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ÎN ASALTUL COSMOSULUI

Nava cosmică „VOSTOK - 2“* pilotată 
de maiorul sovietic Gherman Titov 
a efectuat cu succes un zbor de >un^ă 

durată în jurul Pămîntului.
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(Telefoto-AGERPRES)La sosirea în gara din Leningrad

2 august 1961. Delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne 
și-a continuat vizita de prietenie în 
Uniunea Sovietică. In cursul aces
tei zile, solii poporului romîn au 
vizitat, timp de două ore, halele 
depoului de locomotive „Moscova- 
Triaj“, întreprindere cu o glorioasă 
tradiție.

Înflăcăratul miting care a avut 
loc în marea hală a secției de loco
motive Diesel, a prilejuit o pu
ternică manifestare a prieteniei de 
nezdruncinat romîno-sovietică.

Tot în ziua de 2 august, delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a vi
zitat și Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a U.R.S.S.

★
în cursul zilei de vineri, delega

ția noastră a vizitat șantierele cons
trucțiilor de locuințe din cartierele 
Pesciannîi și Serebrianîi Bor.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
cvartalul al 9-lea din Ceremușki, 
vast cartier de locuințe în sud-ves- 
tul orașului, precum și șantierul 
unde se construiește noua 
a ambasadei R. P. Romîne 
cova.

clădire 
la Mos-

august,
★

în dimineața zilei de 5 august, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romine, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a vizitat Muzeul Revoluției.

★

Leningrad, leagănul Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. De
legația țării noastre a fost întîmpi- 
nată cu aceeași însuflețire și fră
țească prietenie.

Vizitînd orașul, membrii delega
ției au admirat monumentalele an
sambluri de clădiri de mare varie
tate a formelor arhitectonice, che
iurile de granit ale Nevei, numeroa
sele statui ale figurilor de seamă 
din trecutul poporului rus. Dar mai 
ales impresionează aici amintirile 
nepieritoare ale luptelor revoluțio
nare duse de clasa muncitoare rusa. 
Totul este legat de marile eveiu- 

mente revoluționare, de numele 
marelui Lenin.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a consacrat dimineața zilei de 
luni vizitării marii uzine „Kirov" 
fostă Putilov. Membrii delegației 
ău vizitat mai multe secții ale 
uzinei. După ce a vizitat secțiile de 
turnătorie, delegația țării noastre 
s-a îndreptat spre imensa hală a 
secției mecanice nr. 10. Miile de 
muncitori au făcut o primire entu
ziastă solilor poporului romîn. 
Luînd cuvîntul, Ivan Spiridonov, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., a trans
mis în numele tuturor oamenilor 
muncii din Leningrad un salut cor
dial tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, tuturor membrilor dele
gației, iar în persoana lor harnicu
lui și talentatului popor romîn.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic, secretar al C. C. al 
P.M.R.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer, au 
primit apoi în dar cîte un basore
lief înfățișîndu-1 pe Lenin vorbind 
muncitorilor la uzinele Putilov. în 
aclamațiile muncitorilor, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat 
cuvinte de salut harnicilor putilo- 
viști: „Vă doresc vouă și familiilor 
voastre fericire și bucurie, succese 
în muncă. Trăiască in veci priete
nia noastră minunată, prietenia din
tre poporul sovietic șl poporul 
romîn".

★
La 7 august membrii delegației 

noastre au ajuns în orașul Tbilisi, 
unde li s-a făcut o primire căldu
roasă și cordială.

Emoționantă a fost întîlnirea oas
peților din Romînia cu conducăto
rii și populația din capitala Gru- 
ziei Sovietice. Peste 100.000 de oa
meni au ieșit în întîmpinarea dele
gației.

Tovarășul V. P. Mjavanadze, 
membru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C. C. 
al Partidului Comunist din Gruzia, 
a rostit o cuyîntare de salut.

A răspuns tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej, care a spus : „Vizita 
în Gruzia va completa impresiile 
profunde produse delegației noas
tre de uriașa muncă creatoare des
fășurată de poporul sovietic sub 
conducerea P.C.U.S. pentru făurirea 
societății comuniste*'.

Seara, delegația a vizitat Expozi
ția realizărilor economiei naționale 
a R.S.S. Gruzine.

La Rustavi, cel mai tînăr și mai 
frumos dintre noile orașe ale Gru- 
ziei, oaspeții romîni au vizitat uzi
na siderurgică transcaucaziană 
„Stalin'.

La Palatul Sporturilor din Tbilisi, 
în cadrul marelui miting închinat 
prieteniei sovieto-romîne, membri
lor delegației noastre li s-a făcut 
o entuziastă și călduroasă mani
festare. La acest miting a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, care a fost întîmpinat cu 
puternice aplauze. Cuvîntarea sa a 
fost în repetate rînduri subliniată 
cu aclamații și urale.

Declarația tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
in legătură cu lansarea navei „

în legătură cu

MOSCOVA 6 (Agerpres).—Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației de partid și guvernamentale a R.P. Ro
mîne, care se află într-o vizită în U.R.SJS.. a făcut corespondenți
lor sovietici și romîni urmă toarea declarație 
lansarea navei „Vostok-2“ :

Am aflat cu imensă bucurie vestea lansării 
de-a doua nave cosmice pilotată de aviatorul 
Gherman Stepanovici.

Aceasta este o uriașă victorie a științei, tehnicii sovietice, a 
oamenilor sovietici, a statului sovietic, a animatorului tuturor 
izbânzilor glorioase ale poporu lui sovietic — partidul lui Lenin.

Felicităm din toată inima pentru acest nou pas in cucerirea 
Cosmosului poporul sovietic, Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, guvernul sovietic și personal pe Nikita 
Sergheevici Hrușciov, pe toți oamenii de știință oare au contri
buit la înfăptuirea acestui zbor, pe cutezătorul cosmonaut Titov.

Poporul romîn împărtășește pe deplin bucuria poporului so
vietic, căruia îi urăm din toată inima noi înfăptuiri mărețe.
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Bun sosit, 
oaspeți dragi 
din Republica

Ghana!
La invi'ația Consiliului de Stat și 

a Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, miercuri, 9 au
gust a.c a sosit în capitala patriot 
noastre, Dr. Kwarne Nkrumah, preșe
dintele Ghanei, eminent om politic 
și luptătot neînfricat pentru pace.

Ghana este una din primele țări 
africane care și-au dobîndit inde
pendenta națională prin lupta ho- 
tărîtă a poporului împotriva colonia
lismului. Anii ce au trecut de la cîș- 
tigarea independenței sînt ani în 
care s-au înfăptuit în Ghana impor
tante prefaceri. Adînc interesat în 
lichidarea înapoierii economice și 
culturale, moștenită de la colonialiș
tii englezi, poporul ghanez, sub con
ducerea guvernului Nkrumah, a por
nit pe calea dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului de 
trai și cultural al populației.

Datorită politicii sale anticolonia
liste și de pace. Republica Ghana 
se bucură în Africa și în întreaga 
lume de un binemeritat respect. La 
O.N.U. președintele Ghanei Dr. K. 
Nkrumah s-a pronunțat cu vehemen
ță, la precedenta sesiune a Adună
rii Generale, împotriva colonialis
mului și a susținut cu înflăcărare 
propunerile Uniunii Sovietice cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Republica Ghana militează pentru 
pace, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor.

Vizita în țara noastră a președin
telui Republicii Ghana, Dr. Kwame 
Nkrumah și a personalităților care îl 
însoțesc, constituie o expresie vie 
a relațiilor de 
publica Ghana 
Iară Romînă, o 
traducerii in 
coexistenței pașnice. Aspirația co
mună a popoarelor romîn și ghanez 
de a apăra pacea constituie o te
melie trainică pentru continua întă
rire a relațiilor dintre ele.

