
iBibl otec? ' 'Bntralal

PROLETARI DIN TOATE TARILE. WHTM!A 1

Socialis-

ANUL XIV. Nr. 735 Vineri, 8 noiembrie 1963
în mile- 
Revoluția

kk
&

01 A
\cz.

Șjg ■T

-,V

«a

4 PAGINI 20 BANI

O

SĂ PREGĂTIM CU RĂSPUNDERE 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR !
Ne mai despart pînă la finele a- 

nului acesta mai puțin de două 
luni. Peste tot, în întreprinderile 
raionului, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, mobilizați de 
organizațiile de partid se strădu
iesc să realizeze în cadrul între
cerii succese tot mai mari întîmpi- 
nînd noul an cu sarcinile de plan 
și angajamentele nu numai înde
plinite ci și depășite. Pentru ori ce 
bun gospodar al întreprinderilor 
noastre socialiste, esențialul în în
treaga preocupare de acum trebuie 
să fie pregătirea exemplară, cu 
toată răspunderea a condițiilor în
făptuirii planului pe 1964, pornind 
în primul rînd de la realizarea pla
nului pe 1963 la toți indicatorii.

Muncind eu entuziasm pentru 
a-|i realiza și depăși angajamen
tele luate în întrecere, numeroase 
colective de muncă din întreprin
deri au raportat însemnate reali
zări în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Colectivele 
muncă de la U.C.M. Zlatna, 
ptiul C.F.R. Teiuș, fabrica 
deleana" din oraș și altele au

de 
De- 
,Ar- 
în- 

cheiat primele zece luni din acest 
an cu însemnate depășiri de plan, 
iar colectivul de muncă de la Iprod
coop a raportat încă din luna tre
cută îndeplinirea și depășirea 
planului anual. In ce privește rea
lizarea angajamentelor la economii, 
toate aceste unități și-au îndeplinit 
si depășit angajamentul anual în
că de pe acum.

Așa după cum ne-a dovedit din 
plin experiența anului acesta, suc
cesul de viitor depinde într-o foar
te mare măsură de felul în care 
sîrt tpaduse în viată prevederile 
planului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. de felul în care este spri
jinită munca oamenilor. Recent în 
cadrul consfătuirilor care au avut 
hc asupra muncii trimestrului III, 
omite tele sindicatelor împreună cu 

conducerile întreprinderilor au a- 
nalizat felul cum au fost în
făptuite măsurile prevăzute pentru 
acest an. și au stabilit împreună cu 
conducerile ■ tehnico-iadmiînisțrative 
noi măsuri care să asigure reali
zarea tuturor sarcinilor de plan pe 
acest an și în același timp sarcini
le de plan sporite prevăzute pentru 
anul 1964. De altfel, pentru 1964 
există întocmite planuri cu măsuri 
complete, elaborate cu prilejul pre
lucrării cifrelor de plan. Deosebit 
de important este ca aceste planuri 
să prindă viață. Și dacă unele 
conduceri de întreprinderi ca cele 
de la U.C.M. Zlatna, unitățile din 
cadru! Complexului C.F.R. Teiuș- 
Coslariu și altele au avut în cen
trul preocupărilor această problemă 
reușind să înfăptuiască de pe acum 
măsurile prevăzute pentru 1964, 
trebuie arătat că mai avem în ra
ion unități unde măsurile prevăzute 
n-au fost înfăptuite la timp, astfel 
că ele sînt prevăzute acum din nou. 
Se pune întrebarea: oare aceste mă
suri găsite și de data aceasta jus

Ridicarea calificării tinerilor se bucură de întreaga atenție la secția
Ateliere centrale din Alba Iulia. . fe».- 3 ,,

te, n-ar fi contribuit la obținerea 
unor rezultate și mai bune? O ast
fel de atitudine s-a manifestat în- 
tr-o serie de unități ca T.R.C.H., 
grupul de șantiere Alba, E. M. Zlat- 
na, I.R.T Ă. Alba și altele, astfel 
că măsurile bune nu au fost înfăp
tuite la timp. Au fost apoi cazuri, 
ca cel de Ia întreprinderea de in
dustrie locală Alba Iulia, cînd nici 
acele măsuri stabilite a fi realizate 
din credite de mică mecanizare, ca 
montarea transportorului cu ca
blu, n-au fost realizate în termen.

Prelucrarea cifrelor de plan pe 
1964 cu întreaga masă de munci
tori care va începe peste puțin timp, 
constituie un bun prilej pentru 
completarea planurilor de măsuri 
cu noi propuneri valoroase făcute 
de muncitori. Bineînțeles aceste pro
puneri trebuie temeinic analizate 
ca într-adevăr ele să contribuie la 
creșterea producției și productivi
tății muncii, Ia îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea prețu
lui de cost al acestora, să nu fie 
simple obligații de serviciu. In mod 
deosebit în direcția micii mecani
zări — sarcină deosebită în îmbu
nătățirea fluxului tehnologic, în 
sporirea eficienței muncii — atît 
conducerile de întreprinderi, cît și 
filiala Băncii de Stat din oraș tre
buie să studieze toate condițiile ex
tinderii micii mecanizări.

Caracterul mobilizator a! olanu
lui de stat ne 1964, posibilitățile 
reale dovedite de rezultatele obți
nute pînă acum obligă conducerile 
întreprinderilor să pregătească de 
pe acum înfăptuirea lui. Organiza
țiile de partid trebuie să sprijine 
conducerile administrative să în
făptuiască toate măsurile prevăzu
te, să asigure condițiile pentru des
fășurarea avîntată a întrecerii so
cialiste. Dotarea (întreprinderilor 
noastre cu utilaj modern, de mare 
canacitate, cere o permanentă ri
dicare a calificării cadrelor.

Desfășurarea din plin a produc
ției anului viitor trebuie pregătită 
din aceste zile. Să luăm deci toate 
măsurile ca, astfel din prima zi a 
noului an sarcinile de producție să 
fi? realizate în cele mai bune con
diții! ' <1

. Laorlineaz!lei Măsuri concrete pentru 
obfinerea de cît mai multe legume timpurii

Alături de munca intensă 
care se desfășoară pentru continua 
îmbunătățire a aprovizionării popu
lației cu produse agro-alimentare, 
o, deosebită atenție trebuie acorda
tă sporirii neîncetate a producției 
de legume și în special de legume, 
timpurii.

In raionul nostru, ca urmare a 
condițiilor bune care există și a ex
perienței bogate a colectiviștilor, 
sectorul legumicol s-a dezvoltat an 
de an. Multe gospodării colective

Satisfacția muncii împlinite
Făcînd analiza muncii lor pe lu

na octombrie, muncitorii stației 
C.F.R. Teiuș, au constatat cu satis
facție că și de astădată munca le 
este încununată de succese. Des
pre acest lpcrti vorbesc deosebit de 
grăitor cifrele. Planul la tone nete 
expediate marfă a fost realizat în 
proporție de 106,33 la sută, planul 
la osii descărcate marfă a fost de
pășit cu 26,71 la sută, orele de ma
nevră au fost reduse cu 6,86 la 
sută față de planificat, realizări de 
seamă fiind obținute și în ce pri
vește îmbunătățirea încărcăturii 
statice pe osie și reducerea stațio
nării vagoanelor la încărcare-des- 
cărcare.

La obținerea acestor rezultate 
si-a adus pontribuția întregul co
lectiv al stației. Contribuția cea mai 
însemnată însă și-a adus-o tura 
a Il-a mișcare condusă de tovarășul 
impiegat de mișcare Inocan Gheor
ghe, tură care a fost declarată e- 
vidențiată în întrecerea socialistă 
pe luna octombrie. Bune rezultate 
au obținut, de asemenea,' turele l-a 
și a Il-a conduse de impiegații Hă- 
iălaie Vasile si Dragotă Octavian.

Coresp. L1ȚU FILIP

Succese tot mai frumoase
Snb îndrumarea organizației de 

partid, colectivul de muncitori de 
la Iprodcoop Alba Iulia a înscris 
zilele acestea un nou și însemnat 
succes. Ei și-au îndeplinit planul 
de producție pe luna octombrie a.c. 
în proporție de 153 la sută.

Această nouă realizare,, care. în
tregește șirul rezultatelor obținute 
lună de lună în cursul acestui an 
de harnicul colectiv d!e la Iprod
coop. se datorește extinderii meto
delor înaintate de muncă, întrece
rii socialiste avîntate ce se desfă
șoară în cadrul întreprinderii, pre
ocupării fiecărui muncitor de a da 
oamenilor muncii produse cît mai 
multe și de calitate superioară.

O contribuție de seamă la obți
nerea noului succes l-au adus co
muniștii Popa Maxim, Cioară loan, 
Florea loan, Rusan Gheorghe, Su
san Gheorghe și alți muncitori din 
cadrul întreprinderii.

Coresp. HARMANAȘ NICHIFOR 
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cum sînt cele din Galda de Jos, Te
iuș,_ Vințul de Jos și altele care 
înainte nu se ocupau cu cultivarea 
de legume, convinși de veniturile 
mari ce se pot obține din acest sec
tor, au sporit continuu suprafețele 
cultivate cu legume. Dezvoltarea 
acestui important sector este și fi
rească. Gospodăria colectivă din 
Micești care a cultivat în acest an 
aproape 150 ha cu legume a reali
zat un venit deosebit de frumos, cu 
tot timpul secetos din vara acestui 
an. Suprafețele cultivate cu legume 
au crescut considerabil în acest an 
și la gospodăriile colective din Al
ba Iulia, Galtiu, Mihalț, Ciugud și 
altele. Pe raion suprafața cultivată 
cu legume în acest an a ajuns la 
aproape 700 ha. Cultura legumelor 
va ocupa un loc important în ca
drul gospodăriilor colective din ra
ionul nostru și în anii următori, pu- 
nîndu-se un accent tot mai mare pe 
sporirea suprafețelor cultivate cu 
legume timpurii.

