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Realizarea în termen 150 de ani de la nașterea lui
a capacităților de producție 
viitoare ale minei Dilja impune:

DIN PARTEA FACTORILOR
RĂSPUNZĂTORI,

A ÎNTREGULUI COLECTIV
Recenta noastră incursiune la 

E M. Dilja ne-a relevat, pe 
lingă unele aspecte pozitive, și 
o scrie întreagă de deficiențe 
csre se manifestă aici în acti
vitatea de investiții și de pre
gătire a rezervelor de cărbune. 
Ne propunem să le prezentăm 
pe rînd în cele ce urmează, in- 
dicind totodată și cîteva dintre 
căile pe care le credem mai 
potrivite in scopul înlăturării 
de urgență a lipsurilor semna
late.

Mai întîi, să vedem care este 
situația executării lucrărilor de 
deschidere și pregătire, după

de producție. Factorii de răs
pundere de aici s-au mulțumit, 
adesea, să aducă „garnituri* dc 
justificări și motive neînteme
iate suficient, deși materiale se 
găseau introduse in subteran". 
In legătură cu sublinierea pe 
care am făcut-o, trebuie să a- 
rătăm că. de exemplu, la puțul 
auxiliar nr. 1, orizontul 607, 
pe parcursul unor perioade des
tul de îndelungate, s-au aflat 
„depozitate" cărucioare pline cu 
armături TH. șină de cale fe
rată și materiale dc masă (bol- 
țari. balast). Stăteau, fain-fru- 
mos, pe rampă și nimeni nu a

ANCHETA NOASTRĂ

ALEXANDRE IOAN CEH
ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA

scurgerea primelor două luni 
ale anului curent.

Sectorul de deschideri și pre
gătiri miniere a obținut unele 
rezultate bune : față de 720 m 
planificați la pregătire a reușit 
să realizeze o depășire de 56 
m. In schimb, investițiile nu 
ma< reliefează o stare la fol de 
mulțumitoare : consemnăm aici 
o râmînere în' urmă do peste 
70 m în luna februarie.

Dintre subunitățile producti
ve ale minei, cu sarcini bine 
stabilite in ceea ce privește pre
gătirile noilor capacități, zona 
a Il-a se situează cu mult sub 
nivelul cerințelor și, de ce n-am 
spunc-o din capul locului, al 
posibilităților reale de care dis
pune. Planul de pregătiri pe ia
nuarie și februarie s-a realizat 
dear în proporție de 50. res
pectiv. 56 la sută, fapt care a 
„rotunjit" o restanță alarmantă, 
de 250 m. La zona T-a. minu
sul pe aceeași perioadă de 
timp, nu e atît de... consistent 
(76 m). totuși destul de ridicat 
ca să îngrijoreze colectivul în 
cauză.

In privința activității secto
rului deschideri — pregătiri, 
subscriem declarației făcute de 
către șeful sectorului, ing. Fran- 
cisc Kerekeș. că volumul fizic 
preliminat la investiții nu se 
putea înfăptui cu prea multă 
ușurință in luna trecută din 
pricina plasării unor lucrări 
speciale ca rampele puțului orb 
r.r. 4. camera dozator de la pu
țul principal, camera moletelor 
de la puțul auxiliar nr. 1. Nu 
putem fi de acord. însă, cu ne
glijarea aprovizionării corespun
zătoare, ritmice a brigăzilor, ca
re au dus deseori lipsa celor 
de trebuință la front. ..Perso
nalul tehnic de conducere al 
sectorului — ne-a declarat tov. 
Radu Lupașcu, secretarul co
mitetului de partid — nu a ur
mărit și nu a luat măsurile cele 
mai adecvate pentru a ajunge 
oportun, la formațiile de lucru, 
materialele necesare unei des
fășurări normale a procesului

caladixit să dispună transpor
tarea lor la locurile de muncă 
unde brigăzile conduse de 
Gheorghe Petrescu, Iosif Mol
nar. Elemer Kollo, Vasile Moi
se .și Constantin Scutaru sc gă
seau în imposibilitatea realiză
rii unei activități normale.

Din datele puse la dispoziție 
de serviciul tehnologic al minei 
reiese că nici mașinile de în
cărcat aflate in funcțiune nu 
sînt folosite la. capacitatea lor*. 
Astfel, în cadrul lucrărilor e- 
fcctuate la circuitul puțului orb 
nr. 4, orizontul 400. frontul 
brigăzii lui Gheorghe Nicolae 
a avansat doar 41 m în luna 
februarie, adică s-a realizat doar 
60 la sută din ceea ce se pu
tea face prin utilizarea rațională 
a utilajului din dotare. In a- 
ceastă privință, nici miniștri 
cărora le revin sarcini riguros 
stabilite în sensul amintit, nu 
și-au făcut pe deplin datoria. 
Se impune manifestarea unui 
interes sporit, pe viitor, din 
partea tuturor factorilor impli
cați în obținerea unor produc
tivități cit mai mari îndeosebi 
la locurile de muncă unde 
principalele operații sînt meca
nizate, mai cu scamă că pentru 
nereal >zărj pe măsura posibili
tăților create se prevăd pena
lizări.

Să trecem acum la zona a 
Il-a, pentru care am specifi
cat că deține situația cea mai 
dificilă. Din discuția avută cu 

/cîțiva din factorii de răspunde
re de aici a reieșit că. din 
cauza efectivului redus, nu s-a 
putut înființa cea de a patra 
grupă necesară pentru realiza
rea volumului do pregătiri pla
nificat, fapt care a determinat 
neplasarea fronturilor galeriilor 
de bază și de cap din stratul 
7, blocul VI, serios rămase în 
urmă: că „suferința* cronică 
a TH-urilor a făcut să se o-

Vineri, 20 martie, a avut loc 
in Capitală, la Ateneul Român, 
o adunare festivă organizată sub 
egida Consiliului popular al 
municipiului București. Acade
mici Republicii Socialiste Ro
mânia și Academiei de Științe 
Sociale și Politice, cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
nașterea lui Alexandru loan 
Cuza, remarcabilă personalitate 
a poporului nostru, care a par
ticipat in mod nemijlocit la în
făptuirea istoricului act al uni
rii Țării Românești cu Moldova.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popa, Miron 
Constantinescu. Miron Nicoles- 
cu. președintele Academiei Re
publicii Socialiste România. Eu
gen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste. Ion Co
toi. secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, general-locotenent Ion 
Comun. adjunct al ministrului 
forțelor armate, secretarul Con
siliului Politic Superior. Ion 
Popescu-Puțuri, directorul. In
stitutului de studii istorice și 
social-politice dc pe lingă C.C. 
al P.C.R.. Zoe Dumilrescu-Bu- 
șulenga. vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, 
Andrei Oțetea, directorul Insti
tutului de istorie „N. lorga“, 
Jean Livescu. rectorul Univer
sității din București, Ion Po
pescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Ioana Cosma. profesoară eme
rita. dr. docent Gheorghe Za
ne, Ileana Petric, studentă la

facultat< a de istorie a Univer
sității București, și Ion Petcu, 
maistru la Uzinele „Republica".

In sală se aflau membri ai 
C.C al P.C.R., ai Consiliului 
de. Stat și ai guvernului, ai Con
ciliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofi
țeri, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucurcștene, sludenți.

Pe fundalul, scenei, încadrat 
de drapele roșii și tricolore și 
de datele festive 1820—1970, se 
afla portretul lui Alexandru 
Ioan Cuza — primul domnilor 
al Principatelor Române.

Cuvîntul de deschidere a a- 
dunării a fost rostit de acad.

Mirqji Niculescu, președintele. 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Figura luminoasă a lui Ale
xandru loan Clisa a fost evo

cată de tovarășul Miron Con-, 
’slanlinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv ' 
al P.C.R., președintele 
miei de Științe Sociale 
lit i ce.

La sfirșitul cuvântării, 
,plauzc vii, pline dc căldură, în
treaga asistență și-a exprimat 

'emoționanta recunoștință față 
de marele patriot, ctitor al. sta
tului ' . ‘'
Cu:a, față de cei care, conduc 
astăzi măreața operă de inflo- 
țțiri a României socialiste.

(Agerpres)

al C.C. 
Aca de
și Po-

prin a-

român, Alexandru loan

Ing. Traian MOLLER
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Salubrizarea morală a orașelor

PICOTIND DE SOMN, LA UN
(OLT DE MASA, ÎN RESTAURANT

comico
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, președintele 
Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, împreună cu soția, 
va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă Româ
nia. între 13 și 17 aprilie 
1970.

FOTBAL

Etapa a lll-a a returului 
campionatului diviziei A de 
fotbal proqramează mîine, 
la ora 16, pe terenul din 
Petroșani, întîlnirea Jiul— 
Steaqul roșu Brasov. In des
chidere se dispută meciul 
echipelor de tineret rezer
ve. Terenul din Lonea qăz- 
duieste tot mîine, cu înce
pere de la ora 10, partida 
dintre Știința Petroșani și 
Aurul Brad, contînd pentru 
etapa a II-a a returului 
campionatului diviziei C, se
ria a Vl-a. La Lupeni, la 
ora 11, Minerul primește 
replica formației Dunărea 
Calafat.

RUGBI

Mă obsedează de cîteva zile 
o imagine, așa cum pe unii îi 
poate obseda o melodie, un 
vers ce sună fals în concertul 
cotidian numit freamătul stră
zii. O imagine fadă : cu două 
'ore înainte de miezul nopții, 
intr-un „local" căruia nu-i lip
sea nimic din specificul obiș
nuit — cioburi de pahare și 
dopuri de sticle pe sub mese, 
o atmosferă acrită de prea mul
tă băutură dospită în fum — 
‘fa o masă, se aflau patru per
soane cărora, zău, la acea oră 
le stătea bine oriunde numai 
acolo nu. Cea mai in vîrstă era 
o femeie de 43 de ani, Luiza 
Moldovan. îmbrăcată într-o sa
lopetă ponosită. Venise direct 
de pe șantier, să bea o bere. 
Pe următoarea. în vîrstă de 
19 ani, Elena Chiș, fără profe-

sic și 
zi, ca 
ars-o tălpile acasă și, după cc 
a bătut strada de la un cap 
la altul, vreme de cîteva cea
suri, s-a întîlnit cu vecina Lui
za și a însoțit-o să... bea și ea 
o bere. A treia persoană era 
fiica Luizei, din prima căsăto
rie, Florica Costescu (15 ani, 
rujată țipător, cu miinile mur
dare, unghiile mari, un fîș de 
o culoare indecisă). A aștep
tat-o pe mama în preajma ■bu
fetului, împreuna cu Elena 
Chiș și au însoțit-o în local să 
ciocnească „întru pacea inimii 
și fericirea spiritului lor". Cea 
de a patra comeseană era E- 
lena Moldovan, fata Luizei din 
a doua căsătorie, in vîrstă do 
10 ani. In acea zi. a luat pen
sia alimentară — 150 de lei

fără ocupație, in acea 
in toate celelalte, au

ca de obicei cinste

Sporuri

cărbune

Divizionara A — Știința 
Petroșani joacă mîine din 
nou acasă, respectiv, pe 
terenul din Lonea, unde va 
întîlni, la ora 12. pe Agro
nomia Cluj. Echipa a doua 
a I.M.P. va evolua la ora 
9. pe terenul din Petrila, 
avînd ca parteneră, in eta
pa inauqurală a returului 
campionatului diviziei B, pe 
Electroputere Craiova.

