
RECAPITULAREA FINALA
etapă importantă în
CUNOȘTINȚELORCONSOLL DAREA

Sîntem în ultima perioadă a ac
tivității noastre didactice în acest 
an. Din planificarea calendaristică 
se predau ultimele lecții ia clasă. 
Se apropie deci recapitularea fina
lă. învățătorii și profesorii, precum 
și conducerea școlii trebuie să dea 
ultimul asait în vederea terminării 
cu succes a anului școlar, a repe
tării materiei parcurse.

Repetarea este o activitate psi
hică complexă. Ea reprezintă un 
proces în care sînt prezente toate 
aspectele activității conștiente : gîn- 
direa, vorbirea, atenția, imaginația, 
sentimentele. Ca proces de reflec
tare ea nu se face instantaneu, ci 
prin pătrunderea în esența feno
menelor.

Repetarea finală are rostul de a 
sistematiza și aprofunda cunoștin
țele fiind de un real sprijin în li
chidarea rămînerii în urma la învă
țătură.

La o lecție de recapitulare finală 
scopurile 
solidare, 
fundarea.
voltarea
lor necesare. Ca prim punct, repe
tarea va avea rolul esențial în tre
cerea de la contemplarea vie la 
pătrunderea în esența fenomenelor, 

. prin legarea părții teoretice de prac
tică. In privința aceasta, Lenin a a- 
rătat că fiecare om care vrea 
dece tematic un fenomen sau 
trebuie să se apropie de el 
teva ori, să-l examineze sub
te aspecte pentru a ajunge la o în
țelegere precisă și clară a lui.

pot fi dcobicei trei : con- 
sistematizare și apro- 
Pe lingă acestea, dez- 

pricepcrilor și deprinderi-

să ju- 
obiect, 
de cî- 
diferi-
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Vestea ne-a sosit la redacție tir- == 
ztu, pe la ora 23, adică imediat du
pă ce s-au făcut calculele sumare. 
La celălalt capăt al firului, ingine
rul Kraft Natan, In cifre concise 
pe care ie consemnăm in rlndurile 
de față, ne-a anunțat despre recor
dul oțelarilor.

Dar ceea ce nu pot spune cifrele 
este frămintarea oțelarilor, munca 
creatoare care a domnit pe platfor
mă în ziua de 22 aprilie cirul, recor
dul stabilit cu două die in urmi, 
a fost doborit.

Pentru realizarea a 9 șarje de 
oțel și toate de tonaj mare, numai 
intr-o singură zi a trebuit ca între
gul colectiv de muncă al noii oțelă- 
rii — începind cu muncitorii de la 
pregătirea fierului vechi, și terrni- 
nind cu muncitorii din hala de tur
nare — să-și unească forțele și prin- 
tr-un efort colectiv să obțină cea mai 
mare producție din istoria noii oțe- 
lării. Căci în ziua de 22 aprilie, oțe- 
larii au elaborat peste sarcinile de
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Pedagogul rus Ușinschi, conside
ra repetarea ca un element consti
tutiv, al procesului dc învățămînt. Ea 
trebuie să se facă nu pentru a ne 
umiliți ce am uitat, ci pentru a con
solida ce am învățat. Teoria peda
gogică a repetării a realizat o dez
voltare enormă pe baza fiziologiei 
lui Paviov. Formarea de noi legă
turi temporare, asociațiile între dife
ritele lucruri și între diferitele însu
șiri ale lor, iată baza procesului de 
cunoaștere. Repetarea presupune nu 
numai fixarea și consolidarea, ci și 
asimilarea de noi cunoștințe. Dato
rită acestor noi cunoștințe și plas
ticității creierului, materialul anteri
or predat nu rămîne invariabil. El 
se modifică, intră în legături noi, 

restructurează — duce la forma
rea dc noi deprinderi.

Vor avea rezultate fructuoase în
vățătorii și profesorii care și-au pre
dat conștiincios materia, lecție cu 
lecție, pregătite temeinic, cu materi
al suplimentar, cu aplicațiile nece
sare în practică sau în viața socia
lă. Predînd astfel ca recapitularea 
finală să nu aibă nevoie de „cîrpi- 
turi", după expresia lui Ușinschi, 
se va realiza unul din principiile de 
bază ale recapitulării, consolidarea 
cunoștințelor, dezvoltîndu-se

Prof. CINDEA IOAN
Școala medie O.M.
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(Continuare in pag. IV-a cal 2-5) 
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plan 417 tone de otel, ceea ce cons
tituie un adevărat record la cuptoa
rele Martin.

: La 22 aprilie 1959 Tn
: onoare Tnchlnat zilei de 1 MAI,

■ muncitori, tehnicieni și Ingineri de la oțelăria 
: Martin nr. 2 a combinatului a obținut o produc- 
; ție nemalTntîlnită Tn oțelărie pînă ia această 
: dată. Recordul dobîndlt la data de 20 aprilie 
: (8 șarje din care 6 rapide) a fost doborît. Azi 
: s-au elaborat la cele 3 cuptoare 9 șarje de oțel 
; din care 7 sînt rapide, ceea ce a dus la realizarea 
: unui indice mediu pe cuptoare de 8,16 tone pe 

pe cuptorm.p. vatră

Factorii care au determinai reali
zarea acestei producții, trebuie cău- 
tați în preocuparea permanentă a

Proletari din laalj (irite, atuți-ta I
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în această 
fontă pes-

SIMBATA 25 APRILIE 1959

Un nou record la
★

producția ele
★

fonta
★

Varody Iosif, conducător al unei 
brigăzi de instalatori. A executat lu
crări de bună calitate in multe sec
toare ale laminorului de 650, iar în 
ultimele săptămini ia instalațiile de 
ungere din zona 2-a. Bun organizator 
ai muncii, a .chemai la întrecere so
cialistă îu cinstea zilei de 1 Mai bri
gada condusă de Răileanu Enache, 

oțelarilor pentru creșterea indicilor 
de utilizare a cuptoarelor. La loc dc 
frunte se situează topitorii din ech;

cadrul schimbului de 
colectivul de

pele conduse de Enache Constantin, 
și Tîrpescu Minai, care lucrînd la 
cuptorul 3 au realizat un indice de 
8,63 tone pe metru pălrat vatră de 
cuptor. Se cuvine a fi amintiți și 
topitorii de la cuptorul 2. care au 
obținut un indice de 8,14 tone oțel.

Chiar și după ce acest vîrf de 
producție va fi doborit, clipele cind 
a fost elaborată cea de a noua șar
jă vor rămuie mult timp în amint- 
rea oțelarilor care ra participat ia 
plămădirea ei. In jurul cuptorului 1. 
muie lucrau oțelarii din echipa lui 
Orelt Paul, s-au strips aproape 
toți topitorii. Ora 23,15. Sub pri
virile atente ale topitorilor, oțelul 
curgea in oala încăpătoare ca in
tr-o cascadă. Victoria era deplină. 
Cea de a noua șarjă a fost elabo
rată in numai 7,45 de r .imite. Oțe

CEL DIN DREAPTA ESTE 
PRIM-TOP1TORUL ENACHE G.