Poporul romîn, care nutrește un 
sentiment deosebit față de lupta po
porului iubitor de pace din Ghana, 
salută cu dragoste și căldură vizita 
în Republica Populară Romînă a 
președintelui Republicii Ghana Dr. 
Kwame Nkrumah și a personalită
ților care îl însoțesc și adresează 
distinșilor oaspeți tradiționala urare: 
BUN VENIT ÎN REPUBLICA POPU
LARA ROMÎNĂ 1
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prietenie dintre Re- 
și Republica Popu- 
expresie concretă a 
viață a principiului
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in Cosmos s celei 
cosmonaut Titov



REFLECȚII PE MARGINEA
UNUI TEXT „MODEL“

Casa regională a creației popu
lare 
rînd 
„Cu 
este 
agitație dîndu-le pe această 
sugestii penlru alcătuirea programe
lor proprii. Recomandarea care îl 
însoțește nu îndeamnă însă la o uti
lizare creatoare a textului.

Citam ■ „Brigăzile artistice de agi
tație voi folosi materialele sub for-

din Craiova a întocmit de cu- 
un program „model" intitulat 

saie și cu ardei". Scopul lui 
să ajute brigăzile artistice de 

cale

adaptată, dupălila prezentată sau 
cum va fi cazul".

lată și cîteva spicuiri din pro
gram : „Venirăm ș. noi colea, 
iac-așa ' Să cîntăm cîte ceva, iar 
așa Că prin sat am auzit, vorba 
rea C-ai fi multi de lecuit..." Și tot 
codașilor, caie nu se știe din ce mo
tive sini atil de numeroși în progra
mul „model**, li se dedică în conti
nuare : , Nu te uiți că vaia vine ' 
Ca.tă-ți, neică, secera ' Ce tot o amîi 
așa. Ascute-o să taie bine ' Ce 
stai să te uiți la mine?".

După care indicația : „Se va trece 
aici numele codașului**

Despre operativitatea programu
lui „model" am spune în treacăt că 
el vestește vara la 
dată la care aceel program a sosit 
la casele raionale 
clipa cînd recolta 
pînă cînd ea 
lele de lucru 
Dacă nu sîm 
se scutură și 
Asta o știe orice agricultor și o știu, 
de -altfel, și textierii brigăzilor de 
agitație Piogramul de brigadă tre
buie să fie timpuriu și proaspăt ca 
însăși dimineața (calilăți de care 
cei de fată nu se bucură'. închipui- 
țî-vă că pe acesta l-ar ascultă co
lectiviștii dinh-una din multele co
mune oltenești colectivizate. închi- 
puili-vă > Majoritatea și-au strîns le- 
cdltă sînl mulțumiți și mingîie cu 
ochii sacii plini cu boabe Și iată 
că le pică deodată.
program 
demnun 
strînsul, 
garul și 
acest timp revizia combinei cgie tre
buie să plece in alte păiți (în majo-

mijlocul lui iulie,

de‘ cultură. Din 
a tost sirînsă și 

ajunge în hambar, zi
se numără pe degete, 
folosite din plin, griul 
se produc pierderi.

din senin, un
de brigadă. El conține în- 

fierbinți ca : 
reparați carul, cărați bdie- 
altele" Alături se tace în

„giăb>ți-vă cu

Chia« la intrarea în curtea 
gospodăriei colective „Part.i- 
zaiui Păcii" din comuna Știu- 
bei, raionul Rîmnicu Sărat, 
te întimpinti panoul de -o- . 
«oare al fruntaș do < De aici, 
îți zîmbesc chipurile celor 
care fie pe cîrnp, sub arșița 
dogori toarte â* soarelui, fte în 
mijlociii animalelor de dimi
neața și pînă seara tirziu. lu
crează în așa fel ca să merite 
această cinste Cine n-o cu
noaște.. de pildă. pe Maria 
Seuiurjci, crescătoarca de pă
sări. care pentru munca sa 
neobosită a fost decorată cu 
Ordinul Muncii clasa a lil a, 
sau pe responsabilul fermei 
zootehnice. Ni cu Buzatu ?
Printre ti untași se găsește șj 
Toma Badiu. Numțle lui nu 
apare pentru prima dată pe 
acest panou Piuă acum un 
an, cînd lucra la cîmp. me
reu se număi.a printre frun
tași însă de data aceasta, 
sub numele Iui apare scris : 
„îngrijitor Ia viței"

*
După ce vițeii au fost duși 

ta pășune ți după ce au fă- 
•rt curățenia m grajd, isgiir

rftatea gospodăriilor 
Oltenia și din toate 
binele n-au lipsit), camioanele gos
podăriei cară de zor recolta, bascu
lele cîntăresc producția. Acesta ar 
Ii prin urinare decorul în care inter
pretul nostru turuie ceva despre se
cera arhaică — (vezi progiamul 
.model"). Iată așadar, dragi tova
răși textieri, cum se poate obține 
uneori umorul din lucruri serioase.

Reflecția cea mai gravă aici, ne-o 
stîrneșie concepția creatorilor pro
gramului „model" sau, altfel spus, 
felul în care își propun ei să-i în
drume pe textierii d-n sutele de că
mine culturale. Cităm : „Rîseși de 
omul cu carul I Dar tu cum stai cu 
hambarul? Ți-e pătutol reparat?... 
Și manevrînd mai departe „ardeiul": 
„Că de cînd a» recoltat în anul 
care-a trecut f Nici un cui n-ai mai 
bătut. " Și în sfîrșit : „Dă fuga și 
ți-1 repară ' Că uite,-am intrat în 
vară“ (?’’). Și iarăși acel obsedant: 
„Se dă concrel numele codașului". 
Tovarăși insiruefori de bngăzi, tex
tieri, căutați codașul și lipiți-1 aci 
cu... pelicanol. S-o potrivi, nu s-o po
trivi Aceasta este ceea ce se chea
mă in adresa care însoțește pro
gramul .model" adaptarea textului.

Se pune întrebare E necesar un 
astfel de „model" ? Hotărît, nu I Ci
neva a denumit plastic sistemul 
„muiă-n gură" El restringe. adesea 
pînă la sufocare, inițiativa perso
nală a colectivelor de creație ale bri
găzilor de la sate. Tovarășii C Ba
ban. directorul Casei tec onale a 
creației populare Craiova și M. Lo- 
custeanu director adjunct, au amin
tit că acum doi ani casa legională 
a lansai două programe tip și că 
în scurtă vreme aceste programe au 
căpătat o laigă circulație la sale. 
Dar cum ? S-a constalat că singu
rele elemente care deosebeau între 
ele programele brigăzilor astfel „a- 
daptate". erau numele comunei și cel 
al iiuniașilof șt codașilor. Metoda 
programului „calapod** nu s-a dove
dit, va să zică, utilă, ci dimpotrivă. 
Casa regională a creației populare 
Craiova a radiat-o un timp din me
todica sa, dar iată că o vedem din 
nou acum, ștearsă de praf și repusă

colective din 
regiunile com-

în circulație, sub forma acestui pro
gram „model". Menționăm că textele 
programului au fost confecționate în 
birourile casei regionale a creației, 
că ele nu poartă viza vieții, a rea
lității din raioane și comune. Pro
gramul „model** este de fapt o în
săilare de texte mai vechi, unele de 
un an de zile. Dacă socotim cîte 
prefaceri au avut loc în viața sate
lor oltenești numai în ultimul an, ne 
apare și mai limpede lipsa de va
loare și utilitate a programului „mo
del". Lipsa sa de valoare mai iese 
în vileag dacă adăugăm faptul că 
textul nu spune absolut nimic des
pre probleme ca : fertilitatea solului, 
irigări, îndiguiri și desecări în legă
tură cu care regiunea Oltenia este 
menționată în cîteva rînduri în Ra
portul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie a.c.

