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Cu forțe sporite 
pentru realizarea noilor sarcini!
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"țrinae^tțapt ce a dat posibilitaiea 
stf crească productivitatea muncii 

■și să se reducă în mod considerabil 
[prețul de cost al produselor. Numai 
le. principalele întreprinderi din 
raion, ca urmare a spiritului gos- 
- -dăresc dovedit în folosirea mate- 
nei prime, materialelor și a fonduri
lor bănești, ca și prin descoperirea de 
noi rezerve interne s-au realizat e- 
ronomii în valoare de peste 2 mi
lioane și jumătate. Ca o încunu
nare a muncii lor pline de abne
gație, colectivele de muncă 
întreprinderea Zlatna, Stația 
Teiuș și Revizia de vagoane 
din Teiuș s-au situat anul 
în rîndul colectivelor fruntașe pe 
țară.

Succese remarcabile au fost ob
ținute și în agricultură, unde sec
torul socialist-cooperaiist s-a dez
voltat în mod considerabil. Dacă cu 
un an în urmă procentul de coope
rativizare în raion era de abia 7%. 
apoi ca urmare a muncii neobosite 
depusă de organizațiile de partid și 
de organele de stat, la sfîrșitul a- 
nului 1958 procentul de cooperati
vizare a fost de peste 40% din 
suprafața agricolă a raionului. Ță
rănimea muncitoare din numeroase 
'imune și sate ca Almașul Mare, 

tTeiuș, Micești, Căpud, Cistei și al- 
■efe, convingîndu-se de superiorită
ți marii agriculturi socialiste față 

mica gospodărie individuală, a 
^B/ în întregime pe calea muncii 

aceste comune și . sate 
f’ IB'” Prezent complet coopcra- BHKc. De asemenea, și în celelalte 

de activitate bilanțul anu- 
a fost încheiat cu rezultate 
de fructuoase.

t Und în noul an de muncă. 
I^B/z muncii din raion sînt con- 

au de îndeplinii sarcini 
importante ca în anul trecut.

■ sarcini se desprind cu toată 
^Ktatea din expunerea făcută de 
^g’arăsul Gh. Gheorghiu-Dej la ple- 
f.ra C. C. al P. M. R. din 26-28

abne- 
de la 
C.F.R. 
C.F.R. 
trecut 
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(Continuare în pag. 4-a)

noiembrie 1958. Ele constituie un 
măreț program, menit să asigure 
dezvoltarea și pe mai departe și în- 
tr-un ritm mai intens a industriei 
noastre socialiste. lărgirea bazei 
tehnico-materiale în agricultură, spo
rirea considerabilă a producției 
industriale și agricole în scopul 
ridicării continue a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Recent, Marea Adunare Națională 
a R.P.R. a dezbătut și aprobat bu
getul de stat pe anul 1959. Prin 
componența sa bugetul pe anul 
1959 este un buget al construcției 
pașnice orientat spre dezvoltarea 
continuă a economiei naționale ș 
îmbunătățirea continuă a traiului 
celor ce muncesc. Cifrele bugetului 
reflectă cu putere importanța d_eo- 
sebită pe care o acordă particLul și 
guvernul nostru înfăptuirii noilor 
sarcini ale construcției socialiste o- 

Industriei ușoare și ali-

expunerea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie anul trecut.

Astfel, în acest an este prevă
zută a se investi suma de 17,6 mi
liarde lei, — cu 15% mai mult de
ed în anul 1958. Numai pentru 
creșterea activității productive a in
dustriei este prevăzută suma de 
14,8 miliarde lei, înafara creditelor 
bancare. In mod deosebit se va a- 
corda o atenție sporită dezvoltării 
industriei siderurgice, chemată să 
producă cu 38% mai mult ca în 
1958, și industriei chimice, ca una 
din. ramurile de bază ale economiei 
naționale. De asemenea, bugetul 
prevede mari investiții pentru dez
voltarea 
mentare și pentru dezvoltarea agri
culturii. In ce privește grija parti
dului și guvernului pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, ea este 
oglindită cu toată puterea de faptul 
că în acest an pentru dezvoltarea 
învățămîntului, artei, științei și cul
turii', pentru ocrotirea sănătății și 
prevederilor sociale și pentru asi
gurările sociale sînt prevăzute a 
se cheltui 11,9 miliarde lei.

La realizarea mărețelor obiective 
prevăzute a se înfăptui în acest an 
o contribuție largă trebuie să-și a- 
ducă și oamenii muncii din raionul 
nostru. Sporindu-și eforturile pentru 
a contribui la realizarea veniturilor 
bugetare, colectivele de muncă din 
întreprinderile socialiste ale raio
nului trebuie să dovedească un 
înalt simț gospodăresc, să-și înde
plinească lună de lună sarcinile de 
plan, acordînd o atenție sporită 
descoperirii și folosirii rezervelor 
existente la fiecare loc de muncă.

îndeplinirea cu succes a sarcini
lor de plan pe anul 1959 cere încă 
din primele zile ale noului an cea 
mai atentă preocupare. Se cere în 
primul rînd ca sarcinile de plan să 
fie temeinic cunoscute de către fie
care muncitor. Cu prilejul dezbaterii

IN CLIȘEU: Un lot din puii scoși 
zilele trecute la centrul de incubație 
de pe lîngă secția agricolă raională.

Sirâluc«tori»9 siisifeol al eres rsoi
Știința și tehnica sovietică în slujba păcii

au ajuns pe cele mai înalte culmi 
datorită faptului că savanții sovie
tici și-au pus activitatea Ier în 
slujba păcii și progresului omenirii. 

Printre alții au mai luat cuvîntul 
tov. Damian I., Goran C„ Lupu I.. 
și alții, care au arătat că lansarea 
cu succes a unei rachete cu mai 
multe trepte în direcția Lunii, este o 
realizare remarcabilă a U.R.S.S. și 
totodată o lovitură puternică dată 
ațîțătorilor la un nou război.

Se apropie ziua cînd generația 
noastră va vedea zborurile în cos
mos — a spus iov. Cîrlan Vladi
mir, maistru, după expunerea fă
cută în fața muncitorilor la Atelie
rul central de reparații din Alba- 
Iulia a comunicatelor agenției Tass 
cu privire la racheta cosmică so
vietică.

Tînărul muncitor Șuvaina Ion, 
luînd cuvîntul, a arătat printre al
tele că știința și tehnica sovietică

Racheta cosmică sovietică
a geniului oamenilor sovietici

Privirile întregii omeniri sînt în
dreptate în aceste zile pe urmele 
rachetei cosmice sovietice, care s-a 
stabilit pe orbita sa în jurul Soa
relui, devenind astfel, prima planetă 
artificială a sistemului solar.

Lansarea rachetei, dovedește că 
nu este departe timpul cînd omul 
va cunoaște direct cele. mai apro
piate astre, va întreprinde călătorii 
interplanetare. Această colosală 
realizare demonstrează că știința 
sovietică este cea mai înaintată 
știință de pe glob, datorită impor
tanței ce i s-a acordat și i se a- 
cordă de P.C.U.S. și de guvernul 
U.R.S.S. Chiar și cei mai înverșu-

Contractările de cereale $i floarea soarelui 
mare importantăsarcină

Odată cu desființarea cotelor o- 
bligatorii la principalele produse a- 
gricole, sistemul de contractare de 
cereale a căpătat o deosebită im
portanță, el devenind unul din 
principalele mijloace care contribuie 
la crearea și asigurarea fondului 
central al statului.

Așa după cum a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, în expunerea 
făcută la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, 
„Sistemul de contractare s-a dove
dit a fi o pîrghie puternică pentru 
stimularea interesului material al 
țărănimii, mai ales al gospodăriilor 
colective și întovărășirilor în ridica
rea producției agricole și a contri
buit la dezvoltarea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, la întă
rirea alianței muncitorești-țărănești". 
Și faptele de zi cu zi dovedesc a- 
cest lucru.

Convinși de avantajele frumoase 
pe care le au încheind contracte cu 
statul, colectiviștii din Obreja. Cis- 
tei și Oiejdea au contractat pentru 
acest an cu întreprinderea „Recolta" 
peste 200 kg. grîu și porumb și 500 
kg. floarea-soarelui, pentru fiecare 
hectar semănat cu aceste culturi.

