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COMUNICAT
In ziua de 24 iunie 1964 a avut loc plenara lărgită a Comite

tului Central al Partidului Muncitoresc Romin.
La plenară au luat parte membrii și membrii supleanți ai 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, miniștrii, 
conducători ai unor instituții centrale și organizații de masă, 
primii secretari ai Comitetelor regionale P. M. R., șefii Secțiilor 

C. al P. M. R., redactori șefi ai ziarelor centrale, alte Cadre de 
de partid și de stat.

Plenara C. C. al P. M. R. a examinat propunerile Biroului 
Politic al C. C. al P. M. R. privind majorarea salariilor la toate 
categoriile de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe 
salarii, creșterea plafoanelor de salarii in funcție de care se a- 
cordă alocația de stat pentru copii și a adoptat hotăriri cores
punzătoare.

hotArîrea
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romine cu privire la majorarea 
salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cote ale 

impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salarii In funcție 
de care se acordă alocația de stat pentru copii

X Succesele de seamă obținute de 
oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, în dezvoltarea econo
miei naționale crează condiții pentru 
luarea unor măsuri de sporire a 
veniturilor tuturor categoriilor de 
salariați.

Înfăptuind politica partidului de 
industrializare socialistă a țării, de 
dezvoltare a agriculturii socialiste, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, ță
ranii colectiviști și ceilalți oameni 
ai muncii au obținut ralizări impor
tante în toate domeniile economiei 
noastre naționale. In perioada 1960- 
1963 producția industrială a sporit 
într-un ritm mediu anual de 15 la 
sută, ceea ce a făcut posibil ca în 
anul 1963 producția industrială să 
fie, pe ansamblu, cu 74 la sută mai 
mare decît în anul 1959. Calitatea 

^șijBivelul tehnic al produselor s-au 
ijpWunătățit simțitor.

Față de anul 1959. productivita
tea muncii în industrie a sporit în 
anul 1963 cu 37 la sută, iar prețul 
de cost a fost redus în măsură în
semnată; numai în anul 1963 au fost 
obținute economii de aproape 700 
milioane lei peste sarcina planifi
cată de reducere a prețului 'de cost.

Ca urmare a măsurilor de majo
rare a salariilor, luate de partid și 
guvern în anii 1960-1962, veniturile 
salariaților au sporit în anul 1963 
cu aproape 5 miliarde lei, în afară 
de fondurile de salarii alocate pen
tru creșterea numărului de sala
riați.

In vederea ridicării în continuare 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și Con
siliul de Miniștri al R.P.R. au ho- 

L^rit să pună în aplicare noi mă
suri de majorare eșalonată a sala
riilor, de reducere a unor cote ale 
impozitului pe salarii, precum și de 
creștere a plafoanelor în funcție de 
care se acordă alocația de stat pen
tru copii.

Pentru aducerea la îndeplinire a 
acestor măsuri, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

HOTĂRĂSC:
I. CU PRIVIRE LA MAJORAREA 

SALARIILOR LA TOATE 
CATEGORIILE DE SALARIAȚI :

1. Se vor majora salariile mun
citorilor în medie cu 10 la sută. 
Pentru a se asigura o mai justă 
ferelare a salariilor, creșterile se 
lor acorda diferențiat pe ramuri și 
categorii de calificare, între 8 și 12 
sută.
Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

2. Se vor majora salariile perso
nalului tehnic, ingineresc, economic, 
administrativ, precum și ale perso
nalului de proiectare, în medie cu 
10 la sută.

3. Se vor majora salariile tari
fare ale personalului de specialitate 
după cum urmează :

— ale cadrelor didactice în medie 
cu 10 la sută; pentru învățători 
creșterea va fi în medie de 13 la 
sută, majorarea salariilor urmînd a 
fi mai accentuată pentru cadrele cu 
vechime mai mare în învățămînt;

— ale cadrelor medico-sanitare 
în medie cu 10 la sută; pentru ca
drele medii sanitare creșterea va fi 
în medie de 13 la sută, majorarea 
salariilor urmînd a fi mai accentua
tă pentru cadrele cu vechime mai 
mare in munca sanitară;

— aie personalului de cercetare 
științifică in medie cu 13 la sută;

— ale personalului din presă și 
edituri in medie cu 10 Ia sută;

— ale personalului din justiție și 
procuratură, in medie cu 10 la sută;

— ale personalului din domeniul 
culturii, artei și din alte sectoare. în 
medie cu 10 la sută.

4. Se vor majora salariile cadre
lor militare și militarizate din Mi
nisterul Forțelor Armate și Minis
terul Afacerilor Interne. în medie cu 
18-19 la sută, ținîndu-se seama că 
salariile acestor cadre nu au cres
cut cu prilejul majorărilor de salarii 
efectuate în ultimii ani.

5. Aplicarea majorării salariilor 
tuturor categoriilor de salariați se 
va face eșalonat. începînd cu data 
de 1 august 1964 și incheindu-se in 
cursul trimestrului IV'—1965.

Pînă la sfîrșitul anului 1964 se 
vor majora salariile în următoarele 
ramuri și activități:

— In industria alimentară de la 
1 august;

— In industria ușoară de la 1 
septembrie;

— In învățămînt, pentru cadrele 
didactice din învățămîntul preșcolar 
și elementar (clasele I-IV) de la 1 
septembrie;

— In industria materialelor de 
construcții, gospodăria comunală și 
prestările de servicii de la 1 oc
tombrie;

— In unitățile sanitare, pentru ca
drele sanitare medii și inferioare de 
la 1 noiembrie;

— In silvicultură și industriali
zarea lemnului de la 1 decembrie.

Aplicarea majorărilor de salarii 
pentru celelalte ramuri și activități 
se va face în cursul anului 1965 pe 
baza unui grafic ce se va aproba de 
către Consiliul de Miniștri, începînd

(Continuare în pag. 3-a)
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

CUVÎNTUL DAT — FAPTĂ ÎMPLINITĂ

Cu pianul semestrial îndeplinit

Uzinele chimico-metalurgice din 
Zlatna au cunoscut în anii puterii 
populare o dezvoltare impetuoasă. 
S-a mărit considerabil capacitatea 
de producție, s-au dat în exploatare 
linii tehnologice noi, utilate cu a- 
parataj modern.

IN CLIȘEU : Vedere de ansam
blu al noului sector metalurgic.

I. R. I. L. ALBA IULIA
La data de 20 iunie a.c., colecti

vul de muncă de la Întreprinderea 
raională de industrie locală din Al
ba Iulia a raportat îndeplinirea pla
nului de producție pe semestrul 1 
al anului 1964.

Astfel, pe această perioadă, ca 
urmare a unei mai bune organizări 
a muncii, a elanului cu care a mun
cit întreg colectivul de muncă an
trenat in întrecerea socialistă, pla
nul producției globale a fost reali
zat în proporție de 105.7 la sută, 
iar la producția marfă în proporție 
de 104 la sută.

Cele mai îrumoase rezultate le-a 
obțir.ui sectorul metalurgic care 
și-a depășit planul cu 50 la sută, 
urmat de secția turnătorie, lăcătu- 
șerie I și secția împletit sîrmă care 
au realizat însemnate depășiri de 
plan. (Continuare în pag. 4-a)

Să desfășurăm larg intreserea socialistă 
in gospodăriile colective

In întregul nostru raion, urmînd 
exemplu’ muncitorilor din industrie, 
oamenii muncii din agricultură des- 
iăscară o muncă susținută pentru 
a intîmpina cea de a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu noi și 
importante succese în sporirea con
tinuă a producției la hectar și con
solidare? permanentă a gospodării
lor agricole colective.

Acum, cind in cimp se hotărăște 
soarta recoltei se poate aprecia fap
tul că spre deosebire de alți ani, în 
această primăvară însămînțările 
s-au realizat într-un timp record 
de scurt, respectindu-se totodată și 
regulile cerute de agrotehnică. In 
prezent se muncește la strînsul fu
rajelor. la întreținerea culturilor și 
la alte munci. Ceea ce caracteri
zează în mod deosebit perioada de 
față este desfășurarea în majorita
tea gospodăriilor colective a unei 
întreceri însuflețite. La gospodăriile 
colective din Bucerdea Vinoasă. 
Galda de Jos, Cricău, Berghin și 
altele întrecerea socialistă a cuprins 
toate brigăzile și echipele. Ca ur
mare a preocupării dovedite de or
ganizațiile de partid din aceste gos

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, co
lectivul de muncă al Depoului de 
locomotive C.F.R. Teiuș ,și-a îndepli
nit sarcinile de producție pe primul 
semestru al anului Ia data de 20 
iunie a.c.