In unele gospodării colective din 
raion, pregătirile în vederea obți
nerii unei producții sporite de le
gume timpurii în anul ce vine au 
și început. In gospodăriile colective 
din Micesti, Ciugud, Galda de Jos, 
Șard, Teiuș, Alba Iulia și altele 
s-au pregătit și însămînțat însem
nate suprafețe cu ceapă, spanac și 
salată. Pînă la data de 7 noiembrie, 
pe raion au și fost înșămînțate 31 
ha din cele 40 ha prevăzute.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în această direcție nu ne pot

In urmă cu 46 de ani, sub con
ducerea partidului comuniștilor în 
frunte cu Vladimir Ilici Lenin, 
clasa muncitoare din Rusia, în a- 
lianță cu țărănimea săracă, a în
făptuit Marea Revoluție 
tă din Octombrie.

Eveniment fără egal 
nara istorie a omenirii. 
Socialistă din Octombrie, a mar
cat începutul unei noi epoci isto
rice, de adînci transformări poli
tice, economice și sociale, de fău
rire a unui nou sistem de produc
ție și de conviețuire socială, înce
putul epocii triumfului socialismu
lui și comunismului.

Rupînd lanțurile imperialismu
lui în Rusia și zdruncinînd din 
temelii întregul sistem capitalist, 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a aprins în’ lume o uriașă 
torță, la lumina căreia oamenii 
muncii au prins a pătrunde tot 
mai adînc. ideile luminoase ale 
păcii, muncii, egalității, libertății, 
frăției și fericirii. Revoluția socia
listă, lupta și munca eroică a po
porului sovietic condus de marele 
partid comunist, au dus la făuri
rea primului stat socialist din lu
me, la transformarea din temelii 
a vechii Rusii. Sub conducerea 
P.C.U.S. poporul sovietic a scos 
tara sa din înapoierea în care au 
tinut-o țarismul, clasele exploata
toare și monopolurile străine, în
scriind în noua ei istorie mărețe 
realizări și izbînzi pe toate tărî- 
murile. Prin munca plină de ab
negație a oamenilor sovietici, con
duși de gloriosul partid comunist, 
în Uniunea Sovietică socialismul 
a învins și s-a trecut cu succes la 
înfăptuirea programului construc
ției desfășurate a primei 
comuniste.

Pe calea deschisă de 
Octombrie au pășit peste 
liard de oameni din țările Euro
pei și Asiei între care și oamenii 
muncii din patria noastră si. a-

societăți

Marele 
un mi-

Brgturi adînci - pe toate suprafețele
Folosesc din plin condițiile de lucru

Recoltarea din timp și eliberarea 
terenului de culturile tîrzii au creat 
posibilitatea ca în multe gospodării 
colective din raion, mecanizatorii 
S.M.T.-ului Alba Iulia să treacă la 
executarea arăturilor de toamnă 
pentru însămînțările de primăvară. 
Astfel, în cadrul gospodăriei agri
cole colective din Alba Iulia, dato
rită folosirii chibzuite a mijloacelor 
mecanizate, pînă la data de 7 no
iembrie s-au executat arături de 
toamnă pe suprafața de 85 ha. în
semnate suprafețe de teren au fost 
arate de asemenea și la gospodă
ria colectivă din Galda de Jos 
și altele.

Pentru a grăbi ritmul lucrărilor 

însă mulțumi. Baza recoltelor vii
toare de legume se pune acum. 
Dacă în gospodăriile agricole co
lective arătate mai sus s-au luat 
unele măsuri, mai sînt încă multe 
de făcut în fiecare gospodărie co
lectivă. La Micești trebuie să se 
pregătească și însămînțeze încă 6 
ha cu diferite legume timpurii, la 
Drîmbar 2 ha, iar la AAihalț încă 1 
hectar. In această perioadă, cînd 
există în fiecare unitate agricolă a- 
telaje cît și forțe de muncă dispo
nibile, trebuie să se treacă la ale
gerea locurilor respective, la tran
sportarea îngrășămintelor necesare 
pe suprafețele care urmează să fie 
cultivate cu legume timpurii, să se 
curețe terenul și să se pregătească 
în vederea însămînțării lui în timpul 
cel mai scurt. Nu trebuie neglijată 
nici producția de bază a legumelor. 
Trebuie să se asip-ure încă de pe a- 
cum întreaga cantitate de semințe 
necesare, să se treacă la repararea 
tocurilor și la confecționarea altor 
tocuri noi, necesare ca urmare a 
sporirii suprafețelor ce vor fi cul
tivate cu legume în anul viitor.

Gospodăriile colective din raîo-, 
nul nostru sînt chemate ca în anul 
viitor să-și aducă o contribuție și 
mai mare la aprovizionarea popu
lației din raion și regiune cu legu
me. Și acest lucru este pe deplin 
posibil, dar trebuie să se ia din 
timp toate măsurile de pregătire și 
șă se însămînțeze în perioada opti
mă. Luptînd pentru o producție spo
rită de legume, îndeplinim o mă
reață sarcină trasată de partid și 
totodată facem un pas înainte spre 
întărirea economică a gospodăriei 
colective și creșterii veniturilor co
lectiviștilor. 

plicate în mod creator la condiții
le țării noastre, ideile atotbirui
toare ale marxțsm-teninismului 
dau rod bogat pe pămîntul Romî- 
niei socialiste. Sub conducerea 
încercată a Partidului Muncitoresc 
Romîn socialismul a învins defi
nitiv la orașe și sate. In anii pu
terii populare au fost create o in
dustrie puternică și o agricultură 
în plină dezvoltare. înflorește știin
ța, arta și cultura pe pămîntul 
scump al patriei, crește neîncetat 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii. Strînși un’ți în iurul partidu
lui, oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă înfăptuiesc cu 
succes mărețul program al înflo
ririi țării, al desăvîrsirii construc
ției socialiste, elaborat de cel de-al 
IlI-'oa Conares al P.M.R.

Alături de popoarele țărilor so
cialiste si într-o strînsă colaborare 
cu acestea, ponorul romîn obține 
pe zi ce trece succese tot mai mă
rețe. Socialismul își afirmă tot 
mai mult forța și vitalitatea, în 
timp ce în lumea capitalistă se a- 
dînceste continuu prăpastia dintre 
muncă și capital, se intensifică 
lunta împotriva dominației mono
polurilor, pentru drepturi și liber
tăți democratice, îmnotriva pri
mejdiei unui nou război. Cresc 
continuu rîndurile partidelor mar
xist leniniste care au devenit în 
zilele noastre cea mai influentă 
forță politică a contemporaneității.

Cu ag ,\P îq urmă. Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
a vestit începutul unei noi ere în 
istoria omenirii. Ideile lui Octom
brie, atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, au devenit stea
gul sub care înaintează spre un 
viitor tot mai luminos popoarele 
care construiesc socialismul șt co
munismul, steagul oamenilor mun
cii de pretutindeni care luptă 
pentru libertate, pace și proores. 
Ideile Marelui Octombrie trăiesc C* î^wjțifr

la arăturile de toamnă, colectivul 
de conducere al S.M.T. a stabilit 
viteza zilnică de lucru în fiecare 
.gospodărie colectivă, s-au organi
zat schimburi prelungite de lucru 
și s-au asigurat la fața locului pie
sele de schimb necesare desfășurării 
neîntrerupte a lucrărilor de arături.

De ce nu se tncep arăturile î
Gospodăria agricolă colectivă din 

Cricău are de executat arătură de 
toamnă pe suprafața de peste 300 
ha. Cu toate că o mare parte din 
teren este eliberat, începerea ară
turilor continuă să fie amînată de 
pe o zi ne alta.

Timpul fiind înaintat, se pune 
în mod firesc întrebarea: ce se mai 
așteaptă? De ce consiliul de con
ducere al gospodăriei colective din 
Cricău nu întreprinde măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru începe
rea în ritm intens a arăturilor?
Terenul să fie grabnic eliberai

_ In cadrul gospodăriei colective 
din Totoi trebuie să fie executată îh 
această toamnă arătură adîncă pe 
suprafața de 350 ha. Dar această 
lucrare nu a început pînă la data 
de 7 noiembrie nici aici. Și cauza 
principală a tărăgănării acestei im
portante lucrări se datorește în ma
re parte faptului că terenul nu este 
încă eliberat de cocenii de porumb. 
Față de această situație, consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti
ve din Totoi trebuie să ia măsuri 
urgente și folosind din plin întrea
ga capacitate a atelajelor să treacă 
de îndată la transportul cocenilor.

„Tinerețea

...Teatrul de stat din Valea Jiului 
prezintă în ziua de 9 noiembrie a.c. 
pe scena Casei raionale de cultura 
spectacolul „Grădina cu trandafiri".

...La cinematograful „23 August" 
între 7—10 noiembrie a.c. rulează 
filmul sovietic colorat 
lui Maiacovschi", iar între 11-13 
noiembrie a.c. va rula filmul „Tot 
aurul din lume" o producție a stu
diourilor franceze.

...Duminică, 10 noiembrie, pe sta
dionul „Refractara" se va desfășura 
meciul de fotbal dintre echipele 
C.F.R. Simeria — Refractara Alba 
Iulia din cadrul campionatului re
gional de fotbal.



DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
Orașul care nu se află pe hartă

Cu patru ani în urmă, aici se în
tindea stepa goală și netedă. Prin
tre cîmnttri strălucea ca argintul 
rîul Betlianka. Doar el mai învio
ra peisajul.

Astăzi, pe malurile Betliankăi se 
înalță turle de foraj: în partea de 
sud a regiunii Volga ia ființă o 
nouă zonă a industriei petrolului, 
gazelor și chimiei.

Iată cum a luat naștere această 
zonă: seismologii bănuiau că în 
subsolul regiunii se află structuri 
geologice prielnice. Brigada de son
dori a descoperit la o adîncime de 
1.818 m o mare rezervă de țiței.

Primii petroliști și constructori 
au locuit în acest colț de stepă în 
vagoane, apoi s-au construit așe
zări temporare. Locuitorii lor au 
văzut viitorul oraș pe planuri și 
machete, pe vremea cînd nu exista 
încă în realitate. A fost denumit 
Neftegorsk. Acum se înalță aici 
clădiri cu multe etaje, dar este za
darnic să cauți Neftegorskul pe har
tă, el nu a fost încă trecut pe vre
una.

De pe colină se vede întregul o- 
raș, foarte tînăr, așezat într-o vale 
mică. Neftegorsk este un oraș al 
septenalului. Mesteceni tineri, tei 
și p’oni sădiți în primăvara aceasta 
își întind ramurile spre soare, spre 
viață.

In tot ce se construiește aici se 
ține seama de perspectiva dezvol
tării orașului: locuințe, instituții 
culturale și centre de deservire, o- 
biective industriale.

Trei mii de petroliști și construc
tori din Neftegorsk s-au mutat în 
noile locuințe.

La marginea orașului se înalță încă 
o turlă de foraj. Brigada de muncă 
comunistă a lui A. Marșev forează 
la sonda 317. Marșev este cunoscut 
în toată regiunea Volgăi. Timp de 
18 ani, el a cutreierat stepa cu o

Cifre și fapte
— In U.R.S.S. există 738 de in

stituții de învățămînt superior în 
247 de orașe.

— Peste 850.000 de specialiști 
cu studii superioare și medii de 
specialitate au fost pregătiți în 
1963.

— O treime din noii specialiști 
sînt femei.

— Anul trecut au fost pregătiți 
pentru agricultură peste 30.000 de 
specialiști cu studii superioare 
față de 17.700 în 1953.

— Datorită marelui avînt luat 
de chimie, numărul studenților în 
chimie a crescut. In 1962 au fost 
admiși în acest domeniu aproape

Spre crearea bazei tehnice materiale a comnnismnlni
Industria progresează rapid

Potrivit Programului P.C.U.S., 
baza tehnică materială a comunis
mului va fi creată în perioada 1961- 
1980. Al treilea din acești 20 de ani 
se apropie de sfîrșit. Dezvoltarea 
industriei sovietice în această pe
rioadă se caracterizează prin rit
muri rapide, în ciuda prevederilor 
Unor economiști burghezi.

Volumul producției globale a in
dustriei sovietice a crescut în 1961 
cu 9,2 la sută, în 1962 cu 9,5 la 
sută. Anul 1963 nu este încă ter
minat; se poate însă compara pri
mul semestru al acestui an cu pri
mele semestre ale anilor precedenți. 
Progresul față de acestea a fost de 
8,5 la sută. La principalele artico
le, industria a produs în primul se
mestru al anului curent mai mult 
decît în tot anul 1953. înseamnă că 
în 6 luni s-a produs cît într-un an 
întreg.

Acesta este aspectul cantitativ. 
Pn alt aspect este cel calitativ — 
au avut loc mari schimbări în struc
tura industriei. Chimia, energetica, 
constracția de mașini și în special 
de aparate automate, electronice, 
iată ramuri în care se acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării. Ele pot 

brigadă de prospecțiuni, a căutat și 
a găsit zăcăminte de „aur negru". 
El a forat și în. Afganistan. Inapo- 
indu-se în regiunea Volgăi, el s-a 
stabilit la Neftegorsk. Aici are o 
locuință confortabilă, compusă din 
trei camere, cu gaze, apă caldă. 
Brigada lui a devenit un adevărat 
far în stepă: în ultimul an, ea a 
montat opt sonde, depășindu-și de 
fiecare dată graficul de montaj. Cu 
acest prilej au fost economisite 
46.000 ruble, ceea ce reprezintă cos
tul unei grădinițe de copii. La son
da de adîncime nr. 206, brigada a 
atins o viteză de forare neobișnui
tă : 2.345 m pe lună. Ea se află în 
întrecere cu brigăzile lui Svecini- 
kov și Solodunov. O dată, Marșev 
„a încercat" la sonda 317 o viteză 
de forare de 3.000 m.

Petroliștii din Neftegorsk au stins 
făcliile din care Ia fiecare sută 
de metri ardeau sute de mii de mc 
de produse secundare. Ei au insta
lat în stepă o conductă de gaze, 
două conducte de petrol. S-a ter
minat construirea unei noi linii cu 
o lungime de aproximativ 100 km. 
Acesta este capătul giganticei con
ducte de petrol transeuropene 
„Prietenia".

De jur împrejur se înalță zecile 
de clădiri ale stației de benzinare. 
Ea va produce materie primă pen
tru întreprinderile chimice Stavro- 
po'-Voljski și Novokuibîșevsk. Pe
troliștii au primit curent electric de 
la hidrocentrala „V. I. Lenin" de pe 
Volga. Prin stepă, spre Neftegorsk, 
trece o șosea. Ea unește centrul re
gional cu cele mai bogate regiuni 
industriale și agricole.

Industria tînărului Neftegorsk, o- 
rașul septenalului, care nu se află 
încă pe hartă, se dezvoltă cu pași 
repezi.

N. KOȘELEV

17.000 de studenți, de peste două 
ori mai mulți decît în 1957.

— 1.340.000 de ingineri lucrea
ză în economia națională a Uniu

nii Sovietice, de două ori mai mulți
decît în S.U.A.

— 40 la sută din muncitorii o- 
cupați în producția materială și 
23 la sută din colhoznici au studii 
superioare și medii.

— In U.R.S.S. se numără circa 
500.000 cercetători științifici și lu
crători în învățămînt, dintre care 
aproximativ 13.000 de doctori în 
științe și peste 100.000 de candi
dați în științe.

da rapid importante rezultate eco
nomice. Ele vor permite să se ob
țină o creștere în săgeată a pro
ductivității muncii, o sporire con
siderabilă a volumului producției 
industriei grele și ușoare, în special 
a industriei bunurilor de larg con
sum.

In 20 de ani, volumul global al 
producției industriale va crește de 
șase ori, al industriei chimice de 
17 ori, al energiei electrice de 9-10 
ori, al construcțiilor mecanice și in
dustriei metalurgice de 10-11 ori. 
Programul P.C.U.S. stabilește rit
muri de dezvoltare mai rapide pen
tru cele mai înaintate ramuri ale 
tehnicii. S-a ținut seama de acest 
lucru la elaborarea planului econo
mic pe 1964-1965 care va fi exami
nat și aprobat în curînd. In noiem
brie va avea loc plenara C. C. al 
P.C.U.S. la care se va discuta dez
voltarea accelerată a industriei chi
mice.

Marile lucrări de construcție au 
luat o amploare fără precedent. In 
1961 și 1962, în U.R.S.S. au fost 
date în exploatare aproape 16.009 
de mari întreprinderi industriale. 
Anul acesta se construiesc 623 în

In preajma deschiderii 
învătămîntului agricol de masă

Pregătiri cu toată răspunderea
Peste puține zile va începe noul 

an în învățămîntul agricol de 
masă și, în vederea deschiderii 
cursurilor, în majoritatea gospo
dăriilor colective s-au făcut pre
gătiri încă cu mult înainte.

La gospodăria colectivă din 
Cistei, de pildă, s-a făcut recru
tarea cursanților, s-au numit lec
torii care vor preda în cadrul cer
curilor și s-a asigurat un bogat 
material intuitiv. Și semnificativ 
este faptul că numărul colectiviș
tilor înscriși în cercurile agro
tehnic și zootehnic anul 11 este 
mult sporit față de anul trecut. 
Așa de pildă, pentru cercul a- 
grotehnic au fost înscriși 127 de 
colectiviști, iar pentru cercul zoo
tehnic 45. In plus, în acest an, la 
Cistei va funcționa și un cerc vi
ticol anul I pentru care au fost 
înscriși 40 de cursanți.

F timpul să se treacă 
mai concret la fspte
Cunoștințele însușite anul tre

cut de către colectiviștii din Drîm- 
bar, încadrați în cercurile învă- 
țămîntului agricol de masă, au 
rodit bogat pe ogoarele gospodă
riei colective de aici. Acest lucru 
ar fi trebuit să constituie un im
bold pentru consiliul de condu
cere, de a organiza și mai bine 
învățămîntul agricol în acest an. 
Dar, nu s-a întîmplat așa. Cursan- 
ții nu au fost recrutați decît în 
ultimul timp, fiind nevoie de in
tervenția Consiliului agricol raio
nal pentru a se face acest lucru. 
Cu superficialitate s-a privit apoi 
și problema asigurării manualelor 
și a materialelor necesare bunei 
desfășurări a cursurilor.

E timpul ca la Drîmbar să se 
treacă mai concret la fapte, asi- 
gurîndu-se astfel colectiviștilor 
din cele două cercuri agrotehnice 
din Drîmbar și Hăpria, condiții 
optime de învățătură.

