
0 agitaflc vizuală concretă, 
legată de sarcinile actuale!

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
pus în fața întregului nostru popor 
sarcini deosebit de importante pen
tru dezvoltarea economiei noastre 
naționale. Oamenii muncii din raio
nul nostru sînt chemați și ei să-și 
adută întreaga contribuție la înde
plinirea acestor sarcini, dînd un a- 
vînt și mai puternic luptei pentru 
îmbunătățirea calității produselor și 
reducerea continuă a prețului de 
cost, pentru sporirea neîncetată a 
producției agricole și dezvoltarea 
continuă a gospodăriilor colective.

Bilanțul rodnic încheiat la glo
rioasa aniversare a partidului con
stituie o mărturie a faptului că, con- 
tinuînd întrecerea socialistă, avem 
toate condițiile să aducem partidu
lui prinos de înfăptuiri și mai mari. 
Aceasta depinde în cea mai mare 
măsură de îmbunătățirea continuă 
a conducerii economiei raionului de 
către organizațiile de partid, de in
tensificarea muncii politice de masă, 
în mod deosebit a muncii de la om 
la om, de folosirea în mod operativ 
și în forme concrete, cît mai variate 
a agitației vizuale.

Organizațiile de partid din între
prinderi și din satele raionului nos- 

„'rjj, îndrumate de Comitetul raio
nal, de comitetele comunale de 
partid, au obținut succese de seamă 
în folosirea agitației vizuale ca una 
din formele principale de mobiliza
rea maselor la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid. Și în această 
direcție comitetul de partid de la 
Uzinele Metalo-Chimice Zlatna se 
poate spune că s-a preocupat cu 
toată răspunderea de a asigura în 
cadrul întreprinderii o agitație vi
zuală concretă și variată, legată de 
sarcinile producției. Cîteva fapte sînt 
edificatoare. De cum treci pragul 
porții te întîmpină variate forme 
ale agitației vizuale. Lîngă un fru
mos panou, care oglindește dezvol
tarea uzinei în cadrul planului șe- 
senal, se află un imens grafic în 
care sînt înfățișate angajamentele 
pe luni luate de colectivul de 
muncă din uzină, pc întregul an, 
în întrecerea în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
partidului. In fiecare lună graficul 
e completat cu realizările obținute. 
Comitetul de partid acordă toată a- 
tenția și altor forme ale agitației 
vizuale. Așa, de pildă, la secțiile din 
uzină, în afară de graficele de pro
ducție, sînt afișate lozinci mobiliza
toare care cheamă colectivul secției 
respective să-și îndeplinească anga
jamentul luat. De asemenea, aici 
se acordă o mare atenție populari
zării fruntașilor întrecerii. Panoul 
de onoare sugestiv ornamentat este 
împrospătat cu regularitate cu noi 
fruntași iar gazetele de perete a co
mitetului de partid și ale organiza
țiilor de bază sînt folosite cu succes 
la mobilizarea colectivului de mun
că. Merită atenție colțul satiric care 
apare regulat, criticînd cu asprime 
pe leneși, chiulangii, pe cei certați 

Creațiile naturii, 
la care în anii din 
urmă s-au adăugat 
creațiile omului, îm
podobesc patria 
noastră cu frumuseți 
de-a lungul și de-a 
latul. Și cabanele din 
mijlocul munților, re
numitele stațiuni 
balneo - climaterice, 
litoralul mării, astă
zi bunuri ale între
gului popor, devin 
mereu mai îneîntă- 
toare. Mii și mii de 
excursioniști fii ai 
oamenilor muncii, 
colindă în timpul li
ber munții, iar lo
calitățile balneare și 
litoralul au devenit 
vaste stațiuni de o- 
dihnă pentru crea
torii bunurilor ma
teriale, pentru po
porul muncitor.

In clișeu: Hote
lul turistic Cota 
1.400 — Sinaia.

cu disciplina sau cu calitatea. Pen
tru popularizarea tinerilor s-a orga
nizat un colț al tinerilor fruntași.

S-a îmbunătățit în mod conside
rabil, atît ca formă cît și ca conți
nut agitația vizuală și în alte între
prinderi și o seamă de sate din ra
ion. La 1. M. „Gh. Doja" Zlatna, la 
fabrica „Ardeleana" din Alba Iulia 
etc., agitația este mai concretă, re
flectă sarcinile colectivului respec
tiv. La sectorul Haneș al I. M. „Gh. 
Doja" s-au confecționat de curînd lo
zinci care reflectă angajamentul luat 
de colectivul acestui sector. Și ga
zeta de perete de aici și-a îmbună
tățit activitatea. In perioada dinain
tea aniversării partidului, gazetele 
de perete din cadrul întreprinderii 
au mobilizat prin materialele publi
cate întregul colectiv, astfel că la 8 
mai minerii de aici au raportat par
tidului îndeplinirea și depășirea pla
nului cu 51 la sută și realizarea u- 
nei economii de peste 3 milioane lei. 
Acum, gazetele de perete de la sec
toare militează pentru continuarea 
Și 
In mod 
tă inițiativa biroului organizației de

mai avîntată a întrecerii, 
special trebuie aprecia-

(Continuare în pag. 4-a)

la entuziasta întrecere, 
de oameni ai muncii au

Pe primele locuri
Faza regională a celui de-al VI- 

lea concurs al formațiilor artistice 
s-a încheiat. Mii de artiști amatori au 
participat 
Zeci de mii 
urmărit cu interes și emoție evolu
ția pe scene a formațiilor artistice.

Redăm mai jos clasificarea forma
țiilor artistice de amatori participan
te la fazele raională și regională :

Faza raionala
Formații artistice sindicale

CORURI:
I — corul mixt al sindicatului sa

nitar și corul bărbătesc; II — corul 
U.M.C. Zlatna; III — corul Clubu
lui C.F.R. „1 Mai" Teiuș.

BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE :

— brigada de la U.M.C.
II — brigada de la I.M.

Zlat- 
„Oh. 
mina

I 
na;
Doja"; III — brigada de la 
Haneș.

ECHIPE DE DANSURI:
I — echipa O.C.L. comerț 

Alba-Iulia; II — echipa Clubului 
C.F.R. „1 Mai" Teiuș; III — echipa 
de la 1. M. „Gh. Doja" Valea Do
sului.

SOLIȘTI DANSATORI:
I — frații Medrea, Clubul „1 

Mai" Teiuș; Colef Iacob și Borza 
Dorin —- Zlatna.

SOLIȘTI VOCALI:
I — Dobîrtă Iosif Clubul C.F.R. 

„1 AAai" Teiuș.
SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:

I — Tanner Lia — Sindicatul 
sanitar.

mixt
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Să dăm un nou avint întrecerii socialiste
Mobilă mai multă

încheind luna aprilie cu rezultate 
deosebit de frumoase în muncă, 
în cinstea zilei de 1 Mai și a celei 
de-a 40-a aniversări a partidului, 
muncitorii secției tîmplărie de la 
„IPRODCOOP" Alba-Iulia sînt ho- 
tărîți să-și consolideze succesele ob
ținute și să adauge acestora noi și 
noi realizări.

Astfel fiind, în prima jumătate a 
lunii mai, muncitorii secției și-au de
pășit sarcinile de plan cu 3,5 la 
sută. Pînă în prezent, din cele 20 de 
garnituri de mobilă cîte are 
de executat secția în trimestrul 
doi al anului, au fost executate în 
întregime 5 garnituri, iar restul gar
niturilor în proporție de 50 la sută.

Un rol de seamă în obținerea a- 
cestor realizări l-au avut echipele 
de tîmplari conduse de comuniștii 
Dadeș Victor și Hărmănaș Nichifor.

r
■

— BRIGADA DE MECANICI ȘI FOCHIȘTI de pe locomotiva Nr. 
230189 de la Depoul C.F.R. Teiuș, condusă de comuniștii Păcurar Ion 
și Pușcaș Constantin, a realizat de la începutul anului și pînă în pre
zent io economie de 77,5 tone combustibil convențional.

— Tîmplarul ȘTEF GHEORGHE, de la secția mobile a întreprinderii 
„Horia" din Alba-Iulia, își depășește lunar sarcinile de plan cu 10 pînă 
la 15 la sută, dînd totodată numai lucru de bună calitate. In primele 
15 zile ale lunii mai, el a realizat o depășire de plan de 5,5 la sută.

— Ștanțatorul OARGA NICHIFOR, de la cooperativa de încălțămin
te „Progresul" din Alba-Iulia, realizează lunar importante economii de 
materiale. Astfel, numai în perioada de la 1 la 15 mai el a economisit 
peste 20 kg talpă și 10 kg factis.

— ECHIPELE DE FEMEI conduse de Boța Tatiana și Susan Elena
din G.A.C. „7 Noiembrie" — Vințul de Jos s-au evidențiat în mod deo
sebit la turnarea fundației noului grajd cu o capacitate de 100 capete 
vite mari ce se construiește în gos podărie. Cele două echipe au turnat 
pînă în prezent peste 90 metri cubi fundație. __________

în cadrul celui de al Vl-lea concurs
Formații artistice 

ale căminelor culturale
CORURI:

— corul căminului cultural din 
corul căminului cultti-

I
Stremț; II
ral din Mihalț; III — corul cămi
nului cultural din Obreja.

BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE:

I _ brigada artistică de agitație 
căminului cultural din Vințul dea

Jos; II — brigada, artistică de agi
tație a căminului cultural din Sîn- 
timbru; III — brigada artistică de 
agitație a căminului cultural din 
Dumitra.

ECHIPE DE DANSURI:
I — echipele de dansuri ale cămi

nelor culturale din Pețelca și 
Stremț; II — echipa de dansuri a 
căminului cultural din Feneș-Galați; 
III — echipa de dansuri a căminu
lui cultural din Micesti.

FORMAȚII INSTRUMENTALE:
I — echipa de fluierași a cămi

nului cultural din Feneș-Galați; II 
— taraful căminului cultural din 
Sard; III — taraful căminului cul
tural din Stremt.

SOLIȘTI VOCALI:
I — Mărginean Ion — Șard; 

Popa Elena — Vințul de Jos.
SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:

1 — duo taragot Varva C., și Mir
cea I. — Ampoița; Drăgan Iosif 
solo fiuier-Inuri.

Formațiile artistice clasificate pe 
primul loc la faza raională, partici
pante la faza regională a concursu
lui, s-au clasificat după cum ur
mează:

Revizia C. F. R. Teiuș — fruntașă pe țară
Sarcinile de plan pe 

anul 1961 au fost larg 
dezbătute de muncitorii 
Reviziei de vagoane 
C.F.R. Teiuș, au fost 
defalcate pe om și zile. 
Și, lunile ce s-au scurs 
de atunci, de la începu
tul anului, au fost luni 
de avîntată întrecere 
în muncă, luni în care 
harnicul colectiv de 
aici a cules succese 
peste succese.

Pe lîngă faptul că

reparațiile executate la 
această unitate au fost 
de cea mai bună ca
litate iar trenurile au 
fost expediate în per
fectă siguranță a cir
culației, nesemnalîndu- 
se în perioada de la 1 
ianuarie a.c. și pînă în 
prezent nici un acci
dent sau incident, a- 
cest colectiv și-a înde
plinit și sarcinile de 
plan pe trimestrul I al

In întrecere bilanț bogat
Dcsfașurînd larg întrecerea socia

listă pentru îndeplinirea planului de 
producție, colectivul de muncitori de

Faza regionalii
Formații artistice sindicale

CORURI:
III — corul Sindicatului sanitar 

Alba-Iulia.
BRIGĂZI ARTISTICE DE 

AGITAȚIE:
II — brigada artistică a U.M.C. 

Zlatna.
Formații artistice 

ale căminelor culturale
ECHIPE DE DANSURI:

II — echipa de dansuri a căminu
lui cultural din Petelca.

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:
II — Drăgan Ion — Inuri.
Formații ale Casei raionale 

de cultură
CORURI:

I — corul Casei raionale de cul
tură Alba-Iulia.

FORMAȚII INSTRUMENTALE:
III — taraful Casei raionale 

cultură.
BRIGĂZI ARTISTICE DE 

AGITAȚIE :
I — brigada artistică de agitație 
Casei raionale de cultură.

SOLIȘTI VOCALI:
II — Bărbănțan Sanda și Chirca 

Elena — Alba-Iulia.
Formațiile artistice de amatori, 

clasificate pe primul loc la faza re
gională, vor participa la fazele su
perioare. Formațiile artistice și soli
știi din cadrul sindicatelor vor par
ticipa direct la faza finală, pe țară, 
iar formațiile și soliștii din sistemul 
așezămintelor culturale vor participa 
la faza interregională. 

de

a

anului în proporție de 
114,2 la sută.

După ce înainte cir 
cîteva zile Revizia ob
ținuse titlul de frun
tașă pe regională, iată 

a
Ș« 

ur- 
ob-

că această unitate 
cucerit un succes 
mai răsunător. Ca 
mare a rezultatelor 
ținute, a fost distinsă 
cu Diploma Direcției 
generale a căilor fe
rate și Uniunii Sindi
catelor pe ramură.

la Autobaza de transporturi din Al
ba-Iulia a realizat în luna aprilie 
rezultate de seamă. Așa, bunăoară, 
planul global la tone kilometri con
venționali a fost îndeplinit în pro
porție de 109,6 la sută, din care la 
călători kilometri 111,1 la sută, la 
tone kilometri 109,3 la sută, tone 
transportate 112,5 la sută. Planul 
global al unității pe prima-decadă 
a lunii mai, de asemenea, a fost rea
lizat 100 la sută.

Prin realizarea coeficientului de 
utilizare a capacității mașinilor, în 
procent de 104 la sută și prin re- 
condiționarea de piese, tot în luna 
aprilie harnicul colectiv a obținut, 
peste plan, economii la prețul de 
cost în valoare de 18.895 lei.

Colectiviștii din Stremț 
dezvoltă creșterea animalelor

Hotărîți să facă din gospodăria 
lor colectivă o unitate socialistă pu
ternică și înfloritoare, colectiviștii 
din Stremț, îndrumați cu răspun
dere de organizația de partid, dau 
o atenție deosebită dezvoltării creș
terii animalelor.

Cu împrumut acordat de stat pe 
termen lung și din fonduri proprii 
ei au cumpărat 40 de vaci și 16 
juninci, urmînd ca în scurt timp să 
completeze numărul acestora pînă 
la 90 capete. Au cumpărat, de ase
menea, 100 capete tineret porcin 
pentru crescut și îngrășat și au a- 
dăugat la cele 200 oi existente alte 
80 oi cumpărate în primăvara a- 
ceasta și 120 mieluțe din prăsilă 
proprie.

Colectiviștii din Stremț, care au 
contractat cu statul 50.000 litri lap
te de vacă, 11.000 litri lapte de 
oaie, 600 kg lînă și peste 10.000 kg 
carne, vor realiza din valorificarea 
produselor animaliere un venit de 
peste 200.000 lei.

--------♦♦--------

*

| — PE TEME EXTERNE - 
m Mercenarii imperialiști care 

au invadat Cuba 
au fost zdrobifi în cîteva 
zile de la invazie.

Victoria lui Fidel Castro 
s-a petrecut în acest fel: 
cînd au venit invadatorii 
întreg poporu-a fost... fidel.

i i kw®



Intârirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective

Obiectiv de onoare al
Anul 1960 a marcat un succes 

deosebit în agricultura raionului 
nostru. Convinși prin fapte de supe
rioritatea muncii în comun, pe supra
fețe întinse și cu mijloace mecani
zate, țăranii muncitori din satele ra
ionului au pășit în număr tot mai 
șiare pe calea agriculturii socialiste. 
Unitățile agricole socialiste înfiin
țate cu ani în urmă s-au lărgit prin 
înscrierea de noi membri. Au luat 
ființă noi unități. Astfel fiind, încă 
în luna aprilie a anului trecut coo
perativizarea raionului nostru a fost 
în linii mari terminată.

Care au fost factorii care au con
dus la obținerea acestui însemnat 
■succes? In primul rînd munca po
litică desfășurată în mijlocul țăra
nilor muncitori și roadele obținute de 
gospodăriile agricole colective, mult 
superioare celor obținute în gospo- 
răria individuală. In al doilea rînd 
apoi, de nimeni contestată, a fost 
contribuția activiștilor culturali care 
prin diverse forme de activitate au 
intervenit în mod pozitiv în proce
sul schimbării mentalității oameni
lor muncii de la sate.

Trebuie arătat însă că munca în spri
jinul dezvoltării agriculturii socia
liste, cu toate succesele obținute, nu 
trebuie nici pe departe considerată 
ca încheiată. Și în etapa actuală, 
accentul trebuie pus pe consolidarea 
succeselor, pe orientarea muncii po
litico-educative în scopul lărgirii 
sectorului colectivist și ridicarea 
conștiinței țăranilor muncitori la ni
velul relațiilor de producție socia
liste.
■ In acest sens, sarcini de mare 
răspundere revin și activiștilor cul
turali. De altfel, organizarea, la 14 
mai, a seminarului cu directorii că
minelor culturale și bibliotecarii toc
mai pe tema întăririi economico-or- 
ganizatorică a G.A.C., a subliniat 
cu tărie acest lucru.

Organizat în satul Oiejdea, semi
narul a început cu vizitarea de că
tre activiștii culturali a gospodăriei 
colective din sat. Activiștii cultu
rali au făcut cunoștință cu istoria 
gospodăriei, cu drumul parcurs de 
colectiviștii de aici; de la 16 familii 
la înființare și un fond de bază res- 
trîns, la colectivizarea întregului saț 
și înscrierea gospodăriei colective 
din Oiejdea în rîndul gospodăriilor 
colective milionare.

Seminarul a continuat apoi la că
minul cultural din sat, întregul ma
terial prezentat și dezbătut fiind a- 
xat pe problema întăririi economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective, pe contribuția pe care acti-

Peste cîteva zile toate școlile de 
pe întinsul patriei noastre vor păși 
în perioada de recapitulare finală, 
etapă hotărîtoare în încheierea cu 
succes a anului școlar.

