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Acțiuni voluntare
Femeile muncitoare de 

la Uzina de reparat utilaj 
minier Petroșani au între
prins numeroase acțiuni 
voluntare în cinstea zilei 
de 8 Martie. In secția me 
canică, de exemplu, fie
care femeie muncitoare a 
prestat cîte două ore de 
muncă voluntară la aran 
jatul pisselor, 
mașinilor, 
secției, 
muncit 
acțiuni

curățirea 
înfrumusețarea

Cu mult spor au 
în
tovarășele Ochiș

cadrul acestei

pres- 
prilej 
шип- 

evi-

în celelalte 
uzinei 
dcesț 

ore de 
S-au
asemenea.

luliana, Adoc Floarea, 
Bădău Sabina.

Asemenea acțiuni 
întreprins și 
sectoare ale 
tîndu-se cu 
aproape 200
că voluntară, 
dențiaț, de 
pentru hărnicia șî spiritul 
gospodăresc cu care du 
muncit la amenajarea a- 
telierelor în care lucrea
ză tovarășele Radu Save- 
ta, Borbely Ana, Tănase 
Virginia și altele.

Toate muncitoarele secției — 
cu planul îndeplinit și depășit
întrecerea socialistă 

jbentru o producție spo- 
jfită de fire de mătase de 
calitate superioară a cu- 

1 prins toate femeile munci-' 
toare din secția răsucit a 
întreprinderii „Viscoza' 
Lupeni. In această între
cere, întregul colectiv al 
secției obține realizări de 
seamă. Nici una din mun
citoarele secției nu tămî-

ne sub plan. Tovarășele 
Ghionea Virginia, Bîrcean 
Elisabeta, Raica Veronica, 
Ceaușu Margareta, Tîrcâ 
Paraschiva și alt --ie, pa 
ralel cu depășiri zilnice 
de 
tă, 
că 
ele
calitate.

plan de 15—20 la su- 
se mindresc cu iaptul 
producția realizată de 
este de cea mai bună

in sprijinul muncii minerilor
. Peste 60 d.e femei. lu

crează la S.R.E.V., mun
cind cu multă pricepere 
la rebobinarea și repara
rea motoarelor : electric г 
necesare exploatărilor mi 
niere din Valea Jiului. 
Principalul obiectiv al În
trecerii la care participă 

./toate aceste muncitoare 
tyeste efectuarea la timp și 
de calitate a lucrărilor de 
rebobinare a motoarelor 
electrice.

Tovarășele Șandor Ana 
și Mureșan Maria, cărora 
li s-a încredințat rebobina
rea unor motoare electrice

pentru locomotive subte
rane, se remarcă atit prin 
calitatea lucrărilor, cit și 
prin depășirea planului. 
сЙ15 Ta sută.

Bobinatoarele Ișcpb A- 
lice. Cocotă Maria, Cao- 
ceanu Georgeta, Devian 
Margareta care au lucrat 
la rebobinarea unor mo
toare necesare , utilajelor 
miniere au terminat îna
inte de data fixată lu
crările încredințate, con
tribuind astfel da scurta
rea timpului de redare in 
folosință a utilajelor mi
niere.

Minerii șefi de schimb Pălici Mihai și Moldovan 
Radu din sectorul I al minei Petrila sînt prieteni 
nedespărțiți. La cinematograf, la bibliotecă, peste tot 
sînt împreună. Ei discută despre muncă și viată, 
despre metodele de lucru pe care le folosesc bri
găzile din care fac parte.

IN CLIȘEU: Cei doi prieteni.
------------O-------------

L
Ziua asta aduce cu ea ceva înnoitor. Afară e încă 

zăpadă, dar primăvara e 
lingă tine. In vintui care 
iierberea pe care o auzi 
vitrinele magazinelor care

Alături de oamenii muncii de 
pretutindeni, poporul nostru con
sacră ziua de 8 Martie sărbătoririi. 
Zilei Internaționale a Femeilor, zi 
de trecere in revistă a luptei fe
meilor din întreaga lume pentru 
progresul omenirii, pentru viața 
și fericirea copiilor lor, pentru tri
umful cauzei nobile a păcii.

Femeile din patria noastră sînt 
mindre de faptul că alături de toți 
cei care muncesc sărbătoresc ziua 
de 8 Martie în condițiile luptei 
pline de abnegație a întregului 
popor, desîășurată sub; conducerea 
partidului, pentru desăvirșirea con
strucției socialismului. . Eliberate 
pentru totdeauna de exploatare 
bucurindu-se de drepturi și liber
tăți depline, chemate să-și aduca 
marea lor contribuție la făurirea 
mărețului edificiu al socialismului, 
femeile din patria noastră au de
venit o uriașă forță în lupta pen
tru înflorirea patriei, pentru bună
starea întregului nostru popor. Nu 
există domeniu de activitate în 
care iemeiie să nu se afirme prin 
muncă perseverentă și creatoare 
pentru înfăptuirea programului de- 
săvîrșirii construcției socialiste e- 
laborat de cel de-al Ш-lea Con
gres al P.M.R. In uzine și fabrici, 
în gospodăriile agricole colective, 
in instituțiile de învățămînt, in 
spitale și policlinici, milioane de 
femei și-au cucerit stima și apre
cierea pentru contribuția pe care 
o aduc la dezvoltarea economiei 
naționale, la înflorirea științei și 
culturii, la apărarea sănătății celor 
ce muncesc. Numeroase femei din 
Valea 
gistele 
ca de
Nyika

S.R.E. Vuican, textllistele 
lescu Maria, Dorotzi Cizela, Rusu 
Ema, Berchez Maria de la Viscoza 
Lupeni, învățătoarele și profesoa
rele Felea Rozalia, Florea Fibia, 
Barbu Maria, medicii Popa Teodo- 

. ra, Ravasz Irina sînt? cunoscute
pentru succesele importante pe
care le obțin în munca lor de zi 
cu zi, pentru înalta răspundere de 
care dau dovadă față de îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

De neprețuit este aportul pe ca
re femeile îl aduc la gospodărirea 
treburilor obștești, la înflorirea lo-

spiritul qospodă- 
le caracterizează, mun- 

gospodinele Văii Jiului, 
de comitetele de femei, 
nenumărate acțiuni pen-

calităților noastre în plină Înnoire 
Cu pasiunea și 
resc care 
citoarele,

. mobilizate 
au inițiat
tru crearea de zone verzi, pentru 
curățirea și înfrumusețarea străzi
lor și a noilor cartiere,' pentru păs
trarea și folosirea în congițiuni 
bune a noilor blocuri de locuințe 
al căror număr sporește an de an 

o
nostru 
cărora 
nostru
încredere
ale sfaturilor

importantă 
socialist 
oamenii 
carboni- 

ale-

comunismului 
femeile-mame 

în

pe aproape. O simți aici 
nu mai e de ioc tăios, 
in sevele copacilor, ori 
se gătesc de sezon.

Ai putea spune că primăvaia începe 
ceasta a lor.