Pentru o cantitate de peste 40.000 
kg. cereale au încheiat contracte și 
membrii întovărășirilor aaricole din 
Alba-Iulia. Intovărășiții Eneșel loan,

in cinstea Conferinței regionale de partid
Schimburi de onoare

Conferința regională de partid 
este întîmpinată de muncitorii' din 
întreprinderile din raionul nostru 
cu însemnate succese în muncă. 
Astfel, .muncitorii de la fabrica „Ar
deleana" din Alba-Iulia, după ce 
în prima zi de lucru în noul an 
și-au depășit planul, au lucrat în 
ziua de 6 ianuarie într-un însuflețit 
schimb de onoare.

Datorită bunei organizări a locu
lui de muncă. în ziua schimbului 
de onoare harnicii muncitori'de aici 
au realizat însemnate depășiri de

IN ULTIMA SĂPTĂMÎNĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DIN 
SECTORUL SOCIALIST-COOPERATIST A CRESCUT

CU PESTE 1.500 HECTARE

Satul Craiva complet 
cooperativizat

Sprijinit și îndrumat de organele 
de partid și Comitetul executiv al 
Sfatului popular din comuna Cri- 
cău, comitetul de conducere al înto
vărășirii agrozootehnice din satul 
Craiva a intensificat munca de lă
murire pentru atragerea țărănimii 
muncitoare în întovărășire. Astfel 
fiind, prin înscrierea în ultima săp- 
tămînă a suprafeței de 65 hectare 
de teren, satul Craiva este acum 
complet cooperativizat. De aseme
nea, odată cu înscrierea ultimelor 
suprafețe de pămînt în întovărășire, 
a crescut cu 20 de capete și numă
rul oilor de la fondul de bază.

creație

nați dușmani ai Uniunii Sovietice 
au trebuit cu amărăciune să recu
noască geniul creator al oamenilor 
sovietici, capabili să făurească o 
societate nouă, să făurească tot 
cc-i mai valoros întregii omeniri.

Zilele care s-au scurs de la lan
sarea rachetei cosmice ne-au um
plut inimile' de bucurie și mîndrie, 
fiindcă trăim vremuri cînd pe glo
bul pămîntesc, sistemul socialist, 
din care și noi facem parte, și-a 
dovedit pe deplin superioritatea.

MĂRGINEAN LUDOVIC 
prof. Școala medie nr. 1 —

Alba Iuilia

Anghel Eleonora, Pleșa Ion, Sîrbu 
Ion și alții au contractat în cadrul 
întovărășirilor peste 300 kg. cereale 
fiecare.

Dovedind preocupare pentru 
munca de contractări, în rîndul pro
ducătorilor din sectorul individual, 
consiliul cooperativei .,30 Decem
brie" din Alba-Iulia, consiliul să
tesc al cooperativei din Pețelca și 
altele, obțin și ele rezultate în a- 
ceastă muncă.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat însă că acțiunea de contrac
tări de cereale și floarea-soarelui 
se desfășoară nesatisfăcăior în ra
ionul nostru. Deși ne găsim într-o 
perioadă cînd această acțiune tre
buie să se desfășoare din ''lin, în 
comunele Hăpria, Vințul de Jos, 
Stremț, datorită lipsei de interes 
dovedită de conducerea cooperati
velor în organizarea muncii de con
tractări și slabului ajutor pe care îl 
primesc din partea organizațiilor de 
partid și a comitetelor executive 
sfaturilor populare din aceste 
mune, aici, pîtiă la 5 ianuarie 
s-au încheiat contracte decit 
5—10 producători în fiecare
mună. La Benic. pe lingă faptul 
că membrii consiliului cooperativei 
nu servesc de. exemplu în ce pri
vește încheierea 
desfășoară slab 

ale 
co- 
nu
Cil 

co-

de contracte, se 
și preluările din

plan și economii de piele. Printre 
cei fruntași se numără tov. Bel - 
dean Gligor, Bîrs Ana, Drîmbărean 
Mitrofan, Hațegan Antinia, Moldo
van Ana, Crișan Septimiu și alții, 

depășit planul întrecare si-au
15—47»/ri.

★
de onoare în cinsteaSchimburi

Conferinței regionale de partid au 
ma) avut loc la I. I. L. „Horia", 
Atelierul L. Regional din Aiba-Iulia 
și alte întreprinderi din raion.

La Berghin o nouă 
întovărășire agricolă

Convinși de avantajele muncii 
unite în întovărășire*, zilele tre
cute, 27 de familii de producători a- 
gricoli din comuna Berghin au pus 
bazele unei noi întovărășiri agri
cole. In prezent, la Berghin sînt 
două întovărășiri agricole a căror 
număr de membri și suprafață de 
teren continuă să crească zi de zi.

O întovărășire mare 
și puternică

Urmînd exemplul membrilor înto
vărășirii „16 Februarie" din satul 
Micești, care prin unificarea celor 
3 întovărășiri într-una puternică, 
si-au organizat terenul în sole pe 
mai mulți ani, membrii celor două 
întovărășiri agricole din Slntimbru 
s-au unit și ei într-o singură înto
vărășire, fiind convinși că în felul 
acesta vor putea aplica mai bine 
regulile agrotehnice și vor smulge 
pămîntului roade și mal bogate, 
întovărășirea unificată poartă nu
mele de „Drum nou" și are acum 
o suprafață de peste 300 hectare, 
'ar numărul de membri și perime
trul întovărășirii este în continuă 
creștere.

Noi membrii în gospodăria 
colectivă din Oiejdea

Convinși prin fapte de avantajele 
muncii în comun în gospodăria co
lectivă, de veniturile frumoase rea
lizate de colectiviștii din Oiejdea, 
alte familii de țărani muncitori din 
sat ca Popa Luca, Farcaș Cornel, 
Farcaș Văsile și alții au depus ce
reri pentru a fi primiți și ei în gos
podărie.

★
Ca urmare a muncii de atragerea 

țărănimii muncitoare pe calea agri
culturii socialiste, numărul de 
membri și suprafața de teren din 
întovărășiri și gospodării colective 
continuă să crească zi de zi. In 
ultima săptămlnă, de pildă, în cele 
116 unități socialist-cooperatiste din 
raion, suprafața de teren a crescut 
cu peste 1500 hectare.

0

de cereale 
porumbul nu 
proporție de 60%. Fre
că mai sînt chiar și

de anul 
s-a pre-

con'ractările 
trecut. Aici 
luat decît în 
buie arătat 
unele întovărășiri agricole, ca cele 
din Obreja, Mihalț, Vințul de Jos, 
Totoi și altele,unde conducerile nu 
dovedesc suficient interes pentru 
importanta problemă a contractări
lor de cereale, tărăgănînd încheierea 
de contracte.

Pentru ca în acțiunea de contrac
tări să se obțină rezultate cit mai 
bune, trebuie să se pună un accent 
deosebit pe o largă muncă de masă, 
in acest scop, organele întreprinde
rii .,Recolta" și ale cooperației de 
consum, sprijinite și îndrumate de 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
ia comune trebuie să fie tot timpul 
în mijlocul producătorilor agricoli, 
explicîndu-le avantajele contractă
rilor.

Țittînd seamă de bogata expe
riență a anilor trecuți, organele ae 
partid și sfaturile populare de la co
mune trebuie să desfășoare în așa 
fel munca de lămurire în problema 
contractărilor, pentru ca gospodăriile 
colective și fiecare întovărășii sau 
producător individual să contracteze 
cu „Recolta" sau cooperația, din 
ceea ce-i prisosește cantități cit mai 
mari de cereale. FL. BARABAȘ



Visul omenirii ■ comunismul - a devenit țel tontret și apropia^
Nava cosmică sovietică își continuă triumfătoare drumul Planul de șapte ani al unui colhoz

Era zborurilor interplanetare a fost inaugurată

Linie ferată electrificatăHidrocentrala Novosibirsk

Moscova - orașul construcțiilor mărețe
Zaslavski

Noul Teatru al Moscovei. In foto: Clădirea teatrului din Kremlin,

De curînd a intrat în funcțiune linia de cale 
ferată electrificată Novosibirsk-Stația Taiga de pe 
magistrala transiberiană. Pe acest sector garniturile 
grele sînt trase de puternica locomotivă electrică 
“N-8“.

stabilite 
rachetei 
fost în-\

MlUiHDt kh/ort)

■
Constructorii hidrocentralei Novosibirsk au pus 

în funcțiune cinci dintre hidroagregatele centralei. 
Ele produc multe millioane de kW/ore. Pînălacel 
de al XXI-lea Congres al P.C.U.S. se va termina 
montarea ultimelor două agregate și centrala hidro
electrică Novosibirsk va funcționa cu întreaga ei 
capacitate.