Este cunoscut faptul că asigura
rea însușirii temeinice de către elevi 
a cunoștințelor predate la clasă este 
o preocupare permanentă a învăță
torilor și profesorilor. Ei se strădu
iesc să realizeze prin fiecare oră de 
curs și prin orele de recapitulare 
planificate la sfîrșitul capitolelor 
sau a trimestrului înțelegerea mate
rialului transmis, cristalizarea lui în 
noțiuni clare, legarea lui cu ceea ce 
este deja cunoscut, fixarea cunoștin
țelor studiate și folosirea lor în prac
tică. Acum însă, în perioada de re
capitulare finală, accentul trebuie să 
cadă îndeosebi pe unul din aceste 
elemente și anume pe fixare.

Vorbind despre recapitularea fi
nală a materiei, în cadrul fiecărui 
obiect de învățămînt trebuie să fa
cem precizarea că nu este vorba, 
desigur, de un proces pur mecanic 
de repetare a cunoștințelor studiate 
în timpul anului școlar, în vederea 
fixării lor, ci de crearea de către 
pedagog a celor mai favorabile con
diții pentru prelucrarea acestui ma
terial, pentru închegarea lui într-un 
tot armonios, capabil să dea elevi
lor legătura organică dintre părți.

In cadrid lecțiilor de recapitulare 
finală se realizează o repetare or
ganizată a materiei predate de-a 
lungul anului școlar, fapt care con
tribuie la asigurarea temeiniciei și 
adîncirii cunoștințelor însușite de 
către elevi. Nu trebuie uitat însă

fiecărui activist cultural
vitatea culturală poate . și trebuie 
să și-o aducă la aceasta. In cele 
patru referate au fost oglindite pro
cedee și metode, au fost indicate 
forme ale activității culturale veri
ficate de practică ca fiind deosebit 
de eficiente. S-a pus un deosebit ac
cent, în cadrul seminarului, pe în
tărirea activității prin conferințe, pe 
o largă popularizare a rezultatelor 
dobîndite de colectiviști. S-a accen
tuat asppra necesității tratării unor 
teme ca: „De ce G.A.C. este calea 
sigură spre belșug și bunăstare", 
„De ce este necesar și care sînt 
căile creșterii fondului de bază", 
„Care sînt mijloacele pentru dezvol
tarea averii obștești și pentru creș
terea veniturilor colectiviștilor".

Fiecare din cele patru referate a 
adus în fața activiștilor culturali, 
directori de cămine și bibliotecari, 
noul, experiența pozitivă a unități
lor culturale fruntașe. S-a accentuat 
asupra organizării în mod regulat 
a serilor de discuții, a serilor de 
calcul comparativ în care să se a- 
rate întovărășiților superioritatea 
muncii în gospodăria colectivă, cîș- 
tigurile mult sporite ale colectiviști
lor față de întovărășiți. S-a indicat 
activiștilor culturali să organizeze 
seri ale fruntașilor în cadrul cărora 
colectiviști fruntași să vorbească 
despre metodele lor, să se pună ac
cent pe organizarea de expoziții și 
panouri, să se organizeze zile ale căr
ții agrotehnice, manifestări artistice 
care să întregească activitatea cul
tural educativă și să se desfășoare o 
muncă susținută cu filmul. Activiști
lor culturali apoi li s-a indicat să 
popularizeze larg în cadrul unor 
cicluri tematice de manifestări cultu
rale perspectivele mărețe de dezvol
tare ale agriculturii noastre oglindi
te în planul șesenal.

Seminarul cu activiștii culturali 
organizat duminică la Oiejdea, în 
cadrul căruia a avut loc și o parte 
practică la care și-au dat concursul 
corul căminului cultural și corul 
pionierilor din Galda de Jos, bri
gada, artistică de agitație din Coșla- 
riu, echipa de dansuri a căminului 
cultural din Oiejdea și cea a pionie
rilor din Bcnic, a constituit pentru 
directorii căminelor culturale și bi
bliotecarii din comunele raionului un 
bun prilej de îmbogățire a cunoș
tințelor lor privind formele activi
tății culturale în spri jinul întăririi e- 
conomico-organîzatorice a gospodă
riilor colective. Și fără îndoială că 
în perioada care va urma el își va 
demonstra eficiența, fiecare activist 
cultural făcînd din problema spriji
nirii sectorului socialist al agricul
turii un obiectiv de înaltă cinste.

Recapitularea finală — 
sarcină actuală a cadrelor didactice
faptul că recapitularea finală nu 
este un proces de mișcare în cerc 
închis, ci un proces de continuă lăr
gire a cunoștințelor și de dezvoltare 
a gîndirii. Ori, pentru a corespunde 
acestui scop, recapitularea finală 
trebuie să fie o muncă de sintetizare 
și sistematizare a cunoștințelor 
transmise în timpul anului, să dea 
elevilor o privire de ansamblu asu
pra întregii materii. Cu alte cuvin
te, lecțiile predate și însușite în 
timpul anului școlar trebuie privite 
dintr-un unghi de vedere mai larg 
și mai cuprinzător, care să permită 
profesorului să tragă concluzii ce 
n-au putut fi trase în timpul anului 
școlar prin parcurgerea fiecărei 
lecții sau capitol în parte.

De asemenea este foarte necesar 
ca învățătorul și profesorul să țină 
seama de faptul că acum este mo
mentul cel mai nimerit pentru a 
face legătura între cunoștințele în
sușite în antd școlar prezent și cele 
însușite în anii precedenți sau stu
diate în cadrid altor obiecte de în
vățămînt. Pentru atingerea acestui 
scop pedagogul va asigura parcurge
rea verticală a materiei prin cu
prinderea în temele recapitulative a 
unor probleme din toate capitolele. 
Astfel, pentru a mă limita la un 
exemplu, la literatura romînă-clasa 
a Xl-a, pot și este necesar să fie in
cluse în planificare teme ca aceasta: 
„1907 oglindit în literatura noastră".
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In sprijinul 
colectiviștilor

Recolta de' cartofi a gospodăriei 
colective din Stremț promite în a-., 
cest an a fi deosebit de bogată. In' 
urmă însă, cu cîteva zile, colecti
viștii au observat în aceasta, apa
riția unui dușman periculos — gîn- 
dacul din Colorado.

Pericolul trebuia înlăturat. Și, ac
țiunea de depistare, de strîngere și 
distrugere a gîndacului a început de 
îndată.

Un prețios sprijin în această ac
țiune l-au primit colectiviștii, cîteva 
zile în șir, de la pionierii și școlarii 
din clasele V și VII a Școlii de 7 
ani din comună.

Sub îndrumarea profesorului Rai- 
ca Cornel, pionierii și școlarii au 
strîns și distrus, împreună cu co
lectiviștii, dăunătorii de pe o supra
față mai mare de S. hectare culti
vată cu cartofi.

B I.
o---------------------

Pregătiri in vederea sărbătoririi 
„Zilei internaționale a copilului"

La 1 iunie, oamenii muncii de pre
tutindeni vor sărbători „Ziua inter
națională a copilului", vor sărbători 
pe micile lor odrasle sub semnul 
luptei pentru pace, pentru fericirea 
copiilor din întreaga lume.

In întîmpinarea zilei celor mici, 
pregătiri intense se fac și în orașul 
și raionul nostru. Așa, bunăoară, în 
cadrul excursiilor organizate, copiii 
vor vizita întreprinderile, gospodă
riile de stat și colective. Pentru cei 
mici vor rula filme adecvate, vor 
avea loc spectacole la Teatrul de 
păpuși, iar magazinele vor fi apro
vizionate cu un bogat sortiment de 
mărfuri pentru copii: îmbrăcăminte, 
încălțăminte, jucării. In cinstea zi
lei de 1 iunie vor fi deschise majo
ritatea grădinițelor sezoniere, se 
vor organiza simpozioane și întîl- 
niri ale copiilor cu activiste pe tă- 
rîm politic și obștesc. Vor fi orga
nizate, de asemenea, focuri de ta
bără, manifestări sportive și cultu
rale atît în Alba-Iulia cît și în co
munele și satele raionului.

In cadrul unei asemenea teme, pro
fesorul va avea ocazia să revină a- 
supra cunoștințelor predate in ca
drul studierii operelor scriitorilor
I.L.  Caragiale, Al. Vlăhuță, George 
Coșbuc, P. Cerna, M. Sadoveanti, 
L. Rebreanu, Cezar Petrescu, Z. 
Slancu, T. Arghezi.

O altă problemă care se ridică în 
fața cadrelor didactice încă înainte 
de a intra în perioada de recapitu
lare finală este cea a pregătirii te
meinice pentru aceasta. Planificarea 
temelor ce vor fi parcurse în această 
perioadă nu se face la întîmplare, 
ci după o îndelungată reflectare a- 
supra obiectivelor urmărite în fie
care lecție pentru a asigura o le
gătură logică între ele, în așa fel 
îneît concluziile scoase cu prilejul 
lecțiilor de recapitulare din timpul 
anului să constituie premizele, punc
tul de plecare pentru lecțiile de re
capitulare finală. Temele planificate 
trebuie să aibă și calitatea de a sin
tetiza cunoștințele esențiale ale o- 
biectului de învățămînt, de a reme
mora cele mai importante date și 
probleme studiate în cursul anului 
școlar. Totodată, acum este momen
tul ca profesorul să revină asupra 
cunoștințelor care prezintă neclari
tăți pentru elevi — aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte, să se adu
că în cîmpul cunoștințelor elevilor 
elementul nou.