Valoarea economiilor realizate la 
prețul de cost de la începutul anu
lui și pînă în prezent se ridică la 
227.000 lei. Tot în această perioadă

întreținerii culturilor — întreaga atenției
Cînd munca este

Căldura din ultima vreme a creat 
toate condițiile dezvoltării normale 
a plantelor și obținerii de recolte 
cu mult mai mari decît cele pla
nificate. Aceste condiții trebuie însă 
însoțite de măsuri hotărîtoare pen
tru grăbirea cu toate forțele a lu
crărilor de întreținere.

In multe gospodării colective din 
raion ca cele din Galda de Jos, Cri- 
cău. Șard. Bucerdea Vinoasă și 
altele, ca urmare a unei temeinice 
organizări a muncii, lucrările primei 
prașile au fost de mult terminate și

Ritm lent — rezultate nesatisfăcătoare
Dacă în gospodăriile colective e- 

nunțate mai sus, unde munca fiind 
temeinic organizată, au fost și sînt 
obținute zilnic rezultate tot mai 
bune la întreținerea culturilor, apoi 
trebuie arătat că lucrurile nu stau 
peste tot la fel. In unele gospodării 
colective ca cele din Mihalț, Căpud, 
Totoi. Straja. Drîmbar, Ciugud și 
altele, consiliile de conducere au 
dovedit o gravă lipsă de preocupa

podării colective, întrecerea a fost 
temeinic organizată, iar eficiența a- 
cestui lucru o dovedesc rezulta
tele. La Galda de Jos, de pildă, pra- 
șila l-a a fost terminată de mult, 
iar acum se lucrează intens la pra- 
șila a doua. In fruntea întrecerii 
socialiste continuă să se situeze bri
găzile i-a și H-a din gospodărie. 
Rezultate deosebite au fost obținute 
și la gospodăriile colective din Bu
cerdea Vinoasă si Cricău. Aici în
trecerea socialistă a fost organi
zată pe obiective ca sporirea produc
ției, calitatea muncii etc. Ca 
urmare există un entuziasm deose
bit, iar rezultatele in muncă sînt 
deosebite. Unele lucrări ca cele din 
vii și altele, lucrări care altădată se 
făceau pe parcursul a 7-8 zile, se 
fac acum în 1 sau 2 zile. La prășit 
la gospodăria din Cricău de pildă, 
prima prașilă a fost terminată pe 
cele aproape 400 ha în numai cîteva 
zile. Asemenea exemple se pot da 
și din alte gospodării colective, un
de ca urmare a bunei organizări și 
desfășurări a întrecerii socialiste se 
obțin rezultate din ce în ce mai 
bune. Merită apoi a fi scos în evi

au fost tranșportate în plus 85.000 
tone mărfuri, iar combustibilul eco
nomisit se ridică la peste 1.300 tone, 
cantitate cu care se pot remorca 
279 trenuri pe distanța Teiuș—Tîr-i 
gu-Afureș și retur. ;

Coresp. OȚOI A.

Districtul de linii 
C. F. R. Teiuș

O însuflețită întrecere socialista 
se desfășoară și la Districtul de 
linii C.F.R. Teiuș. La data de 20 
iunie a.c. și aici sarcinile de plan 
pe primul semestru au fost îndepli
nire la toți indicatorii. Colectivul de 
muncă de la această unitate C.F.R. 
a acordat cea mai mare atenție în
treținerii celor 35 km cale pentru 
ca circulația trenurilor să se des
fășoare în cea mai deplină siguran
ță. Pentru aceasta au fost înlocuite 
586 traverse. 240 m.c. balast, 500 
m.l. de șină si 1.800 tirfoane.

De remarcat este și faptul că 
iată cu îndeplinirea ritmică a sar

cinilor de plan, muncitorii Distric
tului de linii C.F.R. Teiuș s-au stră
duit și au executat lucrări de bună 
calitate.

La obținerea acestui de seamă 
succes. închinat sărbătorii de la 23 
august, a muncit cu entuziasm în
treg colectivul de muncă evidențiin- 
du-se în mod deosebit echipele con
duse de Homănă Alexandru și Co- 
bliș Traian.

Coresp. ADRIAN O.

bine organizată
s-a început cea de a doua prașilă. 
Un rol important în buna desfășurare 
a acestor lucrări l-a avut și îl are 
faptul că, în cadrul acestor gospo
dării se aplică retribuția suplimen
tară, cointeresînd astfel masa de 
colectiviști să execute lucrările la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic 
spre a obține producții cît mai mari. 
Este deci explicabil de ce la gospo
dăria colectivă din Galda de Jos 
s-au prășit pentru a doua oară pes
te 100 ha cu porumb, iar la cea din 
Cricău peste 70 ha.

re față de organizarea muncii, ast
fel că mobilizarea colectiviștilor la 
muncă este slabă, iar prășitul mult 
rămas în urmă. La gospodăria co
lectivă din Căpud (președinte tov. 
Tamaș Martin) din 400 ha însămln- 
țate cu această plantă, prima pra
șilă n-a fost executată decît pe 164 
ha iar la cea din Mihalț (președinte 

dență faptul că în gospodăriile ară
tate mai sus. se face o largă popu
laritate întrecerii socialiste și a re
zultatelor ce se obțin, se organi
zează programe artistice închinate 
fruntașilor ele. astfel că întrecerea 
capătă un caracter mobilizator.

Din cele cîteva exemple arătate 
mai sus se poate desprinde clar im
portanța mare pe care o are între
cerea socialistă pentru efectuarea 
la timp a tuturor lucrărilor agricole. 
Din păcate însă, mai sînt unele gos
podării colective, unde organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
nu acordă atenția cuvenită organi
zării și desfășurării întrecerii so
cialiste intre echipe și brigăzi, nu 
urmăresc și nu popularizează frun
tașii în muncă, cu toate că au Ia 
îndemînă toate posibilitățile. La 
gospodăriile colective din Straja, 
Alba Iulia, Vintiil de Jos și alte 
gospodări:, problema întrecerii so
cialiste este lăsată pe planul ultim. 
Aici nici nu se știe cine anume răs
punde de ținerea evidenței, de popu
larizarea frnnlașilor. De altfel, tre
buie arătat că cu toate că întrecerea 
a fost la început organizată, ea a 
rămas mai mult o simplă formali
tate și la gospodăriile colective din 
Teiuș, Mihalț, Drîmbar și altele. 
Comitetele de partid din aceste gos-

(Continuare în pag. 4-a)
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PE DRUM FARA OCOLURI Scurtă cronologie

munci-
gospo-

Hotărîți au fost țăranii 
tori din Cricău să facă din 
dăria lor colectivă o unitate puter
nică și înfloritoare, încă din vara 
anului 1961 cînd i-au dat ființă. Mai 
tari însă s-au simțit cricăoanii du
pă colectivizarea întregului sat. Și- 
au unit atunci forțele cu tibrenii și, 
împreună, au pornit, mereu pe ace
lași drum fără ocoluri, spre belșug 
și bunăstare.

Și anii au prins a trece unul mai 
bogat în roade decît celălalt. Gos
podăria s-a întărit. Averea obșteas
că a crescut și odată cu aceasta a 
sporit și fondul de bază. De la zeci 
de mii la început, a ajuns la sute 
de mii. Apoi a ajuns și la milioane. 
Anul trecut, bunăoară, fondul de 
bază al gospodăriei a fost de 
1.600.000 lei și acestuia i se adau
gă în acest an încă 300.000 lei.

Bucuria izbînzilor s-a întipărit pe 
fata fiecărui colectivist. Și-apoi 
mai mult decît atît. Succesele obți
nute le au sporit și forțele. Sîntem 
hotărîți să cinstim cum se cuvine 
marea sărbătoare , a eliberării — 
spune oricui în aceste zile tovarășul 
Joldos Petru, președintele gospodă
riei. Si în spusele sale sînt înmă- 
mmehiate năzuințele tuturor colecti
viștilor.

De altfel pentru roadele anului și 
pentru a cinsti cu cele mai bune re
zultate apropiata noastră mare săr
bătoare, colectiviștii din Cricău au 
pornit o însuflețită întrecere încă 
din toamnă. Apoi, cu și mai multă 
vigoare. au continuat-o rncepînd din 
rilel^primăverii. Și-acum, cu re
zultatele dbbîrdife. fiecare colecti
vist se mindrește. Driul pa cele 325 
ha. semănat în cele mai bune con
diții și plivit la vreme, leagănă spi
ce grele în bătaia vîntului. Porum
bul, pe toate cele 371 ha, bine în
grijit promite, de asemenea, rod 
bogat, ca și cartofii, floarea-soare- 
lui și celelalte culturi.

Hărnicia colectiviștilor și-a spus 
cuvîntul și în viile gospodăriei.

