
Ziua mlădițelor viitorului - 1 Iunie
Pen'ru sărbătorirea copiilor a 

fost aleasă ziua de 1 iunie, una din 
cele mai înflorite și mai frumoase 
zile ale anului. In această zi clnd 
soarele scaldă în lumina sa joaca 
celor mici, gălăgioși și zburdalnici, 
girului oamenilor muncii de pretu
tindeni se îndreaptă către cei pe 

k care marele scriitor Maxim Gorki 
i-a numit „florile vieții".

De copii, de aceste mlădițe dragi, 
care cresc azi sub ochii noștri, 
depinde fața lumii de inline. Ei sînt 
cei care vor continua să îmbogă
țească mai departe comorile de fru- 
•iseți ale omenirii, cei care vor 

rta pe culmi mereu mai înalte fă
clia prog-esu'.ui. Ei vor rămine să 
iubească viața, să lupte pen
tru cele mai frumoase sentimente și 
idealuri, pen'ru fericire și pace.

Dragostea pentru copii, grija 
permanentă pentru a le apăra via
ta, pentru a le asigura viitorul, în
frățesc milioane de oameni cinstiți 
din cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii.

In ziua în care omenirea sărbăto
rește pe cel mai mic și mai drag 
dintre membrii săi, copilul, în min
tea rioastra sînt mai prezente 
ca oricînd imagini vechi și noi, 
imagini de aici și de departe, ima
gini dureroase unele, altele pline 

A . 'n n :.
Copilăria nu este pretutindeni la 

fel, după cum nici la noi copilăria 
n-a fost întotdeauna asemenea ce
lei de azi.

In țara noastră copiii își trăiesc 
inir-adevăr copilăria. In cele mai 

a:c colțuri ale patriei noas- 
acolo unde altădată dăinuiau 

sărăcia și incultura, pătrunde astăzi 
lumina binefăcătoare a școlii.

Citeva cifre vorbesc despre gri
ja partidului și guvernului pentru 
cei care mîine vor păși mai departe 
pe drumul de victorii al socialismu
lui. In anii puterii populare au fost 
crea'e în țara noastră peste 6.600 
creșe și cămine, în care își petrec 
timpul sute de mii de copii. In fie
rte^ an, în cele mai pitorești regiuni, 
ale patriei noastre, la munte și 
la mar, alte sute de mii de copii 
își petrec vacanța in tabere și colo
nii. Pentru cei mici au fost tipărite 
în anii v'eții noastre noi zeci de 
milioane de exemplare de cărți. In 
colite elementare în clasele I-LV

<nt cuprinși toți copiii de vîrstă 
rolară. Invățămîntul de 7 

. ni se generalizează. Crește, 
.ie asemenea, în fiecare an nu
mărul școlilor medii și în același 
■■.mp numărul copiilor ce studiază 
in ele.

In cele 106 școli elementare și 
de 7 ani din raionul nostru învață 
aproape 9.000 copii, iar în cele 4 
școli medii 824 elr vi. Pe lingă școli 
au f-st create internate unde copii 
Se bucură de o îngrijire deosebită 
și de o hrană cons:st»nfă. Bibliote
cile, laboratoarele, excursiile sînt 
acum lucruri obișnuite în viața co
piilor din raion și din țara noa
stră.
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O surpriză plăcută
22 mai, ziua în care și-a făcut 

a: ariția în ccmuna Intregalde ca
ravana cinematografică, a fost o zi 
de plăcută surpriza pentru întregăl- 

w. den: și în același timp s-a spulbe- 
” rat părer»a unora care susțineau că 

în această comună de munte nu 
poate intra caravana.

Deși sosirea caravanei nu a fost 
anunțată, cadrele didactice din co
mună s-au îngrijit imediat pentru a 
asigura vizionarea filmului de că
tre cît mai multi țărani muncitori.

Chiar și numai din aceste citeva 
cifre se poate vedea cit de mare este 
grija pentru copii la noi. Ele insă 
nu sînt simple cifre de bilanț. Ci
frele acestea poartă în ele toată poe
zia vieții noi a copiilor noștri. Cifrele 
acestea ne îndeamnă să fim recu
noscători făuritorului vieții noi — 
partidului ■— dar în același timp ne 
îndeamnă să ne aducem aminte ne
încetat de trecut. Să nu uităm tim
pul cînd copiii muncitorilor se chi
nuiau în ghiarele bolilor și mize
riei, cirul viața lor se scurgea în 
cocioabe insalubre și pe maidanele 
cu gunoaie, cînd porțile școlilor e- 
rau închise pentru copiii oamenilor 
muncii, tind copilăria era tristă.

In țara noastră, ca de altfel în 
țoale țările lagărului socialist, edu- 
oația copiilor se află în atenția tu
turor. Grija pentru instruirea mul
tilaterală, cultivarea patriotismului 
socialist și a internaționalismului 
proletar, insuflarea unor înalte ca
lități morale sînt elemente de prim 
ordin pe care se bazează educația 
cop-'ilor în aceste țări.

Fiara fascistă a distrus în Uniu
nea Sovietică peste 80.000 școli. Dar 
stalul sovietic a refăcut după răz
boi rețeaua de școli. In momentul 
de față din bugetul statului se chel
tuiesc sute de milioane de ruble 
pentru copii.

In ceea ce privește situația copii
lor din R. P. Chineză, este semnifi
cativă una din lozincile guvernu
lui chinez: „Să dăm copiilor tot 
ce este mai bun" și, potrivit acestei 
lozinci, statul cheltuiește sume uria
șe pentru copii.

Dar, nu peste iot, cei care au 
datoria să poarte grijă copiilor își 
îndeplinesc această îndatorire. Mai 
sînt încă unele țări în care situația 
copiilor se află sub semnul unei 
tragice nepăsări.

In Statele Unite ale America, de 
pildă, milioane de copii nu pot să 
meargă la școala din lipsa sălilor 
de clasă.

Din punct de vedere al educației 
copiilor din țările capitaliste, aceas
ta capăiă, pe zi ce trece, un carac
ter din ce în ce mai grav. Filmele 
cu band'ți și crime, literatura poli
țistă și pornografică tulbură min
țile copiilor în timp ce miliarde de 
dolari sînt cheltuite anual pentru 
înarmări.

Să punem în față faptele, să tra
gem concluziile. Aceste concluzii ne 
vor vorbi despre faptul că fericirea 
copilăriei nu ex'.stă decît în țările 
în care puterea capitalului a fost 
sfărîmată. S‘im cite nenorociri a 
adus omenirii imperalismul. Răs
punderea pentru generația de mîine 
ne obligă să luptăm cu forțe înze
cite împotriva acelora care vor să 
tulbure liniștea copiilor noștri.

La a zecea sărbătoare internațio
nală a copilului, centru apărarea 
copiilor de pretutindeni se ridică 
brațele oamenilor din întreaga lu
me. Ei, copiii, Sînt imaginea viito
rului, a păcii și a fericirii oameni
lor.

Seara, sala de festivități a căminu
lui cultural „Horia", unde a rulat 
filmul romînesc „Dincolo de bra- ' 
zi“, a devenit neîncănătoar.e. Fil
mul a impresionat adînc pe spec
tatorii acestei comune, care au mai 
rar ocazia de a se găsi în fața e- 
cranitlui.

In*r-un cuvînt se poate afirma că 
a fost o frumoasă surpriză ‘Șl -în-, 
tregăldenii ar dori ca ea/ să se re-' 
pete cît mai des. v *.

Coresp. ENE MQCANU
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Pe ogoarele raionului nostru
Fruntași la îngrijirea culturilor

Hotăriți să obțină rezultate cît 
mai bune în producția agricolă, 
colectiviștii din Oiejdea acordă 
toată atenția lucrărilor de îngri
jire a culturilor. îndată ce buruie
nile au apărut în culturile de pă- 
ioase, ei le-au plivit. De asemenea, 
ei au executat prășitul și răritul la 
culturile de floarea-soarelui și po
rumb pe întreaga suprafață. Astfel, 
curate de buruieni, culturile de pă- 
ioase și prăsitoare ale colectiviști
lor din Oiejdea se dezvoltă frumos

Mai multa preocupare pentru 
pregătirea campaniei de vară

Cu fiecare zi ce trece, vremea 
secerișului și treierișului se apro
pie tot mai mult. In multe comune 
din raion, unde organele de par
tid și de stat locale au dovedit 
preocupare, pregătirile pentru, cam
pania de vară sîrti mult avansate. 
In comuna Teiuș, bunăoară, repa
rarea mijloacelor de transport, a 
drumurilor și podețelor, revizuirea 
și repararea garniturilor de treier 
existente în comună, au fost efec
tuate în proporție de peste 90 la 
sută.

In privința pregătirilor pentru 
campania de vară, nu același lucru 
se poate spune despre comunele 
Benic, Ciugud și altele. La Beru'c, 
de exemplu, unde comitetul exe
cutiv al sfatului popular din co
mună nu în suficientă măsură se

NOI SUCCESE IN MUNCA J 
DE COOPERATIVIZARE LA CRICĂU ;

La Cricău suprafața de teren a) 
întovărășirilor agricole din comună > 
continuă să crească zi de zi. In < 
ultimă săptămînă țăranii munci-) 
tori de aici au înscris în întovără- S 
șirile din comtmă peste 200 hectare.'

De asemenea, mulți dintre înto- < 
vărășiți au semnat cereri de intrare < 
în gospodăria colectivă, ce urmează ? 
să ia ființă în Cricău, înscriind J 
o suprafață de peste 50 hectare te- ? 
ren agricol. In prezent în comuna Cri-) 
cău, cu satele aparținătoare, peste \ 
95 la sută din teren se află în sec- ? 
tor socialist. )

MĂSURI DE *

VIAȚĂ NOUĂ

Spurund cuiva că la cîțiva kilo
metri de Alba-Iulia, străjutiă de 
coșul zvelt al fabricii de cărămidă 
e o mică așezare, n-ai spus nimic 
nou. Unii îți vor răspunde că o cu
nosc de mult. Alții, vor face chiar 
și unele precizări.