In clișeu: Asnect din „Ursuleții 
veseli", piesă prezentată cu mult 
succes de colectivul Teatrului de. 
păpuși „Prichindelul" din Alba Iulia.

treprinderi mari, dintre care 100 
de întreprinderi ale industriei 
chimice, în special în estul țării — 
în Siberia și Kazahstan. Uzina me
talurgică din vestul Siberiei a în
ceput recent să producă cocs. Anul 
acesta au fost stăvilite apele Eni- 
seiului pe care se construiesc cele 
mai mari hidrocentrale din lume. 
In întreaga țară se construiesc pu
ternice termocentrale. Diferite între
prinderi chimice, întreprinderi ale 
industriei ușoare și alimentare in
tră în funcțiune una după alta.

Toate acestea urmăresc același 
obiectiv —• ridicarea nivelului de 
viață în U.R.S.S. In afară de sa
larii, oamenii muncii beneficiază de 
importante avantaje din fondurile 
sociale de consum — asigurări so
ciale, diverse alocații, pensii, burse, 
concedii plătite, învățămînt și asis
tență medicală gratuită.

In 1961, fondurile sociale de con
sum s-au cifrat la 26,4 miliarde ru
ble (de două ori mai mult decît în 
1952), jar în 1962 la 28,4 miliarde 
ruble. Datorită creșterii productivi
tății muncii și a fondurilor sociale 
de consum, veniturile reale ale mun
citorilor și funcționarilor au crescut 
în 1962 în medie cu 2 la sută. U- 
niunea Sovietică ocupă primul loc 
în lume în ce privește ritmul și am
ploarea construcției de locuințe.

(AGERPRES)

Cum v-ați pregătit pentru iernarea animalelor?

?*lai sihî inta multe de iacul
Asigurarea unor adăposturi co

respunzătoare, îngrijirea și furaja
rea cît mai judicioasă a animalelor, 
sînt probleme ce preocupă în pe
rioada de față fiecare consiliu de 
conducre ale gospodăriilor colecti
ve. Multe gospodării colective din 

; raionul nostru au obținut rezultate 
bune în această direcție. Furajele 
necesare hrănirii animalelor pentru 
perioada de iarnă au fost asigurate, 
construcțiile zootehnice destinate 

! bunei adăpostiri a animalelor sînt 
în majoritate terminate și date în 
folosință, iar altele în curs de ter
minare.

Analizînd felul cum s-au pregătit 
colectiviștii din Galtiu, de pildă, 
pentru iernarea animalelor, se poa
te spune că și la această unitate a- 
gricolă socialistă, consiliul de con
ducere și cadrele de specialitate 
s-au preocupat și se preocupă și 
în prezent de îndeplinirea sarcini
lor încredințate în această direcție. 
Și paralel cu sporirea efectivelor 
de animale au luat din timp o se
rie de măsuri în vederea asigurării 
unei puternice baze furajere în sor
timente variate și de calitate. Ast
fel, gospodăria colectivă din Gal- 
tiu dispune în prezent de peste 290 
tone de trifoi, lucernă și alte fi
broase, de 390 tone grosiere, 590 
tone siloz, 34 tone concentrate și 
alte însemnate cantități de paie 
de grîu necesare pentru așternutul 
animalelor. Pentru folosirea cît mai 
judicioasă a furajelor s-au întoc
mit rații precise pentru fiecare spe
cie de animale, în raport cu greu
tatea și productivitatea fiecăruia. 
De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru a nu se face risipă de fu
raje, organizînd echipe speciale 
care să vegheze la pregătirea și res
pectarea rațiilor stabilite, la servi
rea în întregime a acestor rații a- 
nimalelor la ore fixe. Tot pentru a 
se economisi încă de pe acum o 

' parte din furaje, în aceste zile, cît

------------------------------ co

Dili scrisorile sosite la redacție
Brigada științifică 

zootehnică la Totoi
După ce în urmă cu o săptămînă, 

brigada științifică pe teme zooteh
nice s-a declasat în mijlocul colec
tiviștilor din Oiejdea, duminica 
trecută brigada științifică compusă 
din medicii veterinari Tat Ladislau, 
Andrei Voichița, Dăian Nicolae și 
inginerul agronom Gherbea Renius 
a răspuns invitației colectiviștilor 
din Totoi.

In așteptarea brigăzii la căminul 
cultural s-au strîns peste 200 de 
colectiviști. Și pe temele, întreține
rea tineretului bovin, sporirea pro
ducției de lapte, cele mai rentabile 
rase de porci, hrănirea rațională a 
animalelor în perioada de iarnă și 
altele, membrii brigăzii au purtat 
vii discuții cu colectiviștii, fiecare 
întrebare fiind însoțită de răspun
suri bine documentate.

In continuare, colectiviștilor li 
s-a prezentat un program artistic 
susținut de către formația artistică 
a căminului cultural și elevii școlii 
din satul Totoi.

V. PARASCHIV

Ziarul la timp in posesia abonaților
Cei 140 colectiviști din Cric.au a- 

bonați la ziarul „Steaua roșie", aș
teaptă, săptămînă de săptămînă, cu 
nerăbdare și mult interes fiecare 
număr al ziarului. Și, dacă pînă nu 
de mult ziarul a ajuns la timp în 
mîinile abenaților, nu același lu
cru s-a petrecut și cu numărul din 
1 noiembrie 1963, de la .a cărui a- 
pariție au trecut aproape patru zi

timpul mai permite, animalele sînt 
scoase la păscut pe terenuri pe care 
sînt încă diferite ierburi. In scopul 
folosirii în întregime a cocenilor de 
porumb de către animale, se vor 
lua măsuri ca înainte de servire, a- 
ceștia să fie tocați și pregătiți.

Dacă în ce privește asigurarea 
furajelor necesare și folosirea eco
nomicoasă a acestora au fost luate 
o serie de măsuri bune, apoi în ce 
privește buna adăpostire a anima
lelor, mai sînt încă multe de făcut. 
Aceasta se poate vedea clar de fe
lul cum stau lucrurile în prezent. 
In momentul de față gospodăria 
are asigurate adăposturi pentru 300 
capete taurine. Dar cum această 
gospodărie dispune în prezent de 
un număr total de 375 capete tau
rine și cum la sfîrșitul anului nu
mărul de taurine va ajunge la 435 
capete, adăposturile existente sînt 
insuficiente. Este drept că anima
lele care nu au încăput în graj
duri, nu au fost lăsate nici pînă a- 
cum sub' cerul liber, ci au fost adă
postite în diferite șoproane, care 
au corespuns în perioada de vară. 
Dar în prezent cînd timpul se ră
cește. tot mai mult, șoproanele sînt 
necorespunzătoare. Consiliul de 
conducere al gospodăriei colective 
din Galtiu a luat unele măsuri pen
tru construirea unui grajd pentru 
tineretul taurin, dar lucrările au 
fost amînate de pe o zi pe alta. A- 
cum lucrările de zidărie la noul 
gra jd sînt pe terminate, dar lipseș
te încă și în prezent o parte din ma
terialul lemnos pentru acoperirea 
grajdului. Pentru procurarea de ur
gență a acestor materiale este ne
cesar ca consiliul de conducere de 
aici (președinte tov. Barbu Ioan) 
să ia toate măsurile și să fie în 
același timp ajutat mai concret și 
de către organele Consiliului agri
col raional, deoarece numai așa 
se va putea termina această cort- 
strucție atît de necesară adăposti- 
rii animalelor. E necesar să fie 
llrase învățămintele necesare din 
iarna anului trecut cînd la această 
unitate, tot din lipsă de grajduri, o 
parte din tineretul taurin a fost a- 
dăpostit necorespunzător în frig 
și în întuneric. Această tendință ce 
dăinuie și în prezent la Galtiu de 
a adăpost: o parte din animale în 
perioada de iarnă la diferiți colecti
viști, trebuie combătută cu toată 
tăria, deoarece duce la o mare ri
sipă de furaje, îngreunează mult 
îngrijirea și supravegherea anima
lelor și duce la scăderea producti
vității acestora.

Este, de <Worîa fiecărui membru 
din consiliul de conducere, a fie
cărui colectivist să depună toate 
forțele pentru terminarea în timpi- ~ 
cel mai scurt a noului grajd, asi'-- 
gurînd în acest fel pe lîngă furaje 
și condiții bune de adăpostirea a- 
nimalelor proprietate obștească.

le, dar ziarul tot n-a ajuns la Cri- 
cău.

Nemulțumiți de această situație 
am sesizat faptul Oficiului P.T.T.R. 
Ighiu. Dar chiar și după aceasta a 
mai trecut încă o zi și ziarul tot n-a 
ajuns în comuna noastră.

Față de acest fel defectuos de a 
munci, fie că vina este a tovarăși
lor de la Oficiul P.T.T.R. Ighiu, fie 
că este a tovarășilor de la Secția 
de difuzare a presei Alba, noi abo- 
nații ziarului „Steaua roșie" din 
comuna Cricău am dori să se ia 
măsurile corespunzătoare pentru ca 
ziarul să ne sosească în viitor la 
timp.

Un grup de abonați ai ziarului 
„Steaua roșie"

Mai multă grijă 
față de starea localului
Fiind bine aprovizionat magazi

nul Nr. 26 din str. Tudor Vladimi- 
resett din oraș satisface într-o mă
sură tot mai mare cerințele consu
matorilor. Numai că aspectul inte
rior al acestui magazin nu mai co
respunde din punct de vedere i- 
gienic. De ani de zile el n-a mai 
fost reparat și spoit, și arată mai 
degrabă ca o magazie neîngrijită. 
Deși s-au făcut sesizări și s au în
cheiat vreo 4-5 procese-verbale de 
cjîre organele pentru controlul i- 
gienei repararea localului a maga
zinului se amînă nejustificat.

