conomie naţională. 

ln. cei a.proa,l?e 1 O ah'I de cînd 
c:ondi,lce ace.st coleot\\1, l oan Al
bescu, apsolvent al Fl'acuHlifli de 
aUJtoma.ticăi în L9'7:.l . a 'inv.ă\a.t să~s.l 
cunoască foat'te blT,le qamenii. cu 
c t)i:e h.1~·ea7.ă ş'k Se p$re ('ă 11 găsit 
şi mel«Ja' cea. mai eficientă de a· 
ob\Jne de la J:lecare randamentul 
maxim . . Ma1 presus de .o.ri.ce, spJ.1~ 
ne, tn ·col:eotiv există o c;llsclglii'iă 
liber eonslm~il'ă. Ji\.ieea'.t~ ar~ aW
bu~li prec1se, ff~are ri?dact0r este 
răspun-zăt9r 'de anumite 1·ubrioi sau 

pL1,blicafll (almnna'hul:i sau supll
men te) ş1 aceasta b;iseamt)ă di r.e.
t<>JVii de la A la· Z fOatţi,~ pi·oble-
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tnelc legale de rcsponsabilllnlc~1 :..:1. 
Aşa 'lndt motlva\li de t ipul : .. nu 
l-am găsit pe x ", „Y nu poate co
labora ·1a ac.est ou.mllr" etc., ew:., 
nu există. Răspunzind Integrul de 
o problemi1 fiecare ştie că trebuie 
sn găsească singur soluţii pentru 
rezolvarea oricdrel dlflcultăti . ine
rento muncii redacţionale. Un alt 
prlncl plu de la care a porni t re
dnc.toru1 şef este acclo că fi ecare 
om, deci fiecare dinl.re cel ce lu· 
crează in redacţie, are cnlllăt l şi 
de!ecte. Un sttl realist de condu
cere presupune o bună cunoaştere 
a Potenţialului t lecârula d in mem
brii colectivului, pentru cl1 numal 
astfel cel ce conduce un colectiv 
este in măsură să dea fiecăruia sii 
fac11 ceea cc ştie şi pQale cel mal 
bine. Redlll.:!torul şeC este de plirerc 
că o muncă indl'plinllă !Ară pa.c;iu
ne ş! bu-c.urle, co o simplii s:1rclm\ 
de servlt:lu, nu va r.t niclodu:u de 
calitate. $i nu va oferi salisfactll 
nici celui ce o face, nicJ celui ce 
o solicită. 

Pentru fiecare 

domeniu tematic -

redactori specializaţi 

ProfUuJ comple:< al publlcatillor, 
al.lord·area unul iai:g eWt.Dtal temn
tlc pt·esupune nu numai competen
ţa pro!eslonalâ a redactorilor - u
bllgatorle de aHfe l pentru orice 
;(iarlst - dar şi o preg!itire temel
olcă, iu>eclallza.tă pe domeniile şti · 
m1Hlce şi tehnice dim ca1-e revls· 
te~ tşi alcătuiesc conilnu lul lnfo1·
ma\lonal. 

De .aceea s~ căutat şi in bw1il 
mnsui-ă s-n şi rcuş1t, ca Clecnre do
meniu temallc - filozofia , Istoria. 
biolngia, malematicn, fizica, chl
rnln, energetlca, el~trontcn, aulO
mntlca - s!i ne acoperit de un 
redactor cu pregătire de specJ.all
tati:. 
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RcdncloruJ-şc>C ndJunct. Che1:u·ghc 
Badea, este absolvent al Facul tă\11 
de matematică. ln red.ac\ie li ven ii 
cu 6 ani in urmă şi, aşa cum m f1r
turlseŞte, la inceput nu i-a rost u
sor să se ramU!arizezC? cu o actl\·l
lJJtc nouli tn rnporl cu e.xperlen\a 
sa nnte1·1oară de profesor sl apoi 
de acllvlsl al U.T.C. lntT-un ln
te1•val de timp relativ scurt - d
tevn Juni - u reUŞlt însă cn prin
tr-un cron susl Inul :;ă-!ii lns~1-.. 
că to~ ceeu c<? era legat de m 1mc 1 

redacUono.ttt mal aler; de procesul 
du tipă.l'i re a re\·istclo1· .şi almann
h ului „Ştllnţfl şi tchnlcfi". N'e ••
prim o.supra suplimentelC\r tematice 
- l!pArlte ln excelente condl\11 
gr:illce, cu un conţinut boi_ţ.'lt :şi ln
l<H'esnnt, caJ'C vin sli con\plete1.i· RI 
să dezvolte I nformaţiile IC?gaie de 
t in domeniu sau altul ce nu-şi 
găsesc spatjuJ nece&lt' tn numerele 
revistelor. O muncll otganlzatorlcâ 
cnre ecre? efo!·turl deosebite d~fA
şoară colectivul &l pentru vregCt
Lirea colocviilor de ştlln\ll şi U!h
nlcii. Dar. dcpllrtc de a fi l) 

lt'0.9Jre de Cort~. a«'Stca uu. 
pe lirigi.1 rna1·c.n lor ertcicn!u ln 
rnspindlre:i cunoştin\elor tehnico
Ş tll nţlfioe, şi rolul de mljlocitocwe 
ale unul dla'.log al l'eC11ocţfoi cu pu
blicul citi-lor, în rapt () testare a 
prelerJn\elor şi doleanţelor c·ill to-
1ilor, în scopul 'i'mbunlitllPrli con
Unue a calilt\\11 actului publlclsti•·. 

Şl pentru cu vorbim de ulillln
len t.estelor îmi suride idecn cl{l n 
încerca şi eu un... test. Aşa cu ii 
întreb pe cel mni autorizat in n
eeastA prlvin\ă, care t>Si-e mec.liit de 
vi'rstA a redac\lel. Ş I da~ rilspun
sul vlne cu o oi:n:ecnrc intir.1.iere -
semn cli Gh. &dea nu se gindlse 
la aceasta pinu acum - penlru un 
matemoUclan nu a rost o problem!\ 
prea complfcott\ sil c:onstale că , de 
fnpt. mctUa de virstl'i a redact!el 
ool ncldc cu.„ virst.a revistei. 

La copttolul \•lrstc. :im p1;1cjul 
sa oftu că „vctewrnul " redacllol 
~te secretarul de reclscţlc, CornC?l 
Dnncliuc. \'enlt 111 ŞtHn\i"1 ~I teh
nică" din 1963. ln cel 211 d.a ~in ! 
de activitate a ! ost mnrtor şi par
tld pant direct ln multe innc.ici ale 
revistei , d.ar este de părc11c d l cu
lege.rea revistei, rn redac\ie, pe 

c:alculalor fucc pr11 l·: d 111 act!IC 
schimbtiri ri'.ldicale cu influenµ'I 
benc!icu asupra cnllt-â~il muncii 
recla<:~ionale. Singui'\11 sih1 regret 
este cfl ace.a.stă mn<lernlzare in 
tehnica d~ culegere şi tipărire s-11 
inrEtptuit in prenjma pi?m;loni111 l1 
s.i.Lle. aduui::1 . LJ pul ..tl • pus. in l'e 
prlH'.Şle \ i.'clllm~a in l'l.'".luctie. se afl .J 
cel nu1\ nou venit, Cristln 1i J vnn
ch>vicl, nbsoh'e1u al Ta::ultă\11 I.le 
EIL"clroruiea cu o v~himt• d~ _.u 
111 1111. De fopL .:i col:tborat timp da 
dol ani b revistă inajnte de a fi 
angajat şl consideril că deja a de
p~n periond.u !;h'e,.;s-u lui de 11dap
wrc lu (.) MUl'i actlvl tJite pr(>fesiu
nnlă <.lecit. cea pc c.'\re n desfăşu
rat-o dupiS ob:.olvlrc, ca 1ngi11er e· 
lectronlst. 

O pr<!OCupare consl:Mtă de all
!el a condll.{'eril redocţiel a !osl şi 
rt\mine p1•egf1t11·en .,schimbului t'.le 
mHne" ul revl!llel. M1 se :.IJUne cll, 
ln ultlrnli -5 o ni, in redacpe ou 
lnlrut 7- R Llned. PrjJ1l11c aceştia 
se numnru ~I Mlhnel:~ C orodcov, 
Inginer eletllt'Onlsl şi ' l'ill Tudoran
<!OO, ingi nel' energcllci;1n, Cel lrel 
şi respecuv. patru .nni dt' vechime 
!n acest c-0!ect1\r ii indrepLfl\esc sl'I 
·se s ltntil 1le AJ uin stApiril pe dClme
n111e de c11re răspund. Le este CJ
rnunii puslunen pentru necastă ct>n 
ele a tloua pro!esie care n devenll 
penttu ei ;dnr-i~Ucâ. Cum şi-au g:l
slt vocn\io de zku·işll aceşti tineri 
I nginert coro şi-nu inc-eput aatlvl-
101.ea i 11 prod L1c\ i e·~ Mlh11cln Grirad
cov. lm1 spune, n colaborai timp 
de şnsr. ~nl Jo revlst1' „ŞI lln\ă şi 
lchnid1" şi ş i ..,., daL s~:lmn că ln 
<1censtll recit.ic\ ic, unde ncum riis
punde de set'torul de }nfol'matl<?ă 
sl tehnicii de calcul, şi unde - da
lorl1ă sp~k1llUl.ţU snle de bn.ză -
n avul posibilitatea să contrlbule 
e!echlv la 1·et11izacen c;istcmulul <le 
culegere pe cnlculntQr, ponte im
pâca pC?rfect proCesln :>li ne bază 
<le Inginer olcc L1'<inl1>l <lu acUvlla
tea de presu. Ceea ce rnce ncum 
i se plll'c _posionant, pll n de I nedit. 

Jn cnzitl inginC!rului 'l'lU Tudo
rnncen, experlen\a sa din anii ue 
stllcliu1 cînd n fost rndactor şef ttl 
revlsteJ studen\eştl .,lng", l-a 11ju-



1:1~ sa isc integreze mull rnai u~or 
în activitatea de presă. Chiar dacll 
~i ocum î şi aminteşte C\I nostalgie 
de anii d.ntl a Jucni.t c..1 ini:;l ner 
cneq~cllcian pc şanLierclr. ti\ rli. 
;tCf\lo unde viala l:SlC dincolo lle 
toa te gr~uluiuc inerente muncJ pc 
şunt.ier. Iascinanlli o!erlndu- ti rus
plotrt cforLulul p rin rcallzi1rl crm
crete şi dumbile. nstăzi se sim te 
deplin legal de ncea'>tă p rofesie, 
ele oces<t colecUv. 

1\ncn ftoşu. redactor princlpul. 
este şi ca printre cei intrau in rc
dru:\ic în ullim!i cinci rini. A ab
:;ol\·lt l"oc1,.1lL11IA?\I Q(' f17icl.\ şi :1 fot.I 
rltlva tllli poorasondi. ln cec.>n cc o 
prt1rcşlc. uarL'iUca a fo~l vi~ul i.riu 
incu dan copilărie. /\şa că reuşind 
s1' Ju i;:rc7<l! la o revistă cu prnri I 
şUinllflco-lchnîc, unde se ocupli1 in 
prind pal. de d1Jmeniul tizk il. pf1:i te 
nfirmn cli n nvu1 şnnsu ~fi-şi Vllclil 
împlini I ir.lealul aiilre c1u·c fi nspi
r.:tl de lotdeaunu. 

O structură 

organizatorică adaptată 

cerinţelor s11etifice 

ale publicaţiilor 

Secretarul responsnbil de rcdnc
~ic <tl l'C\ilslel „Ştlinµ1 ş\ t:ehrt 1că•· 
este. d in 19115. Adlil'\O Chelcea, d_c 
forma\ie psiholog. ziaristă cu u l!.~
periontâ bogată dacâ avem in ve
dere cel 22 de anl de presă. dln
(rc earc 15 oni lll , ;Şlllntil Ş i {ch
n.ldi''. 

Core larea clint.ce compn.rtimcntuJ 
rcdncLorUor şi secretariat csle una 
dl n S<ll'<rlnilc secret.nrUll.H 1·c.~po111:ui 
bil de reclac\ie sl desigur nu Cel 
mal uşoară. Jn cazul rcdac\lci "Şti
lntă şi l.ehnică" (revista „Tehnium" 
ar·e propr.ll:l1 său sooretar respo1'l
sabll de · redaclie) in\,eleg că nu 

.slnt probleme dcosebilc alita timp 
cil Ciecare redactor are atribulil 
precise, îşi cunoaşte bine colaborn
torli şi respectă termenele de pre
c.b1•c l'.l lc m·Liicol~lor. DcUnltorll 
pentru colectiv sinl relatlilc de co
lct::mlitatc şi inlr...ajulornre. almo
s[era de muru:ă construcUvă. Jndn
torlrUe sale de secretor resi>onsabll 
nu o impiedică sA scrie şi să răs
pundă. ln continuare, de munca 
rlestinalli prC>blemelor de psiholo
gie. O parte din Umpul Uber l-a 
consacrat. scrierii unor lucrări de 
spaclaUtale, fiind coautQare. nllituri 
rl(; soţul stlu, Scpllm! u Chcken, la 4 
dirU publicate. Cea de n cincea 
corle - pe o temă de psihologie, 
uutOCllOCl~lcre. persom1lllatc - a 
:.r.mnal-o singurii. Cintl eşti un bun 
orJ!,Dnl7inlol' a'l prl'>prluhH tliu Ump. 
luUi, gl1seşli digaiuJ pentru tol cc 
i\l oferll sattstactln impllnidi p ro
(<:{1-ionale. 

Strins legat de ocllvltnlca sez1·e
lnrlatulul esle compartimentul co
recturii tn sala care s'!aml\nă mnl 
ckgra!Jă cu un luboralor. Lia C-0-
mfinlcl corec:lea7.!'i un tex l pe cal
<"ltl:iior. Este allsoh·enUi a Facul
tliţl l de lslorle şi atunci cJnd 
timpul ii permiLe scrie şi articole 
în specl·till~ten sn. O urmiiresc cu 
cltă sJcuran\ă manevrca1.U buloa
nele claviaturii sl inlreb d~A nu 
i se pare mal compllcn1ă acum 
munca cie coreclur~. Lia ComArtlcl 
este de părere că deşi. mai ales 
la Jnccput, i-a Cost greu, căci gra
dul de <:0ncenlrore n ~ten\iei, \re
bufe sfi r10 mnx lm aoum. <:ind 11-~ 
(a m1Jrarl1.at cu aparolura, \şi dă 
seama că randamentul esla mal 
mare, !Ol' probnbOitaten de G Qreşi 
n·i:-iî micil Oricum, col'ec.tun1 'pe 
caJculnlor a devenit C> muncă mult 
mai inleresanlă. este convlngel'Cl'!l sa. 
Aceeaşi convingere o nu lire.1Jte Şi 

Voichil-0 DomA:nea.n\'U, jpubtlolst 
comentator. unul din oamenii de 
bază ni l'edac\lei, unde se alli'i de 
Z~ (le anl. lsi cu1e.~e &i'îlgW·I\ arli
<:.Olele propti '!, c.a de a!Uel to\I co· 
Jegu săi, pentru că pe to\i i-a cap
u,·at ideea de a învăţa să lucreze 
cu mlcrocaJculatorul .,Junior". Una 
dJn satisfacţiile sale profes:lonn.le o 

constilule inc.raderea ş i aprecierile 
colaboratorilor săi - ln majoritate 
specialist! din domeniul biolog.lei 
şl met!Jclnei. Reţin de la Volchl\n 
DomAneantu pârerca sa - 1'C7.ull~la 
d!nlr-o fodelungaUI e-><per;enţA de re
dactor - privind J UCTuJ pe manu
scrli;, mat ales arlul()ole de specia
lllule. can? nu i se parc deloc o 
muncă d e rulir.ă ce pQale (i !ăcut.â 
bine şi corecl de Qtlce rednckn: in
ce,pitor, ci o parte a ndltvltil.ţ,Il 1•edac
liona le. care implică, pe lîngli cun<>ş
lin\e pro[~lonale de specialitate, 
mult t:act şl măsură in openare:i 
un(>r modl,ficărl • sau eventuale tă
jeturl dJn text. Se ştie, adeseori 
specialiştii dlnLr-un domenlu sau 
»llul scriu articolul ln stilul pro
priu unei comunlcllrl ştllntl1flce. A 
fransfor:mn un asemenea te.xt fn
tr-un articol care să !ie receptat de 
o categorie ciL mol lal'.&ă de cllllorl 
p0ate deveni o treabă ,la Cel de pa
sionantă cn şi scrl(}rea unul m·ticol 
prot,rlu. 

Documentare 

cit mai amplă şi diversă 

Ac.easl-11 este una din Ideile la 
car.e a revenit mer eu Pelre Junie.. 
redactor de rubrică. ziarist cu. o 
c:-.:perientli conslderabllli în dome
niul oooular!z1h'li sUlntel sl leh
nlcU. Absolvenl a.l Facullălii de 
chJmie. sl-a inceout acUvltatea Io 
presa cotidiană. la .. Sclnteia tine· 
reL\l lul u. De aceea. în deµli:nă cu
noslintă dt! cauzA. afirmA câ. dacă 
oentru un zlanst de cotidian. le
renul este cea mai imoortantă sur · 
sll. de documentare. oenlTU un zia
rist de stJintA documentarea în
seamnă. in ori.mul rinei leclura sau 
consul'tarea oolor mai 'TlOi .1ucrlh'I 
de specia11tate d in domeniul de 
care te ocuoi. a revistelor cu oro
m simii.ar. SoJu~ia. a:r 11. duuâ oă.
rerea sa. un se.l'Vlclu de docttmcn-
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tare ocnlru intreal!a oresă. la care 
să a ibă acces toll zlarislli inlcrc
sall sl care să funclione.Ge. c\·en 
lual. pc linl:!ă ser"iciut de docu· 
menlare al „ Ai:emre.'> ". I n rerlnc • 
tic se ocuoă (le orobtemclc de chi
mie sl de cele conexe. lei!ate de 
creallvllnlea tehnico-slilntlftci\ u 
tineretului. Deşi voll,1mul de mun
că esle subslanj:lal şi-a gtlsi.l rilf:a
zui necesar oentru ca. ih limoul 
său liber. să scrie sl cli rl i cu u l..i
matlci\ lcitată de soec11llllalcn l>IJ. 
Are trei lucrări dein aoărulc şi 
una in curs de aoarilie ln Edltu1 ii 
Politică. cu un l iUu deo.wbll de 
sW.!cstl v . Armele moderne - sli-
1nlă fără consUinlă ". 

Despre lmoortanla documenturll 
oe1·sonate vorbeste si Maria Păun. 
unul dtn redactorii cu c<?a m:t i 
mare vechime la .. Slllntu si teh
nicii 11

• Pcnlru rubr1ctt de ca1•e 1•(11>
punde. „Curier S.'1'. ·•, r1.1brlcn ele 
inl rct.>â1·1 ~dresat(! tedoc.llcl. şi-n ni· 
câtult. in t.lmpuJ celor 30 de ani 
de cind se al'lă in ret;!acLle. 11 clo
cumenlare oei:sonall\ pe care cau
t ă . oe cil este oosibil. să u linu 
mereu la zi. Filolol! de !orma1ic 
- unul din cei dol cu uces l oro
Cil din intre.aul colectiv - Marl:i 
Păun şi-a lăcut, cum s-ar spu
ne. cca de n doua soecializare lu 
locul de muncA. l ml vorbeste con
vlnf(ălor dei."t>re dJalol!1,1l viu. ml 1-
locllpr al unul valoros sc::h'imb cil 
idei oe car.e ii renrezl ntli scrlso· 
rile cilltor'llor. desore rubrita .. Me
mento" - unde sinl Inserate lu
crllrl ale unc1r fil!u ri ale islorwi 
$lilnlel si tehnicii 1·omănestl. <'lcs
ore o alta lntiluJată _Eni21ne !tic 
Terrei", 'Clespre colaborarea la al
manahuri sl mă com•in~ ca într-•' 
redactie în care esH mereu in 
c1>nlacl cu noul cu solrltul viu. 
olltrunzălor al tinerilor. nu a i tlmo 
sii imbălrlnestl. 

Nici Viorica Podină nu arc llmn 
,qă -sl amlnleascâ că au trecu l :;o 
de ani de cind a ln lral în rcclnc
tla ,, Şliintă si t.chnld\ ". Prlnctpaln 
sa sarclnâ este acum .almanahul 
„Anllci oatia„ - un a lmanah nstco
lal ele cititori în !iecare an. ceet1 
ce obll.aă la oăstrarea unei 1mu1c 
cil maf elevnte. Mă asiit\1rC1 ci\ rco
lluirea unui asemenea almanah nu 
oresuoune numai leJUilura cu au
torii. cu lraducălorl l. lucrul oe 
manuscrise ci sl un contacl oerma
nenl cu miscarea „ s.F. ·· din lllrn 
noastră, !apt ce implică o co-
rcsoQndenUi boeată. Cum rcdaclil 
este lnlUatonrea cenac.tutflor nnun
le d e 111.eratucli de anlicmaţi~ -
Jat!i fncn o sarcină oe can~ sl-11 
asul'llal -o acest colect iv ! - nrc 
multp oroblemc oi~anlznforlcc de 
rezolvat.. 

La aparllla revistei „Stlin\ă sl 
tehnicii" în c<>ndiUi era!lce cit ma l 
runcţionale şi atr4ctive i.şi aduc 
o contrJbutie remarcabilă şi Iolo
reporterul Petre Nicolae. d~nlOrul 
artJsUc Adriana Vladu. coreclnare=1 
Victoria Stan. slenodacl iloArn(n 
GherJ:h ina Tomlna. 
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Stimularea creativităţii -

un crez profesi o nai 

Colectivul il'l1>iircinal cu edilarea 
l'<Niste.I „'J'ehnluln". a suplimentu
lui trimesb-iiil „Modohsm " si a al
manahului • .'l'ehnium" este c l10rdo
nal de Uil! .Mihăcscu. scc1·e1ar rt!i. 

oonsabil de rcdacl ic. a iutal d e A
le."andru Mărcutescu. ser de seci.ie. 
care este. in1r-u n fel. redacl-0rul 
resoonsabil ul riccărul numar. 
.. Tehnium '. la inccout suolimenl 
ul revistei .. Stllntii si lehnh!a „. a 
devenit o oublicalic lndcoend\?nlă. 

in 24 de t><trdni. cu aoaritie luna
rii. 1>rcluînd cartea de rubrici 'tles
li nu.tă conslructoriloc amatori. Are. 
usa cum anrmă Al'e.-.:andru Mn:rcu
lcscu - o marc ;.mdlenlli la cili 
tori. calef!orfa constructorilor a ma
turi fii nd nebănuit de laraii si di
versă ca vlrsle (de la eleV1 la 
oenslonarl). ca nivele de ore~ăltre 

sl domenii (de la elcc1 ronlcu. all
t omatfaărl. jnformat!cu la mecani
cii.. modelism. amenniări de Inte
rioare sau radioamatorism). 

·coresponcten\u cu cilllorll 1,1cuoă 
o mare oarrc din a ctivitatea 11ces
lu1 coleclrv. rlnl .rund 1\Umănil 
m.are de scrisori. aproxlmali 11 

'l-5 OOO anual. De acest comoart1-
rnent lii.Sounde direct Krista FUrn. 
absolventă a Facullnlll de zlarl!i
llcă. S-a ocuoaL chiar de la nmi
rea in redaclie. in 1975. de aceas1a 
problemă Şi consklcrli dialogul 
cu c!UtorH o chcsUune extrem de 
imoortantă pcnh•u „Tchnlum ". Să 
1nimcsti z.Unic circa 15 mesa.le te
lefonice sL 'in medic J0-15 scrisori 
este nu numai Interesant da1· si 
reconll>rl<ln r. Penlru că acestea sint, 
după părerea Kri!'tel F!Up, o dova 
dă că revista interei.ea1.:1 şi cllitorli se 

adresează el cu incredere ş i. nu 
1·areorl. cu speran\a de a fi spn
.il nltl in malerlaU.zarea unoL· idei 
lchmce. Daca este m·eu ·! Este. mal 
ales cind trebuie să răsounz1 llc
căru ia sl cind ocntru aceste ra-;
nunsurl t rcbuic să consulii docu
menta Iii. să te adresc :t.:i coluborn
torilor socciallstl oentru a oCerl fh„
ciirula informnUilP oe care Ic solt
cilă. Dar cum in orice aclivilulc 
sali.sfucdlle te inar1oează. K;;.sta 
Filio nu oboscste sfi r flsounclf1 n
oclut·ilor telefonice sau scrlM! :ilc 
ciUtorllor. 

Suolimenlul .. Modclii,m'· ~te 
realizat de Crlslian Crăciu noiu. t>C?f 
de seclfc lu .. T chnium "'. dr. in;:. in 
sncclahtalca cch1oamenle oeriCe1 1-
cc-calculaloarc. Autor a li brcv~i~ 
de lnvenlli. maesln,t a l ~;ooriu lu i 
de la \'irst.a de ln ani la "navo
modele ". se pare cii s î-a !'!ăs1t tn 
aceastii rcdact ie Jocul cel mai oP · 
!yl\rlt oen·tru a -sl nune · in valnul·ci 
cunostlntcte. Navomodelele al1 roi.: 
de altfel hobby-ul sli.i d in cooiill' 
rle. De nccen. ;i realiza sin,qur un 
asemenea suolimenl este un orl
leJ de cleollnll satls!acl le oro(esin
nalii. A oubllcat sl cărt; ]el!alP d„ 
acest hobbv ol s:iu : _Vech i nnva 
romfmesti • in 1070. „ C()răbl1 str&i 
bune" in 198!'1 sl aşteaotă o nouă 
a oa.rllle lu Editura Mimaril. 

Din colecttvuJ i nsărclhat cu re· 
daclnrca acestei reviste mal Cuc 
parle SI Dilin Sti'.inculoscu. reduclu1· 
de rubrlcu. ele oeste 20 de am în 
redacţia ,, Ştiin\ii ~i teh11îcn", Mo
rinnn Nicolae clesenalhr artistic. 
Mihai Mal eescu. 1ehnore daclr)r. 1:;
lisabeta Dinu. dnclilo21·a r. 

N-am outu l dlscula eu lr>li. o 
oarle fiind olecali oe teren. in Lară 
(Uie Mihăescu. de Otldii. particioa 
ta un colocviu de rndloamalorism 
in calitatea sa de vlceoresedini e 
al Fcdcrullei Nulionale · de Radio
amatorism). allll cu treb1.11i In li
ool(rafie. Gaci ln redactia ..• Sllln t11 
şt wlmlc:ă" şl „Tehnlum•· ii i.mul 
1n~1ncil esie aoroaoe ca la un zrnt• 
cotidian. 

t 1'1 acest riLm trepidan t. llneri s i 
mal putln tineri. mul n ou venl~1 
în redacţie. sau aproape de 
anlJ oensiei. loll membrii colecti 
vului trăiesc sl edi!!că ooate uno 
dintre cere mei interesante experlen
te de presă, clin \,ara noastră. Deşi, 
înceoind cu redactorul set. unu l 
din orlncioalii oromolon ai acei.
lui sUI de aclivlta1te redac(lontt1i'I. 
sf sfirslnd <:"' ocrSQnah,11 tc.>hnic. 
nici unul llll onre sl) creaqă a llc;c
va decil că lsi iace datoria . l:Du
torie onorantă de ziarişti comunlşll. 

angajuU ihlr-una din cele mnl de 
folo..~ bătălii - bătălia pentru nou, 
pentru răspindlrea cunoşt.inlelor 

sllinlHice sl tehnice. oeolrn st imu
larea creatlvităt li Un.erill<>l". 

!\Ulema COMARNESCU 

l lustrotla: Petre NICOLAE 
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Convorbiri profesionale 

O meritorie initiativă redactională 
..> , 

de modernizare a procesului de tipărire 

Convorbire cu Gheorghe Badea redactor
şcf adju ncl al revistelor 11Şliintii şi tehnică", 

şi 11Tehuium·· 
- După cum se ştie, documentele apropiatului 

Congres, pornind de Ja concep.1a partidului nos· 
tru, a seorelarului general, tovarUşuJ Nlcolao 
Ceauşescu potrivit d~rela soclallsmul şi comun1s· 
mul nu pot fi edificate declt f)e ba1.a celor mlli 
noi cuoorlrl ialo şt:ilnţcl şi tehnlcU reliefează preir
nant rolul deosebit n J cercctdrJI ştllnţlflce naţio
nale. Este neindoios ci lnt.roducerea sistemului 
rcda<:Uonail poligrafic do fotoculegere a revl!delor 
.,ŞIUnţi şi ţchnle1\." şi „TehnJum " se insorle în 
amplul p ro<lcs de modernizare caract-eris ttc actua
lei etape de dezvoltare economico-soctalJ. ln care 
- aşa cum arAta tovarişa Elena Ceauşescu i~ 
cuvintarca sa la reconta iPlenarl a. ConsWulul 
Naţional al Ştiinţei şi lnvllimlntulul - a u fost 
asigurat~ condiţii materiale şJ orpnU&torice &ot 
mal bune 11>entru intenslflcarea cercc~I ştuni1-
ticc in toate domeniile. 

- ln centrul int.regli adlvitâii - aşa oum sub
l inia1.ii documentele pactidului nost.ru. - trebuie 
să stea infilo~nh·ea oro2ramelor de de;wolţare lh
te.nsivA. de organlW:l'e .şi m odernizare a industriei 
sl a celol'lalit:e ram.uri, !J>e ba7,a celor mai noi 
cucerit'! a'le ştllntel şi teh.nlcll. In cuv:in tBrea tov.a
ril:şel Elena Ceauşescu la recenta µlcn~rn . ~ arai/1 
că. cercetarea ştiln\Hică ~ c:ont:ln uat să-şi ®O
reasc:ă apoJTtul la 1realllzarea prevederilor de plan. 
la .penf~lQ,nare,a QrganlzArli şJ modern1z~t'H 
tuturor ·ramurilor economiei naUonale. Pre.sa. 
ediwrlle şi intreprlnderUe poligrafice care 
aduc. i.n Cormc specirlce. cuv:LnLul pal'ţldu-
1 ui 1a cu'haşllnţ..a 1tuturol' oamenilor m,unoH, care 
mmtează neconfilţionat ipentrlL inte'.legerea 'J)ro!un
dă şi -transpunerea tn via(ti a hoiArfrllDr de partid. 
trebuie. să constl:tule un e."Xemplu de ·j na1llă cidge,n
Lă .şi lermltate în maferia llzru:en, itî .p ropria ~or 
activitate. a Ideilor şi teoolor elaborate in an
sambtul strategiei poU1.icll noastre de dez
voltare soci.al'lstă. Ln a~t..ă ddoo, co114·t1enli 
de fapLul cii nu va veni nlmenl din a!ara lnstl
tu1mor noastre sll ne spună cum sâ infăptu lm 
concrel a.ceste programe şl ce mllsuri p.roprli .::li 
efabnrâ'm. să le experi:mentăm. si să le gene11a
H2ăm. in runotie de gradul de efîc?ten.\ă econo
mică şi de Jmplicatiile. socral poliU?C, ?e-um 
propus .să glisi.m sotuţl.1 pe-nt'l'u m.odem:i-zarea 
prooesuloi t-ehnic de elaborare a rews~lor 
,.Stlln\ă sl tehnică " şi „Tennlum". Am avut !n 
vedere, de ase.menea, pe~tţva epul*H pe 
plan mondlai a surselor de argint ooea ce v.a 
;i.vea drept consecln\i'i confruntarea cu l>l'Obteme 
serioase in ce priveşte materialele folosensi
h11e. tn ~i ltor f.ll nd n e.ccsn.r sl\ a~oolăm oro
cese tehn ologice care să evite fo1os1'r~ acestora. 
Problemele pe care le lmplid'I oriu energeHcă 
şi ele materii prime vor conduce. asa cum an 
co11ciu.'I m toate ţii.rile demoltnle. la eliminarea 
ti'rnrului înalt pe baz.ă de pl\lrnb. prooedeu ener~ 
~of:ng ce .:consum?l. " o materie primă deosebi l ne 
rar5 - rptumbul - ca sll 1rn mal vorbim de 
ef<X:tc-lc .s.-il<' nocive aşup1·0 1 ucrl\1<.wllor. 

Jalii deci cilev;,i premise pol\llce ş; econom\-

cc ce impun trecera nei:nUrziată, susţinută şi 
constantă la modernizarea actlvllătilor din dome
niul oresel. 

- tn cc conslA acest slslem nou de culel(cre? 
- lnainte de a vli răspunde concret ln în-

trebare trebuie să predzez că l'GaliUlT~ revls
t~lor „,Ştiin·tă şl teltnil:ă ", „Tcllnium" şi „Mo
delism" . Implici procesul de fotoculegere pe u.n 
si11tem elect;ronlc amei,ican tip .,Hanrl.s", .Moda
lii o.t~ orGa,n.tzatorlcâ de culegere cen.tMlf1..at ă 
lmplcmcn'4tt.li. acum peste 10 ani a dlspuns in 
mod u.decvaL acelei sltua~li Clind astăzi, după 
~plnîa noaslrâ, deoăsită. dnlorHă ·disnonlbill tll
l ilor pe ca:re le o!e:rll tehnica de cak.ut t•ornâ
nea.scă. 

Sistemul de culegete oentr.a.117..atA, prin care 
reclac\lile inaJntcază manuşcrlse1e da1:1iH.ograt1a 
le, precoredalle şi tehno.redactate pentru .culege
re la -consolele .specializa.te .ale sisLemuluJ ,,Ha
r ris", urmjnd sli se înlăture erorile de culegere 
prtn c:orect&:rea a două sau trei l'in'clur:I de şpa.1-
tu~·i prezintă, din start, cîteva neajunsuri. 

Dtn punct.ul de vedere al redacţie! exlslA un 
t!Ttll> In tolerabil de mave .intTe prei:lare.a manu
scrlSttlor şi Upl\l:irea. revls t.ell'.>i' (aproxJmaUv 2 
tunl) ~trei lnc:It t.$re aproape imposibilă rea11 

7.area unul conţinut. „la zi" in <:0ntex.tu1 dinami
cii 'Vfelli pd)itlce, ;socla1e şi eeonomloe de Ila noi 
din tnr6. l'll ncest sens, se poate releva .faptul cA 
aproape o Jună de zile se conslµTlă pentru ~1-
7.a.rea e1,1legerl1 itextelor printr- un slstem de 
„d.u-<le-viin<>1

' a m aremaielor rntre redacţle si tl
pogralie. Tn mod deosebit, -redactrne cu un spc
cll'.ic mai aparte al limbajului se confruntă cu 
un e!orţ subS'Wnţlal .if\ privinţa ude:i>anărU" ero
rilor de limbai inbro"duse, de regulă, de opera
toarele nef.amllLar.izate cu acest speci!ic. 

Din punctul oe vedere aJ tl,pagraftlel exls~ un 
consvm e~ag~~1.t de ~ (le h irtie fdl:QJJ@Qcă 
penLru şpalturi precum s l o folosire neJudicloa.sl\ 
a maşinii de fotoex.punere. De asemenea. 11p
~c piesete 'de scb1mb ~nitiru ,ln.Wrla'\:l~le de cu
~egcre. :;lngara solu\le fl:lnd adoptaTea unul sl$
tem ~ ba7A de tehniţa de cmicul romAnesscA. 
Depăslnd punctcle de vedere ale ITedacUei si 

tloo~„·~rlei; se poate constat.a sl <0 rlsdipă nelu~
t!Ifcată de muncă tn sensul cil acel.a.şi material 
este dactilografiat in redac\le şi redadllografin' 
13 consolă im t.lpografie. 

fo ace.-.t 'Co:n~xt. cu sprijinul t nt<reprmderii dl' 
F-chloamente Perlferce. Burur~U (F .E.P .E.R.l 111 
Cen1iratlel Jmdu.'illrlel Poligrafice. Com'bi:natuliu:I. Po
llcr;aflc 1.-~ Sctîn teil" . a1 Edi b\llrii .. Soim.teta" 
orecum si Labotatorului de CercetAr l Po1fitrafJce. 
redactla noastră a ren lizat. un sistem de culeg~re 
pe ca1cula'tor caF"e înHiturl\ în mare ~urll 
nc:e.ste neiljuns1.1>rl şi desch.l<le perspective de de7.
vollaTe in viilor. 