La îndemîna oricărui colectivist
Imaginea ’carului cii așternut, în. 

care un bolnav său altul luă drumul 
orașului s^sși. eajuttr sartătștea. » . 
rămas doar în amintirile batnnilor' 
din sat. Celor tineri le este străină. 
N-au de unde o cunoaște de cînd în 
Cricău a luat ființă dispensarul. 
N-au de unde cunoaște apoi tinerii 
satului, nici figuri hide de babe dof- 
toroaie și nici cazuri de prunji ve- 
niți pe lume în largul cîmpului.

Toate acestea au aparținut trecu
tului și au pierit odată cu el. Azi 
dispensarul este Ia îndemîna oricui. 
Oamenii vin cu încredere la medic. 
Și încrederea le sporește pe zi ce tre
ce; încadrat cu personal de speciali
tate și dotat cu aparatura necesară, 
dispensarul face față celor mai diver
se cazuri. La îndemîna medicului e

încă cu ani în urmă, pentru colectiviștii din Cricău, problema legă
turii cu orașul a fost pe deplin rezolvată prin înființarea unui traseu 
auto. IN CLIȘEU: Autobuzul I.R.T.A. gata de plecare în cursa 
Cricău—Alba lulia.

ve-
N'u-
356
an.

Bine lucrate, stropite ia vreme, cele 
113 ha de vie constitue podoaba dea
lurilor ce împrejmuiesc satul. Iar 
acum cînd se execută plivitul, îți 
crește inima văzind coardele încăr
cate de struguri.

Animați de dorinți. fie ei tineri 
sau vîrstnici. colectiviștii din Cri
cău muncesc cu entuziasm in toate 
sectoarele gospodăriei. Și prin mun
că harnică, hotărîtă. ei adaugă 
roadelor cîmpului. frumoase 
nituri din sectorul zootehnic, 
mărul taurinelor a sporit de la 
capete în 1963. la 459 în acest 
din care 76 sînt vaci cu lapte. Oile 
gospodăriei sînt. de asemenea, cu 
316 mai multe față de anul trecut, 
iar numărul porcinelor a ajuns la 
230 capete. Pentru animalele gos
podăriei. colectiviștii au zidit două 
grajduri, fiecare de cite 100 de ca
pete și un saivan ce n-are seamăn 
în tot jurul.

Hotărirea cu care colectiviștii din 
Cricău au pornit, atunci la început 
de drum spre noua viață, s-a con
cretizat an de an în rezultatele ob
ținute, în creșterea puterii economi
ce a gospodăriei și odată cu aceas
ta în creșterea bunăstării colectiviș
tilor. Din veniturile obținute în gos
podărie. mulți dintre colectiviști 
și-au construit case noi. Lămpii cu 
gaz 
mai 
lui.
viști 

i-au spus de mult ,.adio“. Nu 
are ce căuta în prezența becu- 
In locuințele a 264 de colecti- 
din Cricău și Tibru a pătruns

radioul și, ici-colo, in noul peisaj al 
satului își înalță svelte siluetele și 
antenele televizoarelor.

Ca peste tot, viața cea nouă, lu
minată de învățătura partidului a 
învins și la Cricău. Și colectiviștii de 
aici, în rinduri tot mai strînse scru
tează cu încredere mereu sporita 
viitorul. Muncesc și învață. Luptă 
și înving. Își plămădesc cu mintea 
și cu brațele, ziua de azi și de mîi- 
ne, tot mai îmbelșugată și mai fe
ricită.

un aparat. „Roentgen" un microscop 
bioeular pentru diverse analize, a- 
păfatțiră,.„de Sterilizat, aparatură 

i o

La fel
casa de
care au
besc cu

pentru intervenții de urgență și 
seamă c'c medicamente.

de bine prevăzută este 
naștere. Despre grija 
fost înconjurate aici, 
recunoștință 

Ș> 
cu 

vor-
coiectivistele 

Fierea Aurelia. Iacșa Victoria, Pă-
curar Sava și alte multe mame. Cei 
li copii născuți anul trecut trăiesc 
cu toții. Cresc sănătoși și voinici.

Contribuind la prevenirea și com
baterea maladiilor, alături de alte 
multe țuiități de acest fel. dispen
sarul din Cricău e și el expresie vie 
a grijii pe care o poartă partidul și 
guvernul ocrotirii sănătății oame
nilor muncii.

elec-

mun- 
Cri-

Străveche așezare străjuită de 
Cetatea Craivei, Cricăul a cunos
cut în anii regimului democrat- 
popular o continuă dezvoltare. Con
duși de partid, oamenii din par
tea locului au pornit cu toată vi
goarea spre rosturi noi. Și, an de 
an. au înscris în cartea de aur 
a comunei fapte demne de noua 
noastră istorie:

1955 — In entuziasmul țărani- 
nilor muncitori din Tibru, pe uli
țele satului și în casele oameni
lor de aici s-a aprins becul 
trie.

1956 — Ca o încununare a 
cii și a setei de cultură, la 
cău a fost dat în folosință cămi
nul cultural.

1958 — In noaptea de Anul 
Nou, țăranii muncitori din Cri
cău au ciocnit paharele la lumi
na becurilor electrice. Și, de a- 
tunci, becul electric și-a făcut in
trarea în fiecare casă.

1961 — Expresie a politicii jus
te a partidului, la Cricău a luat 
ființă gospodăria agricolă colecti
vă „23 August" în care, înfrățiți, 
începînd cu primăvara anului
1962. muncesc toți oamenii sa
tului.

1960-1963 — In Cricău au fost 
construite 103 case 
schimbat din temelii

★
In cartea de aur 

mereu deschisă, colectiviștii din 
Cricău vor adăuga în curînd noi 
fapte. E la • Cricău în curs de con
strucție un local de școală cu 8 
săli de clasă, la Tibru se constru
iește un nou magazin, iar la Crai- 
va au început lucrările pentru e- 
lectrificarea satului.

noi care au 
fața satului.

a comunei,

IN CLIȘEU: Clădirea căminului cultural din Cricău unde colecti
viștii de aici își petrec plăcut și instructiv timpul liber.

SENSURI NOI In satul unde nu se petrecea nimic
Cerîndu-i să-mi vorbească despre 

trecutul satului, moș Gherasim mă 
privi cu coada ochiului.

— Despre trecut ziceai? Păi,... 
ce-aș putea eu să-ți spun legat de 
Cricăul nostru? Nu-mi amintesc să 
se fi petrecut nicicînd, pe atunci, 
ceva deosebit.

Cu acestea, moș Gherasim plecă. 
La cîțiva pași însă se opri. Ridică 
din umeri și, poate, pentru a-și în
tări spusele, își făcu din nou auzit 
glasul:

— Nu, nu! Nicicînd pe atunci...
L-am urmărit cu privirea de-a 

lungul uliții. L-am văzut oprindu-se 
la o poartă. Apoi, cu alți cîțiva co
lectiviști de seama lui, l-am văzut 
intrînd la căminul cultural.

Am plecat pe același drum cu 
moș Gherasim. Și, n-am mai între
bat pe nimeni despre trecut. Noul 
din viața satului, sensurile noi sta
tornicite aici, nu mi-au mai dat ră
gaz.

Roșiți printre ultimii, Drăgan 
Cornel, Joldoș Petru, Vlad Maria șî 
alți cîțiva colectiviști mai vîrstnici, 
își croiră cu greu drum prin mul
țimea strînsă la căminul cultural. 
Văzîndu-i însă, tot atîția tineri se 
ridicară și le făcură loc pe scaune. 
Și cum zumzetul din sala căminului 
încetă, începu programul.

Pe scenă urcară muncitori și

de tot 
co- 

'par-
Vin 

u- 
cu 
Se 
co-

Bine gospodărită 
și bogat înzestrată 
cu cărți de tot fe
lul, biblioteca co
munală din Cricău 
e frecventată 
mai mulți 
leciiviști din 
tea locului, 
oamenii și nu-i 
nul să plece 
mîna goală, 
întrunesc apoi 
lectiviștii în număr 
mare in cadrul ma
nifestărilor de ma
să organizate de 
bibliotecă, sau pen
tru a vizita expozi
țiile de cărți . IN 
CLIȘEU : O zi 
obișnuită la biblio
teca comunală din 
Cricău. Se restituie 
cărțile citite și se 
aleg altele noi.

OAMENI IN
Că oamenii Cricăului au 

și că nu mai aduc nici pe 
cu cei ce-au fost altădată, nu-i lu
cru greu de constatat. E destul să-i 
asculți vorbind sau să-i însoțești în 
multiplele lor preocupări. Și doar 
moștenirea rămasă de la burghe
zie n-a fost de loc ușoară, dacă ne 
gîndim la cei peste 300 de analfa- 
beți existenți în sat în urmă cu 20 
de ani.