— Așezarea cea de azi nu mai 
seamănă nici pe departe cu cea de 
odin 'oară — vor spune aceștia din 
urmă. S-au construit aici, pentru 
muncitori, în anii cei noi, blocuri și 
și case de locuit. Cărămidari își 
petrec cu folos orele libere la clu
bul fabricii, iar din miile de volu- 
me cite cuprinde biblioteca au de 
unde-și alege cărțile preferate.

Și, e adevăr curat în tot ceea ce 
cunosc și spun oamenii despre așe
zarea deasupra căreia fumegă co- 

‘șul fabricii. Ascultîndu-i, te încear
că un sentiment de mîndrie, dln- 
du-ți seama că realizările de aici, 
mărfuri de viață nouă, au trecut 
de mult hotarul micii așezări.

Ceva însă tot le-a. scăpat celor 
care au ținut să-ți zugrăvească ci
teva crimpeie din viața cea nouă a 
cărămidarilor de la Sîntimbru. Nu 
ti-au istorisit nimic despre prichin- 

din mijlocul timpului. Și-apoi 

și promit rod bogat. Fruntași la 
lucrările de întreținerea culturilor 
sînt colectiviștii Silaghi Nicolae. 
Naghi Jiga, Bonta Gheorghe, Bak- 
csi Gheza și alții.

Mult avansați la lucrările de în
grijirea culturilor sînt și membrii 
întovărășirii „Progresul" din Gal- 
da de Jos, care de asemenea au 
executat prima prașilă la porumb 
și cartofi în proporție de peste 70 
la1 sută.

preocupă de pregătirea campaniei, 
deținătorul de batoză și tractor 
Miclea Ion, tărăgănează nepermis 
repararea garniturii de treier ce 
posedă. Aceeași situație este și în 
comuna Ciugud. Și aici unii pro
prietari de garnituri de treier, cum 
este, de exemplu. Bucur Ion, sînt 
mult rămași în urmă cu reparațiile 
la utilajele ce posedă.

Pentru' dțse asigura succesul de
plin în campania agricolă de vară, 
organele de partid și de stai de 
la comune trebuie să acorde toată 
importanța lucrărilor de pregătire 
a campaniei, luînd cele mai potri
vite măsuri pentru ca repararea 
garniturilor de treier, a drumurilor 
și podețelor etc. să se termine in
tr-un timp cît mai scurt.

In atenția viticultorilor

Stropitul viilor înainte de înflorit
face în zilele de la 30 mai pinăAversele de ploaie de la sfîrșitul 

decadei a Il-a și începutul decadei 
a IlI-a, ploile intermitente și ge
nerale din 22 și 23 mai, precum și 
temperaturile normale au creat con
diții favorabile încolțiră și dezvol
tării ciupercii care produce mana 
la1 vii.

Timpul potrivit din această lună, 
a făcut ca și creșterea viei să fie 
normală și înfloritul să aibă loc în 
jurul datei de 10 iunie. De aceea, în 
momentul de față, ca o primă sar
cină ce se pune în fața viticultori
lor este să facă stropitul la vii 
înainte de înflorit, care este și un 
stropit de siguranță.

Efectuarea acestui stropit se va 

n-ar fi deloc nimerit să nu vorbim 
și despre ei! Deci...

Să o cunoaștem îniii pe Toma 
Monica. Are trei anișori, e o fetiță 
veselă și cuminte, iar ca „semne 
part'cutare" e nedespărțită de Toth 
Magduș. Se întilnesc, le rid ochii 
de plăcuta revedere. Se despart a- 
poi. Și dueîndu-se spre casă fie
care ține strîns la piept punga cu 
dulciuri. Dar, ca cele două sînt toți 
ceilalți copii ai muncitorilor din co
lonie. Pentru fiecare din ei stă zi 
de zi larg deschisă poarta căminu
lui.

Dimineața, cînd orizontul devine 
purpuriu, curtea căminului, încăpe
rile cu jucării de tot soiul, capătă 
deoda'ă viată. Vin cop’ii. In prag, 
cu mîngjieri și vorbe dulci, îi in
tim pină losof Vetiiria directoarea, 
Bartha ParaschPa, educatoarea.

Vin apoi și mamele. Ii aduc pe 
cei mai mici, că e și creșă la Sîn
timbru. Copiii rămîn, mamele plea
că. Apoi fotul intră pe un făgaș 
bine știut. In fabrică pornesc ma- 
laxoarele, din presă ies una după 
alta cărămizile, la cuptoare Și la 
sortat munca începe cu spor. Bodor 
Ileana, Brezae Viorica, Trif Ileana, 

Să fie grăbite 
lucrările de întrefinere la 
culturi în comuna Pefelca

Intrucit membrii întovărășirilor 
agricole din satele comunei Pețelca 
au dovedit preocupare pentru execu
tarea la vreme și în condițiuni bune 
a însămînțărilor de primăvară, era 
de aș'eptat ca același interes să-l 
acorde și îngrijirii culturilor. Situa
ția de pe teren însă ne arată că ai
ci aceste lucrări sînt mult rămase 
in urmă. Și acest lucru e dovedit 
de faptul că la întovărășirile din 
Beldia se mai văd și astăzi culturi 
de grîu neplivite și sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui neprășite.

De asemenea, porumbul, deși in 
cea mai mare parte este de prășit, 
pină la 25 mai nu s-a prășit 
din această cultură decit 70 de 
hectare.

Țiiund seamă de rolul important 
ce-l au lucrările de îngrijire a cuh 
turilor in obținerea de recolte bo
gate, orgamzațiile de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
din comună, trebuie să îndrume pe 
întovărășiți să execute la vreme lu
crările de întreținere și îndeosebi 
prășitul la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și porumb, pină cînd a- 
ceste culturi nu sînt năpădite de 
buruieni, căci numai plivind și pră
șind la vreme culturile se obține o 
recoltă sporită.

la 6 iunie, cu o soluție de zeama 
bordeleză, care să cuprindă 500 gra
me piatră vînătă, 250 grame var 
nestins și 100 grame piatră acra, 
la 100 litri apă. La executarea stro
pitului se va avea grijă să se pul
verizeze bine ciorchinii, lăstarii și 
dosul frunzelor, locuri pe unde pă
trunde boala.

Pentru a avea un rezultat cît mai 
bun, atît în combaterea manei, cît 
și în dezvoltarea strugurilor, este 
necesar ca și plivitul viilor să se 
facă tot înainte de înflorit.

Stațiunea de avertizare a manei 
Ighiu — Alba

Wardigher Valeria și alte manie 
n-au alt gind decît să-și dovedeas
că hărneia.

In același timp, nici în „lumea 
copiilor" nu e mai puțină activita-, 
te. In brațele infirmierelor Adames- 
cu Vica, Laslo Rozalia sau ale so- 
rei Barbu Elena de la creșă, copii 
uită ce-i plînsul. Cimpoieș Ion, Ileș 
Rozalia, Șerban Florian și alții din 
grupa mare se întrec în a spune 
poezii sau a face cît mai bine pe 
„micii viază* ori". In altă parte uri 
grup de fetițe repetă un dans că 
cerculețe. Grăbită, Dan Rozalia, ad
ministratoarea, pleacă după cumpă
rături, iar la bucătărie Hejja se 
străduiește să facă copiilor o mîn- 
care cît mai gustoasă.

Orele trec. Prinși în vraja poves
tirilor și a jocurilor, copii ar uita 
chiar și de foame dacă Hejja neni, 
cu masa gata, nu i-ar chema să se 
înfrupte cu bunătăți.

In miezul zilei, sirena fabricii 
vestește încetarea lucrului. La că
min și creșă liniștea, devine stăpînă. 
A doua zi însă prichindeii din mij
locul timpului retrăiesc același azi, 
azi fericit, .căci de strajă fericirii 
lor stă partidul.

S. MĂRGĂRIT
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Comuniștii în frunte
Colectivul de muncă de la Revi

zia de vagoane Coșlariu, în frunte 
cu comuniștii, după ce în luna a- 
prilie și-a depășit planul lunar de 
producție cu 4 la sută, în cursul 
lunii mai, prin aplicarea metodelor 
avansate ale feroviarilor sovietici, 
a obținut noi succese.

Comuniști ca Verdeș Grigore, 
Muntean Pavel, Puha Terente, lă
cătuși de revizie principali și șefi 
de echipe complexe, făcînd o revizie 
tehnică de bună calitate, pre
scurtează sistematic procesul teh
nologic la sosirea trenurilor, iar 
Jurca Emil și Timiș Ion, lăcătuși 
de frîne automate, dînd dovadă de 
o înaltă conștiinciozitate în muncă, 
nu dau drumul nici unei frîne de
fecte.

Coresp. INDRIEȘ DUMITRU

Secț ie nouă

la I.I.L. „HORIA"
Preocupată pentru satisfacerea 

cerințelor locale, conducerea între
prinderii de industrie locală „Floria" 
din Alba-lulia a luat inițiativa în
ființării unei secții de confecționat 
plase de sîrmă. Această secție a în
ceput să lucreze de la 1 aprilie 
a.c. și s-a dovedit a fi foarte ren
tabilă.

In noua secție se produc plase de 
sîrmă pentru ciururi de cernut pie
triș, pentru garduri și porți etc. 
Colectivul de muncă de aici, în 
frunte cu tovarășii Steau Simion 
și Popa Gheorghe, și-a realizat sar
cinile de plan pe luna în curs încă 
din ziua de 26 mai.

In clișeu: Aspect din noua sec
ție, unde se confecționează plasele 
de! sîrmă.