- Cam s-a rea.llut, practic, ouJegerea pe cal-
culator i n redac(le 1 

- Aulonil acestul sistem de culecrere lm'olemen
t.a-t f)e. mieroealculatoa.r(l de tt:p J tmior Mi .faci~ 
Utăli de operare pe t.e.rmlnale ti,1> DAF ~1 r 11 

posibtli'tn te dP l!·a·ri·scrier<' pe h1 rlie ~)rin m ter-
(cotiHn uare rn pag. 26) 
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Fotoreporterul 

militar 

- Stimate Virgil Ul!oru, -ne cu
noaşll!m de aproopc trei d ecenii. 
l>ar nu v-am inrreba, mcrodata: 
de uncie atita pasiune pC'11tru arta 
fotogr4ficd ? 

- De unde? De-neasu. flin fami
lie. ln llia met1 jucfi1•le adcvf1rntĂ u 
!fJ>L un minuscul ap:J.ml de 1o10-
grnI1a1 ... 

- Cum aşa? 
- Tal.:11 meu era urli.sl [1 logra1 

la C<>m!oşu Mare, o comună cunos
cuta de ta grani\a 11011.„tn'.l de vest. 
Am :;pus artist folo111-.u( pentru c:"t 
uncie din iuc:rftrllc :.al<: uu apăt•ut 
şi prin l{fl7.Cte. 

- Corc v-4 fost şi p1·ofc~or„. 
- Sigur. El m-a invt\jal, lncii de 

mic, nu numai cum :;:> mfnu1esc 
aparatul ci ~I Whnlc:a developării. a 
coptt'ri!, Mii rog, 1<1t ce lt se cere 
în uceaslă meserie. De lap(, in \'B
cun \:1 lucram ifllpr011nll. 

- Cltirori l noştri oor sll ştie. e11i
<1<111t, <mm afi a)u nş ftJloruJ)<>rlcr n1l
Uln.r ? 

- Foarte simp lu. ln l!llHi lucram 
ln ,.Agrlcultun:i sodulislil ". (f'e n
l unci se chema "Agrlcullurn noufi" l. 
Vful într-o zi un anunj nu ma1 
ştiu ln care idar. l\llniskruJ l\pă
riarll Nu tlonnle oi-,:011 i.-u un con
curs pentru ocupru·eu unui pt'i.'it de 
iotorcp{lr lcr. M-am prezentul 

îmPTeUnll mine m11i erau 15 
r ·1mhd11U ..,. 111 dat pr„beJe .Vtlicl-
1 l - ·'' ~~cm \in.i:urul care 

1~ 1,un .~ f.t fol<igraf11 in culol'1, 

l
rn.I unî ~, irt.ltt. li'l'Ct'tlm in r('

< Wllu „Vlllt ' 11ltt<U'~". 
-:- Dco<'ri 4~dor. futorl!1ior1C!r 

17!1lfl(lr. Cwii':. ,11r &111111<'. u 11 osr:ş 
Jt1 rr1 1111Jf1>T 

- Du. ~i- l<il•auna in oceştî anl 
:n am $hnttt , 1 mal biot• in mij
l•)CUJ 416laJ r in w1if'lrmli. Am 
fn.~t 11lill11r1 ~ wucl11~tl şi ruche-
1 )l~, ln nlllfeG\ii, cJ!o 111lnnterişt i, în 
po!1g1>nnwe iU tOl !l<'I'!\ ele vlnăJ.Orll 
ele. mun1!?, ~ \jrruri t•n.rp;iUnc. de 
1mtnlcor1. lti trulorr- pe fronllcrii. 
rll' morlnar1 ~ navele de luplli. 
ile mllt101n1 ' ,.n..;tructnri. pe şan
tierele:' ma r ct 'tnr!I a!C' epocii 
no.as\rP... rr,;tf1~roscl1 cun~tc 
·•tllC'.; şj ••lllei IJ><.~lolzc. 

- Safo/act/i pmft••lt'mn11• ? 
- '?t'3tu1'. \~ pUlC'I ~il (.'JlUTllf\r 

PTl'1"f\lc Wll 1f in cJ!VCl"liC Ct'lm
pClil11 nnO<m r 51 1nternntîonnlc 
din domeniul rte1 r„tni:raflre. Sau 
1aptul cft J in Mu1.cut J\Iiliuir 
Ci>n!rnl o ' p:irl<' <lin !mn~lni-
1„ <'lf PUSI' i~ ;ip.,l'\IO mle Cea 
rn i mnrc SQ ,l.!ncl.lr n mea lilmi
IH'. Imu. n~ ele o fi reuşit sii 
d \ ln un C?m(lknr firii.'! nl \•le\ 11 'li 
:tc~h·llil\U · ,itnrllor pnl rll'.!i nrn15-
l1'" s<>i!l.aHllte. ŞI de n n ccmtrlbuit 
ln nce!lll chip impreun:\ cu colegii 
mr! redacloriL la educ11rca o mai 
h nt dP 30 ~ contlni:cnlt' ln i;piri-
1 11 11·agostd I! patrie. ele rrumos. 
tj l oum l'n l... 



Fotoreporterul 

!>'- " 1 militar 

- Stimate Virg!l Ul lcru. ·1!.f! cu-
11onşLcm de apro~pe trl!1 decenii. 
Dar nu. v~ m i.ntrebat 111ci!Xlata : 
de unde a:lil.a pasiune pl1'mrn <irta 
/otr>(Jrafică ? 

- De unQe ? Dc-aca!)a, <lin fami
lie. lntJin meD Jucarl~ adcvi11~1ta a 
!ost un mmuscul np:u'llt de 1olo
gruHat... 

- Cum <r~a 'I 
- 'I'alâl mt?u era ai-llst fHlHgrar 

11.t Comluşu Ma1·e, ţ> comuna Cltn«-i
cul!i de li:i ~rani1a noasMi de vest. 
Am 11pu.s artist Coto~rai penn·u t'f! 
t,1nulc dln Jucr(trilc sak nu '.~pâ11ut 
Ş'I prj n g~7.e~e. 

- Care t;-a, Josl qr tirof u:sor „ 
- Sigur. !!;I m-a invttta1, incâ de 

mit;, nu numai cum S<) ml'n.u1esc 
apru•c.ltl.Ll c.i şi tehnl9<1 develc•purH, a 
copfl!'rll. Mă rog. lOt ce tl se ccn? 
în uce.,islă mcserle. De fo.1>t, ln vu
ca n trt lucram împreunu. 

- Cititorii 11\'lştri uor .sil şHe, e11f
<1<!1ţt, aum ati a;11111s fotort!pOrtc-r nil
Ular? 

- Fonrle simplu. 111 lDnH lucnun 
la „1\g1·kulturn socicilistă '. tPe a
lunei se chema ,,Agi·ktWur<1 noul'\"). 
VM înt1·-o zi t l't'I an\Jnl. nu mai 
şifu in care ilar. Mlnililt.!rul Apl'l-
1-fu:ii Natiannle orgamza w1 con
cu rs pen.t rL1 QCUp m reii unul Ptllil de 
foto1·ePo1'l:er. M-am prc.•zenta~ 



. mine mal erau 15 
m dai Jlrnbale .~0Hct-
11~~cm :;1n.gurul <""re 
fotoi;raf11 m cu Ion. 
tirilu. u t-ccum l n N'-

1llt:uc". 
„~da r. .r otorP [}Orii! r 
.ar spurw. trn "''=~ 

;1dc:11un·1 in accşll ani 
-el runi btn1' în mij 
• in usilfnrmt1. Am 
c tnnch1 ... 11 şi n1chc
;1i. dC' infanterişti. in 
ir.igcrc. dl' \·inătt1rii 
,·irfurl C'arpatinc. rtc 
"'rufor<' pc fron t lcn1, 
~ nu\ l'lc de lupt!t. 
onstructorl. 1>e şnn

cllloril ale CP<"'li 
o:;ti1~cnscil cunoaşte 

ipPSi<.lZ!.'. 

profr<lrm«l1· ? 
.:;. putc;1 ~fi em1mn1• 
tl' in clivcr:.c com
e ~i intemnlionnl" 
rte• fologroncc. S;i,, 

I, în Mu:r,eul Militar 
ă p.'U'le din ln'lnt;inl-
ilP.'ll'ţin mic. CPa 

!acr\ic n meti 1ilmi
<ll' n fi reu-;i t s(i 

i~:ir Iickl ~I vit'\11 st 
· ·or'lor palrlrl nu;1:-;
$i rlc n n cnnlrlbuil 
împreună cu col~li 
Jn educm-ca o m<tl 

1·ontlnttenlc ln ~1lh'i
e 1><1lrlc. de frumrni. 



Convorbiri prqfe·sionale · ·, 

(l"Onl<1itiare dm pay. 13) 
mcdh1l u•nei imprimante lip SCAM P - &o-.Jtc 
r:>rod ~ISl! ale J 11 l rcprl nder li de Ech i oamenle Pu
l'!Cer1ce este ~ovarăsul Adler Ozias. - spedaJ1:.I. 
plna ln martw 1989. oJ L.uboratorulul dt• CercP· 
wrl Pohi.;.ra.flcc. care ne-a soriJinit sl în cun
hnu.ire penu·u îmbun~t5 1irca SLSlemulul 

O primă prqblcmă oo e-ru rldlo.ilă de. rcallzu 
r~1 _.1~~(ul slst,cm o reprei-.ent.a compatl IJ!l lln l<!~ 
lehn1cd de calcul 1·omâncşl l cu hl5Lemul an)c
riC4'1n. Pen,lru exper!Jnenture a fost. ales calcula
toru_! 1·umaoe.~ „Ju nior" şi terminalul DAF d in 
douu motive: unume pentru fap(ul că exist.li 
deja o experlenţu similară jn lipogrnm · cu 
aceste sisteme român~ll df3 calcul pentru nUt
şlna SO\'ieUcă de fotoexpunere FA 1000 ~I dcc1 
se putea ple cc1 de la programul dej.a elaborat în 
cadru l LauoratoruluJ de Cercetări Poligrafi~ şi 
pentru clL 11e puteam permite, cu ~rlJJnu l r~nl 
mente deosebii ni <.'Onduce1•I! Tnlrepl'l:n(ledl de 
Ech!pnmente Periferice Ducurcştl. (cllre clor lng. 
Ion Mlu) să experimentăm compallbllllatea ac~
tor „1:.tt!me cu 'iÎ!'.l••mul nmt' rican chior lnalntw 
de nchizit ionare.-i echll.>8menlului. 

Acc:1sti'I uH!mQ probl.emii a fo.\ti: rezolvată şi 
cu i>Pr i,JlnUI At.ellei'l.llui de proiedare din cadl'UI 
FEPER - autor i.ng. Dulcu Gabriel - prin 
rcalluu-ca unei lnlerfeţ.e eledronicc intre un 
mlnkal~ulator Junior si sistemul american. a.it
fel incit actualmente ne putem co11ecla la mu
şiria de 1'.oloexpu•nere „ Hn1Tls'l fără so dernn
Jiim sistemul ele ppog-rafle pe ea1en und.c tre
buia conectat cHl'Lorul de bandli performă ncu
tlliznl de allfel ele Io.orle mult Ump. 

J n CQntlnuare s-a h'!?CUl la e laborarea pro
-J?tamuhJi oentru l\lslcmul' „Harris '. b<mcCiclind de 
deta';Ul re11 1ovaril„ulul A cl ll' r tim.p de <ipl'onpc 1J11. 
nn în cadrul 1-edac\iei, ast!el incit, numio·ul rlln 
noiembrie 1988 al revistei „Ştiin\ă şi teh nicii" a 
fost par\ial cules în 1-edac\ie (lS pag.). S-au 
inatnun propunerile de dotare căLrc Cmni1etul 
Central ~1 1Jnfunii 1'lneretulul Comunist şi ln 
ace.st context. l·ed.actla noa.silril ben~icfa l'A d~ ln 
inccoulu1 acestul an de •I sl!;leme- de cule:te1·c. 
adică de -I termina le DAF cu opUune pollg.rnficl'I 
cuplate Ja 2 microcalculatoare .lun!or precum şi 
a lte lnstru.aUi ronexe necesare. In pcrl0<1da de
cembne waa - febn111 rlc 1989 IM\ Ll'COlll Io 

·1nstrulr~ intensivA a tuturor membrilor di:u re-
dac~ l n noastră. acest p t'Oces de pcrfecţlom1rc 
conllnuind si astăzi. ~ măsudi ce Intervin n<li 
date privind imbunătă\irea 1>ls1'.?mulu1. 

Sistemul aclunl nsigu1·i1. culegerea in redac\ie 
n texlelor ·(ou excep\ia celor ce Includ cru·actei:a 
$1 slmholurl malcmal;ice) cu ment ionm·ea e.xpre
s.a a llpuriloJ' de litere din toate famlll lle exis
tente in cataloJ!ul masinil .. Harris". Jn orinc1ulu 
o linie de prel ucrare este IQrmată dintr-un m t
c.r-0ealculat,o.r „Jun for „, cu o WliLale ele ilopJff
dl1tc (ll tolH, un tell1lllnal cu opt.June poliu.rafici1 
DAF sl o 1morlmanlă tio SCAMP. precum şi 
fnlerferenla cu .. Harris ". rcali7.ată cu un "Junior " 
cu anumite mod1Cicări " horei ". 

P rogramele de prelucrare lile-rară şi poligrafi
că n tcxtielor se introduc de pe dlsch1.'tă in mc
ITL01·l a •• Junior't-ulul şi ele acolo la D'Al~. t nt.r-n 
primă r~ culegera se realizează in text. torn 
cl~Arllrl in silabe. ocupi ndu-sc întreg ecra
n ul DAF-ului. la un volum de tc"t echl\·aJ~nl 
cu :J pagini dnclilograilaic la două rlnduri . Men
ţianăm di si$lelntil p:re7,ln h'• fţ11.oliliiatea de a me
mora şi a scrie la c-urerc Ul .• mesaie" alll:i nu
merice care se înscriu la inccout oe adre.<;rle ;1 
opl tnste speciale şi se pot apela ori de clte ori 
e_,te nevoie. Este vorbn, fircşle,. de o înregistra 
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cm-lnle ce se utHlzeaz:i ma1 d!!i> în lT-un tc:•l 
da.l, lucru ce se lntimplă curent i1'i lcxtec !:le 
n:iturn politică. ld~nlr1~1că ~I stlintrficii. Uu o«1 
!le-panarea ·ronlnr. 1e:-.tul se introduce pc un 
fişier pe dl~c ~l :.o 1 c.1d ucc pc ccmn impllnil 
oe coloane rlc dimeui.iunea dorită . \•erificindu-:-;c 
co1-ecni tucU ne..1 impl'il'llrii in sllab~ $i nllc cle
mente de ace.st geo. De mentlonnl cf1 s1 in 
această fa7~1 se p()atc inlervcn1 cu modl f l c:lrf în 
texl reorgani7.indu~se cuvi:nte!c i n colon.ne. I n
kn·ent!<1 în text poale fi făcută alh pentru in
Jaturdl·e.<i s~u adiiugnrca unor cu\•l nte ci t şi pen
tru inlnh~rur<-1;1. si:hln1barca i;au ntluu..eurca imm· 
f rn".e SilU p.'l.rlt'lh'l<lfo. Bunul de cules si C'l'Jt-ccturn 
rlm11ii ~ re..1tizeaz{1 şi in !uncUc de numărul 
exact de rindurl pc coloană aClşat. 111 lmpnman
lfl n.c;l.fl•I cil practic, machcl;:i llpitil dev:ln.-. o for
m:1lltate. 

Sisteinvl este aC"\lm î n f;1za de Ilm11l„.;11·e - fi
nh;ore. a<:tualme.nte noinl'e~ l strind in bloc m'ollrn
mcle de prt?lucrarc n l~lu!ul. neu.vind proteja
te ::mwn ile Laste cnre ~>dată apăsate din greşcal fl 
pot al tera procesul de prelucra.re ş 1 ncindlcind 
Qi pc• ec.rnn numărul ~Ic dndurl de c:oto;inn rule
sc. Our (UU:tc :lC<?St.<.' elcmen~c !'o!Ol Lll lLltlmil tn
slan~ timi'inunlil ce ll<lt ! I rezolvat.e; in linii 
mari p roi;ramul mncl elabornl potli\"Jl nce<:st
tlltilor reducilonale. 

- Dnh1 rilnd com11lexltatca problemc lC)r d e 
ordln l chn ic, este de presupus ei\ a f()s t nevoie 
ele o rcor1;-1mhiare & mµneil rcdaoUonale. 

- lntL·oducerea sislemuhti de culegere tn ca.
cirul redncliel implică o regindlre profundă a 
sistemului redn.c\ional de rPromow:ire a ma!erla
htlul î n oo~inllc revistei. adică o formu.lă ori
~i11ală <:are să exploaleze din 131in fac;llita tilc 
noului si.st.em cu condl~la de n ?rczentn e le
menw sim11!are de siguranţă şi control al pre
luar~U tei.1e1or. ln acest sens avem dejil lansat un 
~tudlu RC bază de c1mtracL de oorcel.are şl)c!olo
~ic~ cu Centrul de Cer<.-e1A.ti pentru Problemele 
'T'i11t>.re.(u1ul !Ji1· l ·ezulLaleJe le W>m coreila cu mă
suri le r~lnci1onnle pe care le l)l'acticăm ae-
1 ua!menle.. 

O a d oua prQblcmă de viitor \'a consttt in 
machcl'a.rea pe c:.~lculator a pag-llllli de revistă. 
Pentru .:ice_ci;~ 1ooru. ~n sl;i a\•cm nevoie d e un 
cnlcl.lbtor mal puţct'.iilc ~lip .• Jurilor 8 C ''· $3\1 
.,.Junl<>rl XT '1 - in cuni de fabrica\ie ln f'EPER 
Bucw·eştl) şi de un program adecvat. Existii 
tclnca de a 1•ea1izn un contrac.t cu FEPER-ul pen~ 
tru a elabora acest program ns L!el indt, in ri
n~I. ac~stli ip,Lrerwln~ore să fle proprle1a ru,I sis
lemu'lui de programare pe ca~e 1-at putea co
mercla:lizn. alături de echl pamenlele adecvate. 

O aliă problemă ce ne stă ln a~-ent le este 
aceea a arhivării revl:;tci, adică a slocă1'il pe 
purliltorl mol adecva1 I de memorie ({!lscurl. 
mnaumico) a eon~inu:tulul revlslelol' Moas11ie. ln 
:lCesL cont.cxt. am solicita sp1•ljinul centrulu1 de 
c:Llcu! al Centralei Pollgra!ice sau al CCES 

ln perspectivi, ne-am gindl l că mel'iţl'I sa 
studiem posibilî tnte.„ elaborării filmelor direct 
ln rcdac:i~ie p l'ln in·tcrmecl1ul unei 1.0,prlmate tip 
Ulse1·. ,însă acesi pai; W.eou1e sl:i lină ·cont. de 
rapl ul că ln iara noa!.lră n lJ s-a produs plnă 
in prezent aces1 tip de Jmp.rimantii. 

- Consldcra(J că acest procedeu de cull'ge:re 
in ciadrul rcdactiel nr 1mtca II utiti?l&ti ş i la ni
" elul alior rcdacJil? 

- Aş dori să .subllinle7. filplul dl acesl inooput 
dema.ral în cadrul re-cl<l(:ţi11i n<><lSlrt' nu poA
te fi luat !n considerare pentru a Ci generalizat 
dec.îl in momentul în care noi vom rezolva anu
miţe probleme, deja e.wuse in m.-est inlier\llu. 
După c1.1m cred că ncest incepµt 111.1 se j1.1st1Clcâ 
inti·uto;lul tlndi 11t porspectivă iiu vn fi vJ'.lllor i 
flcat la nl vehtl Lutruror rednc\lllor care slnl 
intr-o siluuţlc similară cu noi. 

Mile.na CO~IARNESCU 



Presa românească În tranşeele luptei 
antifasciste şi antiimperialiste, 

pentru libertate naţională şi dreptate socială {III) 

În prim-plan: 

înfrîngerca fascismului 
Domlnan1I1 in temallca Pl'eser re

volutlonare şi democratice, în ca
drul cl\reia, incepind de ln 21 sep
temb1·ie 19H. locul cel mni impor
timl îl ocupu „Stiintcla„. orga
.nul central al Partidului Comunist 
Român - in fapt dominantă în 
teimtiica intt:egii Pl'CSC româneşti 
după încheierea vidorloasă a lupte
lor insurec\.lonale din .Bucureşti şi 
d in celelalte zone ale tArii - a 
fost cum era ş.i firesc, susţinerea 
hotit:itli. a LmperativuluJ realitiril 
unUăţll 11talaţe, prin eliberarea te
rftodului de 11orcl-vest al României 
şi infringetea clefinltlvA a Germa
nici nazls\.e. 

Investigare.a p ublicatIUor apărute 
in cire.'.lsl ll periQadă atestă conclu
dent un neasem uit eCort. propasan 
d ls.tlc in .t'indul m;;ise1or htrg.11 dar 
ş i ~ oi.la.$l1lor de pe tJ:m1t, penlll'u 
convingerea lor de j'lis1e~ea cauzei 
cărela, sllvirşlnd actul .istoric de la 
23 August 1944, ne ală t urasem Hiră 
rezerve, cu toate tortele, intr-<> u 
nanimi.late impreSlonantă. Şl nu 
încape nici o iqcloială că io maren 
contrlbu,~le aClusă de oştirea şr na
ţiuhea rom(mă ln !liu1·h·ea victoriei 
împotriva 'fascismului, alături de 
armatele şi popoarele Unlunii So
vietice şi Gle celorlalte state ali
ate, se regăseşte incorporat şi ver
bul înaripat, moblllzato1· al zlnrI5-
Mlor romani. 

!nd in primele 7.jle ale lunii sep
tembrie. presa ae stinga rezerva 
spa\U largi e."<plicăril poziţiei Parti
dului Comunist Romiln şi a ci:?lor
lalte parlide şi 9rganlzatil demo
cratice faţă ele prjoritalea pr!oli t<l
ţUor moment11lui ; lupta de elibe
rare a pllrţ!i de nord-vest a Tran
s ilvaniei. Astfel, ,,România liberă '' 
publi.ca un apel A] comunişlllor căh·e 
annt1tă, in care; relevindu -sc ca
racterul ju.'lt al 1·ăzboiului ce-l du
c.u oşti.rea română . se arăt.a : 
„Lupt.a~i inCr:-un război cJrept, 
rhboi de eliberare a. ~irU de co
lropltorll nemu. război vldorios (.„). 
In Jupta voastrll s intcll sprijiniţi c u 
holărire şJ curaJ ae rormaUunlle pa-

h-ioUoo innl'm :\ţe şi tic intrci;tfl 
11oo or r om1i n ". 1\ 

l'ntr-un ~lt apel. pubtic.11 cu 
lr«I zile Tn<li tlr-;.iu p "! l'li'I 11 cn
m unist chemn întregul nostru po
oor la luptă hoturilil pen tr11 „eli
berarea l\rdc[\fu lul (...), peni ru ni
m lulren rfarcl hlHerL'\f<' la ca aua-
11ă I" ZI. Ccl51a lt rportid· m uncitoresc. 
P nrlidu1 Snclnt-Democr.at. ndresîn· 
du-!fe m aselor pr1n •ntermedlul or
c ,nului său d1• p resfi „ Lihrrtatca". 
lll'"·'.i1n i nfr- 1111... rl in <:h emiirl·<' •h1i • 
„Ca să ilobtnflim na.cea l rehutc &a 
'1.ch:t•bim Dcnlru tot<leuunn t10nrc1cle 
ht'u~risle clin Arc1cn.J si <le nrcluUn
d~nl. Să 1upt llm alliturl ilc:> Nallu
nne Unite oenlru llohindlrr a 11ăl'ii 
nrln '<'ictorta n•mpra Iul lliilcr''. 3' 
La r indul c i. Uniune'.'! 'PnlTi<•lil'W. 
nn!ani;r,a1iP combativă de masă. a
~ll'l''>a Tiopr>runu mes::i1ul vlhrn11l 1lr-
11 desi\vir.:<I ,011ur" incrnut i'I la 2.!l 
augnsl (_ ) , f'n primul rtncl : c·nnfi
nuarea luptei a.J:iturl <le a rmn1n 
'IO\iiclirn nenlru llC'Unbirca \r•lc.:i.
lului d e Nord ele sub h urui l!l'ofi-
1 ... r mumr i <ii fnll hith•ric:Ol•• r " 1 Î"f" 

in Orl'liN'lul de olnl lormli "1] Frnn
Htlttl N'allnnril-Democ1·sit din Flom\\
nin fP.N D.'R.l , 11.plimt i u num/111111 
din 21\ ·se'>tcmbrle 1!144 al . .S1>inl r.rt". 
f'rn prevăzui. ,., punct cl l'lllnc l. ,._ 
hiecl iv ul l u ol ci _net·ru~iltol\rc. c11t 
l a. f'Ot r•t ATmtil~ Roi>i c, 11cnlru cu
r 1iti-r ea 1nt rf'Jl'li tlir.i d e hltl r r l111' si 
Pl'tilr n inlritill'Ci'<'n clr.Rii.vtrş llă n 
<icl'monki hltlc-rls le". act>:i"ln fiind 
I mousl'i cle „tnf c-rcsel c. vltn!r ale 
p111l1>r1!lu i rom6n ". 

în aceca<1i r>l'rioad.ă . ln BUf'Ur~t; 
"' in alte ora~c> a lt! f ~ri l :\li :t•.:ut 
lot' µ uternkt> m itn lrl"o:htil in r.a
drul ~:rnru fi fNi:t t>'nrirnnfl\ 1ninh 
ma<ielnr !pOJ)Ulnrn ele n 1110!-i ~rin 
tm1le mi iln„cell' OPTin·11 „vl"i te ii rea 
P ir•atului dr to Viena" . ('J lh„ra~":i 
A rdrnhtlui rnl ro nit sl 7,tlr„hl re·• cfo~ 
(in ilidi .• ;\ h itlcr lsmulnf c:I n riirnă
şi.elor lui din tarii''. :I Intr· C\ re
;i;nJu tle ndnp~n t!i lfl o nr111n11rc n 
muocitnrilor clin TimJ<;naN se ce
rea. la mOdul Imperativ, ,.să fie.> 
moblli?.ate toate pulcrlle poporului 
ş i toate resursele materiale şi poli
tice ale ţilrll pentru n. da. ajutor 

'> .Romlln ln liber ii, 04.09.IUH . 
J 1<1 c.m . 07.00.J!l~~. 

>) 1.l h rrl;\ U'!\, oa.Oll.1044. 
• , n oll\l\nla llhr r il, 1 7.00.1~ ' · 

'> 1dcm, oa.01>.11>n 

în lupta lor ţomună imJ>oldva Cier
l r u11<1lor şovlctkc şi celor romtinc. 
maniei hittc.ristc ( ... ) ". ll) $ 1 nseme
ne3 rezolu\ii. mntiunl. luări de a ti
tudine colective snu individuale in
t.iln~l ! cnnst'Jnll'lle in lntrencta 
pres!'.i românească d in zilele acelea 
de ncl.1ilat. t..:l ('.Cil qintfi „Ol}nna rc 
a ziariştilor s ub regimul llhc rti'ltll ". 
prlleJ1.HUi de crearea sindicatulu î 
lor unic. 'Em. Serghle saluta. •• in 
numele aaunllrll. Armata Roşie i:l 
Armata română car e lup~i pe pii
mintul s tin' al Transîlva.nlel („.). "i) 
Asemenea tulurQr ln telecL"Ua11lor de 
vaz~ al v:remil. George · CllUnescu 
i;e situa Icrm de ipnrtea celor care 
nu-şi precupe(enu s'lngele şi 1•la la 
pentru elibernrea păr\li de nord
vcst a teritoriului naţional. decla
rind fără ~hivnc: .,Eu sinl ar
delean şJ orice priveşte Tranidlvn
nla mă buoură snu mă mibneştc 
pcr!wnal". fi) 

T<1 lodaii. in prci;i'i a p5re:iu frcc
\'enl sHr; despre inlenslffcarea ml-;
dlrii de re7..islen\11. d in Transll\•nnia 
de nord-vest împotriva cotropltn
ril01· hllleristl st horthvşlll . Era un 
dlr-:puns rerm cl!il chem'liril .nclrq~11te 
de pnrtldul comunist loculloritor 
din accastâ narte ~ tlitil : ,.Rldlca
(1-vl\ la inăltlmea strămoşilor ''oş
lrl. marii 1111111\tori fforra Clo"""' si 
Crişan. Lo,ri\i in i.-patele cotroplto
rllnr fac:ci!>ti. cluqm a nii de moarlt1 
ni 'libertăţii şi clrc'ptiilli ' ' 'H\..<ih'o. 
AUllurl,l li -Yă luptei armatei rr,mane 
sl '«O\•letl••e imnolrh·n dusmauuh1l 
t omun''. O) ltevclatnr ~e !ii aocl11l 
ndre<1ol hituror romimi!'.lr la ince
pu!ul lunii 11e1>lembrie di- elitre 
. Cnnl'ilhd National Rnm;in <111\ Ar
(lenlnl de Nord vrl'..mclnlc robl.t". iti 
Cfll'<" li se cc ren l u!i.1rnr com))alri()
!1'1•" "Îi·"' „ rorl lrirft rrr1rh•rll~ lnr 
"~ufru c1ibcrarra [ rallJor din .\ r
!leal". nnau „ls Umila rllbdăril şi 
1111fcrin(elor lor". nsteptincl cu nr.
rlbclnrf' ,$ă fir rclnlcllrati într-o 
viată l iberă s i democra ltcl\. („.) p en· 
t-rn ton c:t?tAtcnii unr•l Rnmllnll 
llhcre. democratice s i inclepenrlentc. 
fnr l\ dMseblre d e1 orll?ine ch1ir.!i s l 
de r:redintă ''. ''? f"u <:It('va zile mni 
iMlnt.e apăruse in presă sl un ooel 
a l Madosz-uh1I. lif.'mnrncatlv pentru 

~) Lu(lhlcorul IJ nll1wn ('l'imfşonra). 
11. I0.19t4. 

,, CuTlcrul. 17.IO.ID•~ . 
'l Trlbu na poporului. 16. ll).tllti • 
•) S~lnlC!la. 21.00.l944. 
••) Tlmpw, 1 t.10.JD14. 
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Din tradltille progresiste 
ale presei româneŞlti 

pozi(la llC care se !:lluau liderii r>o
l ltici de slingn ai nationallUl ţii m~1-
gl1iarc dlll tara noastră . •• ;\Iauos 7.- ul 
- se spunea in apel - SJ>rij fn~ 
llin toale puterile eliberarea Trau
s Uvanic l de nord, a poporului ro
mân şi a rrn tllor noştri m ag Ji iliri 
i,.i secui de llcmmia ba.nd ililor hil
h' rh;l i şi n m agnn\ilor ma·gh lnr i 
rcac{io1101·l "'. 11) 

Un război 
al intrl!gului popor 
Lccl\l ro utcnta o arl!c1_1 Jch.l1' ş i 

cornmw1rl!lor apiirute in p rei.;i 
nuastră pe Umpu1 hiptelor c,iin 
Tt-dni.lh·~miil, dar ş.I ullerior. rch!\•ă 
o idee comun:1 : <·ar acter ul Just, c 
Ubcrator, eminamente populo r a l 
războiului in care ne aorajascm cn 
to11lc fortcl c ş i energiile noastre. Şi 
ne tacem, credem, v datorlc de ieon
şt Unţâ e.viden~llnd cil ace1ist.a rn
?.ulLă e u dc.'lls~~b llă pregna nlll d in 
arliculcle şi cu\llntărlle ~.,v<1r5şu lui 
Ntco1ue Ccnuşcscu, care se arJ::i pe 
atunci ia fruntea organi;r.0~1 cl re
\•olu\ionare de tineret, Uniunc.·1 Ti 
nerelului C.:omunlst. lntr-un tir ' ! ni 
di r1 ~Sc•in!ciu tineretului··. 111:11~.c 
p.11 Mol pro rulld cur.oşci11nr nl l.c; 
lotie.! neamului. nn\la limpede c!i 
răzb11lul nnllhillorlsl ~a ,.i·1faboi ul 
infregulttl )JUl)Ur", ca lfomăniu du
cea „un război p entru interesele in
tre1n1Jui popor romftn H. 11) De aici 
Izvora ş i nccesl Uitea im perlonc;fl ca 
Llt1er!.'tuJ .. să de1mnă toată energia 
sa pentru a contribui La ltl'ii!Jiren 
'l.•ictorici Io1·tctor 1ll'matc romilnc, 
A1·111alci l'oşll şi arm~telur :llln
ju". 1,1) Dai• pemru ca nceasU\ lup
ii\ sa po~1la l'I i n~11 1111ootn de suc
ces r' ner.o• ul lrt'blll.a • .su :;c 11 ri;:1n l
z1•7.'c in g-ruvc 110.lriotfoc peste tot . 

" l r lntt'll\, 01 . IO.ll1H. 
b l'IOIC.la llnl'rCLUIUI, 01.01 .1 ~ 13. 