VOLEI

Iși desfășoară activitatea 
în subteranul minei Petrila. 
Este vorba de brigăzile des
toinice conduse de Carol 
Szabo, de la abatajul frontal 
nr. 14—15, de pe stratul 3, 
raionul 11, zona a Il-a, și Va- 
sile Avarvarei, de la abatajul 
cameră nr. 13 est, din zona 
I-a. Aceste colective au cu
mulat de la începutul anului, 
pînă la jumătatea lunii în 
curs, plusuri substanțiale la 
producția de cărbune: 1383, 
respectiv, 526 de tone. Ceea 
ce trebuie să recunoaștem, nu 
e de loc puțin...

Si echipa Știința susține 
al doilea ioc consecutiv a- 
casă. Ea va încerca miine, 
de la ora 9,30, în sala de 
sport a I.M.P., să treacă 
de coleqa sa de divizie B- 
I.E.F.S. București.

HANDBAL

Pe terenul de la stadio
nul „Jiul" se dispută azi 
după-amiază si mîine dimi
neață pasionante întreceri 
la handbal masculin, do
tate cu „Cupa primăverii". 
Participă 
Craiova, 
Cauciucul
ahe Gheorqhiu-Dei, Știința 
Petroșani.

echipele :
C.S.M. 
orașul

„U" 
Reșița, 
Gheor-

ȘCOALĂ-EDUCAȚIE] ATLETISM

— și făcea
cu bere. îmbrăcată prea subți
re r*~4Z 
la sfîrșîl 
fetița picotea de somn la col
țul mesei, obosită, flămîndă, 
gîndindu-sc la lecțiile de a 
doua zi, la un baton de cioco
lată sau cine știe, poate, la 
berea care nu se mai termina...

A băut și ea dintr-o halbă. 
Licoarea amară nu a mai spe
riat-o așa ca prima dată. E 
resemnată, se află Tntr-o stare 
imposibilă, ceva între amor
țeală și inconștiență, asemenea 
unui abandon total vecin cu 
ignoranța. Nu are puterea să 
înțeleagă zumzetul din local, 
nu a încercat niciodată să pă
trundă anumite rosturi. O iu
bește pe mama sa și o înso
țește oriunde o poartă aceasta. 
Mama încearcă să ne asigure că 
nu au băut din pensia fetiței, 
asigurare care nu rezistă însă. 
Lipsește argumentul financiar 
în afara pensiei din care, chi
purile. s-ar fi băut. Elena Chiș 
ne asigură că nu e așa cum 
am presupus, adică, nu se află 
în oraș de capul ei, e înso
țită de părinți și de un frate 
care s-au dus la film de la 
ora 8. iar pe dinsa au lăsat-o 
in apropiere, la bufetul „Jiul". 
Florica Costescu are și ea ceva 
de spus. Nu era chiar așa tîr- 
ziu, ș-apoi se plimba cu prie
tena ei care-i destul de matură.

pentju/serile friguroase de 
sfirșrtul săptăminii trecute,

care a fost și „măritată" de 
două ori. Prietena ei, a băut 
și ca, acolo, o halbă sau două, 
de bere. ce. n-are voie ?

Obsesia se amplifică... Unde 
am mai întîlnit astfel de sce
ne ? Dar unde nu le-am întîl
nit ? Cîți copii nu am văzut 
cu toții prin localuri, picotind 
de somn la un colț de masă, 
cu ochii înlăcrimați de . fum, 
cu privirea absentă la certu
rile sau discuțiile aprinse ale 
unor părinți turmentați ? Copii 
cuprinși fără voia lor in goana 
inconștientă a părinților după 
imaginarul echilibru (trebuie să 
beau o berc, o țuică.’ simt ne
voia (!) spun aceștia) care în 
esență e o justificare falsă, dar 
aflată la îndemîna oricui. Nu 
există nici un dezechilibru ci. 
doar un dezacord între ceea ce 
le trebuie acestora și ceea spre 
ce-i îndrumă alții să „ser
vească".

Cine ești, ospătarule, care ai 
pus halba de bere în fața fe
tiței ?

Berea curge, cheful continuă. 
Intre faptul consumat, care se 
repetă seară de seară cu alți 
părinți, alți ospătari și alți co
pii. și consecințele lui, între 
rentabilitatea de-o seară a lo
calului și urmările de-o viață 
ale Lenuței nu e un pas, e o 
prăpastie.

I. MUSTAȚĂ

CONSFĂTUIRE I

La Comitetul orășenesc de 
partid Vulcan a avut loc o 
întîlnire de lucru cu cadre 
didactice din localitate. A 
fost susținut referatul „Rolul 
cadrelor didactice în modela
rea personalității elevului", 
pe baza căruia s-au purtat

discuții interesante, utile. Mai 
mulți profesori de la școlile 
generale și liceul din locali
tate, au vorbit despre meni
rea lor in procesul instructiv* 
educativ al elevilor, despre 
aportul fiecăruia la creșterea 
generației de mîine a țării.

!

are loc 
concurs 
vor lua 

ai li-

Azi după-amiază 
la stadionul Jiul un 
de selecție la care 
parte reprezentanți
ceelor si școlilor qenerale 
din tot municipiul.

La Școala generală nr. 4 
din Vulcan va avea loc luni, 
la ora 17, o consfătuire cu 
învățătorii care predau la 
clasele 1 și a 11-a, Consfătui-

• Alexandru Ioan Cuza și învățămîntul • Dirigenția — o responsabilitate 
socială și morală • Seraliștii și exigentele învățămîntului liceal ® Excesul 

de liberalism si toleranță în educația copiilor

U.U.M.P. Se verifică vagone- 
tele de frînă. ce vor lua dru

mul minelor

Spectacol al elevilor
Festivalul cultural-artistic al pionierilor și școlarilor are 

drept scop stimularea talentelor, afirmarea lor prin spectacole 
organizate de școli. Astăzi, la ora 17, elevii din Aninoasa vor 
prezenta in fața spectatorilor un program artistic susținut la 
clubul din localitate.

Pregătirea viitorilor pionieri
rea este axată pe tema pre
gătirii elevilor din clasele 
mici pentru a intra în orga
nizația pionierilor.

Ștafeta folclorică
faza județeană a „Șta- 
folclorice", care va 
loa duminică la Deva,

La 
fetei 
avea _ _ 
va fi reprezentată și Valea 
Jiului prin montajul „Nuntă

de la Banița" și formația de 
dansuri a aceluiași cămin cul
tural. De la Cimpa va par
ticipa solista Maria Balogh.

NOUȚ ATI

Deplasare 
la Sadu

Intre formațiile artistice de 
club din Valea Jiului și cele 
ale clubului sindicatelor din 
comuna Sadu, județul Gorj, 
s-a stabilit o strînsă și fruc
tuoasă legătură. In cadrul 
schimburilor de spectacole, 
formațiile clubului sindicate
lor din Lonea, prezintă azi uh 
concert de muzică ușoară la 
clubul-din această comună.

Pînă la sfirșitul lunii se 
vor pune în vînzare de către 
unitățile cu amănuntul ale 
O.C.L. industrial din munici
piul nostru mașini de spălat 
Alba lux, tip 2, 3 și 4, ma
șini de cusut furnizate de 
U. M. Cugir și aspiratoare de 
praf Ideal (produs nou).

„Recital M.

Miine, la ora 19,30, pe sce
na Teatrului din Petroșani 
va evolua o echipă de actori 
ai Teatrului Mic din Bucu
rești, interpretind comedia 
tragică „Dezertorul" de Mi
hail Sorbul.

Eminescu“
Actorii Teatrului din Petroșani au pregătit un „Re

cital Eminescu" destinat, in primul rînd, elevilor, cu sco
pul de a fi cunoscute mai adine file din creația marelui 
nostru poet național. Primul spectacol va avea loc miine, 
la ora 10, în sala teatrului, și va fi vizionat de elevii 
Școlii generale nr. 4 din Petroșani.
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SCO ALÂ-EDUCATIE
al teatrului școlar

ana din duminicile a- 
luni, sala Teatrului 

„___  Jiului* a cunoscut o
animație neobișnuită : 10 for
mații artistice și-au disputat 
întiietaU a în cadrul festiva
lului școlar de leatru, (aza 
pe municipiu. Timp de patru 
ore micuții actori amatori, 
încurajați frenetic de sule 
de colegi de-ai lor din sală, 
«u readus pe scenă persona
je îndrăgite ale copilăriei, au 
cînlal au 
dind strădania și. uneori, ta
lentul lor in plină cristali
zare. Primele locuri au fost 
ocupate, in ordine, de Școa
la generală nr. 2 Lupeni (cu 
piesa ..Un pedaqoq de școa
lă nouă"). Școala generală nr. 
1 Lupeni (cu piesa „Vica și 
cele trei Americi'), și Școa
la generală nr. I Vulcan (cu 
piesa „Călătorie peste trei 
mări"). O mențiune specială 
a juriului a primit spectaco
lul de estradă, prezentat de 
Școala generală nr. 3 Lu
peni. cuprinzînd cînlece, mu
zică ușoară și populară, dan
suri monoloaqe etc.

Printre inlerpreți trebuie

Jnlr- 
ccslei 
„Valea

si dansat, dove-

Simpozion
dedicat memoriei

marelui Lenin
Consiliul orășenesc al Or

ganizației pionierilor din Pe- 
trila a programat pentru du
minică la ora 10, in sala clu
bului din localitate, un sim
pozion la care se va evoca 
viața, activitatea si opera lui 

I. Lcnin. Participă elOvi 
la toate școlile din oraș, 
încheiere, va fi prezentat 
bogat program artistic.

I
I
I
I
I
I
I

subliniem talentul deose- 
al elevului Marius Piena- 
din clasa a V-a, chemat 
nenumărate ori la rampă 
micuții spectatori care au 

el căldura vocii, 
degajarea sceni-

să 
bit 
ru 
de 
de 
apreciat la 
firescul și 
că. Un cuvinI de laudă me
rită profesorii Saveta Groza, 
Eva Fare.is și Petru Bilț din 
Lupeni, Rozalia Gadi și Eli- 
sabeta Finuță din Vulcan 
care au îndrumat cu compe
tență și dăruire echipele cî$- 
ttgăloare ale acestui intere
sant festival.

O nedumerire: în Valea 
Jiului există 28 do școli ge
nerale. dar la festival au 
participai doar 10 dintre ele. 
De ce ? în celelalte școli nu 
există profesori inimoși și e- 
levi talenlați î Ne îndoim ! 
Mai degrabă putem vorbi de 
o anumită inerție și comodi
tate care îl îndeamnă pe 
unii comandanți de unități 
să se mulțumească doar cu 
organizarea unor activități 
cuminți, obișnuite, care nu 
mai trezesc prea mult inte
resul pionierilor. P. c.