Noutatea însă nu constă întotdea

OFREtE LSBESi
Muncitorii Atelierului central de 

reparații din Alba-Iulia au hotărît, 
în urmă cu cîteva săptămîni, să a- 
menajeze pe terenul dintre poartă 
și atelier un mic parc. De atunci, 
în multe după-amiezi, un mare nu
măr de muncitori au putut fi văzuți 
lucrînd aici de zor, la săpat sau că
rat de pămînt, la plantat de flori 
sau de puieți.

Azi, în spațiul dintre poartă și a- 
telier, acolo unde în urmă cu cîteva 
săptămîni mai erau încă buruieni.

Un Început promîțâior
După o seamă de ezitări, izvorîte 

în mare parte din lipsa de experien
ță, colectiviștii din Oarda de Jos, 
de curînd uniți în muncă, au trecut 
în sfîrșit la acțiuni mai îndrăznețe, 
la acțiuni demne de forma superioa
ră de lucrare a pămîntului în co
mun.

Urniînd exemplul colectiviștilor 
din Micești, din Oiejdea și Teiuș, 
cărora sectoarele legumicole lc-au

In după-amiaza zilei de 1 iunie, 
la Alba-Iulia vor fi organizate cu 
copiii concursuri de trotinete, trici
clete și biciclete, copiii vor prezenta 
programe artistice, iar seara va a- 
vea loc carnavalul copiilor.

una în introducerea de noțiuni noi, 
ci și în modul de prezentare a pro
blemelor cunoscute, în adîncirea u- 
nor noțiuni și aspecte ale aceluiași 
fenomen, ceea ce contribuie la con
turarea mai pregnantă a cunoștin
țelor însușite sau în modul cum se 
folosește materialul didactic. Cu al
te cuvinte, noutatea se realizează 
în .primul rînd prin folosirea unor 
procedee variate care să ușureze 
sistematizarea, adîncirea și clarifica
rea cunoștințelor repetate și tot
odată să stimuleze interesul elevi
lor, să evite oboseala lor. Nu tre
buie uitat aspectul educativ al lec
țiilor de recapitulare finală, deoa
rece acum, mai mult ca în timpul 
anului, lecțiile implică discuții am
ple care permit cultivarea la elevi a 
celor mai frumoase sentimente și 
convingeri.

Dacă ne referim la metodele și 
procedeele ce pot fi utilizate în ca
drul lecțiilor de recapitulare finală 
trebuie să ținem seama de faptul că 
metoda de bază specifică acestui 
tip de lecții este coversația. Cu toa
te acestea învățătorul și profesorul 
trebuie să țină seama de particula
ritățile fiecărei discipline și ca ur
mare să îmbine această metodă de 
bază cu o serie de alte metode și 
procedee, așa cum ar fi: efectuarea 
de experiențe la fizică, chimie, știin
țe naturale; analize și exerciții gra
maticale la limba romînă și limbi 
străine; rezolvarea de probleme de 
matematică, fizică, etc.

Prof. TRAIAN PĂTRAȘCANU

(Continuare în pag. 4-a) 

a fost amenajat un frumos părculeț 
cu rondouri de flori, împrejmuit cu 
grilaj de fier și împodobit cu aproa
pe 100 puieți de plopi.

La amenajarea acestui spațiu ver
de au lucrat timp de aproape 1.000 
de ore muncă patriotică, toți mun
citorii atelierului. In mod deosebit 
însă s-au evidențiat în muncă to
varășii Vlad Ștefan, Hațegan Pom
pei, Banciu Eugen, Rusu Cornelia, 
Moldovan Simion, Popa Iosif, Cîn- 
dea Cornel, Serban loan si alții.

NEGRU IOAN,

adus însemnate venituri, gospodarii 
din Oarda și-au amenajat și ei o 
frumoasă grădină de legume.

Din cele trei hectare de teren des
tinate grădinăritului, colectiviștii au 
plantat cu roșii o suprafață de 50 
ari, 25 ari cu vinete, 29 ari cu cea
pă, tot atîția ari cu ardei, iar pe 
restul suprafeței urmează să plante
ze varză de toamnă. Pînă în pre
zent a și fost executată prima pra- 
șilă la roșii și vinete.

Un viu interes au depus la pre
gătirea terenului, la plantarea a- 
cestuia cu diverse zarzavaturi, și 
legume, precum și la prășitul ilor, 
colectiviștii Dreghici Maria lui Hila, 
Rusu Pavel, I lațegan Rafila, Ba
laur Maria și alții.

LIMBEANU IOAN

IN CLIȘEU : Formația de călu- 
șeri a căminului cultural din Micești.

IN EDITURA POLITICĂ
AU APĂRUT:

Lenin — Despre stat
----------- ---------------

Lucrare elaborată de un colectiv 
de autori sub egida Institutului de 
marxism-leninism de pe lingă C. C. 
al P.C.U.S., ne înfățișează viața și 
activitatea lui V. I. Lenin, marele 
conducător și învățător al proleta
riatului internațional, întemeietorul 
P.C.U.S. și al Statului Sovietic.



VIAȚA DE PARTID

Calitatea și pretai de cost
al construcțiilor — două, sarcini de nedespărțit

Directivele Comitetului Central al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii — directive ce 
reflectă cu putere sarcinile trasate 
de Congresul al III-lea P.M.R. — 
pun pe prim plan în fața construc
torilor necesitatea de a se îmbună
tăți substanțial calitatea construc
țiilor, de a se realiza o reducere 
simțitoare a prețului de cost pe fie
care lucrare. De aici sarcina deose
bit de importantă a organizațiilor 
de partid din unitățile de construcții 
de a da viață acestor obiective, de 
a mobiliza masa comuniștilor, a în
tregului colectiv să execute lucrări 
de cea mai bună calitate.

Biroul organizației de bază de la 
Grupul de șantiere al T.R.C.H. Alba 
lulia a luat, la început, o seamă de 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
politice pe șantierele de construcții 
în vederea mobilizării colectivului de 
muncă la o întrecere vie în care ca
litatea lucrărilor și reducerea prețu
lui de cost constituiau țeluri princi
pale. Prelucrarea temeinică a Direc
tivelor cu întreaga masă de munci
tori, îndrumarea comitetului sindical 
pentru a organiza întrecerea socia
listă pe baza noilor sarcini au fost 
unele din măsurile bune luate de 
■către organizația de bază. Și dacă 
s-a apucat pe un drum bun, firesc 

■era ca el să fie continuat. Din pă
cate, o privire peste angajamentele 
luate în întrecere, peste felul în care 
organizația de bază, în frunte cu 
biroul său (secretar tov. Veselovschi 
Ernest), s-a preocupat în continua
re, scoate cu destulă putere în evi
dență că lucrurile s-au petrecut alt
fel, că preocuparea de la început a 
scăzut de la o săptămînă la alta. 
Rezultatul ?

La sfîrșitul primului trimestru al 
acestui an, colectivul de muncă al 
grupului de șantiere a încheiat un 
"bilanț nu tocmai mulțumitor. O de
pășire a prețului de cost cu peste 
270.000 lei. Cauze care au condus 
la această situație sînt, desigur, mai 
multe. In primul rînd nerealizarea 
sarcinii de plan fizice a fost una 
din cauze care a condus la crearea 
acestei situații.

Au existat însă și alte cauze. Și 
alta din aceste cauze e însăși cali
tatea lucrărilor — obiectiv ce tre
buia să ocupe primul loc în între
cere. Insuficientul control și lipsa 
de îndrumare au condus la situația 
că unele lucrări efectuate

J.lația electrică la Moara 
■Bălceascu" din Alba-lulia 
slabă calitate au trebuit 

’irefăcute. Desigur, refacerile au ne
cesitat alte materiale, altă mînă de

la insta- 
„Nicolae 
fiind de 
să fie

lucru, deci au costat bani care au 
umflat prețul de cost. Asemenea re
faceri s-au făcut și la canalizarea 
și instalația electrică de la un șan
tier din Sebeș. Toate aceste cheltu
ieli făcute din vina unor oameni 
certați cu calitatea, în loc să fie 
imputate, au fost trecute pe costu
rile de producție.