• J ~dnlcl11. :t1.011.1h1. 
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in fabri ci, sale. cru·llerc. în t·am luc. 
şcoli şi univc r:.iliil i ( ... ). )iu111al nml 
poporul romfin va. putea t>tiv l in 
,·mor, fiinct i.ls ur c!i fiii sâl w 1r i,1l 
să avere e>u \' it1 la. lor libcrtilj llc ~l 
llrc11 turit r c•iş t ignlc'". lî). ?n tJC<lla\ii 
col'l te..,I , cHe\'U 1.ilc rnal lirr.lu. in
tt·-<.1 c u\'lntani roi; tllfl b n :.id 1 nar~ 
a stt1den1ilcw rlomvcrall dlll C11pl
t;:1la. lt:warflşul N lct•hw CI!. tu~. ~ 1 

$Ublinl11 e:) •. tinere tu l ronmn I l'l'
IJuic ~ 1rnr liv1J1c c u toalil fo rja !o:& 
ln r lizboiul Jtl'l l t>c cure- I d ucr m 
osiăzi 11c11tru c lilrnrarea ~rllcnluln i 
de '.'Jorc.l ~. 1"> 

C.'l rz~clet 1.1 I j U:tL. cu mh' \ ilrilt 
PQPUh1r a l 1·ihboiulu.J purl<iL do 
Romunio lrnpulrl\"a fflScl:;muluf, 
.ilihurl de NnUunlle Unite.. vu li 
1 ~e\ :\l 1n 11.l)tr ! <i ·n n r 1 • c .! 

lnseratl.? 111 per n.i<l 1 aceasln fn pu
blkoti 1lc r .:vn lu tlonure: $1 dt>mo1:r;1-
Uce. Sub litiul semnH1cali\ .,Si\ 
dam to tul 11cntr u războiuJ anfihil
lerist „. editorialu I .. ltomâ nie i lib«
rc·· <1111 21 scptt"mbrie HI 11. .'.lfl:irul 
su.b scmll(Uur~1 ll1 l Grigore t;>rcolco
,,, n'ten llttno •l'lguros i;f ferm: „ rtăz
boiul este a l na(iuniJ io t.regi ş i nu 
ţiuncn intrcugă csle în rllzboi. Cei 
care s1• s us trag datoriei ră1.l.lo iului 
1tntihittcris t 'ifol trădători ai na jit1-
nil . Cei r ar<' impiedkă efortul ele 
rii7.IJoi in fnhr ioi. care împicd ir:l 
m uncltorim ciL in organiza ren rl 
11rofcsională şi in r1rpniza.rc.m c i 
:lnfiJ1lllc•rtstn 11int trădători ni ua
Uunil ··• 

Pl'e. .... 'l rcvolu\ lonrrru şi dcmocrali
d'i Sl'"'3 1nlensirlcat. totodaW a.: li
vilnlea cm1!.:1crnu1 intărir-11 unit(j li1 
dintre annal(I şi Po!l'lr, rl rmncruti-
1..ălii nceslelu. „Năzuim s 11rc 11 ar
mată n 11oporulu.I - :1rula „S1•in tc-
1a: ·. in n um(lrul ci dln 2 Qctnm
b!'le lf).J 'I - o n rma t lt cun~ticn lil 
de mculrr n e i, s11rijinlrn d e iullrc 
lle rca ş i d ragos tea 0111.,<;clor 1101>11-
lare. o armală tlemoeratl:r.atll ~i 
roslinătoaro a democ.ralicl. o nl'
mată in care s!i domine cel mni dc
s5Nirşlt s pi rit uJ unei disri11lin!! 
conştienlr, o armată în cal·c o fl lc
r ul să r c1>rt1'1.lnte o r euJi'L aulur ll a
te, J)ătrunlJ de mis iunea de ononr~ 

.11c care o nrc ele inclel)UniL :şi fe rit 
ele lfTIJn zilcj de miinc". Ex:pll~imJ 
sensul hnlncll .,Armata să ne a tlO
porului". cilc\•a luni m a l ti1 7.Îll. la 
5 martie lOi!S. acelaşi ~iar prN:l7„:1 
cA acC'asln i~eamnă ca .,armnb 
să a pere llOporul. să- l ! ie st ut ~I 
sablc irn1rntrivn i.namiclJor c~·tcrni 
şi 1melte)l)r lor Inte rne". O atll 1-
rl! ne fermo ncloptn il1 ncens Iii p rl
vin 1i1 ş 1 •• F rontul plugarilor". i n· r-un 
nrtico l <Hn 24 februarle 111~3 : 
"T rebuie c·Ji a rmata să fie u po
po r ului. a ;w clo r care muncesc. A-

1'l lhlclcm. 
I SclUţo!h. 01.tO,IOH. 

cei care se oa>un lll ciemm·rntllmrca 
c i l rcbuj c d em a.sca i i şi ll <'llCll Iii cn 
t ri\1tători ni intereselor ll1Jtlorulu i•-. 

ul o tul 
11cntru front, 

totul 
pentru victorie" 

H.j'.lzbolul a111ill 1tle"!sl. ritnrl 11n 
1f1zbol ul inli•ogu lui popor, chema
rea „Totu l pentru fronl, lt1t11l pe n
t r u v ic to r ie ! „. lansam de pnrllduJ 
comunist. :.-a impus l't-pede ln C·m
:,L.i.n\a mu:.clor. C1.mlribulf•1 publi
caţiilor rc\•olu\lu~re şi dcmocrall
cc n fO:>l şi in ace-'I domcn\11 
,•no1·m t1. 
Aşa cum pulC!m ;:,ina dln „Scln

'.:~:. " . • l•n 1t1L1l l<.• u 'il t' 7.!•1r.:, 1 1 nu
me:·o:i.<c l •llrcprlnde rl ci n 13,1,• ·
r<?ştl. B1·n.„ov. Reşita , Vale~• .11 uh 1:. 
muncilCJr I :,ol -m1 e.xprimnl hotar;. 
rea de n depune tonle erorlurlle 
penlr u şpor•re<i pre>duc \lel. .E!-lte 
semnl(lcati\·;), in uccsl Sl!ns. mo
t lunea rnnncll<JJ:"llor de ln Cn brlcn 
rncwl.urglcă ,,Voi nn "" dltl CapltiJQ. 
cilrc se onsaJau cu c:lt.l<Jş~IJll emu
~iasm sfi infllp l ulască pL!ILCormn de 
acţiune a f.N.O„ uceasta fii nd, !11 
opinia lor, •. sln1rura calc drc;1ptă 
tic cnrc t rebuie să meargă r l tts.\ 
m uncituarc, împreună cu in tr('g p0-

11oru1 romăn . pentru a.si~urarca u
nui trai uaucnesc celor c~ muuce:ic. 
11c.ntru Cliştignrcil r·a?;cboiului im1111-
friva Germanici lui Hitler ş i <!li
l>uror ca :\rilt:a lulu i robii" '''). Dnl· ~I 
rewlulia adnptata ele parlit·lpan~ll 
la C:onJ.;rcsul siruiicat('.'Jor C.F.It. : 
,.lnt rcnga mn')ă a salarialilor C.F.n. 
est-I': ronştient ll că pentru dcsl'rvi
re:1 n e\'oilor de război (.„) s e Im
pune iuaintc d e (onlc rcr1u1cre;, 
ntc toi d<' uîll forate şi a ml,floac:c
lor dti trn11s110rt. t'cnl ru ne est sco11, 
i1\t rcaca s uflu.re ceferistă se 11nga
.ica7.d l n mo<l s ol em n 1·11 vu rnilri 
11roduc:iia in c·ol mal sonrt llmp, cu 
toalc i; rcutăţ ilc tle care Ic înl im
p inf1 "1•). Pc <icec.aş1 1:in1e m,_rh 
Sj re tolu t1a. Congresului Uniun ii 
sindlcntelor mc1.<1IO-chlml<:e ş i sL
elă, al c1ltol rne!T\"bri se an11<1Ju u su 
lupte cu 1<1atc rortele lur .,p cnlnt 
n miirl la max imum prncl11t•Ua ele 
război şi t>ontru a lich ida cit nrni 
repede nara Casd.std ·•. '~) lar in
Lr--o m 1\lunc a munci torl lor lextl
llşt 1 tl mlşureni se arău1 · „ i\r rn.itcl 
române. care Jnp!;1 impr run,l r u 
a r mata !iO\icll ril ventru inJringe1·za 
totala a rtarci hitleris te. noi. 1·ci 
eUn s11t1 tel o fronluJui. trebuie: ~-I 
tlii.m s11rlj ln11l no,o;lru pr in munnli 
dist•l1>llna til, 111·inh·-() protlu clit• rlrli 
cală i;l 11rln lu1>ta noastr~ pentru 
drepti1rlle PO!lor ulu l ". 1 ') 

1 Idem. 01.1n.1'IH. 
'l l .uprn r'.F. R., :?n..Ol lQ IS. 

' I \!l,1111 „tnrJ lrnln, :?S.l!l IOH 
• Lup1illorul b 11nn1ea.11, 10.01.lU•S. 
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Cu accla7l clan pal11olk au ră; 
puns ehcmării ~.C.R. ,.Totul 11cnln 
tronl , lol ul ])enlru l'icl.oricd„ şi ma· 
s11IC? ~ăriincşti. De plldn. locuitorii 
cnmun{>i Recaş. d '-'l Judelui Timlş
Torontal. declarau in lr-o moţiune: 
,.Sinlcm ~nta sii con t inuăm lu1,1ta 
( ... ). Armata are nevoie de prolluc· 
11a noastră. ( .„) atil <le ncccsnrll 
11cntru continuarea războiului nu
tihith•tist " . :.'! ) 
ŞI Intelectualii an eonsldorul ele 

1'1n1orl:1 lor si.i $1? alăt w·c dnrlul'llor 
celorl.111ta categorli de "nmenl ui 
munc.L F..ste de-n dreptul cmu110-
1111nui, un t1C6'hta pnv:utJ, mnpu. 
mm ndunârll :.tclorllor din CapiUllU. 
publicntă in număru l din 21 martie 
Hl·l5 ni „Scîutd l„ : ,.Primind 1•ll 

,. 11!uz!a„m lu:t inrn · 'rol uJ llClll ru 
tronl. toiul Jlentro victorie„. ne l t·
i;.\m cn sa dăm lo t sprijinul nos tru 
neutru sus linerea hrtn•ihlr l1111td101·1 
de pc front şi 111mtru (! imcnturoa 
leg Al urilor di ni re front şi s11;1!cle 
lronlulul ·' . 

Ca intotu~auna. in ~ensmllu d~ 
clsive nle lst0riei. şi de datn m:eui;
ta tineretul s-n nflnt ln ()rlmPlc 
rtnuud ale marii băbiUi duse de 
p11rt1d ul comunist p~,lru sustin(•. ea 
rlzbolulul antihi t lerist. tntr-un in· 
terviu ncordaL :rJnrulaî lim!şorcnn 
. . Lu111ăturul băniî(.can". W\'<lrăşul 
Nlct1lue Ceauşescu arăt::i cii „snruinn 
11rlfwhmh1 a Uniunii 1' ineretulul 
Comunist " era „mobili2area inlre
n11l ui tineret in hrptn pent ru :r.d1·0-
1Jlre.'l f!l'lUiBlllului '„ ~'!!C!l ~e ÎTll.lm-
111 r•t1 llllerll c.u:iiu.nişll lrebumu su 
tic „eul nllll !Juni muncltt)fÎ !)Cil• 
tru mârlJ'cu l>rolluc;j'1Qi ele rl\zboi ·•.JI) 
l or ln h'-1.lt' ;irt!-l:ol apărut \lllel"hH 
in ,. t>în tcfa tiile..relului ·', · subllnin 
ca „ l..oirlncn întregului tineret t rc· 
huit! su. (ic ·· tot ul pr nt.r u front ~ . 
·• lotul pentru Viclori.B armatelor a-
111\fc llSlljlrtl l.mudelor ra.'!t·i.~(~„. d:i
lorl.1 tineretului fiind acc..'«'n de a 
se afin „in frunt ea IUJllci vcnLru 
muri r t:la 1>ro1J11c~iel de rdz l1o i ".~·) 

ŞI , tinerelul se slriid uln, inh·-u· 
dc.'v!ir, su ffo i n !runţea lup tei pen
i t~ . ,c;peirrt·rui prod 11cper de r t1;..tJoî. 
„St11 11 t oia tinerel ului'' puf)Uca, flii• 
mur de număr, re7,0luill, mo~11.u1 I ~1 
tllT!Sorl t'nre venCilu si'\ ateste I 11l

~r11•ru sa .!crmă de n veni ln sp•·:. 
Jlnul Crt,JISITIWUÎ l'llllaşllvr dl! 11e 
f!'tlnl prlnlr·Ul'l hu mui J>\llin Pic· 
llCJs eroism al muncii. l li!ă ce se 
spunea în tr-o sarisoan? ndresat.U de 
tl\tre t inerii muncit0rj al unei u7.i
nc bucureştene L'Ornpntrlolllor w1· 
cc luptnu ~u arma in mînă împo
triva lrupelnr hltleristo-horthrste : 
„Tineretul muncitor al fabricH Lco
nlda. dindu-şi scama tlă lupi !\ vous· 
~ ··ă 11e rro~t nu este pos ibJl ll dcoit 
m milsura m • \lfi i::c muncllorli o vor 
~usl lnc J) r in muncă inccmla lii. l~i 
•r1 nngnJn.mcutuJ rit lă d t• voi. ttorc 
\ •li duli \•fala fără a prec u 11rjt ni· 
mic, să r idice la. ma.xjmum 11ro
duc11n. s !1 nu slllbeasuli c/orlul d e 
r fizboi cu nici un pre ' "· ll) -"'I n orrnlnlu llbel'Ji. 111.111.1uH. 

11 1_.up1d 1or111 bl\ nill ean, 111.1 1.11111. „' S NDU!lll l lnl'rl!l n ul, Ot.01.1915. 
I ltkm, 15.(Jl.1!115, 

Din tradiţiile progresiste 
ale presei române,d 

Fapte de 
de eroism 

munca, 
cotidian 

Dnca ne-am l.mlt;1 Io t-ele spuse 
pini\ acum, s-nr pute;:i crede ca era 
vorba doar de angujnmcnle. de de
claraţii ele lnlcn1ll. ceea cc nu co
respunde rcn.Jlt.'411. Fllndcu pr~sa 
revr11uţiufl!i.ril şi democ:ralicit rttri't 
~.xceplie. commcrn 1111 spu\lu ktrg 
la9lclor de munco, eroismului c:o
tldrnn .n rnbrkllt! sau pc ogoarclo? 
t ;, ri L !\'li narll de lu L.1 p11ş ( H.adlu) 
<i<1deau ln Cun~\.iune mino părăsită 
de poll:tini :::). rnr ct:I din Comă. 
·neşa J~t sporeau :1.J de zi co01 r1-
b11illl ln asiglir.nl't!â C:"<1mbt.1stlb l11Jl u! 
111;.-<:esar c.U lo r lerut:c ş i in tregil e
conomii naţionalo.~~). MuncHorii 
cefe1·işli raportnu C.C. al P.C.R.. 
prln în tet•medl ul . .Scîntcli ". cii rcu
şlseră să refacă o cincime clin lun
gimt!.t t41l11!ă a Hnillor krute dis 
truse şi sfi repare lfl la sut;l din 
sup1·atn(;i tot.ală n clădlrili.>r C.F.n. 
De nsem(!flca, fuscsCJil re.c;t.abilltc 1:.t 
la su~ din firele lelegrntlce ~î pcs
le o treime d in npa.1•atele de comu-
11lcaţ~ i cl1slrU.'iC a.}. Lt.itrilWl•l i de 
w s,B.1". pr<1!;iu<'e;111 J iuf1 11vl(>1mc in 
p i1.1s ţată de i1:m:i1tll4;: de protluc~ic. 
11\r chl d e la l .C.A.t~. construlser:i 
tm rivion din nu1lorlnlele c.ltUe 111 
rcro1·mă. Aşn cum exvll<:nu e! în 
motfunea trimfi;t\ „Vic(ll s lndic.'aJe··. 
făceau uceust~ d in C<lnvingcren cf1 
„p r 0<lucind m a i m ufle avioane". 
sporeau „puterea de Juplă a eroi
ce-lor a rmate de 11e f ront ''. apro
pLlu • .sl'irşitu1 războiulu i". •;) 

Fapte le lor, nle su lelm· de mii de 
mu_nc.itori care nlspun.„eseru cu eu
tu:tJnsm chem.Aril pm·tldulul <'om u
n.1.SL a~ l n~p~e.•ion1i1t m·orund şi !!le 
z1.1r1şil1 str·l\rn1 prczenl l nluncl in 
t ni .:i no,.'tSltră. 1:1 Li cc spu ruw 1)f1i.I ul 
de t'adlo Mosoova Jntr-llnn din <!
ml.slunUe sale: ,„,fun1:ilo rjj d in 
Ro mânia dau cxcm11l c de aelcvărn· 
h1 muncii patriolicli. Minerii ro
rnănj, muncHorii de la fnbridle 
n crdnn. S.E.1' .. J .C.i\.l't„ <>arc a u 
pornit şi au rcaJiznt o serioasil 
sprijinire _n l'rontului nnlihlUer isl. 
sm t adcv1na11 patrlo jl aJ jării lor, 
nu uu vor ba, c i cu faJ>la''. :11') 

Eforturlle s patelui frontul\.11 vor 
deveni şi mai susţln \tl'c după l·n
s laurarea la 1r. rm11 (iirll 11 guve.r
n ulul.. de largă concen trare demfl~ 
cratlcâ de la 6 m:ir tlc IO!l:i. Noua 
c<mduce.re de stnt n luat mllsurl t:

re.ctive penu·u SUi)VCJlţ ionu rea inb:e·• 

, l.J h itl'Ulll!!l, :ti.11.1011. 
J S <' lm.-Jn, 15.111. HH;;, 
I l dem. liJll.llH.5. 

- ; \ 1lll1J1 s lndlcn lll, :?.5.03.IO~S. 
> i 11lcm , OG.05.Wt5. 

prinderllor cc Lucrau pentru nevoi. 
le război ul u i, pcntL'LL suplimenta rea 
şi Ioloslrca mrii judicioasă a fondu
rilor ~!Oca le v~th•'ll. :!111 "'\ceast-0 so 
vn rerlect tl .larg ~ i in pnginile prt>· 
se!, rubricile consa<!rote rezulUltl!'· 
lor in produq ic fiind. evic.lent, t<H 
mii! cuprllltitltmre. ŞI penlru cîi 
spa\lul nu ne ingăduie să c..1iim 
m:a1 m ulk exemJl]e, \'Om ru:u ncu o 
priyire asupra unul s !niru1· numi.r 
tll.n „Sci ntcla - . re,. pe.:t!; al c,••i1: 
tl in 2 7 mo rU c l!N ;;_ l:t L5. In eJll.u -
ri a 1 u I sugc.sh\• lntilLtlut "Av mlul 
l)Blriotic ni poporutw ··~ se V<>rbeo 
despre erorlurilc penu•u 1·e.r;Lablll
, ~n căilor f<:r•nie si !>CT1tru d?!~njo1·., 
ora{>clor ~e dllrfrnăturl, cflitorH n. 
rnd ln roa.mutl. tott1clală, c.ă •• s aJu
l"io.ţii tlln touttl l urn tucrcad U m•1• 
suplimentare. din a c.îrot pl.nfi\ 
cum1>ăn\ obiecte folositoare pc vure 
Ic trimit ostaşilor ele p c l'ront•._ fn 
ce-i privcşle pe 1ă1·an i - se m:ii 
~punen ~ edilc>rlAI - ~insuilelili !le 
aciu i de dreptate al reformei airru
re ( ... ). vor munci zi şi noapte s.i 
asigure hrnna bravelor armatP de 
P" front şi u popuJafiui din s patele 
frontului ''. Nu er~u uitate aici fe
meile, c:nre se aflau ,,uJi'itori ele 
bărbaţi in munca de r ilzboi. lntrc-
11rlndcr1 nup:ic rons c, c:u person al n
!nollpc in in,reglDlC f~mi.nln . Sint 
1n ·rrun~ !'fortul ui d o. sporire 11 

J>rC>rl ucl iet·'. fn~r-n crutfcri'!l\â Pli
vind 1·01ul slndlc:llc•ltlr ln dem-0c.r.at1-
zarea \ăriJ - desp1·l' care 7.iarul 
informa pe lurg - L ucretiu Pi1-
u~5c.anu su_blin.n c;i tw·cinn 't•H' p· J
ontaru, 1n tup:i re~c Î''il. 
era ,.să lu11te 1nln toat.e mljloat:du 
pentru a susu.oe frontul anti11itlc
rlst şi i;patele frontului„. !nr un lÎ~ 
niir of iţer, vorbind i;~udcn1ilril' rlu 
l a Şcoo ln Polil ehnicf1 din Bucure~t:. 
Je CCl'Cll Sî'.i SU ~1lăj Ul'l\ C~I (apte.e 
]l)r, celo1• care „luptit p l'in mun<:;\. 
xi de zi, 1>0 ţarlmi !;i in utine. pen
tru susf lnerea Jării ş i a frontului 
în lut>la confra f1:1rel WHerislc ''. 
Şllri din intreprinderi $i de ln sa
te. \'Orbi nd concret, cu cifre .şi ps•o-

"'> Rom l nlA ln r !litbolnl nmlhlllt'.rlq1 
Edllul'n Mlllt1rr:'I. aucuri.-,tl. 10GG, p. 5~~: 
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

cenlc, de pre ucccsdt> notub1lc pc 
Crontul m uncii vPn euu s:1 lntrcgca s
cfi o problem."\tlci'1 d<.'dlcnt.'\ genero!> 
s p<>r iril contrlbu\Jt"I poporului nos-
1r u Io crorturlle conli \1ci :mtlhlll t>-
1 lsle pcnh·u infrin &<'rc:i clefinltlv~1 
a Gt'im~m e l nn11'.'> .e • 

Oslasul roman 
ceasul 

„ 

la 
datoriei supreme 

Renocta1·M operaUvll n even i
mentelor ele pc rrcintud lc de lupt!i 
devenise inc1' di n cursul lunii n':'
gust o con~nlll 11 n prnsn rom:i
nc:ciscă , lnd<>pendenl de o rienta1·t>o 
poUtlcâ a :rJ111·u!ui. Şl irile CP. se rc
ferCllu la luptele purtnte de a rmntn 
t'omunll ernu publtcate, tn mod o
b isnul l fn pnglno I, sub lll lurl 
m~I, impunilloare. Uneori nu llp 
seuu nkl rotogr nf1lle, cele mnl Im
port.ante publlcn\ii centrale n\<in~I 
pe Front p ropriii lor cor~pondcnlt. 

Spaţii nmple nu rost consncr.ite, 
în int.r<?nr,n presrt, fără excel)\ie. 
luptelor pe11.tn1 eliberarea T ransil
vnnlel de no1·d-vest. ln arnra c-'J
mw1lcaLelor a t iciale, române şi !in
\' leUcc, n unor comentarii pe mnr
ginea lor. ;ipl\reau şi num<'roase i_:e· 
port3je. tot atilco mfLrt uril c:mo\10-
nunte a le vllejle l ş l t>rolsmulul ostn
şulu l 1·omtîn. Aslfc!I. ,.Romiin1a li
beră'' publk.a în n uml\ru l din :~n 
octom brie 11»4. un r t'porUlj desp rt! 
c rincencle lupu~ puru1tr> de 1 rnp<!le 
n<111Sh·e. 11mpreunf1 cu cele nlc 1\ r 
matei RoŞll , pcnt.-1.1 el beraren om
şulu t 'l'lrgu Mureş, nu lorul s liu, 
Cost i n Murgcscu, i n ră \ lşl nd şi ac
tele de v.nndnll ~m s(lvî rşllc in re
tra~crt• de CU\I'<.' ('Ot ropltnr1. l)('~ J)l't' 
epopeea de pe M u rcş scrisese ct:va 
m ol inolnle un alt rcpu to~ sou:t.1:·. 
Vnslle Nc te:i. c11rcspund cnt de n\.i:
bot al %lnrulu1 „Universul ". in re
porta jul Jntllulot „Pe rronlul Rc~
ghinulul" . . ~, Foor tc Interesant şi 
reportajul Insera t pe citev~1 cvhn1-
ne, Tnccpind d n p nglna I, de că
tre „Tribun~ poporului„. desµrc 
eroul s ub locotenent Consbmlin '1'11-
doroche. d in Alwilş- Praho\·a. c:11..il 
<'l\1lc ln Unghcn •i dt.' Mure:; , j in
humnl la ci n<'O.'lli. prin grijo .,A
pârârli Pa tr iot Cl • J..' un~r 1.h 1!c b 
care n u ~rtic!pal mit de oameni. 
s-nu c1msl1Lull - ne spune a utorul 
însemnărilor - intr-un vlbranl o
magiu ac.lus unul e rou, ,.sinare din 

• j Un h i!l"tUI. :U.I 0.1!11+4. 
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singclc 11011orulul ", .. lega i de ~113 
a ceasta româ ncnscil pc cure moi,11 
ş i tr.lmo~li ~ i a u rrâmintat-o <;u 
i.ud onrea frun lii lor şi p c ca.re e l, 
ca unul llin cei mai buni m a l po
porului, a in \cles si'I o apere cu 
'i.ila. i.'3-. 1> la in „\'oln ţu Tran 
slh 'aniei" . in\ilnlm. i ntr-un sln~ur 
numfir. trei f rumo:tse Jnscmnftrl 
cl~pre e roi al lltptei ptJ 1lr 1 c 11><' 
rnrea te t r! ul ul •rm• ll\ an cn:ni· 
p•t de hnt·th.).'ş C" I p .1 t ··u ~nl mal 
innl n l.:. -). 

E;Jlbcrar ea Clujului. ln li oc~Mn
br e, u1m uul ln 25 oc1nmbl'le do 
dcsăvfrşil'<'n c liberflrli 1ntrcgu 111 lc
l'ltorlu n.i\lonaL s-au bucurnl, fl 
rl'3c, <le cca mi11 mare otcn\le din 
porten fntreg! i pri!.'>!! romitneşt l. Şti
r ile respc.-cllvc, inso(Lte de ,1mplr 
cc.-llen';irli, ocupnu. în c<.•I" mnl mul
te zlare, lnl rt>tlgli pugi nn inlil 
.. Llbcrlatea-. sub u n tillu mnrc: 
„Clujul a ros t elilx'rat ". tlnca t11l 
predzeze : .,Sociall'jtll romîinl au 
nvu t întotclc.auna convlnitl'rcn <'ii 
ncdrcp1:itc!l i :U-u1â Jtom.in lcl "11 ri 
r c111tru1:'i (_.). C'.l român i :;. I -.oria
li.Şll salutăm clibcrnrea Clujului ş i 
ne adr($\m fraţ ilor ardeleni (eu) 
bine nti ,·enlt 1•· Iar în tr-un nit ar
tlcNl : „Pe 1:iclurile Clujului - cc
tnlca românească a 'l'ran ... U\•anlcl -
natură hlntitor trlcolornl roml 
nesc~. se rele nl cu pregnnnt.1 d1 
\'l<:1t>rin dobindit:i \•enc.1 stl eonl.f 
me „renia \' O.foarc> combalh'A n bra
vei noastre oştiri". ''> N:rllnd des
pre pule"nicul c>cou , d!br rti r li 
Clujului in C:1p lt.u.ln \llrl!, zi,1rul 
„Thnpul „ pub lica şi un rcporlnJ d~ 
ln nuirea ma n lfcsl:i\ ie nrgunl1.n11\ d e 
sindica le jn P iuta Univcr:.lti\\11 : 
„l\.rmnlele glorioaso SO\•lctice ~ I ro
mâne, cnr c şi-au vărsnl sin1telo pc> 
Ocnlul Fclcnculul. pentru a smulge 
dl n mUnUc grofilor mngblnrl ş i nr
mat clor na.:rislo-horthyste tnlnkn 
t el:lle a Cluj ului, au Cosl iodl'luo11 
sh\ vHc d e muljlme". :) $1 n-nm pu
ten trece mal dcpurle (liră 11 cito. 
ne sl numnt un scur t f ragment, chn 
comenturiul pe c<1re ii consocr;.1 
,.ScinleJa~ desăvirşirll eliberării 
T i-.insllvaruei d e nord : „Ardealul 
a Cos i eliberat ( „ .). Esle uu moment 
de mare bucurie naţlonnlă. Dilr 
râzboiul nu s-11 sfi~it ( ... ). Pentr u 
Ardealul eliberat. pcntru Europa 
de miine a nallunllor libere, pen
tru locul nostru intre naţiunile 
lumii, pentru locul nostru la con
Ccrln!u pi\cll se impune o suprcmâ 
datorie : contlnwiren cu toate> for-
!elc noostrc u riizholulul :mllhllh·
rist" . ~.} 

' I T ribun:a roporulul. l!l, lll.19-H . 
I Oln~I& Trn11s llv1&n ll'I. U2.10, l!IH. 

· ) U bcrllllcl\. l :J 10.11111. 
°'l 'rli!iplil. IU0.19~f. 
~, S cJnlCID, 2l!.l 0.Jtl l I. 

fntr-n.dc\'il r, r!b:boiul nu se ln
chc.lasc. El ccm tinuo şi nu puten su 
s(> încheie decil Qdulii cu lnCrin)."te
re:i deplină n Germaniei naziste . 
. \ ccastll ldcc-fortli se va reflecta în 
tontc publ!<'alllle, şi î n prim ul rind 
i n cele revolulionnre şi democra tl
Ct'. c:irc pubhcou 11mp'.e t'l!po11tt1Je 
si com t> nlnrii. :n terviuri, opln lL ale 
Cl)mandnnt ilri r super ior i sovietici 
cu p ri\'ire ln C<lm poruirei'l vltejet\S
c.i n os taSilor noştri in bătă.l li le de 
ln Ocbre tin ş i de pe străzile Bud'l
pcste1. d in munţii Bilkk şi Tatn 1. 
de pe văile H ronulul şi Vahulu1. 
d in cimpl~ morm·ă ş.1 d in impreju 
rlmlle Vienei. Citi m in „Scintela": 
.. Soldatul român io:;i dă seama c>l 
n ccarc ''lroa{:ă şi Uece colină smul
'lll ii apropie d e ţlnta către L'are se 
strlldnle!{ltc de , ·eacuri !ăraoul din
lri1to;u l : pliminl ş i liber tate. Ue :licl 
porneşte \'Oln\a lui ile luptă ; in
tr-lltOIO bote in vuiet nimicitor ml
tra llern cnrr a luat locul plugului 
i n 1111tma lui bi'lfătorllii cln muo

c:A ·1. ; ,). Smi j n „Gnzcta lu1Hl\lorl-
lor", cnre ~e adresa osl:tŞilor d in 
trnnşee : ,.Vtl urmt\rim sror~ărllc 
cu Inimile incordl.\lc ca şi ale \loa.s
trc şl sintem bucuroş i să ,.ii prea
mărim fapta prin gTUi sau prin 
s tnva s orlsulul pentru a s c.rvl ll~ 
pildă inlrcgul11j po_por ". J i), 

Fapte care, intre altele. îşi V<:'r 
gO.SI e xpresia si n tetică . pini\ la sC'ir
şltu l războiului, j n străbaterea a 1 i 
masive muntoase. forţarea a 12 
cursuri de npă, eliberare.:. a 38:ll 
loca lilill i, dintre cure 53 de oraşe 
lmport nn te, că7.incl în luptă aproape 
ViO OOO d e milit.nrl romănl. :k<). Ceen 
CI! i nru·cptt\ ten întrutotul conclu7..I:> 
codl t1•rinli!.iului •. cintc.ii " din 11 mai 
19~5 · •. Am c·ontriboit ( ..• ) cu hută
rirc tă i lşd şi sinceră la grăbirea 
censului răsplătitor pc car e H trAhn 
a cum alături de întreaga omeni
re („.). Pa.rtklpilm cu entuzfas m la 
bucuria impetuoasă a omenirii prl
lejull11 de victoria militară asupra 
fllSl)lsmulul. Să n e-o c>iştl~Am şi pe 
nccea de a ne impiirlAsl din bh1e
tuccrllc senine ale păcii . sii ne in
cordllm eforturile pentru a ~ldi o 
llom:'lnlr Jumlnoas:l Si feric-lt il ''. 

Pentru 
o orinduire mai dreaptă 

si mai bună , 

Actul istoric de la 23 August 1944. 
llesch lsese pentru in tila oară Romil
nlel .., ('::lle nouă. ctilea unei adevă
n lle llbN 1A\l $i independen1e. a l l'C
cerll puterii in miinile Poporului. 
Se im pu nen cu necesi tate t uurlrea 
u ool noi orindulrl, nşe7.at.ă pe prin-

1 lllem. Ul IJ.lUH „ 
1 r.ai<et :i lup1lh nrUnr. 17.1:!.lllH . 
I Cnt<>1'!.!IH- Romanescu ~1 l.t!on ltlu 

l .oJihln, Crunlrn p :trtl cilpil r U urw uwt 
rnm. n i' lll r:\ibolul .lnrlhltll'.fl.!<1, ~;dii u r11 
MJlltnr~. UUC:Ur "111, IU7l , p. 298. 



elpllle demooraUce nlc eg.'l lit·l1lii fn 
dl'ep!uri a tuturor Ct'Ul\enilol' ţ!irl1. 
Sarolnlle revoluţiei na(ionale se 
implcteau tot mai s trins, Brmonfos. 
cu ccle aJe r cvoluUel soaiaJc, cee.a 
ce, de pe pozlUi diferite, se va o
glindi in întreaga presă din această 
perlondA. Presa revoluţionară, in 
f r unte cu „Scintela", sus\lnea acliv 
ln!l\ptulrea sarcinilor revolu\lel so
ciale, in tirnp ce presa conserva 
toare, atlntA in slujba partidelor 
aş.a-zis U;torlce, ~c făc:e::i luntre şi 
punt.e ca să împiedice orice fcl de 
schimbări. fle ele şi neînsemnate, 
fn structurJte socio-economlcc ro· 
mt\neşti . Revelator in :iceaslâ dire('
tle este şi articolul unuia din lideri i 
P.N.'j'.-ulul. Coi·hellu Cpposu. lnLi
tulnt ,.Ce-l trebuie n omitnici I", a
p01•ut tn „Dreptatea ''. Acest.a se ri
dica vehement impotrivn celor care 
- p retindea el - „vor sii lrans(or
me in grabll, prin m etoac bruscate. 
structura soclallt n Ţllrl1" ,Ş'i, ln 
numele .,drc1,1tlltli şi echltlltU so
clo1ei-., ponţru cat·e se lăuda c(I 
lu,pl:li, se fntreba, chipurile n:ilv. 
c:u'i nr trebui să I se nplice ,. re
forme noi, de structurii lundamen
talll ". rld lcîndll-se deschis împotri
va reformei ngrare, a tuturor ce-
1.orlalte r eforme precon.lrote de for
ţele democratice. ;iii). „Vlllorul ", or
gsnut de presă al liberalilor b::ă
t ienl.ştl. ln unlşon cu con!ralele său 
manist. indmnnn, sub semnăturo 
unui oarecare A. Iancu. la„. mode
raţie, cumpătare. ridlclndu-se cu 
turle impotrlvn marilor demonstr{l
tll populare ce aveau loc ntuncl in 
Clpltală. '.U). 

Este lesne de lm:iginat. se 'in~e
lege, cit de gren a putut. !i. !n a
ceste c:ondltll, aclivlt.atea presei re
voluţiona.re şi democrattce care fo
losea Ubertă\Ue cucerite i'n 23 A u
gust pentru „a servi poporul, pen
tru a. apăra revendicările şi ciuw a 
clasei muncitoare şi a întregului 
popor, pentru a sprijini efoduJ de 
război al jării noas~re~. ~'). Dînd 
viaţi.\ cuvînlli~ul pnrUdi,tlui, ga7.elllril 
com!.IJllşt~. <.~! mul m1uJ1i dlrnt re ci 
cAli.ţl l n rocul luptcl llcgnlc, îşi pu
neau condel,u 1 lor, inll·agul 1âhmt 
ou qrlruh·e şi 1·~şponsnl>ll1 ta1c pen: 
tru cuvi1nh\1 tlpl1rlt, in sL••jl>a unor 
ioalte ide.nluri, „Romîinia - scria 
George Ivaşcu ln numa1 7.CCC tile 
dupli istoricele evenimente thn au
gust •1944 - poate privi cu inci·e
dere vlltorut ce I se dcseneazl\ 9i
itor pe calea progresului, ale dirul 
condiţii de indepllnlre sint liber
tatea. democra(b şi independen
ţa". 42) . crt se poate de limpede se 
expr.lma. In acel11şi sens, ~ cdit<>
rlallstul „ României libere": „Sin
tem la o cotitură in lsloTia R,omâ
nicl ( „.). Moment ul l!.t-Orlc lm11uoc 
reforme Interne cnre s1\ tic dea u 11 
popor puternic şl silnii to'i, plin de 
\•lllor (. „). reforma ni:rar{,, păminl 
pentru trudlteJe mASe llirlineşll . 

, ., DrcpUHctll, 03.ll .19H. 
"'> Viitorul, 02.11 .10"'1. 
'I) Sutnttln, :!8.01 , 19~6. 
"J VrllllleB, ob.o9.J9•tt 

Din traditllle progresiste 
ale presei române1t1 

vllllă omenească ş i libertate pcntrn 
muooitorime" . .s_1). 

Aceste reforme au Cost înscrise 
în Platforma-program n Parlldulu1 
~amun!sl Român, iar apoi în pro
lectul de platformă al Frontului 
Naţjonal Democrat (F.N.D.). elabo
rat de C.C. al P.C.R„ căruia „Scin
teia ''. ,,România liberă-, . .IJibcrtn
tea ". celelalte publicatu democra
tîce ii vor [ace o largi! popularita
te. ,,Pentru o cît mai grabnică re
f~cere şi tlC'Lvoltarc a \ l\rii - st! 
ai•ăt.a fn !tnpartanlul document prr1. 
_gramatic - se im1>une sat isfacerea 
cc.lei mai ar.i:iltoare şi indrcptilţlte 
cerinţe a ţ!lrănimil roinâne şi anu
me : fntăphLlrea. unei Jnrgl refo rme 
agnn e prin ex1>ro1>rierea marii 
t>rop.rletliţi ngra,re de la GO h a in 
SU.li şi împroprietărirea cu acest pă
min& a făranllor tilrA p !\minl sau 
cu Pilmin"t putLn. Acei care luptă 
pe front împotriva lascismuluJ g,•r
man sA fle avantaJaU la impro
prielllrlrc ". Prolectul-platfo rmti u I 
F.N.D. mai prevedea : „SA fle in
riiptuitii completa egalitate a tulu
ror ceti lenllor 1-1ru. tlr4 deosebire 
de naJLonalUa tc, reJ11le, sex. Sa fle: 
asigurate conatfU omeneşti de mun
că pentru muncitori , runcUonarl. 
cil.rtnra:rl ( .•. ) • .ţ1). 

La acen."tă p laihl'ormit. \lllr :.idl•ra 
rind pe rina. Frontul Plu~rilo{· 
Uniunea Patriotuor, Partidul Soclu: 

1ist Ţărănesc, Socle111ten Sc1iltor1lor 
Romlini, Partidul Social-Democrat, 
Sindicatele Unite, Uniunea Popu
lnră Maghiară, a1te partide şi orga
nizaţii dcmocratice. Ştefan Vollec 
considera rea1'!7.are.'\ Frontului Nn
\ional Democrat „un act volltlc de 
o Importantă covirşitonre" , care co
respundea „dorintcl ~i ncvollor ma
s elor muouitoreştl''. ~ '). T-ta 8 octr.>nl-
1.>rte n av,ut. loc pe Stadtonul 
A.N.FlF. o mare inlrunil'e populnvft, 
la cal'e s-a ·cerut - îşi lnfo'rmo ci
ti tOL'i'l săi „Libertatea" Clin JO oi-
tombrie - „un IJUVern cu rcprc
zentanti Bi tuturor tortelor demo
cratice : alungarea imediatu. a elc
m enl<Hor antonesciene şi bitlcrlsle 
din aparatul de stat, din viaţa po
llticll ş i economici, intărlrea efor
turilor ele război pentru strivirea 
duşmanului hitlerist ; inclepllnlrea 
sinceră a clauzelor armistiţiului şi 
t:onstitufrea imediată a unul guvern 
al ror~lor democratice unite". 

