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Adunări de dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de partid

In aceste zile în raionul nostru au 
început adunările ‘ de dări de sea
mă și alegeri în organizațiile de 
partid, eveniment deosebit de în
semnat. Ele constituie o manifestare 
grăitoare a consecvenței cu care 
partidul nostru, Comitetul său Cen
tral veghează la respectarea preve
derilor Statutului P.M.R., a princi
piilor și normelor leniniste ale vie
ții interne de partid, la aplicarea 
centralismului democratic — prin
cipiul fundamental al construcției 
de partid.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri au loc în perioa
da cînd oamenii muncii din raion, 
sub conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid muncesc cu en
tuziasm pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor economice izvo- 
rîte din planurile de producție pe 
anul 1964 și se pregătesc temeinic 
și cu răspundere pentru producția 
anului viitor.

Adunările de dări de seamă și a- 
Segeri constituie un minunat prilej 

de analiză a felului cum au muncit 
organele și organizațiile de partid 
pentru a da viață sarcinilor econo
mice și cultural-educative stabilite 
de cel de al Hl-lea Congres al 
partidului si plenarele C. C. al 
PJ§R.
*Pină în prezent au avut loc adu

nări de dări de seamă și alegeri în 
organizațiile de bază din școli. Bine 
pregătite, adunările de la școlile 
medii din Alba Iulia, Teiuș, Zlatna, 
școala generală de 8 ani nr. 1 din 
Alba Iulia și altele, au avut un ca
racter de lucru, au analizat în mod 
temeinic sarcinile ce au stat în fața 
organizațiilor de bază și au adoptat 
hotărîri corespunzătoare pentru noi 
succese în munca instructiv-educa- 
tivă.

Pregătirea temeinică a adunărilor 
tie dări de seamă și alegeri, dezba

terile fructuoase pe marginea dări
lor de seamă, alegerea noilor orga
ne conducătoare de partid, aplica
rea în practică a hotărîrilor adop
tate. duc la întărirea activității orga
nizațiilor de partid, la întărirea con
tinuă a rolului de conducător politic 
în toate domeniile de activitate. A- 
nalizînd temeinic, în spiritul unei 
înalte exigențe partinice, munca des
fășurată de organele conducătoare 
de partid, de către fiecare membru 
și candidat de partid, de la ultimele 
alegeri și pînă în prezent, adunările 
de dări de seamă și alegeri contri
buie în mod efectiv la sporirea spi
ritului de răspundere al fiecărui co
munist, pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate, pentru bunul mers 
al întregii activității a organizației 
de partid.

.Succesul adunărilor și conferin- 
^t>r de dări de seamă și alegeri de- 
■Bde în cea mai mare măsură de 

"Telul cum sînt pregătite acestea, de 
conținutul dărilor de seamă și a ho
tărîrilor ce vor fi adoptate. In acest 
scop, la pregătirea adunărilor, pe lîn
gă membrii biroului organizației de 
bază vor trebui antrenați cît mal 
muiți membri de partid, cu o bună 
pregătire politică și profesională. 
Pregătirea și desfășurarea adunări
lor pentru dări de seamă și alegeri 
va trebui să ducă la ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii de 
partid, mobilizînd masele de oameni 
ai muncii din întreprinderi la înde-

depășirea planurilor de 
iar în agricultură la exe- 
întregime a tuturor lu-

plinirea și 
producție, 
cutarea în 
crărilor agricole de toamnă în timp 
optim și la un nivel agrotehnic su
perior.

In atenția birourilor organizațiilor 
de bază și a comitetelor de partid 
va trebui să stea întocmirea dărilor 
de seamă și a proiectelor de hotă- 
rîri. Dările de seamă vor trebui să 
fie cit mai analitice, bogate în con
ținut. să ogFndească metodele și sti
lul de muncă al organelor de partid. 
Să fie combătută tendința de a se 
trata prob'emele la general, fără 
conținut, lipsite de semnificație. Tre
buie avut in vedere faptul căci cu 
cit dările de seamă vor fi mai bine 
întocmite, cu atit se crează o largă 
bază de discuții.

Avînd în centrul preocupărilor 
problemele esențiale ale producției 
industriale, ale dezvoltării multila
terale și intensive a agriculturii, ale 
întăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective, organele și 
organizațiile de partid vor trebui să 
axeze conținutul dărilor de seamă 
cît și al dezbaterilor ce se vor purta 
in jurul acestora, pe felul cum au 
reușit să organizeze munca politică 
penirit realizarea integrală a obiec
tivelor din planul de producție la 
toți indicatorii și care sînt măsurile 
ce se impun pentru ca sarcinile eco- 
nom.ee pe anul 1965 să fie îndepli
nite si depășite din primele zile ale 
anului. Cum s-au ocupat organiza
țiile de partid de desfășurarea mun
ci: politice în vederea mobilizării 
colectivelor de muncă în industrie, 
construcții, transporturi etc. pentru 
creșterea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost, ridicarea 
continuă a calității produselor, cum 
au fost folosite mașinile și utilaje
le, introducerea și extinderea în pro
ducție a tehnicii noi și a celor mai 
moderne procedee tehnologice, folo
sirea materiilor prime și a materia
lelor, a energiei electrice și a com
bustibilului, îndeplinirea angaja
mentelor cu privire la realizarea de 
economii peste cele planificate etc, 
sînt cîteva din problemele impor
tante ce vor trebui analizate în adu
nările de dări de seamă și alegeri și 
în discuțiile ce se vor purta.

Organizațiile de partid din unită
țile agricole socialiste desfășoară o 
activitate susținută pentru înfăptui
rea sarcinilor ce decurg din hotă- 
ririle plenarei C. C. al P.M.R. din 
aprilie 1962, Se înțelege că aceste 
probleme vor trebui să stea în aten
ția organizațiilor de bază din uni
tățile agricole socialiste. Adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din gospodăriile de stat vor analiza 
activitatea consiliului gospodăriei, 
îndreptată în spre folosirea pămîn- 
tului. situația economico-financiară, 
măsurile ce urmează a fi luate pen
tru viitor în vederea obținerii unor 
producții sporite de cereale și pro
duse animaliere.
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Lucrările agricole de toamnă la timp și de calitate
Raid—anclieta

In aceste zile, lucrările agricole 
de toamnă se desfășoară intens. 
Timpul bun de iucru fiind folosit 
din plin, în majoritatea gospodă
riilor agricole colective din raion 
s-au obținut rezultate bune la re
coltatul culturilor tîrzii, la pregă
tirea terenului cit și la insămînță- 
ri. Pînă la data de 14 octombrie, 
pe raion, a fost însămînțată cu grîu, 
secară si orz suprafața de peste 
4.200 ha.

Pentru a vedea felul cum se des
fășoară lucrările agricole de toam
nă, redacția ziarului „Steaua ro
șie” a întreprins zilele trecute un 
raid-anchetă. Redăm mai jos con
statările făcute cu acest prilej.

Fruntași la însămînțări
Folosind din plin timpul bun de 

lucru, colectiviștii din Cricău spri
jiniți de către mecanizatorii S.M.T. 
Alba lulia dau zor la semănatul 
griului. Pînă la data de 14 octom
brie ei au însămînțat cu grîu su
prafața de 255 ha din cele 335 ha 
cît au planificat.

In aceste zile, paralel cu execu
tarea lucrărilor de însămînțări co
lectiviștii din Cricău desfășoară o 
activitate susținută la recoltarea po
rumbului, transportul cocenilor și 
pregătirea terenului. Pînă la aceas
tă dată, ei au recoltat porumbul de 
pe suprafața de 75 ha și au pregă
tit terenul în vederea însămînțărilor.

Imediat după eliberarea terenului de coceni, tractoriștii Făt Pavel, 
Truța Costică, Lazăr Gheorghe și Neagu Candin au trecut la efectua
rea arăturilor.

HĂRNICIE PE OGOARE
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de partid, colectiviștii 
din Șard desfășoară în aceste zile 
o . muncă însuflețită pe ogoare. In 
teren bine pregătit, pînă la data de 
14 octombrie, ei au însămînțat cu 
grîu peste 40 la sută din suprafața 
ce urmează a fi cultivată cu grîu. 
Și pentru că în actuala campanie ur
mează să însămînțeze cu grîu su
prafața de peste 100 ha după cul
turi tîrzii, colectiviștii de aici 
zor la recoltatul porumbului, 
la această dată ei au recoltat 
rumbul de pe suprafața de 120

Pentru a se da posibilitate meca-

dau 
Pînă

po- 
ha.

nizatorilor să pregătească terenul 
în vederea însămînțării Tui cu grîu, 
consiliul de conducere de aici trebu
ie să întreprindă măsuri mai opera
tive pentru eliberarea terenului de 
coceni. Ce-i drept, de pe o parte din 
suprafața recoltată, cocenii au fost 
transportați, trebuie ca și restul de 
coceni de porumb. ce se află în gră
mezi în cîmp să fie transportați de 
urgență.

Toamna și-a semnat prezența în 
calendarul anului puțin mai tîrziu 
d/at obișnuit. A venit bogată și 

cum e ea, capricioasă. Dar vor- 
ba e că a venit. Ploi dese, nopți re
ci, frunze îngălbenite la margine de 
caldarîm sau purtate pe aripile vîn- 
tului. II recunoaștem cu toții. E ta
bloul toamnei.