Trecutului întunecat însă, anii re
gimului democrat i-au șters cu to- 

crescut 
departe

muncitoare de la Uzina chimică 
Zlatna într-un reușit program de 
brigadă. Urcă apoi pe scenă și or
chestra. Și cu fețele radiind de bu
curia zilelor de azi, muncitorii și 
colectiviștii se prinseră în horă.

filele trecute, cînd ultimele 
vițe din cele 22 ha de vie își pri
miră „porția" de zeamă bordeleză, 
cei 16 stropitori din brigada lui 
Drăgan Traian, bucuroși de izbîn- 
dă, schimbară priviri cu înțeles.

— Sîntem sau nu vrednici de 
cinste tovarășe brigadier?

— Sînteți, cum să nu — îi răs
punse brigadierul celui ce îi adre
sase întrebarea.

Cu acestea unul cîte unul, stropi
torii coborîră în sat. își rînduiră 
mașinile, apoi Deodiu Gligor, Trif 
Traian, Rusu Ionel, Jomolean Gli
gor și toți ceilalți, trecură pragul 
casei brigadierului.

Tovarășul Drăgan Traian își pofti 
oaspeții în jurul mesei. Și aici, la 
un pahar de vin, „adălmaș" pentru 
recolta viitoare, sărbătorind succe
sul, harnicii colectiviști se arătară 
hotărîți să nu se lase mai prejos 
nici la lucrările ce urmează.

K®e tovarășul Jomolean Vasîle, 
factorul, unde nu te gîndești acolo 
îl găsești. II vezi dimineața în ca
pătul din jos al satului împărțind 
ziare, reviste și scrisori de la cei

PLIN URCUȘ
tul urmele. Și azi la Cricău, ca în 
muie alte așezări, faptele demon
strează cu prisosință acest lucru. 
Discută Nemeș loan, Drăgan Cor- 
neluț, Popa Elena și mulți alți co^. 
lectiviști despre operele marilo*' 
noștri scriitori. Faptul nu miră pe 
nimeni. Urcă pe scenă Iacșa Cor
nel, Hațegan Eufrosina, Popa Eca- J 
teriaa, Jomolean Traian și alți ar 
tiști amatori și oamenilor li se pare, 
de asemenea, ceva obișnuit.

Da! Li se pare obișnuit, pentru că 
toate acestea sînt frînturi din în
tregul realităților noastre de azi. 
Descătușați de griji, tineri și vîrst
nici învață. Termină copiii colecti
viștilor școala din sat șî iau dru- 

școlilor 
de ne- 
Traian, 
bunăoa- 
mecani

mul școlilor de meserii, 
medii și facultăților. Lucru 
conceput altădată. Martin 
Rus Aurel și Rus Florian, 
ră, au terminat școala de
zatori și acum mînuiesc cu price
pere volanul tractorului pe ogoa
rele gospodăriei colective din sat. 
Scheau loan, Drăgan Doina, Șu- 
teu Aurica, zeci și zeci de tineri din 
Cricău, învață în școli medii, iar 
Prața Teodor, Luca Aurelia 
fii ai satului se pregătesc pentrî^- 
a-și sluji patria în cadrul facultăți
lor.

Conduși de partid, oamenii Cri
căului cresc. Sînt în plin urcuș. Și 
marșul spre lumină li tot mai avîn- 
tat.

dragi colectiviștilor Popa Gligor, 
Mezei Maria, Șuteu Ștefan și mulți 
alții. II întîlnești apoi și în centrul 
satului sau pe vale în sus făcînd 
același lucru. Aproape nu-i poartă 
la care să nu se oprească. Și-i fi
resc să fie așa avînd zilnic de dis,i 
tribuit 480 de ziare, reviste, pro-M^ 
grame de radio și alte publicații. 
Cum ar putea fi pus deci prezentul 
alături de trecut cînd în Cricău pă
trundeau doar cîteva ziare?

|[>ornici să cunoască cît ma; 
multe, colectiviștii din Cricău își 
îndreaptă tot mai mult pașii spre 
biblioteca din sat. Și aici, din miile 
de volume, fiecare are de unde a- 
lege. Iar, dacă cuiva îi este greu să 
se hotărască singur, în ajutor ii 
vine de îndată tovarășul Rusan 
loan, bibliotecarul.

— Uite ici cărți politice, colo a- 
grotehnice, de literatură sau de 
știință — își face el auzit glașui.

Și în fișe se înscriu noi și noi 
nume. Zilele trecute, de pildă, a 
fost completată fișa cu nr. 676. Dec^ 
676 cititori care au citit 5.357 cărțWf. 
diverse. v

★
Și acestea sînt doar cîteva fapte 

din cele multe care vorbesc oricui 
despre viața nouă a cricăoanilor, 
despre sensurile noi statornicite și 
aici ca peste tot în tară. ,

S.’ MĂRGĂRIT



Toate gospodăriile colective la nivelul celor fruntașe HOTARIRBA

ur- 
ra- 
co- 
in- 
ve-

In ziua de 20 iunie 1964 a avui 
loc Plenara Comitetului raional de 
partid. Plenara a analizat felul cum 
se preocupă Consiliul agricol raio
nal pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor co
lective și a adoptat, pe baza dez
baterilor ce au avut loc și a propu
nerilor făcute, un plan de măsuri în 
vederea ridicării pe o treaptă su
perioară a activității politice și e- 
conomice în cadrul sectorului so
cialist al agriculturii raionului, 
pentru ridicarea tuturor gospodă
riilor colective la nivelul celor frun
tașe.

Din raportul prezentat la plenară 
a reieșit, că în ultimii ani. ca 
mare a îndrumării Comitetului 
ional de partid, gospodăriile 
lective din raionul nostru s-au 
tărît si dezvoltat din ounct de
dere economic. Eforturile colectiviș- 

1 Iilor au fost îndreptate spre dez- 
voltarea avuției obștești a gospodă
riilor colective. Ca urmare a aces
tui fapt -proprietatea nh«*“ască ia 
100 ha a crescut de Ia 126.000 cît 
era în 1960 la peste 1.600.000 la 
sfîrsitul anului 1963, ceea ce repre
zintă o creștere de peste 10 ori în 

scurs de numai 3 ani.
In cadrul proprietății obștești au 

crescut în mod deosebit fondurile 
fixe, în special acelea care au un 
rol de seamă în mărirea producției 
și productivității muncii, construc
țiile zootehnice, mașinile agricole și 
uneltele mari, mijloacele de tran
sport și altele. Astfel, la 100 ha 
teren agricol, fondurile fixe au spo- 

^ rit de la 33.500 lei cît reprezentau în 
anul 1960, la peste 94.000 lei în
1963.

K Încheierea colectivizării agricul-
• ’ turii, reorganizarea conducerii a- 

'ceste'a, au creat condiții pentru con
tinua consolidare economică a gos
podăriilor colective. Experiența bo
gată acumulată de multe unități a- 
Țricole socialiste din raion, deschi
de noi perspective pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității 
organizatorice si economice a gos
podăriilor colective, creează con
diții de a se obține cantități tot mai 
sporite de produse agricole și ani
maliere.

Sub conducerea Comitetului raio
nal de partid, Conshiul agricol ra
ional. s-a ocupat de îndrumarea 
gospodăriilor colective oentru ca a- 

tea să asigure dezvoltarea inten- 
ă si 

gricole, acordînd atenție deosebită 
creșterii 
în mod 
porumb. Aceeași atenție se acordă 
creșterii animalelor și producției a- 
cestora.

Punerea în valoare a terenurilor 
neproductive și slab productive a 
constituit o preocupare a multor 
gospodării colective din raionul nos
tru. Astfel, gospodăriile colective 
din Cistei, Mihalț, Bucerdea Vi- 
noasă, Berghin, Totoi, Galda de Jos 
și altele, valorificînd aceste terenuri 
au plantat cu viță de vie și pomi 
fructiferi o suprafață de aproape 500 
hectare.

multilaterală a producției a-

producției de cereale și 
deosebit a celei de griu și

La gospodăria agricolă colectivă din Oarda de Jos, problema conti
nuei dezvoltări a sectorului zootehnic se află în centrul atenției. In 
clișeul de față se pot vedea o parte din vițeii acestei gospodării.

Ca urmare a aplicării științei a- 
grotehnice an de an gospodăriile 
colective obțin producții sporite de 
cereale în mod deosebit la griu și 
porumb. Concomitent cu sporirea 
producției vegetale, atenție deose
bită a fost acordată creșterii efecti
vului de animale și producției a- 
cestora. Ca urmare a acestui fapt, 
comparativ cu anul 1961, numărul 
taurinelor proprietate obștească a 
crescut de aproape 3 ori. al ovine 
lor de 3 ori. al porcinelor de 2,5 
ori, iar al păsărilor de aproape 10 
ori. Gosoodăriile colective din Șard, 
Teiuș, Cistei și altele au la fiecare 
sută de hectare c'rte 30 taurine. 28 
norcine și 83 ovine. La un număr 
însemnat de gosnodării colective 
producția animalelor este în conti
nuă creștere, constituind o bază 
sigură pentru realizarea de venituri 
bănești.