0 etapă hotărîtoare pentru încheierea 
cu succes a anului școlar 1958-1959

Ne găsim intr-o perioadă de 
mare însemnătate în activitatea 
școlilor noastre. Este vorba de tim
pul cînd trebuie să ne pregătim 
pentru culegerea roadelor, în urma 
muncii depuse zi de 21 timp de 
un an școlar cu elevii școlilor de 
toate gradele.

. Din prima zi de școală cadrele 
ddactice, tinere sau vîrstnice, au 
pornit la muncă cu hotărirea de a 
obține rezultate mult îmbunătățite 
față de anii trecuți in ridicarea ni
velului de pregătire al elevilor și 
in legarea mai strinsa a învăță- 
mintului cu sarcinile muncii prac
tice. Munca in școli a fost spriji
nită de o mai largă înțelegere din 
partea părinților, de un ajutor mai 
direct dat școlilor de organele lo
cale de partid și de stat, și de fap
tul că condițiile materiale ale în- 
vățămîntului s-au îmbunătățit față 
de anii precedenți.

Analiza rezultatelor la 'învățătură 
la sfirșitul trimestrelor I și II, in 
comparație cu perioadele corespun
zătoare ale anului trecut, a scos 
in evidență faptul că anul școlar 
in curs a cunoscut o îmbunătățire 
crescîndă a gradului de pregătire 
al elevilor datorită eforturilor co
lective depuse de cadrele didactice 
pentru ajutorarea elevilor rămași 
in urmă la învățătură și pentru 
pregătirea mai temeinică a elevi
lor fii de muncitori și țărani mun
citori.

Munca susținută și de mai bună

Eveniment de seamă în activitatea 
formațiilor artistice ale sindicatelor

pertoriului „Zi de mai", „Pe întin
sul țării mele" și .frumoasă e fata 
ca zorii" a cucerit locul întîi. For
mație cu largi perspective de dez
voltare, corul muncitorilor din in
dustria locală, perseverînd in a se 
pregăti și de acum înainte, are toa
te șansele să ocupe un loc de frun
te și la apropiata fază regională.

Oamenii muncii din orașul nos
tru, care in ziua concursului au 
populat pină la refuz sala de festi
vități a Casei raionale de cultură, 
au urmărit apoi cu deosebit interes 
disputa brigăzilor artistice de agi
tație, întrezărind încă în timp ce-și 
desfășurau programul locul iniîi 
brigăzilor comitetului de întreprin
dere „Ardealul" și I.A.S. Intr-ade
văr un loc , binemeritat. Țesut pe 
realitățile locului de muncă, pro
gramele prezentate de aceste brigă
zi au fost deosebit de sugestive,in
terpretarea nefiind nici ea cu ni
mic mai prejos decît textele reali
zate cu talent de colectivele de 
creație ale celor două sindicate. Cu 
rezultate promițătoare au evoluat 
apoi pe scenă și membrii brigăzilor 
artistice de agitație de la fabrica 
„Ardeleana" și lprodcoop.

Faza raională a celui de-al V-lea 
concurs al formațiilor artistice sin
dicale s-a încheiat martinii un eve
niment de seamă în activitatea a- 
cestora. Organizațiile sindicale însă 
nu trebuie să se oprească aici. Fo
losind bazele create, ele trebuie să 
militeze permanent pentru dezvolta- 
-ea lor, pentru imprimarea unui și 
mai larg caracter de masă activi
tății culturale din întreprinderi.

Antrenați să dea un iot mai 
mare impuls mișcării artistice de a- 
matori, din întreprinderi și institu
ții, membrii formațiilor artistice 
sindicale au trecut pină in prezent 
două serioase examene: faza pe 
întreprindere și cea pe raion a ce
lui de-al V-lea concurs.

Făcînd o apreciere de ansamblu 
asupra felului cum s-a desfășurat 
concursul, și in mod deosebit faza 
raională, se poate spune cu satis
facție că formațiile artistice sindi
cale au făcut un însemnat salt ca
litativ. Membrii formațiilor au do
vedit mai multă maturitate artisti
că ca la concursurile anterioare, in
terpretarea s-a ridicat la un mai 
înalt nivel, iar numărul celor care 
de astădată au urcat treptele scenei 
a fost mult sporit față de trecut.

Faza raională a celui de-al V-lea 
concurs s-a desfășurat duminică, 24 
mai, cu participarea a 10 formații, 
coruri, brigăzi artistice de agitație 
și o orchestră de muzicuțe ,Țâră ri
val". Concursul a fost deschis de 
corul sindicatului salariaților sani
tari, care . după intonarea „Imnului 
de stat" și a ,Jnternaționalei" a 
prezentat în continuare „Măreț pă- 
mint al patriei iubite", „Aria tran
dafirului" , „Barcarola" și alte bu
căți corale. Impresionînd prin nu
mărul mare al coriștilor, prin cos
tumație și disciplină, corul sanitari, 
lor insă n-a izbutit să atingă ace
lași nivel și in ce privește coeziu
nea vocilor și interpretarea cintece- 
lor prezentate, fapt pentru care in 
clasamentul corurilor participante 
la concurs a ocupai locul trei. Ace
lași lucru, de altfel, se poate afirma 
și despre corurile comitetelor de în
treprindere de la fabrica „Ardelea
na" , Comerț și lprodcoop —- clasi
ficate pe același loc.

Un cor de voci compacte s-a do
vedii cel al comitetului de întreprin
dere de la industria locală „Horia" 
care, pentru buna interpretare a re- 

calitate depusă in școli, îndrumarea 
permanentă a elevilor in studiu, le
gătura mai strinsă realizată cu pă
rinții elevilor a menținut frecvența 
în școli la un n:vel ridicat, iar șco
larizarea tuturor copiilor înscriși 
in clasele I—IV și V—VII a fost 
realizată cu succes. Pentru copiii 
de pe raza comunei Cricău și Ber- 
ghin, care locuiesc la o depărtare 
mai mare de școală, s-au amenajat 
săli de clasă chiar în cartierele măr
ginașe ale comunelor respective. 
Absolvenții claselor a IV-a din lo
calitățile unde avem școli de 7 ani 
au fost înscriși în clasa V-a în 
proporție de sufă la sută, iar elevii 
de pe sate in proporție de peste 80 
la sută, ceea ce indică posibili
tatea realizării in scurt timp a ge
neralizării învățămîntului elemen
tar unitar de 7 ani în toate școlile 
din raion.

Noua structură, a anului școlar 
a permis ca programele de invăță
mînt la toate obiectele de studii 
să fie parcurse in condiții mai 
bune pină la data actuală și să ră- 
inînă și timp pentru lecții de re
capitulare finală ce încep in 
ultimele zile ale acestei luni cu 
durată pină la încheierea cursuri
lor. Pentru aceasta insă este nece
sară folosirea judicioasă a timpului 
care a mai rămas pină la încheie
rea cursurilor și concentrarea e- 
forturilor cadrelor didactice și a 
elevilor în vederea însușirii pro
blemelor esențiale la nivelul cerin

Real ajutor din partea întreprinderii care ne patronează
La Școala de 7 ani Nr. 1 din 

Alba-lulia au fost obținute in acest 
an, ca urmare a strădaniei colecti
vului de învățători și profesori, suc
cese remarcabile in educarea și pre
gătirea elevilor pentru viață. Elevii. 
In majoritatea lor, și-au însușit 
bune deprinderi, iar disciplina li
ber consimțită este grăitor oglin
dită în modul lor de comportare.

Pe linia sudării cunoștințelor teo
retice de practică, la școala de 7 
ani Nr. 1, de asemenea s-au obți
nut bune rezultate. Și, se poate spu
ne că in obținerea acestora un spri
jin de seamă l-am avut din partea 
Iprodcoopuluit întreprindere care 
ne patronează școala. In atelierele 
acestei întreprinderi, în perioada 
de iarnă, cînd nu se puteau executa 
lucrări pe lotul școlar, elevii au fă
cut practică in atelier, tehnicienii 
din cadrul întreprinderii inițiindu-i 
în probleme cum sini cunoașterea 
uneltelor, a utilajelor și folosirea 
lor. După cunoașterea uneltelor a- 
poi, elevii au muncit cu rivnă ală
turi de muncitori la confecționarea 

țelor programei in cadrul fiecărei 
discipline de studiu.

Munca de îndrumare și control 
efectuată in școli în condiții mai 
bune in acest an de către organele 
de invățămînt a fost mai eficace 
și a influențat pozitiv activitatea 
creatoare a colectivelor didactice 
din numeroase școli. La Școala 
medie Zlatna, la școlile de 7 ani 
din Vintui de Jos, Benic, Stremț și 
altele, la Școala de 4 ani din Va
lea Dosului, din unele sate ale co
munei Intregcdde cadrele didactice 
au muncit cu multă însuflețire, au 
organizat consultații individuale și 
colective pentru elevi și au îmbu
nătățit conținutul lecțiilor obținînd 
rezultate remarcabile atit in acti
vitatea școlară în clasă cit și ex- 
trașcolară. Trebuie să arătăm insă 
că cu toate îndrumările date și cu 
tot ajutorul de care s-au bucurat 
pe această cale, unele cadre didac
tice nu s-au străduit să îndepli
nească cu conștiinciozitate sarcinile 
ce le-au revenit în pregătirea ele
vilor și în desfășurarea in ansam
blu a procesului de invățămînt. A- 
semenea situații s-au constatat la 
școala din satul Pirita, comuna 
Zlatna, la cea din satul Nădăștie, 
comuna Almașul Mare și altele. 
In aceste comune nici directorii 
școlilor de centru nu au depus tot 
interesul pentru sprijinirea activi
tății din toate școlile de pe sate, 
iar comitetele executive ale sfaturi
lor populare camunale nu au che
mat la răspundere cadrele didac
tice și conducerile școlilor din a- 
ceste unități de invățămînt pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate.