-* *•

larii din schimbul închinat zilei 
de 1 Mai și-au făcut datoria pe 
deplin.

Făcînd un scurt bilanț al reali 
zărilor din schimbul record — din 
9,7 șarje rapide, 417 tone oțel pes
te sarcinile de plan, prețul de cost 
pe tona de oțel produs în ziua res
pectivă, redus cu 43,60 lei — vic
toria apare în adevărata ei lumină. 
Mai trebuia sil spunem că in nu
mai două zile, oțelarii au produs 
mai mult de 800 tone oțel peste 
sarcinile de plan.

In urma acestor rezultate, topi
torii de la noua oțelărie Martin 
din Hunedoara pot trimite reșiț"- 
nilor multe salutări—

MIRCEA NEAGU

La secția doua
(Miercuri și joi, la secția a doua 

furnale a fost realizat un nou record 
în întrecerea desfășurată in cinstea 
zilei de 1 Mai; a fost realizat ce! 
mai marc vîrf de producție din a- 
ceasta lună. Dacă în ziua de 22 
aprilie a fost atins un indice de utili
zare dc aproape o tonă fontă p*'  
metru cub volum util in ziua urmă
toare, colectivul acestei secții a rea
lizat un indice de peste o tonă fontă pe 
metru cub volum util. Schimbul 
condus de iscusitul maistru

Peste 32 Ia slxtă din
O însuflețită întrecere se desfă

șoară între cele trei schimburi ce 
deservesc laminorul de 800 mm. 
pentru a cinsti ziua de 1 Mai cu 
cele mai frumoase realizări. In în
trecere locul 1 l-a ocupat schimbul

■o
■

■

î

GH. ANGHELOIU, UNUL DIN 
MACARAGIII CARE AU LUCRAT 
IN SCHIMBUL RECORD.
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Pali Victor produs 
zi aproape 100 tone 
te plan.

La secția
La secția l-a furnale, cel-' mai în

semnate sporuri de producție au fost 
dobindite și de data aceasta de călre 
încărcătorii și topitorii ce deservesc 
al patrulea agregat. Ei s-au situat 
in fruntea tuturor, realizînd cea mal 
mare producție. Pe secție, în perioa
da 1-23 aprilie, planul a fost întrecut 
cu 476 lone fontă.

angajamentul anual 
condus de inginerul Eugen Păcura- 
ru, care a laminat în primele 23 de 
zile ale lunii aprilie cu 14,9 la 
sută mai mult oțel decît prevede 
planul. Calculele arată că din anga
jamentul luat de a da anul acesta 
cel puțin 8.000 tone lminate peste 
plan, pînă la această dată 
realizate peste 2.600 tone, 
reprezintă mai mult de 32 
din angajamentul anual.

au lost 
ceea ce
la sută

HUNEDORENE
Un succes remarcabil 
al unui tînăr artist

hi prima Bienală a artiștilor ama
tori. organizați la București, un 
succes remarcabil a fost obținut de 
către iînărul Coclitu Gheorghe, elev 
la Școala medie din Hunedoara. 
Pictura sa „O stradă in Orașul 
nou" a fost distinsă cu premiul III.

Ghicitoare literară

Astăzi, Ia orele 20, comitetul de 
conducere al clubului „Alexandru 
Sahia" organizează în localul clu
bului o ghicitoare literară pe teme 
.din operele literare care sînt prevă
zute în cadrul concursului „Iubiți 
cartea". Va urma o reuniune tovără
șească.

Conferință

In sala „Maxim Gorki", joi 23 a- 
prilie, tovarășul profesor I. Solomon, 
din partea Comitetului regional de 
luptă pentru pace a conferențiat 
despre : „A 10-a aniversare a mișcă
rii mondiale a partizanilor păcii".

Schimb de experiență

in zilele dc 24 și 25 aprilie 1959, 
la Grupul școlar profesional a avut 
loc un schimb dc experiență pe linie 
didactico-administrativă, la care au 
participat reprezentanți de la toate 
școlile profesionale și tehnice cu 
profil siderurgic din țară.
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Noaptea de
Iarnă. Pe cerul înghețat, sticlos ca 

apa unui cleștar, stelele licăresc mo- 
horît. Cerna, înghețată bocnă, stră 
bate ca o panglică argintie ulicioa
rele troienite și întunecate.

Intr-o fundătură dintr-o căsuță a- 
proape îngropată în zăpadă, o dîră 
de funi .se ridică ienos în sus, atin- 
gînd în treacăt malul-de deasupra ce 
sta gata, parca, să se prăvale peste 
acoperișul țuguiat. Pe ochiul de * 
geam gliiața s-a prins într-o poj
ghiță dantelată măiestru. Dumitraș- 
e.u stă ghemuit ia gura sobei și pri
vește flăcările ce sclipesc palide la 
lumina slabă a luminării de pe ma
să. Pe buzele-i învinețite îi flutură 
un zîmbei. E noaptea de ajun. Simte 
ceva apăsător, de neînțeles, ce plu
tește sub ..tavanul înnegrit... Iși sim
te și sufletul greu, în așteptare. Pu
ne o bucată de Ieftin pe foc. Flăcări
le il tnirgîie pa:că. apoi lemnul sfî- 
rîind, răbufnește odată cu o trîmbă 
de îum mlădioasă ca un șarpe. A- 
fară vîntui se întețește, intră prin 
hornul casei, aruncă pale de fum în 
ochii micuțului șt chiuind face calea 
întoarsă, aruncîndu-și suflarea de 
gheață peste vreun întirziat.

Dumilrașdu tușește și își șterge 
lacrimile ce 1 se preling pe fața mur
dară, unindu-și dîrele sub bărbie. 
De-odată tresare. De afară, împle- 
tindu-se cu șuierul vîntului, se aude 
scîrțîitul ascuțit al zăpezii frămînta- 
tă de pași grei. Se repede la ușa 
scundă și o deschide. Un val de aer 
rece năvălește înăuntru, făcînd să 
tremure flacăra plăpîndă a luminării.

Dumitrașcu rămîne încremenit în 
prag. Doi oameni țin în brațe pe 
cineva. Iși fac loc la ușă și intră 
în cămăruță, Dumitrașcu se dă la 
o parte.