In cadrul lucrărilor plenarei Co
mitetului raional de partid au mai 
fost scoase în relief și alte rezultate 
ppzitîve care confirmă că gospo-

Plenara Comitetului 
raional de par tid

raionul nostru 
din punct de 
și economic, 
fost analizate

rămînă nici un colț ne- 
Nu același lucru însă, 
întreținerii culturilor, din 
ne unele suprafețe obți- 

mai mici decît am

dăriile colective din 
se întăresc continuu 
vedere organizatoric

Cu răspundere au 
unele lipsuri ce se mai fac simțite în 
activitatea economică a unor gos
podării colective, de către tovarășii 
care au luat cuvîntul la discuții pe 
marginea materialului prezentat la 
plenară.

Referindu-se la executarea lucră
rilor agricole la timp și în cele mai 
Nune condițiuni agrotehnice, tov. 
Milaciu loan, președintele gospodă
riei colective Sard, a spus printre 
altele: „primăvara noi ne străduim 
să arăm și să semănăm tot tere
nul, să nu 
’nsămîntat. 
îl acordăm 
rare cauză 
nem producții 
n"tea să obținem. Este necesar ca 
să desfășurăm o muncă politică sus
ținută oentru ca fiecare colectivist 
să înțeleagă că întreținerea culturi- 
'or este botăritoare pentru obține
rea de producții bogate".

Tov Dusa Ispas, președintele gos
podăriei colective din Berghin a a- 
rătat in discuțiile purtate, preocupa
rea consiliului de conducere pentru 
creșterea animalelor și asigurarea 
condițiilor pentru furajare și adă- 
postire. In același timp tov. Dușa I. 
a criticat unele lipsuri care s-au ma
nifestat în această direcție, mai a- 
les în ce privește îngrijirea anima
telor.

Discuții legate de unele aspecte, 
atît pozitive, cit și 
viața 
mai purtat și tov.
Mărginean Achim, Cristea Ștefan și 
alții.

negative din 
gospodăriilor colective au 

Dobirtă Mihai,

In cuvîntul său tov. Gheorghe 
Crișan, secretar al Comitetului ra
ional de partid, a arătat că 
gospodăriile colective din raion s-au 
întărit mult și s-au dezvoltat din 
punct de vedere economic, ca ur
mare a sprijinului permanent acor
dat de partid și guvern. A crescut 
și e in continuă creștere producția 
de cereale la hectar. Rezultate deo
sebite s-au obținut in ceea ce pri
vește creșterea efectivului de ani
male. Au fost create condiții pentru 
adăpostirea animalelor. Trebuie a- 
rătat — a spus tov. Crișan — că 
în unele gospodării colective ca cele 
din Galda de Jos. Ighiu. Drimbar. 
Straja și altele din cauza unor lip
suri în ceea ce privește îngrijirea 
si furajarea animalelor producția de 
lapte a acestora nu este la nivelul 
posibilităților.

In ceea ce privește situația con
strucțiilor. această problemă va 
trebui să fie analizată de Consiliul 
agricol raional și luate asemenea 
măsuri care să ducă la terminarea 
lor. In planurile de producție ale 
fiecărei gospodării colective sint fi
xate anumite obiective. Dar nu 
toate sînt analizate de consiliile de 
conducere, de felul cum se muncește 
pentru îndeplinirea lor. Lipsurile 
ce se manifestă în unele gospodări-, 
colective se datoresc și unor cadre 
tehnice care dovedesc lipsă de ope
rativitate în luarea celor mai cores
punzătoare măsuri.

Pentru lichidarea lipsurilor ce se 
mai manifestă în unele gospodării 
colective organizațiile de partid vor 
trebui să ia măsuri politice care să 
ducă la îmbunătățirea muncii în 
viitor.

In încheierea lucrărilor Plenarei 
Comitetului raional de partid a luat 
cuvîntul tov. Ștefan Boureanu, prim- 
secretar, care analizînd situația din 
gospodăriile colective a arătat că este 
necesar ca pentru continua dezvol
tare a activității economice să fie 
îmbunătățită și mai mult activita
tea organizațiilor de partid. Să se 
desfășoare pe mai departe munca 
politică pentru întărirea rîndurilor 
organizațiilor de bază prin primirea 
în partid a celor mai buni colecti
viști.

Este 
zațiile 
multă 
rea activității gospodăriilor colecti
ve. pentru ridicarea tuturor gos- 
nodăriilor colective Ia nivelul celor 
fruntașe.

necesar ca în viitor organi- 
de partid să dovedească mai 
preocupare pentru îndruma-

CREȘTEREA 
SALARII IN
SE ACORDA
STAT

de la al treilea

salarii tarifare 
lei lunar vor pri-

cu ramurile în care nivelul salariilor 
este mai redus în comparație cu 
alte ramuri.
II. CU PRIVIRE LA REDUCEREA 
UNOR COTF ALE IMPOZITULUI 

PE SALARII
1. Se vor micșora cotele imoozi- 

t'iluî oentru salariile cuprinse între 
,cC0 și 1.700 lei lunar.

Reducerea cotelor impozitului pe 
ralarii însumează la nivelul unui 
an întreg. 340 milioane lei.
ni. CU PRIVIRE LA 
PLAFOANELOR DE 
FUNCȚIE DE CARE 

ALOCAȚIA DE
PENTRU COPII:

Plafoanele de salarii tarifare 
funcție de care se acordă aloca- 

t*a de stat pentru copii se majorea- 
astfel:

— salariat» cu salarii tarifare de
nînă la 2.000 lei lunar vor primi a- 
locația oentru toti copiii;

— salariat» cu salarii tarifare în
tre 2.001—2.500 lei lunar vor primi 
a’ocația începînd de Ia al doilea co
pil; *

— salariat» cu salarii tarifare în
tre 2.501—3.500 lei lunar vor primi 
alocația începînd 
copil:

— salariat» cu 
mtre 3.0^1—3.500
mi alocația începînd de la al patru
lea copil.

2. Creșterea plafoanelor de sala
rii în funcție de care se acordă a- 
locații de stat pentru copii se va e- 
fectua cu începere de la 1 august 
1064, eșalonat pe ramuri și sectoare 
de activitate, concomitent cu ma
jorarea salariilor.
IV. PUNEREA IN APLICARE A 
MASURILOR ARĂTATE SE VA 
FACE PE BAZĂ DE HOTARIRI 

ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI.
Ca urmare a aplicării măsurilor 

hotărîte. veniturile salariaților vor 
spori cu circa 400 milioane lei în 
anul 1964 și cu 3,8 miliarde lei în 
anul 1965; la nivelul unui an întreg 
sporul de venituri va fi de 6,8 mi
liarde Iei.

Traducerea în viață a acestor ho-

La 30 iunie sărbătorim cu toții 
pe cei cărora partidul le-a încre
dințat misiunea înălțătoare de a e- 
duca copiii patriei, schimbul de 
mîine chemat să împlinească opera 
măreață începută de vîrstnici.

30 iunie ,.Ziua învățătorului", a 
devenit o sărbătoare tradițională în 
viața școlii noastre noi. In această 
zi întregul popor își manifestă dra
gostea și prețuirea față de educa
toare, învățători și profesori pentru 
munca lor entuziastă și devotată, 
consacrată instruirii și educării ti
nerei generații.

Indrumînd copiii să descifreze slo
va cărților, să cunoască minunatul 
univers al culturii umane, învățătorii 
și profesorii îi .educă în .spiritul 
înaltelor idei ale marxism-leninis- 
mului, sădindu-le în inimi dragos
tea pentru patrie și popor, mîndria 
pentru mărețele realizări socialiste,
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pentru totdeauna vre- 
munca învățătorilor și 
era desconsiderată de 
la conducerea țării. Is-

In lupta pentru sporirea volumului de economii
In cadrul reviziei noastre de va

goane, ungerea fusurilor de osie are 
o deosebită importanță pentru re
gularitatea și în mod special, pen
tru siguranța circulației pe calea fe
rată. De aceea colectivul nostru de 
muncă se străduiește permanent să 
fie la înălțimea sarcinilor trasate 
de partid.

Pînă în 
personalul 
lariu, care 
nelor, din 
reușea să cuprindă întotdeauna vo
lumul de lucru ce îl avea de e- 
fectuat din cauză că, rezervorul d,e 
ulei era situat lîngă clădirea revi
ziei, iar ungătorii de serviciu, după

primăvara acestui an. 
Reviziei de vagoane Coș- 
execută ungerea vagoa- 
compunerea trenurilor, nu

Comifelului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne cu privire ia majorarea 
salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cole ale 
impozitului pe salarii și creșterea plafoaneior de salarii în funcție 

de care se acordă aiocația de stat pentru copii
(Drmare din pag. l-a)

în
1.