A mameloi, a soțiilor, a surorilor, sau 
noastre. De ziua asta cauți cadoul care

cu ziua

in 
in

a-

a dubiteior 
să fie cel 

mai frumos și cei mai sugestiv. Cauți, cauți și nimic 
nu le mulțumește. Nici cuvintele pe care ai vrea să 
le spui și cate oleacă de la inimă nu ți se par destul 
de frumoase pentru ca să aduci, in această zi, pri
nosul 
soră, 
toate 
ceva
ii e - comun 
femeie să seri 
care mânuiește 
siringa ori războiul de țesut ? Despre iemeia care,
aplecată asupra cărții caută să dezlege tainele 

științei, dezmințind pentru totdeauna concepția că fe
meia e bună doar „la cratiță?" 
meia care prinde in mina ei

tău de recunoștință ce.ei care iți este 
ori tovarășă de viată. Ai vrea sd spui 
iemeiie cite ceva frumos, 
aparte și ceva comun.

omului nostru 
reporterule ? 
cu pricepere

Fiecare are 
Și acest ceva 
nou. Despre 
Să seri despic 
strungui

mamă 
despre 
în ea 
comun 

care 
iemeia

ori rcib'oteza,

Roade bogate în întrecerea 
minerilor Văii Jiului

Aproape 9 000 tone 
ce cărbune în plus
De multă vrenre secto 

rul III al minei Lupeni 
este nelipsit de pe panoul 
sectoarelor fruntașe de la 
această exploatare. Mine
rii de aici s-au remarcat 
și în luna februarie prin 
depășirea planului cu 3 500 
tone de cărbune cocsiti- 
cabil. Obținerea acestui 
spor de producție este 
meritul tuturor brigăzilor 
miniere din sector care 
și-au îndeplinit sarcinile 
de plan. Cuvinte de laudă 
merită în special brigă
zile de frontaliști condu
se de Petre Constantin și 
Ghioancă Sabin care au 
extras din abataje 2 400 
tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Randa
mentele realizate de cele 
două brigăzi sînt cu peste 
o tonă de cărbune mai 
mari decît cele planifica
te. In primele 5 zile din 
luna martie nrinerli secto 
rului III au, adăugat la 
realizările anterioare încă 
463 tone de cărbune pes
te plan.

De la începutul anului, 
colectivul sectorului III 
de la Lupeni a livrat in 
plus aproape 9 000 tona

de cărbune cocsificabil. 
Rezultatul obținut demons
trează cu prisosință hăr
nicia și priceperea de 
care dau dovadă în mun
că minerii și tehnicienii 
acestui important sector 
al minei Lupeni.

Colectivul minei Vulcan 
se afirmă

Jiului, între care metalur- 
Ochiș Iul-iana, Zamora Blan- 
la U.R.U.M.P., bobinatoarele
Silvia, Iacob Alice de la

Stăicu-

©

Fruntași în lupta 
pentru calitate

La exploatarea minieră 
Lonea minerii desfășoară 
o vie activitate în dome
niul îmbunătățirii continue 
a calității cărbunelui. Ca 
urmare a aplicării pe sca
ră tot mai largă a meto
dei pușcării selective și a 
alegerii șistului vizibil in 
abataje și la puncte’e oe 
încărcare, procentul de 
cenușă din cărbunele ex- 
tias de minerii loneui în 
prmele zile ale luni' mar 
tie a scăzut cu 1,6 la sută 

față de cel planificat.
Și minerii de la Lu

peni au obținut realizări 
frumoase în lupta pen
tru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras. Du
pă cum am fost informați, 
producția dată de minerii 
de la Lupeni în luna cu
rentă are un conținut de 
cenușă cu 0,3 Ha sută mai 
mic decît cel planificat.

au 
minerii 

la Vul- 
afirmare 
celelal-

de 
de 
cu

miniere din 
Punerea în 
noi abataje

și materiale 
colectivului 

dea în acest

Primele 5 zile de mun
că din luna martie 
constituit pentru 
șî tehnicienii 
can un prilej 
în întrecerea 
te exploatări 
Valea Jiului, 
exploatare a
frontale ca șî îmbunătă
țirea aprovizionării bri
găzilor miniere cu vago 
nete goale 
au permis 
de aici să
timp peste plan 838 tone 
de cărbune. Demn de re
levat este aportul adus 
de către colectivul sec
torului IV în dobindirea 
acestui rezultat. Pe baza 
creșterii productivității 
muncii cu 9,3 la sută mi
nerii din sector au extras 
peste planul primelor 5 
zile ale lunii martie o în
semnată cantitate de ,căr- 

■ bune. In abatajele în care 
lucrează brigăzile mineri
lor Tucaciuc Mihai
Hunyadi Ioan din i 
sector s-au 
damente de 
cărbune pe

obținut 
peste 6 
post.

i Si
acest
ran- 
tone

S-au să seri despre fc- 
mina micuță a copilu

lui ajutîndu-1 să 
cunoască pentru 
prima oară ^mira
colul" .ascuns in 
ceste semne care 
se cheamă litere ? 
Grea problemă I 
Dar astăzi se spun 
cuvinte irumoase 
despre toate iemei
ie. Așa dar, de 

8 ziua aceasta, feliei- . 
8 țări și. succes tutu

ror femeilor noas
tre I

Petro- 
meca- 
cu to- 
anului

t
I
I

și care reprezintă 
bogăție a statului 
Numeroase femei, 
muncii din bazinul 
fer le-au acordat 
gindu-le deputate
populare, sepregătesc ca odată cu 
venirea primăverii să organizeze, 
Împreună cu gospodinele, cu so
țiile minerilor și muncitorilor, noi 
.acțiuni pentru înfrumusețarea stră
zilor și cartierelor,, pentru buna 
întreținere a -spațiului. locativ.

Deosebit de mare este; răspun
derea ce revine femeilor, în cali
tate de mame, pentru creșterea ti
nerei generații. Animate de năzu
ința firească de a asigura copiilor 
Ici un viitor fericit, de a-i forma 
împreună cu școala, cu organiza
ția de pionieri, constructori activi 
ai socialismului și 
în patria noastră,
îndeplinesc un rol important 
educarea tinerel generații. Partici- 
pînd în număr mare la cercurile 
de citit organizate de comisiile de 
femei, la lectoratele pentru părinți 
din cadrul școlilor, femeile mame 
se preocupă cu tot mal multă com
petență de educarea copiilor lor 
în spiritul înaintatelor idei ale so
cialismului, îi îndeamnă să învețe 
cu stăruință pentru a deveni oa
meni cu o înaltă pregătire, cu un 
bogat orizont cultural, bine pregă
tiți pentru muncă, pentru viață.

Luind parte activă la întreaga 
viață economică, politică și cultu
rală a țării, punîndu-și toate for
țele în slujba operei de făurire a 
vieții noi spre care ne călăuzește 
partidul; preocupate fntr-un înalt 
grad de viața și fericita copiilor 
lor, femeile din patria noastră se 
manifestă alături de femeile din 
celelalte țări socialiste și din în
treaga lume, ca o importantă for
ță în lupta pentru apărarea cauzei 
păcii. Apărarea păcii, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, apli
carea cu consecvență pe plan in
ternațional a principiilor- leniniste 
ale coexistenței pașnice se bucură 
de sprijinul ferm al femeilor din 
patria noastră, In numele celor ce 
le sînt 
noastră 
politica 
movată
partid și guvern, iau parte activă 
la acțiunile de mare amploare or
ganizate pe plan internațional de 
F.D.I.F. pentru apărarea păcii,. pen
tru demascarea și izolarea 
rilor agresive.