I

I

I
I
I
I

I
I
I

Printre numeroasele domenii 
de activitate de care sînt le
gale meritele domnitorului Al. 
1. Cuza este și Invățăminlul. 
Importante instituții școlare șt 
de învățâmînt superior și-au 
«ărbălorit, în ultimii ani. cen
tenarul existenței aminlindu-.șl 
că pe decretele lor de înființa
re se află semnătura domnito
rului Unirii.

în timpul lui Cuza s-au pus 
bazele statului român modern, 
operă ce nu putea li înfăptuita 
fără o reformă generală a sis
temului de învățăminl care să 
asigure pregătirea unor cadre 
corespunzătoare exigențelor ins
tituțiilor înnoite ale statului. In 
atentia domnitorului au stat 
școlile de toate gradele, Incc- 
pind cu învățfimîntul primar și 
încheind cu ce) universitar.

Prin legea asupra instrucțiu
nii, promulgată la 25 noiembrie 
1864, se prevedea : „Instrucțiu
nea primar,^ elementară eslc o- 
bliqatorie și gratuită". Pentru 
prima dală in istoria învăță- 
mîntului românesc se hotăra o- 
bligalivilatea și gratuitatea în- 
vățămînlului primar și, deși 
legea n-a putut fi pusă întoc
mai în aplicare din cauza lip

A A

eslc meritoriusurilor materiale, 
(«iplnl In sine întrucfl a dus Ia 
înființarea a numeroase unități 
școlare noi.

Importantă a fost și dezvol
tarea rețelei de gimnazii șl școli 
noi male în timpul domnitorului 
Alexandru loan Cuza. Astfel, 
se înființează școli secundare 
la București : Gh. Lazăr, platei 
Basarab, Mihai Viteazul ; la 
Ploiești — Petru și Pavel ; la 
Focșani — Unirea ; școli nor
male ce pregăteau învățăle'i 
la Bacău, Botoșani, Tecuci. S-au 
întemeiat și alte școli : de me
dicină și farmacie, de industrie, 
comerț, de bele-arle, etc. ce 
trebuiau să pregătească în țară 
specialiștii atît de necesari. De

mare însemnătate a fost șl 
locuirea alfabetului chirilic 
cel latin, 
să fio firesc limbii

Preocupat fiind de dezvolta
rea învățămîntului încă din pri
mii ani ai domniei, Cuza se 
va îngriji de fundarea Univer
sității din Iași — care azi îl 
poartă numele — încă din fi
nul 1860. Dar cum Bucureștii 
nu puteau rămîne fără o ase
menea instituție, ea se va în
ființa aici în 1864. Deci și crea
rea primelor universități româ
nești este legată de domnia Iul 
Cuza.

Frecventarea acestor univer
sități cit și a altora în străi
nătate, îndeosebi în Franța, va

In- 
cu 

singurul care putea 
......... române.

fi sprijinită de domnitor 
acordarea de burse de stat 
tineri merituoși.

In afma eminentului M. 
gălnicennu, care, ca și In 
Uzarea altor reforme cu 
racter social-politic, a fost mina 
dreaptă a domnitorului, Cuza 
a mai fost ajutat de alțl Iluștri 
oameni de cultură ca scriitorii 
Al. Odobcscu șl D. Bollntlnea- 
nu miniștri al cultelor șl 
instrucțiunii publice, Gh. Ba- 
rițiu, inspector general al șco
lilor, pictorul Th, Aman, di
rector al Scolii do bole-nrle și 
alții.

Deși 
n-au 
liilor 
vind 
pină 
că a 
linii

Ko- 
rea- 
co-

B
B

■

DESPRE
niște profesori,

• niște elevi

■
■

■

in multe («izuri faptele 
ajuns |a înălțimea inlcn- 
și nu fonic măsurile pri- 
Invălainîntiil au fost duse 
la cnpăt, școala româneas- 
cîștigat foarte mult In pu- 
ani de domnie ai lui A- 

lexandru Ioan Cuza.
Ca și in cadru) altor dome

nii, în timpul acestui domnitor 
au fost puse in practică idea
lurile revoluționarilor de la 1848 
cu privire la dezvoltarea în- 
vățămînlului românesc.

Prof. Nicolae CERCHEZ
Liceul Petroșani

niDIPFMTIA ° responsabilitate UlnlULllIlA SOCIALĂ ȘI MORALĂ
semnificație. Diriginta își pro- , căruia îi este încredințată

clasă spre îndrumare. Este
Cu citva timp în urmă, o 

elevă silitoare din clasa a Vl-a 
mi se destăinua, vădit îngrijo
rată, că se apropie ora de di- 
rigenție și nu știe să-și facă 
lucrarea ce le-a fost cerută. 
Interesat și dorind să-i ofer cî
teva precizări călăuzitoare, am 
întrebat-o despre ce e vorba 
și mi-a răspuns că toți elevii 
din clasă au de pregătit cite o 
lucrare a cărei temă este (!) 
„Ce spun contradicțiile despre 
Biblie". Candidă, mă privea cu 
speranță, ca pe un țărm salva
tor. Am fost mirat că un ase
menea subiect este dat elevilor 
din clasele mici și, conslalînd 
că însăși formularea este ambi
guă, lipsindu-i determinarea 
atributivă (ale cui contradic
ții?) i-am spus că poate nu 
sînt tocmai aceștia termenii 
dar mi-a arătat negru pe alb 
că așa-i formulată tema și bas- 
ta Exprimarea .........................
nebuloasă, iar 
mult prea vast 
plica elevei în 
am sfătuit-o să se ridice a doua 
zi la ora de dirigenție și sa 
mărturisească sincer că n-a 
scris deoarece n-a știut. (Ulte
rior mi-a spus că toți elevii 
din clasă au fost în aceeași ne
plăcută situație).

Întîmplarea nu este lipsită de

pusese, probabil, ca scop al 
lecției educația ateistă a ele
vilor. însă felul cum a procedai 
a fost inabil și contrar tuturor 
precizărilor pedagogice și psi
hologice. Tema „Ce spun' con
tradicțiile despre Biblie", im
precis formulată și dală elevi
lor din clasele mici, făr^ nici 
un fel de precizări, nu numai 
că nu-și îndeplinește scopul dar 
poale avea efecte cu totul ne
dorite. Asemenea teme sînl in
teresante și trezesc atenția e-

o 
o 

sarcină dificilă să fii diriginte 
deoarece în afara însușirilor 
profesionale și morale exempla
re, > care să constituie pilde 
demne de a fi urmate, dirigin
tele trebuie să posede un ori
zont ideologic larg, enciclope
dic, să aibă o penetrație psi
hologică remarcabilă și un fin 
discernămînt valoric. Dirigin
tele trebuie să împletească tac
tul și măiestria pedagogică cu 
cunoașterea diferențiată a fie-

o p 1 N I I

fiind atît de 
subiectul vast, 
pentru a-1 ex- 
citeva cuvinte,

SER ALIȘTII

leviloF cu atit mai mult cu 
cît tineretul școlar este influen
țat de la o vîrstă fragedă, în 
mod fericit, de explozia infor
mațională a mijloacelor de 
mass-media (televiziune, radio, 
filme, presă), însă trebuie ur
mărită cu strictețe o cerință 
psilio-pedagogică cu totul ele
mentară : respectarea particu
larităților psihice de vîrsta ale 
copiilor. 1 T "•<

în complexul de influențare 
educativă ce-1 are școala 
asupra elevului, locul de primă 
mărime, esențial, îl are ora de 
dirigenție. Este ușor de înțe
les că funcția de mentor al 
unei clase implică o acută res
ponsabilitate ce trebuie resim
țită la adevăratele dimensiuni 
de către fiecare cadru didactic

am
nu

cărui elev în parte.
Se pretinde dirigintelui să fie 

un apropiat al elevilor, un a- 
dînc cunoscător al atmosferei 
familiale (ceea ce de fapt i 
se cere prin efectuarea unor 
vizite periodice în familie cu 
scopul de a fi un îndrumător 
competent și avizat al copilu
lui). Aceste obligativități, 
spune chiar profesionale,
sînt întîmplăloare. lată un e- 
xemplu ilustrativ în acest sens: 
eleva F.C. din clasa a VIII-a 
a Școlii generale nr. 5 din 
Lupeni trăiește de citva timp 
într-un anturaj prietenesc vi
ciat. Lipsește de la școală — 
chiar de la orele de dirigenție. 
Citind planificarea acestor ore 
la clasa respectivă am consta
tat că eleva făcea parte din

așa numitele cazuri problema
tice — învață slab, are un de
fect de auz, provine dinlr-o 
familie in care nu poate fi su
pravegheată îndeaproape și per
manent. Numai aceste puncte 
de plecare ar fi trebuit să cons
tituie pentru dirigintă un sem
nal de alarmă și un îndemn 
de preocupare mai atentă față 
de urmărirea evoluției instruc- 
tiv-educative a elevei. Dar a- 
cest lucru nu s-a întîmplat iar 
diriginta, relatîndu-i preocupă
rile elevei din afara școlii, a 
fost șocată : „Nu credeam că e 
posibil să se ocupe cu așa 
ceva tocmai ea !". De ce oare 
nu se aștepta tocmai de la ea ? 
Ne permitem să fim sceptici 
in privința cunoașterii elevilor 
cărora le este dirigintă

Am folosit spre exemplifica
re, doar două cazuri, reale, in
finite întîmplător, care pledea
ză pentru responsabilitatea și 
autoritatea morală a diriginte
lui, care e sensibilă și poate 
fi știrbită. A fi diriginte nu se 
învață în facultate, ci în prac
tica de la catedră. în apropie
rea sufletească și înțelegerea 
particularităților psiho-fizice ale 
elevilor. A fi diriginte este 
o mare responsabilitate socială 
și morală, iar directorii școli
lor, care încredințează această 
funcție esențial 
buie să reflecte 
rev'ne această 
gică.

și exigentele învățămîntului liceal
înființată cu mulți ani in urmă, secția se

rală o Liceului din Petroșani a pregătit pină 
acum nenumărați absolvenți, dintre care 

I mulți au ajuns ingineri, tehnicieni, profesori, 
I maiștri cu înaltă calificare. în acest an școlar, I secția serală înglobează 13 clase, cuprinzînd 

peste 400 de elevi, ceea ce arată interesul 
Ipe care-l stirnește această formă de invăță

mînt în rindul oamenilor muncii dornici să-și 
[completeze studiile medii. Cei 20 de pro

fesori, toți posesori ai unor grade didactice, I recrutați dintre cadrele cele mai pregătite, 
veghează asupra bunului mers al învățăturii 

Iși educației elevilor seraliști. Și dacă situația 
la învățătură a acestor elevi este reflectată 
Iprin note mai scăzute decit cele ale elevilor 

de la „zi" faptul este pe deplin motivat de I condițiile de învățătură, de problemele lo- 
miliale și de serviciu ale seraliștilor. ..Di- 

Iploma de absolvire, ne relata tov. profesoa
ră Elena Stoicon, directoarea adjunctă o Li-

■ ceului din Petroșani, oferă aceleași drepturi 
I atit celor de la „zi" cit și celor de la „seral", 
| așadar exigențo profesorilor este identică și 

pentru unii și pentru ceilalți".
Bilanțul activității desfășurate pe primul 

semestru — sub 40 la sută promovați — nu 
este in măsură să surprindă adevărata preo
cupare profesionala o cadrelor didactice de 
Io această școală. Ar fi foarte ușor să tra
gem concluzia, așa cum din nefericire se mai 
întimplă pe ici, pe colo, că procentajul scăzut 
de promovați acuză in primul rind pe profe
sori și abia după aceea pe elevi. Prea de 
multe ori acest procentoj a devenit preocu
parea de căpetenie a unor cadre didoctice 
pentru ca să nu ne mai trezească bănuieli 
o cifră umflată. Am cunoscut directori de 
școală care exercitau presiuni, mai mult sau 
mai puțin voalate, asupra unor profesori, 
spre o salva procentajul de promovoți pentru 
ca școala lor să fie bine clasată, printre cele- 
lolte școli.