De ce trebuia, întrebăm din nou, 
un astfel de program ? Conducerea 
Casei regionale a creației populare 
Craiova, ne arată că trebuia făcut 
ceva pe linia îndrumării colective
lor de creație ale brigăzilor arti
stice de agitație și că asta a fost so
luția cea mai la îndemînă „Soluția** 
a infirmat-o însă practica însăst S-a 
dovedit că membrilor colectivelor de 
creație le place să se străduiască 
personal pe cîte un text de brigadă, 
dar el să fie opera lor inspirată de 
frămîntările din jur, prețuită și gu
stată de oameni. Sînt de ajuns ae 
edificatoare exemplele brigăzilor de 
agitație din Rudari. Maglavit și al
tele, care constituie un sprijin real 
în munca de consolidare a gospo
dăriilor colective. Sistemul „calapo
dului" își mai ițește însă capul pe 
ici pe colo. La Izbiceni, raionul Co
rabia, l-am aflat pe directorul cămi
nului cultura] F. Stanciu, alcătuind 
un astfel de program El a compus 
versurile lăsînd pentru ■ fapte și 
nume... puncte de suspensie Asta o 
făcea privind pe fereastră spre gos
podăria colectivă. Iar gospodăria 
colectivă din Izbiceni se află chiar 
peste drum de căminul cultural.

Nu de la poezie la viată să por
nești cînd alcătuiești texte, tovaiășe 
Stanciu, ci de la viață la poezie 1

Programul „model** supus aci ana
lizei nu caracterizează, din fericire.

modul obișnuit de lucru al Casei re
gionale a creației populare Cra ova. 
Există la casa regională o preocu
pare continuă pentru Îndrumarea 
brigăzilor de agitație. Cursurile de 
școlarizare a instructorilor de bri
găzi au fost promovate în acest an 
de 238 de cursanți. La cursul la care 
a predat însuși directorul adjunct 
ai casei regionale, tov. M. Locu- 
steanu, profesorul și-a învățat elevii 
să culeagă cu grijă datele, să in
siste asupra conținutului programu
lui, să facă totul pentru ca acesta 
să reflecte problemele locale. La 
una din deplasările sale pe teren, 
(păcat că sini atît de rare) în co
muna Almaj, diiectorul ad’unct a a- 
jutat personal colectivul de erecție 
al brigăzii de aici să-și alcătuiască 
textul. El e brodat pe ideea zestrei 
și a nunț-h din gospodăria colectivă, 
dezvăluind raporturile noi de muncă 
și viață dintre colectiviști. Realiza
rea artistică ni se pare a ii dintre 
cele mai reușite

Cum se împacă toate acestea cu 
ușurința cu care ați dat liberă tre
cere programului „model" amintit, 
tovarășe Locusteanu ? Ce nume pu
tem da acestui fapt dacă nu lipsă 
de exigentă și superficialitate, inex
plicabilă pentru un colectiv care 
dispune de astfel de resurse ?

La casa regională a creației 
populare „controlul de calitate** a 
închis ochii, în acest caz, lăsînd să 
se strecoare pe ușă și să apuce ca
lea satelor programul „model"
mintii. în adresa însoțitoare nr 777 
din iulie 1961, casele raionale de 
cultură sînt sfătuite să multipl ce 
programul și să-J trimită căminelor 
culturale. In regiune sînt 10S7 de că
mine culturale și 137 de brigăzi ar
tistice de agitație sindicale. Tragem 
nădejde că tovarășii de la Casc: re
gională a creației populare Cra
iova. vor lua măsurile ce se cuvin 
în cazul de iată. Dai asta cî1 mai 
grabnic și anume pînă nu încep să 
lucreze mașinile de multiplicat.

Amintim că de la ultimul concurs 
numărul brigăzilor artistice de agi
tație a crescut în regiunea Oltenia 
cu 212, iar al membrilor brigăzilor 
cu peste 2 200. înființarea noilor co
lective a cerul-o viața, faptul că bri
găzile de agitație constituie cea 
mai vie, mai operativă și mai apre
ciată formație artistică de amatori. 
O asemenea formație ceie îndru
mare șl sprijin acordat cu temeinicie 
și multă, mullă sencziiat«

a-

VIRGIL TOSO

jitorii s-au adunat la umbra 
unui pom din curtea gospodă
riei. în mijlocul lor, T«ma 
Badiu citește din broșura 
.Cum. ridicăm producția ani
malelor" Cei de față își no
tează în caiete metodele de 
.ridicare 5 producției animale 
și observații asupra situației 
concrete din gosțiodărie

După ce Badiu a terminat 
de citit. între îngrijitori s-au 
închegat discuții aprinse ;

— Cei de la ferma de vaci

toată atenția creșterii vițeilor. 
De altfel, aceasta a fost sub
limată și in Raportul tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a C.C. al 
P.M.R.

Dumitru Matei. Dobre Bă- 
lache și alții l-au îndrăgit 
mult pe Toma Badiu. Numai 
de un singur an lucrează ală
turi de e și a ajuns să po
sede multe cunoștințe de spe
cialitate. Nimeni nu-și mai 
pune astăzi întrebarea : cum

caracteristică omului nou, 
Toma s-a aplecat asupra căr
ții. >r și broșurilor de speciali
tate. Toate metodele noi le-a 
trecut intr-un caiet și apoi le-a 
aplicat in practică. Și rezul
tatele n-au întîrziat să se ara
te numai la vîrsta de 6 luni, 
vițeii îngrijiți de el ajung la 
greutatea de 200 kg., ceea ce 
înainte nu se întîmpla..

Discuțiile despre dezvolta
rea sectorului zootehnic, des
pre mărirea producției anima-

Cu cartea la locul de muncă
și au luat angajamentul ca 
producția de lapte pe cap de 
vacă furajată, pînă Ia sfîrși- 
tul anului, să treacă de 2.000 
litrj - le-a spus Dumitru Ma
tei. — în această problemă și 
nouă ne revine o sarcină im
portantă.

— Da, — a continuat Toma 
Badiu. — de noi depinde ce Iot 
de vac' vom avea mai tîrziu. 
De aceea, trebuie să acordăm

a ajuns Badiu printre cei mai 
buni îngrijitori ? Cînd a venit 
la ședința de producție, de la 
începutul anului, cu propune
rea ca vițeii să fie alăptați la 
biberon, toți au înțeles că a- 
ceasta a învățat-o la școala 
de specializare. La școală a 
învățat multe lucruri folosi
toare. dar nu -s-a mulțumit 
numai cu atît. Cu pasiunea

lelor despre asigurarea adă- 
fjosturilor și a bazei furajere, 
s-au terminat, dar nimeni nu 
se ridică să plece. Ei știu că 
Toma Badiu le va citi sau 
le va povesti și dintr-o carte 
literală

*
Asemenea consfătuiri între 

îngrijitorii de la sectorul zoo
tehnic, au k>e mai în fiecare

zi. în timpul liber ei se adună 
și citesc dmtr-o broșură, din- 
tr.o carte de, specialitate sau 
din una literală, .

Bibliotecarul căminului cul
tural. Nicolae Hobai. tare își 
petrece o parte din timp în 
mijlocul colectiviștilor și care 
cunoaște îndeaproape prefe
rințele lor a hotărî! ca la 
locul de muncă să aducă pe 
lingă cărți și broșuri de spe
cialitate și cărți ștințifice și 
literare. Astfel. în rafturile 
cu cărți de la ferma tie porci, 
se găsesc, pe lîpgă opere li
terare, broșuri ca „Metode 
înaintate de î grășarea porci
lor'*, „Ingrășarea porcilor pen
tru carne" „Transmiterea și 
prevenirea bolilor jnfecțioase 
la animale* „Cum să apărăm 
sănătatea animalelor**, „Me
todele pentru sporirea produc
ției de lapte** „Sterilitatea la 
animatele domestice și com
baterea ei" și altele. Săptă- 
mînal, bibliotecarul schimbă 
cărțile

M. CHJRCULESCU



TOATĂ grija pentru terminarea la timp
Dezvoltarea considerabilă a 

sectorului socialist al agricul
turii. care la 1 iunie 1961 cu
prindea 85,3 la sută din su
prafața arabila a țării, și 84,2 
la sulă din numărul total al 
familiilor țărănești, a determi
nat sporirea proporțională a 
numărului de construcții nece
sare adăpostirii animalelor, 
mașinilor și produselor agri
cole in toate gospodăriile co
lective.