Uller16r. presa democraticii vn 
ln!orm.a pe larg despre no! şi 
mari demonstraţii de stradă pentru 
:nstaurnrco unw guver11 democrn
tic:. La L8 octombrle, ca urmare u 
t·etragerii din guvern a miniştrilor 
de stet repTezenUnd P .C.iR. şi P.S.D., 

U\ Romnnla llberll., 28.09.IOH . ''> Sctnteln. 28.()9. IUH. 
n i Ll.be.ruuea, oG. t 0.19~~. 

guvernul Sânătescu işl dăden de
m lsla. Grupală in juiul lui Maniu 
şi Brătianu. reactruTiea a incel'Cnl 
st\ profite de situ.:i\ie şi sfi formeze 
un guvern omogen de dreapla me
nit să inăbuşe revolu\ln. Tentati
vele sale s-au izbll insa. de impo
trlvlren forţelor democrn1ice. tn
tr~un nrticol redacţional i nUlulnt 
„Guvern de 1ariră concentrare tle
mocrn.Ucll·', „Scinlelai. din 28 oc
tombrie relevn : „Eliberarea intrc
gului Ardeal ş i implicit a Romil
nlel întregi pune in faJa poporului 
român doull Marclnl principale : 
C\onUnua.rea r l\zbolului pinii la nl
tnlolrea totalii a hitlerismului, con
solidarea libcrtiiţlJor · l1emoc.1'atlce 
şi rldJcarea întreitului popor la 
lupin 1>1miru un ·auvcrn care -'!ă in
t~_otuillsc1\ ccrlnteJe vlrale ale (ili rii •'. 
Cu.evn 1.ile ma'I tirziu, la 4 Jl('J!em
brle. d upii aJ.le uriaşe demonstra\ii. 
se fo11m4:1 un nou guvern. tot sub 
preşedin~la genernlu1u1 Constantin 
Sănutci;cu. în clll'e for\ele clemocra
tl4"'C' detlneau imoortnnte oozit ii. 

Alături de mase, 

În lupta pentru putere 
Lupt.a forţelor democrati~ tn 

cadrul cărora parUdul comunist 
derlnea rolul conduc-ci.tor, cunoŞt.en 
o Intensitate sporiHt „Seini el a", 
„Libertatea ", „Romanta. liberii„, 
alte ziare de slim~a oubllcau J e
portaJe si ln!ormL1t ii des ore 1n1o
cuJrea primarilor şi prefecţilor nu
miţi de regimul antonesci~n cu J'e
pre:-.en tanţi ~i oame'ti.llor muncii. 
·r..1,1a prcmortli spori.te Q.ât~R pen
tru ~·eforrna ngrara, 1:eaci.tnnea i.m
potri'Vi nd u-se dl n t'NSPU'\et'l 01·ică ro·c 
demeri;Url în ac:esL sens. nRilt'îndu-şl 
prin tQAte mij'loacele privilegiile 
ele clnsă. „Problema. exproprlc.rli 
mariJor moslcrl cslc de m uli ln or
dinea :r:ilul''. !\e scria în~r-un arti(!!.I 
din „Scintela." .4ft). D e rapf nu e
xista zi în cru·e organul de presă 
-111 partidu1ul comunist să nu se o
cupe de 1•e!onno agrară, să nu .<;ub
llnie1.e însemnătatea ei, indeosebl 
pentru starea de spirlt a ost.aşiloţ 
de pe front. Comandantul şi osla
şll unui batalion din Regimentul 83 
lnfantt.>rle e-0nclamnau cu \"ieoltl·c. 
într-o scrisoare e:\,,'l)edială. din t.ran
şec şi publicata de „Scinlela", 
pozltla reprezentan~ilor din ~uvern 
al claselnr e.-<ploatatoare. mlnlştrll 
nwnişti şi brătieniştl : „Aducetl-le 
la cuooşUn(ll celor de SlJ..t! de acolo 
d, dacii nu vor porni imediat la 
------· 

I«) Sclntdll, Zl..11.194.ţ. 
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Din t•adiţiile progresiste 
ale p 11te:;ei româneşti 

t•xl)roprlercn moşiilor (.1.). noi. os
llt.;11 d e aici. de i1e fron t. \!om ,·enl 
Ca nrmc)e, cu t,unurile. Ş.i cu tan cu
ri le „1 vom f1H:c noi exprcmriEtren." . 'J 

Dar tăran1 1 se pl'egăteau sii l.rencă 
la i11f-'1.PI Ltlren p cln propl·lile 101· 
lor-ic 11 rof•irmei agrure şi, dupil 
o .')tunu por oac.lft tic crl1.i1 guvur
namt>n ală, se fo1·m~:tă un nou 
gu, ei-n, de data acec1sl.u s;.1b pre
~ecl nlm ~·nem!ulUJ NlcoJae Hn~ 
ue:cu. Aoe.<>t.'l fi1gădU1a :::ă lrtl»t111 e 
r„an1i~it~e lruH:lsli! din lnst lL\HU ~l 
1n1re,pr!nt1erl, să ~1reste1.e o·J.min:U11 
de ră7.b<>i , s&'I. sprlji rte fronLul nn
tibitlerlst, Să s~ pl'(!l")CUpt> de re
d1es11cc,1 ecnnomldi, de re?.ol\l~t re.!i 
prul>lernu1 n1'J·are.. Curp. se v~, \ '!!
<leu, înfiă. fr.1:u"1.c cudnd , tmate r;,. 
gădu.:e1 11e n rni n pe h'irtle. ceea ce 
tlet!!1•mlnl} Cortele <i~mocrall~ să~ş1 
I h ~ensmee lupta. Pr e.<ia revoH.1t ionH
dl şi demi:>.!nttidi se nngajea71t cu 
ene1·1~ic cresci.ndti în e!!plic+u·e.J 
p1'1blemel11r pC>li li ce v ll1tle ale l·ăr~1, 
ln m :it,l111.:ire3, ~"'1.Selor in j \.ll'UJ 
plafformll! 1r.'l.O. şl ulterior a p r1.1-
gr.emului de guvernal'e al ncestel 
brg conu111 de purtirJe şi r,rgnrtl
?.aţll demncrnlice. .l?tt'lgra.rn ce Cu
sese lnltlat de Pt1rl!dut (..1)t'n1Jnlst 
rtomiir1 ş i cm~ .::u1wi ndca mfulu1 lh: 
centru Jnl1ip t11lrcn ~u·cJnUor p rlll• 
ril r.P lmedlli\~ 1'111.' rcvolull<:!· ~ 
J.>arliol.Pn.rea cu m n.xJmum de -efori 
Ja r lh:boiul !\1U.fbitleri.s1. 1\lături uc 
Ne,hmife Unite, clcntooraJiza.rcri ·a
riar~tulo.J <le stut. a intreprintll'rilur 
pulilict! şi 1>artk11ln11"c. infăplulre:i. 
retQl'IlH<j agr.u·c s.n. Heferrt·ur la 
r iii 1c:1 "-"'. rr1fl; i1l prac1·am s"'1 
rnen\ionn că „gu'YcrnuJ ·ps.o„ 
prln!r-o llt>liliuă l..,nsern10t nnilliL.,_ 
cl!illl "ll de prictr11ie. sinceră uu Nu . 
tiunill' Unite. ~i ind euscM cu 
u.r..s.s„ va 1mlen ctohindl cn 
Rumâ.nla sl'i. de\·ină („ ,) un mc.111. 
hru egal iu marca tamillc n ţiirl
lor ilctnocrn.te. asir;urind nslfol i11 -
dc~1c.ndenJu,. sccurHtdea ş i 11ropă.~i
rea Cţ-.>numicii u <1t-at ul11i 1·u.mân". <\ii) 

Vinta pol.iti~ n tU.r:i era domi
na lă cu fhtt ... 1·e zi l fll n'la l muli <le 

h1pi.1 h(1lări1u :i m~selnr OQPUit:t c• 
pentru in.o;t<iunu•ea um.Ji guvern nl 
li'ro11!11lu i Nati:m .'!l Democrat. ln 
cadnrt llnor u'rtnşe m!tingul'Î. în
truniri ş i cle.monsLraţll, m unc.ltori i 
eer<!au îolătw·area din guvern n 
r~pre<.ent.~m{ilor renl!ţluniL ior ·t:"1-
1•anJ!, la indemnul ('omunlşillor, 
t1'ec,utieru efe<:~lv ln eon rl scal!en $-1 
imlJărţln;o păminiurilor rn1>şie1'eşll. 
Şi c:„~nm. bune forţe ale mtelec

lualltcrţii spriJi.ncau revendlcărllP 
Imediate ni~ moJ;elo1-. ."'it:h'ltela" 
1>1lbUcn la Jr. februl;l rie 1945 o m o" 
liunc a unul in:>en'lnat num::tr clf1 
cadm rHci11cLire u niversitare - in
h"e -semn:ib1rl nCJ.ind u -sE- C.l. Po r-

„ I lclllm, (r.!.l~ I U4~. 
<') Fru111u1 ptu1r.1n lpr. o;i.o~ 19~a. 
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hon. s. Sto!Jov, Tr. Suv1.1lesn1, c. 
J;>n!.c<w1clu, M. R<lJea, ::;1. ~'ticoLuu , 
A. O~eleu etc . - coi-e -cereau ,.,•c
u ir ca. I a c i.nniL a un ui g uv c.1· 11 c.a.r c 
sa fle t?cxurcs ia. LUI urur dum\!Jllc.1or 
d ernuv.r <lilce a la t ă rii şi să reuli~w.c 
iru<!.cl~at pror:-ramul de ;::·uvcruarc ul 
J~.N.D. ''. U. c. Nicolescu l'~cva, în 
„Frontul plugurilor "', cît „datoria 
nullstrn este sa c urerlm nu o d e
nluu.raţle d u vorbe trumunsc. dar 
1.ruuJe, minoinousc, ci o d c:mu11n111c 
adcvâraLă , o dc.mocra•lu m care 
\at:l să r1e condu.!;ă, a,.,u cum ~pu
ne intelesul c u vantnllli. ele 11011or. 
•u folos ul poporului·•, .ţ11) 1~1' în edl
torlaluJ :tianrlul lui N. D. C0<:ca. 
•• Vicror·ia". _se :Od1la: ,.Surio~i iNcu 
cu Care şlim cil. se dl'icută. toate 
t>rubieru.eto. de eiîl:rc consiliul F.N.D., 
J us t!i oricnlnro ş i sprijinaJ ltLtg 
t•.rentor de oare a dat şi vină a (lum 
do\i:ută, curajul şJ vntrloLismal lui 
- iatil Lot atiiten gara.nµi <1ă 1.ara 
ş-i 11opoJ' u1 roman ppl. prf\•J acum 
cu incrcd~rc sporită. :$l>re un vlitor 
Jumlnos··. :.11) 

Eveolmw.ueJe se prooipRau. Ln: 111 
febr.uarie avea Joc, l'n Capllnln 1-(irll, 
o lmpi·eswnnntâ 1tdunare 01'gani~
tri de F.N.D: CI,! partl<:lparea a pe:;
Le 500 l)O() de ccli1 \:enj. Acensto a 
dol răspicat expresie hotărîrU ou
m~nlk11' munclf de .,u aduce Ja cir
ma llirii m~ g uvern ilmnocra.lie, in 
rnăsui::t si'I i.uLroţtuu;i un r eglm ilc 
d cm oaratrc reaJft, su treac.il imedia t 
ta iml>ropriclilrlrc.a tli:ran:nor şi li 
1w1<la(ilo1· d e ve tron( ş i illl1 ua

.,,i(rmi". 1
) . Co.llt'omitent. a semenea 

adun iir l a u a \•ut Im! ş i în olte orn
şe, inJ· nc\Julitle de nlungarc a pi'~ 
fecţlfor ŞI prlm arl'ICir ieai::l,lonari 
Re desfăo;urau C U Sl.IC-Ces. 

:r„up't-0 ma11t!.11Jl.' pr.l!)u:lare a cunos
cu t pLmctlill ei culminan t la .21 fo
lwunrle 1945 .cinfl. î p m<irl J1llt!p
gl1rl şl demon,slra til. s-..<t ce1'ul cu 
J'.err:nlta!e constllul re<.t imed!aUi n i.1-
t1ul g-U\'em al P.N.D. Aotăr:irii m:i
selor cle n 11ult1-riom1 p1·oblema pu
tci·i'I pe 'c1,1lea l uptei poli llce. r·~c-
1 il.tnca a înec.reni o.tunel să-i oounfl 
fortu ;u·rnnlti. ·D'ln ordin ul lui Ră~ 
descu, subuniLil\ î de j:amln1·mi au 
tras l'U!1toprio oamenllnl· 'mupcil. că-
7.ihd victime m.u.lU lup 1iltt1rl pn~ 
lrlotl şi comun.işti . 

A ·d oun zi, t<:mte ziru:ale ·demo
c rnti-ce nu tl,Pl'irut ·au ' r~lMllrl nm
ple, pe l'OLIHe pagirl). suh gepei·ice 
ca „Generalul R!ictescu a kas in 
po·por- ! 1'foartc tluşmanifor poporu
lui I " 7.2). ! n aceste m omente ele 
nia.xim A încordare a crl7,el pt>ll µCl' 
interne . un gţ·up de generali si ot'l 
terl supe1'iorl ci1 I unciii imporlnnte 
i n i<.'1·nrh in. ml1it.ară dez-:ivua pu
blic ·f1·ac(lu.nen antltlemocrlltică Cl in 
guvern . ex pri rriîndu-şl de7.nprobare11 

">. l cţ1rm, 38.02.t!H.ll. 
'"I \llt:tOrln. Ol.O:t tY~5. 
"t Sclluctu. 15.ll:UD~S. 

"":) Frontul ptugatltor, 21l.02.ltl45. 

J11w11 u ac11.unJle ş t cta:t„catllle lui 
lh1t.lc:.:cu, _,.,cunsid.cnudu- lc ue a mu1-
t1oui1 daunrth.mre jlllCresclor arma
tei. şi ale tării „. Ge nend ul Cons t.iw
tlh Vaslliy-Răşt.<lllU şi cailnll'l scm
naiarl ai deda ra\lei gubJi<:e arâlau 
că si.n.l şi 1·ămîn clevi;i~il,\l „po~oru
lu.i rniruia. i- au jurnt credlntă ". ;"1). 

,.Suintcln- comenta nsUcl ac11unile 
de. solidariZf}.l'e di n lre . ~1·mata Şi 
p c>por : „ Armata romîin;\ atc o IWl
gu trndl~ie dcmocraiică. l>e lu Cir
lova. şi liălooscu ta. Crist.ian Tell şi 
Cimpineanu, de la r i\zb-Oiul t>tiitlru 
indepc.ndenţă din .l817 şi cel pcn~i:u 
inde1>endenfă. ele aslăzl, armata ru
m:lln A a illscrts pagini .Jîlorio&sc şi 
m.lirele ănimate ilc s uflul Jut>tcl 
pentru r1rog rcs ş i dreptate". M). 

{ 

Presn din dlmlneutu :zîlci ele i 
rnnrije 1(>45 anun~n. c.u ui.ere Uria
şe, 1nstautarea gu\'e.!+l t1lu l de largă 
concentrm·c democr-0.t!:ci\ prezidat de 
dt·c Pett•u Gro1.a, lntilul ·guvern cm 
adevnra~ detn<>CraUc1 nmnclto1•csc
\ih"<"i.neŞc. in care P.nrtldul comunist 
ave:i \m m l impi:n:tant. Aceasta 
co11Stitula o vlclC)rJe de ins~mnăta
te Jslorlc~ f'l<! cnlen cucc1·Jrll tnll'e
gli puteri ppl! Uce de' că.tre clu.sn 
mun clt-0a1:e. allalâ cu l.ăr'i'lniinf!i.l 
muncifo~rre, Pe ca lea deschisu de 
l'evolutla de ellbe111re socta.111 ş i 

11o~lonnlii. •lnLiJtiscislli sl n11li:imoe
rhili~tâ d3a 3,ugust 1944. tn zilele 
ul'matoare w1r ave a loe ş i primel e 
înrăp!Ulri ·ale noului regim: rein
tegi'area Tra tls1lvanie! de nont 1nll> 
jurisdictla romnnească, legitel"nren 
re.formei agra re ş:a, 

Arlicolt"le ce comentnu alunei. 
i n prlmAvai·a lUI 19'15, ma1•en vlic
tor le clobtndiţli -prL11 luptă ele cli :tr~ 
mase1e p()puJnre. sin t. practia, făra 
nun1ur-s-a1· outi?a in'tocml or ici11d 
n antologie cuprtnzf1toare. Intre a~ 
<'es~a ai· trebiu să figure;i,e, cre
dem. şH~dlfmiklul cipă.rul la llO mdr
Ue 1945 iJ1 „Ga7.ela luptOtorllor„. 
Se releva aici c:ă d r umul „deschis 
lll G ina.rlie l !H.5 csle .drumul l'on
solidlfrll a dc.,•ilrat.e ·S netului l 'i lOrlcl 
de la 23 AUlfUiil 19:4-J („.). O fllli 
nouil i;-a lntors . ln carteo t lM i. Por
nită ne drumul clemoerall~i !linccrl.'
Rom·;"'lnl11 a simţit aln p1•ima clitlă 
roaclclt> ncesfoi intcll'l' l\r.i in rc~ll il
lillilc lumii s i clr~n!fl.tii c:Mi'\ I<' ". ~• u
l'>rul edltorialulul amlnH~n. i n a
ces t, cQnt~xt., .:rerom1a aga:ar.lt. m1!
nită să ri\splă.l e.as!li't oe oi;faşli ele 
p~ .fron t, ~ll ·tmpllnel)sm\ setea d e 
pl\mi'nl a blrilnimli şi sl\ nunll 11Tl
ma pl:\ţm ta teme.lin mns tr:m:Uei r · 
conomice a \i\rli". „Frontul lnti'rh 
11-1.t ridkat - se mai ~pllnM i:n f'• 

d[t'lrlil1 - m>re t•lnc:tea s i la.uita 
nonnrulrtl Tnmiln . la 'in iU!lml!n 
trnnhJh1i 11 1'.l hmtii°". nl"'"c:!'l ,.„nr<:?
zent:înrl î n vb:itmf'.11 nuhllr„tt~: r~"
pectlv"'. „ n mht.Vlil're d un l•J\lH•l11 
""" l)Pnlru hr:t„•H "n<itr: tic:l •l"'i 11 · 
nllfl t\('llnl\ . a l i'\htl'l " '" fl('hl~nlll\ ,.\ r 
'"llM. ro„fo. "" v:rfnriJe !n1.l{pc7,l!" 
nl1<> muntnl)r T nlrn/ '. 

constanlln TA'rU 

W.) Seln ll'.lll, 01.03.lDlS. 
lt) Idem, :!.8.0~.lJl<IS. 
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XX Retorica inter~iului 
XX. 1. Consideraţii generole 

Inlr-unul d in cseui·lle pubUcntc 
pu\in inalntca murii! s.1tc, l\lf;tlraux 
scria că epoca n()ast,1'fi este epocii 
d ialogului, cd spiritu! sCX?olului XX 
c~te spiritul coloc\•ial. 

Dintre toate genurile ziaristice, 
interviul răspunde io cea mai mure 
măsura dorinţei de a dialoga u u
mulu1 acestui st-col. 

Sin t evenimente, persoane de nl.l-
1·e lntere.5 pentru m.1meroasc cate
gorii ale publicului. E.'lle rlrc~c . 
lnsâ, cn cle să nu fle ;i:.:cesibllc tu-
turor. ln acest fel. ziaristul. în 
virtutea pmfeslunil sale şi m 
numele publicului. va fi martorul 
evenlmenhilui, va li Interlocutorul 
marilor personnlhllll. \'ll U purtă
torul de cuvinl ni cilii ,ri to r (radio
ascul tătari lot·, ţelespeclntorilor) dor
n Id de cunonştere. 

Prin in terviu. oon.c;umatorul de 
presă at·e sent.ulln (gr.atte acUviH\
tii z.iarlstulul) partlciplriJ d irecte 
la eveniment. are. in mal mare mA
sură. impresia cn dlalogheazl\ 
Cliră nici un Intermediar - cu p.•r
soane mal mult sau mnl putin 
I naccesi bne 

Este şi attasll'! o c(1ul(u " proll 
ferllrll interviului fn pl'CSll l)Citis/l, 
la radio si ln tele\•lzl unc. 

Pe de altă parte. zJorlşlli culLivll 
genul d in dorlnta firească de a-ş i 
lnrorma publicul direct de ln sur
sA. operativ şi ~~act. 

T„11. prim.:1 vedere. ~enul c.-sle cum 
nu sepoate mnJ facil. n«csibil orl
cfirul debulnnl : tu. ;:iarlst. pul in-
111(>bi.\rlle, lllsin'1 pe seama cell,.11 
lnlerognt lint greul. Dar nu-i decit 
o aparentli. Clici cunosclnd mal In
deaproa.pe laboratorul de luc1·u nl 
7.lar!stulul. const.'lU ci\. in spatele 
unul simplu Interviu. spontan st fi
resc. se ascunc! 7.l le. multe 7Jle de 
documentare .isldull ln le~ăturll cu 
dom eniul cel'cetlll. cu acllvll!lten 
persoanci Intervievate. se ascund 
ore 1n şir plcrdt1,le de zlarl1;t nu
mai pentru a rem;! Hll glis2arl\ 
persoann în cau7.A şi alte nre, mu'l
te şi aceslc-n citeodată, spre a o 
determina sli acorde inter'\'iu l. 
Greutăll sini mal numeroase. sn

t lsCac\lile· reuşitei tol pe aut de 
n umeroase, dar şi unele sl nllele 
nu transpar din redactarea Inter
viului. 
Tncercări le de a căula orlglnen 

Interviului în dialogurile socraUcc1l 
sau 1n acele „lntervlsta~ ole umn
nlstuh li italian Pico Delln Mlr:m-

') vezi : l;lcnn ton~cu. Interviul. 
ParttculArlllţlle lnt~rvl ulul r adloronlc. 
(ln : .,Pr~o no1111tr11• . nr. 10-11. 1fl'U 

dola~ pax ll n cel pu\in rh.cant•. 
De altfe l, ndml\lnd supozitiilc de 

mnl-nainle, s-ul' pune semnul c
ehi \'aJen1 ei irtlrc interviu şi t11t u? 
st<'I .,sub l',odlu tnkebărllN. O::it·c se 
punte \!orbi cu ~1devil ral de inter
viu in perloru.ln indeptiri:.tlei cop,
lărti a omenirii !.llU tn aceea n n?ş
nic repet.atei copilării a omului ? 

Spre a r;hpundc. vom prec:ila cr1 
optăm pentru opinia conform <';,. 
reia . ntervlul ar IJ o ,Jm•enlle·· n 
fondatorului z!aruJui „N'ew Vor!; 
Herald ", <lmerk::mul James Cot'd()n 
HcnneL 

Oricum, interviul cu gen :t.larls
tlc. nu putea apare inainlcu presei 
inseşi:l) 

XX.2. Delimitări 

O primii dellm1uu·c 1rcbuic s o 
f~ecm rmrnind ele Io nc::cp\L-i cu
vi nlulu i tnlcn•lu cure, in limbn cn
glczA 1in le1·vlew) insenmnii „.inu·e
vedere". De aici decurge o condl
\le esen(lal.ll " renJll'.ărll interviului. 

A doua condltle poate fi :iflnti\ 
din definl lla clat{i l ntervla'J1 in 
• WebSLer's Third New· Jntcrnot n. 
nai Dicllon31'Y nf thc English L:111 -
~uage Sprmgfleld" <MoS$1ah1.Lo;Cl'I, 
U.S.A.. 1967) : înt revedere „prin 
care scrlllorul. repDrtrn1I snu co
mentatorul rodin sn 1 ele 1elc\tl7.1 Unc 
primeşte de la clnevn o !nCnrm 1! lc 
pentru a o pubUcn i-au pcnlru n n 
trall.'imlle prin rodin sou lclcv17;111-
ne". Cu nite cuvinte. scopul inh·<-
vederii ziaristului <'U vnul sn.u m •1l 
m11)\i lnlerlncul.<lrl <'St.c de o l'c
dnc•ta un text 7Jnlist ic. 

C·m1cterlstico om.h1tllil d2l ln11l ·n
:r.11 net tntervlul din zi~rist= ... O de 
Interviu! Coloi;H în elte domen;I d<
actl,·lt.,lc, 1ncll!crent dacă. Pl'ln ln
lennediul sllu. se in\tes'i~hM7.A t~n 
clologie. criminologie, et.c.l snu '>C 
fn<'e 1crnpe1.1llcll (psihi11lTlcL 

1n s.firşil. chiar în zinrisl d no
Uunen de interviu cnmporU\ d·•ur\ 
scnsurl : I) (ehnlcn de nbtincre n 
lnformatlllor î n t lmpul document~
rli pc terel\ şi 2) gen ?.!nro;lic. U
neori. cele dnut'I o;eni;Uri coin„ld 
Dar ll'hnlca de nbtlncre n inCorm"\
tfilor prin lntervlenre pont2 4'!\ nu 
nlbă ca i--:op rC'dnctns·N1 unui ln
ler.riu. ca ~cn 7.lnrl~!c. c! a une"t•' 
ştiri, anch<'le nr t!.cnle eh:. 

! nainlc de n ~prlnâe deNni
\ Io care consider6.m că de1Hnltoaz~1 

~ TQmn Ocor1tc '111lorcscu. 1n 1rrvlu1 . 
OrlglnHc.hn lcl·dll51f1UrL (ln : „Prr<;n 
non-;trn•. nr. 1, 1975). 

11 m~ Olteanu. cnu.'rvfol ln rin.:1111111 
rc•v1S1cl •• Lu m ea''. (ln : „P~ll non~trll" 
nr. ~- 1974). 

cel mai exact domen ul de <1ctl11-
ne a genului i.â adl\ugllm ·11lc cilc
va deilni\11 d,tc mtcrv1u'ul in 
lileralurn de spcdaJltnle : „princ.
P:llo11 sun;.1 11 nformn\ lllnr de n .• 1 u
rn per~onula ·1) : •• inCorma~ie 1wln 
P<?•'lic:>anl\ 1ntl•1 pu.:;:i ".') : „;n·ta de 11 

1·c4llza <1 comunicare ~r""nnlă ('U 

d I rcrili ou meni şi de a ~>.»,1te c.le 
la ei lnCorma\lile nec:esare ·I : „nr
tlcol prin care l se dă ~u,·intul u
nc! personalitllli. in f:it:a c.'lr,.,la i·e
pc.mlerul este purt.:11 irul rl · cu\•in l 
ol c.itlLot'llor si!.1··~1 : •• -;pt>eic p11hll
cl.slic.ă. ~· cl11>el functic c.•cn\i.110 
conslă ln H lnf1wmn cit l<lrul, opi
nw publlcli C?IJ privire la mcr'\lll 
evolutia unor prublem~ de 111~eres 
2enerol, fle c;'\ este vorba de In
dustrie, ngrlcullurâ. comerţ. polll -
că. alnccii de stat. arbl. rulluril. 
stllntli. fie cil es•e \'orba de un 
fnpt it>-'!11 clin cnmun. :mit <le un 
lnd vid sau allul cmre i;o rletn-;ea-
7.ă ne t de ccllnlU niembrl lll Rnrl,... 
llltil - un nm pr>Jilic. ~cl'iil~r. n 
lnl',of. vedelâ de c!ne.r"Tl':l. actor de 
te~tru. şporUv · ..:i. --~1 ; , . .qen publi
cist.ic prin excele,tli modern, " fcir
mă de consult.:ire SJ)Onfan/I ~I opc
ralh·ă a oamen lor de trnn ... mltcre 
prin z:nr a unor e•emenlC! lnror
i,native ele lntcr<'s ~cneral. ne cnrv 
le P!>1 furnlrtA'\ r- «ton ,,ficinll li<' 
ră.;punderc 11,0) 

Fie::nre d in derln i\lllc ml'ntion1-
lc se l'ţ>fcrl\ ln cll'inenl" lncllo;pensn
bilc interviului. f!lră o „<:hperi Lna
lc cer'ntelc ~<'nu t ui 

Slnlcli71ind vom ndnpl~1 " df"fi· 
ni• Ir .-11 un .i:rnd mai m'l.r(' "" l!f'

n<'rall lnle. e'.l 1n'liişl susc...o:>pl'hi1:'1 dc
n ft nc-recti1mnti1. 

0L't"Î ; 
1-..TERVJUL ... „Ic 1111 ,1.!rn 

.z'arisl ic cnt'f" rel.r.l;-q:r,ă .;·n1 ,.„_ 
menl<'n7.A lnfMmiJlli. f'vrnlm<'n-
1..e. ;del. in urm" unei tnl""\'„. 
dcri S-OFdtnlr. nr1•WU! le ele ?IO
ritj cu unul .__, ,, m 11 mulli 'n
lerJN:u'rrl c;I <"""'<' "1'""~ în ii-f'
s.a 'ICrisll. c;p rllf•r1.·•"ll'ă nr1n r:-i 
dih cwu tf'lf'\1i1.l11-rie „ rb ro1·ma 
unt'i cllscu! 11. 

XX.3. TioolooiP. 

rlnsl f1COl'l' I fnl„rvi'lr'J"l" l'I rtrl'f'· 
run:'lt (i('('1re 'tucllu riefl l<"1I ~rn11-
l11i Tlp•1r'•e :;it'll numoro1c;n nu
mcroao;~ rlintl şi r r•t„-iite <'111nl'lll' 
"" nnul snu „1•111 rllnt-„ nutnrl : 
r••nlint11itl ...,,,mnnkilrii. fnrm·1 dr 
c-~pl'eo;!e, relalillt> dlnh·p r""""'"'' ·•I 

•\ ·'<'~" Hf\h.•'""''""" rrt1r PMrr~tt•n"ttt 
.1•111rqnl1". Thl r •I 1".clltlnn. '"'\ ' '(lr1<, 
nlnt"h:arc:I and \\ 1,1011. l n\" 1'17:1 

·i L. !'llr:\to>'tnu Dlaloţml - arli\ " 
Ylnrl•llcll mntlrrnr. (ln : . t•·1· n l'lOA •• 
tr.l•. nr. l. 1072\. 

'' F'r!mk CllntlUn 1'r.nc:h '.\'l'IUl'ICrl t .Jnur. 
""ll'!n1. T h" f'.n11lll h rnlv~r'îltlt•J\ Prcs<1, 
Lcllldr:i, 103? 

1, Ph ~nllll1r1I Tcrhnl11 uo 11 11 Journn
n~mc, P .U.r „ J'a r l!I, tlm. 

•) O. Culbuf. lnle.rvlut - duol vol'b11 t 
111u dl l\JO!; ' ctn : „Pl'Cl!n oonslrti~ nr. 
'1-1. lPTO). 

• Dum.1tru P t>pescu. Atribuie eAenţlalc 
nll' ptt c:I m odune. (1n ~ „ Pr1"1t1 non~
trll" nr. I!!. 19"). 
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Retorică ziaristică 
inlcrloculor. nul ura lnlrebtirllt>r. •i 

Printr-o s1nlcz1i u lipok•~i ile>r 
propusl! in diver~e lucrăr i, rapor
tindu-lc la rcallt.<Jtea presei ro
mane, am ajuns la urmăloarl!41 cl11-
slflcare cc credem cii întruneşte, i n 
măsură nc.ccptabilă, criteriile amln
lltc: 

- i nlcr\'lut-~llrc- ; 
- dcclaraUo ; 
- convorbirea : 
- ln1.crv1ul col(!(;lt\'. 

Să urmilrim. in continuare, cile
vn dintre cnrncleristk llc Ci<'ciircl 
ic;pecll in parte, rilcind şi cxempli
Iiciirile neccsnrc. 

I . lnter,•lol-ştlrc. 

1 n cscnltt nccaslri sr>cclc ML<', ~le 
rapt., o şlire tronsformall\ in inter
viu. ::;pre n bcncClcin de owmt.aJr.lll 
gonullJI Craporlarcu dire<:tl'i lrt o 
sursli aul.qrlzata du informare. pr<'-
7.t!ntat'ea - acccsiblll\ - .sub ror
m:I de dialog). $ 1 un exemplu dJn 
„Informatla Bucurcştlului ": 

Co ne orcrl 
„Arl"11 inaAl(Amlntel " 

- Cu cc nou1~111 isl intimplnl'i 
clicntll. acum. in plin sezon s
li\•al, coopcralh•a „Arta tnr,ăJ
timlntcl" 1 Cllcva aml\nun le 
le-am artat ele la to,·arăşul 
l\llhaU ŞtcfAncs<'u, preşcd i n lele 
cooperativei. 

- In primul rind, aş vrra sî 
mentlonez faptul cii te.starea 
g us tului cumpl'lrA.t.orllor se racc 
p rin lnlermed1ul a două mori 
concursuri de ca enţie, cnre au 
loc prlmll\'ilrn şi toamna. Pen
tru anul acesta s-nu e."'ecut.1L in 
unllăţllo noastro şi in atelierul 
propriu de cccatle 300 de m o
dele noi : pantofi de zi. de sea
ră, lip :>port. t .. ). Am inmntnt 
de cudnd şi \ln atelier do .r epa
rat s l ronfe() jlonat artlcoln tlt' 
1luort : mingi. ghelc de ColbaJ 
ek. 

Ad resa occslul conlru : l!lr. 
Plan telor 26. 

- Ce alte noull\11 putem con
semn a ? 

- ( ... ). 
Din specia 1ntcrvhilui~şlir<? !ace 

parte şi lnten•luJ-lnstanlancu. uli
llzat. mal ales, tn eml~lunlle de ac
lunllt.ă\i la radio şi la televiziune. 
Un reporter aflat la locul unde se 
petrece evenimentul li relatează 
prin intermediul unuia sau ni mol 
mullor parllcipontl. ori martori ai 
nceslula. 

2. Declaraţia este n ~Cie de in
terviu unde r \>lul ziaristului se re 
duce simţitor lmportanle sint riis
punsurile Interlocutorului, opiniile 

•l Cltl'\·n dlnlrr l11c rlrllr c:11rr 1r11-
lC!ll7.ll ncrn Ul problcmA !!'I nu nu fo~l 
rlUllC' pinii 11c11m : 

- 0 COl'1le f ()x MO\I, Nt<w Sur \'l'Y <1f 
J ourna llsm. W111ih lng1on . Bnrnrs nnd 
Noble, rnc .. 1910. 

~enn Ionescu. l n l crvlu l . F-;icultn
tca de ;i:tnrls\lct\. Bucureşti. 1975. 
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Iul d1.'sprc C\ cnlmc11 1 la care a 
fosl mal mull ~au mal putln im
plicat. Ca Sf in exemplu l urmJlor : 

La lnv1ta\1a CC. al PC n„ 
secretarul g~neral al P:irUdului 
Comuni.!\ Rrn1:1 an Sulmnn, M•l
lina. a cfoctum :.:'lpU\mina tre
cută u \•lziln în toru nousl ·fi. ( .. ) 
Rdorindu-5ţ! la c<>nlcxtul v lc

\11 pol1L1cc acru:il •. lca nccc'-lla· 
lc'1 tnxerii k1 do:t~mu.:irc, 1<1 
irn;h1Urru<ea unui cHmal de clcs· 
tindere, sccuritntc şi pu(:{' in 
int rcaga lume. secret~ruJ Acne
ral al P.C. brnziliM a declamt ; 

- Consider cil l umcil ~c '' n
Cruntti a tar.I c:u o -c;itun\I<' par•1-
doxi!U1 : 01uncnii uu rcpşl t , 1mn 
p1·ogn"Sul ~tlintel şi tiehnlcll, sii 
ati ngfi un ~tndlll supcrfot-. cnr" 
ar pu ten asl i;urn buni\.„111 re, Ml 
l 1sra~rt>a vJnul num"r d in cc in 
ce mal 1'narc tle c'< ll?~nţe m'lt.c 
rlale ~I splrltuu le. („ .\ Dar. d in 
rncate. aceeaşi i'Dt.cllge.ntd l<'l1-
n icâ a creai porlcuJ ul d L<.1 ru~erii 
tut uror \•alorilor u m11nil utii. 
specia umanli lmlişl . (. ) 
!din ,.1„umea ". or. 33, 11 nUGll"t 
l~RB> 

3. Convorbi rea pre.supune o rc-
1.'.lUvi\ c~late in tre parleneril de 
discuţie, Interesul publlculul d istri
buindu-se. relativ egal, !a\tl de in
lr<'băt•i şi fată de rft.c;punc;url. 