Din investigațiile pe care le-am făcut 
Io secția serală o Liceului din Petroșani 
ne-am formal părerea ca exigența cadrelor 
didoctice de oici le face cu adevărat cinste, 
constituind o garanție a unei temeinice pre
gătiri din partea seraliștilor.

Foctorul cel mai important, care determi
nă greutăți în activitatea pedagogică este, 
fără îndoială, vîrsta și nivelul diferit de pre
gătire al elevilor care se îndreaptă spre sec
țiile serole. Ținind seoma de condițiile spe
cifice in core se desfășoară munca în invă- 
țămîntul seral, principala metodă de comu
nicare o cunoștințelor este expunerea orală 
a materialului, însoțită — evident — de schi
țe pe tablă, de material didactic adecvat 
ele. De multe ori însă elevii se mulțumesc 
numai cu notițele fără a mai recurge Io ex
plicațiile mult moi detoliate, prin forțo lucru
rilor, existente în manuale.

O piedică în realizorea unei activități rod
nice o constituie fluctuoția mare de elevi in- c__—______

registrotâ an de an. Astfel, pe parcursul se
mestrului I, au pierdut calitatea de elevi 57 
de înscriși, dintre care 27 prin retragere și 30 
prin exmatriculare din cauza absențelor ne
motivate. Pe lingă aceștia, 12 elevi au fost 
transferați la alte școli. Absențele in număr 
mare, înregistrate de mulți dintre elevi se da
torează atit neseriozității cu care privesc în
vățătura, cit și lipsei de înțelegere de care 
s-au lovit la întreprinderile in care lucrează. 
Printre întreprinderile care nu sprijină pe an- 
gajații înscriși la învățămîntul seral putem 
aminti : C.F.R., T.C.M.M., O.C.L. alimentara, 
T.A.P.L. etc. Motivele sint multe, unele justifi
cate, altele moi puțin. Totuși, credem că mai 
mult interes pentru angajații-seraliști este 
perfect posibil, cu atit mai mult, cu cit există 
exemple adecvate in această direcție. Ast
fel, conducerea E.M. Petrila, a cerut școlii 
situația mediilor pe semestrul I o celor care 
lucrează acolo, spre o le acorda sprijinul cu
venit. Conducerea școlii a trimis, de altfel, a- 
drese tip la toate întreprinderile de la care 
provin seraliștii spre a le anunța situația ab
sențelor. Ce-i drept, asigurări de sprijin s-au 
primit de peste tot dor rezultatele practice 
se lasă așteptate. Pentru îndreptarea situației 
la învățătură s-au făcut și ședințe cu părinții, 
procedeu nespecific învățămîntului seral. Un 
exemplu, profesorul Ion Pienaru, diriginte Ia 
clasa a X-a A. a organizat o asemenea șe
dință la care au participat peste 20 de pă
rinți.

Revenind la situația de la finele semestru
lui I, constatăm că cele mai bune clase ale 
școlii sint clasele a Xll-a. „Acest fapt, ne 
spune tovarășa profesoară Elena Stoicon, es
te un rezultat al „cernerii" operate de cadrele 
didoctice de-o lungul anilor de școală". Și, 
am adăuga noi, ol maturității la care ojung 
după potru ani de școală chior și cei pe care 
virsta ii indică a avea această calitate. Cele 
moi slabe clase sînt clasele a X-a, unde nu
mărul de promovați pe semestrul I e foarte 
scăzut.

Vorbind la început de strădania permanen
tă a cadrelor didactice de la această școală 
pentru realizarea unui invățămînt de înaltă 
factură, nu putem însă afirma că n-ar moi 
exista loc pentru mai bine. Considerăm că 
trebuie intensificată activitatea educativă de 
la orele de dirigenție în vederea „fortifică
rii" morale a elevilor, a trezirii conștiinței și 
ambiției lor. Trebuie, de asemenea, să existe 
o susținută preocupare din partea fiecărui 
profesor pentru găsirea celor mai adecvate 
metode pedagogice, potrivite cu condițiile 
invățăminiului seral, pentru o predare cit 
mai dară, pentru realizorea unui număr spo
rit de meditații și consultații cu cei care soli
cită acest lucru. Aceste măsuri, împreună cu 
altele care se impun, vor asigura și în viitor 
continuarea tradiției bune o învățămîntului 
seral din Petroșani.

P. CONSTANTINESCU

educativă, tre- 
în prealabil cui 
muncă pedago-

T. SPÂTARU

ȘI DESPRE
• o anume propunere

Zilele trecute, plimbindu-mâ prin oraș, iii-am oprii 
pentru o clipă în fața liătrinului nostru liceu. Opt ani am 
petrecut aici; am intrat in el, timid cu un toc și o foaie 
ministerială in mină, in clasa 1; am ieșit bacalaureat. Om. 
Ocazie, să mi se ierte sentimentalismul de a eoni tmpla o a- 
mintire, de a rememora niște umbre din trecut.

/Im avut prilejul in viața mea de a admira cartea de 
aur a unor mari licee din țară : Naționalul din Iași,. Băl- 
cescu din Craiova, Sf. Saca din București. Gheorghe l.azâr 
din Sibiu ele. Orice „carte de aur" a unei școli e o fila de 
istorie, un act de mindrie pentru un oraș și o epocă. Au- 
mele profesorilor de altădată, numele elevilor din trecut, 
constituie un onorabil pomelnic al continuității și vredni
ciei. Ici-colo, cite un nume e subliniat cu aurul celebrității, 
.cutare poet, cutare savant, cutare om politic a fost pro
fesor sau elev al acestui liceu; luați aminte voi cei de as
tăzi. fiți demni de numele său".

Așa e bine, așa e frumos
Liceul, meu. acest liceu din Petroșani, pare-mi-se că in 

statisticile din 1939, figura printre cele mai mici licee din 
țară. Dădea in medie circa 12—18 absolvenți pe an (e ade
vărat că acești absolvenți erau cernuți din cei 62 65 intrați 
in clasa 1). Dar in materie de cultură nu contează cantitatea 
ci calitatea. Și la celebrul bacalaureat de la Deva, imi amin
tesc, liceul nostru rivaliza cu succes deplin, liceele din 
Orăștie, Deva și Brad.

Îmi aduc aminte de profesorii de odinioară; o parte din 
ei au murit, o parte se odihnesc in liniștea unei binemeri
tate pensii. Profesorul de franceză, de pildă, monsieur Andre 
Aurand, a fost timp de 20 de ani rn mod neîntrerupt an
gajat al liceului nostru Fusese trimis la noi de misiunea 
franceză, după ce, in tinerețe a funcționat la Pekin și Pe 
trograd. A ieșit la pensie de la Liceul din Petroșani. Autor 
a numeroase studii și lucrări, a primit Legiunea de onoare 
pentru munca sa. Mormintul său e undeva intr-un cimitir 
din Toulouse, unde a plecat atunci cînd la noi a început răz
boiul. Profesorul de română s-a numit Gheorghe Ghiță. A- 
vea spirit, verb și o frumusețe interioară ce ne obliga la 
poezie și lectură. A ajuns conferențiar. încă in anii trecuți 
lucra ca cercetător științific la Institutul de istorie literară 
și folclor. Profesorul Ion Mărgineanu a predat timp de zece 
ani matematicile. .4 fost spaima-spaimelor: dar sint peste 
100 de ingineri și profesori in țară care ii datorează lui ha 
zele formării lor științifice

Și atiția alții... Dascăli de vocație, dascăli de morală și 
cultură. Au fost uitați ? Da. Istoria merge înainte și e nor
mal ca pestă cataloagele din trecut să se- așeze praful ui
tării,

_ Și totuși... zic. și lotuși.. Profesorul universitar dr
■ Nana, șeful catedrei de chirurgie din Cluj, a terminat aici.
■ între aceste ziduri; tot aici a terminat dr. Opriș, șeful ca-
B tedrei de stomatologie, prof. univ. Victor Iaucu din Timi- M 
B șoara, regizorul ' Lucian Giuyehescu (fiul celebrului director g
■ care a fost dr. Enea Giurchescu ce a condus acest liceu ■
■ timp de 20 de ani), prof. univ. Ioan Kleibel, decanul făcui- ■
■ tății de medicină din Heidelberg, dirijorul Ludovic Bacs. ~
■ scriitorul Dorin Moga etc., etc., toți acești foști elevi ai a- 
B cestui modest liceu (am citat doar nume ce mi au sărit di- 
g rect în memorie, fiind sigur că foarte multe nume și mai 
B vrednice mi-au scăpat) își aduc aminte cu dragoste și emo- 
g fie, cu respect și recunoștință, de anii ce i-au petrecut între 
g zidurile sale vechi.
■ Tradiția se face prin timp, răbdare și continuitate. E B 
B adevărat. Dar ea trebuie consemnată ca inițiativă și gest. B
■ Oare nu s-ar piitea deschide o .carte de aur'1 și in acest 8
B liceu din Petroșani ? Dacă intr-o zi s-ar aduna din țară și ■
• lume, acei foști elevi care vin cu lacrima duioșiei la aceste
■ porți ale tinereții și culturii lor sînt sigur că ar fi cîteva
■ sute. Ar putea umple cîteva pagini din cartea de aur a a-
g cestui vrednic liceu.
gș De ce să nu deschidem o asemenea carte ? Cei care în- 
2 vață astăzi aici, ar avea ocazia să simtă lingă umărul lor. 
B respirația gravă a altor generații care tot aici au cr -scut.
■ care tot de aici au plecat spre glorie sau anonimat E bine 
B să dăm mina peste decenii e bine să legăm verigile lan 
B fului. Istoria e lungă, viața e scurtă. Noi trecem, liceul nos- 
B tru rămîne și prin el rămînem și noi însemnați modest in 
B cartea vredniciei sale.