Este timpul ca tovarășii din con
ducerea O.C.L. Comerț mixt Alba 
Iulia :>â nu mai trateze cu nepăsare 
această problemă.

S1M1O.N LUPU, Alba Iulia

Cric.au
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Calitatea-rod al activității comuniștilor In centrul dezbaterilor — viata internă de partid
Cu un an în urmă în adunarea 

generală de dare de seamă și a- 
legeri a organizației de partid de 
la fabrica „Ardeleana", comuniștii 
au dezbătut și criticat pe bună 
dreptate lipsa de preocupare pen
tru continua îmbunătățire a calită
ții produselor. Și într-adevăr, ca 
urmare a slabei munci politice des
fășurate în rîndul colectivului, de 
la rampa de recepție a calității au 
scăpat produse necorespunzătoare, 
-care apoi au fost respinse de be
neficiar. Comuniștii au cerut atun
ci ca biroul organizației de bază 
să-și concentreze mai mult aten
ția asupra desfășurării muncii poli
tice, ca ea să sprijine activ îmbu
nătățirea calității, mobilizînd fie
care membru și candidat de partid, 
întregul colectiv să facă din marca 
'fabricii o chestiune de prestigiu.

Zilele trecute la fabrica „Ar
deleana" a avut loc adunarea ge
nerală de dare de seamă șl alegeri. 
Darea de seamă și discuțiile purta
te au scos în evidentă fapte cu care 
organizația de partid. întregul co
lectiv se poate mîndri. Sarcinile de 
producție pe 9 luni au fost realiza
te la toți indicatorii. Prin folosirea 
judicioasă a materialelor s-au eco
nomisit peste 277.000 dm.p. piele 
și 3.000 kg talpă, din care se pot 
confecționa peste 8.100 perechi ghe
te bărbătești. Paralel cu munca în 
vederea realizării sarcinilor de pro
ducție, biroul organizației de bază 
a îndreptat conținutul muncii poli
tice spre realizarea hotărîrii adop
tate la ultimele alegeri — de a da 
■populației numai produse de bună 
calitate. Și această sarcină a fost 
înfăptuită întocmai. Produsele fa
bricii sînt acum unanim apreciate 
și cerute peste tot în țară.

Pentru obținerea acestor rezulta
te organizația de partid a militat 

«permanent. In cadrul adunărilor au 
fost analizate cu răspundere o sea
mă de probleme care concură di
rect la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului de 
«Ost al produselor. Astfel în adu
nările organizației de partid s-a a- 
nalizat activitatea desfășurată de 
■comuniști pentru îmbunătățirea ca
lității produse’or, au fost îndrumați 
comitetul sindicatului si conducerea 
•să acorde o atenție mai mare orga
nizării cursurilor de ridicarea califi
cării cadrelor. Este o mîndrie a colec
tivului de aici că în acest an nu au 
fost cazuri de refuzuri din par
tea beneficiarului. Și așa după 
cum a reieșit din darea de seamă 
membrii și candidatii de partid au 
fost în primele rînduri ale luatei 
pentru calitate. Comuniști ca Mol
dovan Ana, Scheau Paraschiva, 
Hațegan loan II, Dreghici Ioan, Biroul organizației de bază de la fabrica „Ardeleana" la prima ședință.

Întărirea economiso-organizatorkă a S X0. 
în atenția adunării

Zilele trecute a avut loc adunarea 
pentru dare de seamă și alegeri 
în organizația de bază din gospo
dăria agricolă colectivă din satul 
Henig.

Darea de seamă și discuțiile au 
scos în evidență rezultatele bune 
obținute în întărirea acestei gospo
dării. Succesele obținute sînt ur
marea firească a creșterii rolului 
conducător al organizației do bază 
în viața gospodăriei, creșterii ca
pacității ei de mobilizare a colecti
viștilor la înfăptuirea sarcinilor 
■trasate de partid.

Biroul organizației de bază și 
consiliul de conducere au acordat 
o marc atenție în primul rînd orga
nizării muncii în gospodăria colec
tivă, antrenării tuturor colectiviști
lor în vederea întăririi economico- 
■organizatorice a gospodăriei. In 
acest scop comuniștii au mobilizat 
colectiviștii la o mai bună valorifi
care a pămîntului.

Exercitînd controlul de partid 
mai sistematic asupra activității 
consiliului de conducere, organiza
ția de bază a urmărit în .permanen
ță felul cum se înfăptuiesc preve
derile planului de producție pre
cum și celelalte sarcini privind în
tărirea economico-orgauizatorică a 
gospodăriei agricole colective. In 
cadrul unor adunări de partid, pre
ședintele gospodăriei, tov. Nicoary 
Roman a prezentat rapoarte despre 
mersul treburilor în gospodărie.

Acestea au determinat efectuarea 
lucrărilor la un nivel agrotehnic 
superior celui din anii trecuți și cu 
toate că anul acesta a fost un 
an secetos, iar fertilitatea unor te- 
rsnnri scăzută, s-au obținut pro

Solomon Viorica, Bucur Elena. 
Giurgiu Rozalia, Pîfu Maria, Țopăi 
Stela, Marcu loan și multi alții nu 
numai că au luptat necbosiți pen
tru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, dar au desfășurat o bătălie 
susținută și pentru calitatea pro
duselor.

Adunarea comuniștilor de la fa
brica „Ardeleana" a analizat cu 
răspundere și unele lipsuri mani
festate din partea biroului organi
zației de bază, a unor membri de 
partid.

In cadrul fabricii noastre — a 
arătat comunistul Onică Gheorghe 
— s-au făcut multe lucruri frumoa
se. Vreau să arăt însă că introdu
cerea tehnicii noi nu s-a bucurat de 
toată atenția. Din 74 propuneri de 
inovații au fost acceptate abia 7. 
Propun ca biroul organizației de 
bază să încredințeze această pro
blemă spre a fi studiată din nou. 
De asemenea se cer luate măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii la 
sectorul mecanic șef.

Alți comuniști ca Stanciu Lucre
tia și Cîmpean Teodor au vor
bit de continua ridicare a califi
cării muncitorilor, propunînd orga
nizarea de cursuri de calificare și 
ridicarea calificării astfel ca și pe 
viitor să se realizeze produse de 
calitate tot mai bună. De aseme
nea în cadrul discuțiilor cît și în 
darea de seamă au fost scoase în 
evidență unele aspecte din care s-a 
desprins că unii membrii de partid 
ca Ferențiu Dumitru Lidian Ma
tei, Ferenczi Gheza, Hațegan Ște
fan și alții nu dau dovadă de răs
pundere în îndeplinirea sarcinilor.

In cadrul hotărîrii adoptate s-au 
stabilit măsuri pentru lichidarea a- 
cestor lipsuri, pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii politice de masă.

ducții medii sporite la hectar față 
de anul trecut

lit lupta pentru obținerea de nro- 
ducții sporite la hectar s-au situat 
comuniștii, evidențiirrdu-se brigada 
La condusă de tov. Cozi Nicolae, 
iar din cadrul brigăzii tovarășii A- 
vram Alexandru, Avram Ioan-Per- 
pelea, Dreghici loan, Sas Ioan- 
Clanț, Muntean Gogu și alții.

Dezbaterile în adunare au scos 
in evidență faptul că organizația 
de partid s-a preocupat de dezvol
tarea uneia din principalele ramuri 
de producție aducătoare de mari 
venituri — zootehnia.

La început gospodăria avea cî- 
teva animale. Acum sectorul zoo
tehnic e în continuă dezvoltare și 
numără 290 bovine, .283 porcine, 
339 ovine și un număr însemnat de 
păsări..

I.h propunerea biroului organi
zației de baza consiliul de condu
cere a repartizat să lucreze în sec
torul zootehnic colectiviști cu ex
periență între care membfii . de 
nartid Arion Alexandru, Nicoară 
Vasile, Avram loan-Chia, Sas 
Gheorghe și alții.

Pentru a asigura, condiții tot mai 
bune pentru adăppstirea animale
lor, -se acordă o atenție, deosebită 
construcțiilor. Astfel s-â pavat graj
dul de vaci construit anul trecut, 
se află în construcție , încă un 
grajd de ■ 100 capete, s-a construit 
o maternitate de scroafe, etc.

Organizația de bază ș-ă preocu
pat, cu mai multă atenție/pentru, a- 
sigurarea unei puternice baze fu
rajera și îndeosebi a furajelor în- 
s dozate. ,

Manca politico-organizatorică des

a
discuții au luat cuvîntul 
răși.

Secretarul organizației de bază 
prezentat darea de seamă. La 

17 tova- 
Fiecare a discutat cu răspun

dere despre felul cum a muncit 
pentru întărirea gospodăriei colec
tive, pentru consolidarea și. dezvol
tarea succeselor obținute. Tov. 
Jurca Epifan în discuții s-a referit 
la felul cum se muncește în secto
rul zootehnic, ce rezultate au ob
ținut comuniștii de aici și ce ar mai 
trebui de făcut pentru a se obține 
rezultate și mai bune. Tov. Miclea 
Ioan și Nistor Florian s-au referit 
în cuvîntul lor la realizările obți
nute de brigăzile din care fac par
te, în ce privește creșterea produc
ției la hectar. Au fost scoase în e- 
vidență succesele colectiviști
lor în acest an, sub conduce
rea organizației de bază, pe dru
mul întăririi economice a gospodă
riei colective. Ș-a arătat, de pildă, 
că s-au obținut recolte bogate la 
grîu, porumb și la celelalte culturi.