In Raportul prezentat la ple. 
nara C.C. al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie 1961 tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, vorbind 
despre construcțiile gospodă
rești, arată că: „în gospodări
ile colective se prevede exe
cutarea de apăposiuri pentru 
2.050.000 taurine. 3.17O.OOO 
porcine, 5-100.000 oi, magazii 
șt pătule pentru 380.000 va
goane produse vegetale."

Datorită sprijinului acordat 
de partid și guvern gospodă
riilor agricole colective, prin 
credite pe termen lung, fără 
dobîndă, pentru procurarea de 
materiale de construcții la 
prețuri reduse, îndrumări teh
nice și specialiști, numărul 
construcțiilor bune și ieftine 
în aceste unități crește dm an 
in an, asigurând condițiile ne
cesare adăpostirii și dezvoltă
rii unui număr din ce in ce 
mai mare de animale și pă
strării unei cantități sporite 
de produse.

Numai in anul 1961 gospo
dăriile agricole colective au 
primit pentru executarea con
strucțiilor, din partea stalului, 
pe credit. 200.000 mc. manele 
de rășinoase. 155.000 mc. lemn 
pentru construcții rurale, 
44.000 mc. șipci din rășinoase. 
15.000 mc. cherestea, 58.000 
tone ciment etc.

Colectiviștii s-au convins că 
de creșterea avutului obștesc 
depinde întărirea eoonomico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective, sporirea veniturilor 
colectiviștilor și deci ridicarea 
nivelului lor de trai.

Multe gospodării au trecut 
la realizarea construcțiilor 
prevăzute pentru anul acesta 
și se pot mândri cu rezultatele 
obținute în primele șase luni 
ale anului. De pildă, condu
cerea gospodăriei colective 
,.Gh. Doja“ din comuna Bu- 
zescu. raionul Alexandria, a 
organizat munca în așa fel in
cit paralel cu lucrările agri
cole la zi au construit două 
grajduri cu o capacitate de 
100 capete fiecare, o materni
tate pentru 200 scroafe, o pu- 
ierniță și o magazie cu o ca
pacitate de 60 de tone, 
executarea 
colectiviștii 
folosit din 
cale, astfel 
tru 100 capete a costat numai 
60.000 lei.

De asemenea, colectiviștii 
din comuna Cobadin, regiunea 
Dobrogea. tini nd cont de sar
cinile sporite în privința dez
voltării sectorului zootehnic, 
au prevăzut în acest an con
struirea a încă două grajduri 
de vaci, a cinci hale de pă
sări, a unui saivan pentru oi 
și a unei maternități pentru 
scroafe. Toate acestea se gă
sesc în plin stadiu de 
strucție. Pentru realizarea 
la un preț de cost cit mai 
dus, colectiviștii folosesc 
scară larga materiale din 
sursele locale.

Alte gospodării, insă, nu 
asigurat condițiile necesare 
ceperii și terminării lucrărilor

La 
acestor construcții 
din Buzescu au 
plin resursele to
că un grajd pen-

con
tor 
re- 
pe 
re-

au 
în-

A CONSTRUCȚIILOR

Una din construcțuLe zouienmce aw gospodăriei colective din Zăbrani, raionul Lipova,

în timpul planificat. Astfel, 
la gospodăria colectivă „8 
Martie** din comuna Baldovi- 
nești, raionul Brăila, deși au 
fost procurate materialele ne
cesare construirii unui grajd 
pentru 100 bovine, a unei pu- 
iernițe și a unui saivan de oi, 
conducerea gospodăriei tără
gănează începerea construcți
ilor. Intr-o situație asemănă
toare se află Și gospodăria co
lectivă „Viață Nouâ“ din co
muna Gulianca, din cadrul a- 
celuiași raion. Datorită lipsei 
materialelor de zidărie, la da
ta de 21 iulie a.c„ La gospodă
ria colectivă „Dezrobirea 
muncii** din Galicea Mare, re
giunea Oltenia, se turnase a- 
bia fundația unui grajd și în
cepuse zidirea pereților; din 
cele două maternități plani
ficate numai una fusese ter
minată. iar la cea de a doua 
de-abia începuseră lucrările. 
Despre construirea îngrășăto- 
riei și cotețului, planificate în 
anul acesta, nici nu se poate 
vorbi, deoarece lucrările 
au început încă.

Asigurarea spațiului 
Cazare pentru animalele achi
ziționate sau din producții 
proprii, executarea în timp 
util a grajdurilor, saivanelor, 
cotețelor pentru păsări, a ma
gaziilor, pătulelor etc., repre
zintă o sarcină principală pen
tru gospodăriile colective. îm
binarea acestor lucrări cu 
muncile specifice periodice 
din agricultură reprezintă o 
muncă de bună gospodărire și 
planificare a atelajelor. for
țelor de muncă și a speciali
știlor. (brigadieri, constructori, 
tehnicieni etc.).

Trebuie să se țină seama că 
deși teoretic au mai rămas 
cinci luni pină la sfîrșitul a- 
nutui, practic pentru executa
rea construcțiilor nu se poate 
conta decît pe lunile în care 
timpul este favorabil și reco
mandabil unei bune execuții 
pentru zidărie, tencuieli, fun
dații etc. De aceea, gospodări
ile care au întîrziat cu lucră
rile de construcție trebuie să 
analizeze împreună cu tehni
cienii constructori situația și 
să ia măsuri pentru începerea 
și terminarea obiectivelor pla
nificate. Dacă încă nu s-au ho- 
tărît ce tipuri de construcții

nu

de

să fie executate, colectivul de 
conducere trebuie să cercete
ze albumul de proiecte orien
tative întocmit de Ministerul 
Agriculturii și să stabilească 
tipul și capacitatea cele mai po
trivite pentru nevoile de per
spectivă ale unității. Este de 
recomandat să se meargă pe 
capacitate mare, chiar dacă la 
început nu se construiește de
cât o parte din construcții pen
tru nevoile stricte de moment, 
dar se lasă posibilitatea pen
tru viitor de a se merge pe 
capacități mari, care sînt mai 
economice.

Sînt foarte multe gospodării 
care nu au început construc
țiile, deoarece nu și-au procu
rat la timp anumite materiale. 
Pentru a se evita pe viitor a- 
semenea deficiențe, 
analizate toate 
de folosire 
O reducere 
titatea de 
fundații se 
struirea unor fundații din pia
tră de rîu și de carieră, folo- 
sindu-se cimentul numai pen
tru mortarul de legătură în
tre pietre. In caz că nu se 
găsește cărămidă suficientă.

trebuie 
posibilitățile 

a unor înlocuitori, 
importantă în can
ei men t folosită la 
obține prin con-

se poate realiza zidărie din 
stâlpi de cărămidă și umplu
tură din alte materiale ușoare. 
In acest fel se poate reduce 
cantitatea de cărămidă pen
tru un adăpost de 3—4 ori. In 
caz că lemnăria pentru că
priori este subțire, pentru a 
nu slăbi rezistența învelitoarei 
se pot îndesi căpriorii. Dacă 
este vorba de stîlpi se pot, de 
asemenea. îndesi sau executa 
stîlpi din două piese asambla
te. La grinzi se pot pune sub
țiori care să reducă deschide
rea sau să se folosească pe 
capul stîlpilor o „babă“ de 
lemn, care scurtează de ase
menea deschiderile In cazul 
cînd căpriorii sînt prea scurți, 
se poate introduce o coamă 
suplimentară. La ferme de 
lemn unele piese tensionate 
pot fi înlocuite cu fier rotund 
beton (scurtături) tensionat.