Elementele acestei orbite au fost 
anunțate anterior.

Orbita planetei artificiale este 
situată Intre orbitele Pămîntului și 
planetei Marțe.

Dis'tanța minimă dintre orbitele 
planetei artificiale și planetei Marte 
este de aproximativ 15.000.000 km., 
adică este de aproximativ patru ori 
mai mică decît distanța dintre Pă
mînt și Marte în timpul marilor o- 
poziții ale acestei din urmă planete.

Mișcindu-se pe orbita ei în jurul 
Soarelui cu o perioadă de revoluție 
de 450 zile terestre, planeta artifi
cială se va apropia în aproximativ 
cinci ani din nou de pămint, dar 
distanța ei de Pămînt va fi de or
dinul a zeci de mi-^^^---------- --
lioane kilometri. f OSZmmI 

Sarcinile 
la lansarea 
cosmice au 
deplinite.

S-au cules mate
riale valoroase pen
tru dezvoltarea con-' 
tinuă a construcției 
de rachete interpla
netare, s-au obținut' 
rezultate 
pentru 
nicațiile 
distanțe 
efectuat 
cercetări 
zintă o

vor contribui la descongestionarea 
centrului orașului și la mărirea vi
tezei de circulație.

Se va acorda mai departe atenție 
organizării odihnei populației în 
împrejurimile Moscovei.

Activitatea arhitecților va fi. în
dreptată spre perfecționarea con
tinuă a proiectelor-tip de locuințe, 
spre crearea de locuințe conforta
bile pentru o singură familie, pen
tru persoanele singure și pentru 
oameni în vîrstă.

Noile principii de planificare și 
construcție, care prevăd gruparea 
cvartalelor în „microraioane" ere-

portanță științifică în probleme fi
zice ale spațiului cosmic, cercetări 
care lărgesc cunoștințele noastre 
despre univers.

Rezultatele științifice obținute vor 
fi date publicității pe măsura pre
lucrării observațiilor.

După realizarea de către Uniunea 
Sovietică a primului satelit artifi
cial al Pămîntului, lansarea, la 2 
ianuarie 1959, a unei rachete cos
mice sovietice care a devenit pentru 
totdeauna prima planetă artificială 
a sistemului nostru solar, constituie 
un eveniment memorabil al epocii 
de construire a comunismului și 
inaugurează era zborurilor interpla
netare.

MOSCOV A (Ager preș). — Tass 
transmite următorul comunicat 
„Zborul rachetei cosmice sovietice": 

Racheta cosmică sovietică își 
continuă zborul.

La 5 ianuarie semnalele radio e- 
mise de rachetă au slăbit consi
derabil.

Intrucît s-au consumat resursele 
izvoarelor de alimentare, legăturile 
sigure prin radio cu rachetă au în
cetat la 5 ianuarie în jurul orei 10 
(ora Moscovei).

In decurs de 62 de ore de zbor 
de la lansarea ei, piuă la 5 ianuarie 
ora 10, racheta cosmică s-a înde
părtat de pămînt cu 597.000 km. Pe 
acest traseu, la 34 de ore după 
lansare, ea a trecut în apropierea 
Lunii și, învingînd atracția Pămîn
tului și Lunii, se stabilește pe or
bita ei în jurul Soarelui.

In decurs de 62 de ore, în cadrul 
programului, s-au menținut legături 
sigure prin radio între rachetă și 
pămint, care au permis să se ur
mărească mișcarea rachetei și să 
se culeagă informații cu privire la 
funcționarea aparatajului științific 
de pe bordul ei.

Programul observațiilor asupra 
rachetei cosmice și programul cer
cetărilor științifice au fost înche
iate.

La 7—8 ianuarie a.c. racheta cos
mică se va stabili definitiv pe o 
orbită periodică, ca planetă arti
ficială.

s-au construit de asemenea noi li
nii de metrou, complexul sportiv de 
la. Lujniki, noi magistrale — pros
pectele Lenin, Kutuzov și Komso- 
molski cu un pod peste rîul Mos
cova.

Schimbări și mai mari vor avea 
loc la Moscova, după Congresul al 
XXI-lea al partidului. Potrivit unor 
date preliminare, în următorii șapte 
ani aici se vor construi peste 
19.000.000 metri pătrați de supra
față locuibilă, ceea ce va dubla a- 
proape fondul locativ al Moscovei, 
care va ajunge la 45.000.000 metri 
pătrați — aproape de patru ori mai 
mult decît ceea ce poseda Moscova 
înainte de Revoluție.

Volumul construcțiilor de locuințe 
crește anual la Moscova cu aproxi
mativ 28—30%. Este interesant de 
subliniat că Statele Unite ale A- 
mericii și în Anglia, potrivit unor 
date oficiale, ritmul construcțiilor 
de locuințe a scăzut cu 11%.

Moscova s-a transformat într-un 
grandios șantier de construcție. Cal
culele nu se mai fac pe case indi
viduale, ci pe cvartale, și chiar ra
ioane întregi.

In anii următori se va desăvîrși 
construirea raionului de sud-vest și 
a raionului Novîie Ceremușki unde 
vor locui aproximativ 700.000 de 
oameni. Pe Colinele Lenin se cons
truiește un oraș absolut nou cu linii 
de metrou, de troteibuse, autobuse 
si tranvaie, cu o rețea de comuni

cații subterane. Orașul va avea 
școli și instituții pentru copii, spi
tale și policlinici, cinematografe și 
terenuri sportive, magazine, între
prinderi comunale.

Mari lucrări de construcții de lo
cuințe se vor desfășura și în alte 
raioane ale Moscovei. Totodată, vor 
continua lucrările de construcție și 
reconstrucție a principalelor artere 
și piețe ale orașului, precum și a 
vechilor cartiere de locuit.

Paralel cu construcția de locu
ințe, la Moscova se vor desfășura 
vaste lucrări de construcții urbanis
tice și inginerești. Alimentarea cu 
căldură va fi centralizată. Se pre
vede extinderea și reconstruirea ter- 
mocentralelor existente, care vor 
fi toate alimentate cu gaze natu
rale. In alte raioane se construiesc 
mari stații' de cazane, care vor ali
menta cu căldură raioane întregi.

Odată cu trecerea la combustibi
lul gazos a termocentralelor, case
lor de locuit, instalațiilor comunale 
și întreprinderilor industriale, at
mosfera Moscovei va fi purificată de 
fum și funingine.

O atenție deosebită se va acorda 
problemelor îmbunătățirii continue a 
circulației pe străzi și a transportu
lui urban.

In locurile de mare aflux ale ora
șului se prevede să se construiască 
intersecții pentru circulația vehicu
lelor și pietonilor in două sensuri. 
Pe străzi vor circula noi tipuri de 
troleibuse și autobuse, mai confor
tabile și mai frumoase. Noile ma
gistrale, ca și cele vechi, recons
truite— de centură și radiate —

cază condiții, favorabile pentru 
plasarea mai rațională a 
instil ulii cultural-sociale și V 
o mai bună deservire a poș^K 

Vor străluci luminile 
’laiografc cu 2.500—6.000^^ 

/uri, ale magazinelor univer^^ 
vitrine jritmos aranjate, se 
ilvde ic.i restairuim , ospiîtăl^Ki 
feuri.

Transpunînd în viață 
trasate de partid, oamenii sotB 
vor face din capitala lor orașulX 
mai frumos și cel mai bine amei 
jat din lume. (Agerpresp

— 250 de chintale la hectar. Anul 
trecut s-au ' obținut în medie cite 
23 chintale de cereale și 190 chin
tale de cartofi la hectar.

Toate procesele de agricultură și 
creșterea animalelor, care necesită 
un mare volum de muncă, sînt în 
curs de mecanizare. In decursuL 
septenalului se va dubla capacitor 
lea parcului de tractoare al colho^ 
zului, se 
electrice, 
pune de 
realiere, 
alte mașini.

vor instala 78 de mi 
In prezent

Membrii artelului agricol „Stalin" 
din regiunea Pinsk (Bielorusia) au 
hotărît ca pînă în anul 1965 să mă
rească de două ori veniturile bă
nești ale colhozului lor, acestea ur- 
mlnd să atingă cifra de 19.000.000 
ruble.