Situația aceasta a fost bine cu
noscută și de biroul organizației de 
bază. Dar, măsuri concrete pentru 
a îndrepta lipsurile n-au fost luate 
nici în prezent. Aceasta rezultă din 
însăși felul în care a înțeles orga
nizația de bază să privească a- 
ceastă situație. In mod normal, a- 
tunci cînd a constatat asemenea de
ficiențe, biroul organizației de bază 
trebuia în mod operativ să analizeze 
problema, să tragă la răspundere 
conducerea și pe cei ce s-au fă
cut vinovați de slaba calitate a lu
crărilor executate. Ar fi găsit cu si
guranță aspecte ale slabei calități 
chiar și numai aici, la moară, fără 
să mai meargă pe alte șantiere. A- 
cest lucru nu l-a făcut. De la înce
putul anului organizația de bază n-a 
analizat niciodată problema calității 
lucrărilor în construcții. De altfel 
nici nu avea cînd s-o analizeze, 
dacă din februarie și pînă în pre
zent organizația de bază n-a mai 
ținut adunări ordinare. O astfel 
lipsă e cît se poate de gravă și 
roul organizației de bază trebuie 
lupte 
pete.

De 
nivat 
partid. Rareori activiștii săi s-au 
teresat de modul cum se preocupă 
organizația de bază din cadrul gru
pului de problema îmbunătățirii ca
lității construcțiilor și reducerea pre
țului de cost. Și ar fi avut, numai 
vizitînd șantierele din oraș, multe 
lucruri de văzut legate de îndepli
nirea acestor obiective. Mai mult, 
ar fi trebuit să se seziseze de însuși 
faptul că organizația de bază n-a 
ținut adunări ordinare din februarie.

In luna aprilie, ce e drept, situa
ția s-a îmbunătățit, recuperîndu-se 
din pierderi peste 70.000 lei. Aceas
ta e un indiciu că dacă biroul orga
nizației de bază va acorda o mai 
mare atenție sarcinilor ce-i revin, va 
putea lichida din rădăcini lipsurile 
manifestate în primul trimestru. Se 
cere însă ca, avînd sprijinul comi
tetului orășenesc de partid, biroul 
organizației de bază, toți comu
niștii să se preocupe cu mai multă 
răspundere de realizarea sarcinilor 
economice, de îmbunătățirea calită
ții lucrărilor și reducerea prețului de 
cost al construcțiilor.

ca pe viitor să nu se mai

lipsurile existente se face 
și comitetul orășenesc

de 
bi
sa
re-

vi- 
de 
in-

Rezultate bune în
La Ci.A.C. Mesentea, sub îndru

marea organizației de partid, harni
cii colectiviști muncesc cu multă 
însuflețire în toate sectoarele de ac
tivitate. Astfel, la această unitate, 
terminîndu-se zilele trecute plivitul 
celor 44 ha cereale păioase de toam
nă și primăvară, s-a cosit în conti
nuare lucerna de pe 3 ha și s-a e- 
xecutat prima prașilă.la sfecla fura
jeră și cartofi, pe întreaga suprafață 
ocupată cu aceste culturi.

Tot în aceste zile, un grup de co-

Mai multă
Deși ne aflăm într-o perioadă de 

timp cînd însămînțările de primă
vară trebuie să fie terminate, la 
gospodăria colectivă din Pețelca e- 
jistă încă suprafețe importante de 
teren neînsămînțate. Așa, de exem
plu, din cele. 198 ha cît are de în- 
sămînțat gospodăria cu porumb 
boabe, pînă la 16 mai nu a însă- 
mînțat decît 98 ha, iar din suprafa
ța de 22 ha, cît are să însămînțeze 
cu porumb pentru siloz, nu a însă- 
mînțat nici un bob. De asemenea, 
din 10 ha, cît are planificat să cul
tive cu tutun, nu a plantat încă nici 
un ar.

Dacă însămînțările și celelalte lu
crări agricole sînt rămase în urmă 
la această gospodărie, vina o poartă 
în primul rînd comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, care 
nu îndrumă și nu sprijină conduce
rea gospodăriei în organizarea și 
desfășurarea muncilor agricole.

Lipsă de interes dovedește în a- 
ceastă direcție și inginerul agronom 
Hrușcă Victoria, care, deși răspun
de de îndrumarea tehnică a gospo
dăriei, nu dovedește preocupare în 
acest sens.

Țirtînd seamă că timpul este îna-

toate sectoarele
lectiviști, în frunte cu comunistul Ti- 
bereanu Vasile, a amenajat 3 cotețe 
pentru cele 10 scrofițc de prăsilă 
cumpărate de curînd din împrumut 
acordat de stat, urmînd ca în con
tinuare să se mai amenajeze încă 
un grajd pentru bovine.

Printre fruntași în muncă pînă în 
nrezent se situează comuniștii Șuteu 
Victor, Buruiană Victor, colectivis
tele Hălălae Victoria, Raica Măriți, 
Rusan Ana și alții.

preocupare
intat și orice întîrziere în executa
rea lucărilor duce la pierderi însem
nate de recoltă, organele de partid 
și de stat din comună, precum și 
secția agricolă a sfatului popular 
raional, au datoria să ia cele mai 
potrivite măsuri, pentru ca însămîn
țările la' gospodăria colectivă din 
Pețelca să se termine în cel mai 
scurt timp.

Odată cu terminarea plivitului pe 
cele 130 ha cultivate cu grîu de 
toamnă, colectiviștii din Ciugud au 
intensificat lucrările de îngrijirea 
culturilor prășitoare.

Folosind din plin fiecare zi bună 
de lucru, ei au efectuat prima pră
șită pe cele 5 
floarea-soarelui 
tura de cartofi
9 ha.

O activitate 
colectiviștii din 
na de legume, 
varza, roșiile ardeii și vinetele 
întreaga suprafață planificată, efec- 
tuînd totodată prima prașilă 
roșii și vinete.

Printre fruntașii în executarea 
crărilor la timp și de calitate 
numără colectiviștii Stanciu Paras- 
chiva, Topîrceanu Elena, Pop Ma
ria, Cozma Letiția, Puiu Maxim 
și alții.

ha însămînțate cu 
și au prășit cul
pe o suprafață de

rodnică desfășoară 
Ciugud și la grădi- 

unde au plantat 
pe

la

lu-
se

Pentru o îndrumare concretă și operativă 
vite buruienile decît pe 60 la sută 
din suprafață. De asemenea, la Vin
țul de Jos, în locul numit „sărături" 
pe o suprafață de circa 12 ha grîu 
de toamnă, pălămida, urda 
alte buruieni au năpădit 
cultura și nu se ia nici o 
peatrti combaterea' lor.

Față de această situație, sfatul 
popular comunal are datoria de a 
îndruma consiliile de conducere și 
colectiviștii din unitățile socialiste 
din comuna Vințul de Jos în sensul 
executării operative și la un înalt 
nivel agrotehnic a lucrărilor de în
grijire a culturilor.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sprijinite de sfaturile popu
lare, marea majoritate a unităților 
socialiste din raionul nostru au mo
bilizat toate forțele pentru termina
rea la timp optim a plivitului, ce
realelor păioase, punînd astfel bază 
solidă recoltei din acest an.

In comuna Vințul de Jos, această 
muncă de mare răspundere lasă 
însă mult de dorit. Așa se explică 
faptul că la gospodăria agricolă co
lectivă din satul Sibișeni, lipsită de 
îndrumarea și sprijinut concret al 
organelor locale de partid și de stat, 
la 15 mai, din cele 126 ha cereale 
de toamnă și primăvară nu erau pli-
---------------- ♦♦♦«♦♦----------------

vacii și 
complet 
măsură

îndemn la noi succeseÎNTRECEREA intre 
GOSPODĂRIILE COLECTIVE *

unduiește ușor la adierea vîntului, 
promite o recoltă bogată.

In gospodărie muncile sînt avan
sate și la îngrijirea culturilor pră
sitoare. De la președintele gospodă
riei, tov. Dușa Ispas și de la briga
dieri am aflat că cultura de sfeclă a 
fost prășită pe întreaga suprafață 
și că s-a început prășitul și la floa- 
rea-soarelui.

In întrecere, — a ținut să precizeze 
tovarășul Frankel Rudolf secretarul 
organizației de bază, în frunte se 
află colectiviștii din brigada a IV-a 
condusă de șeful de brigadă Dușa 
Gheorghe și cu multă însuflețire 
muncesc și colectiviștii din brigada 
a IlI-a.

Colectiviștii din Berghin, care sînt 
pricepuți crescători de animale, a- 
cordă în același timp un interes 
deosebit dezvoltării sectorului zoo
tehnic — principală ramură de pro
ducție din gospodărie. De la 34 vaci 
de lapte, cîte erau la începutul anu
lui, în prezent s-a ajuns la 46 ca
pete. A sporit simțitor tineretul bo
vin, realizat în cea mai mare parte 
din prăsilă proprie și cu care colec
tiviștii pe drept cuvînt se pot mîn- 
dri. Laudă merită și îngrijitorii Kast 
Ion Mozăr, Patachi Todor și Pata- 
chi Maria, care pun mult suflet în 
îngrijirea animalelor. In prezent gos
podăria dispune de 109 capete bo-

Așezat la loc de cinste, în sala 
mare a sediului gospodăriei colecti
ve din Berghin, drapelul roșu de 
„gospodărie colectivă fruntașă pe 
raion în muncile agricole", atribuit 
colectiviștilor drept cinstire a mun
cii lor harnice pe ogoare și în toate 
domeniile de activitate, îți inspiră 
admirație și încredere pentru înfăp
tuiri și mai mărețe. Și despre vred
nicia colectiviștilor, faptele sînt măr
turie la tot pasul.