— Tată, scîncește el.
Cei veniți așează povara pe pat, 

peste țolul rupt și murdar, li potri
vesc la capul rănitului o pernă so
ioasă și citeva . zdrențe. Copilul e .. 
tot în prag, cu mîinile adunate lin
gă el, cu GGliii țintă la cîrpele în
roșite de pe pernă. Nu vrea să crea
dă. Unul dintre oameni îi face semn 
să se apropie.

— Ți-e teama ?
Dumitrașcu îi simte palma grea, 

bătătorită pe creștet. Nu, nu-i e tea
mă. Se simte tare. Ceva din puterea 
•omului, din sufletul lui, se strecoară . 
în el ca o căldură prin degetele 
mari, butucănoase, ce-i inîngîie pă
rul.

— A căzut pe scări la furnal — 
auzi copilul.

Tace înfiorat. Ar fi vrut să între
be cum a căzut, dar n-are rost Știa 
că o să se întîmple odată. Au mai 
căzut și alții. Mîine vor mai cădea 
încă. Foamea și munca istovitoare

îi biruie pe toți. Omul îl apucă de 
bărbie să-i ridice fața către el. Are 
privirile'blînde, dar un chip împie
trit, aspru.

11 privește în ochi. Intr-un tîrziu 
spune :

— Mergem după doctor. Pînă a- 
tunci veghează-1 tu. -

★
Cuprins de oboseală, ațipise ghe

muit la picioarele accidentatului, 
cînd deodată se trezi buimăcit. Tatăl 
cerea apă. Vocea stinsă, slabă, i se 
păru lui Dumitrașcu dintr-aîtă lume. 
Apropie cana de buzele arse. Ră
nitul sorbi gemîiid vreo două înghi
țituri. Dumitrașcu se uita la chipul 
muncit, cu riduri adinei, în care se
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cuibărise suferința. Broboane de su
doare își seînteiau apele în lumina 
tremurătoare a luminării.

— Tată... tată, mă auzi? — șopti 
Dumitrașcu — ai să te faci bine. A- 
cum trebuie să vină doctorul.

11 acoperi grijuliu cu o haină, apoi 
se apucă să scormonească jarul ce 
mocnea sub cenușă. In acea clipă, 
unul din cei doi oameni, trecu pra
gul. Dumitrașcu îl privi nerăbdător 
în ochi:

— Vine doctorul ?
Omul strînge șapca unsuroasă în 

pumn. Privirile îi sînt seînteietoare, 
ca două , linii de foc.

— Nu vrea. Serbează crăciunul. 
Alatei s-a dus să caute altul.

Se apropie de pat. Gura îi e în
cleștată a rnînie șt doar un zînjbet 
i se înfiripă pc față cînd se apleacă 
peste rănit. Acesta deschide ochii. 
Ca prin ceață recunoaște pe omul 
de lingă el.

— Tu ești?. Ai grijă...
Cuvîntul i se pierde într-o tresă

rire a buzelor, fără șoaptă. Un fir 
de sînge se amestecă cu sudoarea 
de pe față. Celălalt se ridică drept, 
cu pumnii încleștați. Cu chipul în- 
năsprit. O rnînie surdă clocotește în 
el, ca începutul unei furtuni.

— Nu vom mai cădea. Destui I
In vecini se aud primele glasuri 

ale colindătorilor :
— „Bună dimineața la Moș Ajurl”.
Dumitrașcu ascultă atent. Inima i 

se strînge dureros. Două lacrimi se 
rostogolesc pc obrajii supți. Gla
surile. cristaline se aud tpt mai a- 
proa.pe, tot mai tari. Intîi la nenea 
Adrian, apoi la Zamfir, și acum...

ajun
Lui Dumitrașcu i se taie respira

ția. Zăpada scîrțîie lingă fereastra 
slab luminată și vocile limpezi se 
împletesc armonios.

— „Bună Dimineața la Moș Ajun".
Ochii lui Dumitrașcu strălucesc:
— Tată... îi primim ? Hai, te rog.
Tatăl nu răspunde, stă pe spate 

cu ochii' deschiși, mari. Un zîmbet 
semeț, îi luminează chipul. Copilul 
nu înțelege de ce doarme cu ochii 
deschiși. Ii mîngîie fruntea. Frun
tea e rece. Dumitrașcu se uită ia 
omul înalt, împietrit, care așteaptă 
alături. Acesta, tăcut, își trece de
getele peste pioapele înroșite. Dumi
trașcu se sperie. Citeva clipe nu 
poate să respire, apoi groaza i se 
întipărește pe față. Omul îl trage 
lingă el.

— Nu vom mai- cădea, copilule. 
Ajunge 1 Vorbise în șoaptă, strîn- 
gîndu-i puternic umărul.

Afară, colindătorii au terminat 
cîntatul și nerăbdători bat în geam. 
Se aud rîsete și cîțiva bulgări de 
zăpadă se lovesc înfundat de perete.

Dumitrașcu nu mai aude nimic. 
Privește cu o fixitate înghețată spre 
patul unde taică-său se odihnește 
pentru întîia oară cu adevărat, după 
truda lui de-o viață.

MIRCEA TUȚA

(
Materialele din a- 2 
ceasta pagină sînt < 
realizate de membrii < 
Cenaclului literar | 
„FLACĂRA" din o- | 

rașul nostru $

VĂ PAI A

CUVÎNTUL MAHE1
Spuneți-mi voi, suratelor, spuneți-mi: 
Cine încearcă să acopere licărul stelelor 
țestd de noi în pinza visului ? 
să împrejmuiască ochii iubitei ? 
să transforme clopoțeii zburdalnici 
ai risului de copil m
într-un plînset sfîșîetor?
Cine ?

Cine vrea să frîngă în scur gerea timpului
pendula albastră și plină de soare a ceasornicului ? 
Cine, suratelor, cine ?

Dintr-im început de lunii,
Marele dascăl a dat Decretul asuprii Păcii,
iar comuniștii au bătătorit
în pămîntul reavăn al primăverii
o potecă a păcii.

Mai tîrziu, din rîndurile lor — cum sînt codrii — 
dragile mele surate,
au căzut copacii cei mai falnici, cei mai rămuroși, 
iar mama Zoiei și mama lui Oleg Koșevoi
au plîns — suratele mele — pentru toți mestecenii tineri 
pe care i-a frînt securea războiului.

Insă popoarele, suratelor, 
popoarele și-au strîns visul în matcă. 
In cîmpiile lumii 
popoarele vor să rodească.

Mîine, suratelor,

Vreau, să vă întîlnesc mîndre și luminoase pe stradă, 
iar seara, stlnd pe-o bancă înaintea casei, 
ca-n vremurile noastre, să vorbim 
de fiii plecați în cosmos cu rachete.
Mîine, dragile mele surate, mîine...

VICTOR NIȚA

BIRUINȚA
Stihia de foc
Se frămîntă-n cuptoare, 
Stihia de-adînc, . 
Cutremurătoare.