M-am prins mai deunăzi în ortă- 
cia ei și am plecat s-o însoțesc în 
călătoria-i prin raion. La Zlatna, sau 
la Alba, la Cricău sau la Benic, 
oamenii au primit-o diferit. La Be
nic cu coșuri cu mere, iar la Cri- 
cău cu struguri rubinii și cu must 
dulce ca mierea albinelor. La Alba 
și la Zlatna... să vedem...

S-au deschis mustăriile
Cineva ne atrage atenția asupra 

unui lucru nou apărut ca peste noap- 
t>^in piață. Stuf, prins snop lîngă 
si^p'și făcut cu el un original bu
fe-» în aer liber. Ne apropiem. Ci
tim pe firma de la intrare: „Mustă
rie". Deci s-au deschis mustăriile! 
Am observat că s-a respectat și 
meniul. Tradiționala pastramă este 
prezentă și ea.

Privindu-le toate acestea ca sim
plu spectator îți spui că s-a făcut o

treabă bună. Numai că abia cînd 
vrei să bei o cană cu must începi 
să-ți schimbi părerea. Mergi la „Stru. 
gurul“ mustăria este închisă, mergi 
la bufetul din apropierea gării, de 
asemenea. S-au deschis mustăriile-- 
îți zici — dar ce păcat că... sînt în
chise.

INSTANTANEE

— A! Uite! Lipsește geamul de la 
fereastra cea mare, iar la cealaltă 
e crăpat.

— Ți-am spus eu — zise necu
noscutul— o fi rece toamna, dar mai 
reci sînt gospodarii de la I.G.O. 
Zlatna. Nici cînd se apropie gerul 
nu termină cu pregătirea blocurilor 
pentru iarnă. Nu e mai puțin adevă
rat că și locatarii au un cuvînt de 
spus sau mai concret... au partea 
lor de vină.

După alimentarea cu sămînță, 
se va porni din nou la semăna
tul griului.

In perioada de față, pe ogoarele 
gospodăriei colective din Bucerdea 
Vinoasă te întîmpină iureșul muncii 
avîntate a harnicilor colectiviști pen
tru a termina la timp lucrările din 
campania de toamnă. Cele patru bri
găzi d.e cîmp sînt antrenate într-o 
întrecere susținută. Și, rezultatele 
nu întîrzie să se vadă. Pînă la data 
de 14 octombrie aici a și fost însă- 
mînțată cu grîu suprafața de aproa
pe 160 ha din cele 210 ha prevăzute. 
De la începerea campaniei și pînă 
în prezent, în fruntea întrecerii so
cialiste s-a situat tot timpul brigada 
a IV-a, brigadier tov. Miclea loan. 
Pînă la această dată ea a reușit să 
însămînțeze peste 40 ha din cele 62 
ha planificate și au recoltat porum
bul de pe întreaga suprafață de 48 
ha. La fel ca și în brigada a IV-a, 
recoltatul porumbului se apropie de 
sfîrșit și în celelalte brigăzi.

(Continuare în pag. 3-a)

Vești din întreprinderi
Economii prin, inovații

Toamna se numără .
N-ar fi rău ca tovarășii din con

ducerea O.C.L. Comerț mixt Alba 
Iulia să acorde mal multă atenție 
organizării mustăriilor, să fixeze pro
gram corespunzător și să ia măsuri 
ca ele să nu fie numai de formă.
Geamuri sparte, gospodari 

nepăsători
Urci împreună cu cineva scara A 

a blocului A din Zlatna și fără să te 
aștepți te oprește dîntr-o dată.

— Ce s-o fi întîmplat de-i pe scă
ri atîta răcoare?

— E toamna, ce mai încoace în
colo și toamna-i rece.

— Dar bine, e rece afară, dar nu 
pe scări...

Și încerci urcînd scările să găseș
ti adevărata explicație.

că
li

eu 
as-

In întrecerea socialistă ce se des- 
fășoară la I.R.I.L. Alba Iulia, un 
obiectiv principal îl constituie in
troducerea în procesul de producție 
a unor metode înaintate de muncă, 
descoperirea și folosirea intensă a 
rezervelor interne. In acest scop, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, în cadrul întreprinderii au 
fost aplicate în producție nouă ino
vații.

Cea mai de seamă este transpor
tul cu cablu, de la sectorul cera
mic, prin aplicarea căruia se reali
zează o economie anuală de 156.000 
lei. O altă inovație s-a aplicat la 
secția de împletit sîrmă, prin care, 
de asemenea, se realizează însem
nate economii. Este vorba de rebo- 
binarea unui motor electric cu trei 
trepte de viteze.

Un vechiu proverb spune 
„toamna se numără bobocii". O 
adevărat, nu zic nu. Numai că 
personal am numărat în toamna 
ta mai muiți desagi decît boboci. Și
poate nici nu vreți să credeți că 
unde. Vă veți convinge că am drep
tate dacă urcați și bineînțeles călă
toriți fie vinerea, sau sîmbăta după 
masă cu autobuzele ce circulă la 
Zlatna și Abrud, fie în celelalte zile 
în autobuzele ce circulă la Micești, 
Cricău sau " ' ' ‘ ~ '
bar. Puteți să numărați coșuri 
desagi, cîți 
prește.

N-ar fi rău însă să oprească Au
tobaza I.R.T.A. și I.G.O. Alba Iulia 
practicarea unui astfel de obicei.

N. S.

Oarda de Jos și Drîm-
Și 

vreți. Nimeni nu vă o-

Realizări de seamă
Colectivul de muncă al Întreprin

derii de panificație din Alba lulia 
a reușit ca în cele nouă luni ale anu
lui 1964 să obțină rezultate deose
bit de importante, în ceea ce pri
vește realizarea principalilor indi
catori de plan. Astfel, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 105,96 la sută, produc
ția marfă în proporție de 105,54 la 
sută, productivitatea muncii în pro
porție de 100,67 la sută.

Rezultatele bune obținute în a-

ceastă perioadă au fost scoase în e- 
vidență și de către Direcția genera
lă a industriei de panificație și paste 
făinoase din M.l.A. cu ocazia ana
lizei ce a avut loc, astfel că între
prinderea noastră se situează prin
tre primele întreprinderi din țară.

S-au evidențiat în mod deosebit - 
secțiile 1 Alba Iulia, 9 Sebeș, iar > 
dintre muncitori tov. Lorintz Ștefan, 
Verdeș Iosif, Domnaru Ilie și alții.

Coresp. TOTOIANU P.



CU IlOTARIRE SPRE MESERIA ALEASA
Zilele toamnei au poposit pe me

leagurile raionului nostru, ca de 
fiecare dată, bogate în roade și cu 
mulți, mulți copii la porțile școlilor 
care-i așteptau pregătite sărbătoreș
te.

Așa a fost peste tot la început de 
an școlar. Și, așa a fost și la Școa
la profesională din Zlatna. Pe un 
drum, deja bătătorit, au pășit cei 
191 elevi din anii II și III. Au tre
cut, de acum, fără sfială pragul șco
lii pentru a-și da întîlnire cu profe
sorii și maiștrii, cu muncitorii din 
cadrul Uzinei de preparare și mi
nerii de la exploatarea Haneș în 
mijlocul cărora aveau să munceas
că din nou cu toată rîvnă pentru 
a-și însuși cît mai deplin tainele me
seriei alese.

Odată cu cei mari, cu licăriri de 
dorinți în priviri, au trecut pragul 
Școlii profesionale din Zlatna și cei 
120 de elevi din anul I. Au îmbră
cat cu mîndrie uniformele primite 
gratuit, și-au luat în primire cărți
le și rechizitele date lor în dar, a- 
poi cu seriozitatea care le înaripa 
gîndurile de viitor, au prins a dis
cuta despre frumusețea meseriei de 
miner, de preparator sau electrician 
instalator de lumină și forță. De 
altfel, în sinea sa, fiecare elev a dat 
răspuns întrebării „care meserie-i 
mai frumoasă?" Și așa alături de 
toți elevii școlii, cu hotărîrea de a 
obține cele mai bune rezultate în 
anul școlar început, au pornit și cei 
50 de viitori minieri, 35 mecanici de 
mină și 35 de electricieni astăzi ele
vi în anul I.

Prin munca spre 
același țel

Pentru Nicula Eugen, ca de altfel 
pentru mulți alți tineri ca el, alege
rea meseriei n-a fost tocmai un lu
cru ușor. Și, doar și-a pus și el de 
atîtea ori întrebarea: „care mese- 
rie-i cea mai bună?" Răspunsul în
să, nu și-1 putea da. Toate meseriile 
i se păreau la fel de frumoase.

Tatăl său, Nicula Gheorghe. mai
stru la Uzina de preparare din Zlat
na, l-a lăsat un timp, să se frăminte 
singur. Apoi știindu-i înclinațiile 
spre electricitate, i-a zis așa într-o 
doară.

— Ce-ar fi măi Jenule să te faci 
electrician de mină. Eugen n-a răs
puns nici da, nici nu. S-a gîndit în
să îndelung la spusele tatălui său. 
Și îndemnul împletit cu pasiunea 
lui pentru electricitate i-au arătat 
calea de urmat.

Acum, ca elev în anul 1 al Școlii 
profesionale din Zlatna, îmbrățișînd 
meseria de electrician instalator de 
lumină și forță, Nicula Eugen nu-și 
mai pune întrebarea „care meserie-i 
mai frumoasă". 11 frămîntă alte gîn-

de
La căminul cultural din Galtiu 

de curînd au început unele pregătiri 
pentru iarnă. Pereții localului, 
proaspăt spoiți, lucesc acum de cu
rățenie. Mobiiierul a fost reparat, 
iar cele cîteva geamuri sparte, prin 
care vîntul toamnei șuiera în voie, 
au fost și ele puse. S-a pornit deci 
și la Galtiu pe un drum bun în pri
vința asigurării de condiții optime 
desfășurării activității cultural-edu
cative în timpul iernii care se apro
pie.