Planul de perspectivă pe care 
l-au întocmii ei pentru viitorii 
șapte ani prevede specializarea mai 
departe a gospodăriei în domeniul 
creșterii animalelor. La fiecare 100 
hectare de terenuri agricole se pre
vede să se producă cite 80.000 kg 
de lapte și aproximativ 15.000 kg 
de carne — de peste două ori 
mai mult decît în prezent. In acest 
scop se extind în primul rînd semă
năturile și se sporește producția la 
hectar a culturilor furajere. Porum- 

—^.bul și lupinul dulce 
• \vor ocupa o supra-VlfllO )față de aproximativ

■ >500 hectare. O su-
< rafală asemănă
toare vor ocupa ier
burile perene. Pe o 
/întindere de 800 ha 
sse va introduce con- 
weierul verde. Se 
Iva mări șeptelul de 
^bovine, porcine, o- 
Mne și păsări, se 
/vor îmbunătăți ra- 
fsele acestora.
) Se prevede ca 
(recolta de cereale 
(să atingă 28,5 chin- 

I ăF8 'a^e hectar. lar
late Jal ycc°lta de cartofi

Este suficient să te uiți pe harta 
Moscovei pentru a-ți da seama cit 
de multe schimbări s-au petrecut 
aici în ultimul timp. Hotarele ora
șului s-au extins. Pretutindeni — în 
nord-est, în sud, în vest — au a- 
părut cvartale noi, raioane noi.

Experiența construirii și recons
truirii marilor orașe ale lumii do
vedește că sînt necesare multe de
cenii pentru a se obține rezultate 
remarcabile. Planul Parisului, ela
borat de Osman sub Napoleon al 
III-lea nu a fost îndeplinit de fapt 
nici pînă în zilele noastre și nu 
corespunde în mare măsură cerințe
lor moderne.

Nu este de mirare deci că suc
cesele obținute în reconstruirea 
Moscovei, în special în ultimii ani, 
stîrnesc uimirea oricărui vizitator al 
capitalei sovietice. Nenumărați oas
peți străini recunosc că istoria con
strucțiilor edilitare nu a cunoscut 
niciodată pînă acum schimbări atît 
de mari într-o perioadă atît de 
scurtă. Cel mai caracteristic este 
faptul că ritmul și amploarea lu
crărilor de construcții edilitare cresc 
în permanență. In decurs de cinci 
ani, din 1951 pînă în 1955, în ca
pitala U.R.S.S. s-au construit 
4.305.000 metri pătrați de suprafață 
locuibilă, iar în cei aproape trei ani 
care au trecut de la Congresul al 
'XX-lea al partidului, inclusiv anul 
1958, s-au construit peste 5,5 mi
lioane metri pătrați. In acești ani

importante' 
radiocomu-, 
cosmice la', 
mari, s-au- 

mai multe, 
care pre-\ 
mare im-1

S-a hotărît ca 25% 
în bani să se verse J 
fondurile indivizibili 
sume să se ri^B, 
nuiri. Pinii in

li:h'i Zlir ;;/J 
ruble.

iviS

■
~expertmță
rapide a gospodart^^^^t^^!^^^ 
rîți să lupte în viitor pentru 
nerea unor succese și mai impor-^U 
tante. (Agerpres).
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VIAȚA DE PARTID

► Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Conferința raională de partid

t

L :r. ~.t£z de partid, ce

Jre ;•>. < pe larg felul
asaa ob aaaaaf organele fi organi- 

pentra îndeplinirea 
e din directivele ce- 
Congres a! P.M.R. 
rdai o mare atenție 
se de transforma- 
agriafarii, de re- 
s: obținute și de lip- 

anifesta! în această 
ve. Conferința ra- 
' a trasai sarcini 
tind accent pe felul 

să muncească în 
și organizațiile de 

sate pentru continua

-

ae 
dez?:.: rre 
c stem. 
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St-ait. ’ 
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sarr
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.tlcjuc 

de ase- 
e agita- 

afcr de bază.
,C» &aa&r « mjșcu—pdiiice des- 

'jSffCK'tt'-'câtre organizațiile de 
organizațiilor de masă, 

\cesito, deși a îrtczt

rezultate 
lărgirea 

ist din 
suprafața

■xf a cz*: 
de partid, 

frumoase 
sectorului 

comuna 
arabilă a 
din soiul 

peri-seta in aceas
? 200 ha teren aduse

100 familii care au 
fost primite în înto-

Stremț creșterea ani- 
eomicultura reprezintă o 
de seamă a țăranilor 
Condițiile favorabile de 

1 și sol, suprafețele întinse de 
pășune și finețe naturale, pricepe
rea și experiența țăranilor munci
tori favorizează creșterea animale- 
or și dezvoltarea pomicultura. Ți- 
înd cont de aceste condiții, orga

nizațiile de bază din întovărășirile 
aricole au îndrumat comitetele de 

ducere ale acestora de a dez- 
a aceste ramuri. Pe baza sarci- 

trasate de Conferința raională

j.ls masca cuvioșiei, 
corupător de minore

Luni dimineața sala tribunalului 
din Miercurea Ciucului era arhipli
nă. Jn sală se aflau numeroși ță- 

-d răni din toată regiunea, de la 
“ Gheorghieni și pînă spre cotul mun

ților, la Tîrgu Secuiesc și Sf. 
Gheorghe, precum și învățători, me
dici, scriitori, funcționari, preoți. Se 
judeca procesul lui Sânta Antal din 
comuna Sîndominic, care a violat 
două eleve și și-a îngăduit purtări 
destrăbălate față de numeroase alte 
fete din comună, pe care se străduia 
să le corupă moralicește spre a le 
transforma în obiectul docil al pof
telor lui.

Indignarea pe care aceste fapte 
au siîrnit-o în satele și comunele 
raionului este cu atît mai mare cu 
cît acuzatul nu e altul decît. cape
lanul bisericii romano-catolice din 
comună.

'Actul de acuzare, mărturisirile a- 
cuzaiului care a recunoscut toate 
învinuirile ce i s-au adus, depozi- 

irtorilor au dezvăluit în toată 
: lor faptele criminale ale a- 

ruoător de minore.
e de sutana preoțeas- 
de naivitatea unor co- 
aminic, acest nemernic 
cuința sa și în incinta 
de 13-14 ani spre a-și 

idle.
li au intrat pe 
nta Antal. In-

se întărească din punct de 
economic, pe lîngă 
le-au obținut pînă

rezulta
ta pre-

Stremț

: ar:id, membrii întovărășirii 
„Drumul lui Lenin" au discutat fe
lul cum s-ar putea ca întovărășirea 
lor să 
-vedere 
tele ce 
zent.

Pomicultura în comuna 
aduce venituri mari. Pentru aceasta, 
membrii întovărășirii au hotărît să 
planteze peste 2.000 pomi fructiferi.

Tot cu această ocazie, membrii 
acestei întovărășiri șt-au propus 
procurarea a 20 porci pe care să-i 
crească pe lîngă stîna întovărășirii.

întovărășirea are la fondul de 
hmă peste 100 oi. Pentru adăpos- 
tirea lor adunarea generală a în- 

rAșjtUcr a hotărît să constru- 
i un saivan. Cu sprijinul or- 
Jcr din comună, din resurse lo- 

t^nw-nșiții iui procurat ma
lul necesar construirii saivanu- 
In scopul măririi fondului de 

bază întovărășiții au hotărît ca în
treaga cantitate de lapte, lină și 
numărul de iniei, care rezultă de la 
oile întovărășirii, să fie contractară 
cu sfatul, iar banii realizați să fie 
vărsați. le. foridttl de bază.

Rezultate frumoase au obținut și 
celelalte întovărășiri din comuna 
noastră pe linia continuei lor dez-

U-.i munca noastră practică de 
zi ca a am desprins aceea că toate 
succesele se daic~esc in primul rînd 
in:c~:rii continue a muncii de partid, 
a mobilizării maselor pentru înde
plinirea sarcinilor. In privința a- 
ceasta comitetul comunal de partid 
din comuna noastră mai are încă 
multe de făcut. Mai avem organi
zații de bază, cum este cea din sa
tul Geomal, care muncește încă 
destul de slab pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. Din această 
cauză în acest sat avem rezultate 
slabe.

Considerăm că dacă vom lichida 
lipsurile ce se mai fac simțite în 
munca noastră, și aceasta sîniem 
hotărîți să o facem, vom obține 
rezultate și mai frumoase pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Conferința raională de partid, mai 
ales în ce 
socialistă a

privește transformarea 
agriculturii.