Cînd și cînd, țîșnesc 
Lungi limbi de balaur, 
Vrind parcă să ardă 
îndrăznețul faur.

Cu gest cumpănit 
De vechi ritual 
Muncitorul hrănește 
Pîntec de B.aal.

FuMăfele'-nserărti .se deapănă "de-odată
Și noaptea ca la tropice pe nesimțite cade — 
cu 'vî'slă moale păsări trec za rea-nde part at ă —• 
lumina pîlpiinda foșnește-n stea curată.

Rămîn in unghiuri șterse și-n geometrii bizare 
contururi de furnale în smoala nopții mată. 
Dar înăuntru, vie, călind spre forme rare, 
stă fonta să zbucnească la ora calculată.

Pulsează in uzină prin vastele artere
în ritmuri hoiărite văpaia vremii mele. 
Văd în cascade roșii, în jerbele de stele, 
cum Hunedoara-nalță in țară șantiere.

Iv, MARTINOVJCl

Dar șarja la tiiiip
In oale vîlvoare :
Stihia din om
E mai tare I

DAN CONSTANT1NESCU

fi literatură fi ^Plastică fi 3 eatru fi
Ceea ce ' caracterizează activi

tatea creatoare a cenaclului literar 
„Flacăra" este orientarea sa înspre 
tezele de imediată actualitate hu- 
nedoreana și în același timp, stră
dania de a participa la acțiunile 
inițiate de forurile literare și artis
tice din regiune, sau din Capitală.

In acest sens, la concursul li
terar organizat de Ministerul Cul
turii, C.C. al U.T.M. și Uniunea 
Scriitorilor în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării țării 
noastre și al celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului, 
vor participa mai multi membri ai 
cenaclului.

♦♦♦ Astfel, AAircea Tuță lucrează 
la o suită de schițe; Victor Niță 
are în pregătire un ciclu de ver
suri întitulate „Țara focului", Tin- 
cuța Spătaru și Ilie Roșianu își 
selecționează materialele culese 
pentru o serie de reportaje, iar Ște
fan Popescu are în lucru o proză 
de proporții mai mari.

Aterită a fi subliniat faptul că 
toate temele abordate sînt inspirate 
din viața tumultoasă a constructo
rilor socialismului în Hunedoara.

❖ Ca concursul de proiecte de 
scenarii pentru filme artistice de 
lung metraj, organizat de Centrul

de producție cinematografică „Bu
curești”, va participa, printre alții 
Ștefana Popescu. Proiectul său a și 
fost citit și discutat într-una din șe
dințele de lucru ale cenaclului și 
a rămas ca în următoarele zile să 
i se dea forma definitivă. Tema 
proiectului său reflectă aspecte din 
munca Jurnaliștilor din combinat.

❖ Alkiș Sevastianos lucrează în 
colaborare la o serie de traduceri 
din operele celor mai reprezentativi 
poeți greci contemporani, dintre 
care o parte au și fost publicate în 
revistele Uniunii Scriitorilor.

★
Cercul plastic care funcționează 

pe lingă clubul Alexandru Sahia 
are o bogată activitate. Multe ele
mente talentate activează în cadrul 
cercului, unii dintre aceștia obți- 
nind și succese frumoase la expo
zițiile regionale cit și în cadrul ce
lor organizate la București.

In prezent membrii cercului plas
tic trimit o serie de lucrări la Lu- 
peni pentru un schimb de expoziții 
între cercul amator din Lupeni și 
cel din Hunedoara. Acestea vor 
fi deschise simultan la 1 Mai. In 
Hunedoara, expoziția artiștilor a- 
matori din Lupeni va fi organizată 
in sala clubului Alexandru Sahia,

La Lupeni vor fi expuse printre > 
altele lucrările: i,Oțelari“, „Șa- / 
motori în cuptor", „Portret de co- \ 
leclivist",' ale lui Fekete Năzăreli X 
„OțelarUl Lăbuneț", „Uzina cocso- \ 
chimică" de Vaier lonescu, ,;J șira- j 
dă in orașul nou", „Copil șezînd". ( 
„Școala profesională", care sini <
realizate de fînărul Coclita Gheof- <
glie, și altele. j

După munca de organizare a a- 5 
cestui schimb ele expoziții între ce- \ 
le două centre muncitorești, mem- s
brii cercului plastic ain orașul nos- \ 
Iru vor începe sa lucreze la o serie z
de tablouri în cinstea zilei de 23 (
August. t

* (
Teatrul muncitoresc al siderurgi- J

știlor pregătește comedia în 5 acte \
a lui Moliere: „Bolnavul închipu- J
it“. Repetițiile la această piesă sînt 5
pe terminate, în prezent efortul >
colectivului acestui teatru amator <
îndreptîndu-se către retușarea unor /
scene, definitivarea decorurilor și J
costumelor. Premiera noului spec- ț
tacol va avea ioc în orașul nostru f
în primele zile ale lunii mai. Tot- (
odată, ansamblul teatrului A pfe- 1
gătit piosa într-un act „Cheia suc- I
cesului".
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...21 aprilie 1959 după-masă. La 

furnalul 5 descărcarea șarjei nr. 
5.687 era pe sfîrșite. Furnalul înce
puse să „sufle“ afară. Topitorii erau 
gata să astupe șticul. Locomotiva ve
nea și ea să ia oalele. Din cabina de 
comandă prim-topitorul Ștefan Do- 
mocoș apasă energic de cîteva ori 
pe niște manete. Manevrează ma
șina de astupat șticul. Furnalul însă 
părea a fi înfuriat, nesupus, încercînd 
parcă să înfrunte forțele omenești. 
Parcă cu furie furnalul arun
că stropi de lichid incandescent pe 
botul mașinii și împrejur vroind par
că să se răzbune. Ca mișcări iuți 
prim-topitorul manevrează cînd o 
manetă, cînd alta, astfel ca pisto
nul să împingă puternic masa re
fractară în știe, să baricadeze stro
pii de fontă.

multe altele

urmele scrisorilor

Intr-o scrisoare trimisă ziarului 
unul dintre corespondenții noștri 
voluntari ■ sezisa faptul că șo
ferul de pe mașina nr. 25.949 Dv. 
nu-și făcea datoria cum trebuie, 
cousumînd băuturi în timpul servi- 
•ului.

Trimițînd sezisarea organelor 
mecanic șef I.C.S.H. de care apar
ținea mașina, acestea au răspuns 
ziarului că în urma cercetărilor în
treprinse faptele corespund reali
tății. și că șoferul Lambropolus 
Constantin de pe mașina 25.949 
Dv. a fost sancționat.

La un moment dat, ca la un sem
nal, electricianul Dimoș sare din ca
bina de comandă și aleargă să sal
veze cablurile de sub tensiune ce e- 
rau periclitate de stropii de tontă.