Ceea ce s-a făcut însă pînă a- 
cum la căminul cultural din Galtiu 
nu-i decît începutul, căci întrebării 
„e pregătit bine căminul cultural 
pentru activitatea de iarnă?" nu i 
s-a dat decît în mică măsură rezol
vare de către Sfatul popular Sîntim- 
bru și de către activiștii culturali de 
aici. La intrare, bunăoară, îi stă rău 
căminului cultural cu trepte de 
lemn, puse, ce-i drept, provizoriu, 
dar care așa au rămas încă de la da
rea căminului în folosință. Scena a- 
poi, nu-i nici ea pusă la punct, iar 
aparatele de proiecție cu care este 
înzestrat căminul cultural din Gal
tiu sînt slab întreținute din cauza 
lipsei, cabinei de proiecție. Și doar 
amenajarea unei cabine nu-i un lu
cru imposibil de realizat. Ce părere 
aveți despre aceasta tovarăși de ia 
Sfatul popular Sîntimbru? Nu cre
deți că prin construirea cabinei s-ar

electrician bun, 
Și, ca el gîndesc 
Dorel, Bota Du- 
Tandrău Eugen 

elevii din anul I.

duri. Să ajungă la capătul celor 3 
ani de școală un 
stăpîn pe meserie.
Bolea Ilie, Cosma 
mitru, Șosoi Ilie, 
și, în general, toți
Cu toții sînt hotărîți ca, printr-o mun
că susținută de zi cu zi să-și ajun
gă țelul fie că e vorba de meseria 
de electrician, preparator sau me
canic de mină. Și, fiecare are toate 
condițiile asigurate pentru a-și 
junge țelul propus.

Care ar fi fost 
greșeala ?

3'

In amintirile multora dintre elevii 
anului II ai Școlii profesionale din 
Zlatna stăruie un fapt de care fac 
haz acum chiar și cei în cauză.

Era, anul trecut, la începutul anu
lui școlar. Minați de dorința de a 
deveni muncitori calificați veniră la 
școală în anul I și Gligor Gheorghe 
și Tomuș Beniamin.

Ambii din satul Ponorel, raionul 
Cîmpeni, cei doi elevi continuară fi
rul prieteniei înfiripat între ei aco
lo în sat, încă din primii ani de 
școală. Și-apoi prieteni fiind, își 
împărtășeau și păsurile unul altuia.

Zilele anului școlar începuseră să 
se depene una cite una și cei doi 
elevi deveneau pe măsură ce se scur
gea timpul tot mai mohoriți. Ba 
într-una din zile Tomuș Beniamin îi 
spune celuilalt:

— Gligore, tu fă ce vrei. In ce mă 
privește, eu nu mai stau. Totul mi 
se pare aici greu de înfruntat.

Hotărîrea Iui Tomuș Beniamin, 
care n-a rămas fără influență asu
pra lui Gligor Gheorghe, ajunse în- 
tîi în urechile colegilor lor, apoi a- 
iunse să fie cunoscută și de elevii 
mai mari. Și in sprijin, le-a. venit în- 
tîi Șeuca Ispas, elev în anul Iii și 
consătean cu ei. Apoi, pentru a le a- 
răta că fac o greșeală dacă ar părăsi 
școala au venit directorul, profesorii 
și maiștrii școlii.

Ajutați Ia timp, Gligor Gheorghe 
și Tomuș Beniamin nu numai că 
și-au schimbat hotărîrea ci au de
venit și elevi buni. Au pus mina pe 
carte cu mai multă rîvnă și-au reu
șit să învingă greul atît la limba 
romină și matematică, cit și la teh
nologia meseriei și tehnologia mate
rialelor, încheind cu succes primul 
an de școală profesională.

in prezent Gligor Gheorghe și 
Tomuș Beniamin, ambii viitori me
canici de mină sînt în anul II. Sînt 
mîndri de ei, iar de le aduce cineva 
aminte de zilele începutului, amîndoi, 
veseli, răspund intr-un glas: „Am fi 
făcut cea mai mare greșeală dacă 
părăseam școala. Le mulțumim tu- 

putea păstra mai bine aparatele și 
în același timp s-ar îmbunătăți și 
calitatea proiecțiilor?

Mai sînt deci încă'multe de făcut 
pînă cind să se poată spune că . la 
Galtiu, căminul cultural își poate 
primi bine pregătit oaspeții.

■ Dar dacă din punct de vedere al 
asigurării condițiilor materiale to
tuși s-a mai făcut ceva, iar cele ră
mase pot fi și ele rezolvate, în pri
vința organizării activității culturale 
propriu zise nu s-a făcut încă nimic. 
Dezorganizat, consiliul de conducere 
al căminului cultural desfășoară o 
slabă activitate, iar colectivul de 
muncă, lipsit de sprijin, nu-i nici el 
mai activ. Cum altfel s-ar explica 
faptul că din luna august și pînă 
acum la căminul cultural nu s-a pre
zentat decît o singură conferință, 
iar pe scenă n-a mai urcat nici o 
formație artistică?

Cu o asemenea slabă activitate e 
greu, ce-i drept, să pășești pragul 
iernii. Aceasta însă se impune și ac
tiviștii culturali din Galtiu trebuie 
să chibzuiască cu toată seriozitatea 
la munca ce urmează să se desfă
șoare în viitor. Tovarășa Gîlea Vic
toria. directoarea căminului cultu- 
îal, trebuie să strîngă în jurul său 
toate forțele chemate să dea viață 
căminului cultural. Este necesar ca 
în timpul cel mai scurt să fie 
reorganizat și activizat consiliul 
de conducere al căminului cul
tural, să fie sporit numărul 
tovarășilor din colectivul de mun
că prin antrenarea cadrelor di- 

turor celor care ne-au ajutat la timp 
cu un sfat bun“.

In frunte 
preparatorii 
din anul 111

Privindu-i cum muncesc la locu
rile de practică, stînd de vorbă cu 
ei sau însoțindu-le preocupările, cu 
greu mai poți recunoaște în elevii 
ultimului an pe cei care au pășit 
pragul școlii cu 3 ani în urmă. Bă
ieții au creScut, s-au maturizat și, 
în plus, au devenit tot mai îndemî- 
natici. Despre acest lucru vorbesc 
oricui notele din cataloage, aprecie
rile făcute majorității elevilor de 
muncitorii, maiștrii și inginerii de 
la mina Haneș. Preparatorii din a- 
nul III, bunăoară, au încheiat a- 
nul școlar trecut fără nici o medie 
generală mai mică de șapte și se si
tuează și în prezent în frunte. Și 
apoi, despre Medrea Cornel, Voicu 
Florin, Mărginean Nicolae și alți 
preparatori din anul III sosesc zil
nic la școală numai cuvinte de lau
dă. De pe acum se descurcă în pro
ducție ca cei mai dibaci muncitori 
— spun adeseori tovarășii lor 
muncă mai vîrstnici.

In pas cu preparatorii, merg 
mecanicii de mină din anul III. 
dacă printre fruntași la această me
serie se numără elevii Brici Alexan
dru, Cîmpean Gheorghe și Vințan 
Gheorghe, aceleași bune cuvinte pot 
fi spuse și despre mulți alți meca
nici, despre electricienii instalatori de 
lumină și forță, despre toți elevii 
Școlii profesionale din Zlatna care, 
cu rîvnă și pasiune se pregătesc să 
devină vrednic schimb de mîine ce- 
lor care azi, cu dărnicie, le împărtă
șesc experiența lor, le călăuzesc pa- 
șii spre însușirea cît mai deplină a 
meseriei alese.

de

si
Și

abia a fost rostită între-

daclice din Sîntimbru și de la școa
la zootehnică din Galtiu. Pot și tre
buie să-și aducă apoi contribuția la 
desfășurarea activității culturale in
ginerul agronom al gospodăriei co
lective, medicul de circumscripție și 
alte forțe existente atît în sat, cit 
și pe raza cCmunei. Punctul de ple
care îti desfășurarea activității vii
toare să fie un plan de muncă bine 
gîndit, care să cuprindă activități 
din cele mai variate și mai atracti
ve. In acest sens, sprijinul tovară
șului Popa loan, directorul căminu
lui cultural din centrul de comună 
trebuie să fie mai substanțial 
decît pînă acum. Organizarea 
de seri de calcul și de între
bări și răspunsuri, de conferințe, 
simpozioane, jurnale vorbite, călătorii 
pe hartă și alte forme ale activității 
culturale care au lipsit aproape cu 
desăvîrșire din activitatea căminu
lui sînt atît de necesare în edu
carea colectiviștilor din Galtiu. 
Să fie strînși din nou la cămin 
artiștii amatori din brigada artisti
că de agitație și din formația de 
teatru și să se treacă la pregătirea lor 
în vederea ieșirii pe scenă.

Zilele iernii sînt aproape. Să li 
se iese în întîmpinare cu toate pre
gătirile gata, astfel ca la căminul 
cultural din Galtiu să se poată des
fășura o activitate cultural-educativă 
de masă din cele mai susținute în 
scopul continuei întăriri economice 
a gospodăriei colective. E o sarcină 
de onoare a activiștilor culturali și 
fiecare trebuie să pornească cu toa
te forțele la îndeplinirea ei.