Aceasta e propunerea mea : o ..Carte de aur“ a liceu
lui din Petroșani. |on D. SÎRBU

- cretar literar la Teatrul 
Național Craiova
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EXCESUL DE LIBERALISM Șl TOLERANJA

Statul nostru socialist acorda 
o atenție deosebită educării ti
nerei generații in spiritul dra
gostei față de muncă, al com
portării civilizate in familie și 
societate. Dar grija partidului 
și statului pentru educația ti
nerelului trebuie să găsească 
ecoul cuvenit în rlndul părin
ților, cei care contribuie, ală
turi de școală și de organiza
țiile de tineret, la creșterea 
unor elemente sănătoase, utile 
societății.

Mai sînt din păcate unii pă
rinți, ce-i drept puțini, care își 
nesocotesc cele mai elementare 
îndatoriri 
zultatul ? 
minorilor 
de care 
severe, stabilite prin lege. Sint 
însă și unii părinți care dintr-o 
dorință, de «altfel firească, de 
o scuti pe copiii lor de orice 
griji, ii oblojesc, le cocoloșesc 
ieșirile, ii răsfață, îi „apă- 

chipurjle, de cei care le 
„râul*, chiar daca aceștia 
profesori, educatori califi- 
așadar, investiți cu toată 

încrederea și răspunderea 
partea societății.

Am 
părinți din această ultimă 
tegorie, veniți să reclame 
întreg colectiv didactic pentru 
că le „persecută" copiii. Dar 
să vedem despre cine e vorba.

față de copiii lor. Re- 
Delicvenla în rlndul 
și adolescenților, față 
societatea ia măsuri

(Proverb românesc)

ÎN EDUCAȚIA COPIILOR

ră", 
vor 
sînt 
caii

din

cunoscut, deunăzi. doi 
ca- 
un

Soții loan și Maria Anghel din 
Bărbăteni au, Ia școala gene
rală din această localitate, doi 
copii: Ion, în clasa a V-a, și 
Viorel în clasa a VIII-a. In ne
numărate rînduri profesorii a- 
cestor copii au semnalat direc
țiunii școlii comportarea In 
contradicție cu etica școlară a 
celor doi frați Anghel. Direc
torul școlii, tovarășul Gheor
ghe Moanță, a purtat deseori 
discuții cu părinții elevilor ne
disciplinați, arătîndu-le că aceș
tia tulbură orele, neglijează în
vățătura, se bat cu ceilalți co
pii, vagabondează, nu au o 
ținută adecvată, fumează ele. 
Tn loc să analizeze temeinic 
faptele celor doi copii și -să 
ia de urgență măsurile educati
ve care se impuneau, Ion și 
Maria Anghel au dat vina pe 
școală, pe profesori_ care, chi
purile, sînl răspunzători, In ex
clusivitate, de comportarea co
piilor lor.

Pe marginea acestor fapte am 
purtat o discuție cu soții An
gliei, pe care o redăm succint 
în continuare:

— Vi s-au adus la cunoștin
ță laptele celor doi copii, și în 
special ale celui mai marc, Vio
rel, (cure a venit cu cujil, cu 
curți de joc la .școală și s-a în
hăitat cu vagabonzi). Ce părere 
aveți despre comportarea lor ? • 

r- Copiii mei sînt cuminți,

ne răspunde lată), Ion Angliei. 
Acasă nu avem dificultăți cu 
ei. Dacă în afara casei se poar
tă rău e vinovată școala (s.n.).

— Copiii mei sînl nedreptățiți 
de profesori, întărește și mama, 
Maria Anghel. Ei învață foarte 
mult dar profesorii le dau no
te proaste.

* Și acuzele împotriva profe
sorilor continuă pe un ton 
sfidător, iritat.

Dornici să verificăm afirma
țiile părinților, am poposii Ia 
școala generală din Bărbăteni, 
o școală nouă, ridicată anul 
trecut, încadrată cu multe ca
dre tinere, inimoase. Catalo
gul clasei a VIII-a, în care 
invață elevul Viorel Anghel, 
ne-a facilitat o privire asupra 
situației la învățătură a aces
tui copil. Notele de 3, 4 și 5 
abundă la toate materiile, atit 
pe trimestrul I cît și pe acest 
trimestru. Pe trimestrul J, Vio
rel are nota 9 la purtare. Ce
lalalt, Ion Anghel, din clasa a 
V-a, are note și mai slabe. Așa
dar, părerile părinților nu coin
cid cu adevărul reflectat de 
catalog, fiindcă e imposibil ca 
un întreg colectiv didactic să 
se coalizeze împotriva unor 
elevi sîrguincioși și disciplinați 
(!). Dar să relatăm și discuția 
purtată cu unul din „inculpați", 
Anqhel Viorel, din clasa a 
VlIl-a.

— Care sini profesorii care 
te nedreptățesc ?

— Acum nu mă mai perse
cută nici unu), însă pînă acum 
m-au persecutat...

— Care sînl aceia ?
— N-aș putea preciza...
Intr-adevăr, concludent răs

puns.
— £ adevărat că ai venii cu 

cărți de joc și cu cuțit la școa
lă ?

— Da, insă cărțile de joc 
le-am uitat din greșeală în bu
zunar. iar cuțitul era de fapt 
un briceag mai marc.

— Părinții știau că ai curii 
de joc ?

— Da, le primisem cadou de 
la cineva care a venit din 
străinătate.

Nici o umbră de stingherea
lă nu se citea pe fața interlo
cutorului meu pentru faptul că 
de la această vîrstă a început 
să se preocupe nu de cărțile 
de școală, ci de cele de joc.

Revenim la discuția cu părin
ții.

— De unde știți că fiii dv. 
nu primesc notele cuvenite pen
tru pregătirea pe care o dove
desc ?

— li urmăresc acasă la fie
care lecție, intervine mama.

— Dar cum puteți să-l ur
măriți ne cel mare (care ter
mină in curînd clasa a VHI-n), 
de pildă, la problemele de nia-

tematică, din moment ce dv. 
nu afi invâtat deci/ șapte duse 
și asia cu multi ani in urmă ?!

— Mă mai descurc eu...
Nesiguranța și întinderea cu 

care a venit răspunsul ne-a 
condus la concluzia că am atins 
un punct nevralgic. In nici un 
moment al discuției noastre, 
repetăm, n-am putut observa 
o cît de mică nemulțumire in 
legătură cu comportarea celof 
doi elevi, vina pentru situația 
în care au 
după soții 
școlii.

Din cele 
reiese clar 
greșită despre educație pe care 
o au acești părinți care neso
cotesc strădania cadrelor didac
tice, ponegresc școala (au tri
mis sesizări lără temei, după 
cum se poate constata din cele 
relatate mai sus) și cred or
bește în minciunile copiilor lor 
chiar dacă faptele sînt evidente 
și le dezmint.

Și din nefericire cazuri ase
mănătoare mai dau din cînd în 
cînd de furcă oamenilor școlii, 
si nu numai lor, ducînd la chel
tuieli inutile de energie, nervi 
și timp. în astfel de împrejurări 
te întrebi, cu nedumerire, (ine 
trebuie să beneficieze în pri
mul rînd de roadele educației, 
copiii sau părinții ?!

Constantin PASCU

ajuns dalorindu-se, 
Anqhel, exclusiv

relatate pină aici 
mentalitatea total
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PREOCUPARE SPORITA
•nască periodic formații de 
lucru și să sv repartizeze la 
recuperarea prin răpire a e- 
>>nentelor de susținere din lu- 

urile casate; â grupa de ră- 
p.re obișnuită a fost ocupată 
in operațiile de redeschidere a 
orizontului 1. din blocul V; că 
I» galeria de cap direcțională 
rtm stratul 13, blocul VI, din 
•pricina interceptării unor lu- 
< rări vechi, a afluenței mari de 

Și noroi brigada lui loan 
*ri>nu a întimpinat dificultăți 
I transportarea sterilului înspre 
punctele dr încărcare disper- 
s;i; că luna trecută randaincn- 
pu cei mai scăzut l-a dat bri- 
grida lui Constantin Bogdan ca
re lucrind la săparea galeriei 
direcționale din stratul 15, o- 
rirontul de bază, a fost nevoită 
să freacă obstacole destul de 
vele referitoare la aprovțzîo- 

SARA MONTIEL
din nou pe ecrane 

în
„PĂCATUL DRAGOSTEI»

tului galeriei in fund de sac, 
unde locomotiva de mină n-a 
putut intra cu goale și matc-

Dar - im întreba noi 
— de ce a trebuit să se risi
pească alita efori uman ? Pinii 
la restabilirea aernjulul, nu se 
putea oare monta din timp, 
chiar de la plasarea brigăzii 
la locul de muncă respectiv, 
troliul care a fost adus acolo 
si aruncat cu indiferență intr-o 
parte? Să ne mai mirăm atunci 
de sumedenia manevrelor me 
miale epuizante și de rezulte 
lele slabe obținute ?

Cazul ca atare credem că a- 
rală suficient o realitate . per
sonalul tehnic diriguitor al zo
nei, axat prea mult pe reali
zarea planului de producție, a 
cam neglijat, din păcate, asi
gurarea organizării, a bunului 
mers al procesului in lucrările 
de pregătiri. Nu numai că. u- 
neori. uncie schimburi sînt o- 
prite pentru redistribuiri de 

dar, mai mult, sini puse pe 
planul doi fronturile respective 
dacă ne gindim și la operațiile 
do pușcare și aprovizionarea cu 
materiale de trebuință. Șeful 
zonei, ing. Ioan Cruceru, a re
cunoscut că sint suficiente re
surse In legătură cu crearea 
unor condiții de lucru cores
punzătoare la locurile de mun
că In așa fe) incit formațiile 
care pregătesc rezervele viitoa
re ale minei să producă la 
(■.'pacitățile lor. Și tot dinsul 
nr-a făcut să Înțelegem că zo
na are posibilități certe să-și 
realizeze, fncepind chiar din 
luna in curs, sarcinile privind 
al it producția cit și pregătirile, 
prin completarea efectivelor și 
valorificarea concretă a tuturor 
măsurilor luate recent, menite 
să înlăture deficiențele consta
tate.

In cadrul zonei T-a. pe inter
valul analizat, nu h fost pla
sat suitorul de culcuș între o- 
rizonturile 480 și 525. pentru 
abatajul nr. 2 est. din cauza 
întîrzieril dării in exploatare 
a abatajului, oprit ca zonă de
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Seri so a re d e sehisdî

GATA, TONCA, PUNE PUNCT!
...Și — indiferent dacă vrei 

sau nu vrei, dacii poți să 
împărtășești sau încerci să 
„obstrucționezi" părerea noas
tră cu privire la conceptul de 
educație a sportivilor — hai 
să tragem o linie și să... a- 
dunâm. E necesar, crcde-nc. 
Și, dacă n-am face-o acum, 
nriinc ar fi poate prea lîr- 
ziu. Sper că ne înțelegi. Go
gule ! Și mai sper că vei 
pricepe — și nu vei conside
ra avertismentul public de 
azi un moft șocant care în
cearcă, cu tot dinadinsul, să 
te discrediteze în ochii supor
terilor. tocmai acum cind i-ai 
determinat să te îndrăgească 
— faptul că dacă am conti
nua să nu-ți „vedem" atitu
dinile reprobabile, abaterile 
de la normele de conviețuire 
socială, te-am lăsa să perpe
tuezi in eroare, să ajungi în 
contact direct. în curind. nu 
cu extrema dreaptă 
știe cărei echipe ci 
dul penal.