— Decuplați mașina I — strigă Di
moș, Furtunul ! Dați-mi furtunut 1 —

Apucă aprig furtunul cu apă și se 
amplasează Ungă rinele cu fontă și 
2gură incandescentă. E greu, dar 
înfruntă căldura copleșitoare, mane- 

' vrînd cu energie jetul de apă spre 
locul unde erau amenințate să ardă 
cablurile. Flăcările sini stinse și ca
blurile prin care trece energia elec
trică spre /imitatoare și motoare, 
sini salvate.

In continuare mașina împinge cu 
putere lutul refractar în gura șticu- 
tui. Pericolul de degradare a cablu
rilor a fost înlăturat. Tovarășul Di- 

—moș își șterge fruntea mulțumit de 
fapta săvirșită... Și cite asemenea e- 
xemple de patriotism nu au fost în
făptuite de topitorii și electricienii 
de la furnaleI Multe! Pentru ei în
să asemenea fapte au devenit obiș
nuite.

Bateria de scmicocs prin fluidiza
re de ia Călan, a fost concepută 
și proiectată de un grup de specia
liști romîni. Numai unui din cele trei 
cuptoare ale acestei baterii produce 
cît 10 cuptoare ale vechilor bater'1 
aduse t'm străinătate.

Odată cu intrarea în funcțiune a 
bateriei de semicocs a uzinei din 
Călan producția va crește cu 150% 
iar prețul de cost pe tonă va fi re
dus cu aproape 100 de lei. Calitatea 
acestui produs este superioară.

Ăbona|I>va
LA ZIARUL

>♦♦♦♦♦♦

L.'.

h 4

1

120 ore
Zilele trecute, colectivul 

că al secției electrotehnic 
a participat la curățirea 
din jurul atelierului și la 
rea fierului vechi colectat
inte. In cele 120 ore de muncă vo
luntară efectuate in acea zi, s-au

muncă voluntară
de mun-
l.C.S.H. 

terenului 
expedie- 

ruai îna-

Rezultate bune în munca de primire de noi candidați

încărcat și transportat trei bascu
lante cu gunoi și o carosabilă cu fier 
vechi.

Alături de mulți alți 
la muncă voluntară, 
dențiat tovarășii: 
loan, Țirea Ioan, 
Victor, Rusu Gheorghe, 
rnitru, Vlad Ioan, Funk 
Funk Ioan.

TICLEANU DUMITRU

participarăți 
s-au evi- 
Georgescu 
Marhecca 

Burlă Du- 
Wilhem și

ȘTIAȚI CA...
...Atunci cînd mergi să cumperi 

ceva de ' la magazinul Papetărie și 
vrei să ieși înapoi în stradă trebuie 
să aștepți pînă vine altcineva de-afa- 
ră pentru că pe dinăuntru nu există 
miner la ușă ?

...Centrul de pîine din tabăra 
O.T. funcționează defectuos în ce 
privește aprovizionarea populației. 

^Pe lingă faptul că mai întotdeauna 
se aduce pîine Ia timp, mai sînt 

și unele zile cînd pîinea sosește la 
orele 11 sau chiar de loc.

PAMFIL GHEORGHE 
corespondent

In fața comuniștilor de la ^ecția 
centrale ele. trice din combinat a 
continuat să stea și în primul tri
mestru din acest an ca una din sar
cinile principale întărirea organiza- . 
ției de partid pi in primirea de noi 
membri și candidați.

Munca depusă pentru primirea în 
partid a noi membri și candidați a- 
vînd continuitate, în fiecare lună or
ganizația de tază a putut primi 1-4 
candidați și membri de partid. Ca 
urmare în perioada 1 ianuarie — 22 
aprilie a.c., organizația de bază a 
discutat și primit din rîndul candida- 
ților 7 membri de partid și alți 6 
tovarăși au fost primiți în rîndul 
candidaților. Astfel, la această dată, 
organizația de bază numără 21 
candidați.

Un merit al membrilor biroului 
ganizației de bază printre care 
varășii inginer Liviu Ungureanu
cretar, Cornel Achim, Miron Băile, 
este acela de a nu neglija controlul 
îndeplinirii sarcinilor și odată cu

de

or- 
to- 
se-

aceasta îndrumarea concretă a can- 
didaților.

Ca una din metodele folosite de 
biroul organizației de bază în ulti
mul timp, este și aceea de a cere 
unor membri și candidați de partid 
să informeze în fiecare adunare ge
nerală, în mod concret cum rezol
vă și în ce stadiu de îndeplinire se 
găsesc sarcinile încredințate. In fe
lul acesta, cel în cauză poate primi 
un ajutor mai calificat, membrii de 
partid făcînd propuneri în acest sens 
și criticînd metodele greșite.

In adunarea generală din ziua de 
20 aprilie a.c. unii comuniști au in
format organizația de bază de felul 
cum muncesc ei ca membri în găr
zile muncitorești și cum și-au înde
plinit sarcinile primite în ultimul 
timp. Mecanicul de turbine Ioan Ma- 
rișca, propagandist la cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. în cadrul or
ganizației U.T.M. a informat aduna
rea generală că din cei peste 30 ti
neri înscriși la această formă de în- 
vățămînt frecventează numai vreo 
20: cercul la care predă se află cu

lecțiile la zi. Tovarășul Gheorghe 
Bocan, maistrul la centrala electrică 
nr. 1 care a avut sarcina să se ocu
pe de îndrumarea și educarea politi
că a doi tovarăși care manifestau do
rința să devină candidați de partid, 
n-a putut arăta cum a muncit cu a- 
ceștia, deoarece a neglijat sarcina în
credințată. Comuniștii au luat în 
discuție atitudinea lui Bocan, pre
cum și faptul, că înscris la cursul 
de agitatori organizat de comitetul 
de partid al combinatului, n-a par
ticipat decît la o singură lecție. Ei 
a muncit slab și în rîndul organiza
ției sindicale, unde nu și-a achitat 
cotizația de 8 luni de zile.

Intr-o altă adunare generală, or
ganizația de bază a analizat felul 
cum propagandiștii pregătesc și ex
pun materialul legat de problemele 
vieții de toate zilele, astfel ca, cei 
înscriși la formele de învățămînt 
să-și poată însuși cît mai temeinic 
învățătura marxist-țeninisfă și <a, 
o aplica în activitatea practică la 
locul de producție.