In lan, griul de toamnă, îngrășat 
suplimentar și plivit la vreme, ce

Toată grija rezolvării cererilor oamenilor muncii
Zilnic, la sfaturile populare se 

perindă cetățeni cu diferite treburi. 
'Unii au nevoie de acte, alții vin cu 
■propuneri legate de gospodărirea co-, 
iinunei, iar alții cu reclamații. Tot 
pe adresa sfaturilor populare sosesc 
numeroase cereri prin care cetățenii, 
■de asemenea, solicită să li se rezol
ve anumite probleme.

Acesta este un lucru deosebit de 
important, din care se desprinde în
crederea maselor în organele locale 
ale puterii de stat, preocuparea lor 
-de a contribui la buna gospodărire 
■a satelor și participarea lor la con
ducerea treburilor obștești.

In îndeplinirea sarcinii de rezol
vare la timp a cererilor și a sesi
zărilor oamenilor muncii, sfaturile 
■populare comunale și-au îmbunătățit 
■munca. Ele analizează mai atent cele 
cerute de cetățeni, le rezolvă cu 
mai multă răspundere, conform legi
lor în vigoare. Membrii comitetelor 
executive stau zilnic la dispoziția ce
tățenilor.

La Sfatul popular al comunei Sîn- 
timbru s-au primit de la începutul 
anului și pînă în prezent peste 100 
de cereri ale cetățenilor din comună 
și toate au fost rezolvate la timp de 
către comitetul executiv.

Felul cum au fost rezolvate cere
rile, este adus la cunoștința cetă
țenilor în scris, iar atunci cînd se 
'fac anumite propuneri juste, se iau 
anăsuri pentru ca ele să fie îndepli-

nite. Cetățeanul Turean Ioan, de 
pildă, a propus sfatului popular să 
ia măsuri pentru curățirea unui șanț 
de scurgere a apei. Ca urmare, co
mitetul executiv a și luat măsurile 
necesare, astfel că șanțul a fost 
rățit. Asemenea exemple sînt 
meroase și ele se pot da din 
care sat.

Sînt însă și unele aspecte i 
umbresc 
xecutive 
munale, 
obținute, 
constată 
nei Șard. Dacă un cetățean dorește 
să stea de vorbă sau să primească 
unele lămuri de la un membru al 
comitetului executiv al sfatului popu
lar, în unele zile, aceasta nu este 
cu putință, pentru faptul că nici 
președintele sfatului, nici vicepreșe
dintele sau alt membru al comitetu
lui nu este la sfatul popular, 
s-au petrecut lucrurile în ziua 
mai a.c. In această zi, la 
popular n-a fost nici unul din 
brii comitetului executiv, 
veniți la sfat pentru a sta de vorbă 
cu președintele sau cu vicepreședin
tele sfatului popular au trebuit să 
facă calea întoarsă fără nici un re
zultat. Același lucru apoi s-a întîm- 
plat și cu cei care au solicitat anu
mite documente. N-a fost cine să le 
semneze. Și nu este singurul caz de

cu- 
nu- 
fie-

care 
activitatea unor comitete e- 
ale sfaturilor populare co- 
cu toate rezultatele bune 

O asemenea situație se 
la sfatul popular al coniu-

Așa 
de 15 
sfatul 
mem- 

Cetățenii

acest fel petrecut la sfatul popular 
din Șard.

Aceasta înseamnă că munca cu 
oamenii la sfatul popular este de
fectuos organizată și de aceea se 
întîmplă ca cetățenii să facă două, 
trei drumuri pentru a putea rezolva 
o probiemă, iar alții văzînd această 
situație, se adresează organelor su
perioare, deși problema respectivă 
se rezolvă pe plan local:

Trebuie lichidată de îndată și cu 
toată hotărîrea această stare de lu-. 
cruri, atît la sfatul popular al comu
nei Șard, cît și la alte sfaturi unde 
se manifestă asemenea lipsuri. Este 
necesar ca la sfaturile populare co
munale munca să fie organizată în 
așa fel, îneît în permanență cetă
țenii să găsească aici un membru al 
comitetului executiv cu care să stea de 
vorbă în anumite probleme, sau care 
să le dea îndrumările și lămuririle ne
cesare. Să nu fie lăsată această sar
cină pe seama referenților, așa cum 
se întîmplă la unele sfaturi popu
lare și care nu sînt în toate cazu
rile în măsură să rezolve anumite 
cereri ale cetățenilor.

De felul cum sînt rezolvate cere
rile și sesizările oamenilor muncii 
nu trebuie să fie străine nici comi
tetele comunale de partid. Acestei 
probleme trebuie să i se acorde cea 
mai mare importanță, ea făcînd 
parte din sarcinile trasate de partid.

vine, dar 
vor spori 
sfîrșitul anului la 200. 
este și ea mai mare față de începu
tul anului cu 135 mieiuțe din pră
silă proprie.

Pentru crescătoria de porci, de 
curînd meșteri pricepuți din rîndul 
colectiviștilor, ca Ludvic Ion, Kast 
Mihail, Frățilă Ion, Schaser Ion, 
Kast Matei Pojar și alții, au durat 
o maternitate pentru 50 de scroafe 
de reproducție, care nu a costat gos
podăria decît 35.000 lei. Create fiind 
toate condițiile, pînă la sfîrșitul a- 
nului fiecare din bocșe vor ajunge 
să fie populate.

Interesul ce-1 pun colectiviștii în 
rtiunca pe ogoare, pentru a smulge 
pămîntului rod cît mai bogat, grija 
ce o depun în dezvoltarea creșterii 
animalelor, va da prilej gospodăriei 
să valorifice prin contractări pro
duse vegetale și animale în sumă 
de peste 600.000 lei. Va crește pu
terea economică a gospodăriei co
lective, se vor ridica noi construcții 
și va spori și mai mult numărul a- 
nimalelor. La șirul caselor noi din 
Berghin se vor adăuga multe altele, 
va crește și mai mult numărul apa
ratelor de radio și al aragazelor, 
viața colectiviștilor va fi tot mai în
destulată, mai fericită.

FI. BARABAȘ

așa cum și-au propus, ei 
numărul acestora pînă la 

Ferma de oi

IN CLIȘEU: Noul local de cooperativă din Cistei, la construcția 
căruia a participat întregul sat.



ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

Conferinfo de I«s Geneva 
în problema LaosuEuâ

0 agitație vizuală concretă, legată de sarcinile actuale

GENEVA (Agerpres). — La 16 
mai, după pauză, la ședința de la 
Geneva au luat ctivîntul lordul Home, 
ministrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii și Cen I, ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze.

Home a declarat, printre altele, că 
acordul în problema Laosului trebuie 
să se întemeieze pe următoarele 
principii :

In primul rînd, Laosul trebuie să 
respecte o neutralitate totală și să 
nu participe la blocuri,

în al doilea rînd, toate celelalte 
state trebuie să declare că vor res
pecta unitatea, suveranitatea și inde
pendența Laosului,

în al treilea rînd, trebuie să fie 
asigurat aparatul internațional de 
control asupra livrărilor de arma
ment, și eu consider că cantitățile de 
armament trebuie să fie limitate fa 
cele necesare pentru menținerea or- 
dinei interne,

în al patrulea rînd, trebuie de a- 
semenea, să ne gîndiin la consiin- 
țămîntul guvernului laoțian față de 
crearea unui aparat pentru acorda
rea de ajutor economic și de con
trol asupra destinației acestui ajutor 
obținut din afară, pentru ca Laosul 
să fie într-adevăr independent, neu
tru și unit.

In cuvîntarea sa, ministrul Afa-
--------------------♦♦--------------------

Convocarea

STANLEYVILLE (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 
Antoine Gizenga. șeful guvernului 
legal al Republicii Congo, a trimis 
secretariatului general al O.N.U. un 
mesaj în care face cunoscută hotărî- 
rea sa de a convoca parlamentul 
congoloz la Kamina (nordul Katan- 
găi). Gizenga a precizat condițiile 
în care urmează să aibă loc ședin
țele parlamentului.

— In jurul localității Kamina, pe 
o rază de 100 km. să se creeze o 
zonă neutră.

— Securitatea și organizarea te
lecomunicațiilor să fie asigurate de 
trupe O.N.U. formate din contin
gente din Ghana, Sudan, Guineea, 
Togo. India, Republica Mali si 
R. A. U.

— Nici un soldat congolez să nu 
pătrundă în această zonă unde nu 
se admit decît parlamentari.

A trecut o lună de cînd au înce
put dezbaterile în procesul călăului 
hitlerist Eichmann. La Ierusalim se 
presupune că procesul va mai dura 
două-trei luni. Mulți corespondenți 
au părăsit Israelul, declarînd că pro
cesul și-a pierdut caracterul senza
țional. In sală există acum locuri 
libere pentru public.

Cum evoluează procesul? Se cu
vine să remarcăm că în timp ce la 
Niirnberg tribunalul avea dreptul să 
pună în orice clipă întrebări acuza
ților, la Ierusalim Eichmann n-a dat 
pînă acum decît cîteva răspunsuri 
monosilabice Ia întrebările președin
telui. De atunci el tace în cabina lui 
de sticlă și-i scrie bilețele apărăto
rului său, dr. Servatius.