Școlile din raionul nostru se gă

Teiușul în
In. cinstea celui de-al Vll-lea 

Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena și al celui 
de-al 111-lea Festival al tineretului 
din regiunea Hunedoara, dumini
că, 24 mai, a avut loc la Teiuș faza 
intercomunală a festivalului tinere
tului. Cu toate că condițiile atmos
ferice au fost neprielnice, elanul ti
nerilor de a se întrece pe tărîm 
sportiv și cultural-artistic nu a pu
tut fi oprit. Tinerii teiușeni au îm
brăcat în haină de sărbătoare 
curtea școlii medii. Frumos pavoa
zată cu lozinci mobilizatoare, cu 
drapelul F.M.T.D., cu drapelele 
roșii și tricolore, ea a avut cinstea 
de a găzdui deschiderea festivă a 
Festivalului intercomunal. In fața 
a peste 300 de tineri și tinere, fe
mei și bărbați, de la tribuna ofi
cială, special amenajată, tov. Pă- 
durean Adrian, secretarul Sfatului 
popular Teiuș, a salutat cu căldură 
mărețul eveniment al tineretului, 
subliniind în cuvîntul său realiză
rile obținute în munca de folos 
obștesc prin contribuția tineretului.

După deschiderea festivă, au a- 
vut loc manifestările sportive1, care 
s-au desfășurat în mare parte în 
curtea școlii.

Cu mare alai, cu cîntece și vese
lie, tinerii și publicul spectator s-au 
îndreptat spre sala Clubului sindi
catului C. F.R., unde au avut loc 
întrecerile cultural-artistice. Sala cu 
peste 600 de locuri s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare.

Cortina se dă la o parte, iar pe 
scenă sînt prezenți cîntăreții din 
Stremț, îmbrăcați în straie de săr
bătoare cu motive naționale și cu 
specific local. In repertoriul coru- 

a o seamă de scăunașe, glastre de 
flori, planuri înclinate și altele, toa
te acestea făcînd ca elevii să în
drăgească munca productivă.

Nu se poate trece cu vederea a- 
poi sprijinul material acordat școlii 
de colectivul întreprinderii Iprod- 
coop. Muncitorii acestei întreprin
deri au confecționat pentru . școală 
18 bărici noi, obiecte pentru labo
rator, o seamă de obiecte de ord.n 
gospodăresc, iar in viitor colectivul 
întreprinderii a hoiărit, să repare și 
să vopsească 120 bănci vechi.

Acum, cînd școlile de 7 ani după 
noul plan de invățămînt capătă un 
tot mai pronunțai caracter practic, 
colaborarea cu întreprinderile, unde 
eleva pot să-și valorifice in practi
că cunoștințele teoretice, constituie 
o problemă ce nu trebuie neglijată. 
Și noi n-o vom neglija, convinși 
fiind că in acest fel vom înarma 
elevii cu prețioase cunoștințe pen
tru viată.

CIOCOTOIU CONSTANTIN 
Directorul Școlii de 7 ani 

Nr. 1 Alba-lulia

sesc intr-o etapă hotărîtoare in 
vederea încheierii cu succes a a- 
nului școlar. Din exeperiența anilor 
precedenți se desprinde faptul că 
de felul cum este organizată re
capitularea materiei în această pe
rioadă, de seriozitatea cu care pri
vesc cadrele didactice această sar
cină și de măsurile pe care le iau 
conducerile școlilor in vederea pre
gătirii elevilor rămași în urmă la 
învățătură și in vederea examene
lor depinde temeinicia cunoștințe
lor cu care elevii vor absolvi cursu
rile anului de invățămînt și mă
sura în care se vor putea folosi de 
ele. în viață.

Pentru ca recapitularea materiei 
să-și atingă scopul, problemele 
principale prevăzute de programă, 
trebuie să fie grupate pe teme in 
așa fel incit să se asigure înlătu
rarea golurilor constatate in pre
gătirea elevilor la diferite obiecte 
de studiu și să se fixeze în mintea 
elevilor cunoștințele de bază pen
tru a se orienta cu ușurință in an
samblul cunoștințelor prevăzute . la 
obiectul respectiv. Cadrele didac
tice au dezbătut aspectele princi
pale ale recapitulării finale în șe
dința cercului pedagogic din 17 
mai a. c„ afit sub raportul cerințe
lor didactice și de conținut cit și 
al metodelor și procedeelor de apli
cat in vederea pregătirii unor lec
ții de recapitulare, care să dea cele 
mai bune rezultate. Cele discutate 
la cercul pedagogic trebuie insă 
continuate în consultări reciproce

ENACHESCU AURICA 
inspector metodist cultural

(Continuare în pag. 4-a)

sărbătoare
lui, stremțenii au dovedit o justă 
orientare; introducînd cîntece de 
masă cum sînt: „Sub al păcii stin 
dard" și „Măreț pămînt al patriei 
iubite".

Costumația foarte frumoasă, rit
mul cadențat și vioiciunea tinerilor 
jucăuși din satul Geomal au stîr- 
nit multă admirație publicului 
spectator, care prin aplauze prelun
gite le-a răsplătit munca rodnică.

In jocurile „Călușarul mic", „Că
lușarul mare" și „Haidăul cu bîta" 
tinerii geomăleni s-au dovedit cu
noscători și interpreți ai jocurilor 
populare, mult apreciate în țara 
noastră. Pe bună dreptate juriul 
le-a acordat locul I, elasifieîndu-se 
astfel pentru festivalul raional. 
După spectacol Vătaful călușerilor 
mi-a declarat: „Ne vom perfecționa 
și mai mult jocul și vom dovedi 
dragostea și atașamentul pentru 
partidul nostru drag, datorită poli
ticii căruia lumina și cultura a pă 
truns și în satele noastre de munte".

Frumos a evoluat și corul cu 
formația orchestrală a comunei Te
iuș, avînd în repertoriu bucăți ca: 
„Marșul muncitorilor", „Plaiuri na
tale", „Cîntecul brigadierilor" etc. 
clasîndu-sel pe locul I.

Mult a fost aplaudat solistul vo 
cal Dobîrtă Iosif, muncitor la Com
plexul C. F. R. Teiuș-Coșlariu, 
pentru cîntecul satiric „Itisura-m-aș 
maică însura".

Dintre soliști s-au mai evidențiat 
tînăra colectivistă din satul Obreja, 
Lupea Valeria, Roșianu Gavrilă și 
Oțoiti Livia din Căpud. Tinerii mai 
sus amintiți vor participa la festi
valul raional. >

Coresp. STOIA DAN/E^

Prețios schimb 
de experiență

Acțiunii întreprinse de Secția în- 
vățămînt și cultură pentru instrui
rea cadrelor de. activiști culturali 
i-a fost adăugată, duminica trecută, 
încă o verigă. A avut loc semina 
rul raional. Și ca și în alte dăți 
sfatul activiștilor culturali a fost 
bogat în învățăminte. La Hăpria, 
căci aici a avut loc seminarul, că 
mintii și-a primit oaspeții împodo
bit sărbătorește. O atmosferă de 
sărbătoare răzbatea, de altfel, de 
la un capăt la altul al satului, în- 
trucît în această zi a avut loc aici 
și festivalul intercomunal.

Bine documentate, referatele pre
zentate . în cadrul seminarului pe 
teme ca informarea politică a ță
ranilor muncitori, răspîndirea cț^ 
noștințelor științifice în mase, A 
care s-a adăugat consfătuirea " 
cititorii pe marginea reflectării lup 
tei clasei muncitoare în operele li
terare, au constituit pentru activiștii 
culturali un puternic suport înmun 
ca lor de viitor. De o reușită de
plină s-a bucurat apoi și partea 
practică a seminarului, jurnaldl 
vorbit și programul artistic. Cămi 
nul cultural din Hăpria a prezen
tat, cu acest prilej, formații artis
tice noi, un cor și o brigadă artis
tică de agitație, unanim apreciate. 
De o largă apreciere s-a bucurat, 
de asemenea, și echipa de dansuri a 
căminului cultural din Dumitra.

Prin felul cum' a fost organizat 
și cum s-a desfășurat, seminarul de 
la Hăpria și-a adus o prețioasă con
tribuție la ridicarea pe trepte tot 
mai înalte a activității culturale din 
raionul nostru. Rămîne ca activiștii 
culturali să pună în practică multi
plele învățăminte culese cu acest 
prilej, în acest fel sătenii vor trăi 
și în lunile de vară aceeași viață 
culturală intensă ca și pînă acum.

In perioada întreținerii culturilor

Tehnicianul agricol al comunei 
Bărăbanț, Boloaje Dorin, pe teren...



VIAȚA DE PARTID

Au analizai munca comitetului comunal de partid
In ziua de 24 mai a.c., în comuna Mihalț, a avut loc adunarea gene-, ) 

rală a membrilor și candidaților de pajrtid. S
Adunarea a ascultat raportul comitetului comunal de partid, ( 

prezentat de tov. 1. Nicoară, secretarul comitetului, de la data alege- ) 
rilor și pînă la 20 mai a.c. La adunare a participat tov. Ștefan \ 
Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional al P.M.R.

Darea de seamă și discuțiile purtate de cei ce au luat cuvîntul la 
discuții, printre care tov. Dobîrtă Mihai, Salcău I., Ciontea I., Lupea ț 
V. și alții, au scos în evidență munca comitetului de partid. I

întărirea vieții de partid pe primul pian
La data de 23 noiembrie 1958, 

ind a fost ales comitetul comuna! 
de partid, adunarea generală a co
muniștilor a analizat și ca urmare 
a hotărît că lucrul principal ce Ire- 
tuie făcut înainte de toate este lua
rea măsurilor pentru întărirea vieții 
de partid. Sarcina aceasta izvorîtă 
din hotărîrea adunării generale a 
comuniștilor a stat mereu în fața 
comitetului comunal de partid. Lu
crul acesta s-a oglindit și s-a con
cretizat în rezultatele ce au fost ob
ținute în munca comitetului de par- 
rtd, privind îndeplinirea sarcinilor 
politice și economice ce i-au stat 
în față.