I. GARAIACU

Nici un inginer și tehnician
IN A

Bilanțul primului trimestru din a- 
cest an ne îrifățișază situația indici
lor economici realizați la eombinat, 
după care sporirea producției ia prin
cipalele agregate siderurgice s-a 
obținut exclusiv pe seama îmbunătă
țirii, în ultimul timp, a indicilor de 
utilizare. Exprimat în procente la 
bateriile de cocsificare indicele de ex
ploatare cunoaște o îmbunătățire de 
16,28 la sută, la O.S.M. 1 - 13,30 la 
sută, la laminorul de 800 mm. — 
4,49 la sută și la bluming — 19,03 
la sută. Desigur, aceste realizări nu 
au fost posibile fără eforturi susți
nute depuse de colectivele secțiilor 
respective.

Cu toate acestea la C.S.H. în une
le compartimente de activitate planul 
pe primul trimestru nu a fost înde
plinit, sau dacă a fost, cantitatea de 
produse rebutată depășește, limite
le maxime admise. Ca exemplu în 
această privință poate fi dată secția 
a doua furnale, care în primele trei 
luni ale anului a îndeplinit planul 
în proporție de 97,94 la sută. Cau
za ? Lipsa de materii prime și mate
riale. Au fost unele perioade cu du
rată destul de mare, cînd cocsul in
trodus în furnalei a lost de slabă ca-

FĂRĂ INT
litate; cu rezistența mecanică mult 
inferioară posibilităților și cerințelor 
tehnologice. Aceasta a îngreunat re
gimul termic și procesul tehnologic 
în furnale, conducînd la un consum 
mai ridicat de cocs și în cele din ur
mă la mari cantități de fonta decla
sată.

Cele semnalate reprezintă doar 
una din cauzele care au dus în pri
mul trimestru la creșterea procentu
lui de fontă declasată de a^joape 
trei ori față de admis, lată deci o 
cauză care îi face pe fumaliști la 
rîndul lor să trimită oțelarilor fontă 
cu un conținut mai ridicat de sulf, 
ceea ce prelungește durata șarjelor, 
micșorează intensitatea de exploata
re a cuptoarelor.

Deși oțelarii au depășit planul de 
producție cu peste 13.000 tone, pier
derile rezultate din depășirea procen
tului de rebut admis ating suma a 
cîteva milioane lei, sumă din care 
s-ar putea construi peste o sută a- 
partamente în blocuri muncitorești, 
realizate la prețul de 40.000 lei a- 
partamentul. Este firesc sa se pună 
întrebarea: ce fac cadrele noastre teh- 
nico-inginerești ? Cum sprijină și în
drumă ele în mod concret lupta side-

rurgiștilor pentru îmbunătățirea cali
tății produselor ? Pe de altă parte, 
comitetul de întreprindere, cum în
drumă comitetele de secții pentru ea 
în întrecerea socialistă să se pună 
accentul cuvenit pe calitatea cocsu
lui, aglomeratului, fontei și oțelu
lui ?

La recenta consfătuire de produc
ție pe combinat s-a arătat printre 
altele că în urma unei susținute ac
tivități depuse de organizațiile sin
dicale, întrecerea socialistă a fost 
organizată pe „baze concrete" și că 
la aceasta 
varăși. Da, 
deoarece în 
de plan au 
celași timp 
procentul admis la rebuturi.

De pildă ia secția I-a furnale, 
planul de producție a fost realizat 
în proporție de 102,65 la sută, în 
timp ce procentul de fontă declasa
tă a crescut la 15,4 la sută față de 
6 la sută admis. La oțelăria .Martin 
I, rebuturile întrec apraope cu încă 
jumătate procentul admis. De ce a- 
ceasta situație ? Pentru că în între
cere preocuparea cadrelor tehnico- 
inginwești pentru reducerea siste-

au participat 
in parte este 
multe secții 
fost întrecute, 
a fost depășit cu mult

8.302 to- 
adevărat, 
sarcinile 

dar în a-

maticâ a rebuturilor este considera
tă o problemă secundară ; lupta du- 
cîndu-se numai pentru cantitate.

Dacă vom căuta să vedem cîți in
gineri fie de fa oțelărie, fie de la 
furnale, au angajamente concrete în 
întrecere cu siguranță că nu vom 
găsi prea mulți — doar 2-3. Vom 
putea constata însă că de foarte 
multe ori cadrele tehnico-inginereșii, 
maiștri, șefi de schimburi etc., nu 
participă ia consfătuirile de produc
ție, sau dacă iau parte, prezența lor 
este formală. Asemenea exemple 
sînt întîlnite la oțelărie din partea 
tovarășului inginer R. Vlăduț, mais
trul Gh. Croitoru, șeful de schimb 1. 
Arteanu de la furnale și mulți alții.

Pentru lichidarea lipsei de răs
pundere în ce privește calitatea pro
duselor și a comodității unor cadre 
tehnice de ingineri și tehnicieni, con
ducerile secțiilor, organizațiile de 
partid, sindicale și U.T.M., vor tre
bui să treacă de îndată la mobiliza
rea tuturor inginerilor și tehnicieni
lor, astfel ca aceștia să primească 
sarcini concrete și să prezinte infor
mări în fața adunărilor generale de 
partid și sindicale de felul cum ei 
se achită de sarcini, de felul cum 
rezolvă propunerile făcute de munci
tori în consfătuirile de producție. Lo
zinca călăuzitoare va trebui să fie: 
„Nici un inginer și tehnician în a- 

întrecerii wcUHste

— n ir e —
Prudența

...este mama înțelepciunii, spu
ne un proverb care își găsește o 
aplicare riguroasă la serviciul 
pentru public al oficiului P.T.T.R. 
din Hunedoara. Dacă vrei să dai 
un aviz telefonic, trebuie să știi 
dinainte, precis, la zecime de se
cundă cît va dura convorbirea, 
că altfel, cum s-au isprăvit cele 
3 minute fatale harșt! funcționa
ra a scos fișa, lăsîndu-te mofluz, 
la jumătatea dialogului cu persoa
na căutată. Aceasta, fiindcă func
ționarele noastre aplică cu stric
tețe proverbul amintit. Din pru
dență, acestea te fac să plătești 
convorbirea cu anticipație, iar la 
încheierea celor 3 minute regle
mentare, îți închid legătura.

Eu am pățit-o în ziua de joi, 
16 aprilie a.c. Am avut o convor
bire la ora 18 cu Baia de Arieș 
din raionul Cîmpeni. Pînă a mi 
se da legătura, fiindcă circuitul 
e grozav de defect, nu înțelegi a- 
proape nimic din cele ce ți se co
munică — au și trecut trei minu
te. Cele două telefoniste de servi
ciu s-au consultat cu prudență 
cîteva momente și apoi au că
zut de acord să-mi restabilească 
legătura, plătind, bineînțeles. Dar 
din cauza circuitului, convorbirea 
c. fost imposibilă.