Deschiderea învățămîniului 
de partid cu program de oraș

In ziua de 14 octombrie 1964, a 
avut loc la Comitetul raional de 
partid o ședință cu propagandiștii 
de la cercurile, și cursurile învăță- 
mîntului de partid cu program de 
oraș. Cu acest prilej, a fost expus 
planul de acțiune al Comitetului ra
ional de partid privind pregătirea, 
deschiderea și desfășurarea învăță- 
mîntului de partid pe anul 1964/65, 
după care propagandiștii, reparti
zați pe forme de 
diat prima temă 
studiu.

Prin planul de 
tetului raional s-a stabilit că des
chiderea învățămîntului de partid în 1------- ♦♦

Vești de la corespondenți

învățămînt au au- 
din programul de

măsuri al Comi-

Noi succese pe graficul întrecerii
Lună de lună, muncitorii stației 

C.F.R. Teiuș înscriu noi și noi suc
cese pe graficul întrecerii socialiste.

Sub îndrumarea organizației de 
partid, muncitorii stației au obți
nut rezultate de se'amă și. în luna 
septembrie. Ei au reușit să-și depă
șească planul de transport, acest lu
cru fiind oglindit prin îndeplinirea 
și depășirea unui întreg șir de in
dici. Așa, de pildă, indicele tone nete 
marfă expediate a fost depășit cu 
45.71 la sută iar sarcina statică a 
fost îmbunătățită cu 2,45 la sută. 
Staționarea vagonetelor la încărca- 
re-descărcare a fost redusă cu 5,28 
la sută, staționarea vagoanelor în 
tranzit cu manevră a fost de ase
menea, redusă cu 17,11 la sută, iar 
planul la osii marfă descărcate a 
fost depășit cu 12,21 la sută.

Pentru obținerea frumoaselor re
zultate, au muncit cu rîvnă toți mun
citorii stației. In frunte însă, prin

De
barea și elevii sînt și gata pen
tru a

P. DALEA
răspunde.

Notă... ia purtare
Aflmdu-mă în sala de spectacole 

a Casei raionale de cultură, la un 
spectacol prezentat de colectivul ar
tistic al Teatrului de stat din Pitești, 
am crezut la uu moment dat că mă 
aflu la un meci de fotbal.

Din balcon, un grup de elevi de 
la școlile de meserii și mecanici a- 
gr'coli, prezenți ș, ei Ta spectacol, 
strigau „Hai Dmamo", conturbînd 
liniștea și b neînțeles buna reușită 
a spectacolului. Atitudinea lor de 
indisciplină, de nerespectare a mun
cii colectivului artistic a fost dez- 
zaprobată de publicul spectator.

Pentru asemenea comportare, a- 
semenea notă la purtare (pentru e- 
levi) și fără îndoială, și pentru pe
dagogi

După o corespondentă primită 
de la tov T. SIMION

Apa curge și...
Nu de puține ori trecînd pe stra

da Zorilor, în spatele hotelului „Da
cia", ești nevoit să străbați o por
țiune de drum cînd prin noroi cînd 
prin cărbune. Aceasta pentru că 
LG.O. Alba lulîa, cu prilejul cură

toate cercurile și! cursurile cu pro- 
gram de oraș va avea loc între 15- 
22 octombrie 1964. Deschiderea în- 
vățămîntuiui de partid se va face pe 
cercuri și cursuri, iar acolo unde 
sînt mai multe forme de învățămînt 
cu toți cursanții la un loc.

Este indicat ca în vederea bunei 
pregătiri și desfășurări a deschiderii 
anului în învățămîntul de partid, co
mitetele de partid și organizațiile de 
bază să stabilească, pe baza unui 
plan, măsurile ce vor fi luate în 
această perioadă, pentru deschiderea 
și buna desfășurare a învățămîntu- 
lui de partid în anul școlar 1964/65.

munca depusă pe luna septembrie 
s-au clasat ceferiștii din tura a II- 
mișcare condusă de tovarășul im
piegat Inocan Gheorghe care, reali- 
zîndu-și planul în procent de 125,13 
la sută a fost declarată brigadă e- 
vidențiată în întrecerea socialistă.

Harnicii ceferiști au obținut re
zultate bune și în ce privește lin
iaritatea circulației. La trenurile ae 
călători aceasta a fost îmbunătățită 
cu 2,50 la sută. Și, îmbucurător este 
faptul că circulația trenurilor s-a 
desfășurat în deplină siguranță, ne- 
înregistrîndu-se nici un eveniment 
de cale ferată și nici un accident de 
muncă.

Rezultate bune a obținut, de a- 
semenea, și tura condusă de tovară
șul impiegat de mișcare Trifan Ni- 
colae. Realizîndu-și planul în pro
cent de 116,80 la sută, ceferiștii din 
această tură s-au clasat pe locul II 
în întrecere, fiir.d a noua oară decla
rată brigadă evidențiată în acest an./)^

LIȚU FILIP

De joi pînâ mai,.
In ziua de 10 septembrie 

dică de mai Line de o lună de zile) 
am predat la cooperativa meșteșu
gărească ...Mureșul" din Alba lulîa 
o bluză de vint pentru a fi vopsită. 
.Mi s-a promis că peste o săptămînă 
va fi terminată. M-am prezentat la 
reprezentantul cooperativei, care 
vine in fiecare zi de miercuri la Te
iuș. pentru a-mi ridica haina. Mare 
mi-a fost mii area cînd am aflat că 
va trebui să mai aștept o săptămînă. 
După o săptămînă, prezentîndu-mă 
din nou am primit același răspuns: 
mai așteptați pînâ săptămînă vii
toare. Și așa sînt amînat de la o 
săptămînă la alta. Vorba proverb] 
lui, tie joi pînâ mai... apoi.

Un C' n'.rcl mai temeinic din 
tea conducerii cooperativei de 
cum unii lucrători din cadrul 
perativei își fac datoria în ce 
vește huna deservire a populației 
este necesar

. apoi
1964 (a-

pal - *
felul 
coo- 
pri-

țirii unor pivnițe a aruncat în plină 
stradă o însemnată _ cantitate de 
praf de cărbune. Tot aici, din cauză 
că nu se iau măsuri pentru racorda
rea apei ce se scurge cînd bazinul 
hotelului este plin, la canalul prin
cipal, toată apa inundă în stradăA- 
făcînd-o impracticabilă. J*

LG.O. Alba Iulia are datoria de 
a lua măsuri urgente pentru reme
dierea acestei situații.

PE CÎND?
Cetățenii comunei Teiuș, ca și cei 

din satele apropiate ce trebuie să 
treacă Valea Teiușului pe lîngă piață 
așteaptă și tot așteaptă doar s-ogîn- 
di cineva să ia măsuri pentru repa
rația podului de peste vale. Dar se 
vede treaba că toată așteptarea se 
dovedește a fi zadarnică și nu se 
știe pînă cind.

Se impune ca atît comitetul ex^, 
cutiv al sfatului popular comunal/’' 
cît și secția de drumuri și poduri s 
sfatului popular raional să ia mă
suri spre a rezolva în comun această 
problemă, pînă ce nu vine iama.
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Adunări de dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de partid

(Urmare din pag. l-a)

Aaunările de dări de seamă și a- 
legeri în organizațiile de partid din 
cadrul gospodăriilor colective vor 
trebui să aibă în atenția lor felul 
cum s-a muncit pentru întărirea e- 
'conomico-crganiz.atorică a gospodă
riilor colective, cum au muncit or
ganizațiile de bază pentru mobili
zarea colectiviștilor la executarea 
lucrărilor agricole în vederea obți
nerii de recolte bogate de pe fiecare 
hectar, mai ales la grîu și porumb, 
la dezvoltarea sectorului zootehnic 
și a creșterii producției animalelor. 
Va trebui luată atitudine critică 
împotriva lipsurilor ce se manifestă 
•în unele gospodării colective pri
vind folosirea pămintului, executa
rea la timp s. unor lucrări agricole, 
păstrarea avutului obștesc, grija 

rffață de animale ș: alte aspecte. Ho- 
Jț^ririie adoptate de adunările gene

rale vor trebui să cuprindă sarcini 
■concrete, legate de termen, cu res
ponsabilități precise, sarcini care să 
ducă la ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității politice și eco
nomice în cadrul gospodăriilor co
lecte.

Lucrările adunărilor și conferințe-
je.
.ucrăriie adunărilor și conferințe

lor de dări de seamă și alegeri au 
menirea dc a dezbate pe larg felul 
cum a fost organizată munca politi
că pentru îndep'inirea hotărîrii ple
narei C. C al P.M.R. din aprilie 
19'Tl privind întărirea continuă a 
raidurilor partidului. Dările de sea
mă și dezbaterile se vor ocupa de 
atragerea și foiosirea activului fără 
de partid în lupta pentru înfăptui
rea hetăririlor pritidului și guver
nului. de preocuparea organizațiilor 
de partid pentru lărgirea acestui activ 

, cu noi oameni ai muncii care se e- 
-^l&idențiază în munca practică, de în

făptuirea sarcinilor ce stau în fața 
organizațiilor de bază, conducerea 
politică și îndmmarea organizații
lor dc masă și îndeosebi a organi
zațiilor L'.T.M.