In unele regiuni și raioane, 
gospodăriile și-au confecționat 
piese simple verticale sau ori
zontale, acționate manual și 
și au confecționat plăci ter- 
moizolatoare din paie de orz, 
sorg, tulpini de porumb și de 
floarea soarelui, legate des cu 
sîrmă galvanizată, La prețuri

Măceșuiui
Urzice» i) 

n-au mai 
tăvănit lă-

foarte reduse (de exemplu la 
g. a. c. dm comunele Grindu, 
Gîrbovt, Valea 
și altele, raionul 
Multe gospodării 
așteptat pentru
tunoaie sau scândura, ci au 
făcut plafoane îngrijite și 
rezistente dm plăși de nu
iele montate pe manele b.ne 
lipite cu mortar de lut și plea
vă. Unele gospodării colective 
din regiunea Galați au reali
zat tavane de umplutură din 
snopi de stuf legați și montați 
între manele formând o izola
re, tencuită pe ambele fețe, 
foarte rezistente La frig și 
căildură. In regiunile în care 
se poate procura cu ușurință 
rumegușul, unele gospodării 
au făcut pereți din ciment cu 
zgură și rumeguș. Foarte bune 
rezultate au dat zidurile din 
stîlpi de cărămidă cu umplu
tură din chirpici și alte nume
roase soluții practice și gos
podărești folosite di» 
riența locală a 
strucțiilor.

Tehnicienilor 
revine sarcina

expe-
execuției wu.

constructori te 
de a îndruma 

gospodăriile agricole să trea
că neîntîrziat la terminarea 
construcțiilor. Pe baza expe
rienței gospodăriilor mai vechi, 

cu mai multă practică, ei 
trebuie să sprijine gospodă
riile colective în găsirea solu
țiilor celor mai bune care să 
asigure terminarea la timp și 
executarea unor construcții 
ieftine și durabile. A aștepta 
materiale foarte bune, scum
pe și transportate de la mari 
distanțe, și făcând risipă în 
execuție și fasonare, înseam
nă pe de-o parte a intra cu 
șantierele în perioadele cu 
ploi și drumuri greu practica
bile în care execuția și termi
narea construcțiilor ar fi mult 
îngreunată. Pe de altă parte 
înseamnă a caz-i animalele in 
grajduri încă umede, pericli- 
tîndu-le sănătatea. Vremea 
nefavorabilă sporește timpii 
de lucru, ridică costul con
strucțiilor scăzând totodată ca
litatea lucrărilor.

Pentru constructorii din 
gospodăriile colective lozinca 
trebuie să fie: „Toată grija 
pentru terminarea la timp a 
construcțiilor f“

DOREL DEEOUR 
arhitect din cadrul 

Ministerului Agriculturii

Ce-am învățat de la colectiviștii
din Radu Vodă

O parte (lin grajdurile de mie ale ga.c. din comuna Săveni, 
raionul Fetești-

Astă-toomnă, comuna 
gime colectivizată. Cele 
marea gospodărie colectivă „8 Mai“ pășesc cu în
credere pe calea arătată de partidul nostru, calea 
bunăstării și fericirii

Consiliul de conducere al gospodăriei a avut 
multe probleme de rezolvat. Au fost alcătuite 
brigăzile și echipele, s-a discutat temeinic felul 
în care trebuie organizată munca în toate sec
toarele și s-a dezbătut planul de producție. Tot 
astă-toamnă s-a înființat și o echipă de construc
ții, a cărei conducere mi-a fost încredințată mie. 
Am fost tare bucuros de această încredere, dar, 
drept să spun, m-am întrebat dacă o să pot face 
față. De lucrat, am mai lucrat eu în construcții, 
dar de data asta aveam de îndeplinit o muncă 
nouă.

Gospodăria noastră a trecut în plan construi
rea a două grajduri pentru vite cu o capacitate 
de 100 capete fiecare. M-am apucat alunei și am 
citit câteva broșuri din care am aflai multe lu
cruri care mi-au fost de mare folos- Am stat de 
vorbă și cu tovarășul secretar al organizației de 
partid. Dineul m-a sfătuit să învăț din experiența 
altor echipe de construcții de la gospodăriile co
lective fruntașe, să văd cum au procedat, ce 
metode au folosit pentru realizarea unor con
strucții ieftine și durabile.

— V-ar folosi foarte mult dacă ați merge în 
vizită la o asemenea gospodărie — mi-a spu< 
dânsul atunci.

Ia îndemnul organizației de partid, consi
liul de conducere al gospodăriei a organizat • 
vizită Ia gospodăria colectivă din Radu Vodă, ra
ionul Lehliu, gospodărie cu un puternic sector 
zootehnic. As mers atunci vreo 30 de colectiviști, 
brigadieri, șefi de echipe și cîțiva, printre care 
și eu, din sectorul de construcții. Ne-am intere
sat îndeaproape de toate. Eu am stat mai tot 
timpul de vorbă cu tovarășii din echipa de con
strucții. Le-am pus fel de fel de întrebări, și, ▼*- 
zitind grajdurile cele noi și discutînd eu ei, m-am 
lămurit asupra multor lucruri și am aflat o sume
denie de soluții pe care *e-au folosit ei. Multe 
din metodele Ier le-am aplicat și noi și am izbu-

noastră a fost in între- 
1.140 de familii unite în

constraint or grajd de toata frumusețea,lit să
ieftin și durabil, la construcția căruia am făcut 0 
economie de aproape 50.000 lei. Voi arăta cîteva 
din metodele învățate de la colectiviștii din Radu 
Vodă, pe care le-am folosit. De exemplu, la fun
dația grajdului n-am folosit numai ciment. In 
șanțurile săpate am turnai mai iutii un strat gros 
de 40 cm. de pietriș amestecat eu argilă. După 
ce am bătut bine, ca să nu rămînă goluri, am 
turnat stratul de beton gros de circa 30 cm. In 
felul acesta fundația are soliditate mai mare 
și am făcut și o economie mare de ciment.

La ridicarea pereților grajdului am procedat 
astfel : am înălțat stâlpi de cărămidă, iar pereții 
i-am zidit din chimici făcuți de colectiviști prin 

rea-
i-am zidit din chimici făcuți de colectiviști 
muncă voluntară, mărmd astfel economiile 
lizate.

In sfirșit am ajuns la acoperiș. Și aici am 
sit experiența tovarășilor d'-n Radu Vodă, 
grajdurile construite de ei, acoperișurile nu sînt 
înalte, ci în panta mică și fără podină. Astfel 
cantitatea de material lemnos se reduce simțitor. 
Și noi am făcut la fel. Dacă la iarnă va fi 
frig, pentru ca vitele să nu sufere. vom 
seînduri direct pe căpriori

Acum lucrăm de zor la cel de al doilea grajd. 
Și la construcția Iui folosim metodele de care am 
vorbit mai sus. In plus, datorită experienței pe 
care am căpătat-o, ne-am organizat și mai bine 
munca, așa că vom realiza economii însemnate în 
ceea ce privește brațele de muncă.

Cînd am terminat construirea primului grajd, 
le-am trimis colectiviștilor de la Radu Vodă o 
scrisoare de mulțnmire. Le mulțumim și pe acea
stă cale și vom căuta să împărtășim experiența 
noastră gospodăriilor mai tinere din raionul Titu. 
pentru ca și ele să realizeze construcții cât mai 
bune și ieftine, care să asigure adăpostirea în 
cele mai bune condiții a vitelor.

folo-
La

DUMITRU RIZEA
șeful echipei de construcții din C.AXL 
„8 Mai“, comuna P rodule ști, ratfltud 1 itu iir 
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Pribeag sărac, însoțit veșnic de 
căluțu-i mic și trudit ca și el, 
moțul colinda țara în lung 

și-n lat cu cîteva ciubere, legături 
de cercuri și uneltele-i sărace de 
dogărit. Fîrtat al codrului și poteci
lor numai de el cunoscute, lupta cu 
vitregia unei vieți amare, pentru o 
bucată de pîine în care mustea su
doarea și de multe ori lacrimile ne
putinței.

E greu să faci o comparație în
tre viața din trecut și cea de azi a 
plaiurilor moțești. Viața nouă pul
sează aci peste tot și în toate. Pe 
bună dreptate spunea unul din ze
cile de moți cu care am stat de 
vorbă : „Să vezi dum'ta, acuma și la 
noi s-a făcut ziuă 1"

Moții își durează case noi, mari, 
rațional împărțite, și frumoase. La

multe, deasupra acoperișului, stră
juiesc antene și mulți se interesează 
de aparate de radio portative. Oa
menii aceștia au început să doreas
că statornicia, căldura căminului, 
confortul. Despre aceasta ne stă 
mărturie și una din încăperile lo
cuinței minerului Dumitru Matei din 
Lupșa (foto 1).