Incăpățînarea cu care neagă totul 
apare deosebit de monstruoasă în 
lumina celor relatate de martori: 
foști deținuți din lagărele de concen
trare, captivi din ghetouri, rude ale 
celor uciși... In fața tribunalului se 
perindă crimpeie din tabloul înfio
rător al politicii hitleriste de ge
nocid.

Hugo Kratky a vorbit despre soar
ta tragică a evreilor din Cehoslova
cia, deportați de naziști. Martora 
Lichtmann a descris metodele bes
tiale folosite de departamentul lui 
Eichmann în Polonia. Ea a văzut cu 
ochii ei cum oamenii erau stropiți 
cu benzină și arși de vi. Ea a văzut 
cum erau uciși copii smulși de la 
sînul mamelor.

Martorul Ross a relatat că la 
Lodz copiii celor deportați erau a- 
runcați de la etaj în autocamioane. 
Mulți martori, vorbind despre exter
minarea în masă a evreilor în lagă
rele de concentrare, au evocat scene 
monstruoase. Ca o ilustrare a depo- 

cerilor Externe al R. P. Chineze, 
Cen L, a arătat că guvernul chinez 
se pronunță în mod consecvent pen
tru reglementarea pașnică a proble
mei laoțiene pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954.

Reglementarea pașnică a proble
mei laoțiene, a arătat Cen 1, are 
aspecte interne și internaționale. 
Problemele interne ale Laosului tre
buie și pot să fie rezolvate numai 
de către laoțieni.

Aspectele internaționale ale pro
blemei laoțiene, a continuat Cen I, 
constau în crearea condițiilor inter- 
națicnale necesare pentru ca po
porul laoțian să poată într-adevăr 
să-și înfăptuiască năzuințele fără 
vreun amestec din afară.

Recapitularea finala — 
sarcină actuală a cadrelor didactice

(Urmare din pag. 2-a)

In legătură cu acțiunile întreprin
se de către Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba-Iulia 
pentru intrarea cu succes în perioa
da de recapitulare finală putem a- 
minti: axarea tuturor preocupărilor 
metodice pe problema recapitulării 
finale; întocmirea la timp a planu
rilor calendaristice de recapitulare 
finală; fixarea obligativității alcă
tuirii cu regularitate și în mod te
meinic a planurilor lecțiilor de re
capitulare, indiferent de vechimea 
cadrului didactic; stabilirea unui 
grafic de consultații pentru elevii 
rămași în urmă Ia învățătură și a 
zilelor în care să se acorde ajutor 
suplimentar fiilor de muncitori, de 
colectiviști, precum și utemiștilor și 
pionierilor; urmărirea unei ascultări 
mai dese a elevilor care trebuie să-și 
recupereze golurile din cunoștințe; 
colaborarea mai strînsă cu organi
zațiile de tineret și cu părinții în 
problema regimului de zi al elevi
lor; urmărirea săptămînală prin di- 
riginți a notării ritmice a elevilor 
și a notelor slabe etc.

Comisiile metodice au dezbătut în 
colectiv toate problemele care se 
leagă de recapitularea finala și au 
dat îndrumări asupra alegerii te
maticii în așa fel îneît temele pla
nificate să nu reprezinte o clasifi
care mecanică a cunoștințelor pre
date în timpul anului. Pentru a mă 
opri la un exemplu, la Istoria Ro- 

Cum decurge procesul Eichmann
zițiilor au fost prezentate tribuna
lului documente care atestă parti
ciparea lui Eichmann la aceste 
crime.

In cursul celei de-a 21-a ședințe 
a tribunalului, depozițiile au fost în
trerupte de un țipăt sfîșietor din 
sală:

— Eichmann, cîine, bestie, mîi- 
nile tale sînt roșii de sînge!

Cînd polițiștii s-ati repezit să res
tabilească ordinea, s-a constatat că 
cel ce strigase era un om în vîrstă, 
care în timpul războiului a pierdut 
58 de prieteni și rude!

Audierea martorilor încă nu s-a 
terminat, dar cele relatate de ei 
despre atrocitățile săvîrșite de Eich
mann și impresia produsă de depo
zițiile lor au și stîrnit o anumită 
îngrijorare. Unde? La Bonn. La 27 
aprilie oficiosul vest-german „Frank
furter Allgemeine" a publicat un 
editorial în care dădea povețe tribu
nalului israelian în privința felului 
cum să conducă mai departe proce
sul. Ziarul recomanda în primul 
rînd să se înlăture „balastul": mar
torii acuzării...

In același timp, apărarea își con
tinuă subterfugiile. Astfel, ea a ce
rut efectuarea unei expertize medi
cale spre a se stabili „iresponsabi
litatea" lui Eichmann. Această ma
nevră a dat însă greș, căci medicii 
au confirmat că Eichman este în 
deplinătatea facultăților sale min
tale. Atunci Servatius a pus în cir
culație zvomd că apărarea nu ar 
dispune de suficiente mijloace finan
ciare (deși el a căpătat de la guver
nul izraelian 20.000 de dolari). La

(Urmare din pag. l-a)

bază de la fabrica „Ardeleana" 
care, constatînd că sînt încă unii 
muncitori care întîrzie sau dau pro
duse de proastă calitate, a confec
ționat un panou intitulat „Cu ei 
ne e rușine", la care sînt afișați în 
mod operativ toți cei ce rebutează 
încălțămintea sau vin cu întîrziere 
la lucru.

Ca urmare a măsurilor luate de 
către multe comitete comunale de 
partid, s-a îmbunătățit agitația vi
zuală și la comune și sate. La Vin- 
țul de Jos, Teiuș, Ighiu și în alte 
comune ș-au împrospătat în ultimul 
timp lozincile, sînt mai strîns legate 
de sarcinile perioadei actuale. De 
asemenea, formele agitației vizuale 
s-au înmulțit, organizațiile de bază

mîniei la clasa a Xl-a — comisia 
metodică de parte literară a admis 
fixarea de către tovarășa profesoa
ră a următoarelor teme, în cadrul 
celor cinci ore indicate în program:

1. Lupta poporului romîn pentru 
libertate și independență națională 
(pînă la 1877);

2. Lupta poporului nostru împo
triva asupritorilor dinlăuntrul țării 
(răscoalele și revoluțiile);

3. Lupta clasei muncitoare, con
dusă de P.C.R., pentru înlăturarea 
exploatării, pentru drepturi și liber
tăți democratice, între cele două 
războaie mondiale;

4. Lupta clasei muncitoare pentru 
construirea socialismului în patria 
noastră;

5. Dezvoltarea culturii (secolele 
XIX și XX), revoluția culturală din 
patria noastră.

★
Articolul de față nu are pretenția 

de a fi epuizat toate problemele în 
legătură cu recapitularea finală, 
care ridică încă multe alte probleme: 
folosirea materialului intuitiv, a lu
crărilor de laborator sau atelier în 
vederea legării cunoștințelor dobîn- 
dite de elevi cu munca practică. Cel 
mai important lucru rămîne modul 
în care se va desfășura fiecare lec
ție de recapitulare finală, lucru care 
depinde în primul rînd de pregătirea 
temeinică a pedagogului, de simțul 
de răspundere cu care privește mun
ca în ultimul trimestru, de dragostea 
lui pentru catedră, pentru elevi.

5 mai o serie de ziare vest-germane 
au relatat că Servatius intenționea
ză să renunțe la atribuțiile sale. A- 
ceasta ar paraliza desfășurarea ul
terioară a procesului.

★
Mulți observatori au sezisat ime

diat tendința de a se limita cadrul 
procesului. Bunăoară, cunoscutul pu
blicist vest-german Albert Witcher, 
autorul căriții „Au fost mulți Eich- 
manni", prezent la proces, scrie: 
„Admițînd chiar că procesul urmă
rește un scop politic, acesta nu poa
te fi decît renunțarea deliberată la 
orice extindere a procesului".

La 27 aprilie procurorul a 
prezentat tribunalului lista mi
nisterelor hitleriste care au a- 
vut vreo legătură cu „rezolva
rea definitivă" a problemei evreiești, 
adică cu planul de exterminare a 
poporului evreu. Pe această listă nu 
figura însă Ministerul de Interne al 
Reichului, unde de această problemă 
se ocupa Hans Globke. Atunci zia
riștii l-au întrebat pe reprezentantul 
procuraturii de ce nu a fost pomenit 
numele care literalmente „plutește 
în aer"? Răspunsul a fost cît se 
poate de elocvent:

— Numele lui Globke nu va fi 
pomenit la proces. Procesul Eich
mann se referă exclusiv la Eich
mann, și nu la Globke...

Practic, este foarte greu să se li
miteze cadrul procesului, așa cum 
ar dori protectorii lui Eichmann, în- 
trucît crimele rasiștilor hitleriști s-au 
împletit prea strîns între ele. Recent 
Servatius a declarat că intenționea
ză să citeze cîțiva martori, și anu- 

intcresîndu-se mai mult de împros
pătarea lor.