Desigur. în ncc.sl ca7.. :iutorilnlca 
cnmpelenţcl inlcrloctilorului lrebule 
să ne compen.><a~ prin1r-<t mlnu
lionsi documentare nnterlonră, dar 
si prin prestigiul profc.<;lnnal :11 zin
rlstuJuJ, exponent al punctu lui do 
,·eden• al opinicL publice. Sl'l c
xemp1ilicăm cu un Interviu pu
blicat în zhu·ul „Scintela t lncnnu
lul " : 

Profesiunea mea ~te Kindlrf:a 
Convorbire cu pmfc.~oru l omcrll 

dr. PE1•RE BO'l'EZA1'U 
- Sinle\1 recunoscut ca t1nul 

dintre cei mai r~put.n\I rPprc-7.cn-
1anll ai Ş'colll românf!Sfl de Io · 
Jtlcă. Avi nd !n vedere cnrndc!'ul 
de confesiune al cJ)nV'3r bh·ii 
noastre. conc;ldcr flr<a-'iC sd ne tn
cepeni d ialogul p rin n vii invit.o 
i>!l deslărnu l tl motivele c;uc v-nu 
făcut să alegeli ca proreslune 
lo~ica. 

- Logica are vreo Influento 
asuprn vietu d umneavoastrli 
personale. ca om ? 

( .. .l 
- TovarAşe prof~or. lntrc-

bărlle Pe care vJ le-am odre
sat :Ju inten(ionat sii vă dea prt
lejul de ti vă conr~a .. Fur.li. !n
doiaJă, ele slnt departe de a e
pui1.a subiectul. As vrea ca ln 
încheiere să-ml i;ugero\I chl11r 
dumnenvoa'ilră o 1nţrebarc cure 
să vll ne.11mlli\ să vorbit! dei>
p1·e un lttct'u 1mpo11.nnt p entru 

discuţia npaslră si pe care in
lreblirilc mele n-au reuşit s~-1 
favori7.C:te. Sinte\1 de acord ? 

- Acum este: 1;nc]uJ meu st\ 
! 1u surpl"im„ Nu-i un proccdl'u 
nbişnull inlr-un jnle.rviu, dar 
lm l face pliicerc. De pildă. care 
a r ri numitorul comun al acl1· 
,·ită lfl mele şllintiflce sl ol \•!e
til mele personale. adică postu
Jnt ul m odulul meu de a gindl 
şi tră i ? 

- Perfc:t. lată inlrcbnrea. 
C.1rc e.,tc răspunsu I ? 

Deferenta cu care i;lnl ad r esate 
inlrebiirilc in e~emplul anterior 
este inlocultil. uneori. p1inlr-un tnn 
oC<'nslv, de intimidare chiar. A
eeasl.n dt>pjnde. in pclmul rina. de 
persoana clireia I c;e adre...ea7.ii in
lrcbli rile, dnr şi de a.li I (aci ori: per
sonaliln lca şi sl !lui de n lnt<'rvlcva 
ni ~lnrislului. stilul „casei" (publi
ca~lcil car e ~{lzduieşlc Interviul 
etc. lnlil. rtc plldii, m~nlcm de o 
fntrcba o cclebrel 7.inris te Oriano 
f'allncl. jntr- un interviu lua \ mi
nlst1•ului israelian <11 npllrărl I. Ar:k 
S hnron, sl pnbllent în ziarul lon
dont>z „The T imes" (nr. 61.32-1 din 
1982) : 

0 .F. : Generale Sharon ( .. . ). 
tle cc aveau nevoie de a<le!'t 
r"clZboi ? Un de era amenln\area 
imediaUI. {apb.Jl nou care punea 
in pericol existenta voaslrn ? Eu 
nu in\eleg. Nimeni nu lntelcge. 

A.S.: ..... 
O ~ubspecîe a convorbirii es!c 

inlcrviuJ-porlret. desu nat a pre-
zenta nersonalltiit i exceplionale -
s.avnn\I, scrii tori. actori etc. - . ur
mllrindu-le atil detaliile bingmU
ce. cit, mai ales. Lrnsălurlle de c:i
rnclcr, opiniile. 

Uneori. !lşa biograncil precede -
într-o „casetă" - interviul pro
priu-zis. Alteori. dnd pcrsoann !n
lcrvlevnlfi cslc unanim cunoscuHi 
cn bloi?rafie. s l nceaslâ .. caseUl" 
ooatc Hpsl. J\slCel i;c procedcv.U. sl 
ln Interviul c-u scriHnrul Din u Să
roru. publlca1. elf' Sut>l' m enlul lit('-
1inr-nl'llstlc a1 .. s cantell tinemlu1ul ". 
nr. 30 cl1l'n l8 aprlllc l!l82 (cu 
t!Uul _ Ri'cmin l-0 convtn!!ctrc.:i că 
C'roul fundomcnlnl nl :l"CSlc.i rpocl 
est~ net ivlslul de oaMid ") t:itii. de 
eiccmplu. orlme1c douCi inh·ebfiri ole 
Interviului : 

- Sincer. stimate Dinu Sflra
ru. chiar nu Tegrctati că nti pli
rllsll publicistica li lerllră '! Con
ttnuati s~ fiţi o pre7.cntă. dar nu 
la asta ml\ rc!ea-. c;1i\I bine. ca 
unul care n\I rost in slnh•I ma
jor al .. Luceafi'\rului ". al redac
\iel culturale d~ la televiziune. = t~· ·~rmA „u citiva 'lni dntl 
crnţl nbln V('nll l a Testrul M ic 
nii-aU sous. inlT-o disc\tl IP cire 
nu crn Interviu. că aU tl'lcut-n 
o<>ntru cl a\'e\ i de c;cr lt<> n l"te 
cArll. Dln cite ::111.1 rll o::I ntil~ 
lume. directoratul la Tratrul 
Mic 1111 ~<'nmvnr1 1Jeloc cu o c;l
ll"cură. Cc iie inlimpU\ c11 p1·0-
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Iedele ? Cu cărţile dup:i aces
te proiecte ? Cu filmele dupil 
aceste cârti ? Cu dram.'ttin)rfle ? 

SemnificoUv C3tc şi fnplul că i n 
presa romilncuscă aclualfl - in 
nr~ scrisă. la radio şi lelevlz,1lne 
- sim Porlretl7Alll prin lnto1'\•lu 
!lldiviii. în aparcn\li obişnul\l. 
oameni al m uncii de cele mai <l i 
feri~ categorii : m uncito ri , l<'lrani, 
studen\i etc. 
~terina Oprolu are cn lnl!!rlo

cutoare „O rcmc1e puler1tlc6 ~ (ti
tlu l Interviului ) . Mnl intii , futc " 
scurtă prezentare n eroinei, un 
Iei de sU<?clnlli fl~t\ blogrnCfcil: 
,.Ana Budea. sudor clech·lc l·a Sec
tla locomoti\!e n U7.lnelor „23 Au
gust". Fnimoasu, Oah1<1asă, sprin
cenaUI, zdravli nă. Halnil de plcle 
s!nt0Ucli. Aluniţă sub .bu7.ii pc 
dr~ptii ''. A,pol. 1·olateiw.ă aiscuţia 
nvutl:\. d in care reproducem cltevu 
re~licl : 

- J\'.m ·v~nl1L la dumncm•o$~
tră, t(jcmal 111 du1nneavoastL-~: 
pefl'lru c1I. ·clne"n m l-a snus cu 
sinteti cca mai putei-Mică remele 
din Caplta.lă. 

- Ha, ha, ha I 
- Nimeni n-o să sptinil c-am 

început c-o femele slabii. Sfnteli 
voi nicii. I-aţi speri~t pe loll cu 
ror~ şi cu hărnicia . 

- Da. aşa-s eu. Iau tubul cu 
oxigen in spinare, 80 de kile. 

- Singurii? 
- Dar cu <:!ne ? 
( .... . ) 
- Dar dumneavoaslTă ce Yă 

lipseşte·! 
- Nu-ml lipseş te n imic. Anul 

f1sttl bag 1umlnfl şi tencui~or;c 
casa. O sA-ml pun la pun:t casa 
şi poete o să-ml găse'SC un sol 
~'\re v(l1 merita de el. ( ... ) ". 

4. Interviul colectiv Implică mo
d lflcllri n.le relatiel obişnuite 7.iR
r ist-tnterlocutor. tnh:-un S4?nS snu 
în celălalt. 

\\tasa rn~11ndA reuneşte. rle obi
cei, un ~ia.rlst şi m nl roul\I il'ller
locutolll. Organizarea el se jusHfl
că nlimaJ atu·nci clnd este ncce:mr 
ca vorbitorii sli fle confrun!aţi unii 
cu ~ 1ţ11, cînd exlslJI o p1·9blerilă de 
dezblitut de elucidat. 
Părerile înşirate In serlm·e para

lele nu necesi Ul, in nici un c#?.. 
ca u nii s!i vorbească Jn prezenta 
altora. 

Succesul mesei Totunde depinde. 
în p lus. şi de pregătirea minu\ioils li 
a ziaristului. Cunoaşterea m>m run
datli ii temei. în ~eneral. şi a punc
telor de vedere ale Cieclu·ui parti
cipant ii permit 7.lnrls tului ~li joa
<'e rolul de nnimn1or al discuţiei. 
fiecare interventle a sa slntetlzind 
părerile anterior exprimate şi. tot
odatli, insemrund un stlmul pentru 
e1ucrdarea problemei in continuare. 
Intervenţia, cu t~cl n zii1ristu

lui trebuie 11ii se manl'fesle şi in 
s îtuatllle cind 'replllOlle unor pa r ti
cipanţi tind să se transforme îll 
Urade. ori ocolesc fond1.1l problemei 
puse îp discuţie. 

Retorică ziaristică 
Anchet,a...sondaj (numlUi ln inod 

obişnwl - credem. impL~priu 
„anchetă de op inie " ; orice anchelil, 
orice texl zlarJsUc, lnsă, esle obll
i;.itoriu să vehiculeze idei, opinii) 
presupune. de asemene~. m:ii multi 
interlocutori Oi unul zianst. 

Ca şi in carul mese! rotund-. 
prez-enla a dol sau mai multi zia
rişti nu schimbă datele problemei. 
intrucil toţi vor exprima punclc de 
vedere comune. evcntunl cele ale 
redacflel. 

tn presti actuală, a ncheta-sonda ] 
pune in evidenlă idei Cundam entu
le dj n d6cument!!'le p(lrtldulul ş i 
stalll1ui, ~xp1'imn glndurl. senll
mente ale unor oameni sa~• cn1c
~orii S1:X?lnle dlfer!le ln lei:?llurli c~1 
un eveniment de 1·f1.cman~/I pot't 
itica, economicit cul!uralA eic. 

Oiteodali. insă . s'lfl> etlchclu de 
.• a·nche.U\" se ană un t<"-'<I in cru-e 
sint irn.ş'frale ipi'irerl proprii nlc zln
ristuh,il. cu un grad mn.-.: im de 
genera1itate. ln ~lcesl ctw„ de..o;lgur. 
nu se pune problema de u 11c rnce 
o reală anclletâ-sondaj. rapl sesi
zat şi de public. 

COn(ertnta d e presă este org;inl-
7.nUI pentru cn dHerlle rersona· 
litătl. purtători de cuvint al unor 
lnstltuttt centrale ~I l<X:ole sli rocii 
publll<:. în fa ta m ol multor zln
riştl , punctul ele vedere oficiul ln· 
Ir-<;> anumită problemă. 

De o bicei. întcrloculornl zl arlş
lllor face o s~clnt~ p rezentn•·e n 
:ict!vlt~til sale snu n lnsll tnt lei ln 
numele cl'irelll vorbcste. Aooi, zin
r ii;tli li ndreseaza l r> t re bă rl. 

Esfo Ioarte nde1n1rn• d i. de h'l\11 • 
le ori, conferinta de presfl arc clnnr 
un lţiteres doc.ument"'r. lnlrucil 
zle rişli'i reţin, i ntei.'l-nl i;au p~tr\in l. 
Jn(oi:mot11. cu t11:llli!11 ll11 c;Je n hu cl1-
fH1tur'a . liensul relpr aflrh'l't.~c dc ln
Lerloc..'U lf)r. 

lnfoITTT1allile rPllnutl• nol fi r11ln
s ide tn s onm.H rednMÂtlr 11riot· IC..'<-
1e zlari.')tlce 111'terlo1rre. 

Sinl «1z1,.1rl . 'iruli. <'1nd prei;f\ „„rl
s~ si rndiotelevlziunen rrornc'lm· 
' ntej!ral dt>!tfăşurare;i confeiin\cl rle 
presă. 

T,>e exemplu, 7.i<Jreţc C'<'nf ral<' ro
mfmesti d im a septembrie 1nw nu 
1'1"f)mdus te..,ilil confcrinft'l dt" ore
f.:ă desfă.c;urată 11l inchP.le1'<'<1 vl?Jl f~l 
lcwarll.suJul Nirol11e Ceau.c:esc11 îTI 
Rf'oublica Cuba. 

t·n deschidere. iovnri1şul Nlr-ol~n 
Ceauc;escu a Căcul o p1·e1.en1nrc l!c
ru:-rală n rezu.ltatelor vizite i. si rrm
vorbi ri lo r nurtate cu C(lndUCf't'(!O 
de parlid c;i de c;t."?<1 cubanez(! : 

.. Ar. dt)ri !"f1 declar de la în
Ce1'u1. că vizltn in r ub."l ~ia
iist5 s-a des-făşw·nt în ce1e mni 
bune conditil. cl'I intrca~n non<=-
1~·ă delel!alle ~ elCDrimnt mul 
tµmiri conducerii de naTtld si 
de .stat a Repub1icii Oul>n itl. 
persorunl , t-0vorll şu1lu i Fidel C:i.c;-

lro pentru primire., deosebit de 
călduroasă ca1•e rn s-.î. racul 
peste rol. ( ... ) 
Făril lndola!â. am Că.eul tm 

schimb de părerl asupra uno1· 
probleme a le vfelÎÎ lntem81lo
nale. CQllS1atind ca ln vintn in
Lcrna1ionala are Ioc un proces 
de dC?sll nder~. c;1 s-au ob~inUl 
rn.:işl impgrt..antl ca um 1are a ac
Liun ii maselo r largi noriulrdre, a 
f<.>rtc!or aollîmperialisl~ in re
alizarea 111nei poli tki noi. bazate 
pe prlnclpilli! egaUUitll. 1-espec
lulul l n~~nden~el şl s uV-Orani
tăill. a.I 11eamest~tlui in lire
tmlilc ln l~rne. („.) 

)\cum sin~ gat.a· su a -::'Cllll in~ 
11rebt'.1dle dtm1n<W\10llSl!l1.i". 

Urmeal'.11 o s1,1i1tfi de 'int.r<-bliri ş i 
t•r1spullPtll'l1 din cah~ ~lil.'\m : 

I ntrobare (CQ.r.eisvonden~ul o.
gen\ lei Fironce J;St~ fa1 Hava
n1a) : Aş dt>J"î ioă ştiu dac ii p ro · 
gi+ttmul vl?.ltel în Costa Rial s-<1 
moplrlcal sau se mcfill,fie '? 
Tovarăşul NiCQh1e Oeau$CSCU : 

lnc(!'pmcl tie mii'n~ tl:lmf.ne;itfi, 
de hl m-.u I o. ora 1ocn15 dln 
C4l.1a mea. .ne vom af!la în a
censti'I \ară. 

lnlrebarc (Pren...<:a Lat.ina); Ce 
in...;~mnătate are .pen1ru Europa 
sl pentru lnlreaga lume de.91.in
dcrea pe vechiul cxmtillent şi ce 
lmportanlli aeordă tam d\lm
neavoast.ră Conferintei pentru 
11ecurllate sl e<>pc-rare in Europa? 
To,•arăşul Nicolae Ceauşe.wu : 

UomfuliA. împreună cu .alte ţări 
so:iioUstc. s-a pronunl!'ţ de 
mu.l~l a'l'li pett'tlru in.fap luiwa 
c;ccurll:ătli in Eur..c1pa şi pentru 
o ct>n.fel'i'O(Q geper"'1-&i.rop.eatt~. 

Am pMiiclipat activ la luară~ 
rile p ragi\Uton rc de Ua HelsM.1ci, 
~lm lual parte In J)t·l:ma fază, la 
'11mf~t·~T.1>ta mtnlşll'IIHI' 'd0 ~tcr
n<ll ( .. ,) De uceea voiri pai•Wcl;pa 
;ictlv ln faw a d(11111, ,fn, oaire .ro 
vbt' el~l'bora dooumenlclle. VQm 
aci Jonn l)C.nlt'U <'lrMrco urn.ui o.r
ganii;m permunen~. care .1;~ asi
guc r consultări şi s()1u\lona~ 
unm· probleme in \1i\()r. Spe
răm cfi <1.censtA conferfnlă se va 
inchela in 'pl·ei.e:l:tta cnnducători: 
lor de ~tale sau de guverne a1 
\tirilor p:1:rticil>ante. 

lntcnrlurlle acordate de !nalte 
personalltlll a le vietii politl::c. 
culturale, şllin\ mce etc.. unor gru
puri de ziarişti conslltule . o sub
specie de interviu colectiv impu
sli, tn uJUmul timp, de practi ca 
presei. . ·ui 

De rapt apa1·tenenţa la 111terv1 
colecllv ~le reclamam de modali : 
t.atca de organizare a consemnării 

Rubrică realizată de 
Con!iţanUn LUPU 

(crmtinuare i11 pag. ~8) 
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D t' a lt.lil~ul anilor. Studioul 
de ritm TV a rca11znt Ma1 
multe $erlale de succe..1 

urmi\rltc cu l cgttlm inter('.'! du 
te!e.. pccu1tor1. Printre ele. . Ur
m, rlrca " şi " Un J u~ui.t în fl a · 
<'11ri" car<> <111 4i?\'Oc:11 inlimplu··! 
clrnm.1tlcc din epopeea Ellbc1'ii
rll. amplo frescă de <1pocl\ •. Lu 
mlnJ şi umbre", serialei~ „Pi~· 
truiatul„ sl .. Eroii nu au virslu". in 
e<1re prolnnonlşti erau llne1·1 luptâ
l'>t'I din ncetaşl t imp de răscruce 
al lui August '41 sau Cilmul ele 
suspcnse „/\ doua val'innlă ". N"ul 
serlnl român~ „ MlJllunca", nrc-
7.enlnl de curlnd pc micile ccrnnc 
- produ<:\le a Sludloulul ele film 
TV. renlizată fo col.abornrc cu Ccn· 
trvl ele produc1le clnematn~raflcl! 
,,Bucure.şti'' - con li nuii cu ~ucces 
.,!le?rin de seriale" Inspirate din 
anii eroici de la hotar de ere ~o
ciole, nvind toate şansele ~ă rep~·c
zlnle un nou moment de 1·crcrln
t« in productln de gen, stl lase 
urme dlll'abile in aminti re;i sl con
Sllintn orlvltnrllor. Scris de rr;n
clsc Munteanu - un autnr cu b11-
~tă experienlă scenaristică. lite
rară şi umanii. - si regl7.aL de 
Virgil Calolescu - a ci1rul mmo
itrrule ron\lne numeroase tillurl 
repr~zcntatlve - . serialul „Misiu
nea" nre in centrul act lunii o re· 
tea de JupUltorl comunlşll care, in 
condllllle i:rele nle ilei?ahtiUll flln 
orrloncla orem('rt.!il.tm1re netului ln
i<urcctlonaJ de ln 23 Au::ust 194-1. 
Rll meul cuno-;cut. orln lumina ti
n:n11lul. C'll\' inlut narlid11h1t. nsi!!11-
r\nd - chl<lr cu preţul vle~ll unt-
ori - editarea ileJ!llltl n presei CI)· 
munisle. Dacii ar CI numnl acea.."U\ 
pnrtlculatitate ,.de subiecl u. f.:tph1l 
cA eroul principal al filmului c11lc 
un 1fpoi:tr.ar comunist cu un Pr<'fll 
moral exemplar. serialul „M lslu
nea"" '11...ar jusunca. pentru n ni. 
rola rte interes aparte. pnrl!culn
dl : dnr sînt multe alic nri?umenlc 
carr. ne determi nA l!ă ronslocrtl.m 
nouJ mm de televl7.lunc - in apl 
eplsoadt' - drept ~ r<>u'<llli cerlsi 
n ,11enulul. cu \•irlutl elice $l esteti
ce demne oe luat in cnnsldernl;le. 

Cum :;puneam, se simte benefic 
in mm exoeri<'ntn multlolll - :ir

t!sllcă şi de vla\J'I - A scriitorului 
Frnnc1sc Munteanu. ~rl" alerl. 
cu cle7.il'lvoltură porkeUsllcA şi ln 
crearea unor momente clnemaln
Arallce tensionale. pornind de ln 
fapte reale pelrecute în anii cvu
caU. lllnd inve:;lit cu cUpe de poe
zie şi emdUe. scenariul conţine o 
.. materie primă " bogata în ele
n~cnt.e de 1•eal interes pentru iprl
v1~or1. Dedicat comunistllnr sl p11-
Lriotuor anonimi cor" au luptat cu 
dăruire de sine pentru schimbarea 
s.U\rilor de lucruri in anii ocupatiei 
!n.o;ci1:te. penll·u lec;lren Ilirii din 
rn7.bol. pentru I nslaurare11 si prefl· 
~urarea unei viell ma• bune. pen
tru viitorul demn sl luminos al 
patrie! - rmn u l îsi evidentln7.l\. 
pe pnrcursul tutumr epi-;ondelor. 
suhst.anfo pnhinlică i;i rducntivi1, 
contlnu tul bogat in fapte r>ll<lui-
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Un valoros serial T~ 
inspirat din istoricul 

presei româneşti : 

,MISilJNEA' 
loaL·e. Principalul POM.rel pe care 
li realizează !llmul este .1ceJa ni 
muncitorului tipograf cu n umele 
conspi rativ Mihai BotduJ·. Dup.I\ c<', 
t lmp de cite\''\ luni Cin m·lmi1-
va1•u anului 1944) eroul pnl'liclpi\ 
Ja editarea ilegnld n ziarului 
„Romănlu liberă", in Bucureşll, el 
va prlmt (> nouă m isiune, su re
organlze7.e apari1io unui tla1· co
munist lle1tal la JaşL Trecind pes
te toate greu tllţile, deJucfnd sls
iematJc toate ClfaJele şi urmlirlrilc 
poliţiei, Mi1Hl1 Boldur, cu ajutorul 
unor luptători patrloll din ace..'lStil 
parte de tarâ, va reuşi să aducă la 
lumină, cl in nou. ndcvl\rul. 1ipfu:lnd 
la laşi „Flacăra roşie ". DiogL·afia 
eroulul conţine numeroase elemen
te drrurwtlce, de suspense : ares
lal Io un moment dat, de un tri
mii. spet'hl ·1J polltiei din Bucu
reşti, cru·e ii urmărea încă din 
timpul nctlvi tăUI din ~aprt.alA, e
roul reuşe.şle su rugă de sub pa1.ă 
di!l ~renul care ii readucea, în 
stare de arest, I.o centru pentru a 
Ci .Ju<.lccnl. Ascun:> la Piatra Neam\, 
l\111hnl Boldur nu-şi vo incetn actl
"'lalea revoluUonari'I. cu ajutorul 
pnlrioUlor de acolo vu edHa iarăşi 
spre stupetac,ia organelor pollpc: 
ncştJ , 7.i-arul comunlsl ,;Flacăra m
şie". Arestat din nou. e1·oul va a 
eliberat din inchisoorc odată. cu de
clanşarea revoluţiei de ellberaTc SC!
clală şi naiiona!A, antlCnsclslă şi 
antllmperlnli.stl1 de la 23 August 
1944. Prczentlndu-sc kl sed!Ul zia
rului comunist .. FI.ocăra ro.şie" , a
cum legal, sollciUnd angajarea sa ca 
tipograf, este întimpinat cu suspi
ciune: „Nu e chiar allt de simplu. 
La_ 7.larul partidului nu te angajezi 
chiar atft de uşor. Trebuie să ştim 
ce ai Iăcut in Hm.pul războiului•. 
Filmul constituie? un ri1spuns raro 
comentarii". elocvent ŞI total" la 
nceastii intrebnre. ' 

Pentru reJ:?izorul \'ir.ll)J Calotc~
cu, misiunea realizării „Misiunii" 
nu a Cost deloc uşoară, dar ea a 
Iosl lndeplJnl tă cu bine, film ul re
comandindu-şl , pc întreg PLll'cursuJ 
desCăşurării sale, calitiltllc unul sc
rin] antrcnnnt1 cu in!runlărl spcc
t.'l<:uloase, cu personaje puternice 
şJ adevărate, cu .,lovilurl de lCU
tru" şi surprl7,e menite st'i inlretl
nă .Perman~i lntc.resut public. Pe 
reglzor I-nu a,JutaL buni profesio
nişti tn toate domeniile acUvitătli 
de creaţie. fn primu l şi in pri.mul 

rind să consemnăm partitura mu. 
l'.lcaUI densă, bogată in sui;esUi a 
cnmpfn:!1oruJu1 Tiberiu Olnh. ()pe. 
rnlnrul Cahricl Cobasninn a i·eiişit., J.:i 
r1:utu '· 1• im.,ginc ctl'.X:\'en~. caro 
sllsţlne c u rnullli func\ior>,nllt.alc 
nlît Jnten1>iC1cl\rilc de ritm nle ~-
1tunii cit şi lnlermezw-urile hrl

cc. e<1rncle t·lsllce dcmer~uluJ ~i:ena
risllc sl rc,c?i;~ornl . Din crhloa de N':l-
117.atorl aJ serlnlulul au mn1 făcut 
P.nrte - f iecare cu contribuţii spe
c1 Clce. aplicate. la reuşi la .nnsam
blttlul - r.cen<igraful Tudor Ghi
mcş, nul•>are.a costumelor I-idla 
Luludls, precum şi semnatarele 
mont11julu1, Adina GcorJ?es-u ş i 
MnrT.a Neagu. 

lnterpre\ll aJmuJui, chiar dacă 
„cheia ·• interpretărilor actoriceşti 
n-a rost totdeauna unltarA au con
t ribult in mare măsurii ia succe
sul de ansamblu ni scriruulul. Jn 
primul rind se cuvine să-1 rem.ar
căm pe inlerprelul comunistului 
Mihai Ooldur, octorul Ovidiu Iuliu 
Mnldovan. cart• cre<>a;-„-'I un J'l<!.r~1-
nnj viguros. cu puternice insenmr 
de personali tale, inzeslrnt cu for-
1~ unul ere?. revolutonar capabil sfi 
deflnenscii o biografie exemplară . 
11 secondează. Jntr-un Ml cu totul 
şi au totul remarcabil, Şerban Io
nescu, interpretul conrlMrulul 
Mogn, care-şi caractcrlze..-t2ă cu 
mult. aplomb per~onajul. Cllmul 
bcnetlclind. astfel, de solizi ,.pi-
loni" al confilctulul. Dar mulţi alU 
actori Impun parso!l.3je durabile, do 
rc11nut : Şle!nn Tordache (un co· 
mlsar di- oolitic del'Abm>.nt sl cu 
ticuri), Vistrian Rom::m (un munci• 
lor comunist. cu destin tragk). 
Teodora Mareş (o frumoasă stu
den1ă la conservator), Cnlrlnel Du
mitrescu (Ana, cu puritatea fun
clQr!i a persoruijulul), Ion Dichi-
scanuc un oliter .,de me.c;erle"). 
Moria Rotaru (o Cemle chlnullii 
de grijile existentei), Adela Miircu
lescu. Cezar~ Da!lnescu, Rodico 
Pnr>escu-Bitlluescu. Torn Vasilescu , 
Marlann Calolescu. Miticii PClpes
cu, Con5tanlln Oiplan. Stelan S!-
loonu. Dumitru Ruciireanu, Papii 
Panduru. Ste!an 'Rndoff. Corado 
Negre.anu, Cornel Revent precum 
:.I - in !>Curte aparltii considerate 
încă de pe generic .. cxlrnordlnare·• 
- Stelu Popescu, Ilurion Ciobanu. 
l\Ilrce;i Albulc8C\I, Turlr- O.irit'. 
Jean Constantin. 

Poate că Illmul oonţine şi sec
venic mai puţin semnHlcatJve ln 
ce.le opt epls<>ade ale sole, ponte că 
ritmul trenea7.ă \lheorl, poat.e cil 
unele personaje? sint p ierdute pe 
pareurs. Dnr, sigur. ucest nou se-
rial al televiziunii române fpro-
ducAlo1·i del~atl: Victoria Mari-
nescu şi Nadina Rude·mul rcpre-
7.lntu un succes ni genului. iar per
sonajul central. al llpngrafuiul co
munist Mlhnl Boldur. consUtuie -
nu numai pentn1 filmele de tcle· 
viziune - un erou exemplar. con
vingător şi put~rnic. 

Călin CALTMAN 



l 

Pe teme gazetăreşti 

(li) Comunicarea interumană 
in condiţiile 
revoluţiei ştiinţifico-tehnice 
li. Expresie şi comunicare 

1. Limbajul • - principalul 
m ijloc de comu nicare 

„Nu se ponte spune totul in
tr-u teorie a ln!Ol'n'\8\lel şi a co
munlcărtl " 1, mllrturlseşte' llobert 
EsCllrpit. Făr11 sl\ ne !ncă nul 
sl mplu demersul, ace&tă nti mm
\ le ne îndrepliiţeşte. intr-un !el, 
st1 folosim pentru început noţiu
nea de comunicare lntr-un sens 
mol restrictiv, repecuv să ne re
terlm doar la limbaj. 

Vom incepe cu dellnil la dQlli 
comunlclirclf de acelaşi cet-cellito1·. 
Orice comunicare, scrie el, presu
pune emiterea şi 1~ceptar~ unor 
semne. adică a unor vnriatli de .i
nergle de orice !el care sâ fllSt!m
ne nttceva dl"<.'it propria lor exls
tenlcl .şi al curor :>en.-. (în accep\ la 
Iorgu a termenului) a riicuţ obi
ectul unei convenţii prealabile ln
lro eml\ lito1· şi receptoi:. „~ Aceas
tă convertţle, ţinc sd specUice so
ciologul Crance1., poate avea o 
m.al'cll genetică sau poate U in
;emclată pe o deprindere, wr 
semnul explică nemiJlocil. un 
act de voin16. <„Semnul ou se 
mulţumeşte sl1. spună ceva, el 
vrua să spunti ccvn·•):: ~rin<.14.'· 
rea vl7.eazll t1mbuji11, lucru cure 
race cn, dalMitf1 lui, convent i:1 
!lă poală n reînnoit.ii şi modlficu
U'\ cu fiecare schimb verb:il. 

Putem acum să decelăm ele-
mcnl<•le com unlcllri i. Slmphfl
cind, aw:m deci, conform derln1-
tlel. un emlfl\tor şi un receptor. 
upoi un cod (al unul sistem dl' 
semne) prin care ln!orma1Jllc sinl 
coc.llJ'lcnle s 1.ib forma urtUI mesaj. 
Cu aceste elemente se poale con
stitui schema comunicării prin 
limbaj pe care ne-o propune Ta-

• Nu nt--11m propu" olcJ o 11bordnro 
n tuturor UmbnJclor (umane. nnmrntc. 
fortn'111' C'lc. ) . Pentru nc":>~tD ţ;l ~n-
1ru alic dlsUnc\11 lil'mnltlc•nllvc VCl'I So
lomon l\U1ro11J1, Provocnrca şllln\111, 
Bu1111re$U. F.~I. Pollltct\, Ul8,ij, c!Op, l't'O· 
vocnrcn llmb11Jclor, p. l!&'l-:m. 

'>· Robert E3carplt, De IA 1oclo1ogl11 
1l1eraturlJ la t~rlll comunldrll, Ducu
reşll, F.d. Ş1llnţ1Uc!'l şi EnclcJoprdlcl 
1980, p. 4CG. 

'>. Ibidem. p. 400. 
') Idem. 

liltn<1 Slamn-Cnzncuf. tn schlml). 
cerctlătoarea română, detull lnd, 
mni adau~â conlextuJ (exollcl ~ sl 
lmpllcli) .şi mal multe niveluri ale 
codului CUmba. \•Orbirea. lap\e 
ll nJ?vistke lndlvlduale. slstemui 
Jln,RVlsllc individual). Nu ne vom 
opri deocnmclală ln ele. 1·umînind lu 
lermenul .f!enu1'0I de expresie. 

l::XPl'esiu a lost inlotdeau1111 u 
nevoie individuală . A te exprima 
nu inse~mnâ n-tl mnnlCesta Jtindul 
sau sentimentul. ci a 1e Iace intell'S. 
ECorlul de exprimnre ar ri :uuJurnk 
dncă celalall nu or putea să desci
freze mesajul nostru. Doar dc1c1\ 
nuesl mesaj c.<1te orlm\t sl intele•u"° 
.„tublleşte relntiv. cu celă<lalt. DaoD. 
acreph'l.m că, în sensul cel nuli 
gcnel'aL a l'Omunlca inseamni1 o 
n Min rel:ltie cu M, acenstii relA\le 
este subordonalll cu neeesllnte 
unui ncl reuşit de exprim.arc-. 
Doar oceasll\ reuşitu ne permite 
i.â anrmiim cil 11 se exprima ln
scamni'\ o comunic.'\ cu cclnlull. 
Din nceastii per„pectlvii comuni
carea ar CI deci orice e for\ de 1·e
l.at ie pe core înoo:rcl\m să o sw
blllm cu cellnl\1 COl'e. la rindul 
lor. sint st.iiplnl\I de acelaşi elo1·t. 
Cind acest erori Implică un anu
mit contm:L pulcm vorbi de o co
municare elec.tlvl\. Odată cu ince
tnrea contactului i11cepe oomunl
nor ea s imboll.cil c.are (!Ste în1ot'u
lti1 de la dl~Urnlîi prin inlermc
dlul me<>ojelor u ciiror lmnsmlle
re nrc drept l'rect m.\rlrca cunsl
derobHâ a ariei schmburl!or şi 
acti\'area procesului de $(.1Clall7.a
rc. Se co0$tllule n.<;Uel lanţul 
lln,vlsUc. Totusl. mentinnează Rene 
Bergcr_ după care om preluat cln
sl!ka1·ea tle mal sus. "limbu nu 
reia our si slmolu sarcina c:omu
n icâlîl orln l!Csluri. (...) Limba nu 
:.e mărl!incste. cum nr lusa llni?vil>
UI să se intelea!!I\, ln ~revre?.1m
~area realllă\li~ prin interme
d iul slmbolurllnr. Conceolele în
sele. departe dt> n fi PUr ab
stracte. se \;uni.lllule orintr-o hm
!!fl ucenicie în cursul exoencn
\elor numero~ şi 1·epeliale cu cel 
cure au invătat aceeaşi JUnbu; de 
unde şi se:nllmcntut de evldenlil. 
naturalii care !'C procluoe cinci gin-

'> T:Ltlo.n.n Slarnn-caucu. cerce1ar1 
llliupr:a comunJcl.rlt, Bucureşti. Ed. AC4-
~mlel. R.S;R„ uns, pag. :ia. 

direa lnccpc sfi se llWmulew prin 
ncdeaşi cuvinte. Limba :.Ci~c:;le 
ustCel prin o Ci nu nullllli un ln
i.trumcnl ele cumunicare şi nici 
numai un ct1dru de relerlntf1 sau 
schimburi, ci locul însuŞl ln cnrt 
şt prin t'nre vo1•b!torit sînt chemttli 
să exlste, o extensiune deci matt>
rlaHI şi fiziologic!\ 51 conceptunl(1, 
în ocel.aşi timp, n co1•pului social -.' 

Am convenlL deci că limbajul 
e.,te inalnte de toate .. comuni<.-n-
1<eM. D:lr penu·u a preel11a acciisw 
formă de comunicare se cuvine 
nuli inlii să cercetrun „acest ceva" 
care eSle comun tuturor oame nilor 
in măsura i.n cmre ii vot-he.se. „Cc
\'a 11-ul acesta vn da llmbolulu1 oo
slbllltntea de a exorima st th.' 'l „ e 
exprima !co llmbaJJ. 