Munca de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor și candidaților de 
■partid în spiritul disciplinei de par
tid, devotamentul față de cauza par
tidului, a moralei comuniste, desfă
șurarea și îmbunătățirea conținutu- 
lu' învățrmînltlui de partid, eficaci
tatea acestuia în viața practică, a 
vigilenței și combativității membri
lor și candidaților de partid, stu
dierea și msnș'rca de către membrii 
și candidați! de partid a hotărîrilor 
și a altor documente ale partidului, 
toate acestea vor ocupa un loc de 
sgtoia în dările de seamă, cît 
^■uc-ările adunărilor și 
ItAor de partid.

Analizînd în 
critic felul cum 
și organizațiile 
ducarea politică și ideologică a mem
brilor și candidaților de partid și 
trăgînd învățăminte din concluziile 
ce se desprind, adunările generale 
de dări de seamă și alegeri vor tre
bui să adopte asemenea măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea muncii de 
propagandă în cercurile și cursurile 
învățămîntului de partid, să ridice 
activitatea acestora la un înalt ni
vel calitativ.

Foarte important este, de aseme
nea. ca în adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri, comu
niștii să analizeze cu spirit de răs- 

ADidere preocuparea organizațiilor 
tfe partid pentru organizarea și des-

și 
conferin-

mod critic
au muncit 
de partid pentru e-

și auto- 
organele

idere preocuparea organizațiilor 
partid pentru organizarea și des-

fășurarea muncii cultural-politice de 
masă, succesele obținute în crește
rea conștiinței socialiste a oameni
lor muncii, reflectată în atitudinea 
nouă față de muncă, față de bunu
rile obștești și îndatoririle sociale, 
educarea patriotică și internaționa- 
lislă a oamenilor muncii, populariza
rea realizărilor obținute în domeniul 
construcției socialiste și a perspecti
velor de dezvoltare a patriei noas
tre, a regiunii și raionului, legarea 
mai strîiisă a muncii politice și cul
turale de masă, de sarcinile desă- 
vt-șirii construcției socialiste în țara 
noastră.

După cum se știe, în adunările și 
conferințele de dări de seamă se a- 
leg noile birouri și comitete ale or
ganizațiilor de partid precum și 
delegați pentru conferințele organi
zațiilor superioare de partid. Dove
dind o înaltă răspundere, membrii 
de partid propun și aleg în noile or
gane de conducere tovarăși din rin- 
dui membrilor actualelor birouri ale 
organizațiilor de bază și ale comi
tetelor de partid, pe cei mai buni 
comuniști, bărbați și femei din ca
drul organizațiilor de bază, care 
și-au cîștigat încrederea maselor, 
oameni cu înalt nivel politic și 
moral

A*'ărețele și complexele sarcini ce 
stau în fața noilor organe de con
ducere ce vor fi alese impun ca in 
componența lor să fie aleși membri 
de partid bine pregătiți din punct 
de vedere profesional, cu o pregătire 
politică, și culturală corespunzătoa
re. absolvenți ai școlilor de partid.

Comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază vor trebui să 
vegheze ca adunările și conferințele 
de partid să se desfășoare cu stricta 
respectare a Instrucțiunilor C. C. al 
P.M.R. cu privire la alegerea orga- 
neior locale ale partidului.

in perioada de pregătire a adună
rilor de dări de seamă și alegeri, vor 
trebui luate asemenea măsuri orga
nizatorice care să asigure participa
rea tuturor membrilor și candidați- 
lor de partid la adunări.

Alegerile constituie un important 
eveniment în viața tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, ele 
contribuie la dezvoltarea democrați
ei interne de partid și la întărirea 
disciplinei de partid, la promovarea 
de noi cadre, stimulează critica și 
autocritica, creează condiții favora
bile pentru continua îmbunătățire a 
activității politice și organizatorice 
de partid.

Avansați la însâmînîâri și 
recoltatul culturilor tîrzii

(Urmare_din_ pag._l-a)___ _
Demn de remarcat este faptul că 

la Bucerdea Vinoasă, îndată după 
recoltatul porumbului s-a trecut cu 
toate forțele și la transportul coceni
lor, eliberînd terenul și dînd astfel 
posibilitate mecanizatorilor să e- 
xecute arături în vederea însămîn
țărilor pe întreaga suprafață de te
ren.

Printre colectiviștii care au obți
nut rezultatele cele mai bune în 
actuala campanie se numără tov. 
Marian Amos, Benician Vasile, 
Bîrz Privona, Florea Valeria. Flo- 
rea Aurel și mulți alții.

Terenul cît mai
In majoritate, rodul muncii de un 

an de zile, colectiviștii il string a- 
cum. Tot acum se pun și bazele re
coltei viitoare de cereale. Deci în 
perioada de față, în agricultură e- 
xistă un volum mare de lucrări ce 
trebuiesc efectuate într-un timp foar
te scurt. Și. în majoritatea gospodă
riilor colective din raion, unde mun
ca este mai bine organizată, iar sar
cinile sînt repartizate pe brigăzi și 
echipe, rezultatele obținute sînt 
mulțumitoare, atît la însămînțări cît 
și la recoltarea culturilor tîrzii. Cu 
tot timpul înaintat de pînă acum, 
sînt și unități agricole socialiste ră
mase în urmă la unele lucrări. Prin
tre acestea se numără și gospodăria 
colectivă din 
pînă în prezent și aici au fost obți
nute unele rezultate la însămînțări. 
Pînă la data de 14 octombrie s-a 
însămînțat cu grîu suprafața de 230 
ha. Față însă de 860 ha cît trebuie 
să se însămînțeze cu grîu în aceas
tă toamnă, colectiviștii din Mihalț 
mai au încă multe de făcut și aceas
ta cu atît mai mult cu cît aici o 
parte din grîu va fi semănat după 
porumb. Cu toate acestea, lucrările 
de recoltare a porumbului și elibe
rarea terenului se desfășoară încă 
într-un ritm nesatisfăcător. Pînă la 
această dată din cele 860 ha Culti
vate cu porumb abia s-au recoltat 
25 ha.

Pentru a se intensifica ritmul de 
recoltarea culturilor tîrzii și a se 
elibera grabnic terenul în vederea 
pregătirii lui pentru însămînțări, con
siliul de conducere al gospodăriei

Mihalț. Ce-i drept,

La Șantierul 5 Alba lulia

Reducerii prețului de cost
In acest an colectivul de muncă 

i de la Șantierul nr. 5 Alba lulia 
■ T.R.C.H. și-a desfășurat activitatea 
. pe 6 puncte de lucru — la Zlatna, 

Apoldul de Sus, Galda de Jos, Al
ba lulia. Sebeș și Miercurea. Ca 

' urmare a muncii desfășurate, con- 
• structorii au reușit să obțină o sea

mă de rezultate frumoase în realiza-
. rea obiectivelor atacate. A fost ter

minat și dat în folosință complexul 
cooperației meșteșugărești și blocul

i B din Zlatna. s-a predat drumul de 
‘ 1 acces de la G..A.S. Galda de Jos, lu-

, crările de la Apold etc. Ceea ce
i este deosebit de important și pentru 
I care constructorii merită toată lauda

-------------------------------------------

r

ț

- mai multă atenție!
este faptul că toate lucrările predate 
au primit la recepționare califica
tive de „bine" și „foarte bine„. In 
prezent o parte din forțe sînt con- 
centrate la Zlatna pentru a termina 
și da în folosință blocul C unde se 
execută lucrările de finisare. Dacă 
așa cum s-a scos în evidență, în rîn- 
durile de mai sus, pentru calitatea 
lucrărilor executate constructorii 
merită felicitări, apoi nu același lu
cru se poate spune despre prețul de 
cost al construcțiilor. Acum după 9 
luni și jumătate, la rubrica prețului 
de cost întîlnești o cifră care nu 
poate bucura pe nimeni. S-a 
înregistrat de la începutul anului o 
depășire a prețului de cost ce trece 
de 700.000 lei. Conducerea șantieru
lui (șef de șantier tov. ing. Gelu Con- 
stantinescu) aruncă toată această 
stare de lucruri pe seama unor cau- 
ze obiective, cauze de care se afirmă 
că ar fi cuprinse toate sectoarele din 
cadrul trustului regional. Să admi
tem că în unele situații prețurile fer
me n-au putut fi respectate din cau- 
za unor materiale ca balast și ni
sip pentru care s-a cheltuit la tran
sport cu mult peste sumele din de
viz datorită distanței mai mari de- 
cît cea 
arătăm 
de cost 
sură și 
ceea ce
ționarea utilajelor 
nefolosirea judicioasă a timpului de

La gospodăria colectivă din Ighiu se lucrează de zor la terminarea 
unei noi maternități pentru 50 scroafe.

prevăzută. Dar, trebuie să 
că unele depășiri la prețul 
se datoresc într-o mare mă- 
slabei organizări a muncii, 

a dus la întreruperi în func- 
pe șantiere, la

Se poate face mai mult
Gospodăria agricolă colectivă din 

Galda de Jos și-a prevăzut să în
sămînțeze cu grîu în toamna aces
tui an suprafața de 440 ha. Din su
prafața amintită, pînă la data de 
14 octombrie s-au însămînțat 207 
ha. Acesta este un rezultat bun pen
tru început. Dacă avem însă în ve
dere faptul că de la data începerii 
însămînțărilor la Galda de Jos au 
trecui mai bine de trei săptămîni, se 
constată că acest rezultat este sub 
nivelul posibilităților șl cerințelor. 
Aici, înșămînțările de pînă acum 
s-au efectuat pe terenurile eliberate 
mai timpuriu. O parte însemnată 
însă se va însămînța după trifoi și 
culturi tîrzii. Dacă în privința eli- 

grabnic eliberat 
colective (președinte tov. Gh. Be- 
deleanu) îndrumat cu mai multa 
competentă de către comitetul de 
partid .trebuie să se preocupe mai 
îndeaproape pentru organizarea cît 
mai judicioasă a muncii și folosirea 
cu maximum de randament a ca
mioanelor și atelajelor proprii lae- 
liberarea grabnică a terenului.

berării terenului de sfeclă de za
hăr și cartofi s-au făcut unele pro
grese, apoi în ce privește recoltarea 
trifoiului de sămînță și a porumbu
lui, colectiviștii din Galda de Jos 
sînt incă mult rămași în urmă.