Sectorul zootehnic în anul a- 
cesta s-a dezvoltat și dacă la înce
putul anului 1963, gospodăria dis
punea de 156 bovine, 
389 oi, astăzi are în proprietatea 
obștească 283 bovine, 
și 1.000 ovine. Veniturile realizate 
de gospodăria colectivă prin munca 
harnică a colectiviștilor a făcut să 
crească valoarea zilei-muncă și 
cîștigul colectiviștilor. Și toate a- 
ceste probleme s-au discutat cu sa
tisfacție și mîndrie de cei prezenți 
în adunarea generală pentru dare 
de seamă și alegeri a organizației 
de bază din gospodăria agricolă 
colectivă Bucerdea Vinoasă.

Este important că fiecare din cei 
ce au luat cuvîntul la ' discuții a 

48 porcine,

151 porcine

fășurată de comuniști și strădania 
celorlalți colectiviști au dat roade. 
Numai din produsele vegetale gos
podăria a realizat venituri în va
loare de peste 180.000 lei, iar din 
sectorul zootehnic peste 136.000 lei.

Din darea de seamă și discuții a 
reieșit că succesele obținute se da- 
toresc faptului că organizația de 
bază și-a îmbunătățit continuu ac
tivitatea politico-organizatorțcă, a 
desfășurat o mai vie muncă politică 
de masă.

Biroul organizației de bază s-a 
îngrijit în permanență de întărirea 
rîndurilor organizației de bază prin 
primirea de noi candidați si mem
bri de partid. Astfel au fost primiți 
de la ultimele alegeri 18 membri și 
32 candidați de partid dintre colec
tiviștii cei mai buni.

Dezbaterile din adunarea dedare 
de seamă și alegeri au fost pătrun
se de un înalt spirit combativ, de 
dorința fermă a comuniștilor de a 
obține succese și mai deosebite.

Vorbind despre succesele obținute 
tovarășii Sasu Gheorghe, Cozi Ni
colae, Sasu Augustin, Albu Nico
lae, Dusa Viorica, Avram Gheor
ghe, Muntean loan, Ganga Gheor
ghe, Dăian loan și multi alții, au 
etițieat totodată biroul organiza
ției de bază și consiliul de condu
cere pentru că nu întotdeauna au 
muncit cu perseverență pentru a 
j ia măsurile cele mai eficace în ve
dere? întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriei agricole co
lective.

Spiritul dc răspundere cu care 
au fost dezbătute problemele în a- 
dunarea generală este o garanție 
că membrii și candidați! de partid 
sînt hotSrîțî să muncească și mai 
bine pentru mobilizarea tuturor co
lectiviștilor la, întărirea și înflorirea 
continuă a gospodăriei colective. 

scos în evidență activitatea politi
că desfășurată de organizația de 
bază în rîndul colectiviștilor și fe
lul cum ea i-a mobilizat la îndepli
nirea sarcinilor economice. In ace
lași timp a existat din partea bi
roului organizației de bază o preo
cupare permanentă pentru continua 
mtărire a «vieții interne de partid, 
lucru dezbătut în cadrul adunării 
pentru dare de seamă și alegeri.

Dacă brigada a V-a a fost de
clarată fruntașă pe gospodărie —a 
spus tov. Miclea loan — aceasta 
se datoreste activității politice des
fășurată de grupa de partid din 
brigadă sub îndrumarea biroului 
organizației de bază, pentru mobi
lizarea tuturor colectiviștilor la 
muncă.

Tov. Muncuș Nicolae referindu- 
s° la munca politică din brigada a 
IlI-a a criticat biroul organizației 
de bază pentru faptul că aici acti
vitatea grupei de oartid a fost 
slabă din care cauză și rezultatele 
obținute de brinadă nu sînt pe mă
sură posibilităților.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, adunările generale 
ale organizației de bază au fost

Bilanțul iwmM este Begat
Recent, în organizația de partid 

din gosoodăria agricolă de stat 
Alba Iulia a avut loc adunarea de 
dare de seamă și alegeri. Darea de 
seamă a prezentat aspectele cele 
mai importante ale muncii, scoțîn- 
du-se în evidență felul cum, sub 
îndrumarea biroului organizației de 
partid comuniștii, întregul colectiv, 
s-au străduit să îndeplinească și să 
depășească sarcinile de plan în 
fiecare sector de producție.

Un loc important în darea de 
seamă l-a ocupat munca politică 
desfășurată de organizația de bază 
pentru sporirea producției la hec- 
-r ia t'iTe culturile vegetale, creș

terea producției de carne și lapte, 
asigurarea bazei furajere necesare, 
folosirea la maximum a capacității 
de lucru a tractoarelor și mașinilor 
agricole și executarea .lucrărilor a- 
nricole Ia timp și la "n înalt nivel 
agrotehnic. In centrul atenției or
ganizației de bază a stat apoi mun
ca de educare a muncitorilor, creș
terea nivelului politic și ideologic a 
fiecărui lucrător din cadrul gospo
dăriei agricole de stat. Analizele fă
cute și măsurile luate de-a reparti
za comuniști în locurile de produc
ție cheie au dus la obținerea de re
zultate frumoase. Astfel printr-o 
bună fertilizare a solului și efec
tuarea la timpul optim a lucrărilor 
de însămînțări și întreținere, gos
podăria a obținut la cultura porum
bului cu 244 kg mai mult decît pro
ducția planificată la ha, iar brigada 
din Berghin a realizat cu 780 kg 
porumb boabe la hectar peste plan.

© proftlentâ căreia I s-a acordat 
prea palma atenție

.Membrii și candidați! de partid 
din G.A.C. Stremț, întruniți în a- 
dunarea generală pentru dare de 
seamă și alegeri, au ascultat da
rea de seamă a biroului cu privire 
la activitatea politică și economică 
desfășurată în cadrul gospodăriei 
de la ultimele alegeri și pînă în 
prezent.

In darea de seamă, biroul orga
nizației de bază a scos în evidență 
că s-a ocupat de îndeplinirea sar
cinilor ce i-au stat în față ca, pri
mirea de candidați de partid, ți
nerea cu regularitate a adunărilor 
organizației de bază, organizarea 
învățămîntului de partid.

Ocupîndu-se de problemele eco
nomice ale gospodăriei colective, 
în darea de seamă se arată, pe lin
gă unele rezultate îmbucurătoare 
și o seamă de lipsuri. Astfel, între
ținerea culturilor nu s-a făcut la 
timp, fructele nu s-au cules la tim
pul optim din care cauză s-au pro
dus pagube, construcțiile zootehni
ce planificate nu au fost terminate 
nici pînă în prezent. Biroul orga
nizației de bază caută sa jus
tifice neîndeplinirea acestor sar
cini prin anumite cauze „obiective" 
cum ar fi condițiile naturale, 
secetă. Sînt și acestea adevărate. 
Dar nu sînt hotărîtoare. Faotul că 
fructele nu au fost culese cînd au 
fost coapte, că floarea-soarelui n-a 
fost recoltată la timp din care cau
ză s-a scuturat și pierdut o însem
nată cantitate nu sînt cîtuși de pu
țin cauze obiective. 

binfe pregătite, membrii de partid 
au participat activ la dezbaterea 
problemelor puse în discuție, a fost 
organizată munca pentru îndeplini
rea hotărîrilor adoptate. Membrii de 
partid Marian Amos, Teodorescu 
Maria. Benician Onisim, Beni- 
cian Traian și mulți alții iau parte 
activă la dezbaterea problemelor în 
cadrul adunărilor generale ale or
ganizației de bază, luptă pentru în
deplinirea hotărîrilor. Cei 30 de a- 
nitatori ai organizației de bază 
printre care tovarășii Pop Emilian, 
Miron Traian, Trirta Ilie și al+iț sînt 
în primele rînduri la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața organiza
ției de bază.

Organizația de bază din gospo
dăria agricolă colectivă Bucerdea 
Vinoasă a crescut și din punct de 
vedere numeric. In rîndul candida- 
ților de partid au fost primiți în 
perioada raportată 22 tovarăși din 
rîndul colectiviștilor fruntași.

Activitatea pe care o desfășoară 
organizația de bază pentru conti
nua întărire a vieții interne de 
partid, constituie chezășia obținerii 
de noi succese pe linia întăririi e- 
conomice a gospodăriei colective.

De asemenea producția de struguri 
planificată la hectar a fost depășită, 
iar brigada din Țelna a obținut cu 
500 kg struguri la hectar peste plan. 
Rezultate frumoase au fost obținute 
și în sectorul zootehnic, planul de 
producție fiind realizat în propor
ție de 10! la sută. Ca o lipsă trebu
ie arătat faptul că în ce privește 
prețul de cost la producția Me car
ne și lapte, acesta a fost depășit 
din cauza neasigurării suficiente cu 
furaje de bună calitate, fiind nevoie 
de suplimentarea rațiilor. Nici pla
nul de producție pe gospodăria de 
stat n-a fost realizat decît în pro
cent de 99 la sută. Planul de 
cheltuieli a fost realizat în propor
ție de 96 la sută, realizîndu-se 
'25.000 lei beneficii peste plan.