73

tărîri de sporire a veniturilor sala- 
riaților cere tuturor ministerelor, or
ganelor centrale economice și în
treprinderilor să asigure măsurile 
necesare pentru a realiza:

— depășirea prevederilor planu
lui de stat pe 1964 la producția in
dustrială și agricolă și obținerea în 
continuare a unui ritm susținut de 
creștere a producției în anul 1965, 
pentru a crea în economie un vo
lum sporit de mărfuri — mijloace 
de producție și bunuri de consum, 
de calitatea și în sortimentele ce
rute de piața internă și la export;

— creșterea continuă a producti
vității muncii și mobilizarea cît mai 
completă a rezervelor în domeniul 
reducerii prețului de cost al produ
selor. astfel încît îmbunătățirea sa
larizării să aibă loc concomitent cu 
creșterea acumulărilor statului și a 
posibilităților sale de a dezvolta în 
continuare economia națională în

' ansamblul său;
— continuarea acțiunii de ridi

care a calității produselor, element 
hotărîtor pentru satisfacerea cerin
țelor consumatorilor interni și pen
tru asigurarea de condiții competi
tive pe piața externă.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro- 
mîne își exprimă convingerea că 
muncitorii, personalul tehnic-in^i- 
neresc, economic și administrativ, 
precum și-cadrele de specialiști din 
toate întreprinderile și instituțiile 
republicii noastre vor întîmpina a- 
ceste măsuri de ridicare a venitu
rilor lor intensificîndu-și eforturile 
pentru realizarea sarcinilor planului 
de stat în toate domeniile, sporirea 
producției și a productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea prețului de cost.

Organelor și 
partid, sindicale 
vine îndatorirea 
intensă muncă 

rîndurile oamenilor mun- 
a obține noi succese în 
politicii partidului și a 
de dezvoltare a econo-

organizațiilor de 
și de U.T.M. Ie re
de a desfășura o 
organizatorică și

politică în 
cii, pentru 
înfăptuirea 
guvernului
miei naționale, de ridicare continuă 
a nivelului de trai material și cul
tural, pentru înflorirea patriei noa
stre socialiste.
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profunda recunoștință și devotamen
tul față de ~ 
Romîn.

Au apus 
murile cînd 
profesorilor 
cei ce erau 
toria a scris pe o pagină din viața 
poporului nostru „23 August 1944“. 
Soarta patriei noastre, a copiilor și 
a școlii a început să fie alta. Cul
tura a devenit un bun al întregului 
popor. Școlile au înflorit pe pămîn- 
tul patriei noastre. Neștiința de car
te a dispărut de mult. S-a trecut la 
învățămîntul general, obligatoriu și 
gratuit cu durata de 8 ani, realizare 
de o valoare excepțională a revolu
ției culturale. Statul nostru cheltu-

iește miliarde de lei pentru învăță- 
mînt. La zecile de mii de clase care 
s-au construit în ultimii ani se vor 
adăuga în acest an alte mii, care 
își vor primi copiii în toamnă. In 
aceste zile, tipografiile pregătesc 
peste 20 milioane manuale școlare 
care vor fi împărțite gratuit’ elevi
lor din clasele I-a pînă la a VIII-a.

Azi, cadrele didactice luptă în
drumate și sprijinite de partid pen
tru împlinirea marilor sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui.

Cu prilejul „Zilei învățătorului" 
oamenii muncii din raionul nostru 
felicită călduros cadrele didactice 
pentru realizările obținute în acti
vitatea lor și le urează noi succese 
în nobila și frumoasa misiune ce 
le-au încredințat-o partidul și gu
vernul, aceea de a instrui și educa 

năra generație.

ce terminau uleiul, trebuiau să trea
că peste 20, 25 și uneori
chiar peste mai multe linii pentru a 
se aproviziona cu ulei și a se de
plasa iarăși la trenul la care tre
buiau să execute lucrările de unge
re. Se pierdea astfel timp prețios. 
Această problemă a fost temeinic 
studiată. Cu sprijinul organizației 
de bază, conducerea reviziei a luat 
măsuri în acest sens și în urma e- 
xecutării unor lucrări de mică me
canizare, s-a dat în folosință de 
curînd o instalație de transport me
canic al uleiului. In acest scop în 
grupa liniilor de formare a trenu
rilor s-a construit o clădire care 
cuprinde diferite instalații și rezer-

voarc de ulei de la care pleacă prin- 
tr-o rețea subterană, conducte care 
traversează stația de la o margine 
la alta. La fiecare două linii s-a 
instalat cîte o gură de alimentare 
prevăzută cu robineți, astfel că a- 
cum, uleiul ajunge prin rețeaua sub
terană la gurile de alimentare si
tuate chiar lîngă tren. Acum mun
citorii elimină acei timpii morți di
nainte și îi folosesc din plin pentru 
o mai atentă și amănunțită verifi
care a fiecărei cutii de ungere de 
la vagoanele de marfă. In afară de 
aceasta o însemnătate deosebită o 
prezintă economiile ce se realizea
ză, și care se ridică la peste 46.000- 
leî- anual.

PADURARU ALEXANDRU
Revizia C.F.R. Coșlariu j



Orașele patriei în anii puterii populare kitretinerii culturilor întreaga atenție i
Ritm lent rezultate nesatisfăcătoare

DOUĂZECI DE TREPTE terminat în

Peisajul industrial de astăzi al 
regiunii Cluj, la fel ca, al întregii 
țări, se schimbă de la o zi Ia alta. 
Dintre cele peste 100 de întreprin
deri, majoritatea de interes republi
can. 25 au fost construite din te
melii în anii puterii populare. Alte 
30 au fost reconstruite și reorgani
zate. Cu atît mai luminos apare a- 
cest peisaj cînd îl compari cu acela 
din anii postbelici.

Ramurile industriale caracteristi
ce erau industria de pielărie (ve
chea Dermată) și, întrucîtva, 
dustria chimică (fabricile din 
ioara și Turda). Un rol mai impor
tant în industria regiunii aveau în
treprinderile de materiale de con
strucții și fabrica de sticlă din Tur
da, precum și întreprinderea meta
lurgică „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii. Erau unități siab 
utilate, situîndu-se la nivelul unei 
tehnici înapoiate. Efortul fizic al 
muncitorilor constituia principalul 
element care umplea cu aur seifuri
le capitaliștilor străini și autohtoni.

Astăzi pe harta industrială a re
giunii au apărut noi unități cum 
sînt Combinatul pentru industriali
zarea lemnului de la Gherla, Com
binatul de mobilă de la Dej, Fabri
ca de produse lactate de la Turda 
etc. In locul unei rudimentare fa
brici de chibrituri, distrusă în cel 
de-al doilea război mondial, a apă
rut „Tehnofrigul", reprezentanța in
dustriei frigorifice din țara noastră, 
ale cărei compresoare cu capacități 
cuprinse între 850 și 560.000 Kcal/h 
sînt bine cunoscute atît în țară cît 
și peste hotare.

Caracteristic pentru dramul par
curs de industria regiunii Cluj în 
anii nostrii 
„Carbochim". 
așeza printa 
toarei uzine, 
producă secțiile carbură de 
și pietre de polizor, 
în funcție secția de electrozi side
rurgici, iar în 1957 a fost dată în 
exploatare o nouă hală pentru pro
ducerea pietrelor de polizor, cu 
pacitate de 1,5 ori mai mare 
cea construită inițial.

In 1958 uzina a început să 
ze abrazive pe suport, iar în 
cărbuni pentru elemente galvanice.

in- 
U-

4

ela- 
sec- 
pro-

este și cel al uzinei
In anul 1949 aici se 

piatră a fundației vii- 
In 1951 au început să 

siliciu
In 1952 intră

o ca- 
decît

livre-
1959

La sfîrșitul anului 1960 a fost 
borată prima șarjă a modernei 
ții de electrocorindon. Valoarea 
ducției globale a uzinei a crescut 
în ultimii 11 ani de aproape 70 de 
ori.

„Electroceramica" din Turda a 
făcut un salt extraordinar. De la ni
velul măruntelor obiecte de porțe
lan a ajuns să fabrice azi izolatorii 
de înaltă tensiune, care întovără
șesc torentul kilovolților de-a lun
gul și de-a latul țării. Pe linia mo
dernizării și reutilării, în ultimii 10 
ani numai Ia Uzinele de produse so
dice din Ocna Mureș s-au montat 
peste 20.000 tone diverse utilaje și 
au fost turnați peste 50.000 m.c. 
betoane. Tot aici au fost construite 
peste 70 km de rețele electrice de 
lumină și forță și aproape 6 km de 
cale ferată uzinală. Datorită înal
tului grad de utilizare tehnică, ia 
nivelul celor mai recente realizări, ia 
uzina „Unirea", unde se fabrică 
complicate mașini pentru industria 
textilă, munca a devenit azi de 10 
ori mai productivă decît în urmă cu 
cîtiva ani. Și Fabrica de ciment 
„Victoria socialistă" din Turda se 
numără printre întreprinderile din 
regiune care au cunoscut în anii re
gimului nostru o dezvoltare impe
tuoasă. Aici, numai în ultimii doi 
ani au intrat în fabricație trei linii 
tehnologice de mare capacitate, da
torită cărora volumul producției în
treprinderii a crescut de peste 3 
ori.