Cu prilejul zilei de 8 
femeile din patria ' noastră 
afirmă voința de a-și spori
tenit contribuția la înfăptuirea sar
cinilor desăvirșirii construcției so
cialismului, hotărîrea de a întări 
unitatea cu femeile din întreaga 
lume în lupta nobilă pentru pace, 
democrație și progres' social.

dragi, femeile din țara 
sprijină din toată inima 
de pace și colaborare pro- 
pe plan internațional de

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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325 Ш№1 и шаі sporit
Remprcarea trenurilor fu tonaj 

sporit a devenit un obiectiv pri
mordial în muncă pentru mecanicii 
și fochiștii Depoului C.F.R. 
șani. Zilnic lot mai multi 
nici cer să remorce, trenuri 
naj sporit De la începutul
și pînă în prezent mecanicii din 
depoul Petroșani au remorcat 325 
trenuri cu tonaj, sporit. Tonajul 
remorcat în plus șe ridică la 
40 000 tone. S-au economisit pe a- 
ceastă cale 20 de locomotive pe 
distanța Petroșani — Simeria și 
retur.

Printre cei ce au remorcat tona
je mai mari se numără mecanicul 
luțălău Victor care, ajutat de ti
nerii Osăroiu Gheorghe și Costea 
Emil, a remorcat trenul 2673 cu 
un tonaj de 1992 tone.

cercu-

Martie, 
își re- 
necon-

Depanatoarele Crețu Ana, Mareș Ana, Preda Dumitra șl Dănuț Margareta, din cli
șeu, sînt doar cîteva din harnicele muncitoare ale Viscozei Lupeni, care în cinstea 
zilei de 8 Martie au produs peste plan cîte 20—30 kg. fire de mătase de calitate 
superioară.
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raionului (orașului), iar în 
a treia geo- 

regiunij. 
număr de

Unele aspecte privind predarea 
geografiei la

Geografia ca obiect de învăță- 
mînt în școală, ajută la cunoaște

rea mediului < geografic, la forma
rea concepției materialist dialecti
ce despre lume.

In programa școlii de 8 ani, stu
diul geografiei începe din clasa a 
III-a. In această clasă se studiază 
geografia locului natal, formele de 
relief, apele curgătoare și stătă
toare, semnele convenționale etc. 
In partea a doua se studiază geo
grafia 
partea 
grafia 
Un
15 ore sint pre
văzute pentru ex
cursii.

Acesta ar fi planul și programa 
de învățămlnt care trebuie respec
tate în întregime de către cadrele 
didactice.

In cele de mai jos, mi-am pro
pus să redau cîteva din constată
rile de pe teren. Mă voi opri 
mai mult asupra unor lipsuri care 
le-am constatat întrucît neînlătu- 
rarea lor la timp poate dăuna se
rios procesului instructiv-educativ 
din școală.

Cele mai mari lipsuri constatate 
privesc întocmirea planurilor ca
lendaristice. Sînt o serie de cadre 
didactice care, nerespectlnd pro
grama școlară, au întocmit planu
rile calendaristice după manual. 
Dar nici măcar de indicațiile ma
nualului nu au ținut întrutotul 
cont. Bunăoară la școlile din Le
nea, Vulcan, Petrila ș. a. s-au pre
dat multe cunoștințe despre raioa
nele Brad, Hațeg, Sebeș etc. și ca
re de fapt nu erau prevăzute în 
programă, lucru ce a dus la supra
încărcarea elevilor. Ori folosind ore
le afectate pentru predarea geogra
fiei Văii Jiului pentru alte lecții, 
neprevăzute în programă, elevii nu 
vor mai avea prilejul să cunoască 
și să adîncească cunoștințele des
pre geografia Tocului natal.

Astfel de lipsuri am constatat 
la Școala de 8 ani Lonea, Școala 
medie de 8 ani Vulcan, nr. 2 și 3 
Lupeni și la unele școli de 4 ani. 
Curios este faptul că nici tovară
șii directori din aceste școli nu au 
observat acest lucru, deși au pus 
viza pe planurile calendaristice.

Tot la școlile de mai sus, nu 
se respectă nici orele prevăzute 
în programă pentru excursii geo
grafice și vizite.
faptul 
lor și 
capătă 
vie și
nomenelor studiate. Totuși aceste

intuitiv 
lecții.

geografie

r
cordă multă atenție învățăturii 
o dovedesc netele de 9 și 10 
din catalog, iar că e disciplinat 
și vine lntr-о ținută exemplară 
la școală, o confirmă faptul că

Elevul Cenaru Mircea de la 
Școala de 8 ani Petrila e in pri
mul an de școală, in clasa I-a. 
Dar de la inceput el s-a dovedit 
sirguincios la învățătură. Că a-

colegii lui l-au ales responsabi- i 
Iul cercului sanitar.

IN CLIȘEU: Elevul Cenaru 
Mlrcea în dasă după executarea 
controlului sanitar de dimineață.

sînt neglijate de 
didactice sau se

vizite și excursii 
către unele cadre 
efeetuiază cu totul în altă parte 
decît unde sînt indicate.

Aceste neajunsuri trebuie ime
diat remediate, în sensul de a tre
ce la refacerea planurilor calen
daristice pe baza programei șco
lare. Directorii de școli trebuie să 
verifice cu atenție aceste planuri, 
să urmărească mai îndeaproape 
prin vizite mai dese Ia clasă, pre
darea acestui

Din carnetul 
inspectorului

Este cunoscut 
că prin organizarea vizite- 
excursiilor geografice elevii 
cunoștințe prin perceperea 
directă a obiectelor și fe-

obiect, folosirea și 
confecționarea ma
terialului 
la aceste

Față 
trecuti 

lipsa de manuale de
pentru clasa a Ш-a, s-au intîm- 
pinat unele greutăți, acum avem 
un manual al regiunii Hunedoara 
destui de bun, cu puține greșeli. 
Cu ajutorul acestui manual, ca
drele didactice care predau la cla
sele a Ш-a, pot preda lecții mai 
concise, mai accesibile elevilor de 
clasa a III-a.

Pe lingă folosirea manualului, 
în cadrul lecțiilor de geografie se 
folosește în mod obligatoriu harta. 
La această clasă sînt necesare mai 
multe hărți. Așa de pildă, la lec
țiile despre planul orașului sau al 
satului, învățătorul trebuie să con
fecționeze aceste planuri sub for
mă de planșe și să le folosească 
ca material intuitiv. La „forme de 
relief" 
sească 
nată 
ghips.

Sint
preocupare serioasă, 
confecționării și folosirii 
lului intuitiv la lecțiile 
grafie din clasele a III-a cum ar fi
școlile nr. 1, 2, 4 și 5 din Petro
șani, nr. 1 și 2 Lupenî, Școala de 
8 ani Paroșeni și altele. O preocu
pare mai slabă în privința aceasta 
am constatat la Școala medie Vul
can și în general la 
ani.

Orele de geografie 
minunat pentru a
In mod concret schimbările ce 
avut loc în tara noastră după 
August 1944, în comparație cu 

supe-

O zi de neuitat

este necesar să se folo- 
o hartă în relief confecțio- 

din plastelină, argilă sau

unele școli unde 
în

există o 
direcția 

materia- 
de geo-

Pionierii din detașamentul nr. 3 
de la Școala de 8 ani din Iscroni 
așteptau cu nerăbdare deschiderea 
adunării festive. Un grup de fete 
a prins să fredoneze cîntecul pio
nieresc „Azi e zi de sărbătoare".

Era cu adevărat sărbătoare. Trei 
colegi de-ai lor, elevi fruntași la 
învățătură și disciplină 
а V-a В urmau să fie 
organizația de pionieri, 
elevi așteptau plini de 
și emoție. Ceremonialul
de deschidere a adunării a înce
put.