Cu toate aceste rezultate obținute 
în îmbunătățirea agitației vizuale, 
trebuie arătat că în multe întreprin
deri ca și în multe comune și sate 
agitația vizuală este necorespunză
toare, generală și ruptă de sarcinile 
perioadei de față. Despre ce agita
ție se poate verbi, de pildă, la șan
tierele de locuințe din Zlatna cînd 
aici nu există nici cel puțin o lozin
că? De altfel, o slabă agitație vizua
lă există și la Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba, moara Bălcescu, coo
perativa „Mureșul" etc. La între
prinderea „Horia", de exemplu, s-au 
luat o seamă de măsuri pentru îm
bunătățirea agitației vizuale. După 
apariția Directivelor C. C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii în cinstea aniversării parti
dului, organizația de bază a 
luat măsuri pentru confecționarea 
de lozinci. Acesta e un fapt pozitiv. 
Răul mare însă este că aceste lo
zinci au un caracter general, nu sînt 
concretizate, pe secții, cu sarcinile 
fiecărui colectiv. Se remarcă apoi, 
și aceasta în majoritatea întreprin
derilor, că agitația vizuală nu este 
atractivă, lipsesc panouri compara
tive în care să fie arătat cît se 
pierde prin întîrzieri, ce se poate 
realiza prin reducerea consumurilor 
specifice cu 1 procent, iar lozincile 
sînt expuse la întîmplare, fără să se 
aleagă un loc corespunzător, se ne
glijează apoi popularizarea sistema
tică a fruntașilor întrecerii.

La panourile de onoare din multe 
întreprinderi, ca Stația C.F.R. Te
iuș, fabrica „Ardeleana", atelierul 
„Ardealul" etc. sînt popularizați 
fruntașii numai cu prilejul zilelor 
festive, adică de 2-3 ori pe an.. La 
aceasta se mai adaugă apoi lipsa 
de preocupare față de activitatea 
gazetelor de perete. La Depoul 
C.F.R. Teiuș, la sectorul ceramic al 
I.I.L. „Horia", etc., articolele sînt 
schimbate cu întîrziere, nu critică 
lipsurile ce se mai manifestă la lo
cul de muncă. Asemenea exemple 
scot cu putere în evidență lipsa de 
preocupare a unor organizații de 
bază pentru legarea agitației vizua
le de sarcinile actuale.

Lipsuri serioase se manifestă în 
această direcție în mod special la 
sate. In perioada premergătoare zi
lelor de 1 și 8 Mai agitația vizuală 
s-a îmbunătățit. Ar fi fost indicat 
ca odată cu trecerea acestor zile a- 
gitația vizuală să fie împrospătată 
și axată pe principalele sarcini din 
agricultură. Din păcate, în puține 

me ne Eberhard von Thadden, fost 
șef al serviciului pentru problemele 
evreiești din ministerul condus de 
Ribbentrop, pe Walter Huppenkothen, 
fost sturmbannfiihrer S.S., și pe 
Franz-Alfred Six, fost Standartenfuh
rer S. S. Huppenkothen și Six au 
deținut posturi importante în depar
tamentul lui Himmler și sînt răspun
zători de multe crime. In prezent ei 
trăiesc în Germania occidentală, dar 
cînd s-a pus problema dacă pot fi 
interogați în instanță, s-a răspuns 
că nu. Se dă următoarea explicație: 
dacă vor sosi în Israel, vor fi auto
mat arestați. De aceea ei preferă să 
rămînă în R.F.G., unde nu-i ame
nință nici o primejdie. In legătură 
cu aceasta, procurorul general al 
Israelului a adresat autorităților vest- 
germane rugămintea de a-i „intero
ga" pe acești S.S.-iști în R.F.G.

Chiar și depozițiile laconice ale lui 
Eichmann care răsună de pe banda 
de magnetofon se referă ia crimi
nal.1 S.S.-iști ce se ascund de pe
deapsa cuvenită. Dannecker, repre
zentantul personal al lui Eichmann 
la Paris, n-a fost încă prins. Rolf 
Giinter, adjunctul lui Eichmann, 
este căutat în R.F.G. fără să i se 
dea de urmă, iar Edmund Veesen- 
mayer, fost emisar hitlerist în Unga
ria, se află în Germania occidentală.

Conrad Ahlers, corespondentul zia
rului „Frankfurter Rundschau" la 
proces, și-a intitulat astfel una dintre 
corespondențe: „Printre noi mai tră
iesc mulți ucigași", Ahlers scrie des
pre „oribilele omisiuni" în urmări
rea și pedepsirea criminalilor na
ziști.

Prima lună a procesului Eich
mann nu a lichidat aceste omisiuni. 
(Text prescurtat din „Timpuri Noi")

locuri s-a întîmplat așa. La Meteș, 
cu toate că s-a început împrospăta
rea agitației vizuale, a fost lăsată 
din nou pe planul al doilea, iar la 
Galda de Jos, deși începută dinain
tea zilei dc 1 Mai, gazeta de perete 
e și acum neterminată. De aseme
nea, la Hăpria, Feneș, Pețelca șî 
alte comune se poate afirma fără să 
se greșească că au rămas aceleași 
lozinci care au existat și în luna 
martie. Or, se pune întrebarea: — 
dc ce comitetele comunale de par
tid din aceste comune nu dau a- 
tenția cuvenită îmbunătățirii agita- 
ției vizuale? De ce n-o împrospa- 
tează cu noile sarcini ce stau în fața 
oamenilor muncii din agricultură?

Nici agitația vizuală din gospodă
riile colective nu e corespunzătoare. 
Trebuie spus că în această direcție 
nu numai organizațiile de bază din 
gospodării, dar și comitetele comu
nale au neglijat această sarcină. Și, 
ca urmare, în majoritatea gospodă
riilor agricole colective, ca Teiuș, 
Dumitra, Hăpria, Obrejă, Benic, Că- 
pud agitația vizuală fie că lipsește 
complet, fie că e săracă, făcută 
doar de formă. Asemenea lipsuri tre
buie grabnic lichidate.

Sarcinile sporite ce stau în fața 
oamenilor muncii din raion impun o 
substanțială îmbunătățire a agita
ției vizuale. Organizațiile de bază, 
comitetele comunale și orășenesc de 
partid au datoria de a se preocupa 
cu mai multă răspundere de conți
nutul agitației vizuale. Trebuie ve
gheat ca lozincile să nu se scrie 
oricum, și să fie extinse formele de 
mobilizare prin confecționarea cu 
posibilități interne de panouri com
parative, să se activizeze coîectiveJe 
de redacție ale gazetelor de perete, 
etc. De asemenea, e necesar să se 
pună capăt caracterului general al 
lozincilor, legîndu-le mai strîns, atît 
în industrie cît și în agricultură de 
sarcinile actuale. Avem toate con
dițiile spre a îmbunătăți agitația vi
zuală și trebuie s-o îmbunătățim.

----------♦♦----------

F O T IBI A II
A. S. T. A. Alba lulia — 
C.F.R. Teiuș 5-1 (2-1)
Meciul a fost .așteptat cu mult in

teres de publicul spectator. Jocul a- 
fost spectaculos chiar din primele 
minute. Se luptă de ambele părți 
pentru fiecare minge. Primii care 
înscriu sînt ceferiștii dintr-o lovitură, 
de 11 m. Numai după două minute 
gazdele egalează. înainte cu zece 
minute de sfîrșitul reprizei scorul- 
este ridicat la 2-1 pentru A.S.T.A.

In repriza a doua, gazdele în
scriu încă 3 goluri, astfel că meciul 
se sfîrșește cu scorul de 5-1.

Trebuie menționat că arbitrajul a 
fost slab. Arbitrul de centru (Fii 
Sergiu) nu era aproape de fazele de' 
joc, a dat multe decizii eronate. Nu- 
a fost hotărît în luarea măsurilor,, 
fapt ce a influențat negativ asupra- 
calității jocului.

In deschidere s-a desfășurat me
ciul de juniori A.S.T.A. Alba-Iulia- 
— C.F.R. Teiuș. terminat cu scornii 
dc 8-0 pentru gazde.

ALTE REZULTATE
Minerul Deva — Metalurgistul’ 

Cugir 2-1; Metalul Crișcior — Au
rul Certej 4-0; Mureșul Vinț — Au
rul Zlatna 2-4.

CLASAMENTUL
Minerul Deva 18 17 1 0 88: 6 35
Metalurg. Cugir 17 14 1 2 64:11 29
Dacia Orăștie 18 12 1 5 58:25 25
A. S. T. A. Alba 18 11 1 6 53:27 23
Metal. Crișcior 19 10 1 8 35:34 21
C.F.R. Teiuș 18 10 1 7 37:37 21
Sebeșul Sebeș 18 8 2 8 40:39 18
Aurul Zlatna 17 6 4 7 29:36 16
Aurul Certej 18 6 0 12 29:42 12
Mureșul Vinț 18 3 2 13 23:60 8
Șurian. Petrești 18 1 4 13 13:66 6
Victoria Dobra 17 0 0 17 8:94 O,
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