Gogule, publicul 
nean, același public ______
cîțiva ani în urmă îți urmă
rea evoluția cu zîmbete re
probatoare, te-a îmbrățișat 
cu sinceritate atunci cind 
prin muncă, prin multă mun
că, efort și voință, ai reușit 
să sustragi......pita" lui Mihai, 

petroșă- 
care cu

f< . Execuția necorespunzătoare 
a lucrărilor de izolare a deter
minat oprirea din producție, ne- 
ju-rificat do lungă, a acestui 
front. In pins, s-au neglijat rle 
către cel în drept unele lucrări 
de pregătire, de pildă in stra
iul 13. blocul III, unde efectua- 
îcn cu... incelinitorul n galeriei 
intermediare de panou a creat 
un lan| de dificultăți care au 
ntectal exploatarea normală a 
panoului. In zona 1-a, in ge
neral. s-a vftzut că in ultima 
lună vitezele de avansare in 
fronturile de pregătire sini cu 
mult prea mici, sub nivelul rea
lizărilor medii pe exploatare.

In concluzie, in ce privește 
activitatea de Investiții și pre
gătiri de la E. M. Dilja, mai 
sini destul de multe de făcut 
pentru redresarea situației.-

Felul cum privesc lucrurile. 
■ obiectivitate și disccrnă- 
mint, factorii responsabili din 
a< este resoarte. capacitatea și 
hctărire.i colectivului, dovedite 
nu o dală, ne fac să fim con
vinși că timpul normalizării 
aspectelor criticate nu este de
parte.

anunțindu-te nu ca posibil, 
ci ca sigur titular al postu
lui de fundaș sting al Jiului. 
Și noi, regrelindu-1 totuși pe 
Mihai, te „vedeam" la fel, 
gîndindu-ne la evidentele dis
ponibilități fizice pe care le 
etalai la meciuri, la ..moral- 
volitivul” tău. tardiv descă
tușat din neîncrederea in for
țe în care te-ai zbătut nu 
puțin timp. Ei, nu. dragă 
Tonca, nu, chiar dacă ne vei 
arunca pastila aceea indige- 
rabilă cum „și alții fac și nu 
le zice nimeni nimic", nu pu
tem fi de acord ! Știm, să nu 
crezi că sîntem opaci la cele 
din jurul nostru, știm aproa
pe totul despre peregrinările 
prin restaurante și ale altor 
coechipieri de-ai tăi, știu a- 
ceasta și cei ce vă conduc 
pașii și nu poți spune că nu 
vă atrag atenția (și nu nu
mai atenția !). Știm însă că 
este de datoria noastră să 
spunem verde în fața opiniei 
publice, masei de susținători 
ai Jiului, de ce cutare sau 
cutare jucător a „mers" de
plorabil într-un meci sau al
tui (cind cauzele așa-zisei 
„ieșiri din formă" pot fi gă
site numai și numai în ,,de- 
vierile" de la viața sportivă). 
Și poate pină acum n-am 
făcut-o cu consecvență. Cind

UNEORI,
MAI SCAPĂ...
Jntr-una din zile, la redac

ție nc-.iu fost aduse rămăși
țele tonul pachet de zahăr, 
ambalat la magazinul cu au
toservire din Petroșani, care

NOTĂ

păstrau urme evidente ale 
neatenției. Zahărul conținea 
corpuri străine și. din cauza 
umezelii, nu mai prezenta un 
aspect corespunzător. Desigur, 
faptul nu caracterizează ac
tivitatea salariaților din ma
gazin care, în decursul ani
lor, nc-au obișnuit cu o de
servire civilizată, curățenia 
constituind pentru întregul 
personal un cuvînt dc ordine. 
Totuși, după cum se vede, 
uneori mai există cile o scă
pare...

insă cineva „sare peste cal", 
repetă fără stinghereală și 
reproș o culpă, tăcerea noas
tră ar deveni ceva anacro
nic, intolerant. Și-atunci spu
nem lucrurilor pe nume. Și-ți 
demascam public faptele. Go
gule. La solicitarea pro
curaturii din Petroșani, 
care nu mai așteaptă dc- 
cît o altă „ieșire nespor
tivă' de-a ta în restaurante 
spre a-ți da prilejul să... re
flectezi la liniște ! Și-o facem 
spre a înțelege — și tu și al
ții — condiția fotbalistului 
de azi. a sportivului nostru 
nou, armonios integrat în 
contextul vieții sociale, spre 
a pricepe că „politica" con
cesiilor este azi cserițialinen- 
te falimentară.

Da. Tonca. cele TKEI 
SCANDALURI PROVOCATE 
ÎN RESTAURANTE ÎN STA
RE DE EBRIETATE. într-un 
timp relativ scurt, constituie 
nu numai o... simplă ÎNCĂL
CARE A VIEȚII SOBRE. CU 
ACCEPTARE DE RENUN
ȚĂRI (recomandată sportivi
lor), ci GRAVE ABATERI 
PF. CARE LEGILE STATU
LUI NU LE IARTA.

Și. infracțiunile, Tonca. nu 
uita, se pedepsesc!

V. T.

17,00 Deschiderea
Emisiune in

emisiunii, 
limba ger
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FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Păcatul dragostei (10— 
22 martie): Republica : Omul, 
orgoliul, vendetta (19—22

In campionatul eu
ropean de fotbal

România 
in grupă cu 
Cehoslova
cia, Tara 

Galilor 
și Finlanda

Ieri a avut loc la Roma 
tragerea la sorți a grupelor 
campionatului european dc 
fotbal inter-țări. Selecționata 
României face parte din gru
pa I împreună cu echipele 
Cehoslovaciei, Țării Galilor 
și Finlandei. Iată alcătuirea 
celorlalte grupe : grupa a 
Il-a : Bulgaria, Ungaria, Fran
ța. Norvegia; grupa a IlI-a : 
Anglia. Grecia. Elveția. Mal
ta: grupa a IV-a : U.RS.S., 
Irlanda de nord. Spania, Ci
pru; grupa a V-a : Belgia, 
Scoția, Portugalia. Danemar
ca; grupa a Vl-a: Italia, 
Suedia, Austria, Irlanda; 
grupa a VH-a: Iugoslavia, 
R. D. Germană, Olanda. Lu
xemburg; grupa a VllI-a : 
R. F. a Germaniei. Polonia. 
Turcia, Albania. Jocurile din 
cadrul grupelor vor începe 
în luna august 1970. Primele 
clasate în fiecare grupă ser 
califică pentru sferturile de 
finală.

mană.
18.05 Cheia orașului — cmi- 

siunc-concurs pentru ti
neret realizată de Stu
dioul de Televiziune în 
colaborare cu Biroul de 
Turism pentru Tineret 
al C.C. al U.T.C. Parti- 
cipă echipele reprezen
tative ale municipiilor 
Cluj și Te. Mureș. 
Transmisiune de la Tea
trul Național din Cluj. 

19,00 Telejurnalul dc seară.
19,20 Reflector.

martie); LONEA — Minerul : 
Mai periculoase decit bărbații 
(19—22 martir) ; VULCAN : 
La nord prin nord-vest, seriile 
1—H (19-22 martie); LCPENI 
— Cultural : Război și pace, 
seriile III—IV (20—22 martie).

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• Constantin Trifan, Laponi : 

Cererea de retragere a fondu
lui dv. social de 400 lei. ne- 
fiind întemeiată, a fost, respin
să — corespunzător cu preve
derile articolului 8 din Statut 
— de către adunarea generală 
a Cooperativei de credit Vul
can.

Conducerea cooperativei ne 
comunică că sinteți îndreptățit 
a reveni asupra retragerii, îna- 
intîndu-i în acest scop o nouă 
cerere pentru a fi supusă apro
bării în prima adunare gene
rală.0 Un grup de 8 mineri din 
strada Cremenii. Petrila : Cele 
semnalate de dv. redacției au 
fost cercetate dc către condu
cerea întreprinderii dc gospo
dărie locali vă Petroșani care 
ne informează că gardurile în 
cauză necesită mici reparații 
care sint planificate a se exe
cuta în trimestrul II/I970.

Totodată, ni s-a comunicat

Pronosticul nostru la
concursul PRONOSPORT

nr. 12 din 22 martie 1970
Rapid
Crisul 
Dinamo Bacău 
„U" Clui
A.S.A. Tq. Mureș 
Jiul
Caqliari 
Brescia 
Fiorentina
Lanerossi
Lazio
Palermo
Torino

19.35 Muzică ușoară pe 10 
mm.

19,45 Trie enciclopedia.
20.35 O oră cu Alfred Hit 

clicock : „Perdeaua o- 
pacă".

21.25 Anunțuri — publicitate.
21,30 Seară de muzică (Inter

v iziune). Spectacol trans
mis din Sala dc concer
te a Conservatorului 
„Ciprian Porumbcscu" 
din București.

22.05 Telejurnalul de noapte. 
Tclcsport.

22.35 Parada vedetelor.
23,15 închiderea emisiunii.

LOTO
La tragerea din 20 martie 

au fost extrase din urnă ur- 
y mâl oarele numere :

Extragerea l-a : 33 10 31
11 01 3 45 86 71.

Extragerea a IT-a : 24 30
65 43 27 14 60

că țoale casele dc pe strada 
Cremenii au fost reparate in 
anii 1967—1968 cu excepția ce
le: de la nr. 6 care, neccsi- 
tînd o reparație de la fundați© 
pină la acoperiș, trebuie să fie 
evacuată de locatari.
• Gheorghe Bănică, Petro

șani : Conducerea O.C.L. Ali
mentara Petroșani ne face cu
noscut că aprovizionarea maga
zinelor cu apă minerală în tim
pul iernii s-a făcut în condiții 
mai grele din cauză că stocu
rile din depozit s-au epuizai 
fără posibilitatea livrării dc noi 
cantități de la furnizori.

In prezent situația este nor
malizată. reluîndu-se livrările 
de la izvoarele ..Boholt". In a- 
celași timp vor fi reluate livră
rile și de la restul furnizori
lor — Buziaș, Borscc ș. a. asî- 
gurindu-se mai bine aprovizio
narea populației cu apă mine
rală.