Tovarășii din consiliul de condu
cere al gospodăriei colective încear
că să motiveze întîrzîerea recoltării 
trifoiului de sămînță prin faptul că 
acesta nu s-ar fi copt. Dar amîna- 
rea recoltării porumbului cum o jus
tifică? (pînâ la data de 14 octom
brie din cele 300 ha porumb s-au 
recoltat doar 20 ha). Din cauza eli
berării anevoioase a terenului nici 
tractoarele și nici semănătorile puse 
la dispoziție nu pot fi folosite cu 
întreaga' lor capacitate de lucru la 
pregătirea terenului și la semănat.

La gospodăria colectivă din Gal
da de Jos există condiții să se scur
teze perioada de recoltare a culturi
lor tîrzii și de însămînțare a griu
lui. Pentru folosirea din plin a a- 
cestora este necesar ca membrii 
consiliului de conducere al gospo
dăriei colective (președinte tov. V. 
Teberean) să mobilizeze întreaga 
masă de colectiviști la lucru.

Ritmul recoltării poate fi intensificat
După rezultatele economice bune 

obținute în anii precedenți, gospo
dăria colectivă din Berghin se nu
măra în mai multe rînduri printre 
unitățile agricole socialiste frunta
șe pe raion. Aceasta dovedește că 
aici au fost create toate condițiile 
pentru dezvoltarea și continua în
tărire economică a gospodăriei co
lective. Și. așa este. Colectiviștii 
din Berghin au dovedit nu odată că 
dispun de forțe și mijloace suficien
te pentru a executa la timp și de 
calitate toate lucrările agricole re
comandate de către organele Consi
liului agricol raional. Cu toate cele 
amintite mai sus, în actuala campa
nie de toamnă gospodăria colectivă 
din Berghin continuă să rămînă în 
urmă cu unele lucrări de sezon. Ast- v 
fel, pînă la data de 14 octombrie din 
cele 45 ha cultivate cu cartofi, s-au 
recoltat doar 9 ha, iar din cele 533 
ha porumb s-au recoltat abia 18 ha. 
Rămînerea în urmă la recoltatul po
rumbului și la celelalte culturi de 
toamnă duce la întîrzîerea pregăti- 
rii terenului și însămînțării lui cu 
grîu. De aceasta trebuie să țină_

seama consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Berghin (pre
ședinte tov. Dușa Ispas) luînd de 
urgență măsurile cele mai eficiente 
pentru a intensifica în special re
coltatul porumbului și a elibera în 
timpul cel mai scurt suprafețele de 
teren ce urinează a fi însămînțate în 
toamna acestui an.

 ★
Din cele arătate mai sus reiese 

că acolo unde consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective se 
preocupă îndeaproape pentru înde

plinirea sarcinilor ce le-au fost încre
dințate, lucrările agricole din cam
pania de toamnă se desfășoară în 
ritm susținut.

Sînt însă multe gospodării unde 
recoltările și însămînțările sînt 
rămase în urmă. Pentru a se înlă
tura rămînerea în urmă în gospo
dăriile colective arătate mai sus și 
cele din Căpud, Drîmbar, Ciugud 
și altele, se impune ca toate for
țele și mijloacele existente să fie 
îndreptate spre grăbirea recoltării 
culturilor tîrzii, eliberarea te
renurilor, pregătirea acestora în 
vederea însămînțării și executarea 
semănatului.

lucru, la depășirea consumurilor 
specifice, la risipă și toate acestea 
la ridicarea prețului (ie cost al lu
crărilor. Să luăm, de pildă, depăși
rile înregistrate la utilaje. In cursul 
acestui an s-au înregistrat plăți pen
tru utilaj mai multe cu 133.000 lei, 
deoarece în cadrul șantierelor nume
roase utilaje n-au fost folosite în 
producție, dar în schimb ele au fost 
ținute pe șantiere și s-au achitat su
me însemnate. De pildă, cilindrul 
care a lucrat la drumul de la ceta
te a staționat in perioada de iarnă 
aproape trei luni și s-au plătit fără 
nici un rost circa 12.000 lei. Așa s-a 
petrecut și cu macaraua ținută la 
Zlatna pentru care suma plătită s-a 
ridicat la circa 17.000 lei. Ne putem 
da și mai bine seama de dezintere
sul care a existat în folosirea judi
cioasă a utilajului dacă arătăm că 
în acest an numărul staționărilor și 
întreruperilor cauzate de lipsa de 
front de lucru, de lipsa de muncito
ri, neaprovizionarea cu carburanți și 
lubrefianți etc, s-a ridicat la peste 
3.000 ore. In tot acest timp utilajul 
aflat în șantier n-a funcționat, dar 
pentru el s-au achitat zeci de mii 
de lei.

Au fost apoi și alte cauze care au 
dus la ridicarea prețului de cost al 
lucrărilor. Așa, de pildă, în acest an 
s-au plătit numai dobînzi în valoa
re de peste 200.000 iei deoarece s-au 
adus stocuri de materiale peste norma
tive. In această direcție o vină foar
te serioasă o are și Trustul regional 
deoarece a livrat Șantierului 5 Alba 
cantitatea de 60 tone ciment fără să 
aibă nevoie de el, astfel că a trebuit 
nu numai să plătească dobînzi pen-

tru cantitățile supranormative, dar 
a dat de lucru și cu depozitarea lui, 
cu plasarea la alte întreprinderi etc. 
Nu e de mirare că la capitolul chel
tuieli indirecte depășirile înregistra
te trec de 480.000 lei.

Gospodărirea cu spirit de răspun
dere a șantierelor, înlăturarea pe 
toate căile a risipei de materiale are 
o mare importanță pentru reduce
rea prețului de cost în construcții. 
In cadrul Șantierului nr. 5 din Alba 
lulia la multe puncte de lucru 
a existat o bună gospodărire a ma
terialelor cum a fot cazul celui de 
la Apoldul de Sus. Dar, tot așa de 
adevărat este că slaba organizare a 
muncii la unele puncte și-a dat bine 
mîna cu lipsa de gospodărire a ma
terialelor. La punctul Zlatna, (mai
stru tov. Popa I.) de pildă, oricine 
privește în jurul blocului rămîne mi
rat de starea de dezordine de aici. 
Intîlnești la tot pasul scînduri și 
altă lemnărie de cofraje împrăștia
te ici-colo, iar pe toată marginea 
văii cît ține blocul, fier-beton arun
cat. Datorită lipsei de răspundere 
cu care se lucrează
însemnată cantitate a fost împrăș
tiată în jurul locului de depozitare. 
Nici celelalte materiale, ca var, ip
sos, sticlă etc, nu sînt judicios gos
podărite, din care cauză se fac și 
înstrăinări. Datorită slabei gospodă
riri ia punctul de lucru din Zlatna 
s-au înregistrat o serie de depășiri 
la consumurile specifice de ipsos, 
sticlă pentru ferestre, tablă etc.

Față de situația creată, serviciul 
contabilității a dat semnalul de a- 
larmă.

cu mozaicul o

'Continuare în pag. 4-a)



La Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romine Rezultate în campionatul regional de fotbal

PAȘII URIAȘI Al SOCIALISMULUI
Să vizităm azi împreună cu zecile 

de mii de oameni ce trec prin Expo
ziție pavilionul social-cultural, si
tuat în dreapta intrării principale. 
Să parcurgem odată cu ei marea 
incintă dreptunghiulară și să privim 
numeroasele exponate și fotografii 
care înfățișează marile realizări ob
ținute in domeniul învățămintului, 
cercetării științifice, radioului și te
leviziunii, artei teatrale și cinemato
grafice, sportului, medicinei, poli
grafiei etc. Multi dintre vizitatori 
sînt profesori, medici, artiști, sporti
vi de frunte.- Ei regăsesc aici cîte o 
părticică din munca lor pentru în
florirea patriei. Vizitatorii rămin 
impresionați în fața cifrelor care a- 
rată numărui elevilor înscriși la în- 
vățămîntul de cultură generală în 
anii 1963-1964: 252.154, de aproape 
10 ori mai multi decît în anul șco
lar 1938-1939. Alături, alte date de
monstrează dinamica dezvoltării în- 
vățămîntului tehnic și profesional, 
ca urmare a dezvoltării economiei 
țării noastre, fotografiile expuse în
fățișează imagini din viața fericită 
a copiilor născuți și crescuți sub 
soarele socialismului, arată condi
țiile de studiu create tinerei gene
rații în decursul ultimelor două de
cenii.