Participanțiî la adunare au apre
ciat că biroul organizației de bază 
a îndrumat cu competență întreaga 
activitate legată ! de sporirea pro
ducției agricole, a reușit să-și ri
dice rolul său de conducător în 
munca politică și economică. La 
discuții comuniștii au participat în 
număr mare și au dezbătut cu pri
cepere cele mai importante proble
me. In cuvîntul lor comuniștii lan- 
ciuc Alexei, Crîntea Gheorghe, 
Balaur Nicolae, Matei Virgil și alții 
s-au referit la grija permanentă ce 
o manifestă organizația de bază în 
fiecare brigadă și sector de produc
ție pentru îndeplinirea planului de 
producție. S-a arătat că organiza
ția de partid s-a întărit în această 
perioadă prin primirea în partid a

(Continuare în pag. 4-a)

Cauza adevărată a rămînerii în 
urmă în ceea ce privește îndeplini
rea planului în cadrul gospodăriei 
colective o constituie slaba muncă 
politică pe care a desfășurat-o or
ganizația de bază în rîndul colec
tiviștilor în vederea mobilizării a- 
cestora la executarea lucrărilor a- 
gricole la timp și de cea mai bună 
calitate.

De fapt în darea de seamă a bi
roului organizației de bază, pro
blemele muncii politice sînt tratate 
la general ceea ce denotă că și în 
viața practică s-a făcut la fel.

Biroul organizației de bază nu 
s-a ocupat de educarea politică a 
comuniștilor, nu s-a sesizat de fap
tul că chiar unii membrii de partid 
nu sînt exemplu demn de urmat în 
ceia ce privește participarea la 
muncă în cadrul gospodăriei co
lective, nu a luat măsuri pentru li
chidarea acestor lipsuri. Aceasta a 
avut urmări negative asupra înde
plinirii sarcinilor economice. Chiar 
si în campania agricolă din toam
nă aceasta gospodăria colectivă 
este rămasă în urmă cu executarea 
lucrărilor, atît agricole cît și a con
strucțiilor zootehnice.

Lichidarea rămînerii în urmă în 
ce privește executarea lucrărilor 
din cadrul gospodăriei colective 
este, posibilă numai printr-o muncă 
politică larg desfășurată în rîndul 
colectiviștilor, muncă ce trebuie or
ganizată și condusă de. biroul or
ganizației de bază.
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Cărbune care arde de mai multe mii de ani 1 u C1 f e r ! n ij l
Bazinul de cărbune cocsificabil 

de la Fan-Iagnob, care arde din 
timpuri imemoriale, urmează 
fie dat în exploatare.

El este situat în regiunea mun
toasă și greu accesibilă a Pamirului 
de vest. După cum menționează 
scrierile arabe, incendiul a izbuc
nit înainte de secolul' al X-lea. Ac
tualmente, vîrful muntelui Kuhi- 
Malek, unde focul este cel mai pu
ternic, s-a transformat într-o gră
madă 
cată,

să

de pietre de culoare brun-roș- 
care emană fum și gaze. Pie-

trele sînt atît de fierbinți, îneît da
că arunci peste eîe o hîrtie aceasta 
se aprinde instantaneu. Ciobanii 
își fierb pe ele ceaiul și își frig car
nea.

Specialiștii tadjici, care studiază 
bazinul, au ajuns la concluzia că 
acest cărbune este de o calitate ex
celentă: rezervele sînt evaluate la 
circa două miliarde tone. Incen
diul nu a atins 18 vine cărbune de 
10 metri grosime, care nu sînt prea 
adînci și pot fi exploatate la supra
față.

Un nou antispasmodic
cea mai mare fabrică ungară

„Chinoin"
La

de produse farmaceutice
s-a creat după doi ani de experien
țe un nou medicament antispasmo
dic care calmează durerile în țesu
tul muscular neted. El dă rezultate 
excelente, mult mai bune decît toa
te medicamentele de acest fel cu
noscute pînă acum. Noul preparat 
a fost denumit No-Spa și este al 
treilea de acest gen, după papave- 
rină și perfarină. Acțiunea noului 
medicament este de două ori mai

puternică decît a nanaverinei și 
un efect mult mai îndelungat, 
este deosebit de eficient în crizele 
de stomac și rinichi.

No-Spa calmează durerile puter
nice și înlocuiește morfina și alte 
stupefiante la care există primejdia 
obișnuinței, deoarece No-Spa cal
mează 1 durerile în orice țesut muș- 
chiular neted, el poate fi folosit și 
la calmarea durerilor provocate de 
ulcer gastric și duodenal, precum 
și în cazurile de stenoză coronară.

cu 
Ei

Luciferinul este substanța care 
produce „lumina rece" cu care este 
înzestrat, de pildă, licuriciul și, îm
preună cu acest gîndac, o serie de 
animale marine (meduze, pești), 
cît și ciuperci sau materiale lem
noase intrate în putrefacție etc. Un 
grup de cercetători japonezi de la 
'nstituhd medical IKEIN din To
kio, sub conducerea dr. Yata Ha- 
ned, a reușit să obțină pentru pri
ma dată luciferin pur. Pentru a 
obține acest rezultat au fost pre
lucrați mai bine de 4.000 de pești 
din varietatea numită în Japonia 
.Ținme modok" (pești care trăiesc 
în Pacificul de sud).

Datorită rezultatelor obținute de 
«ascrJ: Jc știință japonezi se poa
te studia în condiții bune „lumina 
rece" produsă de ființe sau plante 
și care este cea mai economicoasă 
dintre toate.

LUBRIFIERE fAră ulei
Cercetările . spațiale au contribuit 

la o nouă descoperire tehnologică 
care ar putea revoluționa mașinile 
„terestre". Este vorba de un sis
tem de lubrifiere care nu folosește 
nici un fel de ulei sau materie gra
să, nicT un ingredient. In noul sis
tem, materialul din care se con
struiesc rulmenții și angrenajele 
este el însuși lubrifiant și produce 
în mod continuu o peliculă subțire 
între suprafețele care se află în 
contact.

Acest material este un aliaj de 
argint și cupru în masa căruia sînt 
scufundate minuscule bucăți de di- 
selenide de tungsten solid, care plu
tesc în permanență la suprafața 
pieselor. Metalul conține, de altfel, 
slabe cantități de material plastic 
care favorizează formația peliculei 
de lubrifiere.

Acest sistem se și află în curs de 
instalare în simulatoarele unde se 
procedează la 
spațiale.

încercarea rachetelor

Trei lămpi care ar putea
Tehnicienii sovietici au experi

mentat recent o nouă lampă de 
foarte mare putere (300 kW) for
mată dintr-un tub lung de sticlă 
umplut cu plasma de xenon în care 
circulă curentul. Intensitatea lumi
noasă a unei astfel de lămpi este

lumina un oraș modern
și puterea lor poate 
Ia 500 și chiar 1.000

de 15X106 cd 
fi sporită pînă 
kW.

Se apreciază că trei sau patru 
lămpi de acest tip plasate la o mare 

l a 
mo-

înălțime ar fi suficiente pentru 
lumina perfect un mare oraș i 
dern.

Continentul australian se mișcă
Australia era situată aproape 
xact pe polul magnetic. De atunci 
se pare că continentul se „mișcă" 
în permanență cu o viteză de circa 
5 cm anual. Deplasarea continen
tului se face dinspre Oceanul A- 
tlantic spre Oceanul Pacific.

Bizuindu-se pe metode magneti
ce moderne, cercetătorii australieni 
Irving, Robertson și Scott, de la 
universitatea din Canberra, au sta
bilit că în ultimii o sută milioane 
de ani Continentul Australian s-a 
deplasat cu 5.500 km. La începutul 
acestei perioade, susțin cercetătorii,

e-

Cei mai multi urmași îi lasă 
ciupercile. Există varietăți de ciu
perci care produc cîte șapte tri
lioane de spori.

Melcul vulgar de grădină se 
poate lăuda că are cei mai multi 
dinți. Numărul lor este de 14.175.

Floarea cea mai aromată este 
cactusul american. Mirosul ei 
simte la o 
metru.

Recordul 
în înălțime 
antilopă sud-africană. 
mal, care nu cîntăreste decît 10 
kg și nu trece în înălțime de un 
metru, poate sări cu ușurință o 
stîncă de 7 metri.

Prima zi a anului nou este o 
dată extrem de nestabilă la es
chimoși. Ea depinde de căderea 
primei zăpezi.

Strada cea mai largă din lume 
se află în Brasilia, noua capitală 
a Braz’liei. Ea este lungă de 2,5 
kilometri și Iată de 280 metri.

Indianul Masadia Din din Bom
bay, este posesorul celor 
lungi 
soară 
barbă
Hans 
metri.

Cea 
a fost 
înainte de era noastră.

se
distanță de un kilo-

mondial de săritură 
este deținut de mica 

Acest ani-

mustăți din 
1,80 metri.

aparține 
Lanoset și

mai 
lume. Ele mă- 
Cea mai lungă 

norvegianului 
măsoară 3,30

rețetă medicalămai v.che
scrisă cu vre-o 1.600 de ani

Muncind cu însuflețire și răspun
dere, ' lucrătorii cooperativei de 
Consum Benic. îndrumați îndea
proape de organizațiile de partid, 
au obținut în trimestrul III a.c. re
zultate care au ridicat cooperativa 
în fruntea celorlalte cooperative din 
raion.

Astfel, planul desfacerii cu amă
nuntul pe trimestrul III a fost în
deplinit în proporție de 105 la sută, 
realizîndu-se desfacerea unui vo
lum de mărfuri de 1.947.000 față 
de 1.840.000 lei sarcină de plan.

Realizări frumoase s-au înregis
trat și în. munca de achiziții, sector 
în care planul a fost îndeplinit în 
proporție de 111 la sută. De ase
menea planul de încasare a fondu
lui social subscris a fost realizat 
în proporție de 106 la sută, iar cel 
de mărire a numărului de membrii 
cooperatori cu 143 la sută.