— F.C. Arqeș 1
— U.T. Arad 1
— Dinamo București X
— Politehnica lași 1
— Petrolul X
— Steoqul roșu 1
— Verona 1
— Napoli X
— Juventus X
— Boloqna 1
— Internazionale 2
— Bari 1
— Roma 1

DUMINICĂ 22 MARTIE

PROGRAMUL I î

6.05 Concertul dimineții: 7.00 
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
1 cr: 7,15 Ora satului; 7.45 Cin
ice și joc: 8.00 Sumarul presei;
8.10 Ilustrate muz'cale; 9.00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 9.30 A- 
xanpremieră cotidiană: 9.42 Ca
valcada ritmurilor: 11.05 Poșta 
radio; 11,15 Intîlnire eu melodia 
populară și interpretul preferat:
31.50 Cotele apelor Dunării; 
B2.00 De toate pentru toți; 13.00 
Radiojurnal. Sport: 13.15 Melo
diile săptăminii — muzică ușoa
ră; 13.30 Unda veselă; 14.00 Mu
zică ușoară: 14.15 Cine știe ciș- 
tjgă; 14,45 Pagini muzicale ne
muritoare: 15.00 Caravana fan
teziei: 15.55 Sport și muzică: 
88.00 Concert de muzică popu
lară: 18.30 Dezbateri culturale:
18.50 Formația Polanie; 19.00 
Gazeta radio: 19.20 O melodie, 
trei interpreți; 19.30 Săptămâna 
unui meloman; 20.0.5 Tableta de 
seară: 20.10 — 365 dc cîntece;
20.20 Argheziană: 20.2.5 Zece 
melodii preferate; 21.00 Muzi
că do cafe-concert; 21.15 Teatru 
scurt ; -Rodeo' de Valeriu Sîr- 
bu; 21.42 Solista serii — A.nda 
Călugâreanu: 22.00 Radiojurnal:
22.10 Panoramic sportiv: 22.30 
Romanțe; 22.50 Moment poetic: 
23.00 Revista șlagărelor: 0.03— 
5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6:00 Matineu duminical; 7.45 
Radio publicitate; 8.00 Piese in
strumentale; 3.10 Teatru radio
fonic pentru eopii; 9.00 Avan
premieră cotidiană: 9.12 Calei
doscop muzical: 9.45 Cîntece 
p<-ntru copii: 10.00 Opera ri cole 
cinci necunoscute; 10,30 A 7-a 
artă: 11.00 Festival Beethoven; 
13.00 Mozaic muzical: 14.05 Al
bumul vocilor celebre: 14.30 
V-dsuri și tangouri; 15.00 Cintă 
Oîga Stănescu și violonistul Nc- 
JuStan; 15,15 Suita „Carnavalul 
animalelor"; 16,00 Agendă fol
clorică; 16.30 Pagini din opere; 
17,00 Almanah muzica): 18,00 
Rf ’ ista literară radio; 18,30 Ro
manțe: 18,50 Varietăți muzicale; 
20,00 Vă invităm la d;m-: 20,30 
O istorie a muzicii in capodo
pere comentată de Gieorge Bă
lan: 21,20 Dansul continuă: 22.30 
Studioul de poezie; 22,50 Muzi
că ușoară; 23.05 Cantate -i so
nate.

LUNI 23 MARTIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
605—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal: 9,30 Revista 
literară radio; 10.10 Curs de 
opere; 11.05 Radio-Prichindel; 
01.15 Arta clavecinistă de-a lun
gul secolelor: 11.45 Sfatul me
dicului; 11-50 Cotele apelor Du
nării: 12,00 Din muzica popoa

relor; 12,15 Trei melodii, trei 
interpreți; 12,25 Știința la zi;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal; 13.10 Avan
premieră cotidiană: 13,22 Melo
dii de Noru Demetriad; 13,45 
La microfon Florica Ungur și 
clarinetistul Marin Tvașcu; 14,05 
File de poveste; 14,30 Te apăr, 
te laud, te cînt — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,00 Cro
nica muzicală: 15.15 Compozito
rul săptăminii; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-ruticr: 16.20 
Cintă Elisabeta Pavel: 16.30 Re
vista economică; 16,50 Mic al
bum prezentat de corul Madri
gal: 17.05 Antena tineretului;
17.30 Balade și jocuri populare;
18.10 Prezent și viitor in ști
ința agricolă: 18.30 O melodie 
pe adresa dv.: 19,00 Ga
zeta radio: 19.30 Săptămina 
unui meloman; 20.05 Tableta 
de scară: 20,10 — 365 de cîn
tece; 20.20 Argheziană; 20,25 
Solistul serii — Muslim Mago- 
mnev; 20,45 Teatru radiofonic ! 
„Nc-învinsa" de Mihai Stoian; 
22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22,20 Sport; 22.30 
Meridiane melodii; 0.03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Program muzical de di- 
niîneață; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-ruticr: 7.10 Program 
muzical de dimineață (conti
nuare): 8,10 Tot înainte; 8,25 
Mari interpreți; 9,00 Melodii 
populare: 9.10 Curs de limba 
engleză; 9.30 Piese corale: 9,45 
Matineu‘de operă; 10,15 Cara- 

ma fanteziei; 11.10 Cîntece și 
jocuri populare: 1125 Melodii 
lansate pe ecran: 11.46 Muzică 
pakistaneză: 12.03 Avanpremie
ră cotidiană: 12.15 Pagini alese 
din operete: 12,40 Din țările 
socialiste: 13.00 Concert de 
prinz: 13.30 Rampa: 14,03 Cîn
tece dc dragoste și jocuri popu
lare: 14.30 Melodiile anotimpu
rilor: 14.55 Știința la zi: 15.00 
De toate pentru toți; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-ruticr;
16.20 Sonate; 16.55 Sfatul me
dicului; 17.00 Melodii care stră
bat lumea; 17,35 Selecțiuni din 
operetele lui MilJOcker; 18.00 
Viața de concert a Capitalei:
13.30 Curs de limba engleză:
18.50 Varietăți muzicale: 19,30 
O carte De săptămînă: 19.50 
Noapte bună, copii; 20.00 Dix- 
lucrul op. 14 pentru suflători 
de George Enescu: 20.30 Uni
versitatea radio; 20,50 Album 
de madrigale: 21.05 Ora d'sco- 
filului; 22,00 Trio în La major 
pentru pian, vioară și violoncel 
de Valentin Gheorghiu; 22.30 
Paralele lirice: 23,05 Muzica se
colului XX; 23.4:5 Ciclul de pa
tru concerte -Anotimpurileu de 
Antonio Vivaldi

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul T : 5,00: 6.00; 9.00; 10,00; 
11.90; 17.00: 18.00: 20.00: 24.00; 
2.00; 4.00. Programul II : 6,05; 
12.00; 14.00: 21,00; 23,00; 0.55.

MARII 24 MARTIE

PROGRAMUL I :

5.05—6,00 Muzica dimineții; 
6.05—9.30 Muzică și actualități: 
7.00 Radiojurnal: 9.30 Atlas 
cultural; 10,10 Curs de limba 
franceză: 10,30 Radio-școală; 
11.05 Suita pentru orchestră de 
Liviu Ionescu; 11,20 Soliști și 
orchestre dc muzică populară; 
11.45 Sfatul medicului; 11.50 
Cotele apelor Dunării; 12.00 
Valsuri de estradă: 12,25 Știin
ța la zi; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Melodii de Nicolae Kir- 
culcscu; 13,45 Cintă Maria Paș- 
ca și acordeonistul Nicu Costa- 
che: 14,00 Caleidoscop muzical; 
14.40 Radio-publioitate ; 14,50
Jocuri populare: 15.00 Radio- 
școală; 15,25 Compozitorul săp- 
tămînii; 16.00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 16,20 Cintă 
Dumitru Constantin; 16,30 Ce e 
nou în județul nostru. Botoșani 
— martie 1970; 16,50 Fii slăvită 
Românie — cîntece; 17,05 Ra- 
dioenciclopedie pentru tineret;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,10 Radiosimpozion: 18,30 
O melodie pe adresa dv.; 19.00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămina 
unui meloman; 20.05 Tableta de 
seară: 20,10 — 365 de cîntece;
20.25 Zece melodii preferate; 
21,00 Memoria păinintului ro
mânesc; 21,30 Solistul scrii — 
Lill Lindfors; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 22.20 
Sport: 22.30 Concert de seară; 
0,03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II !

6,00 Program muzical de di
mineață: 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 7,10 Pro
gram muzica) dc dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte;
8.25 Mari interpreți; 9,00 La mi
crofon Gheorghe Gigea; 9,10 
Curs dc limba franceză; 9.30 
Compozitorul și cîntecele sale : 
Gheorghe Costinescu; 9,45 File 
din albumul Giuseppe Verdi; 
11,00 Piese alese din fonoteca 
noastră de muzică populară;
11,20 Dansuri din operete; 11.30 
Să cintăm — muzică ușoară: 12.03 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 
Muzică instrumentală: 12.30 E- 
misiunc muzicali! de la Mosco
va: 13.00 Concert dc prinz;
13.30 Radiomagazinul femeilor; 
14.03 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 14.30 Concer
tul nr. 3 op. 47 pentru vioară 
și orchestră de Ludwig Spohr; 
14,5:5 Știința la zi; 15.00 Duete 
din opera -Apus dc soare' de 
Mansi Barberis; 15,30 Muzică 
ușoară: 15,40 Radio-publicitate; 
16,00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier; 16,20 Creația lui 
Paul Constantincscu; 16,55 Sfa
tul modicului; 17,00 Succese 
ieri... succese și azi; 17.35 Emi
siune literară; 18,00 Varietăți 

muzicale; 18,30 Curs de limba 
franceză; 18,50 Varietăți muzi
cale — continuare; 19,30 Edi
ție radiofonică; 19,50 Noapte 
bună, copii; 20,00 Concertul 
'pentru orchestră de Zeno Vșn- 
cea: 20.25 Comandantul dc pio
nieri; 20.40’ Liedul de la Schu
bert la Hugo Wolf: 21,05 l.,i mi
crofon sextetul Victoria; 21,20 A- 
plauze pentru mîine; 22,00 Cu 
Jean-Pierre' Rampal: 22,30 Ca
dran; 22,50 Noi înregistrări; 
23,05 Pianiștii contemporani; 
24,00—1,00 Orchestra N.B.C. di
rijată de Arturo Toscanini.

MIERCURI 25 MARTIE

PROGRAMUL I !