NADIU IO AN
al comitetului comunal

de partid — Stremț
secretar

ir-o tăcere adîncă asistența, profund 
impresionată de această confrunta
re, asculta povestirile victimelor 
care relatau simplu, copilărește, .dra
ma pe care o trăiseră. Fetele, ară
tau cu cîtă încredere naivă, curată 
se duseră la capelan la orele de 
caiehisare.

Catehisarea este ■— după cum se. 
știe — acea practică a bisericii ca
tolice în cadrul căreia se predau 
copiilor pînă la vîrsta de 14 ani 
percepte religioase pentru a-i pre- 

■ găti în vederea ceremoniei confir
mării. Astfel, fie lăcașul de închină
ciune, fie casa parohului se trans
formă într-un fel de sediu de școală 
religioasă. Tocmai această practică 
a fost folosită de Sânta spre a-și 
realiza țelurile depravate. El a a- 
buzat de credința religioasă a pă
rinților și- a fetelor.

Cu încredere s-a îndreptat spre 
camera parohială a lui Sânta și 
eleva B. M., în vîrstă de 13 ani. 
Spre a-i cîștiga încrederea, capela
nul i-a oferit o icoană a ’ sfîntului 
Francisc din Assisi. Apoi, rostind 
tot timpul vorbe pioase, acest fă
țarnic plin de josnicie a siluit-o pe 
fetiță, îngrozită, aceasta a fugit 
zguduită de plîns.

Orfana B. M., fusese primită cu 
dragoste și căldură în casa celui 
mai bun prieten al tatălui ei. Pă
rinții ei adoptivi n-au precupețit ni

Ne scriu corespondenții IN PREAJMA UNUI ÎNSEMNAT EVENIMENT

Pregătiri pentru 
campania 
de primăvară 

Dornici de a obține recolte cît 
mai mari, producătorii agricoli din 
comuna Cricău au făcut arături de 
toamnă pe toată suprafața ce se 
însămînțează în primăvară. Pentru 
a face cît mai fertil solul, folosind 
zilele cu timp frumos, ei au trans
portat pînă acum în cîmp peste 
1000 tone de gunoi de grajd. De 
asemenea, pentru ca muncile de 
primăvară sâ-i găsescă pe deplin 
pregătiți, ei au reparat pînă la 8 
ianuarie semănătorile, grapele, plu
gurile si trioarele în proporție de 
70%.

In frunte la lucrările de pregătire 
se situează membrii întovărășirii 
„Vasile Roaită", care au transpor
tat în cîmp o cantitate sporită de 
gunoi de grajd, au reparat utilajul 
necesar muncilor agricole în pro
porție de peste 90%' și au făcut 
șanțuri pentru scurgerea apei de pe 
terenul unde băltea apa.

PLEȘA A.

E îngăduită oare o asemenea 
comportare ?

A te comporta frumos față de cei 
cu care vi in contact e o calitaie. 
Și, nu e nimeni care să nu apre
cieze acest fapt.

La circumscripția sanitară tir. 1 
din orașul nostru însă, pe lîngă 
::arășii care cu dragoste și răb
dare se ocupă de fiecare bolnav in 
parte, se fac cunoscute și unele ex
cepții. Tovarășa Pleșa Elena, soră 
medicală la această circumscripție, 
de pildă, se comportă brutal cu bol
navi, e adesea răstită la vorbă.

Cum explică tovarășa Pleșa fap
tul că in ziua de 29 decembrie 1958 
a scos cu brutalitate din localul 
circumscripției pe tovarășa Kainak 
Rozalia venită la consultație?

Cei in drept trebuie să-i atragă 
serios atenția tovarășei Pleșa, in- 
trucit o asemenea comportare nu 
poate fi cîtusi de puțin tolerată.

B. SORIN

mic pentru ca s-o crească, să-i dea 
învățătură. Era o fată veselă, inte
ligentă, sîrguincioasă. Nutrea, ca 
orice adolescent, visuri și aspirații. 
Pentru ca Intr-o zi totul să se nă
ruie sub povara necinstei și batjo- 
curci.

— Săptămîni de-a rîndul ■— po
vestea *cu ochii înlăcrimați B. M. — 
n-am putut uita groaza pe care o 
trăisem. Nu îndrăzneam să-i pri
vesc pe oameni în față. Și, în pri
mul rînd. pe cei care m-au crescut. 
Copleșită de rușine am părăsit școa
la. Nu mai izbuteam să învăț... Am 
intrat funcționară la telefoane. N-am 
izbutit să lucrez...

Victima a tăcut. In sală s-a aș
ternut o liniște apăsătoare.

Alte victime, alte depoziții la fel 
de impresionante.

Fata B. V., în vîrstă de 18 ani, 
a fost și ea siluită de netrebnic. 
Cu vocea sugrumată, victima po
vestea despre neomenia și brutali
tatea înfiorătoare a lui Sânta. Cînd 
nefericita i-a azvîrlit lui Sânta în 
față învinuirea că a necinstit-o>, ca
pelanul a răspuns cu nerușinare: 
„Nu sîniem nici primii, nici ultimii". 
Prin aceste cuvinte dezgustătoare, 
Sânta căuta să-i insufle fetei pro
pria lui concepție depravată și ci
nică asupra vieții.

La întrebările puse de președinte, 
acuzatul a fost nevoit să recunoască 
că victimele lui au spus adevărul, 
și că el le-a constrlns folosirtdu-se 
de naivitatea și credulitatea lor, de 
presiuni morale pe temeiul autori
tății sale de preot, precum și de 
superioritatea forței sale fizice.

Sărbătorirea a 1OO «le ani 
de Unirea fărslor liomîne

La 24 ianuarie a, c. se împlinesc 
100 de ani de la Unirea Țărilor Ro- 
rriîrțe.

In vederea sărbătoririi însemna
tului act istoric, ca peste tot în 
țară, și în raionul nostru se fac 
intense pregătiri. Zilele trecute a 
fost constituit Comitetul raional 
pentru sărbătorirea centenarului u- 
nirii, după care apoi a fost întoc
mit un. amplu plan de măsuri în 
ațȘesIt sens.

Intre 18 și 24 ianuarie, în toate 
școlile din raion se va vorbi ele
vilor despre evenimentul petrecut 
în urmă cu 100 dei ani, iar în cele 
4 școli medii vor fi organizate con
cursuri „Drumeții veseli" cu această 
temă. La terminarea lucrului, în 
ziua de 23 ianuarie, în toate între
prinderile și instituțiile vor avea 
loc adunări festive, iar la 24 ianua
rie la căminele culturale și casele 
de citit se vor ține conferințe ur
mate de programe artistice închi
nate acestei zile.

Cinstind actul unirii, la 24 ia
nuarie, deputății se vor întruni la

Un colectiv hotărît și inimos
Despre membrii colectivului că

minului . cultural din comuna Galda 
de • Jos se pot spune multe lucruri 
frumoase. Cei ce fac parte din a- 
cest colectiv se achită cu cinste de 
sarcinile încredințate, iar perseve
rența- în muncă le este tuturor ca
racteristică. Și roadele muncii aces
tui hotărît și inimos colectiv au 
devenit bine cunoscute. Faima co
rului din Galda de Jos a trecut de 
mult 
fiind de asemenea și celelalte for
mații artistice ale căminului cul
tural.

hotarul comunei, apreciate

Bine ar
5. profesori de limba romîriă 
Școala medie mixtă din 
s-ar gîndi că lor le revine

...cei 
de la 
Zlatna 
în primul rînd sarcina creării unei 
brigăzi artistice de agitație. In a- 
cest fel nimeni n-ar mai putea zice

El a recunoscut, astfel, pe rînd, 
adevărul tuturor depozițiilor.

In timpul procesului, și alte fete 
din sat au povestit cu fnînie și dez
gust despre procedeele mîrșave cu 
ajutorul cărora Sânta Antal, profi- 
tînd de nevinovăția lor, le atrăgea 
spre a le batjocori. Ascultam aceste 
mărturisiri, ca și cuvintele pline de 
revoltă ale părinților și înțelegeam 
deplin mîhnirea lor că s-au lăsat 
înșelați de acest fățarnic căruia i-au 
acordat o încredere excesivă.

— Aveam numai doisprezece ani 
— relata elevă B.K., — atunci cînd 
Sânta a avut față de mine, pentru 
întîia oară, purtări destrăbălate. Am 
fugit cuprinsă de rușine.