Gospodărind cu simț de răspun

dere avutul obștesc încredințat, coo
perativa a realizat un indice de 
rentabilitate de 3,68 Ia sută față 
de 2,65 la sută planificat. Ca 
Urmare a creșterii rentabilității șȚ 
reducerii cheltuielilor de circulație 
cu 0,51 la sută sub nivelul planifi
cat s-a realizat numai în trimestrul 
III o economie de peste 9.500 lei.

La aceste frumoase realizări o 
contribuție de seamă au adus-o tov. 
Nistor Vasile, gestionar la magazi
nul din Intregalde, Ionuț Gheorghe 
Galda de Sus. Preia Ionuț, Benic, 
Toderici Simion, Cetea, Mocan» 
Gherasim, Galda de Jos, care lună' 
de lună și-au depășit sarcinile de 
plan.

Pentru rezultatele obținute, uni
tatea a fost declarată cooperativă 
fruntașă pe raion pe trimestrul' 
III a.c.

Coresp. HRISTACHE CAPRA
--------- ♦♦----------

Bilanțul muncii este bogat
(Urmare din pag. 3-a)

9 membri de partid și 8 candidați 
de partid. Biroul organizației tre
buie să se preocupe în viitor mai 
mult de educarea noilor membri și 
candidați de partid. Alți tovarăși 
care au luat cuvîntul la discuții au 
arătat că nu în suficientă măsură 
au fost antrenați în munca politică 
a organizației de bază agitatorii și 
tovarășii din activul fără de partid. 
Gazeta de nerete nu s-a ocupat în
totdeauna de problemele principale 
ale muncii organizației de bază. De 
asemenea s-a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii muncii cultural-edu
cative de masă.

IN CLIȘEU: Scenă din filmul 
bulgar „Dintele de aur“ ce rulează 
în aceste zile pe ecranul cinemato
grafului „Victoria" din Alba Iulia.

Noului birou al organizației «ter 
bază i s-au făcut mai multe recoman
dări. In mod special să acorde mai 
multă atenție îmbunătățirii conti
nue a muncii de partid. Propunerile 
făc'e au fost cuprinse în hotărîrea 
luată de adunarea generală. Mem
brilor biroului organizației de baza 
aleși li s-a recomandat să desfă
șoare o muncă colectivă, o activitate 
intensă pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii politice în vederea 
îndeplinirii tuturor sarcinilor ce, sta» 
în fața organizației de bază, pen 
tru mobilizarea comuniștilor la în> 
deplinirea tuturor sarcinilor politi
ce și economice.
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Creșterea parcului dfe autovehi
cule atrage după sine o circulație 
din ce în ce mai intensă. Sute si 
sute de autovehicule sînt într-un 
continuu dute-vino pe drumurile 
publice. Acest fapt impune tuturor 
conducătorilor auto — profesioniști 
sau amatori — cunoașterea temei
nică a regulilor de circulație și res
pectarea lor cu cea mai mare stric
tețe. Nerespectarea acestor reguli 
duce la accidente, care se soldea
ză, în majoritatea cazurilor, cu ră
nirea conducătorilor auto sau a al
tor persoane. In alte cazuri, neres
pectarea regulilor de circulație du
ce la avarierea mașinilor, distruge
rea de bunuri materiale, etc. Iată 
de ce respectarea strictă a reguli
lor de circulație pe drumurile pu
blice se impune ca o datorie profe
sională pentru toți conducătorii 
auto, cere din partea lucrătorilor 
aflați la volan o conștiință ridica
tă, calități deosebite, o conduită cu 
totul excepțională.

Spre a veni în ajutorul conducă
torilor auto, în sensul desfășurării 
unei circulații normale și a preîn- 
tîmpinării accidentelor de circulație, 
conducerea Miliției raionale Alba a 
folosit în cursul acestui an multip
le metode de prevenire a acciden
telor, avertizare și control pe dru
murile publice din cadrul raionu
lui nostru. Și în dese rînduri or
ganele de miliție au constatat că 
majoritatea conducătorilor auto 
respectă regulile circulației, se do
vedesc stăpîni pe meserie, siguri pe 
manevrarea volanului, cu o condui
tă demnă și respectuoasă. Printre 
aceștia se numără conducători auto 
cum sînt Răducan Nicolae, Jibo- 
tean Gheorghe, Machiu Vasile, Măr
ginean Ioan, Hulea loan și alții care

IN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO

RESPECTAREA CU STRICTEȚE 
A REGULILOR DE CIRCULAȚIE

au străbătut sute și mii de kilome
tri cu mîna strinsă pe volan, cu 
privirea ațintită spre înainte, ve
ghind asupra vieții călătorilor sau 
a încărcăturilor de bunuri materia
le încredințate lor spre a fi tran
sportate.

Dar. în cadrul raionului nostru 
mai sînt încă și o seamă de condu
cători auto, care sînt certați cu regu
lile de circulație, sau mai bine spus 
se dovedesc a fi sub limita cerin
țelor regulilor de circulație pe dru
murile publice, încalcă în mod ne
permis aceste reguli. Cum 
fi oare clasificată 
conducătorul auto 
la I.R.T.A. Alba 
mionul „Steagul 
HD care, în ziua 
a.c., în timp ce circula pe 
Zlatna — Ampoița a încărcat în 
camion (fără forme legale) canti
tatea de 2 m.c. seîndură, plus doi 
pasageri. Af!îndu-se în stare de e- 
brietate încă de la plecare, pe par
curs el a încredințat volanul 
Bădilă Traian (consătean) 
carnet de conducere, care de ase
menea se afla sub influența alcoo
lului consumat împreună cu Todea 
Dănilă. Bineînțeles că atît neprice
perea mînuirii volanului, cît și... al
coolul și-au spus cuvîntul. Acciden
tul săvîrșit s-a soldat cu moartea 
ceior doi pasageri și distrugerea 
mașinii. Fapta lui Todea Dănilă 
însă nu s-a oprit aici. Crezînd că-i 
va reuși a trecut de îndată la o „in
venție". A defectat sistemul de frî-

poate 
fapta comisă de 
Todea Dănilăde 
Iulia pe autoca- 
roșu“ nr. 26.727 
de 27 octombrie 

ruta

lui 
fără

nare al mașinii, iar la prezentarea 
organului de miliție a relatat: da 
mi-au apărut în față două căruțe, 
iar... frînă nu aveam fiindu-mi de
fectată pe drum. Bineînțeles 
că adevărul nu a întîrziat să 
la iveală.

.Asemănător acestui caz nu 
mai semnalat altele. S-au i 
insă alte grave abateri de la re
gulile circulației, care nu sînt de
parte de cel arătat mai sus. Așa de 
exemplu, în ziua de 1 octombrie 
1963, conducătorul auto Dondoș 
Petru în timp ce transporta din co
muna Almașul Mare spre Zlatna 
muncitori cu autobuzul nr. 52.205 
HD în dreotul kilometrului 4 a în
cercat să depășească un alt camion. 
Fără a avea însă vizibilitatea acce
sibilă, el . a răsturnat autobuzul, 
accidentînd un număr de 11 per
soane, Și cazul petrecut s-ar fi putut 
solda tot atît de ușor cu accidenta
rea mortală a tuturor pasagerilor. 
Cazuri de abatere de la regulile de 
circulație au mai săvîrșit și condu
cătorii auto Țibrea Cornel de pe 
autocamionul nr. 51.524 HD, Țîrlea 
Maxim de pe autocamionul „Stea
gul 
ta 
Hăis 
care 
de nepricepere în profesarea mese
riei, au tratat cu nepăsare chiar 
sfaturile și indicațiile organelor de 
miliție în privința prevenirii acci
dentelor și altele. Asemenea condu
cători auto, ce-i drept mai puțini la

însă 
iese

i s-au 
comis

nr. 25.571 HD, Per- 
Cîrlogan Nicolae.

roșu"
Ionel.
Matei, Cadeschi loan și alții 

au dat dovadă de neglijență,

număr, nu fac cinste colectivelor 
de muncă, constituie un rău exem
plu pentru toți conducătorii auto.

★
Faptele relatate au scos în evi

dență că în timp ce majoritatea 
conducătorilor auto sînt pătrunși de 
simțul răspunderii și al datoriei pe 
drumurile publice mai circulă și șo
feri certați cum s-ar spune cu re
gulile de circulație.

împotriva unor astfel de manifes
tări, împotriva celor care în mod 
cu totul nepermis încalcă regulile 
de circulație, în viitor vor trebui 
să se ia cele mai drastice măsuri 
atît din partea organelor de miliție, 
cît și din partea conducătorilor în
treprinderilor de care aparțin.

I. PONORAN
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AUTOBAZA TRANSPORTURI AUTO 
ALBA IULIA 

strada Republicii, nr, 200
anunță că recrutează elevi 

pentru 

școala de șoferi 
care va începe la 15 noiem
brie și 1 decembrie 1963.

Cei ce doresc să urmeze 
cursurile acestei școli trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții:

— să fie absolvenți ai școlii 
de 4 sau 7 ani;

— să aibă vîrsta minimă 
de 17 ani jumătate și maximă 
de 25 ani;

— Să aibă domiciliul în 
raionul Alba. -

Informații suplimentare la 
sediul autobazei, telefon 451. 
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O depășire nereglementară efectuată în plină curbă de către șoferul 
Mara I. de pe autocamionul nr. 28.409 BV. (Punctul de lucru Teiuș).
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