Mai intîi de toate — așa cum se 
urată în darea de seamă — era ne- 
sesar să fie lichidate lipsurile e- 
xistente. Pentru aceasta comitetul 
de partid a făcut un studiu amă
nunțit în ce privește munca tuturor 
organizațiilor de bază, a organiza
țiilor de masă și a celor economice 
de pe raza comunei. Pe baza studiu
lui făcut, toți membrii comitetului 
au primit sarcini concrete de care 
-d răspundă. Astfel, tov. Salcău /. 
se ocupă de problemele organizato- 
riee. tov. Fîntînă Petru se ocupă de 
educarea candidaților de partid. 
De munca cu organizațiile de ma
să se ocupă tov. Hațegan Marian. 
Și, așa fiecare membru din comitet 
răspunde de alte sarcini. In felul a- 
■seșta s-a reușit să se întărească 
principiul muncii colective și în a- 
oelași timp și in aceeași măsură, 
răspunderea personală pentru înde
plinirea sarcinilor. Metoda aceasta 
a fost extinsă apoi și în organizațiile 
-ie bază și organizațiile de masă. 
Dacă înainte de alegeri unele 
orgamzații de bază nu-și ți
neau cu -egularitate adunările ge
nerale ordinare, altețe nu dezbăteau 
in adunări cele mai principale pro
bleme de la locul lor de muncă, nu 
luau hotărîri, astăzi ca urmare a 
măsurilor luate de comitetul de 
part'd, munca acestora și metodele 

n'or de muncă s-au îmbunătățit. Or- 
ganlzațiile de bază își desfășoară 
activitatea pe baza unui plan de 
muncă, în care sînt trecute pentru 
a fi îndeplinite sarcinile cele mal 
importante și urgente. Adunările 
generale se țin cu regularitate și 
se încheie cu hotărîri. Discuțiile în 
adunări sînt mai combative, mem
brii și candidații de partid sini mai

Rezultatele muncii politice
Cind s-a făcut alegerea comitetu

lui de partid, în adunarea generală 
■a comuniștilor s-a raportat că pro
centul de cooperativizare a agricul
turii pe comună reprezintă 33 la 
sută. In darea de seamă prezentată 
de comitetul de partid în adunarea 
generală a organizației comunale 
de partid care a avut loc în ziua 
de 24 mai a.c. s-a arătat: în co
muna noastră avem două sate com
plect colectivizate, Cisteiul și Obreja, 
tar in Mihalț suprafața cooperati- 
vizată reprezintă 90 la sută. Tot din 
darea de seamă și din cele ce au 

In clișeu: Prășitul mecanic la porumb — G.A.S. Galda de Jos.

preocupați pentru activitatea orga
nizației de partid.

Comitetul de partid din comuna 
Mihalț a îndrumat organizațiile de 
bază de a acorda o atenție deose
bită activului fără partid. Ca ur
mare, numărul membrilor din acti
vul fără partid de pe lingă orga
nizațiile de bază a crescut de la 
alegeri și pînă în prezent de la 148 
ta 202 tovarăși. Organizațiile de 
bază se ocupă și de educarea 
membrilor din activul fără de par
tid, prin antrenarea lor în muncă, 
prin consultarea lor in anumite pro
bleme legate de viața comunei. Un 
mare sprijin l-a dat activul fără de 
partid în 'munca pentru transforma
rea socialistă a agriculturii. Cele 
mai bune rezultate in munca cu 
acfivul fără de partid le-au obținut 
organizațiile de bază din gospodă
ria colectivă din Cistei, întovărăși
rile agricole nr. 1 și 2 din Mihalț 
șt altele

Preocuparea pentru educarea 
membrilor din activul fără de par
tid, a făcut ca in perioada de care 
s-a ocupat darea de seamă, 49 
de tovarăși au cerut și au fost pri
miți în rîndul candidaților de par
tid. Organizația de bază din înto
vărășirea agricolă nr. 1 din Mi
halț a primit 26 candidați.

Educarea candidaților de partid 
constituie o altă sarcină importantă 
ce a stai în fața comitetului de 
partid. In acest scop, candidații de 
partid au fost încadrați în cercul de 
studiu al statutului P.M.R. Această 
preocupare a făcut ca ei să înțelea
gă mai bine politica partidului și 
să lupte pentru înfăptuirea ei. Fap
tul că toți candidații de partid sînt 
în sectorul socialist al agriculturii 
cu întreaga suprafață de teren con
firmă acest lucru.

Odată cu primirea în partid a 
unor elemente cinstite, organizațiile 
de bază, sub îndrumarea comitetu
lui de partid, au luat măsuri statu
tare împotriva unor elemente neco- 
respunzătoare strecurate în partid.

întărirea disciplinei de partid, 
respectarea democrației interne de 
partid, dezvoltarea criticii și auto
criticii în adunările de partid sînt 
rezultate obținute de organizațiile 
de bază în întărirea vieții de partid, 
rezultate oglindite în darea de sea
mă a comitetului de partid.

spus comunștii ce au luat cuvîn
tul, s-a desprins că în Mihalț nu va 
trece mult timp. și va lua ființă o 
gospodărie colectivă, ca urmare a 
dorinței unui însemnat număr de 
țărani muncitori. In obținerea aces
tor rezultate, hotărîtoare a fost mun
ca politică în rîndul maselor des
fășurată de membrii și candidații 
de partid sub îndrumarea comitetu
lui comunal de partid. Din discuții
le purtate în adunare s-a desprins 
ajutorul concret și permanent al 
Comitetului raional de partid și 
in mod deosebit al biroului său.

Prinlre alte rezultate ale muncii 
politice de masă, care au fost scoa
se în evidență este antrenarea ma
selor de cetățeni la acțiunile între
prinse de sfatul popular pentru buna 
gospodărire a comunei. Construirea 
de poduri și drumuri, fîntîni și îm
prejmuiri, sînt fapte despre care co
muniștii au discutat în adunare. 
Deputății Stînea Nicolae, Cîrnaț 
Matei, Usca loan, Truța P. și alții 
au fost evidențiați pentru rezulta
tele obținute în munca lor.

Darea de seamă a comitetului co
munal de partid, precum și cei ce 
au discutat despre activitatea co
mitetului au mai scos în evidență 
și alte rezultate pozitive obținute 
de comitet în ce privește conduce
rea și îndrumarea organizațiilor de 
masă. îndrumarea activității cultu
rale și altele.

Darea de seamă a comitetului de 
partid a oglindit activitatea mem
brilor și a candidaților de partid 
din comuna Mihalț pe ultimele 6 
luni.

Pentru consolidarea succeselor

In încheierea lucrărilor adunării 
generale a luat cuvîntul tov. Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, care printre 
altele a arătat că rezultatele obți
nute de către comitetul comunal de 
partid trebuie consolidate și dez
voltate. Pentru aceasta, a spus tov. 
Boureanu, este necesar să se lichi
deze cu lipsurile ce se mai mani
festă. Trebuie continuată munca 
pentru întărirea vieții de partid în 
gospodăriile colective, să fie îm
bunătățită permanent munca cultu- 
ral-educativă în rîndul colectiviști
lor, aceeași atenție să se acorde e- 
ducării candidaților de partid.

Comitetul comunal de partid are 
datoria să se preocupe mai mult de 
îndrumarea organizațiilor de masă 
și mai ales a tinerilor și antrenarea 
lor la activitatea politică a comu
nei. Să fie intensificat controlul de 
partid asupra activității fiecărui 
membru de partid. Educarea mem
brilor de partid și în general a ma
selor să constituie o sarcină per
manentă pentru fiecare comunist. 
Fiecare comunist — a încheiat tov. 
Boureanu — să lupte cu și mai 
multă hotărire pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini trasate de parti
dul nostru, pentru fericirea noastră 
a tuturor.

Adunarea generală a membrilor 
de partid a adoptat o hotărire.

Toată atentia construcțiilor în gospodăriile colective
Pentru a face să crească tot mai 

mult puterea economică a gospodă
riilor colective și bunăstarea colecti
viștilor, aceștia luptă cu avînt spo
rii pentru a obține recolte sporite 
la hectar, pentru a crea și dezvolta 
ferme zootehnice, precum și alte 
ramuri de producție.

Strins legată de dezvoltarea și 
înflorirea gospodăriei colective este 
și problema construcțiilor și în 
special a grajdurilor pentru animale, 
a maternităților pentru scroafe de 
prăsită etc., problemă căreia multe 
din consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective din raion i-au 
acordat și îi acordă toată importanța. 
Așa, de exemplu, la gospodăria co
lectivă din Cistei, folosindu-se în 
largă măsură creditele acordate de 
stat, materialele repartizate și cele 
din sursă locală, colectiviștii au 
construit în anii trecuți o mater
nitate pentru 24 de scroafe, un 
grajd pentru vite mari și o maga
zie de cereale.