La rîndul său. tatăl elevei B. K., 
martor în proces, a spus:

— Am aflat de la fiica mea, a- 
tunci cînd avea numai 12 ani, des
pre încercările nerușinate ale lui 
Sânta. Condamn aceste fapte, mai 
ales că este vorba de un preot.

— M-am dus să învăț la el cin
stea — arăta eleva B. I. — și m-a 
învățat tocmai contrariul.

— Cînd am văzut ce purtări are 
față de mine și care-i sînt intențiile 
•— dezvăluia eleva G. Cs. — am 
evitat să mă mai duc la orele de 
catehism. Dar Sânta nu voia să-mi 
dea pace. II trimitea mereu pe fra
tele meu să mă cheme. Iar atunci 
cînd mă duceam, căuta diferite pre
texte ca să mă rețină la el în ca
meră. Iși însoțea purtările cele mai 
murdare cu fraze pioase.

Din desfășurarea procesului a 
reieșit că Sânta Antal se deda de 
obicei la faptele sale ticăloase sub 

Sfatul popular 
solemnă, cu care prilej tovarășul 
Grigore Mureșan, deputat în Marea 
Adunare Națională, va vorbi despre 
însemnătatea istorică a Unirii Ță
rilor Romîne. Tot în această zi, la 
Casa raională de cultură își vor 
desfășura programul o seamă de 
echipe artistice din localitate care 
vor prezenta uri program festiv în 
cinstea acestei aniversări.

In ziua de 18 ianuarie orele 11, 
filiala Societății de științe istorice 
și filologice va organiza o conferință 
cu caracter public în sala Casei ra
ionale de cultură. La gazetele de 
perete din întreprinderi, instituții și 
sate se vor publica articole legate 
de însemnatul act istoric., iar în 
ziua de 24 ianuarie gazetele de pe
rete vor apare în ediții festive.

Activități închinate sărbătoririi 
ai 100 de ani de la Unirea Țărilor 
Romîne vor fi organizate, de ase
menea, de Muzeul regional, biblio
teca raională, Teatrul de păpuși și 
alte instituții de cultură.

raional în sesiune 
prilej tovarășul

Rezultatelor obținute însă, mem
brii colectivului căminului cultural 
din Galda de Jos zi de zi altele le 
adaugă. La cercul „Din trecutul de 
luptă al poporului", organizat aici, 
au avut deja loc două' expuneri și 
cei 30 de țărani muncitori partici- 
panți au manifestat mult interes 
față de cele prezentate. Cu satis
facție au primit apoi țăranii și des-, 
chiderea cercurilor „Sfaturi pentru 
gospodine" și .,Educație sanitară" 
care sînt de asemenea mult frec
ventate.

fi dacă...
că: „Cinci... și toți cinci se complac 
într-o „dulce” stare de pasivitate".

★
...tovarășul Neamțu Iosif, direc

torul căminului cultural din comuna 
Bărăbanț s-ar găsi mai rar la plim
bare sau la vînătoare și mai des la 
căminul cultural, unde are multe 
multe de făcut pentru a-și 
titlul pe care-1 poartă.

★ 
...înlăturînd lipsurile de 

cum, colectivul căminului
din Vințul de Jos (director Almășan 
doniță) s-ar situa pe. pozițiile unei 
munci rodnice. Numai așa în a- 
•ceastă comună va putea exista pe 
lîngă o brigadă artistică de agitație 
și alte formații artistice permanente.

justifica

pînă a- 
cultural

Un nou locaș de cultură
IN CLIȘEU: Căminul cultural 

din Țelna, dat în folosință zilele 
acestea.

camuflajul orelor de catehism. Mi- 
zînd pe sentimentul religios și pe 
naivitatea copilelor, capelanul din 
Sîndominic nu pregeta să utilizeze, 
cu ipocrizie iezuită; diferite pretexte 
pentru a le atrage pe fete:

— Vino să copiezi un text din 
evanghelie!

Sau:
— Vino să-ți dăruiesc o iconiță/ 
Alteori le cînta la vioară cu pre

făcută evlavie muzică religioasă.
Cînd intrau în locuința lui Sănia, 

fetele îl găseau de obicei pregă- 
tindu-și cu gesturi largi predica sau 
pozînd un extaz mistic.
— Ticăloșia lui Sânta te indig

nează cu atit mai mult — a spus 
tatăl victimei B. K. — cu cit a fost 
săvirșită în umbra amvonului. Iată 

. educația pe care voia să o dea 
Sânta copiilor noștri!

In decursul procesului au ieșit la 
iveală și alte trăsături care între
gesc profilul hidos al acestui silui
tor în sutană. Sub masca lui mie
roasă, acest fățarnic ascundea dis
preț și vrăjmășie adîncă față de 
poporul muncitor, față -de viața 
noastră nouă. Dezbaterile au dez
văluit faptul că Sântă întreținea le
gături cu elemente ale reacțiunii 
catolice fugite din țară, ale căror 
publicații pline de ură veninoasă 
împotriva păcii și socialismului le 
primea și le răspîndea. De altfel, 

DEAKY LORAND 
corespondentul „Scînteii"

în Regiunea Autonomă Maghiară 
TUDOR VORNICU

(Continuare în pag. 4-a)



întreaga lume aplaudă știința și tehnica sovietică! LA A 13-8 ANIVERSARE
a proclamării R. P, ALBANIA

Mesaje de felicitare primite 
de conducătorii sovietici

MOSCOVA (Agerpres). — Tass: 
Ziarele din Moscova publică me
sajul conducerii centrale a asocia
ției „Norvegia-U.R.S.S" adresat lui 
K. E. Voroșilov, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
cu prilejul lansării cu succes a ra
chetei cosmice.

Asociația „Norvegia-U.R.S.S." fe
licită din toată inima poporul so
vietic pentru această nouă realizare 
științifică și tehnică.

★
MOSCOVA (Agerpres). — Tass: 

lntr-un mesaj adresat lui N. S.

Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Comitetul 
parlamentar anglo-rus felicită- căl
duros guvernul sovietic, pe oamenii 
de știință, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii cu prilejul lansării cu 
succes a rachetei cosmice cu mai 
multe trepte.

In mesaj, semnat de Julius Sil
verman, președintele comitetului, și 
de IV'. P. Coatis. secretarul comi
tetului se subliniază că lansarea 
rachetei este o foarte mare realizare 
științifică, care arată forța creatoare 
a popoarelor sovietice.

Racheta cosmică sovietică a devenit prima 
planetă, artificială, a sistemului solar 

PEKIN (Agerpres). — Poporul 
chinez a primit cu un, vin interes 
lansarea rachetei cosmice sovietice 
și transformarea ei într-o nouă pla
neta, artificială, a sistemului solar. 
La Pekin și Șanhai, la Cendu și 
Taijuan, la Hebel și Cijen-Cijou —■ 
pretutindeni au loc mari mitinguri, 
adunări și convorbiri.

Populația de 8 milioane locuitori 
a orașului Șanhai a primit ca o 
mare sărbătoare știrea trecerii ra-

chetei cosmice prin regiunea Lunii. 
Atunci cînd posturile de radio au 
transmis această știre, în oraș au 
răsunat răpăitul tobelor și gonguri
lor. Felicitînd pe oamenii sovietici, 
muncitorii întreprinderilor din Șan- 
hai își iau angajamentul să învețe 
cu și mai multă perseverență din 
experiența prietenilor lor sovietici, 
să accelereze ritmul construcției 
socialiste în patria lor.

„Este imposibil să nu respecți 
Șara care a fost capabilă sâ 
trimită o rachetă in luna...“ 

om". Comentatorul științific al a- 
gențieh Associated Press arată că 
„racheta cosmică sovietică a înde
plinit misiunea științifică". .,Ea a 
dat oamenlor de știință sovietici, 
scrie observatorul, un tablou al 
spațiului interplanetar".

Corespondentul din Washington al 
ziarului „Wall Șiret Journal" citea
ză într-un amplu articol cuvintele 
unei persoane sus puse de la De
partamentul de Stat, care a decla
rat: „Este imposibil să nu respecți 
țara care a fost capabilă să trimită 
o rachetă în Lună...". Noul triumf 
al poporului sovietic — a declarat 
el — va avea o mare influență a- 
supra opiniei publice americane, 
care, ,.va înțelege mai clar necesi
tatea tratativelor" cu Uniunea So
vietică.