Cuvîntul partidului a pătruns pînă 
în cele mai îndepărtate cătune, le-a 
trezit moților setea de a cunoaște, 
le-a arătat calea spre mai bine. Zia
rele sînt așteptate cu nerăbdare de 
mulțimea cititorilor. „Numai în co

muna Avram Iancu, îmi spune co? 
munistul Gheorghe Gligor, factor 
poștal, am peste 80 de abonamente 
la ziare și reviste" (foto 2).

Dar nu numai atît 1 Sute de mii 
de volume, cărți literare, științifice, 
agrotehnice, au devenit prieteni atît 
ai celor tineri cit și ai celor cărora 
timpul a pornit să le ningă tîmplele. 
Astăzi la Lupșa, a fi cititor fruntaș 
nu înseamnă numai să ai toate ru
bricile fișei completate, ci și a a- 
duce mereu alți cititori, așa cum fac 
utemistele Elena Horga și Maria 
Burz, (foto 3) activiste culturale 
neobosite și membre ale formațiilor 
artistice. Și cum să nu participi la 
feluritele manifestații cultural-edu
cative în Lupșa, cînd porțile larg

deschise ale noului cămin cultural 
te cheamă ?... (foto 4).

Valorile tradiției locale sînt pre
luate în mod creator și valorificate 
cu grijă. Există o adevărată emula
ție între localnici în păstrarea și 
chiar în îmbogățirea portului popu
lar. Cîtă pricepere, gust și răbdare 

ascund minunatele cusături care 
împodobesc fotele, cămășile și o- 
pregele femeilor de aici (foto 5).

Pe valea Arieșului, la Lupșa, poți 
vizita un muzeu etnografic cu o 
mare bogăție de exponate. S-au 
strîns in camerele acestui muzeu 
de la obiecte ale căror origini se 
pierd în negura vremurilor și pînă 
la cele ce oglindesc traiul și bună
starea lupșanului de azi. Iată un 
colț cu unelte folosite de stuparii 
veacului trecut (foto 6). Nu mai pu
țin interesantă este casa-muzeu în 
care s-a născut Avram Iancu, pe

care o întîlnești mergînd în sus pe 
aceeași vale, pînă în comuna care 
poartă numele legendarului luptă
tor din 1848 (foto 7).

Puțini sînt aceia care să nu fi au
zit despre tradiționalul tîrg de pe 
muntele Găina, sărbătoare a portu
lui și jocului local. în fiecare an, 
pe la jumătatea lunii iulie versan
tele muntelui sînt împestrițate de 
cetele vesele ale moților. Pe șaua 
muntelui, la tîrg, găsești obiecte de 
ceramică, pînzeturi frumos lucrate, 
tulnice și, cum spun cei bătrîni, poți 
chiar să-ți întîlnești... viitoarea so
ție (foto 8).

Cele necesare traiului de zi cu zi, 
moțul le găsește din belșug în uni
tățile cooperativelor de consum, 
răspîndite pe întreg cuprinsul me
leagurilor moțești (foto 9).

Dacă pînă mai ieri pe drumeagu
rile Țării Moților nu întîlneai decît 
proverbialul căluț cu desagii văr- 

'(fi

gați, astăzi pe noile șosele pietrui
te, încrucișarea autobuzelor și ca
mioanelor a devenit un fapt coti
dian.

Babelor doitoroaie și ghicitoarelor 
le-au luat locul dispensarele, casele 
de nașteri și o largă rețea de școli 
și cămine culturale. Regimul nostru 
democrat-popular i-a scos și pe lo
cuitorii Țării Moților la limanul unei 
vieți îmbelșugate, semănînd în ini
mile lor lumină, hotărîre, certitudi
nea viitorului tot mai fericit pe care 
azi și-1 plămădește întregul nostru 
popor muncitor sub conducerea în
țeleaptă a partidului.

Zîmbește cu încredere, Mărioară 1 
Viitorul este al tău 1 (foto 10).

Text și fotografii 
de T. IOANEȘ



Casa luj Neculai Stoguț e la marginea satu
lui, în lutării.

A avut grădină întinsă, cît tine coasta 
dealului, dar a dumicat-o an de an, a turnat-o 
în tipare de forma cărămizii și a vîndut-o în 
șapte sate sub formă de chirpici. De la înde
letnicirea asta i s-a tras porecla de Neculai 
Chirpic, iar grădinii scofîlcirea obrazului, deparcă ar fi fost scrijelată de bombardament. A 
rămas întreagă numai casa pe un dîmb, între 
cotloane galbene.

Cînd a intrat în gospodăria colectivă, moș 
Neculai se lăsase de chirpici și avea atelier de 
olărie- Și cînd s-a hotărît în adunare gene
rală ca el și feciorii să rămînă la roata de olă
rit și să li se treacă atîtea zile-muncă la fiecare 
cuptor de marfă, mulți au strîmbat din nas a 
nemulțumire și unii chiar au strigat :

— Ce fel de socoteală-i asta? Adică moș Ne
culai rămâne tot lâ chirpicii lui și ne ia înainte 
pe toți la tabelul de zile-muncă ? Ce putem ști 
noi cît face, cît desface și ce-o să aibă gospodă
ria din treaba asta ?

Președintele și secre
tarul organizației de 
bază i-au lămurit pe oa
meni că roata lui Necu
lai Stoguț acum e o sec
ție anexă a gospodăriei 
și i se controlează acti
vitatea.

— Ce secție? Secția... 
chirpici ! — rîdeau oa
menii și se uitau chiorîș 
de cîte ori treceau pe la 
olărie.

Dar, la sfîrșitul anu
lui, cînd s-a făcut darea 
de seamă și s-a anunțat 
că secția olărie a adus 
în casa gospodăriei, ban 
numărat, peste cincizeci 
de mii lei, tot satul a 
bătut din palme și a 
strigat :

— Bravo, moș Necu
lai! Trăiască secția chir
pici și la mai mult!

In anul următor, ge
menii mai mari ai lui 
moș Neculai au plecat la 
armată, așa că a rămas 
să se ajute la muncă 
numai cu fata și cu me
zinul.

A venit iar sfîrșitul 
de an și satul aștepta să 

(Desene de M. GION)

vadă rezultatul secției chirpici. Se obișnuiseră 
oamenii cu sume mari și își făceau diferite pla-
nuri.

Cînd au auzit că secția a dat numai treizeci 
și cinci de mii, cîțiva au început să murmure 
că moș Neculai e vulpoi bătrîn, i-a dus de nas 
pe cei de la conducere și alte năpaste. Cineva

așa

tot

ca

MU. B

Afară cerne o ploaie răbdătoare.
Gazda noastră vremelnică, frizerul, s-a 
cocoțat în vîrful patului și așteaptă. Din 

burniță a sosit și celălalt găzdaș întîmplător, cu 
care voi împărți camera în noaptea aceasta. E 
un tînăr roșcovan, voinic, cu o servietă pe mă
sura lui. Frizerul l a urmărit cum pufnește în 
timp ce se dezbracă și a făcut o constatare, 
în general:

— Mi se pare că tovarășul Cărămidă e 
prost dispus.

Cum nu-mi convenea să am tovarăș de 
meră, fie chiar pentru o noapte, un om prost 
dispus, am întrebat prudent:

— Ai vreun necaz, tovarășe Cărămidă ? Se-n- 
tîmplă...

— Nu mă cheamă așa, tovarășe dragă, dar-ar 
dracu-n toate cărămizile ! Și izbi cu bocancul în 
coasta servietei. Geanta s-a răsturnat ofensată 
și a rămas așa, lucioasă din cauza ploii.

— Să ne cunoaștem, — se întoarse apoi spre 
mine. — Mă numesc Volbură Petre.

— Petrică Volbură zis și „Cărămidă plimba
tă", — chicotește gazda care se vede că-1 cu
noaște mai de mult și așteaptă ceva, cu o lumi
nă în ochi, prevestitoare de bună dispoziție.