Saussure a !ost cel C!lr(: n lntn>
clus celebra dellmllare intre 1lmbd 
şl limbaj. Limbajul nr !I, du,p:1 
inlemelelorul lingvisticii, toLul in
globa:n t din care limba nu rep1•e-
7.Jn1·11 decit o parte detel'minnntll 
şi e.wntlnlu. I..lmbu este un produs 
~oclal al Cacu!tl\\11 limbnjulul şi un 
ansamblu de conven\11 necc.;are. 
adoptate de un corpus soclul pen
tru exercitarea noestel racultAţl la 
mdlvizi. Limbajul este mulll(orni 
şi eteroe>llt, Individual şl social ln 
ncelaşl lil'np. Dar Saussiur.e inceor
<.'(i si\ demons lre1.e că Cncultatea 
llmbaju:lui nr fi sub:.ecv:entă 11m
bll. cil „ nu limbaj ul vorbi l este 
naturnl omului. ci facultatell de n 
const1lui o llmbd, adkli un sistem 
de semne distincte, corespunzător 
unor idei dl.sUncte"0 Obstlnn\la cu 
cure cercetătorul uttmărcşte să ex· 
ollce primatul limbii isl are sor
J.tlhlea în delhnltarea viguroasil a 
unui spaUu omosten - llm\;iu 

oentru inlemelerea sti lntui
rlcă a lillJ!Vlsllch. acolo unde lim
balul. ca fenomen atolcuprln· 
?.ător. vorbit-ea. co aspect lndl v1du
nl 111 Umbli şi scrierea.. ca lnstru
me-nt. „artHiciol .. de oblecllvare 
Jţl'nrict\ a sunetelor complicau mult 
prea mult sm·~1nn lltll!VtstuH11. dacn 
nu o fl!ce..tu cltl111• lrnooslb1lri, 51\ 
revenlm pentru cfi. aşu cum n ro.o;t 
Ctl <'oncepurn şi su.~linutf1 tn11l .ipol 
in lingvistici\, di~llnc\in limbu-lim
baj nu n nvut ln ve<lere sls!em~le 
uniculnte ele comunlcnre. De nu:
t!a limbajul n fost l'Onceput drept 
o anumltl'l racullate. o aptitudine 
umnnă. iar limbile ca re:ill:>llrl rt1e 
a~lel aptitudini. ,. De fapt, spun(! 
Solomon Ma·rc:us, în domeniul sis
temelor de coml.jnir:are umanii. al
tele decit limbajul articulat., pr<)
btema unei dlstlnc\fi de genul llm
bfi-Umbaj nu numui că nu o rost 
încă rezolwith. dar nici măcor nu 
a fosl rormulatr. explici I.' 

Si1 adm item det'i, într-n primd 
or>roxlmClte. că llmllnjul 'c>!Jle o ex-

'> Ren! BO~c• r, l\fUllltla ICl'Olnl'.lnr, 
nu~rcşli. 'Ed, Me.rldlllnc, 19iS, p. 21:s
lllG. 

'> Ferdinand snussure, apud Jncque1 
oerrtcui. Llncvtttlc:A , 1 crama1010.1111<, ln 
\'Ol. P entr u o teorie a 1ex1ulul, Bucu
reŞtl, Ed. Unlvus. l9911. p . 1os. :> Solomon Marcus. Op. ci t., p. 381. 
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Pe teme gazetăreşti . . 
terioriza1-e a gindirll. Dar n-am 
spus p1·ea mulr.e cu ast.u. Dan a 
t..'t'tt:.IU. pcrspeclivil, lotul este Ji.m
baJ. Avem, as tle-1, un limbaj al 
genurilor, al ~lnutel e1.c. Dar ci.am 
a jungem IJ1 acei ,.ceva· can.! in
:;e::1rnnu limbaj? Su ad m l lem eii e
x ist.ii com unicure :,iceJ l11 un<l~ c~s-
111 IUnbnj . .Ua1· ac~t(1 com.u.mcor~ 
î~mnO recip1·oc1ulle, unu ct1r.c 
Jrnp!Jcu reverstbilltatc~ dln l.re ou 
şi cclâlult. Apare aicl o egnllu.ttc 
c.;1rc, 111 sine, nu are ,sens. Ba es1.e 
t\>11di tia i-enllzăl'll uJ1c! eomunl t:(1i·I 
c::i rn a l'e luc cloor rn 1·C'vt-r.sl b1li 1:1-
tl'. Deci pe Ungă ru,ptuJ că .UCC'!IS
ui t!g{llllntc exp1irnu o neces1 wt~ 

n llmbuJului. ca este sl scmn.uJ ~' 
cevu comun lulliMr n:1menllor ln 
milslu'a în care vorbe.<>e. „Cev{l'"-ul 
nc~1a clu Po!>lbllitale}1 llmbnJ1.1lul 
de a c.xpJ'inui şl a .~ exprlrru1 (ca 
limba~). ndică ceen ce exorj111t1 
C:'lie com un 1,ulul'Or celor cărora se 
ad1•esea;(tu Lu acest cnz, trubuie ca 
ş i ei sil p osede acest „ cevn ·• co
m un. Dar ce există <'Omun 011mc
nilor ;t ' căror existentă sii Uc ccm
dl\ln limbajului? Nu pu tem ~-pune 
c:lt in teligenţa sn u <:onştlinLn r;>en
u·u că fn realll<ite 't<:es1eu si.nl en
li~'ă\I genernle care nu pol n cu
noscute. Se pot cunoa$ll! doar fop
tcle precise şi un număr de idei 
cnte nu sin L rulccv;i di:cil rcpre
wntru-~1 :1ce.-tc r r.nptc 111 cudrul 
cnn'itii nt.::i şi a i•eac\iUor decfornşa
lC inL.r·u conştlin\lî. Vom sp une 
deci cu onmcnil au comun slllrl de 
splrl~ şi .senlime„nlc mullo:igc, 01111 
mult snu m.ui pu\lh clure, cm·e ex
µrimâ moduri de a fi Hle eului in
lr-(J întreagă serie ele situa(ll. Ete 
.c;i nt bngnjul unei conşllln~e prncfi
L'e.. ln măsul'u in care a~te Jdl.!I 
.$1 cuvin tele care le desemnen7.ii 
constit uie bagajul alt.or con"Ş~iln~e 
practice, ele sînt ct>municabUc. 

2. Dialog vinbi.I şi dialog 
inautentic 

Daci) ndmllem tfi omul e.ţtc- în 
,.dlnlOg" nu null\al cu semenii săi. 
('Î şi ou tQt ce<:n ce-l inconjou:ru, 
d ialogul e u-cd:llalt nu nr !l decil 
un cnz pnrllc:ulnr. e ch'cpt p rl\•i!e
g ia t. 

V1>tn incepe prl n n sp1.me c:i 
ldecn de discut•s ~li? mal lntii ex
p rcsin e xt crioa.ru o u nei l n tcnUl .a 
tl lntel. „Cind mă uil lu riisărll'11 
so111'<llui şl sint sing1,11·. n.u :.-pun 
„răFarc soarele ": de obicei mă. 
m ullUmt."SC doar cu c1mtem1)l:uea: 
perceppa snu con tem pltwc.:i tămin 
în nfarn gi-n dirll fonnulate. t n 
sch imb. cinci mli adresez cuh•n. 
cin<I mă l!iodt•sc s~1 cC1munlc (cec.1 
<..'<: nrntă. in tre:.iclat ne zlo;, c:1rac
lerul inten (lon1tl, nnticlpntlv ::al 
limbi! sub Corrma lurg11 a c.olnliot·i'a-

• , Re~ Berger, 0J;I. Clt.. p. 2Ut. 
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l'ii sociale) spun sa u scriu: „soare
le rUs.;-u·e- nlegind cuvin tele in di
cate să tN.msmită prin <l$0Clerea 
lv r rcprez<:ntrucn 1ncntală a 1"l\:>:ir1-
tulu1 soaru1u1 "." Dur nu se p oate 
tntrc~l ne 1.1n clJolog .şi ln u (nrn. gin
lll rll formulll te ·~ M C1 deplasez in
l r-un pclsuj cun0$clll. l:'e mfi..'luri\ 
c-e inainlez. t1tlre1>rlnd un dfolog 
,,,·i 1.ua1 •· Cll dc;::o1'ul p e cure-i Lrn
Ve.t':St"-. FH~care parte dia pel:snj 
1ml spune cew1~ lw· eu rcactlo11 e-.1„ 
mtesrlnd !fecai-e element ni peisa
j ului în g~ogrn!iu memoriei n1cle. 
Aslfel ~1snjul „îm i \l\lt·beş tc- şi 
t!'U !I V()L'b<.-sc. 1111 re acest „d1,1log~ 
şi cel pe cai'e l-aş puten pu1•t::t uu 
un .:ilt urn nu exist f1 dlfcr<.'l11'\ă caH
tai!vii. 

Dar dh1logu1 mai presupu ne. 
ffl.ră i11dol11Ut, şi ll:n schimb~ .El se 
d~pluseM..Ci iu tr-o dublă m!,şcarc. 
de prorec1ie. a sensului, de la cu 
ciilre oameni şi lucruri şi de lu u
ccstea cât.re cu. Dnr acens1l1 s!m
plti înregistrare a schim bului (tle 
~MUi"! - de la CU cutre lucruri 
şi i nvers), c.1 in cazuJ de mai sus, 
ru'tl aceeaş i v:itoare de rormBrc a 
discursul ul '! Ou siguranţă, · n u. 
Pentru cil. in acest caz. dfacursul 
este „ pentru mine '". Or, î ntr-un 
dialog e.xlstu un consens şi " du
lllit căutmie, o dub!i'i ţa t9nore_ Dia
logul a re .sens ntun cl cirul cinevu 
este sensibil I.a reulitafoa oolullnU. 
permeabil ram de adevăru I care se 
uezvoll:i 1A oonşliln\<1 celullt1ll 
Dlnlogul t t'ebule sli spună „a<ievu
J'!ll ". "să u·nnsm.i tla ·-. Alei l n\ervl
ne sensul d ialogului: capncUatea 
de :i-1 adm ite pe ceUllalt ca pnn e 
ul l.n~agi1 . S-a.r putea spune că sen
sul dialogului inseamoll sensul! oo
lulloll't Dar in a cest Cd nu am 
transborda „greutatea" pe cel!Hall 
terme n :ll cUaloguJui 't Şi a poi c-um 
se explică rnµ tul că in orlce con
vorbll'e pornim de la const:itur«Xl 
că putem a junge la o in\eleg~re? 
,J , Ht1bennn.c; explică ncest fenomen 
prin uceea cu admitem ln fiecare 
tJ lscurs o „srtuj;!\le d.e WJrbh•e ide
ală '".t' A tln,geroa 1n telegeril C!lepl n
d~ de n ormele l n1crncUunll dintre 
cel ce 1n1ril in <.'-Omunkare. Aceste 
norme sini 1·epe~1blle de o ., p 1.;ag
mntJcă uruversalu". l n cadrul el. 
înţelcgcJ"<~a nu maî esle 1-ed usă. ea 
in teoriile ce nbordea1.n com unica
rea după modelu.! _ 1.1ţ)nsmlterii de 
~ti rl ". la p reluam.rea elt.1lctă a co• 
notaţiei exprcsmor. Ea sc e.x tlnde 
şi pt•csupune aCQrduI celor ce co
mw1.icli asupra normei l ntersctlu
n11 lor. Flloso!ul genu.an et·ecle că 
rn n lve!UI competente1 comun icati
v<.'. pe care n l n<.'<!1·enr sii o fundn
menle7.e C..'.1 toorie, µut~m să ne 
dnhindlm o mn~mi1 dl~ponlblllt.a-
1c !a reclprorilale. 

') JUr11cn 11:1.llcrmM, ounol\Şl ill'e !ii 
comunfoare, BucureşU. Ed. Pol111c!t, 1983. 
p. ~Ul. 

A"Uo).„ dac!i pe o ptlm:'i t1~pUi 
a vorln ru - 11•eapta ., I n1erttct'IU.nl 1 

mijloc.ite ~imbClllc I• - ., vorbi rea şi 
a~\lunea s înt indi lfm1tnte in ca
dr ul unu,! mod de comunicare 
\~nlc. de\crmlruu in mQ<l impera
t1v-i111. p-e o a d<>~•a ll'eaptă - cea 
a „ vol1blrn dlferen\1ate propozitlo
nal " - vorblren şi acţiunea se 
despart. Cei CIU'e c<Jmunlcă ou p0-
s lbiliU1te:.i să prehl unul perspectl
,.R celuilalt Şi sit sch imbe accnsUi 
per-:;pe<:tiv!\ in lrc ci (perspecliva 
pa r llclpatorulul cu pers~tlva ob
s~rvntorulul) . l n st i~it, pe o a tre
io tl-eaplă - a „vot•birll ar gumen 
tiltive-' - p retcnt lUe de va! iditutc 
pe c11re le legăm ast rct de \•01•blrc 
pul t:l 1.en\q.U1.atc"' .11 

Dect, ele la o maximu nerec.lpro
cit nle - ca ll'Wd dt.• comvnlc:ir~ i n 
sens unic, ! mperotl~ - pinu la n
eca maximă recfproc!rn le prin c~re 
prt>blema llziill1 chfor nClrm<.>!e ciu·c 
ne orlenten:t.l'I ac\lun: le bre 16c 
c:IşLiga1·cw competentei comu nic.all
~·e. Disocierile iul Rabcrma'i sînt 
lncltnQle şi au reol$ma~ n um croo
sc pu1kte de vedere. insii cr<:>dem. 
cil fi losorut germn.n îşi nmp ulC..'l%f1 
din s l lil r t capacltatca l et'lriel sa le 
de n reall:-.a I.' anall7.<l. CQnCTelâ n 
unei !lllua\if concrete. deoarcro 
postulează o an ume nulonomle a 
comunicării in rnpcm cu pvo~U!l· 
lllalcu istnrfcă. LConccot ul dv 
mod dtl producţ ie n u este desl!ul 
<.le a bstr:ict pentru :i stabH i uni
vcrsahde niveluh:ll de7.voHl1rli s!'.l~ 
cln lc " 1~, llnbermRs consldednd cu 
acensll1 dezv()l.ta re nre toc pe ceh~ 
treJ trepte ale comcmlciirll.) Sfi re· 
venjm in.'>â. 

P rogresul dlolnguhti ne clezvă
ltHe un lerl.lum quid . Se pon1e 
spune câ Ce nome noJogln dlalogu:lul 
urată că Interlocutorul e a tent, in 
lll'OlllSI timp, şi ta cevn ce nu exis-
1(1 incu, da r care se dez\·oltii şi 
spre care progresează nm innol: a
devfit•111 Imanent ol d Ul1ogul ui. 

Dia!Qtul autentk este forma de
plină a comunkărn. Dar pentru a 
o.Unge s ta diul unui ata re dit1log 
rfimîn de îndeplin it. cu ne<.'OSltate. 
q serie de condf\ii. 'Si'nt ele (oontli
\ilM uşor de in h'unll? Mol m ul t 
ca sigur, n u. Accl ~lenl~le dia'logu
tul uman stnl la !el de Import.iui te 
Ctl Insuşi dlalo~ul. Dific ul tti\He 
cnre inl.ervi·n sînt. de toate reiu1·i.te. 
Efort.ul ele comun icare \'ium1.ă cU
f:lcu ltatea oo I.\ spune ş l dif.iculta
tea de n înţelege. P.rlnut Implică o 
ntenţle deoscbitfl pent.i·u expl'esla 
co1·eetă. rigui:()ao:;ă. A doua presu
pune un efort de i ntellgen11i. Hcl
deggcr g:lsea d i cele do\Jli „ posl
bllitâ ~I exlst-en~lale" constl1.1ut1ve 
a!e dlJ;cursului l>în t auzul ş i tlicc
rcn.. Avind dru·ul roi.ll r il. tiln la 
noastra se d~sc.hlde sp re ceitul \I 
prii\ Intermediu! auzului. D a.1• au
zul nfci nu dcsemncaz:i perceperea 
sunetelol' sou zgomotelor, ci n•p1-e:-

1r.1 JUrgcn ~crm:is. Op. 1!.lf,, p . 41)5, 
111 l dl•m. 
") Ibidem, p . 193 • 



zlntîi „ascultaren " origlnnră cnrc 
insc:unnă a fi in preajma fiinlei. 
in orizontul in telegcrll. Tăcerea 
Mie ~nlnUl\ po.i;lbilllnte t"X lst?nţi
nll\ n diS<:ursuJui. tnclmn\lo de n 
r>erot"ll despre orice n u p resupune 
upropleren şi cunoaştercn sublcc
t11lul adus in discuţie. Cel cnrc ta
ce intr-o converllstic ponte îndru
ma dialogul spre o intclcgcrc mal 
cuprln1.ă1onre decit C<'I c~• t•c IH! 
complace inlr·o pictorii lic cuvin
te. Pentru cii .. şlic" să Uld\ cu n
devt\rnt doar cet care nre ceva de 
spu.'l. Aslfel. tu.cerea lui t•npl\l,l\ 
„llcns " şi se opune vorbilr!l.'I, ofe
rind posJbllltalea de reveh1•e n 111-
cndui insusi şi de in\~legere ~tu
tcntlcu. 

Dar cind exprc..in H'np;"1 ot lclit<?i 
rigori , cind :.iten\la .i:cnclc ~I ap:u·c 
fnsclnnlin cu\•i ntclor. ccm1ol(':.:cnu1 
Cnţu de sine prin nhrclsl-;rnul \'cr
bnl ijl tnh·njul frumosului vorbi L•11„ 
s:.u cind efortul de inteligcn\li " •'
vine precnr. faallitind eronrcn1 Jo
cul de CU\llnte puenl, ntlmci dl11lo
r,ul cnplitA un swtul I Mutonllc. 
Sau, cum spune toi I feldegger. in
\<-legerea şi cxplirltnrea „det?ad" 
ln vorbărie, C'Urlozlta tr şi echh•oc. 
Cirul d iscursu! se petrece intre 
„n.~ este. pentru co asa ~ spune·· 
şi „11.Şa c.>te, pentru ci1 aşa i;e 
:.crle ", deci clnd insu~! d l"cur:;uJ 
d\!Vlnt! ~arant al aulenlicl1'1 I. 
nvcrn de-a rnce c u vorbllr lB"'. E:n 
rlescmncn1.5 tncm:il r r pet:i rt>a şi 
lronsmite1•ea. a t.-een Cc! n ro11l c;n11-
sCinţ l t pri•n ®nsens. Adinclndu·se 
prăpastia dintre cuv'int şi lucru, 
se creenz1i lluzlu cr1 cn·lci ne arc ne
ros ln o intelegere deplina „ Var
burln, spune lieideggcr. este po.sl
bllltntea de a in(elege totul Utră 
norooi(lrea oreaJabilă o lucrului. " 11 

Ln rindul ei. cu riozllatea inlru
ch lpcază permanent.a doriTI\li de a 
vedea. Dar această dorlntil nu nr.: 
drept finalitate intelcgerca. Curio
zltntoo vren să vndă doar pentru 
a vedea. Ea nu caută adevlirul u
nei revela\11 sl nu ex.ploa1•enzli fi· 
inţnrcn vAzuUI. el se abandtinl.!tlz(I 
.speclnculosului s<:himblitor oferii 
privirii. De aceea nici nu-şi la n1-
gazt1l mcdltaţiei şi ni privl•ll tcn
rctlce, el eslc alrasl\ de curgerea 
Sll\rllor ~u reînnoite. 

A trăi cu credlnta că Tiimic nu 
rămine tăinull că se poate cuprin
de şi exprima orice, cil, l n dis
cul'su I colldlnn, lotul este cunoscut 
- insoomnt\ a n i n eeblvoo. Echi
vocul nu sălăşluieşte numul tn 
cCCll cc a rosl şi este cunoscul din 
vl'lzute si ~1uz1,te. ci se în~lnrle şi 
n~upra inli:mplăl1for \l i ltonrc. Tt1t,1 
cel ntln.51 de aceasti\ slure îşi nfi
şcaUi compei<m\a de n p rcvetlea 
cui->ul evenimentelor. ele n p ut!!'n 
.<iă vorbească de.<pre orice ~te snu 
vn CI. Echi\•o=ul inlreline vorbt11i n 

111 StrilmuUnd 111odul tn clmpul 1111'1'•:
lor. nu putem 11:1 nu omlmlm cil or•"'" 
t<·I cxl•t~nte precare :i omului. car;i
Alnll' I-n dtll n :'IU'i\tuclll\ tn1ruchlpare. 

"I Mnrtln Ftcldet:IJer. t .•l'1r t1 <'I tr 
tm>pa, P:irls, G nlllmtird, 1904, p. 243. 

„j.· _ _ _ _ _ P!„ teme gazetăreşti 
şl c:ur10Zltatea. El se regO.Scşt~ şi 
m modul j n care ne cunoaştem se
menul. CelulaH e pernru noi, io 
cele mai multe cazuri , cineva des
pre cat-e am nuzJt, despre cm·c se 
spune sau spunem cll ... 

Deşi inleresante. cvnsic.lcrn\ii le 
Iul Heldeggc!" pucCltuicsc prut strn
p ltCicaren dlnJogulul nlol n i<.\' ln 
reallzlirUe sl in ooslbllltăt1le Stlle 
a uLCntice_ Dialogul dintre lndl V1Z1 
r1imlne o s fmp1fl vlrtuull taie m i ta 
n ·emc cit nu ~ realf1~11tii şi Ja 
scara inu·egll M>cietăţi şi nu are 
drepl scop dez\•oJIWraa cre;1toar~ 11 

1>e1~1mu11tăiil umane. Forma de 
"''<Ptesie o demoera\lel, <l inlogul 
pr.csupune Hbcrlate, resJX1nsablllt.u
tc politică, 1dcolo~leit şi ştlht~l!lcu 
care conduc lu partic_Jpnrea con
$l1cnlă u onmcnllur muncii la e
dl ricarea unei Lumi i'n conrormi t.n
to cu ide:il url1c şi a'lpiraţ il·lc lor. 
.,Se poate spune, U11·:\ teama de a 
greşi, subJI mn tovarăşu l NloolnC! 
Ceauşe3Cu, că prin noile organL>.me 
democr:illce am cl'eal un pulo?i'nl c 
~lslem al democratiel munclto
r.„'Sli-J-e\•ol uţionare dlrt'Cle, care n 
:.iguri1 o particip.'lre largu s clasel 
muncitoare, a \l'l r:\n lm ll, lntdecluu.
htăth . a celorlalte cotcuorii !WCl
ntc, n intregulut popor. lu dabtir~
reu Pollllcll gen<-•t'ttle. n luluro1· 
plunurl lor de r;tc1.\lulU&re e<.'Onom l
<:11-:.oclal0 ".1 • Crcare:i cllnwtulul 
prielnic 00..:lâşurltrl1 unul profund 
tllulog intre to\ I onmenli munctt, 
ill\l'e p:irlid şi popor e.-1le dovat.la 
oul.entlcltătll democratlel noastre 
socfullste. De noeea, p1·oblema in
stituirii unui "d ialog nde\liirnt. ~ 
Ucace, caracterizat de spirit de 
senozitate şi c~tciwle de obl~
U\-Ure""1 nu se llmHează doar la 
un sim.plu Interes te<m~tic, m nî 
ales acum cind m.ru.s medln pnt· s1i 
sch imbe Cunclnmental situai ln. 

3. Vorbire şi scriere 

Am vo1·blt int.r-o primii aborda
re de,-pre limbaj cn rapL de „co
municare•·. cu „pW'liltor" ul con-
ştiinlelor ct1roru Ic t:acillteaiâ 
comun icnrcn. Jn cele ce ur-
mcu7.il n e vom oori la citeva RU
tudlnl faţă de limbnJ (\'orblL sau 
scris) şJ Jo consecinţe!e psihologi
ce şi sociale a le aceswr atitudini. 

Dlhotomla scriere \'Ot"blrc nu nu
mn.1 cii. aJ'C un prc1.cnt Incandes
cent, dar este şi bencCicl:tra unul
lt-ecul respectabl 1. 

Vom du glas nccslulu din urmă. 
Este binecunoscut !upl11I cli Socra-
1c nvea întotdeauna pregătitu o 
poveste peni ru 1n1e1·1ocutoril sl\I. 

'"> Nicolae Ccnuşe-.cu. 'Rxpunuc 111 
~cllln1a comun ii a Plr nur cl comlu~1utul 
central aJ P.irudulul com unis t Român. 
" ori;anhnnt!lo r d rmoerallco tJ urpnl
utlllo~ d e muA t ob••e.11, uucun._-şu. 
Ed. PoUtlell. 19111. p , III. "> Du1nl1ru Ot\\Şc. Ulmenllun l umane, 
Bueur~ti, .Ed. &mlnl!:'.iCU, 1979, p. 81 

Uls<:uUnd cu Phnirlros, tlln d1aJo
gul omonim al lu! P laton. Socrate 
11 su.pune aienţlel intrevederea 
dintre Thumus, regele Egiptului, ş i 
Theuth, nil<;e<>eltorul cu\•lntclo1-. 
Răspunsul 1·~gelul 1'\.I c.<ttc dln L1'e 
cele mal 1ncurnlatoare d lc1. mu· 
Llveuzlt e l, „scrisu! vn aduce cu si
ne uitarea tn sui'.c-telc celor care 
!J ,·or deprinde, lenevindu-le \lne
ren tle minte: punindu-şt eredlnţa 
II\ scr ls, 03menH !şi vor aminti din 
uram, cu ajutorul unor konnc 
strt\lne, şi nu dln.lăunlru, prin ~
uză proprie. I..c.:u:ul pe cure tu l-ai 
gf~I L nu c Iiteut sfi 1n\'Îl"lo~~ \Î· 
nt>reu de m inte (memoria). ci duar 
r,•aduccrea nm l nie~ . ' ' 

fngdjorarca lui Plnl(ln fată ele 
cuvinlul sct•ls. exprlmatd prin gura 
regelui eglptcon1 vlz.eazil distiin::iLa 
dinll'e remlnlscen'tfiŞl rememorare. ie 
Pentru fllOS<> ful grec, remlnlSC(?nta 
este memoria cuoonşterH. e!l per
ml t<l u refacere a legăturilor eids
tente intre interlol"ltatea s uilelulul 
cunoscător şi s"'p~rlorlwtea realila
ţi.l.ar ide:ile cure trebuie cunoscute. 
Rememorarea, in schimb, are ln 
bază mcmorln furru1.nta de scrie1-e. 
simplă urmd a unei epl'iteme .şi u 
unei tecbne pc care nu o ddii in 
chip spontnn. Scl"ierea este p1•ezen
l:t unei menwrll fn al>senţu cu
nonştcrll. u 

Cu tontă nr2umenlat1a sl •• tmpo
trlvJ ren~ lui PJatcin, cu\rînrul scrls 
ş i-a !Acut loc lncetul cu în cetul in 
societatea p1~umpt\nltor orală a 
Greciei tlmpulul suu. M ult ma.I 
tlrziu, Mc Luhan va presupune ~ 
„Galuxla Gutenberg• in~pe odatA 
cu c i \•llluilla greacă. mal ex.net 
odu:Ct cu ln\•entaroo de eli t re a
ceasta. a nllobctutw fonetic pur. 
„ Nici o scriere pic.1ogra!lcă, lcleo
graflc:U sau hlerogU Cldi, va spune 
e l, nu are p utereu detrlball1.t1toare 
n .11trubetul4I ron<.'llc. Nici un nit. 
Tel de scrlCt'C, în nfnri1 de cca 1o
n(ltlcn. n-n smuls \•reodaiă omul 
din p uterea nce1ui u.nivers de ln
tel'df'pcntlC'n\e ş i interrebţll tutale 
pe cnre 11 repr&Intil sistemul au
ditiv. „21, Astrei. co~eclntele aces
tei npnri\ll sin~ Imense: cultum lo
~ică şi Ştllnttclcă de mat Ur-zlu a 
~recilor. romanilor şi a europeni
lor in ansomb1ul lor. ..P rintr-un 

la c:ob FLOREA 

(con ltnuare f11 pag, 41:1) 

1;> PWlon. Opere JV, Bucureljll . Ed . 
ş1hnţlrlc4 l'I Enclnlopudlcil . tOU, p . 
a?~-213 itl 485. 

"J snu <Unire prlllclptu1 or11Wtc1llfll 
~I p r incipiul ll11cl, cum ne propune An· 
dl'Ci Com t'a ln Scriere t l oralltalc lA 
cullura anllcA. B uC\U"e<]t l. F:d. Clll'le:a 
RQmt\neoo;cn. 1980. 

"> lllmrl Joly, Scriere fi vor b lrf', ln 
Pll\lon . Opere IV. p. t O'!. 

'"J M arll'hlltl 'Mc t.uhan. G:ala x la ou-
1enber1, Buourestl, Ed. PoUtk.\, 11115. 
p. 53. 
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Sensuri nuantat~ ale unor expresii 
---- - - ----- ----- ----- - -

Se şlie ce se in\c>legr pr' 11l!·--0 
e.xpresie : formularea, a1lt!<;e:1 me-
1'.nfm·lc;il, ~· l.lnei Jdel c:nre do:t>lndc;;
~. ln u n moment dtll. u n C""1r: •• h.!1· 
con:-ncnu. ~tft ln cnp11ci 1~tca dl! !
nova~le vel'l>nlii fi tmul vorl)i lnr du 
tH Imprima an umlll' nunnte si.._ 
mnntlc~. Este, int1·c ;iltele, şi c~:
itU sin lagmei d e provenic1ilfi <'nll
nescisnă : „ t onl f1 no:lren co..v.l \•~li 
t,'l a ( .. . ) ". 
D~că de~orlnclem din Seri~ 1:1r..,.1 

I1 I vel'surl IC : .,O, I u ni!'! \·lseil, btt 
Mne, cit i fn cale ml s-au (>us I 
Toatu Iloar1:u Ct' n ,·cstită :1 între~u
lul opus", obsel.'vilm cil innrele 
nostru poet vrc:1 S"d sublinieze. fn 
cuvi ntele .nlrlb1.1i1e ~ulurnu'1·Ut . o 
I rfisli t uri' de ca r.ncter a n ces
iu !a. oriiotiul nemi~urat Există, 
nru pui.ea spune. ln ac€tL~rn 
r01mulare lnlenlin p:iclu!u1 ele 
n pune sub semnul inLrebâr1I 
nute.ntlcnntea argumanlulul ce-l n
ducc sulwnul în af1rrnarcu DUterl i 
sale. fiindcă.. în sliuntla chită . 1t•ail
tll.atca nu-l va cunCll'ma. Acc·1s:n 
\'a reieşi şi m:il clor at,Lm zi cind 
sin tagma ne va intimpino iu tr-un 
:i.lt con lext, ln care, de ;u;ttj dată. 

riu-lt u .sunn paratlmcal atu11cl clml 
ei;t.c rostit/\ de n!Lclnev:i, işi n11-
anl1.mză Ironic sensul. Un exemp lu : 

.. Cişl ~Ind, pc l'lnd. Plll'lide 
de ncul tnt. în rutn luhm·t· : 
Slt!UIJ!\, Dinomo, Oni1.1ers1Lnt~ 

CrniO\'n. Viclorin (. • .) T11:tl.:i 
l'lnnrea. cea vl!l.1itâ a iill::cen11ui 
nos!Tu ( . .. ) 1•• (.,Rnlonul''. S l•i.>ll
menl - programul F. C. Oli, 
n11curest1. l!lB9. p 2). 

Expresiva suWi de Ctlvlnle : 
„tont\ floarea cca. vrs!ită ... ". Iu:it:l 
clin corHcnrlul ei „rig!nnr, pneCl', 
şi u\lli?.atl'i in altul, de foclur:I f;!i 
Hsticii clifc1·i tu, cum este cel clc mol 
su_s, unde este vorba, în t-sen tfi. tm 
ele q înfruntare intre douil gru
pări :idverse. :ldUCl! cu ea intre::i;;?n 
incărcf!tură i;emanlicil. St.ll'Prinzi'n
d ,1- I în mod 1>locut pe cllil11r A
cc.,1.:l ;lnliclpe:11..ă. <'U a tentă U'J<'I' 
ll·onlcli. lfl lOdn!il. $i o infrînHC!!·r 
neaşt eptatu pentru cel cc 5t> rcm
sidt'l"ll i n ~1cel momonl ro::n·t" 9u
lcr nic 

n e:pllc·1 voicvoi:lul 11! l'om5n dln 
Scrl~nnreo LI I const;'\ !ntr- n i n!~-

roga\ le asUci constt·Ullu h\cil scoate 
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in relief n'lutlvap,1 opu:;ă o liouu 
al'l.1uni rf17.b11ln lce : una . cea n cn
voleri lor reudnll, dorn l-:-1 ele glr>rh~. 
orgolioşi, lipsiti de 9Copul innlt 
al ·il11nmUirllnr Io corc pnrlicip11. 
şi cenlallă, o pop.Jrutu'. care lupt[l 
pentru apărarea pilmintulut st.rfl-
mnşesc, pentru p~i.1·:1rca riin\e1 
neamului : „Ct>-1 mina pe el în 
luptă ce vroia ~•cel Apus ·r •1. lnlc
rog:i\ia cu cnre e.c1le mn~·t:\ mo
Uvotin anticl1>e117.li (li! f:llJf r:'\s
punsul citit liluctnro:1se1m· as~rliun! 
ale sullnnulul. 

Exprel;in ponte căp;Ha şi ~r.Jc

~erul unel nflnnntli clncă po::ir1r1 
jncărciHu1'a unei lntenlll de nat Ul'O 
s1>irilunl€1 n celor in lcgfH<n·fi. \ •u 

cBl·e este folositu. ~. de p i li.tu. m 
cele ce urme1;1?:;\ : 

.. F.le\•ii lui Vicini er'1U. C3 sit 
zic ns;i. „mînnti i n lu1>Ul ·• ş i ele 
dorln\11 de a-ş i ci-en un as~;.m 

dcnL mo1·n1 i n perspectivo Cilm
piona l ului mondial 1!190 { •. ) :i-

suprn unul ronrle posibl I arl-
ve1•snt4 („Astro. nr. l l !l'!O. j). 

15). 

După cum se poate obscr\":l, n<> l:i 
uşor lnsinu:mtă pe c~1·c I«mnuln 
consacrali"'i o ore în \·ersur!le emi
n!'.scl~na dlspMe al unei cin el ea 
e~te utlllzntl\ cu vnlonre aC!rm·11i
\'ii. 1'.foutnten semantici1 con:;.Ul wc
mal in acest a -;pect surp~ i ns ln 
contex tul splc1,11t. 

De sublinlnl că in textele pu
bllrlsticli noastre ;ipnr r„ccvenl 
semnele rccundel crc:ttli de n••I 
sen!:ur l nlrlbullc nnor vnr inte ex
PI'~ll şi unllăţl lexlc.nle. Dispunem 
de mulle nite dovezi nle fenom e
nului l lnitvlsllc nnnll.zal nnlerlor ş i 

credem nQÎ, nu lipsit de importnn
lii. Este vorba de cisllJ.:ul de ex
presivitate înreg!sb·nt pe .aoeasti1 
cale de limbnjul p reirnl. 

S5 an:ilizăm. în <'Onli nunre )ii 
411te cllc~a :;chflr1bu1·1 sem anUce 1-
netlhc şi bine venite. Oe plld:i : 

.. Exper!cnto da vln\ă duce ln 
utlliv.nren c:Uvcrsi n in$ll'umen
tutul de a trl!I care este insl\şi 

fiintn nonstri\, la onlrenon:a h~i 
in toate Ipostazele penh·u c:lre 

cst1• opt şi ln inc!i cevn în plus" 
(,,Cinemo ", nr. 2, l9U7, p . 3). 

l"lirmulnrea „şliu lutul şi încă 

C'C\ 'a in plus •· apnrline erudi4ulul 
.-cnni;cenllsl i\nlinn Pico delln Mi
rnndoln. în opern c:lruia <> in lilnim 
CU un in (eles lll)Gn!l'll !nftllUnl. ln 
<'Senl(I este. insC1. 1mrb11 de o 1111lo
lrQnie trlslfl a celui cnr<'. dlspn
nind ele o va.stil c ulturf!. isl d.1 
s~rnn. l•>tust de l lmtl.ele cunons.
teril la nl\elul individului. Con
slructln ltitlu1cllci1 a cfircl 0 1·1we
nlenhi mn nrătnt-o : „ (lot) toal<: şi 

incti. 1•rvn ln plus" . urlali1 ln texmt 
de m 11i sus. <'Xorimu o vn Ioan• sc
m1intlc~ nouâ. si t1nunw a c:Pl'fl' n 
ciori u lui umun peni ru rleousircu 
limltclor propriei 011J\tll1<;\cr i. E Le 

un srns orofunll etic cc ·;u1·prlmle
prin JnoUilu l l1J i si. dcmot~·l\•i1. ii 
încinlil oe c illlnr. 

U n oll exemplu : 

,.A rost sJ m~iul lui C . P. p.:11-

L1·11 care Crfli~wn . et cfi1·C!i .. vht,11 
fulnică" eslo? oe Ctllo s1"i se 

s lini,rfi. din mic:1le. (1 devcnil .1 
firmă prea micit (,,As t ra ". nr. 
•l 1000, p . Hi). 

Ideea ll'Coerll. fle n pcrl'lrtcll'I el ... 
vog:'i pentru unn sau nlla t1in rl·ali · 
%Ul'i le oml'na.stl, (ie a pi~1·derl l re

nnmel11i unei perso:me. instlluUi 
e.fc .• Cţl vutm1re de consl ata ro rlure
roa.să a respec\1\'l!i l.1\uri nc.>~:ltive. 