In acest an, prin colectivizarea 
complectă a satului, numărul de a- 
nimale mari a trecut de 170 cape
te și colectiviștii din Cistei și-au 
propus să construiască pînă la 
toamnă încă două grajduri de vite 
a cite 100 capete fiecare, o mater
nitate pentru 24 scroafe și un pătul 
de porumb. Pentru ridicarea acestor 
construcții multe din materialele 
procurate, cum sînt 18.000 bucăți 
de țiglă, 60 m.c. material lemnos 
și o cantitate însemnată de cărămi
dă au și fost transportate la locul 
unde urmează să se construiască. 
De asemenea, echipa de construc
ție, condusă de colectivistul Domșa 
Ion, se ocupă acum de asigurarea 
pe plan local a pietrișului și nisipu
lui urnind ca în curind să înceapă

Angajamente îndeplinite
In cinstea festivalurilor, comunal 

și intercomnnal, ținute în comuna 
Zlatna, tinerii de la întreprinderile 
Zlatna și ,,Gh. Doja“, precum și 
țăranii muncitori animați de dorin
ța fierbinte de a fi cît mai folosi
tori patriei, în drumul măreț de 
construire a unei vieți noi, au mun
cit cu tot elanul lor tineresc pen
tru respectarea și îndeplinirea an
gajamentelor luate.

Cele trei brigăzi de muncă pa
triotică ele la întreprinderea Zlatna, 
participînd la acțiunea de înfrumu
sețare a întreprinderii, au efectuat 
în cinstea festivalului 4.900 ore 
muncă voluntară. Tinerii din aceste 
brigăzi au mai colectat o cantitate 
de 25.000 kg fier vechi, 15.000 kg 
fontă, contribuind prin aceasta la 
fondul festivalului cu 3.780 lei. In 
aceste acțiuni s-au evidențiat în 
mod deosebit tineri fruntași ca: 
Plăcintă Remus, Covaci loan, Ne- 
grini Iosif, Postea Elisabeta, Lup- 
șan Amos și alții.

Și tinerii de la Școala profesio
nală au depus aceleași eforturi pen
tru însușirea cît mai temeinică a 
cunoștințelor practice și teoretice, 
pentru întărirea disciplinei școlare,

Crește și se întărește întovărășirea agrozootehnică
O muncă politici susținută au 

desfășurat membrii de partid și de
putății din satul Fața Petrii pen
tru creșterea și întărirea întovără
șirii agrozootehnice din sat. Ca ur
mare a muncii desfășurate, toți 
țăranii muncitori din acest sat sînt 
acum membri ai întovărășirii agro
zootehnice.

Muncă de folos obștesc
Mobilizați de organizația de par

tid, țăranii muncitori din satul 
Fața Petrii, ce aparține de comuna 
Stremț, în frunte cu comuniștii și de
putății, au muncit cu mult elan 
pentru înfrumusețarea satului, efec- 
tuînd o serie de lucrări prin muncă 
voluntară.

Ei au deschis un drum nou pe 
o distanță de 3 km, au așternut 
pietriș pe o porțiune de 4 km și 
au îndiguit drumul comunal pe o 

lucrările construcțiilor planificate.
Pentru a-și construi din vreme un 

grajd pentru adăpostirea animalelor, 
membrii gospodăriei colective din 
Bucerdca Vinoasă, gospodărie care 
a luat ființă în primăvara acestui 
an, și-au asigurat și el 32 m.c. che
restea, 40 m.c. piatră și nisip și 
au transportat în gospodărie țigla 
și cărămida in cea mai mare par
te. Mult avansați în privința ridi
cării de noi construcții sînt și co
lectiviștii din Berghin.

Pe lingă aceste rezultate însă, 
trebuie arătat că în raion sînt și 
unele gospodării colective unde con
siliile de conducere ale acestora 
manifestă o lipsă serioasă în ce 
privește problema construcțiilor. Așa, 
de exemplu, gospodăriile colective 
din Teiuș, Obreja, Benic, și 
altele, cărora le-au fost reparti
zate de mai mult timp la baza co
mercială interraională din Alba-Iu- 
lia importante cantități de material 
lemnos, țiglă, cărămidă și alte ma
teriale de construcție, nu au ridicat 
aceste materiale. Și dacă așa stau 
lucrurile, nu-i mirare că gospodă
ria colectivă din Teiuș, care are de 
ridicat de la bază 1.000 de țigle și 
8 m.c. de cherestea, tărăgănează 
terminarea grajdului. O totală lip
să de interes pentru ridicarea graj
dului planificat dovedește și condu
cerea gospodăriei din Benic, care 
nu a luat încă nici o măsură pen
tru a transporta cele 25.000 cără
mizi șl materialul lemnos reparti
zat.

Condamnabilă este de asemenea, 
lipsa de preocupare de care dă do
vadă in problema construcțiilor con
ducerea gospodăriei colective din 
Obreja. Aici, deși sînt în cadrul 

pentru obținerea unor rezultate ctt 
mai bune în procesul de învățătură. 
Cele 8 brigăzi de muncă patriotică 
contribuind la refacerea și înfru
musețarea școlii, înfrumusețarea co
munei, la descărcarea materialului 
necesar construirii noului local de 
cultură, au realizat de la înființarea 
lor pînă în prezent 52.000 ore mun
că voluntară și economii în valoare 
de 84.000 lei. In aceste acțiuni s-au 
evidențiat în mod deosebit elevi 
fruntași ca : Marinescu Gheorghe, 
Popescu Vasile, Zafiu Stelian, Vlă- 
duțu Ion și alții.

Tinerii țărani din comuna Zlat
na, satele Pătrîngeni, Valea Mică 
și Runc, respectînd hotărîrile cons- 
făturii de la Constanța și a Plena
rei din 26-28 noiembrie 1958, au ra
portat că sînt cu toții membri în în
tovărășirile agrozootehnice din sa
tele lor.

Tineretul din Zlatna, într-un sin
gur glas s-a angajat ca în cinstea 
celui de-al VlI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților să 
lupte cu același avînt pentru reali
zarea angajamentelor luate, ridicînd 
tot mai sus steagul păcii și socia
lismului.

HOLEANCA IOAN

Exemple demne de urmat sini 
candidații de partid Raica Vic
tor, Silea Mihai, Albu Toma și 
Cioara Ilie, deputat, care muncesc 
cu sîrguință pentru creșterea și în
tărirea întovărășirii, pentru reali
zarea mărețelor sarcini trasate de 
partid și guvern, pentru o viață 
nouă fericită.

lungime le 20 m. La aceste acțiuni 
s-au evidențiat în muncă și în mo
bilizarea cetățenilor comunistul Af- 
bu Costică, deputății Tecșa Sabin, 
Raica Ion, Repede Trofin și tov. 
Daisa Vasile.

Nu de mult, harnicii locuitori din 
satul Fața Petrii, tot prin mun
că de folos obștesc, au transportat 
peste 50 care de piatră, și lemnele 
necesare pentru construirea școlii.

BOCAN1CI ILIE

gospodăriei meșteri pricepuți, ca 
Jeler Simion, Muntean Ștefan, li
man Teodor și alții, precum și ma
terialele necesare în cea mai mare 
parte, se tărăgănează la nesfîrșit 
începerea lucrărilor de amenajare 
la grajdul existent și construirea 
grajdului nou cu capacitate de 89 
vite.

Ținind seamă de faptul că un nu
măr tot mai mare de țărani mun
citori intră în gospodăriile colecti
ve și că prin colectivizarea com
plectă a satelor Cistei, Obreja și O- 
iejdea noii colectiviști au adus în 
gospodărie un număr mare de a- 
nimale, construirea de noi grajduri 
se impune ca o necesitate de primă 
urgență.

De aceea, consiliile de conducere 
din gospodăriile colective, sprijinite 
și îndrumate de organizațiile de 
partid, trebuie să grăbească procu
rarea și ridicarea materialelor, să 
organizeze echipe speciale de cons
trucții și să înceapă imediat lucră
rile. Un sprijin prețios în această 
direcție trebuie să acorde gospo
dăriilor colective comitetele execu
tive ale sfaturilor populare de la 
comune, ajutîndu-le îndeosebi la 
procurarea și transportul materiale
lor. De asemenea, un sprijin per
manent trebuie să acorde gospo
dăriilor secția agricolă a Sfatului 
popular raional, care are datoria să 
asigure acestora ajutorul tehnic 
calificat la amplasarea și ridicarea 
construcțiilor, să le sprijine în pro
curarea de materiale și asigurarea 
de fonduri bănești.

Acordînd toată atenția ridicării 
construcțiilor în gospodăriile colec
tive, puterea economică a acestora 
va crește tot mai mult și odată cu 
aceasta bunăstarea. și belșugul co
lectiviștilor.



Conferința de Ia Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

-SPORT-
GENEVA ( Agerpres). — Cores

pondență specială: Ședința din 26 
mai a Conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe, a durat doar o oră 
și 25 minute, deoarece Chr. Herter, 
S. Lloyd și Al. Couve de Muroille 
urmau să plece în după-masa ace
leași z-le cu avionul la Washing
ton pentru a asisia la funeraliile 
fostului secretar de stat at S.U.A., 
I.F. Dulles. A. A. Gromiko a plecat 
înainte de ședință la Washington, 
unde va lua parte la funeralii. De 
aceea la ședința din 26 mai dele
gația U.R.S.S. a fost reprezentată 
de V. A Zorin, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al U.RS.S.

Chr. Herter, secreta-ul de stat al 
S.U.A., care a luat primul cu vini ui. 
s-a referit la acea parte a „pianu
lui global" al celor trei pute~i occi
dentale care se ocupă de problema 
Berlinului. El a decla~at că dele
gația sovietică nu trebuie să consi
dere aceste propuneri ca definitive 
și că in propunerile puterilor occi
dentale i/j problema Berlinului e- 
xistă teze care vor trebui dezvolta
te. Unele din aceste teze, a decla
rat el, pot fi, după țoale probabili
tățile, îmbunăiăi te. in urma exami
nării lor in comun.

Analizind propunerile puterdor 
occiden'ale in problema Berlinului, 
delegația U.R.S.S. a arătat in ca
drul unor, ședințe precedente că e- 
sența acestor propuneri constă nu 
numai în a consolida regimul de o- 
cupație in Berlinul occidental, ci și 
in a-l extinde asup-a întregului Ber
lin, in a răpi R. D. Germane capi
tala ei, și a pune întregul oraș sub 
control străin. In cadrul ședinței din 
26 mai, Chr. Herter a prezentat un 
program detailat de măsuri in ve
derea realizăr i acestui plan.