— Lasă-mă boalelor, nea Carol I Nu-i destul 
c-am fost popularizat în ședință, la nivel de 
raion ?

Tînărul se necăjește să-și scoată bocancii. Fri
zerul se trage spre capătul patului, să-i facă 
loc, și chițăie încurajator :

— Hai. Petrică, spune-o să audă și-mnealui. 
Uite ce curios se uită. Cît ai voiajat cu dum
neaei ? — îl îmboldește Carol.

— Exact trei săptămîni. Am „distrat-o“ în 
vreo șapte comune. îmi venea să mă bat cu 
dînsa-n cap ieri, la ședință.

— Nu așa, ia-o meto
dic, — îl oprește gazda.

Tînărul rămâne o clipă 
pe gînduri, cu privirea 
în geamul ud prin care 
ne spionează noaptea-

— întâmplarea e simplă 
tea de curs elementar, — se hotărăște în fine să 
povestească. — Și tot ca în fabule, se poate 
trage la urmă o învățătură. Să vedeți: pentru 
calificarea la locul de muncă, noi de la coope
rație, urmăm un instructaj și sîntem seminari
zați cu ocazia ședințelor de analiza muncii, la 
raion, că în restul timpului sîntem răspândiți, 
pentru control și îndrumare, pe toate coclaurile

ca o fabulă din car-

MB

a strigat, să lămurească moșul cum devine ca
zul

— Ce să lămuresc ? — s-a stropșit în muște- 
țile tușinate moș Chirpic. — Mai întîi că efec
tivul nostru s-a redus. Apoi, nu vedeți că-s pline 
magazinele de tot ce vrei, cu preț de nimica ? 
Cine mai mănîncă azi în strachină de lut, cînd 
are fel de fel de farfurii la îndemîriă ? Cine mai 
fierbe mîncarea în oală de-a noastră, cînd are 
vase frumoase și tari de mai mare dragul ?

— Atuncj nu ne mai trebuie secție chirpici 1 
— au strigat oamenii înfierbîntați.

— Ba acu' ne trebuie mai mulr ca oricînd !— 
le-a răspuns moș Neculai. — Ați ascultat cu

toții darea de seamă 
despre nevoia creșterii 
noastre economice...

— Sporirea fondului de 
bază. — îl completează, 
fără să vrea, contabilul.

— Așa, așa — aprobă 
și moș Neculai — spori
rea fondului. Apoi, pre
ședintele ne-a vorbit 
despre planul de cons
trucții : un grajd încă
pător și o cocină ceva 
mai „spicială"...

— Maternitate pentru 
scroafe. — adaugă zîm- 
bind ușor, președintele.

— Fie cum îi zici, — 
a încuviințat moșul, — 
dar dacă t?-ai amestecat 
în vorbă, spune-ne cu ce 
bani vrei să le ridici?

— Păi. cu ce avem și 
cu ce o să împrumutăm. 
Vrem să facem un îm
prumut la bancă...

— Pe ce o să chel- 
tuiți voi banii ?

— Cum, pe ce ? Pe 
materiale, pe manope
ră... — înșiră contabilul. 
— Vrem să construim 
grajduri moderne ca la 
Movileni.

— Am zis eu că nu ?
— Păi, altfel cum, fără împrumut ?
— Uite bine, — a zîmbit moș Neculai. —De ce 

avem noi secție de olărie, de-i ziceți voi secție 
chirpici ? O transformăm 'în secție cărămidă. E 
bine ?

satelor. In prima ședință nj s-a predat o parte 
din materie și ni s-au împărțit și cîteva cărți 
pentru studiu, mă rog, ca la adevărați școlari. 
La terminare, mi-am împachetat frumos cele 
hîrțoage, le-am pus în servietă și, la drum. In 
meseria noastră, azi ești la o cooperativă, mîine 
la alta, după caz. Am avut de lucru și n-am 
maj umblat la cărți. A rămas pachetul neatins 
în fundul servietei, pe sub rufărie și dosare. Au 
trecut două săptămîni și hai, la ședință. Au fost 
seminarizați unii colegi și ni s-au predat lecții 
noi. Vreau să spun că am scăpat cu obraz cu
rat. La sfîrșit, am răsuflat ușurat, am făcut iar 
pachetul și fuga cu el în geantă. De bucurie, 
m-am și lăudat la cîțiva colegi, că așa o să le 
scot și data viitoare, neatinse. Vorbe de om 
prost !

înciudat de asemenea nesocotință, tînărul își 
chinuie obrazul blond și oftează, rămînînd cu 
bărbia în pumni.

— Hi, hi, hi, — anticipează gazda poanta po
vestirii. — Numai atît ?

— Alte săptămîni, alte probleme, — reia Pe
tre. — Am avut verificări la bonurile de fond 
unic. Au trecut zilele șnur. La sfîrșitul lunii, 
ședință la raion și după asta seminar. Fără mul
tă vorbă, a reieșit clar că n-am dat cu ochii 
nici prin notițele din caiet, dar încă prin manua
le. Cînd vede încurcătura, tovarășul vicepreședin
te care asista mă întreabă blind: „Tovarășe Vol
bură, în timpul liber ai mai răsfoit cele cărți ?“ 
„Sigur, tovarășe vicepreședinte" — sar eu cu me- 
lița, că, de altfel, am „papagal" bun. — „Chiar 
aseară am revăzut notițele. M-am încurcat puțin 
acum, dar să vedeți, data viitoare... îmi iau anga
jamentul"... „Ce spui dumneata e frumos, tovară
șe Petre, dar e o chestiune de viitor. Vorba e, ce 
facem cu prezentul ?“ — nu se lasă tovarășul 

vice. — „Recunosc că am avut o delăsare în 
muncă", — cerc eu atunci s-o iau pe altă cărare. 
„Eu cred, — continuă apăsat tovarășul vice. — 
că nici n-ai prea scos notițe la curs. Sau, dacă 
le-ai scos, le-ai făcut uitate pe undeva. Or 
fi rămas pe la vreo cooperativă, cine mai știe ?“ 
„îmi dați voie — m-am repezit — să vă dove
desc că nu mă despart niciodată de ele. în fie
care seară le consult". •
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— Bineee !... — au strigat toți.
— Ne dați mînă de lucru, măi tovarăși, șl 

noi vă dăm cîte cărămizi aveți nevoie, că doar 
lut este berechet. Și încă ce lut! Nisip scoatem 
din cariera Vocoteștilor La ce vă trebuie îm
prumut? Banii, cîți îi avem, or să ne ajungă pen
tru ciment, var și țiglă de acoperiș. Restul, ne 
privește..

Asta era în iarnă.
O dată cu venirea primăverii, mulți colecti

viști au trecut la cărămidărie, căci pe tarlale 
lucrau numai tractoarele. Pînă la prima pră
și lă erau arse șase cuptoare de cărămizi. Căru
țele aduceau piatră și nisip. Mașina căra de la 
gară țiglă, ciment și var. După prașila a doua, 
s-a scos lemnul din pădure și au intrat secu
rile la treabă.

Moș Neculai umbla ca sfîrleaza și depozita 
materialele cu socoteală.

După treieriș, s-au format echipe de salahorit 
la bina, au început săpăturile și s-a deschis 
șantierul.

Pînă să se dezmeticească satul, zidurile roșii 
se vedeau urcînd mereu între salcîmii din 
curtea gospodăriei. O echipă de meșteri, cu 
coifuri de hîrtie din sacii cimentului, fluiera de 
mai mare dragul și juca mistriile pe crestele 
copacilor.

— Măi să fie, — se minunau oamenii. — 
Halal meșteri ! 11 fa^ taman ca pe cel de la 
Movileni. Crește ca din apă !

— Vra să zică, tot a adus moș Neculai meș
teri străini ? — întreba cîte unul, neștiutor.

— Ți-ai găsit! Lucrează cu secția chirpici. I 
s-a completat efectivul. Ba încă are și ceva în 
plus.