!şi ~ă11cş1e o rnrmă conclsil sl exure
sl·1i1 in vor.;u l emine.,.cinn rcJeritur 
tu VenellA din sonelul cll nct'lac;i 
nume. L>esl cu unele mrnlificărl 

fl e-xl1Jn11re ale elemenklor lex icale 
canllhulc si cu sch imban.:a ordinii 
lor on~n!U·e, înti·cbu11itnH?ll tul. ele 
astj ctatâ în nll con!ext. c-nr.1Hf1 un 
!-ens de ttscull lii avr-rtl~1re n colo r 
1·iis1>unf.ll to1•i d<• aceasta. 

Acesl renomf.\n som.untic c1111stfnd 
in fol(lsirca nuantl'l't:'i n unor cx
pre.<ill conşncralc es1e .~lct l-1.t de ne
cesilal<.>n ca·e.steril ro1·tel d e .:on
crel ltore a llmbH Mml'ine. De 
ocee11 constatlim cu snt isfnclle con
t rlbul ia r.l ai.-lslilţ~r nost ri s1 in 
ooouslil cll~oecµe, <:onbrlbu\ie oglin
cl 1li1 de m ul\lmcn crentiilor ciin 
at~esl domeniu. Noi am deso1in'. 
din noianul lor donr alle\·a , s1•c11-

llndu -le mai p(llrlvile Pentru .;us
tlneren nnnllzet rntrcorinse in rln· 
(!Ur ile ·UC fnlil. 

Dol'in N. URITESCU 
RodJca UŢA-OlU'l'ESCO 
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CITIM ÎN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 
„Revolta" esl.e litiul unui 

nou jurm1l, redactat c.:xclu.slv 
de muncllorl, care v<i apare 
o dată pe săplămină, in fie
care simbătA. şi care are de 
tint.ă deştept.arca tuturor 
breslelor de muncitori, ln 
lupta politică şi la emanci
parea socială. 

Fle<'ftrc muncilor să fle 
slăpin pe munca lui. Ziarul 
„ Revoitu" va publica plinge
rl Ic muncitorilor năp5st.uill, 
fădi plată. 
. .Redac\ln şi admlnistra\in 
tn str. Seneca, nr. 6, in Ca
pllnlă. Noi nu putem ura 110-
ulut hosl1•u ctirtfralc decit 
ciJJ'a'J, viol~ l1,1nl:'(li t;I lzbîndă 
la ţelul pl'<lp.us. Fie ca „ ~~ 
volta" sli sbirneaşcll revolla 
în Inimile muncitorilor ce 
sunt ba1jocnrltl de ctilâll de 
nzi. ( • .'Ru-;boi111", l oclombrîr. 
1889) 

„Con\•orbirl sociale". O 
societate ele tineri din Foc
şani s-a d~cls o redacla o 
revistă poUUcA sub titlul de 
., Convorb iri sociale". (.,:Răs
boiul ", 3 octombrie 1880) 
„Ţara" este numele unul 

ziar sliptămina1 ce a inoepui. 
n apare la Ploieşti. El e gu
vernamental. („ Uni vel'8u1 ". 4 
octombrie 1889). 

„ Le Bu Danubc". Acesta 
este 111 Iul noului <>rgan de 
pre.să care este ~nit $ă im
bogliţeascfi in decw·sul aces
tei Juni zlarl.stlca CranceUi 
din t:ară , (,,Răsbolul", 8 oc
tombrie 1889) 

„ErB noul" a apărut la 
lasi. 'E junlmL'ită şi-şi vinde 
1J1:81'daua cu 5 bani numărul. 
C„"Rlisboiul '', 10 octombrie 
168P) 

.,Ecoul Carpainor". ,, (,up
la" anuntlnd aporltla aces
t ul ziar. H salută in chl'pul 
urmâ'lm· : ,, Programul z.Ulru
lu.1 este' demOC'llatlc $1 Po~
vH nevo11or maselor popu
lare". 
Aşa 11 s-o CI părind celor 

de la „Lupta". Dar ori 'nU. 
au cim, ori nu au pul'ut re
cu:noaşle balamucul de Idei 
ce se atlA !Î1l acel progl'mn. 
(„Răsboiul", 10 octombrie 
1889) 

ln curind va apare revista: 
„Monumentele \ărei ", redija
tă de un comitet. Va ieşi în 
fiecare duminică, l1eprodu
clnd toate monumentele ~i 
antichlUiULc ţârei , ce s-au 
putrut conserva p.ină in pre
zent. („Universul", t 3 octom
brie 11889) 

Ziarul umori11tlo. l:>este ct
teva zile va n.pat•e ziarul u
moristic ilustrat „ Vespea" la 

care va colnbur.1 c r't!ionnr 
ascutiLe $1 pene Pn\ep:iloa1'C. 
Aoest ziar va .in\epa Iliră 
milă pe adversarii p;1rtidulu1 
liberal. 

El va U redactal de vesll
Lul nostTU saline d . .N. Oră
.şanu. („Răl;.boiul ", 2 octom
bde 1860) 

Girbaelul este 1i llul unui 
nou z1ar umoris t Ic, ce va a 
pare in curiod la Cra1.ovn. 
Viaţă lt.mgă şi girbllcealâ 
bună. (11 Răs boi ul·', 27 octom
brie) 

Procesul de presll a ., Lu
mlnUoruluL·· - ScJrca cc am 
împărtăşit-<> la Limpul ti~l'U, 
cum 'câ cutia din Pe.Sta a a
naja;ţ .seil'tlnt:n cu1·\ll cu ju
i:ati din Ara,d, prin care Ion 
Barc.ianu lusese achital de 
învinuirea de a f.i comis de
lict de agl!.aţlune, prin doi 
a:rticuU ai săi publicau în 
„Luminătorul '·, se -0devcreş
te.„ 

Curia a indrumat deci a 
se pertracta procesul din nou 
inalntea unei noi curiL cu 
juraţi. ("Gazeta Transllva
niet'', 24 octombrie 1889) 

Din discursul d -lui L Vul
can. ţinut la deschiderea a
chmull renerale a sooletiţll 
penku fondul de teatru ro
mân, in Caransebeş : 

Teatrul s-a conslde-raL în
totdeauna ca un t>rgao pen
l ru Poleirea gustului, pentru 
propagarea virtutrtor şi pen
h-u răspindlrea J;im\ului nn
itonal .. 

Rolul lmportrant ~1 teo.ku
lul ne-a indi:unnal şi pe nol 
d . iortnăm aceasUi societate 
-pen~ru !!l.'earea unui Tea111•u 
naUţ>nat. Dac>ă l'«IZIJllatele rnu 
:spnJ in consonan,tji c1,1 -stă
ruin'tele :noas,tN?, cau~n e d l 
suntem avlurţi :numal ln pu
terile noa.sire tH noi avem 
atlt de multe Hpse de i.m
p1lni'L („Ga?.eta Trnnsllva
Tiiel"•. 4 oclombrle 1At19) 

Aniversarea a XXV-a a 
Unlverslt.4411 din Bucurci;ll. 
Duminică, 22 octombrie. U
ni versi latea din 13ucuresll \la 
serba aniversarea a 25-a a 
infiin\ă1i i sale. 

De ~a 1864 pînă 8.'illAzl, U
n iversibltea a Cost frecventa
tă de 3 Ml studenli, dintre 
care 1 338 la drept, 732 la 
ştlinte. 4~5 la lilere şi 1 176 
la medicină: litluri univer
sitare au obtlnut 827 şi ani.1-
me: 530 la drept, 50 la li 
tere. 29 'la şWnte şi 218 la 
medicină. („ Ga?.eta 'llranşll
vaniei u. 29 QCtombrle 1800) 

Podul peste Dunlre. Din 
i nformatJuni ulterior luate 

am anat, ci1 o t.'f>mis.lune de 
Ingineri romiini, sub directia 
d-lui Inginer SalJgny. luc.rea-
1.ă de v1'e.o u·ei săptâmini cu 
mi1ltă actîvllat..e la 18.eere.a 
p!anurnor pentru podul de 
pesle Dunăre. C..ll<Jruanul " . 3 
octombrie 1089) 

Concertul a - noi Darclcc a 
rcllSl~ .~plcnd l cL Miin<? va fi 
ni doilea. Sucee.')ul artistic a 
rosl nespu5. Toată searn n-<i 
fOSl deci~ Ull. lung ~fr de O • 

va,llu.nl. („ Răsbolltl", l oc
tombrie 1889) 

FonograCul in reda~lil. ~ 
vorbea. deja de muli ~il ra
nll)graful arc sii fle hitrodu.<; 
cn aj 'uttw de ml,lnc<1 1a 1•e
qnc;Ulle de 1da ~. F)cin~tt-~ 
ricum de curtnd înce.tlc~1'l in 
privlnt.a ,i;1cea.st a, u·err.ullatul 
se zice a fi citi se P®'te de 
mul\umllor. Zilele lre.cute. la 
redatj ia ziarului german 
•. Nelional Zeitune:·• s-a cili L 
in fonollrn! un întreg articol. 
Fonogratul s-a dat in tipo
grafic ca culeg.ătorH sli cu
leagă dup1i d!nsu1. 

Jncerearea a reu~it de mr
nunc, cu toate că atJt tipo
graful cit; şi rednclorul care 
au Căcul incerca~1 se l>ri
ccpeau foarte pul.în la mmu
lrea acestu.I fenomenal in
slrumen1. 

lată cum s-a procedat : 
după ce redactorul a citit 
articol Ul în fonoi?raf. culeAli
torul 1-a luat lingă el .şi Iătă 
a cunoaşle ele mru l hai rile 
artkolut 1-a oul<:,-; după cum 
I !it? dicta la fonograf. 

Oind i se părea prea re~ 
dr. recJlnrea fonografului, cm 
11J11Lorul pedalului ce ~ 
lihg~ ii'lstrumenl. lf:AQg,t11;fol 
CJicea ~ reci ta i:ea. ~ se nmă 
mal ·rat·. ln medul aces'bn se 
poate nori ln fie~r<i vo):b!'i. 
Dacă tlpogrMul aP.as.ă de 
dnuli ori l)edalul. tonmn.•i:J.fu I 
tepet-' cuvtntul: inniTIUnd cu 
.apăsa.rea pe pedal. Conoitrafu I 
isl contlnuă reclt.area. Astfel 
(lnr. în loc de a n'! $trlca 
l>Chli uilindu-ne în manu
scris. ascult/im numai cu u
reche."\. şi s-a dovedit că a.;t
rel articolul se ooale culel!e 
mulL mai corect.. mai fără 
irreşelt declt c.ind se culege 
dll'Oâ ma'Tluscri.s. 
După cit se spune. în Ame

rtca. deja in mal multe :re-
daci ii se folose~c de !on.o
gra:f. 

Cu timpul poate că-l vom 
ave.a şi noi. C~ Unlversulw, 7 
octombrie '1889) 

Rub.rkă reali1..ată de 
Rodica ŞERBANESCU . 
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NwnăruJ ·9 al revis
tei Orgonlzaţiei Jnter
nallonale a Ziariştilor 
se descJ1idc cu rubrica 
„ ProtccUa zfarlşlllor". 
Sub titlul „A i;pune a
devărul este per iculos" 
.se publică Interviul o<t
cordat de ilfa Cut.man, 
realizatorul lllmu I ul 
,. Nu lrage(i ; noi sin
lem ziarişti ". Dupii cc 
~ re(eră la pnsJunea 
"'1 pentru Cilmu1 doc·u
me.n t,ar, autorul precl-
7A1Ză că Ja sollcitarell 
Organizaţiej lntema
~lonale a ZiarişLllor va 
rcaU1.a un nou film 
con.sacrat situaţiei tra
gice a ziariştnor din 
Africa de Sud. Ameri
ca La.lină şi d in alte 
ţltrl , ziarişti care, une
ori. plătesc cu viaţa 
dreptul de a şpunc n-
devArul ~l de. ~ lu.u 
atitudine im.potriva 
marilor nedreptă(! din 
lumea de azi. La ace· 
IN\Şl rubrică, "Le Jour 
naliste Democratique" 
publică un articol sem
naL de Luis Suarez. se
cretar genernl a1 Fed~ 
rutiel lalino-amerlcane 
a ;,,lariştilor inlllulal 
„ln faţa ameninţirllor 
trebuie să actionezi. 

nu să ~ergive.rsczi", ar
ticol în care sint prc
ze,ntale fapte şi dilt<: 
stallst lcc pd vmd .o;I t:un
lia i;rea. de multe ori 
tragică, a ziariştilor c:lc 
pc ronlinent. 

„Coe..xisknia. intre 
sport şi mlJloaccle cfo 
lnfonnarc" este Uliul 
arllcolului semoaL de 
Pavel Du!ek, tn care se 
subliniază atenţia pe 
care presa o acord!\ e
vcnim(!'Jltclor sportive, 
legăturile dintr~ sport. 
PN-.sa !!Crisă, radlo şi 
·tie.1evf:r.lune. D l nJ~c 
sporturile af:late prio
ritar r.n atenua PI'~<'\ 
şi a publicului, aul1>rul 
amlnteşte mo1oclcll~
muJ, cursele de auto
mobile. atletismul, jocu
rile cu iningea. care, 
de a1tfel, se şi p.releazi1 
la o specraculoasă pu
blici I.a le. 

Conc!lu:r.rn .iutQruJ ul 
~te că, deşi evenim~n
lele Sl)(Jl'tiV'e .sc aflll 'ln 
41ţenlia niijloa(.-elor d<' 
3nr<1t'mare, presa. l'Odl
{)U'\ şi televiziunea \lllni 
nu lncă lacune în 1~
fleclm:ea acesţorn. 

Experien\-e de ipresă 
dln ACrica sint insera
te i.n articolul „ Tam
Tam Exprcss ", semnal 
de Terez Doumia din 
Senegal .si Ague S6dou 
Mama. dln Benin, Au-

Panoramic extern 
Drumurile mătăsii 

căile dialogului 

tarU ple'(}ează panlru 
cresterea rolului pre!el 
în @rijlnfrea procesu
lui de dezvoltare ccl'l
nomică şi socială ;1 ch
f<'!1ilelor \l'iri, luindu-~ 
aliludlnc impolrirn li
m itiirii circula\lci ln
rorma\lilor la datele 
rurnlzate de guverne. 

So rac ample referiri 
lr.i experJen ~a publica
t iei .Tom-'I'am Exprese:" 
din Ben1n. c11 1-e lncii 
ele Ja apurl\le ~ ci1ulat 
să umple goJul de in
Curmalii <'X~t.cnl şi sâ 
mlllte;r.e. prin mijloa
cele spec!Cice. J)C'ntru 
dez\·oltaTen eronom1-
co-socialil independen
tă. jucind un rol lm
partant io p romovm-ea. 
i1c(lunllor de progres 
I n domenii le ecohomlc 
şi :Clnan~lar. 

Revii;tă .a presei, ra
dioului şi televiziunii 
din Republica Demo
crată Germanii. .,Neue 
Deutscb e Presse" 
continull in numărul 
s!iu pe 11unn septembrie 
serralµl consacrat eo
menla1·iu1ui c<we ~p11.rc 
la rubriec1 „T eorie şi 
practică•', Dr. Biirbel 
Bott.cner, de la secţia 
de ziaristică, l>e referă 
la strudura comentn
rJulul care a fost con
turată şi consol ldatli 
de-a JunguJ anilor prin 
pracllca de prcsri. Se 
dau şi <:lt.eva e.-<emple 
de abordare a ~mor te-

mc, subliniindu-se că 
.subiectul · ~1 scopul co
mentariului sinL cele 
care determină modn-
111.âtlle de abordare e
riclentii a temei . 

1 nlimplări i nlct'CSan
te. evcnimehl<', :d Luat li 
slnt numai pt-eml~e a le 
unui comentariu reut1iL 
rării !>ă RR rn nteze s11c
·c-es1tl <westvin, Hotf'1-
rîloai·t> <ţJnl 11'1udnlil~-
111e de ab1;11!cl:ire şi de 
.slruclura.re n matcri1J
J ului pentru cn m~aJul 
slî fle receptat cu efe!<:'t 
rrmidm. 

Un alt nrt1col mar
chcazA ilnpllnirca, în 
se;ptcmbrie 1989, a 40 
de ani de cind Uniune:i 
ZlarisHlor drn această 
iară a .fost ·primilă ln 
Organ.iza,ţia lntcrna~lo· 
nată a Ziariştilor. Sinl 
evocale, cu <iccst pri
lej. acLivîl:llea prnscl 
desfă.surată în ani I de 
după cel de-al doilea 
ră7.bOi mondial, .ac\lu
nlle anlllas.ciste ale zi
ariştilor. precum şi 
contribuţia mi j loacelor 
de informare la raurl
rea n oii orinduirl in 
Republica DemocralA 
Germană. 

Uniunea 7.iariştllor 
dl n aceitstă ti.td 1şl ii'<'· 
n CI mm hotu cirre..-11 de .a 
continu a tradi~iile ln
lemaţlonaliste şi -acli
vlialea <!esfă.1urnlă pc 
plnn intern. 'J)rec.um SI 
contribuţia in OrS?ani
za\la Int:erna\ionaln n 
Ziariştilor. 

Rubrică realizată de 
Anca NAOIU 

UNESCO 11 'Tetmjt I.a Aş
haba.d (U.R.S.S.) arheologi . 
istoriei, un.iuersita~i şi p rofc
'sfor:ifŞU aj miJloa.celor de co
-m.1Lnkare. Scopul acestei ln
Cilniri - care .şe sit11ea.zd 111 
ca.dtul proiectului „S t udiu! 
hlfegral al drumurilor mdtă
sfl, căile dialog11?ui" - consta 
hi a lrt.abiU 'Toiul media şi i1l 
spectai posibillf.ăţllc de cola
borare 14 cele t rei mari ex
pediţii din 1990 ~i 1991 (ctii 

maritime, prii~ deşert şi 
step/i). 

Mai multe ţări 1'1?'8't-1mrope-
nc inhmţion.ea:!ii sii :w pro«-
joze fn contra inva.z.iet pro
gramelor de televiziune amc
rl.co.ne. dor '!'eolismul comer
cioi cl~tfoă teren in da1lno 
cieclara.ţillor oamenilor poli
tici şi a persoMlitdtitor d i'l1 
sfera culturii la:r acest ·rea
lism 1>ţedeaztf in. 1avoa.~a. e
ml.stun.'ilor „made. tn S.rJ.A.''. 
111 J:o87, patru cincimi. di11 
pronramele teU!ulzate care a.11 
făc1n obiectul t ra.nzactil lor 
c:omercla.!e pe plan. intarn.a:
tionCll av fost de origine a: 
mcrlconc! (1.2 miliarde dolari. 
Jafd de 1,5 miliarde. dolari. 
cit a. reprezentat valoarea 
totală a O'peratiuntlor). 
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l 'TIJtre dlferitcle rmai;un pe 
·cnre le 11ecesU:d a.cest proiect 
unic, parLlţipaltlţii an 'pro-pw; 
o scrie de documentare ca·rc 
să fie· rea.lizate în cooperare 
de elitre televizlu n,ea. dîn mai 
multe ţări. A fost retflu.itn 
ideea de a concentra aceS'..e 
f ilme asupra prlnaipalelor o
ra.şe C4rc j aloneaza anticel..i 
căi ale mdldsfl. 



150 de ani de la inventarea fotografiei 

O scurtă istorie a fotografiei âe presă (3) 
In primii ani de pace, dupa 

primul război mondial :industria 
de război îsl schimbă orientarea. 
reor~ani-zindu-sl broductl-a oe baza 
tulumr cunostintelor tehnico-silin
tllice dobindlle în oerit>ada războiu
lui. In jurul anilor 192-0 viata socialu 
:,e l-rar1Sformă: 1·eteaua de transpor
turi maritime. ru tiere si aeriene se 
extinde. se !abrlcii noi Uou11i de 
automobile. se deschJd holelurl do 
IU'x. Se efeClUe~ii CUI'~ t ransat!An
tlce orin Intermediul <!ompanl!lor 
navale. se asl!!ură rute aeriene oen
tru tr.111St1ortul posLc1 s1 al mărfut'l
lor. au loc lnovalll in domeniul apa
raturii electdce de uz c:aSnic sl in 
a!Le sectoare ale lnduslriei. Toale 
aceste schimbări se renect.ă in con
i1nutul ma;.ra7.inelor Ilustrate ce 
~pă:tă o mal n1are Vjll'ietale de 
formă si conlinut. CD eticjenll\ pro-
ocmandă se reall zell7.ă orin intcrnie
dh.ll fotoi::railel . U tilizarea aceste10. 
am in scocuri lnrormalionale cit si 
oent-ru reclame. întărea rolul oresei 
a cârel Jmoortanlă oăl'ea. in acel 
momenL dtmlnualil. de extraordlnara 
popularftale a unu! nou ml)loc de 
comun.icatle - radioul. 

Alt flactor ce determina mudHlcâd 
pozlllve fn condltiile ele oubllcarc 
a ziarelor sl revis~e1or din acea 
oerfoadă. ii reore7.lnUi mecanizarea 
si Intensificarea a1lrlculh.11ii. ce d e
clanseaZă o ororundă mutatie 11 
tortei de muncă de la sale sore 
orase. acolo unde presa avea o 
oondere scmnl!lcntlvâ. De asemc
l'lea. automatizarea o i:oceselor in
du$'1rlale. delern'llnînd o cresterP 11 
oroducUvilătJI muncii fără prece
dent. a dus imolicll la mărirea \'in
zîlrilor ziarelor s1 revistelor. usO<?Ct 
extrem de favorabil atlt oenlru e
volutia periodicelor cit si ocnlru 
dezvollarea foto~raiiei de orc..c;ă in 
~cneraL Uriaşul salt produs in 
clnematoi:tra!lc nrln Introducere~ 
l\unetului, flmrglstrnt deja odatll 
cu oelfcula. Provoacă un oulcrnic 
impact cultural. Pentru aceasta. se 
dovedeşte necesarii dezvoltarea u
.nei oublicllăll core:soum:ăloare. tn 
oublicatii se Jntroduc c0Joano soc
cfale. afectate cronicilor de mm. 
acompaniate trecvent de foloitra!h. 

Tqt cu aiuto~ul oresel se fac 
cunoscute m<!rUele celoi: mal de 
seamă .cercetători, sarJJt.Orl, m\1Zi
cleni. artist! sl ale altor ·peri;o
nalltăţ I. 
Dup"ă 1918. s t in Germania se 

impun mal m ulte oublicatli de 
oresli«lu. ca „Berllner llhllllrlerte 
Ze.ltunr", soeclaJlzal in critică de 

artă ·clnemaloJ:raflcâ. „Praktis-chc 
Reklamc•· sl „Mfinchener Illustrl
o.clo Pr0$$e" speclal'lzaţf! -~n publl· 
citate .si tehnica reclame! urin Ul· 
i;tra!le. sau .,Arboite.r-lllustricrte 
Zeitung'', publlcatie de hu·J!ă circu
latie si in tll rlle 1tennanorcine Aus
tria st E lvcUa. S1luatia se dclerio-
1•ea1'11 insii în orcajma lzbucnil'ii 
celui de-al doilea război mondial. 
Ernl~rantuJ. itorrnan S~efan Lorant 
re!ughit. din cauza oo:;esrunll na
zlstC: în Marea Britanie inJ'lintenzi1 
săplămmalul ilustrat „Pichire 
Post ", cu un tiraj de peste l 150 OOO 
exemplare sl mal tirzlu revlsln 

"1.illp,ut ". deosebi lâ odn ac~en cil, 
oe o temă. identică. se conrrunlau 
două fotol!ratli oroduse de ai·llsll 
difertU. -comparalla stimind un viu 
interes si ~11semnînd. de Iaot. o 
ex,perlenţă uniciă. 

lzbucnix<en celui de-al,dol'lea război 
mondfal jmpune o nouă serie de 
schimbări. canallzind intr~a In
dustrie în acest scor>. Modernizarea 
armamentului. a lehnolo~ei radar. 
revolu1ionarea domenmlui electro
nicii. amploarea si dive1·smcarea 
fa~ricllor. imbum)lătlrea nivcJutul 
si t·ez.ultatelol' or<)clµctie: c~conr1-
gureazft oreocuoa11ile fotQa-raCilor. 

Munca acestora isi gfi.seşte un 
cadru oţoolce de de.-.Căşul'<).rf?. odatu 
cu creare.a si dezvoltarea echloa
mentului toto~rn!1c. Pelr Tausk 
acot·dă un intre~ caoilol aoarlllcl 
si r.acililăUlor unor noi modele de 
aoarale de folo~ratlat. Un1,1l dintre 
cele mai inlrebulntale tlourl. cc 
capăţn. cu llmoul o maue ooouhwi-
1.ale in rin(lu I fotp2:-ambr 01·t1fc:;lo
nlsli. este Leica 31. Rea1izaţ în lll2!i 
de C<Jtre Leii~ si Welt;r..ar si o e1·t t-c
tionat oe oa1·cu1-s. modelul inccoe 
să Cie orodus in serie Jarl!li in 1!)25. 
Iar numiirul un()r asemenea aoaratc 
creste .simlitor in 108&. Concurcntn 
nu lntirzie i:ă nom'ii. reprezentntf! 
prin ca'tne~.ele Co!'ll.ax. în 11)33. 
Robot $i Kodak Retina in 11134. î n 
afara mulUPlelor avantaje O(er!t.c 
de varietatea standardelor de len
tile. oreturile deja aceesiblle vin 
si ele i n sori linul celor oasionall 
de !oto.2n1fie. in soeclal Color~oor
tettllor. cm:e lnceo su utilize7.e a
ceste modele. Lista se extinde ctln
sl,clel'abll p1in lanbarea oe oiaţi;i 

1
11 

llQ'l;l-1'l11.mel{iir, dl ni.re ca.re cc.c 
mal avansate llourl sinl in 1920. 
Ro1letl!lex, fa t9aO, P looflex, in 1933. 
Volgtliinder Brii liant. sl fi) J93'11ko
flex. Foth-Flex sl aHele. 

In paralel. se aduc modifică ri 
substantrule senslbUltătii .filmelor şi 

ollrcllo.r !otoJ?raClce. ln acest sens 
se prroduce u schTmbare .marcanta 
nltll{-um!lu certe\illlilor etectu_afe de 
către :Robert Koslow!ik.Y ih Uibura
toru l firme.I Ada. ln vtdulea obser
vatfilor sale. A!Ua isl restructu
rea:Q ca1llalea tilmelor introducînd. 
in ~937 şi l!.IŞ9 Agfa Isopan-
1SS-21/ 100 DTN(I OO ASA). AIU'a tso
pan F-.17, 10" DI N(40 ASA). A~Ca lso
oan FF-W LOQ om (8 .ASA:), sl t\5;Ca 
JşocJitom F-17t1<f Pl1~U40 AS/\). 

lJn a!L prn1u·es lnrc~istral in do
meniul materialelor rutl)l!:rancc se 
ua1oreazâ aparltlel filmelor color. 
compu..<;(' din trl'i straturi avind lu 
ba7.ă or:inciolu l scăde1ii culorllo1" 
1n l925 Eastman Kodak. inceoe Ia
bricarea unul Ulm c9lor de 16 mm 
sub numele de Kodakdimme, apoi. 
in Q~iQ!lll;>t·ie ·1 !13CI A2fa ai unite si 
ea La performante simHare Pt'ln 
oune1'ea in vinl'..{lre a filmului 
Anracolor Neu. Plnă in 111311. foto
l!raime color apar in o~ina tloă
rftă relativ i.;oot·adlr. tn mod e.'<cep
UonaL „Natlona1 Geografie ~laga
-zinc" ull!l'.(ea7.ă ind1 din 1920 îlThi.
_glni în oul(lrl in!ăllsinCI indtXlsebl 
c~iouri yrpsme rcore7,en~a11Ve. dr.! 
c!B:eri1e na\ienoJilăţl. 

Alic publicam cnre foloseau !oto
;.;rnJ1a <.'Olor in oerloada anilor 1930. 
de astă dată în domeniul model. 

iJack Dclano : Miner ; 1940 
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Hm'npbrţ')' Spcndc. : Corui lu l:S<>llon Lane.o; ; :oa'T 

!)int .,LjldJes Romo .Journa l", „ Vo
ff\IO„ şi „Vanlly Fair", Deabhl f·n 
.1 937. Cotogra![ul George Sheed.y. ro
loslnd un· aoa·1'aL J:.eica si llh' m1~' 
.Kodak.chrolili: r~uşeşte stl J.'âcil tn 
„Spnday Mirror ,,Ta~azine" urlmul 
J'eoortai color. avind ca .subiecL un 
accîde.n'l <lerlan. 

Subsl:ru1\lala transformare a teh
no1o;?Uior de V.OtoA1·afiote ce n't"e loc 
in oe.rioa8a i nlerbehc'ă. se man1-
!estli' dfred si i:n urivin,la cn.li!fi !'i l 
foto~:a:fiel cie nresii. 11cspecllv in 
aso.echil ·sI ah'aaUvitatca ~ia1·ettJ1· s l 
reviste Im: I h,i_stratc. 'fehţiica o~l't re
tu lul este sl ea influenhttă .de orl)
J!,rcsele i nxeJ!istL·ate in acea Deri~ 
oadl'l •. 

O serie ·de 1fotoi::roil o rofesir1!1'isli. 
aflau in sLrl nsă colaborate cu 
presa • . ~Qop\ffi p en lru . r::al f7-(.lrea our-
1.retelor. o manH!ră nQ.uJL 11enunti'r.l<l 
la rutm~rca st11d 1ow·ilor sI h1 minil 
arliJi<riale. sl deol.astndu-lle în ca'
or~ milw;,+J ltl t>er:;Ql),neh,11' oe care 
l'n~ttllonatj. $ti 'le oot't,r eU:1.e>r.e. 

Acest pi-ot'.tWeu. devenit pnsn:>n 
da\r,irilă insus lt:llol! eeh'inamenlutm 
fol.01?li.aflc mo.cfem. avea ..mullll)le 
;uran~bje. oLin h:e caro m'ai .ales a-
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milă !postav.ă. I <IDl cc .t em.ferea un 
plus de ualuru.lete si \•&ltlloltate 
OO!'lte!elOr ~or. Efe'cf-til oroa(1~ i n 
enSl'lm bl u dt1 ne1'Ul de ~l'ut'en'tmci taH! 
~J imagini.lor o!er!le. eslomoa anu-
1mte neuniforrnHăti da îlumlnai:e, 
niusind să alras!ă si s."1 ca~Uveze 
atcu~la c;lltorUor. 

Aceştii\ erau îndeosebi clomlci să 
cmioaŞcic Jl~lle ai,-l!sU!or. dbns;;i
lot·ilor. cinloJ·elJ.lor s t slantl'Uor 'la 
mocl1t ccrintă pc, car>! edltodl de 
ziai:e se s1ruQuiall să o sltlîs!acl'i 
o·rh1 t)t'ezen.lim~a pol'tnifoltJr ce s\tl;i
linfou ,ldealurt:le .de fnm1uşele aJe 
eoocii. sti'h.1L·i de coa['uri si imbl'ă
căt)li llle. Pe1·sonallliUlle d·rn sfera 
po11Ucil '$1· afa<:l>rilor c•~nsti1t'ytiuu Cle 
asemenea un subiect ele jnleres 
public asu l)Ea cătuin fotorepcirlcrii 
!şi indi-eptau c!or lurile. Mal nles 'ln 
at.:eiil caz se evfdenl ia nece..r;It:.ilea 
de a, oîh'ăsi melQda TJO.rlteleior re
! 11şale in Cq.vQ~feţt Lt1lora care s1I. 
l'!Ont lril\ ci' mal ml'.111 d in e,.'(pl'csi

·:vJht l't•a fil'cascu sl li oic:~1J I rîisl'itUrl
lor 1.mnlemoo11a 11 ilor cclebi·i. 

Dlnh·e t\enw:Ue de ooitll:ele ullli
~.;ite de presă nl1 llm;~au nici iielc 
lnfătl~i11d chJ-pur l ale vh9r necll
'1'1osclHi, oameni out•ccare cu s1m·o1e 
iudelelnicM . fotograrlati in scopul 

fun~f1~rll de liHorma\ii (Ji c:lt11>tile 
cu or1vire i.a asoecL\ll focurUor de 
01\JllCll tt.!lUale clin ÎTIQUSlrJe SÎ as:rti
l llltl11i i, ~au roreritor- la lltJst rarea 
rop1»r:'a lelor de ctil/Hor le puQIJcate 
în ll"iare si reviste. Aceste lmae:inl. 
de o deosebila >Jaloare dnc:umen
lal'a. în cenw-ul ctlror·a so sltUa 
nt'mll ttb~~,li~ll. incel? să Cie .cenz'u
rnte sl l'esmnse ide către. oresa din 
Germania nazislit. in mom en.tul 
venin! la putere 11 lui Adol( H it
ler. Folo~rafiile p1'elucrate In spî
rilvl orQpa~apdei !asclste jnvadează 
t•ul'i.ncl :;dare.le llermann: oi~rtretu l 
artiilclal al •. rl\Se l alese1

' iş l face 
l r1c 0 11ettillncleh l. i.n 16cuind sl @.101•!
mind orlcej11lenlie de reJ>rezentarc 
rcaJă ·a ,l!erma:nu l.uj de rind. 

tn oubliC$i.Ulle cJ iri Rusia so11le:-
1icâ. nor'll:utcle oamenilor din Doo0r 
creeazn 'd i n nccsU.a ext>onenu1 eve
nîtnentelor ·110ciale. accenLu1 ounin
clt1-Sc ClJ precădere asu ora li Plllu i 
ei•o.lc. r evolutlo:nar. desorins d1n 
coUdlan şi tn'l'ruchlpnt i n moncito
ru1 dln Qt'ase· sl colh ~1zur !. 

O allâ la'lori! a iororeporln.lnlu i 
m(llde11h vlr.a. oe J1h.!!ll portret eap
la~·ea ll.Mr sc~ne c're vlafă' e»act in 
diua de maximă esentâ a acestora. 

Ar la <le a ti:ucţi!lcil sltuati lle. 
_ro to,gra!ii.r,id chiar la momenl_uJ po
lrl\'l l ' o a11 u.m'flă s~are dlharrilcă. se 
!ace s·îmLllă ,din ·c·e rn ce m al des 
ln maniera .fotoreporterilor dintre 

·cele douii dizboaie men diale. ·.stimu
lată fiind de avansul exlslent iîn 
domen1U1 aO:aralul'H lotpgra:J;ice t1rc~ 
cum s-1 de necyşî tat<}a eq~tol'iale!Qr 

ide a-şi îmbol!li'tl r:eoortaâel e. c.u 
a.h1 toi•ul -folbAtaiiei. 

rnslantaneele unor e\lit'nlmente 
cultu rale. noj ittce şi soc.Inie ies!tc 
din comun nl.!lreau consfdei:abil a
l raci hrltalea a'rtl.colelor. consoll'din
du-1e <:l'lr\P 'n1.1ţul. Hirueau 1-ifera <;te 
cunoi:tŞtei·e sl i'nleleaere a cili lorllor 
s1. jmp11cit, ccmtriblliatt la mărirea 
.vfn:tlMJor oublicat.iUor. 
h~ cotlli+iuare.. Petr Tau!lk anali

tează tje:iw<>'ll.{lrea f o10.1rratiei crlti
c1smull1j s<>c1a1 si 1'IME.>lt-alia ei· tot 
m!lf a '1ansalâ l n ore.să. 

1n G.~rmania prehftlerisflt ca Ul'-



mare a nJ.1rnvăt'il silu(lllel econnml
ce si numi'lrWuJ ct-escut de somcd. 
asemenea lmllJ!.lnl sini lnr~ înlre
bulnlate. Pentru n sl le outea 
procura. ziarele şi 1·evlstcle noeleti:di 
ln prlncloal la asoclalla foto;lratl
lor J!ermalli „Vcrelniogun~ dcr Ar
belteJ"photographon Deulschlnnd.:> ~. 
şi cărei membrii orovln exclusiv 
dln rîndul clasei muncitoru·e. 