Ce ar fi dacă tovarășele tele
foniste din orașul nostru n-ar mai 
fi atlt de... prudente?

lițincr PACURAR EUGEN

Au lăsa pe mîine
...ceea ce poți să faci azi, 

spune un alt proverb. Dar, înțe 
lepciunii acestui proverb unit 
oameni i se opun cîteodată cu în- 
dîrjire. Așa a procedat nu mai 
departe chiar direcția investiții 
din combinat și îndeosebi 
I.C.S.H.-ul. In loc să termine îr 
cel mai scurt timp amenajarea 
drumului din fața laminorului de 
800, l.C S H.-ul care a început 
lucrările de amenajare în urmă 
eu vreo trei 'uni nu le-a terminat. 
nici astăzi...

Vorba cîntecului: tot pe drum, 
pe drum și la laminoare nici... de- 
cuni

T. ORADEANU 
corespondent
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Undemergem

Cinematografe
Sala „Victoria": Prima zi, 

sovietic.
Sala „Maxim Gorki" : Cerul

Grija pentru sănătatea 
oamenilor muncii

Ce facem duminică

La Tokio, capitala Japoniei, au ajuns după un marș de 58 de zile 
in care timp au parcurs 1.400 km. petrii,:i-,ar,ții la marșul popular îm
potriva războiului și a șomajului. IN TCi O: Participant^ la marș.

Un centru a! industriei chimice

Datorită măsurilor sanitare apli
cate în anii puterii democrat-popu- 
lare, populația R.P. Albania a înre
gistrai o creștere de aproximativ 
45% față de nivelul anului 1938.

In timp ce înainte de eliberare, 
aproape jumătate din populația țării, 
adică peste 1.000.000 de oameni, su
fereau de malarie, anul trecut nu 
s-au înregistrai decît 319 cazuri de 
malarie. Bolile venerice care înain
te da eliberare erau foarte răspîndite 
au fost lichidate.

In R. P. Albania se numără peste 
160 de spitale și aproximativ 600 
de policlinici la sate, față de numai 
8 spitale în 1939. In prezent toți, oa
menii muncii și familiile acestora se 
bucură de asistență medicală gratui
tă. Pentru ocrotirea sănătății s-au 
alocat anul acesta 1.590 milioane de 
leki față de 5,3 milioane de lekî în 
1938.

Conferințe
Sala „30 Decembrie" (Tabăra nr. 

1) — „1 Mat , ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc". Con
ferențiază tovarășul inginer Rttsan 
Ieronim. Va urma un program artis
tic dat de brigada artistică de agita
ție de ta C.T.E. 2.

Festivalul Tineretului 
din I.C.S.H.

Sala clubului „Filimon Sirbu" din 
O.T., ora 10 a.m., deschiderea festi
vă a Festivalului. Va urma, un pro-- 
gram artistic dat de ansamblul de 
estradă I.C.S.H.

ternului, film produs in studiouri, 
din Republica Arabă Unită.

Concurs „Cine știe cîștigă
Ora 10 —• sala „Maxim Gorki 

Tema : „Obținerea de indici liialți i 
cuptoarele Siemens Martin."

Fotbal
Stadionul Corvinul, ora 10,30 

Coroinul III — Metalul Cugir. ji 
din cadrul campionatului regional 
ora 16,30; Corvtnul —. Progres’ 
Oradea, joc divizionar

Excursii

film

in-

Biroul de turism și excursii din < 
rasul nostru organizează o excttrsi 
colectivă ta Sibiu. înscrierile se pi 
face la sediul biroului de turism di 
Piața Libertății:

săptămîna viitoan
Teatru

In urma descoperirii unor mari 
zăcăminte de sulf raionul Tamo 
brzeg — Sandomierz R. P. Polonă 
va deveni în următorii cîțiva ani 
un nou și important centru indus
trial. Jn prima etapa au fost cons-

tiuite minele de sulf de la Piasec- 
zno și Machow și fabrica de acid 
sulfuric și superfosfați care va în
cepe să pboducă iu 1961. Conform 
prevederilor în 1965 producția de 
sulf va atinge 400.000 de tone.

★
In anii puterii populare au fost 

construite în R. P. Albania noi cen
tre miniere și industriale. Printre a- 
cestea se numără orașele Bulkiz, 
Rurbanesh, Memalia, Țerrite, Uzbe- 
risht etc., care nu figurau pe harta 
Albaniei înainte de eliberare.

SPentru expozifia sovietică de la Jîeis) ^orH
Produsele fabricii de porțelanuri 

„Lomonosov" și ale fabricii „Russ- 
kie Samoțvetî" din Leningrad sînt 
cunoscute în întreaga lume. La 
expoziția de la Bruxelles cîteva obi
ecte produse de aceste întreprinderi, 
care au stîrnit admirația unanimă, 
aii fost distinse cu diplome și me
dalii.

In prezent, sculptorii, pictorii, me
șterii acestor întreprinderi pregătesc 
exponate pentru expoziția sovietică 
de la New York. Astfel, fabrica Rus- 
kie Samoțvetî" va expune cu acest 
prilej aproximativ 70 de obiecte uhi- 
c.ale, executate din pietre prețioase 
din Altai și Ural — jasp, lazurit, 
rodonit, serpentină. Printre aceste o- 
biecte se află o cutie executată după 
schița pictoriței Sîceva. La sugestia 
pictoriței, cioplitorii în piatră au or
namentat capacul cutiei cu un tablou 
din mozaic care înfățișază vizita în 
India a primului sol rus Ăfanasie

Nikitin. Printr-o deosebită măiestrie 
se remarcă uii cufăraș executat din 
pietre prețioase de cioplitorii în pia
tră Pogodin, Koleaev și giuvaergiu 
Beleaev după o schiță a pictoriței 
Laas.

Fabrica de porțelanuri „Lomono
sov" va prezenta la expoziție o boga
tă serie de sculpturi inspirate după.

motivele cunoscutului basm „Cheița 
de aur“ de Aleksei Tolstoi. La ex
poziția de la New York vor fi trimise 
și lucrări distinse, la Bruxelles cu 
diplome și medalii, printre care scul
ptura lui Vorobiev „Pantera neagră", 
„Căprioara" a sculptorului Efimov, 
vaza artistică „Kristall", diferite ser
vicii, precum și alte obiecte.

Luni 27 și marți 28 aprilie, ora 
20,30 sala Teatrului nou : „Rece de 
la ghiață", spectacol de estradă în 
două acte, prezentat de ansamblul 
Teatrului de Estradă din Pitești

Joi 30 aprilie, ora 20,30 sala .Vic
toria", Teatral de stat din Oradea 
prezintă spectacolul de păpuși ,Lu- 
das Maty".

Cinematografe
Sala „Victoria" : Pasagerul clan

destin, coproducție cehoslwaco-sovie- 
tiaă.

Sala „Maxim Gorki" : 27 IV — 
29 IV, Legea mării, film, bulgar; 29 
IV ~ 3 V Misterul castelului pără
sit, film sovietic.