Apoi, pionierii au discutat 
rind despre fiecare din cei
colegi ai lor și i-au primit în una
nimitate în rîndurile organizației 
de

CLASA A V-A A

școlile de 4

sînt un pri- 
arăta elevj-lej 

lor 
au 
23
situația anterioră, arătînd 
rioritatea sistemului nostru socia
list față de cel capitalist, contri
buind astfel la educarea patriotis
mului soeialist și a mîndriei na
ționale.

FERENCZY MIHAI, 
inspector, secția de învățămlnt 
a Sfatului popular orășenesc 

Petroșani

O carte de îndrumare pentru profesorii de literatura

t»

din clasa 
primiți în 

Cei trei 
nerăbdare 
pionieresc

pe 
trei

pionieri. Astfel, detașamentul 
3 a devenit mai puternic. Cei 
noi pionieri s-au angajat să 

mereu exemple la învățătură

nr.
trei
fie
și in comportare.

In drum spre casă, ei spuneau 
cu mindrie colegilor :

— A fost o zi minunată din 
viața noastră. N-o vom uita niai- 
odată,

CORNEA T1TU 
corespondent

Probleme metodice ale predării tîterafurîi"
In predarea literaturii romîne, 

școala a obținut în ultimii ani 
realizări importante datorită atît 
fundamentării marxist-leniniste a 
științei literaturii cit și creșterii 
pregătirii profesionale a cadrelor 
noastre didactice, îmbunătățirii me
todelor de predare șî valorificare 
a cunoștințelor.

îmbunătățite an de an, progra
mele și manualele școlare de teo- 
îie și Istoria literaturii au contri
buit la justa orientare a procesu
lui de predare și la pregătirea din 
ce în ce mai bună a elevilor.

Se simțea însă nevoia unor în
drumări metodice mai complete a 
procesului predării literaturii de
oarece din 1950 — cînd a apărut 
„Metodica predării literaturii ro* 
mine Ia clasele 
astăzi, în acest 
publicate decît lucruri privind as
pecte restrînse 
raturii.

Zilele trecute, in vitrinele libră
riilor a apărut lucrarea „Probleme 
metodice ale predării literaturii" 
editată de către Ministerul Invăță- 
mîntului și Institutul de științe pe-

dagogice, lucrare care satisface in 
mare parte exigențele din ce in ce 
mai mari privind felul cum trebuie 
predată literatura in școală.

îmbunătățirile aduse programe
lor școlare, studiile apărute în do
meniul științei literaturii, ca și re
zultatele pozitive obținute in școli,

V—XI" — și pînă 
domeniu n-au fost

ale predării lite-

privind pregătirea 
două părți mai mari 
principalelor etape 

literaturii: lectura li-

au permis editarea acestei lucrări 
ample.

Lucrarea cuprinde, in afara unui 
scurt capitol 
profesională, 
corespunzînd 
ale studiului
terară și studiul științei literaturii 
(teoria literaturii și Istoria litera
turii romine) ultima parte fiind 
consacrată formelor pe care le ia 
activitatea de cunoaștere a litera
turii în afara clasei și școlii.

In partea privitoare la lectura 
literară s-a dat o pondere deose-

bită activităților de cultivare a ex
primării orale și scrise a elevilor, 
preocupare de căpetenie a școlii 
elementare.

In partea a doua și în partea 
a treia s-a pus accent pe redarea 
metodicii predării literaturii pe ba
za concepției estetice marxist-leni- 
niste. Toate capitolele urmăresc 
cu atenție problemele educative ale 
studiului literaturii, formarea și 
dezvoltarea Ja elevi a sentimente
lor și convingerilor morale care 
caracterizează pe omul nou, dra
gostea pentru patria socialistă, pen
tru partid.

Lucrarea cuprinde — în cea mai 
mare parte — rezultatele activită
ții practice din școli și ale unor 
cercetări întreprinse de Institutul 
de științe pedagogice, pe bază de 
observații și experiment. Ea se în
cheie cu recomandarea unor pla
nuri de lecții model.

Lucrarea este de un real folos 
profesorilor de literatură care au 
astfel la îndemînă un îndreptar 
prețios care, combinat cu expe
riența personală, va duce la ob
ținerea de rezultate bune.

l Sunetul prelung ăl clopoțelului 
) anunțase sfîrșitul unei noi ore de 
1 curs. Curtea mare a Școlii de H 

ani din Aninoasa a fost inundată 
it de larma elevilor ieșiți in recrea- 
< ție. Pe oglinda lucie a unei Ușii 
j de gheață, o mulțime de copii își 
j așteptau rîndul pentru... lansare. 
) Gerul aspru ie schimbase cuioa- 
} rea obrajilor cu aceea a crava- 
? telor purpurii ce le fluturau la git 
l In clase era liniște. Numai In- 

tr-una, într-a V-a A, trei pionieri 
stăteau de vorbă supărați. Erau 

(> Șimo Ecaterlna, responsabila cla- 
f sei. Pop Viorel și Ioanăș Maria, 
? președinții celor două grupe de 
(. pionieri din clasa lor. Discutau 
ч aprins...
•j — Nu, nu se poate — spuse 
') deodată Teri. Trebuie să stăm 
) neapărat de vorbă cu ei. Și asta 
) chiar acum. Dacă învăță bine in- 
’) totdeauna și sint disciplinați, a- 
> lunci să fie și ordonați întotdea- 
[ una. Sd nu ne știrbească prestigiul 
r clasei. Drapelul trebuie să 
L colo unde stă асшп, pe 
І noastră.

Maria era mai calmă. 
) să-și domolească colega. 
j — Lasă, Teri, nu mai . 
t rată. Doar știi că atît loșca, cil 
! și Nelu și Zeno sint elevi buni și 
> disciplinați. E adevărat că au gre- 
) șit astăzi, dar sînt sigură că pe 
) viitor n-o să se mai înt împle.
[ — Bine, Maria, dar trebuie sa
’ stăm de vorbă cu ei așa... ca în- 

’! tre colegi. De ce să nu le-o spu- 
( nem ?
> După un timp, în clasă intra 
> elevii Lucaci 
? și Șteiănescu

in piept. Se 
( suparăți. Din 
\ V-a A, care

10 puncte prețioase. $i de ce î £a 
controlul de dimineață efectuat de 
comisia de Învățători din școală, 
elevului Lucaci losii i-a lipsit un 
nasture de la haină, iar elevii Ti
vodar loan și Ștefănescu Zeno 
nu au avut la ei dârnetele Йе 
note. S-ar părea că nu-i nimic 
grav in toate acestea, că... se mai 
intîmplă. Da, e adevărat. Dar re
gulamentul Întrecerii între clase 
prevede și aceste lucruri... mărun
te.

Este o inițiativă lăudabilă. In 
ielul acesta, obiectivele Întrecerii 
contribuie la stimularea intere
sului pentru Învățătură al elevi
lor, la dezvoltarea simțului lor 
gospodăresc. Ei se străduiesc 
de zi să Învețe cit mai bine, 
fie cit mai disciplinați, să 
poarte cit mai ordonați atit 
scoală cit și in afara ei.

In discuția avut au colectivul 
clasei, cei trei elevi și-au recunos
cut greșeala.

— Uite, Teri, vă promit că ase 
menea lucruri nu 
peta — a spus 
drept că nici nu 
dimineață că Îmi
ture de la haină, că nu veneam * 
așa la școală. Maică-mea nu m-ar * 
fi lăsat.