Apoi a luat cuvîn'ul L. Bolz, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane.

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, a declarat el, nu
meroși politicieni germani conside
rau că culmea înțelepciunii politice 
este de a cîș'.iga de pe urma diver
gențelor dintre Vest și Est, și în 
același timp poceau Germania ca 
un bastion împotriva Uniunii So
vietice. Această politică a aruncat 
poporul german și împreună cu el 
numeroase popoare europene și ne- 
europene în catastrofa celui de-al 
doilea război mondial. Poporul ger
man, ca și întreaga lume, este in
teresat să împiedice repetarea aces
tei politici. De aceea guvernul 
R.D.G. este pentru un tratat de pa
ce care ar împiedica Germania să 
facă parte din alianțe unilaterale și 
i-ar permite să participe pe bază de 
egalitare la toate măsurile pentru 
întărirea securității europene.

Guvernul R. D. Germane, a de

clarat in continuare L. Bolzt con
sideră că reglementarea tuturor 
problemelor reunificării Germaniei 
depinde de cele două state germane, 
dar că aceasta nu înseamnă cîtuși 
de puțin că Germania ar renunța la 
ajutorul care i-ar putea fi accrdat. 
Dar acest ajutor ar fi cu putință 
numai în cazul cînd ar fi vorba de 
apropierea celor două state germa
ne prin tratative, pe bază de egali
tate între cele două state germane.

Pen'ru a duce tratative cu R. F. 
Germană, R. D. Germană nu are 
nevoie de permisiunea sau de in
strucțiuni din partea altor state. Ea 
este liberă să ia hotări-i după cum 
crede de cuviința. Poate că guver
nul federal se consideră legat de a- 
cc-duriie de la Paris, a spus, el, și 
că are nevoie de permisiune sau 
de instrucțiuni. Dacă așa stau lu
crurile, atunci e treaba lui dacă va 
primi această permisiune sau aces
te instrucțiuni. Delegația R.D. Ger
mane sprijină propunerea ministru
lui Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice ca guvernele celor patru 
puteri să declare de comun acord 
că după părerea lor este de dorit 
ca in're R.D.G. și R.F.G. să aibă 
loc tratative cu privire Ia căile de 
restabilire a unității Germaniei și 
că consideră că este de datoria gu
vernelor celor două state germane 
să ajungă la o înțelegere în aceas
tă problemă.

După ce a arătat că reprezentan
tul Bonnului la conferință a res
pins pină acum toate propunerile 
R. D. Germane cu privire la aceste 
tratative, L. Bolz a spus: Regre
tăm faptul că delegația R.F.G. nu 
a fost de acord cu propunerea 
noastră cu privire la încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și la tra
tative în legătură cu alte probleme.

Delegația R.D.G. va continua să 
propună încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, a subliniat L. 
Bolz. La 23 mat, U7. Ulbricht, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., a arătat că cele 
două state germane, ar fi trebuit,în 
primul -înd, să ia măsuri care să 
pe~mită o anumită destindere a în
cordării. El a insistai asupra înche
ierii unui tratat prin care cele două 
state germane să renunțe la folosi
rea forței. Aceasta înseamnă că cele 
două state germane trebuie să re
nunțe reciproc la folosirea forței și 
să rezolve ioate problemele pe care 
încă nu le-au rezolvat prin mijloace 
pașnice, adică să încheie un pact 
de neagresiune. L. Bolz a cerut de
legației R.F.G. să colaboreze cu 
R.D.G. în această direcție.

După cuvîntarea lui L. Bolz, șe
dința a luat sfirșii. S-a căzut de 
acord ca data viitoarei ședințe să 
fie stabilită mai tîrziu.'

Campionat ui regional șa raional de fotbal

joc sub așteptări
Duminica trecută, s-a desfășurat 

un interesant cuplaj între echipele 
Unirea Alba-lulia și Minerul Ani
noasa, din cadrul campionatului re
gional, și echipele C.F.R. Alba-lulia 
și Recolta Limba, din cadrul cam
pionatului raional de fotbal.

Meciul Unirea Alba-lulia și Mi
nerul Aninoasa a oferit spectatori
lor un spectacol sportiv contrar aș
teptărilor. La jocul slab desfășurat 
a contribuit în special linia de atac 
a gazdelor,- care nu și-au adus a- 
portul decît în mică măsură.

Ceilalți înaintași au jucat inco
herent, dind mingi la întunplare, 
sau pur și simplu s-au plimbat pe 
teren, luptînd rareori și fără con-, 
viagere, cum a fost cazul lui Nagy.

Singurul gol al partidei, care a 
adus victoria oaspeților, a fost mar
cat din 11 m, rezultatul unui fault 
comis în careu de fundașul echipei 
Unirea — Goia.

Arbrrajul Iții Florea, din Deva, 
a fost extrem de slab și necompe
tent.

Clasamentul campionatului regional

Minerul Aninoasa 23 17 2 4 52:21 36
Dacia Orăștie 
Corvinul Deva 
Corvinul II Huned. 
ParîngTji Lonea 
Unirea A.-Iulia 
Minerul Vulcan 
Corvin. III Huned. 
Victoria Călan 
Șurianul Sebeș 
Aurul Zlatna 
Metalul Cugir 
Dinamo Orăștie 
Victoria Hațeg

23 14 4 5 49:24 32
23 12 6 538:2530
23 14 2 7 45:34 30
23 14 1 8 45:21 29
23 12 4 7 44:28 28
23 10 5 8 40:37 25
23 9 4 10 39:31 22
23 7 4 12 29:31 18
23 7 4 12 39:46 18
23 7 4 12 34:41 18
23 8 2 13 33:46 18
23 6 413 33:53 16
23 0 2 21 12:84 2

IEȘIRI NESPORTIVE
Intilnirea d'ntre echipele C.F.R. 

Alba-lulia și Recolta din Limba s-a 
desfășurat într-o evidentă notă de 
superioritate a oaspeților, care au 
jucat mai legat și mai frumos, îtt- 
trecindu-și de multe ori adversarii 
atît în viteză cit și în tehnică, în 
special în prima repriză, cînd au și 
condus cu scorul de 2-0.

Apărătorii echipei gazdă, în spe
cial Coșeriu, văzîndu-se depășiți, au 
recurs la durități, lovind intențio
nai în jucător și nu în minge. A- 
cesie ieșiri nesportive nu au fost 
sancționate de arbitrul Pancu din 
Alba-lulia, care a dat numeroase 
decizii eronate.

In cea de a doua repriză, avind 
o condiție fizică mai bună, ceferiștii 
atacă mai mu'i, reușind să egaleze, 
scorul final fiind 2-2.

Au jucat bine Malec, Vasiu și 
portarul Hegyi de la Recolta Limba.

O întîlnire
In ziua de 26 mai 1959 s-a des

fășurat pe • terenul sportiv Unirea 
din Alba-lulia meciul restanță din
tre echipele Unirea Alba-lulia și 
Minerul Vulcan.

Surpriza s-a manifestat chiar din 
primele 3 minute de joc cînd mi
nerii, care prezentaseră o echipă 
mult întinerită, atacă în trombă, cu 
pase pe jos, rapide și la om, ajun- 
gînd din două sau trei pase la 
poarta gazdelor dezorganizlndu-le 
apărarea. Astfel, după numai 3 mi
nute de joc, extrema dreaptă a e- 
chipei oaspe execută frumos o lo
vitură de pedeapsă, iar portarul 
Socaci scăpînd mingea din mină, 
scorul devine 1—0 pentru Minerul. 
După încă un minut, centrul ata
cant al oaspeților trage puternic și 
ridică scorul. 2—0 pentru oaspeți.

Abia după ce a fost condusă cu 
2—0 și cînd majoritatea spectato
rilor credeau partida pierdută, ju
cătorii noștrii își revin din buimă
ceală jucîhd mai organizat și lup
tînd mai bine pentru balon.

După aproximativ 4 minute de 
joc, la o învălmășeală în fața por
ții oaspeților, un apărător al aces
tora comite fault în careu și ar
bitrul Marta din Deva, acordă 11 
metri, pe care îl transformă Nagy.

In cea de a doua repriză, în mi
nutul 65 de ioc, tot dintr-o învăl
mășeală în fața porții adverse, 
Viutiiă trage plasat și aduce ega- 
larea. Apoi, gazdele pun din ce în 
ce mai mult stăpînire pe joc și în 
minutul 80 scorul se modifică în 
favoarea albaiulienilor tot prinVin- 
tilă. In minutul 85 al parti
dei un apărător al minerilor 
comite un nou fault în careu și ar
bitrul acordă al doilea 11 metri, 
pe care îl transformă tot Nagy. 
După aproximativ un minut, Mun- 
teănu cerirul atacant al echipei 
Unirea trage foarte frumos dintr-o 
poziție foarte dificilă și marchează 
ultimul și cel mai frumos gol al 
inlilnirr, partida terminîndu-se cu 
scorul de 5—2 in favoarea echipei 
Unirea din Alba-lulia.

Arbitrul Marta din Deva, deși a 
avut scăpări, dînd unele decizii e- 
ronate, a condus în general bine 
și energic întreaga partidă.

Și, acum cîteva cuvinte despre 
jucători și despre public. Deși în 
primele minute de joc este cuprins 
de panică și face greșeli grosolane, 
Socaci, portarul echipei Unirea își 
revine treptat și tot restul partidei 
apără în nota sa obișnuită, oferind 
spectatorilor plăcerea unor inter
venții prompte și spectaculoase. 
Dintre ceilalți apărători s-au re-

cu surprize
marcat Goia, care deși accidentata 
a luptat cu dîrzenie pentru fiecare 
balon, Luca foarte bun la apărare. 
Cozma care a arătat că poate lupta, 
bine și fără să intre „tare" la ad
versar, Pleșa și Cimpoieș juclnd 
sub nota lor obișnuită.