Intr-un stand recunoaștem, în fru
moasele construcții cu linie moder
nă, noile cămine studențești. Ima
gini din săli de cursuri, biblioteci, 
laboratoare in care studiul temei
nic formează încă de pe băncile fa
cultății viitorii ingineri, medici, pro
fesori sau artiști, machete ale unor 
aparate și dispozitive create de stu- 
denți ne redau alte aspecte din via
ța tineretului studios al țării noastre.

lată și sectorul destinat cerce
tării științifice. Sînt prezentate cer- 
cetări în domeniul hidrotehnicii, 
printre care cele care au servit la 
lucrările de valorificare a Deltei Du
nării. Alte exponate arată cîteva din 
ultimele succese ale cercetătorilor 
chimiști în domeniul maselor plasti
ce; ale cercetătorilor metalurgiști 
care crează noi aliaje de oțeluri su
perioare pentru industria construc
toare de mașini; ale celor din do
meniul mecanizării agriculturii care 
caută noi soluții pentru dezvoltarea 
bazei tehnicii materiale în vederea 
sporirii producției cerealiere și ani
maliere. O inscripție de pe un panou

ne arată direcția pe care a urmat-o 
cercetarea științifică în acești ani: 
„Cercetările in domeniul științelor 
tehnice au fost orientate spre re
zolvarea problemelor valorificării su- --- -----  ------------.-- --------- *5- șj 

Și 
in 
in

perioare a resurselor energetice 
de materii prime, automatizării 
perfecționării mașinilor fabricate 
țară, îmbunătățirii tehnologiei 
toate ramurile de producție*.

Un alt domeniu de cercetare pre
zent in pavilionul social-cultural 
este cel al fizicii atomice. Aici este 
expusă între altele o nișă de con
strucție romînească pentru cerceta
rea izotopilor radioactivi. Alături 
citeva exponate ne aduc imaginea, 
intilnită in multe spitale, a apara
turii moderne cu care acestea au 
fost dotate, în scopul acordării u- 
nei asistențe medicale la un înalt ni
vel. O masă de operație complexă, 
un scaun dentar și un microscop e- 
lectronic ultramodern, prevăzut cu 
ecran și aparat de fotografiat, toate 
purtînd inscripția „Fabricat m 
R.P.R.* ne indică nivelul la care a 
ajuns industria romînească și în 
domeniul tehnicii folosite în medi
cină. Un defibrilator cardiac de
monstrează că operațiile pe cord 
deschis sînt posibile, fără ca bolna
vul să fie în pericol.

Standul Academiei R.P.R. redă in 
imagini activitatea oamenilor de 
știință, desfășurată în strinsă legă
tură cu institutele de cercetări și 
cu întreprinderile din țară. Școala 
matematică romînească, situată 
loc de frunte pe plan mondial, 
și cea agricolă, care în cei 20 
ani de la eliberare a creat 70 
soiuri de hibrizi valoroși de cerea
le și plante tehnice și a ameliorat 
14 rase de animale își găsesc oglin
direa în acest stand.

După o trecere în revistă a aces
tor standuri, privirea vizitatorilor 
este atrasă de emisiunea de televi
ziune în culori a postului experimen
tal al Institutului politehnic Bucu
rești.

După ce am parcurs întinsul spa
țiu rezervat expoziției din preajma 
pavilionului circular, să ne îndrep
tăm acum spre cel de-al doilea ma
re sector al expoziției situat pe ma
lul lacului Herăstrău. încă de la 
intrare ne întîmpină o mulțime de 
macarale ale căror brațe întinse par 
a ne invita în lumea construcțiilor, 

la 
ca 
de 
de

care a cunoscut în ultimii ani o dez
voltare fără precedent. Sîntem la pa
vilionul construcțiilor, arhitecturii și 
sistematizării orașelor. Un bogat ma
terial ilustrativ — grafice, diorame 
etc. — reliefează impetuoasa dezvol
tare a construcțiilor. Ele vorbesc 
despre noile condiții de viață 
ale oamenilor muncii din în
treaga țară. Numai în acest an, de 
pildă, se vor construi 54.0C0 apar
tamente, ceea ce echivalează cu un 
oraș de peste 200.000 de locuitori. 
Intr-un studiu recent, privind situa
ția construcțiilor in Europa întocmit 
de Comisia economică a O.N.U., se 
scoate în relief de altfel, printre 
lele, că în Rominia procentul 
creștere medie anuală de 17,4 
sută a construcțiilor este cel mai 
dicat din Europa.

Expoziția, în ansamblul ei, dove
dește o dată în plus că poporul, prin 
munca lui harnică și pricepută, face 
să înflorească și să strălucească 
harta .arii în mii de culori și lumi
ni. Părăsind expoziția, atît de com- 
plccă ui prezentarea realizărilor ob
ținute sub conducerea partidului, în 
dezvof’arca economică și social-cul- 
turală a patriei pe drumul socialis
mului, 
tari se statornicește un profund sen
timent 
viitor.

al
de 
la 
ri-

in sufletele miilor de vizita-

de mindiie. de încredere in

(AGERPRES)

Aurul Zlatna

ceea 
jucă- 
jocu-

Jucînd pe teren propriu, în com
pania echipei Aurul Brad, echipa de 
fotbal Aurul Zlatna a obținut o fru
moasă victorie. 1-0, situîndu-se în 
clasamentul campionatului regional 
în riadul echipelor fruntașe, 
ce confirmă dorința și voința 
torilor zlrtnem de a desfășura 
ri din ce in ce mai bune.

Pentru jocul cu Aurul Brad ei 
s au pregătit temeinic, ținînd sea
ma d: faptul că echipa din Brad, cu 
O experiență mai bogată și cu vechi
me mai îndelungată în campiona
tul leg-onal, constituie un adversar 
destul de puternic, dar nu de neînvins. 
Și. lezultatul obținut confirmă a- 
cest lucru. Această preocupare va 
trebui sa stea mereu în atenția tutu
ror jucătorilor.

lată citeva aspecte din desfășura-

Refractara Alba lulia
Estj a! doilea meci, pe teren pro

pria, ciad echipa Refractara a fost 
nev >:tă tă se mulțumească cu un re
zultat Je egalitate

Șî de data accs sta jucătorii de la 
Refractara AiLa klia au dat dova
dă de multă nesiguranță în diferite

Aurul Brad 1-0 1 
rea meciului. Din primele mânute, 
ju’ătorii de la Aurul Zlatna crează 
situații perieuicase la poarta echi
pei din Prad, însă nefructificate, iar 
unele ocazii de a înscrie sînt ra
tate.

Scorul este deschis în minutul 18 
de către Tomesc:: în urma unui 
schimb de pase cu Bălăneanu la o 
lovitură literă de ia 16 m. Cu sco
rul d'' l-t) se încheie prima partea 
meciului

in cea de a doua repriză, jocul 
poartă amprenta luptei menținerii 
rezultatului de către gazde și a e- 
galării situației de către oaspeți.

Spr.; sfîrșit, meciul este umbrit 
de jocul dur a' unor jucători ca 
Volf de la Aurul Brad și Turcu de 
la Aurul Zlatna.

La juniori: Autul Zlatna 
ri'. Brad C !.

Parîngul Lonea 1-1
execuții tehnice, lipsiți de dorința 
desfășurării unui joc de calitatdWrr- 
cîlcit, fără rezultate. Aceasta se da- 
torește și deselor schimbări de lo
curi ce se fac în cadrul echipei (ca
zul Gogcrici în postul de fundaș.
din vina căruia 
go’).

echipa a primit un

La juniori: Ri Jractara Alba lulia— i'arî.n,-::! l.ci ea 0-5.

CLASAMENTUL
Dacia Orăștie 6 3 3 0 11: 5 9
Minerul Ghelar 5 3 2 0 11: 4 8 k
Aurul Zlatna 6 4 0 2 12: 7
Parîngul Lonea 6 3 2 1 9: 7 8
Minerul Vulcan 5 3 1 1 6: 2 7
Textila Sebeș 5 3 0 2 15: 6 6
Refractara Alba 6 2 2 2 6: 4 6
Știința Petroșani 5 2 1 2 5: 5 5
Min. Aninoasa 5 2 1 2 4: 6 5
Aurul Brad 6 2 1 3 8:14 5
Unirea Hațeg 6 1 2 3 5: 9 4
Preparat. Petrila 5 1 0 4 5:11 2
Constr. Huned. 5 1 0 4 5:15 2
C.F.R. Simeria 5 0 1 4 2: 9 1

ETAPA VIITOARE

Profilaxia și tratamentul conjunctivitelor
Conjunctiva este o membrană mu

coasă subțire și semitransparentă. 
Ea căptușește fața externă a pleoa
pelor ajungînd pînă în partea an
terioară a globului ocular, la cornee.

In anumite condiții, agenții mi- 
crobieni virotici sau parazitari a- 
junși la conjunctivă (mai rar din 
interior și mai des din exterior) în
ving condițiile naturale de protecție 
a acestei membrane, determinînd 
îmbolnăvirea ei care se numește 
conjunctivită.

Conjunctivitele se pot manifesta 
prin forme ușoare ce se vindecă în 
scurt timp, uneori chiar și fără tra
tament, pe baza măsurilor de igie
nă oculară și prin forme grave în 
care numai un tratament medical 
poate evita cronicizarea și apariția 
complicațiilor. In afară de infecții, 
conjunctivitele mai pot fi provocate 
și de agenți mecanici, fizici și chi
mici ca: vînt, praf, fum, iradiații di
verse, gaze iritante, mers cu moto
cicleta fără ochelari și uneori chiar 
de rimelul folosit pentru gene etc.