Intr-adevăr, cei trei pionieri din j 
clasa a V-a A ca și alți colegi j 
ai lor' șint elevi buni. Dar in < 
ziua aceea au dat greș. Desigur < 
că le părea rău. Dar exigența со- ’ 
lectivulur clasei nu le-a trecut ] 
cu vederea lipsurile. Ei sint ho- ( 
tărîți cu toții să 
comporte in așa 
lor să se mențină 
fruntea Întrecerii 
se din școală. Drapelul roșu de 
pe catedră ie sporește încrederea 
in torta юг. De aceea, clasa a 
V-a nu se lasă.

D. GHIONEA

zi 
sd 
se
In

r

stea a- 
catedra

încerca

ii supa ■

losli, Tivodar loan '
Zeno. Țineau capui 

vedea că și ei erau 
cauza lor, clasa a 
define de mai mul-

timp drapelul de clasă fruntașă 
pe școală in Întrecerea cu cele
lalte clase, pierduse In ziua aceea

se vor mai re
ieșea. Vă spun 
am observat azi 
lipsește un nas-

Consfătuire
Recent, la Școala de 8 ani dtn 

Petrila a avut loc o consfătuire în
tre conducerea școlii, cadrela di
dactice și peste 50 de părinți. In 
cadrul consfătuirii, tovarășa învă
țătoare Tolomei Victoria a. sxpus 
un referat privind educarea ele
vilor în spiritul patriotismului so
cialist și al dragostei față de pa 
trie. De asemenea, referatul a 
scos în evidență rezultatele îmbu
curătoare obținute de elevi in tri
mestrul II al anului școlar cuTant. 
față de cele din primul trimestru.

invețe și să se 
iei, incit clasa 
in continuare in 
cu celelalte cla-

cu părinții
Ca exemple pozitive în această 
privință au fost citați elevii Ne- 
grilă Aurelia, Stupu Carmen. Dră- 
gănescu Mihai. Tuțuian Dorina și 
alții .

Astfel de consfătuiri cu părinții 
se organizează periodic la Școala 
de 8 ani din Petrila. Eficacitatea 
lor se reflectă în îmbunătățirea 
situației la învățătură a elevilor 
și în comportarea lor mai bună 
în școală și în afara școlii.

GAlNA PETRU 
corespondent
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O 
Și 
Eu 
In

floare-ți dau de ziua ta 
un buchet din jerba ii 
luna de-aș avea-o în i 
dar ți-aș da-o mamă b

Dar 
Și-n 
Iar 
Azi

DOOOOOOOOOOOOO

ascultător, m-ai învățat să fiuCuminte și
La școală m-ai uimis să-nvăt. să scriu 
Și sfaturi tu tni*ai dat mereu
De aceea mi te port în gîndul meu.

anii au trecut măicuța mea
părul tău au prins să zb urde fulgi de nea 
copilașul tău, micuț de ieri
are 20 de primăveri

E mare, dar nu te-a uitat 
Și-ți mulțumește pentru sfatul dat 
De aceea azi, de ziua ta, 
Primește-n dar măicuța mea,

Un
Senin precum sînt ochii tăi,

buchețel de ghiocei

CONSTANTIN COTOȘPAN

Preocupări după orele de muncă
La înfrumusețarea 

cartierului

de

— Ce faci 
timpul liber ?

Cu această 
trebare i 
dresat 
SeprOdi 
meeanic 
filtru de 
S.R.E. Vulcan.

— După orele 
pot faee multe... ! 

gospodărești ?
cartier sînt multe de 

făcut. Muncind în cadrul comisiei 
de femei de pe strada 30 Decem
brie din Vulcan ne-am ocupat in
tens de mobilizarea femeilor la 
înfrumusețarea cartierului. Rezul
tatul ? Strada 30 Decembrie a de
venit eea mai frumoasă din car
tier.

lucru se
— Treburi
— Da. In

îfi

în-
a-ne-am 

tovarășei 
Rozalia, 
la un 

! ulei în

Muncitoare și elevă
— Ceeilia, 

bește-te, să 
întîrziem.

gră- 
nu

In drum spre
\ școală, bobinatoa-

Coșuță Ceci- 
elevă seralietă 
clasa a Xl-a. 
seralist și el,

rea 
lia, 
în 

împreună cu soțul,
s-au întîlnit cu Iliescu Georgeta, 
Lungulescu Maria, Bălan Rozalia și 
alte seraliste. Intre colegi a înce
put o discuție aprinsă despre pre
gătirea examenului de maturitate 
care-i așteaptă după terminarea 
clasei a Xl-a.

Cifre grăitoare
In întreprinderile și instituțiile 

din Valea Jiului lucrează: 
inginere și tehniciene 
laborante 
medici femei 
profesoare, învățătoare 
educatoare 
surori medicale 
artiste de teatru 
bibliotecare

— Nu-i ușor să fii muncitoare 
fruntașă în producție, gospodină și 
seralistă — își zicea tînărul Co
șuță privind cu admirație chipul 
soției sale.

Mama.
Munteanu Emi

lia intră în bucă
tărie unde o găsi 
pe mama ei.

— Vai, mămică, 
nu mi-am închi
puit vreodată că 
așa de grea să fi

viața femeilor în trecut. Am 
„Mama"

fost
terminat de citit romanul 
de M. Gorki. Alta e viata noastră 
acum. Munca ne este prețuită, ne 
bucurăm de drepturi și libertăți 
depline, de care voi, mamele noas
tre, n-ati avut parte.

Pasiune 
pentru

*

s\

handbal
O eameră în

tr-un cămin de
tineret. Două fete
stau la masă. Una
scrie ceva.

— Nuța, ai de 
gind să stai toată 
după-amiaza în 

casă scriind versuri ? Eu eare cre
deam că o să mergem să vedem 
pe cind reluăm antrenamentele la 
handbal...

Tenchiu Georgeta închise caie
tul, se ridică și spuse :

— Dacă-i vorba de handbal, 
mîn un 
începem

a- 
pic versurile. E timpul să 
pregătirile...

☆

făcut cunoștință cu preo- 
cîtorva muncitoare de la 

din

Tinăra Merciu Elena este cunoscută nu numai de colectivul secției lămpărie din care iace parte, 
ci și de toți oamenii* muncii din orașul Petrila. Nu odată candidata de partid Merciu Elena a apărut 
pe scena clubului unde, acompaniată de vioară sau acordeon, a interpretat pentru mineri cintece popu
lare romînești. Dar Merciu Elena este fruntașă și în activitatea profesională. In secția lămpărie a minei 
Petrila depune aceeași străduință pentru repararea și întreținerea corectă a lămpilor de mină.

IN CLIȘEU: Merciu Elena în timpul lucrului.

De la seînteie 
la flacără

îl vom duce la în-

cuvînt tovarășa Mo- 
una din depănătoa-

Consfătuirea de producție a co
lectivului secției a Ш-a de la Vis
coza Lupeni era în toi. Printre cei 
înseriși la cuvint se număra și 
muncitoarea membră de partid 
Ceauș Margareta.

— Sprijinim inițiativa filatoare
lor veghind asupra calității fire
lor, sarcină trasată de partid. Ne 
angajăm să aplicăm inițiativa „La 
o mie kilograme fire răsucite, nici 
un gram rebut". Cu hotărîrea 
noastră nestrămutată și cu spriji
nul maiștrilor — Vasiu Ema, Ko- 
relus Irina, Maghiar Susana — pre
cum și a echipelor de întreținere 
angajamentul 
deplin ire.

A urmat la 
ga Veronica, 
rele fruntașe.