NEW YORK (Agerpres) TASS a- 
nunță: Presa americană continuă 
să publice comentarii despre lansa
rea rachetei cosmice sovietice, care 
a devenit prima planetă artificială 
a sistemului solar. Presa recunoaște 
că poporul sovietic a obținut un 
nou succes, care are o însemnătate 
de neprețuit pentru viitoarele călă
torii ale omului în spațiul interpla
netar. Ziarele ,.New York Post" și 
New York Journal American" din 
5 ianuarie publtcă sub titluri mari 
știrea din Moscova, transmisă de 
agenția Associated Press, în care 
se dau date amănunțite despre zbo
rul rachetei cosmice. Racheta, se 
spune în știre, se stabilește pe or
bită în jurul Soarelui, ceea ce con
stituie „cea mai măreață cucerire 
a spațiului interplanetar de către

Darul de Anul Nou 
făcut popoarelor globului

TOKIO (Agerpres). — TASS a- 
nunță: Orjnia publică din Japonia 
continuă să urmărească Ctl mare in
teres zborul victorios al rachetei so
vietice în ^spațiul cosmic.

întreaga lurîlfe, scrie ziarul ,,Yo- 
miiiri", trebuie să-și exprime admi
rația sa nețărmurită, față de. Uniu
nea Sovietica pentru strălucita rea
lizare științifică. Ziarul „Akahafâ" 
arată că lansarea rachetei cosmice i 
sovietice constituie o nouă demons- i 
trație a superiorității orînduiri so
cialiste. Noul an, care a început 
prin lansarea rachetei în cosmos, 
scrie ziarul, va intra în istoria ome
nirii ca un jalon pe calea spre 
un viitor luminos. Lansarea rache- , 
tei cosmice sovietice este darul de , 
Anul Nou făcut tuturor popoarelor 
globului, care apără cauza păcii. 
Tocmai de aceea toți partizanii

--------------------------O

Cîntecul victorios al socialismului răsună în cosmos11

păcii' japonezii rostesc în prezent 
urări în cinstea acestei realizări a 
poporului sovietic.

Prof. Iositaro Hirano, secretarul 
general al Comitetului japonez pen
tru apărarea păcii, într-o convorbire 
cu un corespondent al agenției 
TASS, a declarat: Noi considerăm 
lansarea cu succes a rachetei sovie
tice drept o victorie a orînduirii so
cialiste. Lansarea rachetei sovietice 
demonstrează că Statele Unite au 
rămas în urma Uniunii Sovietice în 
acest domeniu cu cel puțin 1—2 
ani. Prof. Hirano a subliniat că în 
ochii poporului japonez, racheta 
cosmică este o armă de cucerire a 
cosmosului, nu o armă de război. 
Prin lansarea cu succes a rachetei, 
Uniunea Sovietică a deschis era 
costnică.

H

HANOI (Agerpres). — „Cîntecul 
victorios al socialismului răsună în 
cosmos" — sub acest titlu .publică 
la 6 ianuarie ziarul ,.Tien Fong" 
articolul de fond în legătură cu 
lansarea de către Uniunea Sovietică 
a rachetei cosmice. Ziarul se adre
sează cu următoarele cuvinte de 
salut Uniunii Sovietice: „...Primiți 
din partea noastră cele mai sincere 
cuvinte de recunoștință pentru mă
rețele succese reourtate de voi, suc
cese care deschid calea viitoarelor 
călătorii interplanetare, despre care 
noi, timp îndelungat am visat, pen
tru mărețul aport la opera întăririi 
lagărului socialist, la opera luptei 
pentru pace și progresul omenirii.

Făcînd parte din marea familie
--------------------------KX

„Vîntul de la Răsărit întrece pe cel de la Apus"
,,Lansarea cu succes a unei mari 

rachete cosmice în direcția Lunii 
după lansarea celor trei sateliți ar
tificiali ai Pămîntului constituie 
încă o strălucită realizare fără 
precedent a poporului sovietic", se 
spune în mesajul conducerii centrale 
a Asociației de prietenie chirto-so- 
vietice adresat Ninei Popova, pre
ședinta Prezidiului Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străine, și lut 
Andrei Andreev, președintele, con-

socialistă, în frunte cu Uniunea So
vietică. noi ne mîndrim de uriașele 
voastre realizări, pe care le consi
derăm ca fiind și ale noastre".

Ziarul „Huan Doi Nian Zan ’ re
levă îndeosebi fardul că rarhe:.; 
cosmică a fost lansată de tTflfflTlftK. 
Sovietică în cursul primului an al 
mărețului pțan septenal-de constru
ire a societății comuniste. Infăptui- 
irea acestui plan, scrie ziarul, va 
permite poporului sovietic să facă 
un nou pas gigantic în economie, 
cultură, tehnică, știință și alte do
menii. Nu încape nici o îndoială că 
Uniunea Sovietică va obține sucese 
și mai mari în cucerirea cosmosu
lui, în folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

ducerii Asociației de prietenie so- 
vieto-chineze.

După cum se subliniază în mesaj, 
lansarea cu succes a rachetei cos
mice sovietice este „o vie mărturie 
a faptului că vîntul de la Ră
sărit întrece pe cel de la Apus".

La 11 ianuarie 1946, reprezen 
tanții poporului albanez, convocaț 
în Adunarea Constituantă a Alba 
niei. ' auî proclamat Albania repu 
blică populară. Acest act a consfin 
țit victoria luptei eroice a poporulu 
albanez împotriva cotropitorilor stră 
ini și asupritorilor feudali autohtoni

Bilanțul unui an rodnic
In anul 1958 în R. P. Albania a 

continuat cu avînt dezvoltarea for
țelor de producție, ridicarea bună
stării materiale și a nivelului cul
tural al poporului muncitor.

Planul global al producției in
dustriale pe anul 1958, a fost în
deplinit în proporție de 102%, de- 
pășindu-se cu 20% nivelul anului
1957.

Numărul cooperativelor agricole 
de producție a crescut la aproxi
mativ 2.000. Ele dispun de 284,2 
mii ha. pămînt arabil, ceea ce re
prezintă 76.2*1, din întreaga su
prafață arabilă a țării. Mecanizarea 
lucrărilor agricole a sporit în com
parație cu anul 1957 cu 36%. O 
dezvoltare simțitoare au luat pomi
cultura, viticultura și cultura măs
linilor. Planul lucrărilor de cons
trucție pe anul 1958 a fost înde
plinit cu succes; volumul lucrărilor 
de construcție a crescut cu 23% 
față de anul 1957.

Anul trecut a fost dată în ex- 
: ccare hidrocentrala „Karl Marx", 
au continuat lucrările pentru cons- 

u::ci fabrici de înnobilare a 
minereului ru la Kurbanesh.

Venitul naționaFăl Republici-, Pti- 
pulare Albania a crescut cu 15% 
în comparație cu anul precedent 
salariul real al muncitorilor și funt 
ționarilor a crescut cu 6%. In ac^ 
lași timp a sporit capacitatea de 
cumpărare a populației.

Conform prevederilor, în 1959 
producția globală a întregii indus
trii va depăși cu 17% nivelul anu
lui 1958. Valoarea întregii producții 
agricole va spori cu 26%.

Volumul total al investițiilor ca
pitale va însuma 13.600 milioane 
leki, adică cu 40% mai mult de cit 
în anul 1958. Vor fi construite noi 
întreprinderi și vor fi reconstruit^ 
numeroase întreprinderi existente. 
Pentru populație se vor construi 
220.000 m. p. de suprafață locuibilă 
— cu 39% mai mult clec't în anul
1958.

Cu forțe sporite 
pentru realizarea noilor sarcini!

(Urmare din pag. l-a)

Sub masca cuviosici, corupător flc minore
(Urmare din pag. 3-a)

nici nu e de mirare, deoarece Sănta 
a fost crescut și educat în semina
rul catolic sub protecția și tutela 
directă a cunoscutului reacționar, 
episcopul catolic Mărton Aron, care 
■— ca semn de „înaltă" încredere 
— t-a numii capelan chiar în sa.tu.1 
său de baștină, unde acesta, după 
cum s-a văzut, și-a dat pe deplin 
arama pe față.

Cu mînie participanții la proces 
ai înfierat ji.rjtele josnice ale aces
tui individ dezgustător.

— Sănta a încercat să distrugă 
cu înfiorătoare cruzime viitorul co
pilului meu, a destrămat liniștea 
căminului nostru — spunea revol
tat tatăl fetei G. Cs. Cea mai aspră 
pedeapsă n-ar fi în stare să răsplă
tească mîrșăvia cu care Sănta și-a 
bătut joc de ceea ce avem mai 
scump: copiii.