In mod obișnuit, conjunctivita în
cepe brusc și se manifestă prin ar
suri, usturimi, mîncărimi la ochi, în
țepături sub pleoape, senzații de corp 
străin în ochi și uneori prin teama 
de lumină (fotofobie). Dimineața, 
cind se scoală bolnavul, secreția 
gălbuie (urdori) se adună la margi
nea pleoapelor lipind genele unele 
de altele. După o zi sau două, se
creția devine din ce în ce mai abun-' 
dentă și se adună în unghiul intern 
(spre nas) al ochilor.

Primele semne caracteristice pen
tru conjunctivite care atrag deseori 
atenția sînt congestia (înroșirea) 
mucoasei conjunctivale și forma se
creției eliminate de mucoasa con- 
junctivală îmbolnăvită. Astfel în 
conjunctivitele catarale acute sau 
cronice această secreție are un ca
racter seros, mucos sau purulent și 
poate fi redusă sau abundentă. Cînd 
secreția e purulentă, conjunctivita 
este însoțită și de înroșirea și um
flarea pleoapelor (ex. conj. blenora- 

gică). In.alte conjunctivite, secreția 
are un caracter de înmembrare (fal
se membrane), care acoperă con
junctivita, corneea și pielea pleoape
lor. îndepărtarea lor se face uneori 
cu greutate lăsînd o suprafață sîn- 
gerîndă, cum se întîmplă la con
junctivita difterică. La cele mai mul
te conjunctivite cu microbi cunos- 
cuți, agentul infectant se găsește în 
produsul secreției care constituie 
în același timp și elementul princi- 
pal de contagiune, de la un ochi la

Sfatul medicului
celălalt, sau de la o persoană la 
alta, prin mîini murdare sau obiec
te de toaletă folosite de bolnav.

Ca primă măsură de tratament în 
conjunctivită se recomandă îndepăr
tarea secrețiilor prin spălări abun
dente și repetate, folosindu-se în a- 
cest scop, una din următoarele so
luții: soluția de acid bQric 4 la su
tă, soluția de penicilină 50.000 upe 
cm3, soluția de oxicianură de mercur 
1/5000, soluția de hipermanga- 
nat de potasiu, ușor roză (1/8000), 
ceai de mușețel, soluția de ser fi
ziologic sau în lipsa acestora apă 
fiartă și călduță.

Spălarea șe poate face.cu ajuto
rul unui tampon de vată îmbibată 
în soluție de spălat sau instilînd mai 
multe picături în mod periodic în 
ochi. Spălarea se mai poate face 
și cu ajutorul unui pahar ocular 
schimbînd mereu soluția de spălat 
și separat pentru fiecare ochi. Se 
mai pot folosi diverse alifii anti
septice cum este soluția de sulfatia- 
zol 10 la sută (se amestecă o fiolă 
de 5 u sulfamidă cu o fiolă de 5 u 
apă distilată), soluția de penicilină 
5-20000 u pe cm3, ezotonîcă, sau în 
lipsa lor putem folosi protargol 2-5 
la sută, soluție argerol 5-10 la su
tă, colargol 2 la sută și azotat de 
argint 03-05 la sută etc.

Pentru reușita tratamentului la 
conjunctivite ochii trebuiesc menți

nuți mereu deschiși, pentru ca se
creția să nu se strîngă sub pleoape 
și .să poată fi spălată prin lacrimi. 
De asemenea, este cu totul contra
indicat aplicarea unui pansament 
sau bandaj ocular căci secreția ce 
alunecă sub pleoapele închise, duce 
la ulcerația corneei și ușurează dez
voltarea germenilor microbieni, dînd 
complicații. Tratamentul se face la 
ambii ochi la fel, chiar dacă numai 
unuî este bolnav, deoarece conta- 
gierea celuilalt ochi, sănătos pînă a- 
tunci, nu poate fi evitată.

Conjunctivitele sînt contagioase 
puțind determina chiar epidemii. De 
aceea trebuiesc luate măsuri de pre
întâmpinarea îmbolnăvirii, măsuri 
care sînt ușor de aplicat. Astfel, o 
primă indicație este aceea de res
pectare a igienei individuale și în
deosebi a ochilor. In acest sens se 
vor spăla de 2-3 ori pe zi fața și o- 
chii cu apă curată (de preferință 
apă curentă), folosindu-se Ia șters 
prosopul curat și strict personal. O 
altă condiție de igienă la fel de im
portantă este și aceea de a spăla și 
călca cu fierul încins prosopul și ba
tista personală. Se recomandă ca 
pentru bolile de ochi să existe pro
sop special și să nu se folosească a- 
celași prosop și pentru ștergerea 
restului de corp. In caz că există în 
familie o persoană bolnavă de con
junctivită, ea va trebui să aibă pro
sop și albituri (pernă, cearceaf) ca 
și restul obiectelor de spălat proprii, 
pe care să le păstreze într-un loc 
separat de ale celorlalți membri ai 
familiei.

Dacă se observă unele semne de 
înrăutățire a fenomenelor conjuncti
vitei cu tot tratamentul aplicat sau 
dacă procesul nu cedează va fi so- 
liciat medicul oftalmolog. Este in
dicat ca cel puțin odată la 4-5 luni 
să se facă un control al stării de 
sănătate a ochilor.

Dr. ADAM AUREL 
medic oftalmolog

( Intre 19-22 octombrie a.c. la * 
> cinematograful „Victoria" din o- S 
t raș va rula filmul „Cei 7 mag- S 
Inifici" — o producție în culori, ) 

pentru cinemascop, a studiouri- ( 
lor americane. Ș

IN CLIȘEU : Scenă din film. ?

Reducerii prețului de cost - mai multă, atenție!
(Urmare din pag. 3-a)

In luna iunie, organizația de 
partid a întocmit și un plan de mă
suri în vederea recuperării restan
țelor. Datorită însă faptului că bi
roul organizației de bază (secretar 
tov. Veselovschi E.) n-a urmărit tra
ducerea în viață a măsurilor propu- 
se, situația în loc să se îmbunătă
țească s-a înrăutățit și mai mult. 
Biroul organizației de bază nu nu
mai că n-a urmărit și n-a tras lă 
răspundere conducerea șantierului 
pentru neîndeplinirea măsurilor sta
bilite, dar însuși membrii biroului 
au început să se ascundă în spatele 
așazisclor cauze obiective. Biroul 
organizației de bază s-a preocupat 
slab și de pregătirea adunărilor or
ganizației de bază. Numai așa se poa
te explica de ce atunci cînd s-a pus în 
dezbaterea adunării generale a or
ganizației de bază problema prețului 
de cost nu s-au făcut propuneri pen
tru remedierea lipsurilor, pentru îm
bunătățirea organizării muncii pe 
șantier. Oare comuniștii din cadrul 
organizației de bază să nu fi avut 
nimic de spus asupra faptului că se 
plătesc sume mari de bani pentru 
utilaje care în fond nu produc ni
mic, sau că pe șantier se face încă 
destulă risipă? Pot ei rămîne indife
renți față de slaba organizare a 
muncii, față de faptul că prin ne- 
folosirea judicioasă a timpului de 
lucru s-au înregistrat peste 5.000 om 
zi timp nefolosit din programul de 
lucru? Categoric că nu pot rămîne. 
A trece cu vederea peste astfel de 
lipsuri, înseamnă a te împăca cu 
ele și a nu contribui cu nimic la 
înlăturarea defecțiunilor.

Știința Petroșani — Preparatorul 
Petrila; Parîngul Lonea — Minerul 
Vulcan; Aurul Brad — Refractara 
Alba; Minerul Ghelar — Aurul 
Zlatna; Constructorul Hunedoara 
C.F.R. Simeria; Dacia Orăștie 
Minerul Aninoasa; Textila Sebeș 
Unirea Hațeg.

o---------------------- -

Pînă la sfîrșitul anului au mai ră
mas mai bine de două luni. Un timp 
destul de scurt, dar care se cere a 
fi folosit cu maximum de eficiență 
pentru a recupera din rămînerea în 
urmă. Organizația de partid din ca
drul șantierului trebuie să ia toate 
măsurile organizatorice și politice 
de mobilizarea tuturor comuniș
tilor la muncă pentru îndreptarea 
situației. Printr-o intensă muncă 
politică să se mobilizeze întreaga 
masă de constructori Ia folosirea din 
plin a timpului de lucru, înlătura
rea completă a risipei de material's 
printr-o mai bună gospodărire aVj 
punctelor de lucru și evitarea sta
ționării utilajelor date în folosință. 
Conducerea șantierului are datoria 
de a întreprinde neîntîrziat măsuri 
pentru verificarea situației tuturor 
utilajelor, iar cele ce nu se mai fo
losesc să fie înapoiate bazei. De 
asemenea, este necesar să se ia mă
suri serioase pentru o mai temeinică 
organizare a muncii, pentru elimi
narea tuturor cheltuielilor neecono- 
micoase și în special a celor cauzate 
de transporturile sub tonaj, de tran. 
sporturile inutile etc.

Colectivul de muncă al Șantieru
lui nr. 5 Alba are toate posibilități
le să-și îmbunătățească munca și 
de a construi la un preț de cost cît 
mai redus. Trebuie însă preocupare 
foarte mare pentru o mai ternew' 
nică organizare a muncii și li-L 
chidarea tuturor lipsurilor care air' 
existat pînă acum. Nu poate consti
tui nici de cum un punct de mîn- 
drie faptul că în timp ce unii econo
misesc, constructorii înregistrează 
depășiri Ia prețul de cost de sute 
de mii de lei.
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