Dintre atacanți cel mai bun t 
fost de data aceasta Vintilă, care 
a fost prezent pe tot terenul, lup
tînd. cil adeeași ardoare și în atac 
și în apărare. Nagy deși mai bun 
ca în meciul anterior, a luptat insă 
sub valoarea lui obișnuită, iar 
Munteanu s-a pierdut în fața porții.

Despre extreme: Dan Alexan
dru și Luca Iosif, se poate 
spune că sînt elemente promiță
toare și pot da rezultate mult mai 
bune dacă ceilalți jucători cit 
mai multă experiență, s-ar o- 
cupa mai mult de ei și nu ar 
căuta să facă din tinerețea și lipsa 
lor de experiență un paravan pen
tru propriile lor greșeli, pasîndu-le 
de cele mai multe ori la intimplare 
sau în urmă, cînd aceștia fug îna
inte, pentru ca apoi, după ce min
gea ajunge la adversar, să arunce 
vina pe slăbiciunea acestor extre
me. Din păcate, această practică 
este foarte frecventată în cadrul e- 
chipei Uri rea și se menține de mai 
mult timp, fără ca antrenorul Ciu- 
cor loan, să ia măsuri de înlătu
rarea ei. Deasemenea, se face tot 
mai simțită lipsa unui antrenament 
eficient, jucătorii noștrii fiind ne- 
voiți să depună eforturi mari inc ci 
de la sfîrșitul primei reprize.

Despre suporterii echipei noastre- 
se poate spune că sînt prea impul
sivi, în special cîțiva, manifestîndu- 
și simpatiile sau antipatiile față de 
arbitru sau jucători intr-un mod 
foarte puțin recomandabil, mergind 
uneori pînă la ieșiri huliganice, 
huiduieli, înjurături, etc.

O altă categorie de suporteri care 
mai mult strică decît ajută echipei 
lor favorite, sînt așa numiții ..an
trenori" din tribună, care nu se pot 
abține de a da sfaturi în timpul 
jocului, tuturor jucătorilor, despre 
cum și unde trebuie să atace, cînd 
trebuie să paseze etc.

Pentru continua ridicare a cali
tății jocului și a sportivității întîl- 
nirilor, pentru evitarea degenerării 
lor în scandaluri sau manifestări 
huliganice, este necesar ca atît ju
cătorii cit și publicul să aibă o 
comportare demnă de un sportiv st] 
cetățean și să combată cu toatei 
hotărlrea ieșirile scandalagiilor.

TOMA PETRU

0 etapă hotăritoare pentru încheierea 
cu succes a anului școlar 1958-1959

(Urmare din pag. 2-a) 

șt prin generalizarea experiențelor 
și metodelor bune in cadrul comi
siilor metodice pe obiecte și a con
siliilor pedagogice pe școli în toa
tă această perioadă. Este bine ca 
în asemenea situații să se discute 
pe materii tematica recapitulării, 
planurile calendaristice și de lecții 
în raport de nivelul de pregătire și 
specificul clasei cu care se lucrea
ză. Toate cadrele didactice sînt da
toare să studieze cu atenție și să 
programeze în timp util lecțiile de 
recapitulare, să redacteze planuri 
de lecții, care să cuprindă în con
ținut aspectul îmbinat al legării cu
noștințelor teoretice de activitatea 
practică. Concomitent cu aceasta 
să se programeze excursii științifice 
în întreprinderi, pentru a se putea 
recunoaște de către elevi aplicarea 
practică, în procesul de producție 
și în viață a cunoștințelor însușite. 
De pe acum toate colectivele șco
lilor trebuie să treacă la întocmirea 
unor planuri de măsuri amănunțite 
privind organizarea practicii în 
producție a elevilor în perioada 
15—30 iunie. In această privință 
a muncit bine Școala medie ,fHo- 
ria, Cloșca și Crișan" din Alba- 
lulia, care a luat din timp legă
tura cu conducerile întreprinderilor 
industriale și ale urităților socia- 
list-agricole din localitate, cerîndu- 
le concursul atît în ce privește 
programarea elevilor la practică 
cit și în ce prvește repartizarea de 
maiștri și tehnicieni care să dea 

explicații elevilor și să-i îndrume 
în mod concret in munca practică. 
La această școală, de pe acum fie
care clasă es‘e programată și știe 
ce are de realizat concret în a- 
cest timp.

O sarcină de seamă revine ca
drelor didactice în pregătirea elevi
lor claselor a IV-a, a Vil-a și a XI 
in vederea examenelor de absolvire 
și maturitate'. In acestă direcție tre
buie să se pună accent pe recapitu
larea materiilor de examene prevă
zute pentru întreg ciclul de învăță- 
mînt respectiv. Este apreciabilă 
străduința depusă de cadrele didac
tice de la Școala medie din Zlatna 
încă de la începutul anului școlar 
pentru pregătirea elevilor clasei a 
Xl-a. Nu același lucru s-a realizat 
insă la Școala medie nr. 2 din Al
ba-lulia, unde se constată fenome
nul nesănătos că tocmai elevii care 
au mai multă nevoie de pregătire 
specială lipsesc sau vtn. neregulat, 
ba Uneori prin comportarea lor crea- 
ză greutăți celor care se încadrea
ză conștient în cursurile de pregă
tire. Diriginții claselor respective 
suit obligați să urmărească îndea
proape cum evoluează în bine si
tuația unor elevi amenințați și in- 
interesul pe care-l depun în pregă
tire, solicitind cu insistență și spriji
nul părinților.

Perioada pregătirii încheierii a- 
nului școlar și al examenelor este o 
perioadă de vlrf în activitatea șco
lară. De aceea, conducerile școlilor 
trebrie să ia cele mai potrivite mă
suri pentru ca elevii să nu se re

simtă din punct de vedere al condi
țiilor materiale de alimentare și o- 
d'hnăîn u-ma eforturilor pe care le 
depun, asigurîndu-li-se un regim 
rațional de studiu și eliberîndu-i de 
alte sarcini și activități extrașco- 
lare care ii supraîncarcă.

Organizațiile U.T.M. și pionierii 
din școli, in colaborare cu condu
cerile școlilor și cu diriginții, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
să inițieze in această perioadă dis
cuții. întilniri, vizite la școlile pro
fesionale, corespondență intre elevi 
in vederea orientării profesio
nale a viitorilor absolvenți, po
trivit aptitudinilor și perspectivelor 
lor de dezvoltare. In mod deosebit 
absolvenții claselor a VII-a să fie 
îndreptați spre școlile profesionale 
și agricole pentru a se califica in 
diferite ramuri de producție și a 
deveni buni constructori ai socia
lismului.

Sarcinile ce ne stau în fată, in 
’egătură cu încheierea anului șco
lar, nu pot fi despărțite de sarcinile 
privind pregătirea deschiderii viito
rului an școlar la timp și in cele 
mai bune cortdițiuni din toate punc
tele de vedere, pornind de la îmbu
nătățirea și lărgirea bazei materia
le și a dezvoltării spațiului de șco
larizare cerule de sarcinile sporite 
ce stau in fața învățămtnfului de 
cultură generală. In colaborare cu 
întreprinderile și instituțiile, să nu 
slăbim acțiunea de lămurire pentru 
atragerea unui număr cît mai mare 
de muncitori la învățănuntul seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală. Multă perseverență trebuie de
pusă pentru asigurarea frecvenței 
elevilor înscriși la cursul de pregă
tire din perioada 4 mai-—10 sep

tembrie a celor ce se vor prezenta 
la examenul de verificare a cunoș
tințelor în vederea admiterii in cla
sa VIII-a serală și care nU au o 
scoală profesională completă. Aces
te cursuri funcționează pe lingă 
Școala de meserii din Alba-lulia, 
Școlile medii din Teiuș și Zlatna.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional a analizat recent 
munca colectivului Secției de invă- 
țămint și cultură sub raportul pre
gătirilor ce se fac în vederea în
cheierii anului școlar și a luat o 
serie de măsuri potrivite în spriji
nul acestei acțiuni cît și în vederea 

IO.C.L. ALIMENTARA!
| Mm.iriiy |

Aduce la cunoștința consumatorilor g 
că în cinstea zilei de 1 IUNIE] 
„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI» | 

a deschis o expoziție cu vînzare, i 
în orașul Alba-lulia, Piața 1 Mai g 
nr. 20, unde sînt expuse spre vînzare 1 
consumatorilor sortimente bogate de 1 

: produse ca : : i
| BISCUIȚI, NAPOLITANE, ȘERBETURI, SIROPURI, | 
j BOMBOANE ȘI CIOCOLATĂ DE CALITATE SUPERIOARĂ § 

| Vizitați expoziția pentru a vă convinge de calitatea produselor. | 

g Expoziția este deschisă pînă în ziua de 2 Iunie, între orele 7-12 și 17-20 1 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^^

deschiderii noului an școlar. Ne bu
curăm de ajutor și sprijin perma
nent din partea Comitetului raio
nal de partid și a organelor supe
rioare. Bazîndu-ne pe acest sprijin 
și pe eforturile depuse de majori
tatea cadrelor didactice din raion., 
pe dorința elevilor de a se pregăti 
cit mai bine, pe sprijinul real pe 
care îl dau un mare număr de pă
rinți, avem convingerea că anul 
școlar 1958-1959 va fi încheiat in 
școlile d;n raionul Alba cu cele mai 
bune rezultate și vom putea trece 
din timp la pregătirile cerute de 
deschiderea noului an școlar.
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