— Să aplicăm și noi inițiativa: 
„La o mie kg. fire, nici un re
but", pentru ca toate sculurile de
pănate și legate de noi să treacă 
cu succes examenul exigent al con
trolului de calitate.

Acestea au fost seînteile care au 
aprins flacăra întrecerii pentru îm
bunătățirea ealității firelor. Oglin
dite prin graiul cifrelor, rezulta
tele aplicării valoroasei initiative 
sînt următoarele :

Din totalul de fire produse în 
acest an, 61,6 Ia sută au fost de 
calitate superioară, extra plus pri
ma. S-a produs peste plan 
ne de 2000 kg. fire de 
Toate angajamentele luate 
duse la îndeplinire și nici
citoare nu a rămas în afara în
trecerii.

mai bi- 
mătase. 
au fost 
o mun-

MEDICUL CHITA MARIA
Anul 1955. O zi mohorîtă de 

toamnă. In Petrila, oamenii au a- 
flat că la policlinica din oraș a 
venit de pe băncile facultății din 
Cluj un nou medic stomatolog; 
Chita Maria. Unii vorbeau despre 
ea neîncrezători, deoarece mai cu
noscuseră un medic 
Petrila, însă după 
cîteva luni de la 
sosire, a căutat o 
altă policlinică în- 
tr-un 
mare.

încă 
sirii la 
medicul Chita Ma
ria a dovedit 
dorește să 
nească la o mun
că îndelungată cu 
întregul ei elan 
și cu dorința de a 
cîștiga încrederea 
minerilor.

. felului ei 
de a se 
de oameni, 
ales priceperii și eforturilor depu
se pentru vindecarea bolnavilor, 
și-a atras stima și respectul atît 
a locuitorilor orașului cît și a în
tregului colectiv al policlinicii.

Dar cum să nu stimezi un 
die cum este tovarășa Chita 
ria, care zilnic consultă și 
tează 35—40 de bolnavi. Nu 
ține sînt zilele cînd ea lucrează 
1—2 ore peste program numai pan- 
tru a trata pe bolnavi. In același 
timp, calitatea lucrărilor executa
te de Chita Maria se bucură de

oraș mal

din ziua so- 
policlinică.

aprecierea 
cest lucru 
menul pe 
stomatolog, 
calificativul excepțional.

Se împlinesc aproape 
de cînd tovarășa Chita 

si răspundere de 
sănătatea oameni
lor din orașul în 
care a fost repar
tizată.

1956, pen- 
maritele sale 

pentru devotamen
tul și conștilnciozi 
tatea de care a dat 
dovadă, comuniștii 
din policlinică au 
primit-o în rîndu- 
rile ‘“candldaților 
de partid, iar apoi 
în rîndurile mem
brilor

Prin 
guincioasă 
dovedit că 
tă această

oamenilor muncii. A- 
nu-i de mirare. La exa
lară de medic

Chita Maria
specialist 
a primit

nouă ani 
se îngri-

care venise ia

Datorltă 
simplu 

apropia 
dar mai

jește cu drag

Ediție consacrată sărbătoririi femeilor
mina Lupeni, gazeta de pe- 

a îmbrăcat haină de sărbă- 
în cinstea Zilei internațio-

grijirea comisiei de femei, în 
tea căreia se află tovarășa 
peanu 
colelor 
rășele
Balș Maria.

me- 
Ma- 
tra 
pu-

frun- 
Clm-

de partid, 
muncă sîr- 

ea a 
meri- 
încre-

dere. Acum Chita Maria e locțiitor 
al secretarului organizației de par
tid. Totodată ea conduce cu com
petentă cercul de studiere a isto
riei P.M.R. anul I din 
Medicul Chita Maria 
o activitate însuflețită și 
veste educarea sanitară
nilor, precum și în cadrul Corni- 
teiului de luptă pentru 
orașul Petrila al cărei 
este.

...1955. De atunci au
ani. Chita Maria a devenit mamă

policlinică, 
desfășoară 
în ce pri- 
a cetate-

pace din 
președintă

trecut 8

a trei copii și împreună cu soțul 
ei s-a stabilit în Valea Jiului, în

cel mai mare bazin carbonifer al

muncă și in activitatea obștească

La 
rete 
toare 
nale a femeii. Toate articolele sale
sînt consacrate acestei sărbători a 
tuturor femeilor.

Ediția specială a apărut sub In-

V-am 
cupările
Secția de reparații electrice
Vulcan. Preocupări diferite, toate
însă utile. Și înc.* ceva: Toate 
muncesc cu entuziasm la repara
rea motoarelor electrice, toate sint 
fruntașe în Întrecerea socialistă.

Dumitra. La scrierea 
au mai colaborat și 
Mătăsăreanu Mariana

țării. Chinta Maria muncește 
pasiune, cu Încredere în viitorul 
fericit al copiilor ei, pentru viața 
nouă ce înflorește pe întinsul pa
triei noastre socialiste.

cu

1

I Femei fruntașe

Niculescu Eugenia, învățătoare la 
Școala elementară numărul 1 din 

orașul Petrila.

Roii Maria este
mai vrednice filatoare de la 

Viscoza Lupeni.

una dintre cele Lăpădatu Maria, medic pediatru tn 
circumscripția nr. 3 

Petroșani.

Vascui Ecaterina, gospodină, aleasă 
deputată In Sfatul popular al 

comunei Uricani.

corni-Marian Terezia, președinta 
siel de femei din circumscripția 

electorală nr. 26 Petroșani.
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Rezultatele alegerilor din B.R.S.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres).
La 6 martie Comisia electorală 

centrală a dat publicității rezulta
tele alegerilor pentru Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R., care au avu*, 
loc la 3 martie.

După cum se arată în comunicat, 
în toate cele 884 circumscripții e- 
lectorale au fost aleși candidați ai 
blocului 
de partid. La 
99,94 la sută 
dații pentru 
R.S.F.S.R. au 
din numărul I

Din rîndurile deputatilor în 
viețui Suprem al R.S.F.S.R. femeile 
reprezintă 33,4 la sută, cei fără 

i de partid — 32,8 la sută, muncito
rii și colhoznicii, care lucrează ne

comuniștilor și celor fără 
i alegeri au luat parte 
i din alegători. Candi- 
Sovietul Suprem 
întrunit 99,59 la 

total al voturilor.

al
sută

So-

Ia
Sovietul Suprem al 

la sută din depu- 
aleși pentru prima

mijlocit în producție — 47,3 
sută. In
R.S.F.S.R. 84,2 
tati au fost 
oară.

Au fost, de 
blicității rezultatele alegerilor pen
tru parlamentele R.S.S. Ucrainene, 
R.S.S. Bieloruse, R.S.S. Uzbece, 
R.S.S. Kazahe, R.S.S. Moldovenești, 
R.S.S. Letone, R.S.S. Tadjice și 
R.S.S. Turkmene. In aceste re
publici alegerile s-au ținut, ca și 
în R.S.F.S.R., la 3 martie.

In
rale 
aleși 
tilor 
misiile 
pe cei aleși ca deputați în Sovie
tele Supreme ale republicilor.

asemenea, datș pu-

toate circumscripțiile electo- 
din aceste republici au fost 
candidații blocului comuniș- 
și celor fără de partid. Co- 

electorale au înregistrat

Prezențe romînești 
peste hotare

CANBERRA 7 (Agerpres).
Recent, în orașul Bondi Beach 

(Australia) — sindicatul muncitori
lor din construcții mecanice a or
ganizat trei expoziții filatelice ro
mînești: „R.P. Romînă în continuă 
dezvoltare și progres", „Frumuse 
tile naturii și construcțiilor din 
R.P. Romînă" și „Sportul în R.P. 
Romînă". O dată cu aceasta au 
fost prezentate și fotografii înfă- 
tișînd realizări ale Republicii Popu
lare Romîne.