Printre oublicatille preocupate de 
ac~t ~en du foto1?raile. se numără 
revlsla „Der Arbelter-Photo~rnnh" 
si ma:<azinul „Arbeller-lllustrlete 
Zel~". Datorită atmo.11terel oro
gresl9te de o deosebi IA efervescentă 
cre;ite în rednctla acestuia d in urm~. 
numeros! !oto~n!I amatori se 
transtormi1 curfnd in fot'breDOrlerl 
de prim ram~. capabili so clepunu 
o valoroasa muncă in slujba foto
l!raflel de oresll. sl socllli ci·itlcis.
mulul. dar activitatea lor este bru
tal reol'imaHi de către na?.lsll. în 
1933. 

tn EIJi·opa ccnt11nlă fotos.c1•n1'li cţl
Uclsmu'h.1.l sooltil se or~anlzcază s.n 
Cehoslovacia ln nsoclatJa .,Fllm
Photo Grouo". din lnltiallva lut 
Lubomlr Llnh1111l. Tn !lllarea l3rl'la
nle. un mlc ttrUP de lntelectunli si 
artlsli de orientare ororn-eslsln in
!tintează or~nnluitin "Mass Obser
vallons". al clh-.?I S(:(>O era <le n 
pubUca sistematic lniormatii desp1·e 
vlala de !lecarc zi n dl!e-rllelor 
categorii sociale. ln Slalele Unite 
ale Amerlc:ll. Jmedlat duoa primul 
război mondial. rolOJWai'ia critlcl$
mului social se ailrm.U tot mal 
pr~ant. Un înceoul in acest do
meniu U realizează foto~raful Lewis 
Wlcks Hinc C(lr~ inglobea?.ă în car
tea sa. "Men ut work". o serie de 
ima~lnl elocvente dcsore cura.Iul. 
aotltudmilc sl lma1llnntla oamenllOl' 
angrena(! in construcUa nolJor fa
brlci sl clădiri, 

Pulemic lnfluen t.at de exemplul 
Iul L. W. Hlne. st :Uiră a fi loluşl 
!otosn'll! proreslonlsl. economistul 
Roy Emerson Sfryker contribuie 
~!ecislv la orom<>varea c1•!Ucl:Smului 
social. mal in'L)I prin folQSfra.flltlle 
oubllcale i" luc1•area ~Amorl11an 
Ecţ:momlc Llf«?" sl noo! orln ~n-
lroaJ(n muncii <.leousil udaln cu nu.
mfrea sa in functia de director al 
agenLiel !otottra!lce n deonrl!lmen-

·uJai gmre1YJ1amentol ni. aarlcullurii. 
„Fa!lm SecuTity Adm.inist1·ation •·. A
c~l;1i' a,gerllie i:sl CilovcclesLe rnpld 
utiUtal~a 1'cializind sl. ounil:\cl fa 
dispoziţia luturor pubhcat nlor cu 
p1iofn ar:rar an bo~al m.1terial ro
Hl.W.nlic. 

Un alt american. Atlhur Fellin$!. 
manifesta. ca Coloreoorler. un ln
leres deosebit oenlru inre!!is1rnrca 
fenomenel()r de violentă si Rl!t'esl
une din societaten americanii. rn 
a!arn colaborărilor sale cu Herald 
Tribune. Daily News. Posl. cu u
gentflle ~Laled Prcss Photo~ şi 
W or1d V.."1de Photos. Fellln~ re11-
seste in coleclin sa de (ot111.tr::ifil 
_Naked Cityu un impresiononl tn
blou al oronunta!ci dLc;cordantc e
xistente intre felul de vinlll ni ce
lor să.t-ad sl boga~I. 

Alclftuitii sl inilfnlaU1 în l!l33 de 
către o serie de ~oetlmenlatt o-
peratori de mm doc1.1rnent4)r. aso
cia~la „ Pholo LeMue'' fsl propune 
~;l ta~ dl'n fo(oţ?1·i1Jie o niiu•lu1•Je 
11 realitătilm· lu mit nnw11tom1e. 

„:PJ11:ito Lea~ue" sti trar1t>J'o1•1nă 
inir-o adevârnHi scoa lă a (olo_gra
flel CJ'iticismulw soc:Jlll - lu cl1L·su-
rlle de L'llortc. 1chnlcr1 si ai;tellcit 

toto.l(~«ukâ ule nce.s'tcl a~tii s-au 
1.\lt1tlt1t mime·roşt .totorep0rtert al 
mal'll<>r <.'<>Lldiane dln Amerl.ca, cum 
este. de cxC>mplu. cazul Jlti Ellol 
.l;:lls<1Con. :Ln~aJal Io silPlM:iinulul 
,,Ll!e". 

ln pct•loada dlnlre- cele do~1 1•âz-
1Joolc mondla1e. conceohU de toto
,r:rafie de presă :.e J:emc.deleazli sub 
inftuent~ .. noului obiecliv1sm". 
curenl or1n orlsma căruia toate 
lucrurile sl nblectele trebufau înfă
tlşalc! cu u precizie absolută. Adep
~11 ace:slui Stll. printre care l\e a!Lau 
!olografi de renume. ca P.aul 
Strnud. Walter Bossbnrcl şi !olojur
nnllşll de seamă ~n Mar~arel Bour
kc-Whlle şi Andreas Felni.nger. i
luslJ"nu cu oteclldcre asoecte ale 
peisajului intllL<>trial ş1 arhitectonic 
scotrnd în evidentă abundenta de
taliilor s1 ex:ictitnten 1nr9rf(IR.liiJor. 

1n acelasl llmo. fo lehnlca ft>to
montruelor ce apllreau in ziare s1 
reviste. se fae rcslinllt.e ecouri ale 
dudaisnmhii si su1Jrai·callsmulul 
concJ·etiv.ate in l!venti'ile unor 1oto: 
itrnri cn Jtermanul. .John f.f;eairtCield. 
wvll}llcul .A'1e:wnd1· Rodehe.nlto sl 
El Ll~sll;.:k,v. sau tnnerit'.llnii Mţm 
R.JY Si Biil Brand!. -

L'I !,; I.~. ·~ti\'f 10.\ 
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• Un f!t;l'Tlimcn t in 
Jsto1·1ograiiu romunens
cu şi pe p lan edito r lnl 
li reorezint:i npa1 i\ ln. la 
};ditura MIIHurfl. a lu
c111'lrH. i n t rei \'Olllmt'. 
„România in anii celui 
de-ul doilea r i\zbol 
monillul- . Rc~.-.;n;1 dt? 
un n1·~tii;io;; c<>lt1Ch Y 
d i: ce rce1!1to 1•i. n\' lll~I 
ctrcrn coordonnior 1.r 111-
cîpn1 pe dr. Jlle 
Coou.şe..eu. l uc.t•nrea este 
ueose bi t de umo ga-
7.t!lu rilor. 

• Ln cea de n IV-a 
edilfe a conuuJ's ului ln
tc rjudetcan de lk>Ule 
„ Znhartn Stancu", In
tegral F~Uvalulul ha
\ Ionat „Cinlor.ea Rrnmi
nl l•l '· şi <:omplt!XU)UI 
ele m.imifos t'ilrl c:ullu
rul-nrll.sl!('(! ~ed iCfl t.e 
Cong1 csu1uI al XlV-lcn 
, 11 P.C.R., o rgan izat d~ 
Comlictul jude1cn11 uc 
cultw·1l $1 educn tlc M 
cl11llst11 Teleorman, in 
cnlnborare cu Uni une;1 
Scrlitm·Uor d i n R. S. 
Romimia, participi'\ re
viste le ,. Vlnţu romi1-
nen.c;cll u, „ llo mim l3 li
ferorll ", "Contempot'tl
nul", „ r.u.ceu!itrul". 
,,Cin,taren n omflnie111 

$upll mcnt.ul llle.rnr-a'r~ 
Usuc ,11 „Sc.inlell ''fl
neret l.llu i ··, pt1ecum ş i 
g;:lZl!ta „ Teleormanu.l ". 
Mnnl!es1ătiJe prilej uite 
de concurs vor ave~ 
loc ta 2 decembrie a.c„ 
in CQmWla Salcia . c u 
µar ticlparea reprezen· 
tnn\llo r organizatorllt>r 
ş i .a creatoti !or pre
mini i. 

• t n c:1drul Festl'vn
lu.lul naţiona l „Cin~nrcn 
României „ . cdl~iu a 
VH-a, ln Onlcrillc 
,. ALFA " d in J;>l:tlra 
Ncamt a lOsl (lr,l!an i
„~,tă expmd(ia j udc\e:1-
ni1 de artă !1;togrMică. 
Catalogul Jnseren1Ji. sub 
s~mrui lura de presti111u 
n l u i Oonstantln Siivu
le~cu, o prezentorc n 
cun lr i bu \I el fc1lo~ rflfiel 
romăneşU ln prngrasul 
acestei arfe, 

• ba Sibiu n rosl or
gnnl:-r.Ht primul Sllltm 
de a~tă rotogr!lffo:\ al 
fot ogralitlor prcmb lc 
de-:i luni.tul m oi ml!llm' 
ani, mnni feslare cle<l1-
cntil celui dl'-nl XIV 
lcn Congres 111 F arli
dulul ComunL-;t Romun. 
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• Sub g e n c r 1 e u I 
„esru·· 1!>89··. Ia Pl11t cş1 1 
n f•Jsl d<?Sehls al doilea 
::NilOn bien!ll de eseu 
lotograllc, la cnre au 
fost llCl)rcJa tc U.rmil l.t1R-
1•ele premll : Oz.<illn 
Duşa (1\-!l'.lreh: p re111lu) , 
V ictor Boldlr (MeduJw 
de nu1')'. I:'e l<!kl Ist vnn 
Cmcdn.l fa de- ur~inlJ. 
l!'h~l'I n Anclrces<'U (m ..:
d ul ln ele brom:) $1 Duo 
M1tllelu (cupa ESEI.-'). 
Cut;llo~ul. cuprln:d ild 
s t;1ti-.llc:1 lucrărl101· ad
ml!>.?. reprod~ccri după 
cxPf'lnale şi prefe\c, 
es te- ukătu i t de David 
l"rldmnnn şl Flo1•m Do· 
<:hi:t. 

Bo:; tlnă, secretar al 
comite tului judeţean de 
pa r tid, vicepre..')ed l nt~ ni 
Crinsillului p()pulur ju
detenn, N i colae J3el
dc:ln. Dumitru Ciocan 
Mihai .E.lnll Alexa. o u: 
mitru Dirnolle, Con-
s lanlln A&a.Pi, Mlhni 
Chlrlllî, Mlllal H.uje! 
Dumi tru G rindel, Mir~ 
cea Ceaprazi, dfreclorl 
de înt rt>prlnderl, lon 
Mnxlmluţ, i'«lac:lor-şcr 
li~ ~:17..etel ,1Clopulul ", 
'l rn1nn Apetrel , Radu 
Cl'tJvr1neunu, Mircea 
Oprea şi Valenttn 'fo
Pn. reda c.tc>ri. 

• Colegul nostru 
lt..'ld u Bogcilrn („ScinLe· 

PE SCURT 
de la noi 

• Sub t itlul •. Şturc
la conlinua.••, Marian 
Constan tinescu pubUct1, 
fn Editura Eminescu. o 
c~1•lfl de i:eporta.i des
ore „conslructr>rl. ttl)e . 
betoane. !)llonl de ! ier. 
ecluze". dc-sore onmenl 
,, dcscoper l\t" Sn o~r~ 
1trin~11ile sale gazelă
reşll pe melengul'llc 
Tnmsilvaniel şi fn a lle 
Pill't 1 aJe t ări i. 

• In con tinuarea slu
rultoarelor sale oreo
cup;i ri oenti·u marca
r ea Ccmtenuntlui Eml
nt!~U. go2-e1n „Clopn
ll;H'' d l n Uotcişatll Aft:t.
cJ 1.1 lllste un h::ite rt!sm:it 
se rial intitulul! „Dru
mul spre Eminescu ·' . 
.s~mnal de Iun Cimu. 

• î ntre Jucrurile con
sacrate „Cenrennrulul 
Eminescu 0 se arlă $1 
cea iwlnd u-i ca autori 
ne oubl lc.işlli Victor 
Crăciun şi Vasile Sm:'.i 
ri'inde.s<:u : „Eminescu 
110 pămint TOmânes>c şi 
in durata et.ernă". 

• Re daC'l in z1nni l\tl 
„Olopolul" di..n. B QtQ
Şunl 11 a fosţ gav.da une i 
de7.batei-I a ,.Clubului 
cl lrectiorllor". cu gene
ricul „Rcal~a sarci-
nilor economice 
obiectiv fundamental in 
intimpinarea Oongre
sulul al XIV-iea al 
partidului·'. Au :ivul 
I ntervenţii Canst:mlln 

ia "') e.sk ~utc11'.Ul unei 
nul curtl de note de 
câlaiorie : „Dincolo de 
cerul senin - Italia 
cca d e toate zilele" 
Cl'll'l~ apăr ută în &.!!~ 
tul'a AJQatros. 

• Vaşl.Je Băran („ Ro
mu nia Utera'l·ă '') şj-u 
Imboguţlt ciclul „Cavtt
leril de pe coasta „ cu 
un n ou .roman: „Nev4-
zutcle războaie" (Edi
tura M llita1·ii). 

• Pasionat p ictor a
m ator. :lia l'istul Viore l 
Ch1u r1u. <'Oresotmdentul 
7.lmiul u l ,,Rl:>mim ia 11-
be\·u" oenh-u judetul 
D1·l1lla. are o oar tlcl
parc activii în cadrul 
Festivalului Ntt\lonal 
,. C întaren Rc>mlin iel „. 
Lu cen d~ a V ll-n cdi
lie t1 ace<tcl comoell\li 
a oartlcloat cu tab lour i 
i n cadrul expozitlilor 
1nunlcl oală şi Judelea
ni\. La cxoo-l.itia repu
bllcarui n oriinl t titlul 
de laureat oenlru ta
bloul 1nuu..1 lat „su·adn 
Tl.eoubllcl i. llOaolen". 

• „Pîllnintul ele aca
i;ă." esle tl l.ll ul n >mnn u-
1 ul de cuiriod a l'.)t\ rut tc)t 
)11 Editura Cartea Ro
mfi nenscă. Inspir at di n 
via\n onme.nilor d e oe 
mnlur lle D uruiri i. sub 
semnu tura colegului 
nostru de ln gazeta 
„lnalnle" - Bruiln. Vn
sl la RuJ;escu. 

• La concursul a
nual de li ternturn $1 
artă de nnlicipntie (prc
şedlntele 1urfului : Ion 
Hobana) s·au acorda t, 
în t re alte le. două pre
mii <le î ncul'aJare oon
lru oubllcnlli anl8ln
l'lulc : „l'l'Ia ranovn" (Bo1Jn 

M arc) şi „ AUnnlftla" 
(Cc.!t'f\3\IOdil·l şi d ou!i 
!)remii pentru oublicn\11 
;einl-profesiona le: „H e
lion " s i „Pa radox " (Ti
mlsoorn). 

• IrnuJe SlriiUI (Re
claclla revistelor oent ru 
copiii este outoru l u 
nei no! e ;lrt i ce se o
drcseazCt celor m ic:!. 
<.Iar s1 celt,r mnr l -
po1·inti si educi.n~rl : 
„Oea m ui rnun oa!>li" 
(Ed11um Io n C11e:mgi"I). 

• O tt.llă carte de 
oovc.~liri noărutâ lu .b
dllw·a 1,m Creangă -
„Dor de. copilllric" -
apan i n~ cole~ei Con 
st..<mu nu Ca ran!il C .. Pe
rnei a-). 

• Ioan Bru·bu şi 
GhL'<lr&:hc Smeorennu 
semnează volumul „at.c
morla nu arde", apă
rut recent în Editur a 
,,Daclau. Dedicată ee.Lcl 
de a 45-u anlversătl a 
Re'iol1,1\iCi Q.e elli:>ern·re 
soclwil şi nntională.. nn
llfa..;clsU\ si a nlllmpe
rlollst<\. această luc.r:we 
inUqlse.ază tr~edlu e
xistenţei unei femei -
Ellsa.beta M an.de!. d in 
R1mnicu-Vîlcca . unul 
dintre putinii suo1·avie
tuitor1 aJ la~ărulul de 
Io Auschwilz - poves
tiU1 de ea i·nslisl. 

• I n t r e p 1· i n d c
r e u .: r.ra'(!\Q,rul " 'ci I n 
Braşov. pr in Comisia 
Inginerilor ş·1 leh.nicl<e
nllor. organizează. cu 
orlleJul Sesiunif n:ilt o
nnle de C()ITlunicuri teh
nlco-şl iln\iiice „'frnc to
rul 90". in luna mal 
1!>90. u n Concurs na
llonnl de reoorlnle sl 
creatle lllerru·ă cu tmnn 
,. Tl'aclorul rom.âncsc p c 
merldlanele lumii ", pre-
cum si cone_lm~n.il „'Ex 
llbrb;", cu nceell$l le 
mei. Concu1-sul este des
ch is :t.larlstnor. oilor ca
tegor ii de (')omeni ~11 

muncii. tuturor creato
r ilo r. profesionişti .;au 
umalorl. mei:nbri sAu 
nemcmbrJ ai unlunllor 
de crcatle. 



• Noul redac:IM-şe! 
al zla rulul , . .Prnvdn ', 
organ al C.C. al 
e.c.u.s„ este, incepind 
dt> la 23 octombrie a.c., 
Jva.n Frolov. Vlklor A
t~naslev. ! estul rcdac
to.r-şet al z.larutul, a 
trecut in activitate.a 
titUnt iflei1. 

• La propunerea Pre
tldiului Asociat iel Z1n
r1ştilor din Sc-rbl11. Du
san P('slc! a to„t ales 
flrl'Sed!nte al Unlun1J 
Zi:u1şti1or d in lugosln
vln. 

• în porloacln 10-12 
octornbrit\ n avut Joc 
1~1 H:avana (Cu.bu) reu
niunea con:dut:erll1:>1· 01·
gun!~ţll1011 de zlorlşLI , 
membre oln 0 .1'.Z., tlln 
iâr.I SQcl~l~ste, ltl care 
o po,1·tlc!p~t d iin parte.'l 
Con.slll!ulul Zhrl'L'5t'l1!01· 
din R. S. 1.Hdl'niin!n o 
Clelcgn\io fol•matd d.Ln 
Eltnll Marlnnche şl Vn
tentln Pt.uncscu. Au 
rost dlr.cutnl~ p robleme 
privind colaborarl!n 
dintre uniunile de 1.l:i
rfsti . 
• Agenţia malaycstnna 

de prC!sâ BERNAMA a 
organizat un semlruir la 
Kuala Lumpur, la care 
au pai·tlclpnt rcp1·czeil
tant1 al aaentlllor de 
presă din soptc IArl a
slatlce : ANTAllA dfn 
Indonezia, P.N.A. din 
Filipine. r.N.A. dln 
Thailanda. BERNAMA 
dfn Malayeslu. K YODO 
din Japonia, P.I.I . din 
India şi Y.O.N.H.A.P. 
<lin C,o1·e<,>a <le Sud. 
Pal'llclpaotll la semlnar 
s-au pronul\t:ll ~entru 
con.~Lnuarea colnbr}l'{\J(l·I 
!n .domeniul lnf<>rma
t iel. 

• llURMES (Humnn 
l;tlgh.ts Medfo Service) 
este o nouii agentle de 
presii cn1·e colecteaUi şi 
dlruzeru-Ji numnl !nfor
mntll privind drepturi
le omu.Iul. Agenţia 1sl 
are sediul cen11·a1 în a
propierea oraşu.lui Ge
neva. Direclorul agen
tlei H URMES este Bc-r
nard D. Durkenoo, :da
r lst ghanez. Statutul de 
funcţionare a agentiel u 
fost aprobat de Adunn-
1-ea Generală a O.N.U . 

• Agc.'n\la spaniolii 
de presd E.F.E. st-a 
s!lrbfi to1·lt o jumiit:ale 
de s~ol de exlstent<l. 
tn prezent. agenUa are 
birouri proptii 1n 60 de 

tw·L. iar 1•e'l so1i:l pri n
clpalt\ cuprinde 2000 de 
2Jar!şri. E.F.E. redac
tează zilnic 3 buletine 
de stirî. 

• ln Iugoslavia e
x.lstli 202 s1atu de ra
d!Odl!U?lune : fi nparţJn 
repQbllcllor. 2 - pro
vinciilor nutonome. iar 
restul !.int stai ii. regio
nale sr loca.le. 

• Ileprczentan ii Sec
t iel ventru educat ie 
p\'Ofesională n Aciocln
tlei lnternatlonale pen
tl'u Cercetarea Com\tnl
ctl rlL de l\lasa (A .!.E,R. ' 
1.A.M.C.R.) S-nL1 ltll'r\1-
nft la :s fir~itttl lunii au
si.usl, sU'O condu<.-ecun 
p1·0Ce$0l'u.lul K o ar 1 e 

funL·tionei:e Plllă l ::i 
:.lirs!tlJI acestul un. 

• In Sucdln. pe lln
: u reteaua de radlodl
!uziune nu1 lonaJA (Sv~ 
rlgc lbd lo) şi ucceu lo
calii. mal exlstu un sls
l t:ni ele rndlt>dlfuzlune 
„de vccinutate". Aces
ta tnn w·ma funcpo
nenZiL pe o bntii nelu
erntl\'u. atlindu-se ln 
sel'vklu l unor cluburi. 
al unor urupurl politi
ce sl 1·elir,ioas<'. Timpul 
de run lsi" ul acestor 
sl.iUi 1)sclle:tzii intre 
cît<'\'n ore si 120 ele o re 
pe sii.pttimînu (c:um 
este. de exemplu in re
i!\unea Stockho1mulua). 

PE SCURT 
din toată lumea 
Nurtlenstreng, preşedin
tele OJ.Z. S-a discutat 
desţ>re elaborarea ş.I 
dl fu~rea u·nor te...,-te de 
studiu pentru zianstL 

• T.V. 5 A!rka, u a
soclaUe a soclelillflor de 
televiziune dln F·ranta. 
Elve~in. Belgia şi Cana
da \'n trunsmîle ~ ore 
de Programe z.ilnlc 
oenlru tărfle francofo
n~ de pe .• c<>ntlnentul 
negrut• . Emistunfle vor 
fi co)ectate intr-o „ban
că de programe" . 'inU
intatA la Par1s. sub nu
mele de „eanal FMnce 
l n tct•nntionuJ „. 

• Asocial in rcclnCtb
rill'.lt' şefi de la A.P. 
·(A.<;.i;oelaled Pr~ss) n 
hotărit sii creoze un 
Jond spe:cJnl oenlru .rt
nantarea ·unor nol pro
iecte. Se prevede. ast
!~J. ca, în anul 1991, sil 
se lnl'roducă servicii 
pc.ntru. abonat,i lrnns
misc orin satelit. ceea 
ce va permite să creas
că de 8 ori vile2a i n
'.fonnat lilor !urnlui.1c: 
de asemenea. va debu
ta un nou serviciu de 
lnformat.H de bursa s l 
:financiare. Pc de alrîl 
oarte. se anu.nu că StS
temul „ G1·aphics Net ", 
care serveşte Muzărll 
lnfommtlllor ~ra!Jce 
prin intermediul ordi
natorului va inceve su 

• Un seminnr pe 
tema „ZlarilJUca anului 
2000 " s-a desJ'A.şurnl. in 
zilele de 19-21 mni 
n.c.. la Boiota (Colum
bia), sub tll1spicllle Or
~nil'Allel lnterna.ţlona
Jc a Zlarfstilor (0.I.Z .), 
a.le Colegiu.Iul naţional 
aJ 1darl.ştU01· şi a Uni
versităţii l .N.C.C.A. din 
Columbia. Au luat par
te ziarişti din Ecuador. 
Bolivia. C::uba. Paunmu. 
Pet·u sl Columbia. Au 
tosi discutat:e probleme 
le~ate de ! 9Joslrea AQl-
101· tehnologii în ziaris
tică. ospecle de ordin 
ROclul e1c. 

• ln ?.Ileie de 3Q rnnl 
- '.l iunie n.c., la Lun
cb-a a avuL Joc sedin
\a Com.l(etulUI executiv 
al Federoţiel lnte1'1U1-
tl1>oale a ZfarlşUlor 
(F. l.J.). Pa1·tlcJpantli au 
d iscutat nJ!enda v ii to
rului Congres dln anul 
1990 ce se va desfăşu
ra tn llalia.. De aseme
nea. Sindicalul natlo
nal al ~lar!.slDor maro
cani a !ost admis ca 
membru asociat al 
F.J.J„ tar Federntl.i 
natlonalll de comunlca-
1·e din canada sl-n 
schl.mbat statutul d.ln 
membru asociat in cel 
de membru a!lliot. 

• Jenn-Louls Cull
laud, noul director f(e-

no1·i1l al A3<'.'n tl t!I Fran
ce .Pres.se. o. declarat d 
aJ!enUa va extinde acU
vltutea servlciulul sâu 
prin satelit. adi·es.in
du-se lumii !rancu
fone. 

• Din acest an ~ în
ceput să apară ziarul 
camerunez „c o ou
(C~mbattant con!lden
tlcl). El ~te. de rapt, 
un su,pllment bisăplu
mlna.l al publicaţi ei 
sdptămiJnale „Comhat
tani ... . ,Coco" îşi pro
pune sâ Anl!nJe-.ie un 
clialog desch1s ccr citi 
torii pe teme care n-ar 
puleu ~ rre di!){'iitate in 
mod• obl..-;nu!t în pag.lnl
le presei. fota citeva a
M\m,enl'a terne deja a
bor~a te : răsP;irulirea 
stupefiantelor tn t.11ră. 
mli,-;u:rUe pentru combu
teren SIDA etc. 

• O nouă l~~ a 
presei a rost adoptai.A 
ln Nicaragua. Docu
mentul a rost aprobat 
ln 21 aorlL!e a.~„ per
miţînd infiintarea Con
slliulul naţlon(tl al co
municării (Consejo Na
clonal de Comunica
cl6n). care reuneşte pe 
proprietarii mijloacelor 
de comunicare în ma
s.ll. oe redactorii-sefi sl 
pe salariau. precum şi 
reprezenl.anti al oublt
cului tututor tlpur1Jor 
de presă. 

• OrganizatJa Tnte.r
natlonalu a Muncii v~ 
convoca, pentru prima 
oară in lstorla sa. o 
reUhlune care si'i llwlă 
in dezbatere cQndltJOe 
de muncii. ale zlarisLl-
1~1'. Declzla .a 'fost lua
lA ev oca~\a confe.rlht,el 
onuuJe a OrganfzatJel, 
cnre a avut loc Ja Pa
lalUI Natluni1o1· de. ta 
Geneva, in ziua de 9 Iu
nie a.c. 

• ~Natura., paeff, u
manitatea" - aceasta 
este tema concursului 
l,nlernatlonal de :foto
gram FOTOCAZA '90, 
01•ganizat de Agen\,la 
Naţională de rntorma-
111 d in Cuba (A.t .N.), 
cu sprijinul comisiei 
na ti on a Ie pentru 
UNESCO. Destinat a
matorilor sl pro!eslo
nisll!or. concursul are 
ca oblectlv Ilustrarea 
fotogra!icA a drevturnor 
sl datonU:lor omului 
fată de natura. 
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Pină in ultima clipă 

fi gusa12m mereu prfntre prim ii i11 
redacţie, plin d!! neastimpor, cu o 
voioşie moblllzotoore, mustrindu-ne 
doar dl n· priviri otul)cl clod, che
mai! de alte treburi. nu eram punc
tua I Io oro motinol6 a unei noi J:lle 
de muncă. Dincolo de tcmperomen
tul vulcanic, de nerăbdarea omului 
întotdeauna grobit, GRIGORE TIMIS, 
pentru că despre ol este vorbo, o 
lost - ce trist sună oceost6 oser1iu· 
ne ·- dor va dăinui in memoria noas
tră prin mode?slie şi caldă calegloli
ta te, nicioda tă ostentative, co un mo
del de 901etor competent, cu o ţi
nuto moralo lrep1oşobilă. Vto10 I s-o 
Frlrit1 Incredibil şi n.ellr~pl, Io numai 
53 de ani. din care op~o.ope jumă
tate i-o consacr.o~ profesiei de ziarist, 
mol intii Io „ Flpmuro Prahovei", din 
Ploieşti , apoi co redactor de rubrică 
Io gazelo „Vioio Buzăului". 
Deşi marcat de ~uferintă, Grigore 

Timiş nu a acceptat potul de spital. 
lucrind nerntrerupt pînă in clfpo cind, 
epuizat fizic, s-a re:tros demn şi tâcut, 
fără nici un protest în 1010 lnevltobi
lulul. Tărfo so de caracter, curajul 
de o n el1 cel dintotdeauna. cu scin-
tei ln priviri Io ceasurile de buaurie 
sau de extre·mo încordare, I-ou to~t 
insotl toore, datoriei de ziarist com u-
ni st, dindu-i puţereo de a oflrmq, 
prin propriile c~nvlngeri. eoHtoU una
nim apreciate, Jasote nouă, colegilor, 
prietenilor, co restre de gind ~I fop· 
tă, de hărnicie inlreprfntătoorc, de 
raportare exemplară la misiunea de 
inoltă rihpunder.e ce ne revine. Î i· 
nerii ziarişti, moi ales, ou 96sit in 
Grigore Tlml~ sprijinitorul generos, în
drumătorul onest şi con'lpetent, fo
mlllorlzot pină Io minutie cu pro
blemotlco ~Ol'l\Plexâ o viel ll econo
mlco·soclole. lor ei li oferă ~I acum, 
dr.ept r ecompe11să, PtOPriile Impii· 
11irl prolcs.lonole, păstrindu-1 111,90 f. _ 
niml co pe Uf'I odevârot gazetar co
mlinlst. 

Marin MACAU 

IMPORTANT! 

(co-ntinuare d ill pag, 35) 

răspunsurilor, pe cind slructw·a re
dactf!rll apropie a<:enstă subsp~::ie 
de deciara,jie. 

P.e attrel, in genero1, in Hmlte.le 
gentil i.li in terviului, dar şi di.nco lo 
de ele, se m11n!fes11\ o pule-rnlell 
tendi.n~li de lrttcrferentA. RareGrl se 
pol int.îlnl specii şi subspecii pure 
de interviu. De asemenea, inlervful 
- in .-insnmblul său - se inlerlc
rează cu alte genuri ziaristice. 

Spre e.xemplu, lnlen•iul se poate 
interfer.:i cu ancheta, genul htbrld 
numindu-se. uneorl, chtar lntervlu
m .chetll (a nu se cnnrunda cu an
cheia-sondnj). 
Des~ri , Interviul apurt! în inţe

liarul i:epor(aJulul (nici nl1ci nu este 
\1o:irba do~r· de element e de repor
taj, ca1·e pot 1ri tnlilhlle şi în inter
viul proprii.1-zis)'. Unii numesc a
cest gen hibrid reportaj-Interviu. 

O carte de rePorl'-0j semnată de 
Orhma FaUacl - ,.Dncl\ soarele n u 
moare" (Editura Dada, 1981) - in
clude şi o suită de jnten•htrf cu 
cosmonuu\ i am1•1'icaol. Şi in .a~l 
caz, desfăşurare.i. discu\iel consem
nate se face duRA schema clas~eă 
a Interviului întrebare-rllspuas. De 
exemplu : 

- Am o tntrcbnre, domnule 
colone.l , pc cnre doresc să v-o 
pun de mult de tot. Şi anume: 
ntun~ ciţid l1\J ple(:nt şi apoi vii 
n:fla(i acolo. sus, v-n fost frică? 

- Sigur cu mi-era Mcă. Şi 
cui nu l-ar fi rost 'f Sau maî e
xact, de al\li n u sU u. d!rr mie 
mi-era, { ... ) Vt'i dc7.amiigeşte 
asUl? 

- Dimpotrlvll. domnule c.?lo
nel. Mu umple de sutisfncţle şi 
de stimă. Mă determină să cred 
că as~ronau1 li s.int îrtlr-adevilt e.
ron desp t·e cn.rc se vQrbeşte, su
pn1oamen1ii cll'.'~prr cure .se vor~ 
bcŞ,t e. 

- Da'cle u nde eroJ, da'de un
de sup111oamenl l Mă simt per• 
rect normnl. un tip absolut co
mun. ( ... ). 

I 

Cititorii reviste i „Preso noastră'' îşi pot reînnoi abo
namen tele, pentru arţu l 1990, incepind cu luna noiem
brie a.c. Reamintim : 

• costul unui exemplar - 8 lei 
• costul unui abonament pe 3 luni - 24 Lei 
• costul unui abonament pe 6 luni - 48 lei 

• costul unui abonament pe 1 an - 96 lei 
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Pe teme gazetăreşti 

(co1Hinuart> din paq. 39) 

semn llps.il de semntnca1ie, sCJie 
ncelnş i uutor , legal de un sunet 
lipsll de semnlfictnie noi .um ză
mlsll t rorm.a şi sem:niUcn\fn omu
lui mode11n"'.~1 

Am vllv.ul că Platon se opune 
scrlcril cl in perspectiva cunoaşte
rii. Mal t.i1~1:1u, Saussu1·c se vn o
pun!! din ~rspecl!va inleme!erll 
noii şlllnle - Ung\!istic.1. Definind 
obiectul acestein, Saussure nu-l 
vede cn pc o c(')mbinntle iJlu·e cu 
vintul scris ~1 cuvinlul vorbll, ci 
acord:'\ ultlmuJul singurul drept de 
s consllluJ acest ob!ect. De unde 
şi indî1·jlren cerce.tillorului ta·ancez 
im PQLrlvtt l imbajului scris cnre m· 
periclita m\lW.le;\ obîe;tu.h1t Ştiin· 
fel ~le. Pent1·u S::russure?, IJmlm ş i 
scrler<.'1l i;f.nt doun ·$\"ISll!me dc sem 
ne d ifer i te, uHl.ma jl"5titkare ci~ n 
fi n celei din urml1 est.e de a o re
prc7.enln oe 1:w1ma. Vorbirea cl)n
slituie orlgtnaluJ şi n ai ura'luJ, IJr 
scrle re!l dc.i·ivnlul şi urtiflcl::ilul. 

Oerridn est<! cel c~u-e vine să rn
cti tfreptnte literei. scrierea deve
nind obiect de meditalie nl une1 
noi ştlin\e: gromnto:logia. Anall
zi.nd şi dJslocind te1·menii tradlţiu· 
nall, tn primul rînd conc;eptul dl! 
serrin, Derrl'(j.n .propune a•lll i noi. 
1nt re uceşt.fn, cel mHL lmportunl 
cst'c conc:colul de u.l'rnă, ~t·amOltl
logla rns~I nefllnd altceva de~iL o 
da1.voltare n .. probJemaUcii ur 6 

mel "'. Alegei•ea şi utl li7..arca aca<1-
t ul term<?n, preci2eazâ Derrld.a, 
esle în con.~nan\ă cu sc.rierHe lui 
E. Levlnas şi cu crilicn pe care o 
face acesta ontologie!, trim i\ind 
totodatr1 la no\iunea ireductibili'\ 
de urmă . iniilnită la Freud sau ln 
domeniul slilntelor. io soccial ln 
biologic , unde cuvintu1 dcf1ne~te 
amprcntA proceselor elementru·c 
însc1'lse pe cell!Jn vie. „ J\ror~ lil 
nfal, şi nu in gindh:ea lui Le,llnas, 
cu o i 11le11tlc heidegge-i,la11fl, scrie 
Derridu. aceasl[\ ne>(illile sem.nlfl
cU, uneori dincolo 6e discurs~ll 
heldcJ.:~erlan. zdruncinarea uni.li 
onlolr.~li <:are a detetmlnal s<?n:iUI 
Ointci ca prezenUi şl .sensul limba
iului ca n continuitate deollnă a 
vorbirii" .'11 

Urma precede orlce semn şi rn
ce cu putinţă semnu l. Pentru cll 
înalinte de a avea detcm1innre mn
lerlaiu, înainte ele a .CI seJ1lI1 gra
vat (în pialră, metal snu lemnl, 
I uşă ele ce11oeailă, ·con tur de Lttevll, 
conceptul de gratie implică am
pi-en.t.a, inslan\a unn~t instituite. 

ln ult.imCI nnallză, Denida nu 
vL·en allceva dech sa repună. i.n 
dlscutle st.atului semnu1u! şi 111 
semnlfic.uţicl, de 3 regîndl origi
nar scrierea. 

I 

>11 Mor111au M c Luh.ao. Op. cit.. p. 94. 
„ ) Jncques oerndll, LlDgvlsdc.l "1 rra

matolo('le, 1.1'1 Op. cit„ p. 114. 



Datorită avantbjelor deosebite, sculele diamQntale sint folqsite azi in majoritatea r~
murilor industriale, pentru · prelucrarea unei · gome largi de materiale ca :· ·metale farodse 
şi neferoase, carburi metalice sinteri~ote, piatră, beton, ceramică1 sticlo şi sticlă optică, etc., 
în aproape toate procesele de producţie mod~rne : rectificare, debitare, 9ăµrire, honuire,, 
lustruire, lepuire, trefi lare et.e, d(jmeniul aplicaţii lor fi Inc~ în contlnuă extindere. 
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