Cu durere în glas și pe chip, ma
ma aceleiași fete a povestit:

— Intr-o zi, fiica mea a fost che
mată la preotul Sănia. Ea n-a vrut 
să meargă pentru nimic în lume. 
Motivul însă mi l-a ascuns. De-abea 
după insistențele 
„m-a îmbrățișat", 
naivitatea mea,
explic că acesta a fost, probabil, un 
gest de bunăvoință. Am trimis-o la 
el. După aceea am înțeles cu amă
răciune că nu eu, ci fata mea avu
sese dreptate.

Iar Ambruș Margit, profesoară 
la școala medie mixtă din Mier
curea Ciuc, unde învață citeva din 
fetele față de care Sănta a avut 
purtări revoltătoare, a arătat cum 
aceste eleve, care înainte vreme se

mele a vorbit:
Desigur că, in 

am încercat să-i

numărau printre cele sîrguincioase, 
au suferit o adîncă zdruncinare 
morală.

— Ca educatoare și mamă — a 
încheiat profesoara — condamn 
din adincul inimii pe cel ce-a a- 
tentat la cinstea și viitorul acestor 
copile. Cer ca justiția noastră po
pulară să-și facă pe deplin datoria, 
dîndu-i lui Sănta pedeapsa meri
tată.

Această cerere hotărîtă a răsunat 
cu tărie în cuvintele celor ce au 
vorbit la proces.

întreaga asistență a fost de a- 
cord cu rechizitoriul aspru al pro
curorului. Pe baza faptelor mărtu
risite de însuși acuzatul și a depo
zițiilor martorilor, procurorul a ce
rut judecătorilor să aplice pedeapsa 
dreaptă prevăzută de lege.

Este limpede că față de gravita
tea faptelor săvîrșite de acuzat, 
străduințele apărării de a argumenta 
în favoarea acordării de circum
stanțe atenuante nu puteau găsi 
răsunet.

Aceste fapte stîrniseră încă dina
inte de proces revolta și indignarea 
copulației locale. Pe măsura desfă
șurării’ .procesului, creșteau revolta 
si indignarea celor din sală. Nu 
outeai asculta relatarea faptelor lui 
Sănta fără adîncă mînie. Iți pu
neai întrebarea: cum a putut acest 
detracat în sutană să-și facă* atîta 
vreme în voie ticăloșiile cînd se 
știe prea bine că clerul catolic are 
o ierarhie și este supus controlului 
forurilor sale bisericești superioare? 
întrebarea se pune cu atît mai 
ascutit, cu cit despre faptele mur
dare ale lui Sănta se vorbea în 
rîndurile populației încă înainte de

a le afla autoritățile. Cum se ex
plică această îngăduință a forurilor 
superioare lui Sănta? In mod ine
vitabil te întrebi: oare comportarea 
capelanului din Sîndominic era un 
caz unic sau era privit de superiorii 
săi ca ceva ce nu iese din comun? 
De altfel, trebuie spus că anumiți 
reprezentanți ai clerului catolic au 
căutat să mușamalizeze faptele lui 
Sănta, să-l ia sub ocrotire pe acest 
nemernic.

Este de înțeles cu cită nerăbdare 
a așteptat opinia publică din regi
une momentul cînd ticălosul va fi 
tras la răspundere și își va căpăta 
pedeapsa.
- Un 

merită să 
de om — 
de mînie ...... ..... ....... ........
comuna Dănești.

— Ticălosului i se cuvine o 
deapsă pe măsura fărădelegilor lui 
— ne-a spus gospodina Săndor Er- 
zsebeth, din comuna Sîndominic. 
mamă a șapte copii. Asemenea fap- 
'e nu merită nici un fel de îngă
duință!

Sala a primit cu deplină apro
bare sentința prin care tribunalul 
l-a condamnat pe Sânta Antal la 
12 ani închisoare corecțională. A- 
ceastă sentință a avut un ecou pu
ternic în întreaga regiune, fiind în- 
fîmpinafă cu o mare satisfacție.

Justiția populară și-a făcui dato
ria. Sentința dată arată că societa
ra în care trăim astăzi apără cu . 
tărie viața, demnitatea și viitorul 
tinerelor vlăstare, pe care poporul 
nostru le înconjoară cu atenție și 
dragoste părintească.

Din ziarul „Scînteia" nr. 4406

asemenea nemernic nu 
poarte nici măcar numele 
ne spunea cu voce gîtuită 
țăranul Zsok Peter din

pe-

Er-

cifrelor de plan pe acest an, ca o 
sarcină importantă ce se cere a fi 
îndeplinită, este antrenarea maselor 
largi de muncitori spre a veni cu 
propuneri menite să ducă la creș
terea producției și productivității 
muncii, la reducerea . prețului de 
cost al produselor.

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie anul trecut a subliniat cu 
toată tăria că izvorul principal de 
creștere a acumulărilor socialiste îl 
constituie reducerea sistematică și 
continuă a prețului de cost. îndepli
nirea acestei sarcini importante 
presupune o preocupare permanentă 
pentru ridicarea continuă a produc
tivității muncii prin folosirea judi
cioasă a timpului și utilajului de 
producție, prin extinderea metodelor 
înaintate 
prețioase izvorîte din mijlocul oa
menilor. " 
cu toată 
nizare și perfecționare a mașinilor 
și instalațiilor, aplicarea pe scară 
mai largă a tehnologiei înaintate. 
Trebuie curmate din rădăcini ase
menea lipsuri ca cele manifestate 
anul trecut lă întreprinderea „Gh. 
Doja", unde s-a subapreciat în 
mod nejustificat extinderea micii 
mecanizări la unele sectoare.

O mai mare atenție trebuie acor
dată problemei economiilor. Bătălia 
pentru un regim sever de economii, 
prin reducerea consumurilor speci
fice de materii prime și maieriale, 
de combustibil și energie electrică, 
prin înlăturarea rebuturilor și chel
tuirea economicoasă a fiecărui leu, 
sînf sarcini ce nu trebuie scăpate 
nicî un moment din vedere, și lup
tat pentru îndeplinirea lor cu toată 
holărîrea. Este, de cea mai mare 
importanță ca în unele întreprinderi 
ca „Hoția", Atelierul central, coo
perativa „Progresul" și altele, unde

în muncă, a inițiativelor

De asemenea, se impune 
hotărtrea continua moder-

inițiativa muncitorilor de la uzinei 
Janoș Herbak" — Cluj, de a rt 
duce consumurile specifice, n- 
fost aplicată, să fie extinsă în tool 
ramurile de activitate. Acest Iț 
ar crea o mare sursă de spori, 
economiilor. ,

In agricultură sarcinile în t 
an sînt de asemenea deosel 
importante. Mergînd pe linia | 
de partid, va trebui să depu^^ 
forturi sporite spre a spori 
ția agricolă. In acest scopj 
mai mare importanță este ci 
rea cu și mai mare avînt q 
de cooperativizare a agrica 
extinderea mecanizării lucrărilor a- 
gricole. Organizațiile de bază de 
la sate și sfaturile populare trebuie 
să ducă o muncă intensă de lămu
rire pentru a atrage țărănimea 
muncitoare pe calea agriculturii so
cialiste — cale sigură spre belșug 
și bunăstare.

La baza succeselor viitoare, va 
trebui să stea și de aici înainte 
conducerea și îndrumarea compe
tentă a economiei de către organi
zațiile de partid. Organizațiile de 
bază, activiștii de partid au datoria 
de a studia și cunoaște temeinic 
organizarea și planificarea produc
ției, problemele tehnico-economice 
și posibilitățile ce mai există în u- 
nitatea respectivă pentru sporirea 
producției. Organizațiile de bază 
au, de asemenea, datoria de a în
druma cu toată răspunderea orga- 

. nele sindicale, ca acestea la rindiil 
lor să asigure desfășurarea cit mai 
largă a întrecerii socialiste, pe bază 
de obiective cit mal concrete. Co
muniștii trebuie să fie în fruntea 
luptei pentru îndeplinirea noilor 
sarcini ce ne stau. în față.

Să pornim hotărîi din primele 
zile ale noului an la muncă enli 
ziastă spre a asigura zi de zi î 
depliriirea sarcinilor mărețe trași 
de partid și guvern!. 
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