Prin continua sporire a capacită
ților de producție, utilarea cu ma
șini și utilaje de mare capacitate, 
întreprinderile industriale din re
giunea Cluj dau astăzi patriei de 
trei ori și jumătate mai multe pro
duse decît în 1950. Față de primul 
an al șesenalului, producția globală 
a întreprinderilor din această parte 
a țării a crescut cu 86 la sută.

industria regiunii Cluj este în 
plin avint. Ea a urcat impetuos trep
tele celor două decenii care au tre
cut de la eliberarea patriei. Astăzi 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
mînuind cu pricepere și entuziasm 
o tehnică dintre cele mai moderne, 
își aduc din plin contribuția la de- 
săvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră scumpă.

PERLELE LITORALULUI
De Ia Mamaia la Mangalia, pe 

o distanță de peste 50 de kilometri, 
litoralul Mării Negre a fost împo
dobit cu un adevărat șir de perle. E 
șiragul noilor stațiuni balneare, 
mîndrie a constructorilor, arhitecti- 
lor, a întregii țări. Ziua, palatele li
toralului sînt scăldate în raze de 
soare, noaptea luminile fluorescen
te Ie pun în valoare frumuseți de 
basm.

Peisajul acesta s-a născut 
imaginația 
constructor 
transformat 
țiul de nisip spulberat de vînturi. 
pe care nu creșteau decît ciulinii și 
vegetația uscată a dunelor, căsuțe
le din chirpici risipite pe ulițe strîm- 
be, cu oameni umili și săraci, zu
grăvite pe pînzele lui Steriadi.

In oceanul de apă, nisip și soare 
au sosit mai întîi constructorii, meș
teri din rîndul urmașilor meșteru
lui Manole. Apoi s-au ridicat pala
tele din marmură, din oțel, din be
ton și cleștar. La Eforie au fost 
înălțate case de odihnă cu ferestre 
spre soare și spre mare, restaurante 
din sticlă suspendate pe coloane de 
oțel, dispensare și sanatorii. Și în 
jurul lor, în grădinile imense răsă
rite într-o vară, s-au adunat milioa
ne de flori multicolore, pentru cei 
care făureau oțelul, care extrăgeau 
țițeiul sau care semănau cîmpurile 
întinse ale țării. Șantiere noi s-au 
deschis la Mangalia, localitatea cu 
cea mai dulce climă de pe litoral, 
cu soarele cel mai strălucitor și cu 
plaja cea mai fină. Și aici s-audă- 
rîmat cocioabele de chirpici și tizic 
ca să facă loc vilelor, hotelurilor, în 
care s-au strîns nu numai forma 
florilor, dar și culorile lor. A venit 
Ia rînd Mamaia, ale cărei hoteluri 
zvelte simbolizează nu numai mă
iestrie, dar și îndrăzneală și cute
zanță. E deja recunoscut ca o bi
ruință a tehnicii romînești faptul că 
aici unde au fost nu de mult mlaș
tini și nisipuri, s-au ridicat blocuri

din 
și hărnicia poporului 
al socialismului. EI a 
într-o lume feerică pus-

semețe cu 10,12 și 14 etaje, cît nu
mără hotelurile „Victoria", „Doi
na", „Flora", „Perla", „Parc".

Cu fiecare an apoi, de sub păien
jenișul schelelor, alte și alte con
strucții — case de odihnă, hoteluri, 
magazine, dispensare, case de cul
tură etc. — au venit să întregească 
imaginea nouă a litoralului, pentru 
ca din 1955 și pînă acum capacita
tea de cazare a stațiunilor de aici 
să crească de peste 4 ori. ajungînd 
la peste 36.COO de locuri. Mamaia 
singură și-a mărit spațiul de cazare 
cu 10.000 de locuri numai în noul

complex de hoteluri 
mă cu 2 ani.

Dar metamorfoza 
s-a încheiat, fiecare 
zon estival găsește 
podoabe noi. Printre cele ale anu
lui trecut se află două vile superbe 
Ia Eforie-sud cu o capacitate de 
610 locuri și un restaurant-cantină 
cu 1.500 de locuri, un complex co
mercial capabil să satisfacă toate 
exigențele și pavilioane de băi reci 
și calde . Ia Eforie-Nord, un modern 
teatru de vară în amfiteatru la Ma
maia cu o capacitate de 1.100 de 
locuri și alte astfel de construcții.

Printre noutățile din acest an ale 
litoralului se numără o nouă 
330 de locuri la Eforie-Sud, 
zinoti-bar la Mamaia, un 
ranț-terasă cu 900 de locuri 
Iul mării Ia Constanța, numeroase 
magazine. Anii care vor urma vor 
aduce cu siguranță alte noutăți ar
hitectonice litoralului nostru.

Alături de mistria zidarului, dal
ta sculptorului a venit să împodo
bească palatele de odihnă. La Man
galia. pe frontispiciul vast al noii 
case de iti'ură. Jules Perahim a 
sintetizat într-un uriaș mozaic bo
gatei și frumusețea regiunii dintre 
Dunăre și nare; ;n Mamaia, Ia 
Eforie si Ia Constanta, Corneliu Me- 
drea, Ada Geo, Doru Popovici si 
alți artiști au expus, lîngă noile 
construcții, statui sculptate în pia
tră sau marmură. Fațadele și in
terioarele restaurantelor, ale saloa
nelor hotelurilor au fost împodo
bite cu picturi murale inspirate din 
viata noastră cotidiană, din frumu
sețile care ne înconjoară.

Iși arată măiestria și grădinarii. 
Prin strădania omului, apele lacu
lui Tăbăcărie s-au retras, dînd cîș
tig parcurilor și grădinilor Mama
iei. De-a lungul bulevardelor Con
stantei, Eforiei sau Mangaliei au 
răsărit mii și mii de trandafiri. Mi
lioane de flori multicolore îmbracă 
în covoare policromatice 206 ha de 
grădini ale litoralului. Ele au farmec 
și ciudățenii. In lumea aceasta a 
florilor îngemănate cu albastrul 
mării, pinii au coborit surprinză
tor din Carpați și s-au adaptat aici; 
statornicul munte a dat mina cu 
nemărginirea mării. Și tot aici și-au 
făcut intrarea în flora patriei nume
roase plante cu nume exotice.

Frumusețea litoralului romînesc, 
generozitatea climatului dar mai a- 
les minunatele construcții răsfățîn- 
du-și siluetele elegante, impresio
nează și atrag an de an tot mai 
multi vizitatori din patria noastră 
și de pe alte meleaguri. După un 
concediu pe litoralul romînesc, un 
vilegiaturist francez a consemnat în 
cartea de onoare a Mamaiei: „Sta
țiunea e o realizare a geniului ro- 
minesc, ea are una din plajele cele 
mai frumoase ale Europei". Iar un 
alt oaspete străin nota: „îmi rămîn 
cele mai frumoase amintiri despre 
această țară minunată, ospitalieră, 
și voi reveni cu plăcere la Eforie- 
Sud, la Eforie-Nord sau la Ma
maia".

litoralului 
an, fiecare 
stațiunile

ur-

nu 
se- 
cu

vilă cu 
un ca- 
restau- 
pe ma-
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Al VH-lea concurs al artiștilor amatori

După cea de a ll-a etapă a fazei regionale
Comisia regională a celui de-al 

VlI-lea concurs al artiștilor ama
tori analizînd- felul cum s-a desfă
șurat cea de a doua etapă a con
cursului, a aprobat clasificarea for
mațiilor și soliștilor care au partici
pat la faza regională.

Comisia regională pe baza apre
cierilor juriului a aprobat urmă
toarea clasificare pentru formațiile 
și artiștii amatori din raionul Alba:

FORMAȚII CORALE
Cămine cuturale: Mențiune; Co

rul căminului cultural din Mihalț.
Case de cultură: Locul I B. Co

rul Casei raionale de cultură Alba 
lulia.

Sindicale: Mențiune: Corul sin
dicatului sanitar Alba lulia.

FORMAȚI I INSTRUMENTALE
Cămine culturale: Mențiune: Ta-

raful căminului cultural din Stremț.
Case de cultură: Locul III; Ta

raful Casei raionale de cultură Al
ba lulia.