In ziua de 28 aprilie la orele 11. 
14, 16, 18 va rula în sala „Victoria" 
filmul comemorativ „Vladimir Hid 
Lenin".

Excursii
In ziua de 1 Mai, biroul tocai de 

turism și excursii organizează » ex
cursie colectivă la cabanele Baleea 
și Pietrele din masivul Retezatul.

etapă importantăRecapitularea finală
în consolidarea cunoștințelor

(Urmare din pag. l-a col. 1-2)

Reclamă fără 
comentarii

A.
Desen de A. ANDRONTC

ulterior posibilitățile de creație aie 
elevilor (pentru că nici o singură' 
idee, după cum spunea fiziologul 
Secenov, nu există fără să fi avut 
o bază în memorie și fără să se ba
zeze pe idei mai vechi).

Esența repetării mai constă și în 
sistematizarea cunoștințelor, proces 
care ticbuie privit nu în mod for
mai. ci cu noțiuni precis definite. 
Pentru realizarea consolidării și sis
tematizării materiei trebuie să ară
tăm că fiecare obiect de învățămint 
are specificul său care-1 deosebește 
de alte obiecte de învăfamînt. Se cere 
deci o colaborare din partea învăță
torilor de aceeași specialitate pen
tru a

b’ANTOm
CASPt

discuta procedeele specific^.
De exemplu, ia matematică noți- 

ucii'e de pătrat, patrulater și tri
unghi aflîndu se pe același plan, ra
portul dintre ele este vag sezisat de 
elevi. Trebuie să se găsească proce
dee pentru diferențierea și apropie
rea lor, mai dies !a clasele mici, un
de elevii tiu au uosibilități de ab
stractizare a noțiunilor. Datorită 
sistematizării, aceste noțiuni devin

clare și se diferențiază prin carac
teristicile fiecăreia. Nu trebuie ne
glijată legea interdependenței din
tre fenomene. Cunoștințele izolate 
dispar repede, ele nu au trăinicie. 
Astfel profesorii ot limbi străine (ru
să, latina, franceză), trebuie să țină 
o strinsă legătură cu profesorii de 
limbă romînă, mai ales în predarea 
gramaticii. Elegii care nu au clare 
noțiunile gramaticii în limba romînă 
nu vor putea stăpîni niciodată gra
matica unei limbi străine, după cum 
nu vor putea sezisa asemănările și 
deosebirile dintre limba maternă și 
limba străină respectivă. Repetarea 
finală la limba romînă trebuie fă
cută cu o lecție sau două înainte de 
a se repeta capitolul respectiv ia 
limba străină.

Repetarea nu trebuie faeută prin 
preluarea lecțiilor, ci prin genera
lizarea lor. De exemplu, la gramatică 
se discută despre subiect, predicat, 
atribut etc. fără ca să se mai repro
ducă întrebările lecției curente.

Tot la limbi străine e necesar ca 
după fiecare lecție de recapitulare 
finală materialul parcurs teoretic

să fie verificat în practică. Aceasta 
se poate realiza prin exerciții practice 
pe texte sau prin studierea concretă 
a unui grup de noțiuni.

La limbi materialul trebuie sa se 
studieze pe teme care pot să expri
me cele patru anotimpuri. De pildă, 
lecții în legătură cu „Toamna", „Pri
măvara", „Vara", la care se pot a- 
dăuga muncile depuse pe cîmpie în 
acest timp în cadrul gospodăriilor 
colective sau a întovărășirilor, exem
plificări despre animalele sălbatice 
din pădure și cele domestice etc. Toate 
acestea grupate pe idei principale și 
complectate apoi cu material intuitiv, 
albume, ghicitori, diaîilme.

O problemă importantă trebuie să 
o constituie dozarea rațională a te
melor pentru acasă. Profesorul tre
buie să aleagă exercițiile cu înăes- 
trie, pentru ca noțiunile teoretice 
să-și găsească o aplicare complectă, 
în privința planificării recapitulării 
finale manualele sînt de un real fo
los, deoarece lecțiile se succed con
form cu nivelul de dezvoltare al ele
vilor și cu posibilitățile lor de a re
cepționa noțiunile.

In zilele de 1, 2 și 3 mai excurs 
asemănătoare vor fi organizate i 
masivul Retezat și munții Poian 
Rusca.

Conferințe
Joi 30 aprilie, ora 12, sala „ Vk 

.rim Gorki": „Un deceniu de la ii 
ființarea organizațiilor de pionieri 
Conferențiază tovarășa Iascest 
Vera. In continuare, filmul „Nttfări 
Roșu."

Festivalul Tineretului 
din I.C.S.H.

Miercuri 29 aprilie — Ziua filiere
lor fete. Ia sala din strada 6 Marti 
va conferenția tovarășa Zidu Miner 
va. la orele 17.30 despre : „Festiva 
Iul Mondial de la Moscova". V 
urma un program artistic dat de bn 
gada de agitație din sectoral montaj 
instalații 1.

— Joi 30 aprilie, în cadrai Zile 
științei și culturii, tn sala clttbuli, 
din O.T. va avea loc o întrunire 
tineretului din I.C.S.H. Se va 
conferința : „Știința și tehnica Wl 
stujba păcii", după care va urma 
reuniune tovărășească.

Trebuie acordată o ®are importai1 
ță în cadrul acestei lecții râmineri 
în urmă la învățătură. Desigur că 
parte dintre elevii rămași în urm 
la învățătură ne vor face surpriz 
în sensul că se vor descurca ușor ! 
recapitularea finală. Aceștia trebui 
să fie încurajați și stimulați pri 
aprecieri corespunzătoare. Mai domi 
nă și acum părerea, chiar la anumi' 
profesori și învățători, că lăsîr.d ele 
vii corigenți în trimestrul I și ÎI vc 
obține ulterior rezultate mai bune. I 
ultimul trimestru, brusc, profesori 
devine îngăduitor, scăzîrid în acelaț 
timp și tonusul aprecierilor și elite 
rîndu-se de metodele sale de cons 
trîngere.

Dacă la unele lecții planificare 
trimestrială nu a putut îi respectați 
iar peste alte lecții s-a trecut St 
perficial, aceasta trebuie avută în ve 
dere la recapitularea finală.

Trebuie să fie clar că încă se nu 
poate realiza mult în cadrul lecțiile 
de recapitulare finală, printr-o pk 
niîicare judicios întocmită, ajutîn 
în același timp elevii la înțelegere 
logică a noțiunilor studiate. Repeta 
rea trebuie să aducă întotdeauna nc 
țiuni noi pentru a atrage pe elevi î 
adîncirca, sistematizarea și generr 
lizarea cunoștințelor predate.

i
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