-—.©=-

O.N.U. trebuie să ia măsuri 
pentru curmarea acțiunilor 

militar iștilor americani 
în Vietnamul de sud

o

Declarațiile primului ministru 
al Norvegiei

OSLO 7 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui co

respondent al ziarului „Izvestia", 
Einar Gerhardsen, primul ministru 
al Norvegiei, a declarat că „stabi
lirea unor relații bune, bazate pe 
încrederea deplină cu marele nos
tru vecin de la răsărit a consti
tuit întotdeauna o sarcină a po
liticii externe norvegiene". „In 
prezent, a continuat primul minis
tru al Norvegiei, ambele părți au 
dorința ca popoarele noastre să 
întrețină relații de bună vecină
tate".

După cum a subliniat Gerhard
sen, „convorbirile sincere și ami
cale pe care membrii guvernului 
norvegian le-au dus cu membrii 
guvernului sovietic în ultimii ani, 
mai ales în timpul vizitei la Oslo 
a lui Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., au con
tribuit la un mai mure respect

reciproc al pozițiilor și aprecieri
lor făcute de țările noastre".

Din punctul de vedere al Nor
vegiei, a subliniat în continuare 
Gerhardsen, schimbul de păreri a 
dovedit că în prezent există o ba
ză pentru relații de bună vecină
tate și colaborare între Norvegia 
și Uniunea Sovietică. Colaborarea 
norvegiano-sovietică în domeniul 
construcției de hidrocentrale 
fluviul Pasvik constituie un 
exemplu în această privință.

pe 
bun

I

DJAKARTA 7 (Agerpres).
La 6 martie comitetul de 

daritate al țărilor din Asia și A- 
frica a adresat O.N.U. o telegra
mă în care protestează cu hotărîre 
împotriva utilizării de către trupele 
americane a substanțelor toxice 
împotriva poporului din Vietnamul 
de sud care luptă pentru elibera
rea patriei sale. Este de neînțeles, 
se arată în telegramă, din ce cau
ză O.N.U. nu a întreprins nimic pî- 
nă acum pentru a pune capăt ac
țiunilor americane în Vietnamul 
de sud.

Comitetul cere ca O.N.U. să ia 
neîntîrziat măsurile necesare pen
tru a curma acțiunile militariștîlor 
americani și pentru evacuarea tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud.

Lupta minerilor francezi continuă

soli-

—©

Vizita lui A. A. Gromîko 
în Danemarca

în Nor- 
sosit la 
oficială 
afaceri-

COPENHAGA 7 (Agerpres).
După încheierea vizitei 

vegia, miercuri seara a 
Copenhaga, într-o vizită 
A. A. Gromîko, ministrul
lor externe al U.R.S.S., cu soția.

La gara centrală, A. A. Gromî
ko și persoanele care îl însoțesc 
au fost întîmpinati de P. Haek- 
kerup, ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei, și de alte persona
lități, precum și de reprezentanți 
ai vieții publice daneze.

PARIS — Corespondentul Ager 
preș transmite;

In cea de-a 6-a- zi de grevă și 
a 4-a zi de la intrarea în vigoare 
a decretului de rechiziție, lupta 
minerilor francezi continuă cu a- 
ceeași amploare. Nici ordinul de 
rechiziție, nici acțiunile discipli
nare și nici amenințarea cu închi
soarea nu au fost în stare să în- 
frîngă dîrzenia și hotărîrea de 
luptă a minerilor.

O mare parte din ședința Con
siliului de Miniștri de miercuri a 
fost consacrată grevei minerilor. 
Hotărîrile luate nu au adus însă 
nici o modificare în situația exis 
tentă. Guvernul este hotărît, 
curm a 
cuvînt, 
chiziție 
privind
rilor dacă aceștia 
greva.

Federațiile sindicale ale mineri
lor au respins categoric această 
propunere și acum se poate spune 
că greva este totală în aproape

aș a 
declarat purtătorul său de 
să mențină 
și să nu 
majorarea

ordinul de re- 
reia tratativele 
salariilor mine- 
nu vor înceta

PROGRAM DE RADIO
9 martie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică de 
estradă, 7,45 Cîntece și marșuri 
sportive, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Cîntece pentru cei mici, 10,00 Mu
zică populară romînească și a mi
norităților naționale, 11,35 Melodii 
populare din țări socialiste, 12,00 
Piese instrumentale, 12,30 Muzică 
ușoară romînească interpretată de 
formații vocale 
14,00 
14,30 
15,00 
mâții 
bește 
lare i

și instrumentale. 
Muzică cerută de ascultători, 
Muzică populară din Ardea), 
Concert distractiv, 16,00 For
de muzică ușoară, 16,15 Vor- 

î Moscova, 16,45 Melodii popu 
romînești interpretate de ama

tori, 18.20 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 20,15 Cîntă orches
tra de muzică populară „Garofita" 
a Filarmonicii de Stat din Boto
șani, 20,30 Muzică de dans. 21,23 
Din comoara folclorului nostru, 
PROGRAMUL II. 12,15 Ansambluri 
corale ale caselor raionale de cul
tură Piatra Neamț, Orăștie, Tîrgo-

viște și Giurgiu, 13,37 Muzică 
ușoară cubaneză, 14,30 Tangouri 
și valsuri de concent, 16,10 Prelu
crări corale, 17,00 Pagini alese din 
muzica de estradă, 18,05 Muzică 
populară romînească cerută de as
cultători, 19,30 Pe teme internațio
nale, 20,00 Muzică de dans, 20,40 
Cîntă Ioana Radu, 22,00 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
9 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Lupeni 29; Al. Sahia : Omul cu 
obiectivul ; ANINOASA; Nu
mai o glumă, completare, Locuin
țe unifamiliale; URICANI : Taman- 
go. (Responsabilii cinematografelor 
din Petrila, Lonea, Livezeni, Vul
can, Paroșeni, Iscroni, Crividia, 
Lupeni și Bărbăteni nu au trimis 
programarea filmelor pe luna mar
tie.
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Uniunea Sovietică
In economia U.R.S.S. lucrează 

47,6 milioane femei, ceea ce re
prezintă 48 la sută din numărul 
total al oamenilor muncii.

— 76 femei au titlul de Erou 
al Uniunii Sovietice. Titlul de 
Erou al Muncii Socialiste s-a a- 
cordat la 2 877 de femăi, dintre 
care 24 sînt decorate pentru a 
doua oară cu medalia de aur 
„Secera și Ciocanul". Peste 
1 151 500 de femei au primit ordi
ne și medalii.

— 755 de femei sînt laureate 
ale Premiilor Lenin și Premiilor 
de Stat.

-— 390 de femei sînt deputate în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. A- 
cest număr depășește cu mult 
numărul femeilor din parlamente
le tuturor țărilor capitaliste lua
te la un loc.

Printre specialiști cu studii me
dii și superioare speciale, 59 la 
sută sînt femei, din care 74 la 
sută medici. O treime din nu
mărul inginerilor sînt femei 
150 000 de femei lucrează în știin
ță. Aproape 31 000 de femei au 
titlul de doctor sau candidat în 
științe î circa 800 de femei sînt 
membri activi și membri' corespon
denți ai Academiilor, profesori 
universitari.