Sindicate: Mențiune: Orchestra de 
muzică ușoară a U.C.M. Zlatna.

FORMAȚII DE
Cămine culturale:

mația de dansuri a 
tural din Stremț.

Sindicate: Mențiune: Formația de 
dansuri a Clubului C.F.R. Teiuș.

DANSURI
Locul I: For- 
căminului cul-

BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE

Cămine culturale: Mențiune: Bri
gada artistică de agitație a căminu
lui cultural din Vințul de Jos.

Case de cultură: Locul I: Briga
da artistică de agitație a Casei ra
ionale de cultură Alba lulia.

(Continuare din pag. l-a)

Bedeleanu Gheorghe) mai este de 
executat prima prașilă pe 330 ha. 
De asemenea, la gospodăria colectivă 
din Ciugud (președinte tov. Puiu 
Toma) din cele 304 ha însămînțate 
cu porumb nu s-a executat prașila 
l-a decît pe 180 ha. Această rămî- 
nere în urmă se datorește și slabei 
munci politice desfășurate de orga
nizațiile de partid de aici care nu 
au organizat o muncă sistematică 
pentru a lămuri colectiviștii despre 
necesitatea executării la timp a aces
tor lucrări. Si forțe în aceste gospodă
rii există suficiente. Dar nu s-a mun
cit în așa fel ca acestea să înțelea
gă că prășitul nu suferă amînare și 
că fiecare zi întîrziată provoacă 
pierderi de recolte. Așa se explică 
de ce în zilele bune de lucru ca cele 
din 22 și 24 iunie au ieșit la lucru un

număr mic de colectiviști. Nu ac
ționează cu destulă competență la 
mobilizarea colectiviștilor la lucru 
nici organizațiile U.T.M. și comi
tetele de femei din cadrul acestor 
gospodării. In timp ce la gospodă
ria colectivă din Oarda de Jos, un
de s-a muncit în această direcție 
participă la 
femei și tineri, la Mihalț, Straja,. 
Vințul de Jos și alte gospodării par
ticiparea acestora este destul de 
slabă.

Peste cîteva zile se va începe 
campania de strîngere a recoltei. 
Pînă atunci toate forțele trebuie ss 
fie mobilizate pentru a se termina 
prima prașilă și a se trece la execu
tarea celei de-a Il-a. deoarece în- 
tîrzierea prășitului duce la pierderi 
mari de recoltă. Și orice pierdere 
diminuează propriul cîștig al colec
tiviștilor.

prășit sute de

Strînsul furajelor să fie grăbit
Ne aflăm în plină campanie de 

strîngerea furajelor. In multe gos
podării colective ca cele din Cricău, 
Galtiu și altele s-a început cositul 
și strînsul trifolienelor, iar la Bu- 
cerdea Vinoasă se muncește intens 
la strînsul finalelor naturale. Este 
o perioadă cînd se asigură o bună 
parte din hrana necesară animale
lor.

Dar deși timpul este înaintat, re
coltatul la trifoliene și finețe na
turale se desfășoară nesatisfăcător. 
Pînă în prezent din trifoliene s-a

recoltat ne raion abia 39 la 
iar din fînațe naturale 12 la 
La Alba lulia, Micești, Teiuș și alte 
gospodării, pînă acum nicf n-a în
ceput cositul la trifoi, iar la Ighitr 
din cele circa 700 ha de finețe na
turale nu s-a cosit nici un hectar.

Cum depășirea perioadei de re
coltare scade din valoarea nutriti
vă a acestor nutrețuri se impun mă
suri din partea consiliilor de con
ducere pentru grăbirea acestor lu
crări. a

sută, 
sută.

Avantaje noi pentru contractanții de struguri și vin
In vederea cointeresării producă

torilor care au vii cu soiuri hibride, 
spre a executa lucrările agroviticole 
la timp și a obține producții spo
rite la hectar, printr-o recentă hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri s-au 
stabilit prețuri noi de contractare 
pentru strugurii și vinul din hibrizi 
producători direcți. Noile prețuri de 
contractare care se acordă gospo
dăriilor colective, membrilor colec
tiviști și altor producători care în
cheie contracte cu întreprinderile 
Vinalcool sînt cu mult superioare 
prețurilor anterioare. Așa spre e- 
xemplu la strugurii cu un conținut 
în grame-zahăr la litru de must de 
la 170-187, prețurile la strugurii

Noah s-au majorat cu 280 la suta, 
iar la' alte soiuri majorarea este de 
220 la sută.
toare s-au 
strugurii și 
concentrare

Pentru a 
contractare, 
membrii colectiviști și atți producă
tori viticoli, trebuie să contracteze 
cu întreprinderile Vinalcool întrea
ga producție de struguri mai puțin 
consumul propriu. Contractele cir 
toate categoriile de producători se 
pot încheia pe unul sau mai mulțî 
ani. Pentru producătorii din raion 
contractele se încheie cu întreprin
derea Vinalcool Alba lulia.

In proporții asemănă- 
majorat prețurile și la 
vinul cu alte limite de 
în zahăr.
beneficia de prețurile de 

gospodăriile colective.

Să desfășurăm larg întrecerea socialistă 
în gospodăriile colective

(Urmare din pag. l-a)

podării au scăpat din vedere im
portanța mare a întrecerii socialis
te în efectuarea lucrărilor agricole 
ca și faptul că poartă întreaga răs
pundere asupra organizării și des
fășurării acesteia. De altfel trebuie 
arătat că în aceste gospodării co
lective, ca urmare a slabei desfășu
rări a întrecerii socialiste, lucrările 
agricole sînt mult rămase în urmă. 
La Mihalț, Vințul de Jos, Straja și 
alte gospodării prașila l-a încă tre-

Cooperative meșteșugărești: 
cui III: Brigada artistică de 
ție a cooperativei „Mureșul" 
lulia.

Lo-
agita-

Ălba

SOLJST1 VOCALI
Cămine culturale: Locul II: 

chim Maria, căminul cultural 
Mihalț. Atențiune : 
căminul cultural din Zlatna.

Case de cultură: Locul I Duet: 
Bertalan Victor și Silvestru Aurelia, 
Casa raională de cultură Alba lulia.

Cooperative meșteșugărești: Men
țiune: Lăpăduș Elena, Cooperativa 
„Mureșul" Alba lulia.

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI
Sindicate: Locul II: Bobaru Va- 

sile șiMezei Iosif U.C.M. Zlatna.
Conform regulamentului pentru 

organizarea celui de al VI I-lea con
curs, la faza, interregională vor par
ticipa formațiile și soliștii promo
vați pe locul 1. Formațiile și soliștii 
din regiunea noastră se vor în
trece la Hunedoara alături de for
mațiile și soliștii din regiunile Cri- 
șana, Banat și Brașov.

A- 
din 

Mogul Ioana,

buie executată pe sute de hectare. 
Faptul că întrecciea socialistă nu 
se desfășoară în toate gospodăriile 
la nivel corespunzător, se datorește 
și Consiliului agricol raional care 
n-a sprijinit consiliile de conducere 
din gospodării în organizarea te
meinică a acesteia și n-a vegheat să 
se respecte întocmai indicațiile date 
în acest sens.

Ne aflăm în momentul de față 
în plină campanie de întreținere a cul
turilor prășitoare și în pragul re- 

Neexecutarea acestor 
provoacă mari

De aceea
fiecare gospodărie

coltărilor. 
lucrări | 
de recolte, 
ceste zile în __ _ ______
colectivă trebuie să existe o între
cere entuziastă, care să cuprindă 
întreaga masă de colectiviști. Pe ba
za unei susținute munci politice des
fășurate de organizațiile de bază.Â 
trebuie creată o astfel de popularitate^^ 
îneît să existe o adevărată luptă 
din partea fiecărui colectivist, fie
cărei echipe și brigăzi de a ocu
pa primul loc în întrecere. Comuniș
tii din cadru!. gospodăriilor colecti
ve trebuie să fie în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste, militînd per
manent pentru antrenarea tuturor 
celorlalți colectiviști Ia efectuarea 
lucrărilor agricole. In același timp 
se cere o mai mare preocupare și 
pentru intensificarea întrecerii so
cialiste între gospodăriile colective 
din raion, astfel ca toate angaja
mentele luate să fie îndeplinite si 
depășite.

Ne mai despart mai puțin de două 
luni pînă la sărbătorirea a două
zeci de ani de viață nouă. Să în- j. 
tîmpinăm mărețul eveniment prințt 
tr-o muncă spornică, printr-o între-' 
cere socialistă entuziastă, astfel ca 
toate sarcinile ce se pun în fața ce
lor ce lucrează în agricultură să fie 
executate la timp și de cea mai 
bună calitate.

pierderi 
în a-
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