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Viața 
cărților; 10,10 Curs de limba 
germană: 10,30 Vreau să știu; 
11,05 Melodii de Sile Dinicu;
11,20 Sibiu, oraș cu vechi tra
diții corale; 11,45 Sfatul medi

cului; 11,50 Cotele apelor Du
nării; 12,00 înregistrări din 
Concursul și Festivalul interna
țional de muzică ușoară — Bra
șov 1970; 12,25 Știința la zi;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară .și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,22 Folclorul și 
muzica ușoară; 13,45 Formația 
dc cavale din corn. Crîngul, 
jud. Teleorman; 14,00 Caleidos
cop muzical; 14,40 Radio-publi- 
citale; 14,50 Melodii populare; 
15,00 Radio-școală; 15,30 Com
pozitorul săptăminii; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutier;
16.20 Cintă Maria Haiduc și 
Marius Olmazu; 16,30 Consul
tație juridică; 16,40 Uverturi la 
operete; 17,05 Antena tineretu
lui; 17,30 Concert de muzică 
populară; 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămina unui meloman; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
— 365 de cîntece; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Istoria ideilor;
21.20 Cintă formația Petre 
Magdin; 21,30 Moment poetic;
21,35 Solistul serii — Gică Pe
trescu; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Sport;

22.30 Pentru magnetofonul dv.; 
23,00 Concert de muzică ușoa
ră: 0.03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
■ 6.00 Program muzical de di

mineață; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 7,10 Pro
gram muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte;
8.25 Mari interpreți; 9,10 Curs 
de limba germană; 9,30 Piese 
corale; 9,45 Opera ..Pescuitorii 
de perleu de Bizet (fragmente); 
11.00 Doine și jocuri populare;
11.30 Murmurul primăverii — 
muzică de estradă; 12,03 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Con
cert de prinz: 13,04 Noi înre
gistrări; 13,30 Unda veselă; 14,03 
Soliști și formații artistice de 
amatori; 14,30 Muzică ușoară;
14.55 Știința la zi; 15,00 Gale
ria marilor interpreți de opc-ră;
15.30 Cintă Sonia Cruceru; 15,40 
Radio-publicitate ; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
16,20 Actualitatea muzicală;
16.55 Sfatul medicului; 17.00

Iubire, bibelou de porțelan — 
muzică ușoară; 17,35 Lecturi 
paralele; 18,00 Cinci stele in re
cital; 18,30 Curs de limba ger
mană; 18,50 Cinci stele în reci
ta) — continuare; 19,30 Meri
diane lirice; 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Lieduri; 20,15 Tea
tru radiofonic: „Căsătoria“ de 
Gogol; 21.45 Pagini orchestrale 
din opere; 22,00 Concert sim
fonic; 23,05 Discuri rare.

JOI 26 MARTIE

PROGRAMUL I :
5.05—6,00 Muzica dimineții; 

6.05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Odă lim
bii române; 10,10 Curs de 
limba . rusă; 10,30 Forma
ții vocal-instrumentale de mu
zică ușoară; 11,05 Cintă Alin 
Noreanv; 11,15 Din țările socia
liste; Jl,30 Din veacul lui Stradi
varius; 11,45 Sfatul medicului;
11,50 Cotele apelor Dunării; 
12,00 Recital de operă; 12,15 
Melodii; 12,25 Știința la zi;
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,22 Re
cunoașteți interpreții ? muzică 
ușoară; 13,45 Cintă Ileana Con- 
stantinescu; 14,00 Caleidoscop 

muzical: 14,40 Radio-publicitate;
14,50 La microfon Fănică Stă- 
nescu-Românești; 15.00 — 100 de 
legende românești; 15,30 Com
pozitorul săptăminii; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutier;
16.20 Din înregistrările Măriei 
Tănase; 16.30 Ce e nou în jude
țul nostru. Brașov — martie 
1970; 16,50 Mai^mîndră țara 
noastră crește — cîntece; 17.05 
Antena tineretului; 17,30- Con
cert dc muzică populară: 18,10 
Orizont științific; 18,30 O me
lodie pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio: 19,30 Săptămina ți
nui meloman; 20.05 Tableta de 
seară: 20.10 — 365 dc cîntece;
20.20 Argheziană: 20,25 Zece 
melodii preferate: 21,00 Convor
birile de joi; 21,20 Muzică u- 
șoară; 21,30 Moment poetic;
21.35 Solistul serii — Mino Rei- 
tano; 22.00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Sport;
22.30 Romanțe; 22,50 In ritm de 
dans; 23.10 Intîlnire cu Gigi 
Marga; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II !
6,00 Program muzica) de di

mineață: 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier; 7,10 Pro
gram muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte;
8.25 Mari interpreți; 9.00 Or
chestra ansamblului folcloric 
„Ciprian Porumbescu" din Su- 
coava: 9,10 Curs de limba rusă;
9.30 Lucrări corale contempo
rane; 9,45 O primă audiție de 
operă: 10,55 Sonata pentru vi
oară și pian de Liviu Comes;
11.20 Muzică populară; 11.40 
Muzică ușoară: 12,03 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Concert 
de prinz; 13,15 Din cîntecele 
de dragoste ale popoarelor: 13.30 
Cine știe cî.știgă: 14.03 Muzică 
populară; 14,30 Lexiconul com
pozitorilor români: 14,55 Știin
ța la zi; 15.00 Concertul me
lodiilor dc neuitat — muzică 
ușoară; 15,40 Radio-publicitate; 
16,00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier; 16,20 Uvertura ..Man
fred" de Schumann; 16,40 Cro
nica muzicală: 16.55 Sfatul me
dicului; 17,00 Soliști de muzică 
ușoară; 17,35 Dicționar de lite
ratură universală; 18,00 Varie
tăți muzicale; 18,30 Curs de 
limba rusă; 18,50 Varietăți mu
zicale — continuare; 19.30 Arte 
frumoase; 19.50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Concertul corului 
și orchestrei de studio a Radio- 
televiziunii; 22,10 Jazz; 22,30 
Fonoteca de aur; 22,50 Muzică 
corală: 23,05—1.00 Opera secolu
lui nostru.

VINERI 27 MARTIE

PROGRAMUL I t
5.05—6,00 Muzica dimineții; 

6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Ateneu;
110,10 Curs de limba spaniolă;
10.30 Piese clasice în interpre
tări moderne; 11,05 Zece rni- 
nute cu Ricardo del Turco;

11,15 Concertul peptru orches
tră dc coarde de Ion Dumitres
cu; 11,45 Sfatul medicului: 11,50 
Cotele apelor Dunării; 12,00 Din 
muzica popoarelor; 12,15 Muzi
că ușoară; 12,25 Știința la zi;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13.10 Avan
premieră cotidiană; 13,22 Me
lodii de Aure] Giroveanu: 13,45 
La microfon Florica Bradu; 
14,00 Caleidoscop muzical: 14,40 
Radio-publicitate; 14,50 Muzică 
populară: 15.00 Roza vînturilor;
15.25 Compozitorul săptăminii; 
16.00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier; 16.20 Un cîntec și un 
nume drag — muzică populară;
16.30 Tribuna radio; 16,45 Fan
fara reprezentativă a Armatei; 
17,05 Pentru patrie: 17,35 Muzi
că populară; 18.10 Revista e- 
conomică: 18,30 O melodic pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio:
19.30 Săptămina unui meloman; 
20,05 Tableta de seară; 20.10 — 
365 dc cîntece; 20,20 Arghezia
nă; 20.25 Zece melodii prefera
te; 21.00 Atențiune, părinți !;
21,20 Cintă Trio Grigoriu; 21.30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
serii — Harry Belafonte; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Sport: 22.30 Muzică 
de jazz; 23,00 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—3,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,00 Program muzical dc, di

mineață: 7.00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier: 7.10 Pro
gram muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte;
8.25 Mari interpreți; 9,00 Zece 
minute cu clarinetistul Gheor
ghe Motoia: 9.10 Curs de lim
ba spaniolă: 9.30 Corul Filar
monicii „Banatul" din Timișoa
ra; 9.45 Recital de operă: 10.00 
Matineu teatral : „Opt femei" 
de R. Thomas: 11.15 Muzică 
populară: 11.30 Fredonați cu 
noi; 12.03 Avanpremieră coti
diană; 12.15 Concert de prinz:
12.35 Saeculum; 13,00 Concert 
de prinz — continuare: 13.30 
Cartea științifică: 13.40 Sclec- 
țiuni din opereta „Ana Lugo- 
jana" de Filaret Barbu: 14.03 
Cintec și joc; 14.30 Muzică u- 
șoară; 14,55 Știința la zi: 15,00 
Opera pentru toți: 15,30 Cintă 
Norocel Dimitri-u ; 15,40 Radio- 
publicitate; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 16,20 Li
teratura română și arta co
rală: 16,50 Pe teme medicale; 
17,00 Cavalcada ritmurilor; 18,30 
Curs de limba spaniolă; 18.50 
Varietăți muzicale; 19,30 Acasă 
la... Milița Petrașcu: 19.50 Noap
te bună, copii; 20.00 Antologic 
lirică: 22,10 Simfonia variată 
de Marcel Mihalovici; 22.31 
„Compozitorii dedică interpreți- 
lor"; 23,05 Al 5-lea Concurs 
internațional de interpretare 
muzicală „Robert Schumann 
1969" Zwickau — R. D. Ger
mană; 24,00—1,00 Muzică dc ca
meră.

SIMBĂTA 28 MARTIE

PROGRAMUL I i

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Miori
ța; 10,05 Muzică instrumentală;
10.30 Din țările socialiste; 11,05 
Actorii, interpreți de muzică u- 
șoară; 11,20 Simfonii londoneze 
de Haydn: 11,45 Sfatul medi
cului; 11.50 Cotele apelor Du
nării; 12,00 Recital de operă;
12,15 Muzică ușoară; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană: 13.22 Valsul „Dună
rea albastră" de Johann Strauss;
13.30 Radioclub turistic; 13.45 
Publicitate; 14.00 Radioexpcdi- 
ție pionierească: 15.00 De la 3 
la 7. Emisiune de divertisment 
muzical; 16,00 Radiojurnal; 
19.00 Gazeta radio: 19.30 Săp
tămina unui meloman; 20.03 
Tableta de seară; 20,10 — 363 
de cîntece; 20,20 Argheziană;
20.25 Zece melodii preferate; 
21.00 In jurul globului: 21 20 
Trei melodii... trei succese: 21 30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
sorii — Eddie Mitchell: 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22.20 Sport: 22.30 Muz”-ă 
d<* dans; 23.00 Expres melodii; 
9.03—6.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Program muzical de di
mineață: 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier: 7,10 Pro
gram muzical de dimineață 
(continuare); 8.10 Tot înainte;
8.25 Mari interpreți: 9.00 Jo
curi feciorești: 9.10 Noi înre
gistrări ale Corului Radiotele- 
viziunii; 9.35 Muzică de came
ră: 10,05 Radioencicjppedie pen
tru tineret; 10,30 Melodii cele
bre. interpretări de neuitat; 
11,00 Muzică din opera „Cava
leria rusticană" de Mascagni;
11.30 Cu cîntec și ioc pe pla
iurile țării: 12.03 Avanpremie
ră cotidiană: 12.15 Concert de 
prinz: 13.00 Cintă Angela Bu
cii;. Florentin Iosif și violo
nistul Aurel Gorc: 13.30 Duete 
din opere: 14.03 Muzică ușoară;
14.30 Copiii lumii cintă: 14.45 
Recita] do operetă: 15.00 Viața 
de concert a Capitalei; 15.35 
Cintă Maria Storian și Nelu 
Orian: 16.00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier: 16.20 Uvertu
ra „Carnavalul roman" de Hec
tor Berlioz: 17.05 Antena tinc-

17.20 Melodii lăutărești;
17.35 Compozitori interpreți de 
muzică ușoară; 18 00 Varietăți 
muzicalo: 18.30 Odă limbii ro
mâne; 19.00 Varietăți muzicale 
— continuare; 19.30 Bibliotecă 
do poezie românească: 19.50 
Noapte bună, eonii- 20.00 Con
cert simfonic; 22 00 Roman' ';
22.20 Muzică pentru pian: 23 05 
Muzica românească azi: 0.0'?—- 
1.00 Simfonia a 111-a în re mi
nor 'Io Anton Bruckner.