— In U.R.S.S. sînt 17 196 de 
policlinici pentru femei și copii, 
pe cînd în Rusia taristă au fost 
numai nouă.

R. S. Cehoslovacă

Grecia
Asociația pentru drepturile fe

meilor din Grecia, s-a adresat pre
ședintelui parlamentului cerîndu-i 
să anuleze măsura care prevede 
că femeile au acces în parlament 
numai în loja specială destinată 
lor. Asociația cere dreptul ca 
femeile să ocupe orice locuri în 
parlament la fel ca și bărbații.

Comerțul cu sclave
Amintind că în unele țări afri

cane comerțul cu sclavi continuă 
să fie o realitate în ciuda faptului 
că în 1956 Organizația Națiunilor 
Unite a adoptat convenția cu pri
vire la interzicerea acestui comerț, 
ziarul „Deutsche Volkszeitung" 
menționează că în anul 1960 peste 
500 000 de africani și-au pierdut 
libertatea fiind vîndutii ca sclavi, 

ultimii doi ani, subliniază zia- 
comertul de sclavi s-a învio- 
E1 prosperă îndeosebi în Ara- 
Saudita și' în sultanatele pe-

„In 
rul, 
rat.
bia
troliere arabe, unde cumpărătorii 
bogați plătesc prețuri fabuloase 
pe fete pe care le cumpără pen
tru haremul lor". La El-Riad, 
rată ziarul, 
țuri pentru 
între 2 000

a- 
s-au stabilit noile pre- 
sclave. Ele oscilează 

și 2 300 dolari.

Anglia

toate bazinele carbonifere. In une
le bazine ca: Lorena, Merlebach 
minerilor li s-au alăturat tehni
cienii și inginerii precum și per
sonalul administrativ. La Audin și 
Decazeville primarii comunelor 
s-au solidarizat cu lupta minerilor. 
La Merlebach cîteva mii de mani 
festanți, printre care numeroase 
femei, după ce s-au adunat mier
curi în piața muncii, au manifestat 
apoi pe străzile orașului. Cîțiva 
aleși municipali, printre care și pri
marul din Merlebach, purtînd e- 
șarfe tricolore, s-au alăturat ma- 
nifestantilor.

Lipsa de cărbune începe să se 
facă simțită într-o serie de mari 
întreprinderi-

Manifestații de solidaritate cu 
lupta minerilor au loc în întreaga 
tară.

< Numărul femeilor care lucrează 
i în economia Cehoslovaciei repre- 

zintă acum 43 la sută din numă- 
<, rul total al oamenilor muncii. Ele 
( participă activ la viata obștească. 
IDin 368 de deputați ai Adunării 

Naționale, 61 sînt femei (înainte 
de război din 450 de deputați și 
senatori numai 16 erau femei). In 
comitetele naționale de toate ca
tegoriile activează aproximativ 
44 000 de femei, adică peste 20 la

< sută din numărul total 
5 taților. Multe dintre ele 

) ședințe ale Comitetelor 
locale și raionale.

Numeroase femei din 
vacia au obținut înalte 
guvernamentale. Astfel,
au titlul de artist al poporului, 46 
au titlul de artist emerit, 24 de fe
mei sînt laureate ale „Premiului 
de stat", 11 femei au obținut me
dalia „Pentru eroism

<:

al depu- 
sînt pre- 
naționale

Cehoslo- 
distincții 
13 femei

7 (Agerpres).

cu ar-

clădirea 
engleze

LONDRA
La 6 martie reprezentantele or

ganizațiilor femeilor luptătoare 
pentru pace din Anglia au cerut 
în parlament încheierea neintîr- 
ziată a unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor 
ma nucleară.

înainte de a sosi la 
parlamentului, femeile
luptătoare pentru pace au organi
zat o demonstrație pe una din 
cele mai populate străzi din Lon
dra, Oxford-Street. Ele 
pancarte cu inscripțiile ; 
cer pace între popoare", „Să fie \ 
interzise experiențele nucleare". ,

In seara zilei de 6 martie o | 
delegație a femeilor engleze lup- < 
tătoare pentru pace a plecat la i 
Geneva pentru a avea întreve- , 
deri cu reprezentanții țărilor par- , 
ticipante la lucrările Comitetu- 1 
lui celor 18 state pentru dezar- i 
mare cărora le vor înmîna o copie ' 
a rezoluției adoptate de Confe- 1 
rința anuală a Organizațiilor de j 
luptă pentru pace din Scoția.

purtau 
„1

<
.Femeih £

i

o telegramă 
solidaritatea 
muncii gre-

RABAT. Președintele Italiei, 
Antonio Segri, a sosit la 6 martie 
la Rabat într-o vizită oficială.

cale care conduc lupta grevistă 
a minerilor francezi 
în care își exprimă 
frățească cu oamenii 
viști din Franța.

CAIRO. — După cum anunță 
postul de radio Sanaa, la 6 mar
tie aproximativ 30 de luptători 
înarmați din tribul Beni Shabad, 
au trecut de partea trupelor Repu
blicii Arabe Yemen. Ei și-au expri
mat dorința de a lupta în rîndu- 
rile trupelor yemenite.

CIUDAD DE MEXICO. — La 6 
martie au sosi' la Ciudad de Mexi
co într-o vizită oficială Jozef Cy- 
rankiewicz, primul ministru al Re
publicii Populare Polone, și persoa
nele care 11 însoțesc.

LONDRA. — La Londra s-a a- 
nunțat că cu începere de la 1 a- 
prilie vor fi majorate cu 15 la sută 
taxele pentru energie electrică. 
Această majorare va afecta 
1 450 000 de familii din Londra.

S-a aflat de asemenea, că gu
vernul. examinează problema redu
cerii subvențiilor acordate fermie
rilor ceea ce va duce la majo
rarea considerabilă a prețurilor la 
numeroase mărfuri alimentare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani: Str. Republic» nt. 56 Tel. interurban 322: automat 269.

SOFIA. — După cum anunță a- 
genția B.T.A., Prezidiul Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria a acordat 
tovarășei Țola Dragoiceva, mem
bru al C.C. al P.C.B. titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și i-a 
decernat Steaua de aur și Ordi
nul Gheorghi Dimitrov pentru par
ticiparea activă la lupta împotriva 
fascismului și capitalismului și la 
construirea socialismului.

ROMA. — Secretariatul Confe
derației Generale a Muncii din Ita
lia a adresat organizațiilor sindi-

TOKIO. — Populația Tokio-ului 
de zece milioane de oameni este 
amenințată de lipsa de apă pota
bilă. La bazinul principal care a- 
pro vizionează capitala Japoniei a 
rămas numai un sfert 
va normală de apă. In 
luni ale 
au căzut 
adică 15 
bișnuită.

din rezer
vele două 
la Tokioanului acesta

numai 28 mm precipitații, 
la sută din cantitatea o-

©

Un nou plan de Intensificare 
a înarmării japoniei

TOKIO 7 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Mai- 

niți". Ministerul de Război al Ja
poniei a început elaborarea celuf 
de-al treilea plan de cinci ani 
pentru dezvoltarea „capacității de 
apărare" pe anii 1966—1971

Noul plan, care este menit

de fapt să ducă la intensificarea 
înarmării Japoniei, prevede prin
tre altele amplasarea unor suoma- 
rine americane înzestrate cu pro
iectile
crearea 
ternice 
forțele

teleghidate ,.Polaris" și
în zona asiatică a unor pu- 
puncte de sprijin pentru 
nucleare americane. jr-

Tiparul t „6 August" Petroșani