— Cum vine asta, măi cumetre ?
— I-au picat feciorii de la armată, bre. Toată 

echipa de colo îi a gospodăriei noastre. Cei doi 
feciori ai lui moș Stoguț, cu Ion al lui Tănase, 
cu Vasile Neculăiță și cu Stelian al Frăsinei. 
Au făcut toți armata și acum îs calificați. Ce 
mai ? Meșteri în regulă !

Deocamdată, oamenii se tot sfătuiesc ca la 
inaugurarea noilor construcții, cînd au să ne 
vină oaspeți și de aproape și mai de departe, 
să propună careva dintre noi ca secția chirpici 
a lui moș Neculai să-și schimbe porecla și să-i 
pună numele cuvenit de: brigada de con
strucții.

înșfac servieta, uite-o, pe dumneaei de colo, și 
ies cu ea în brațe la masa din față. Știam că 
nu le răsfoisem niciodată și că mințeam. Dar, 
cel puțin le purtasem cu mine pe toate făgașele. 
Măcar de asta eram sigur. încep să cotrobăiesc 
nervos, sub privirea întregei săli și scot pache
tul învelit frumușel în ziar, așa cum îl știam. 
Tovarășul vicepreședinte și ceilalți de la masă 
mă urmăreau zimbind. Cînd l-am pus pe masă, 
am simțit că parcă nu sună a hîrtie. Dar, a tre
buit să~l desfac. Atunci a apărut. în văzul tu
turor, frumusețea...

— De cărămidă, ha, ha ! — nu se poate abține 
frizerul. — Hi, hi. grozavă chestie, Petrică, pe 
onoarea mea !

— A fost o farsă ? — mă interesez la rîndul 
meu.

— Mai degrabă o lecție, tovarășe dragă. încă 
ce lecție ! Dacă ai fi fost ieri acolo, să vezi peste 
șaizeci de guri strîmbîndu-se de rîs, în timp 
ce eu strîngeam ciudos cărămida în palme, de-a

ieșit apă din ea! Și pri
virea tovarășului 
președinte, care a 
tacticos din sertar 
cheltui cel adevărat cu 
cărțile și caietele mele ! 

două săptămîni, pe cînd 
prin raion. Durerea mare 

zis nimic. Nici o dojană. 
mă pălmuiau decît tăcerea aceea ustu-

vice- 
scos, 
pa-.

Mă așteptau acolo de 
eu plimbam cărămida 
a fost că nu mi-au 
Mai bin 
rătoare. A trebuit să plec la loc cu privirea în 
părqînt. „Ia-o și pe ea“ — m-a întors din drum 
tovarășul vice. Am luat-o, că n-aveam încotro. 
Uite-așa mi-au făcut-c... Dar de-acuș s-a mîntuit: 
m-apuc serios de învățătură.
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RĂSPUNDEM IA ÎNTREBĂRILETUȘEA CONVULSIVA
CITITORILOR

Goldmultille

tempe- 
scăderea 

tuse, secre-

CARE SINT DIMEN
SIUNILE PAMINTULUI ? 
(Neagu Tudorache, colecti
vist, comuna Naipu, regiu
nea București).

Minunatele garoafe de la Stațiunea experimentală horticolă 
Cluj, care au primit medalia de aur.

Succesul horticulturii romîneșfi
ta expoziția de la brfurt

R. P. ROMÎNĂ A PRIMIT
PREMIUL DE ONOARE
La 29 aprilio *. e. s-a deschis 

Expoziția horticolă internațieoa- 
lă de la Erfurt (R. D. Germană). 
Pavilionul țării noastre se bucu
ră de mt mare succes. In fiecare 
zi. pavilionul primește, in medie, 
este 15.000 de vizitatori care ad
miră bogatul și variatul sorti
ment de produse horticole pre
zentat de țara noastră. Mulți 
dintre acești vizitatori, consem- 
nîndu-și impresiile în cartea de 
aur, au denumit pavilionul „O 
contribuție la succesul expoziției 
internaționale" ,o mărturie a 
dezvoltării R. P. Romine pe 
drumul socialismului", „un mesaj 
de prietenie al unui popor ospi
talier". „o demonstrație de 
flori" etc.

Piaă aeam, în cadrai expozi
ției, ao avat Ioc 10 concursaru 
La aceste concursuri, produsele 
horticole rominești aa lest distin
se ca 47 de medalii de aur, 32 
medalii de argint, 7 medalii de 
bronz și 15 meaținni. S-au pri
mit medafii de aur pentru valo
roasele de roșii, castra
veți, mazăre, ardei, struguri, 
mere, cireșe, penfr* frumoasele 
exemplare de trandafiri, garoafe, 
gladiole, crini ele.

De pildă, la ultimul concurs 
au primii medalii de aur : Stați
unea experimentală Țigănești, 
neutra valoroasele sortimente de 
fructe, (+AJS Popești-I^ordeni, 
penlra sortimentul de caise,

COPACI 
GEMENI
In parcurile capitalei Re

publicii Populare Chineze, a- 
tenția turiștilor este atrasă de 
niște copaci, care la prima ve
dere par stranii: ramurile fo
ioaselor se împletesc in mod 
ciudat cu ale coniferelor. Se
cretul acestor „copaci-gemeni' 
este următorul: intr-o singură 
groapă sint așezați doi pu- 
ieți — unul de salcîm alb w 
altul de tuia. După aceea 
crengile lor sint împletite cn 
îndeminare.

.. Copac n-pemeni“ nu repre
zintă singura lucrare origina
lă a biologilor chinezi. Hor
ticultura decorativă chinezi 
are o tradiție de peste 1009 
de ani. in parcurile din ora
șele chineze ss pot vedea ar
bori și tufe arrind forma de 
stea, de r-’otr etc. Cu ajutorul 
unor altoiri speciale se creea
ză originale chioșcuri-copaei. 
mari arcuri vii și alte forme 
nu mai rnrtin interesanfe.

G.A.S. Șimleul Silvaniei, pentru 
sortimentul de piersici și altele. 
Numai la acest concurs țara noa
stră a primit 9 medalii de aur, 
7 medalii de argint și 3 de 
bronz.

Apreciind bogatul și frumosul 
sortiment de produse horticole 
prezentat, juriul a acordat țării 
neaatre premiul de onoare al 
expoziției. Este un frumos suc
ces dobindit de horticultura re- 
mînească în continuă dezvol
tare.

Intre 22—27 august, în cadrul 
expoziției de la Erfurt se va or
ganiza „Săptămîna Republicii
Populare Romine". Cu acest pri
lej 9e va prezenta conferința
„Dezvoltarea horticulturii în 
R. P. Romină". se vor organiza 
convorbiri cu vizitatorii și spe
cialiștii și vor rula o serie de 
fiimc documentare înfățișînd 
realizările obținute m domeniul 
horticulturii în anii regimului 
nostru democrat-popular, precum 
și minunatele frumuseți ale 
triei noastre.

Expoziția va fi deeehisă 
la 15 octombrie a.c.
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M FERTILITATEA LUI
Orizontal: 1. Pentru cele neproductive sau 

cefe care produc puțin sîut necesare lucrări 
funciare — Cultivarea lor va fi mult extinsă 
in viitor prin terasarea terenurilor în pantă. 2. 
Grru de primăvară — H*O — Unitate de timp 
3. Este bogai dacă pămintul este bine lucrat — 
Volum — Notă muzicală 4. Adun... pe jumă
tate — Nutreț însilozat — Din cînd in cînd. 5. 
Cînd sint în cantități prea mari dăunează dez
voltării normale a culturilor — A însufleți 6. 
A arăta cu fală — Conjuncție — Gospodării 
agricole de stat 7. Fluviu în Uniunea Sovietică 
8. Se folosește la ameliorarea fertilității solu
rilor acide — Noroi. 9. Te întimpină Ia intra
rea ia orice locuință — Ion Georgescu — Se- 
iecțioaați 10. Soluri cenușii albicioase, în regi
unile umede — Ține ! 11. Pronume personal — 
Ton... neînceput — Element de bază al unor 
valoroase îngrășăminte 
fertile care pot fi puse 
nălățiri funciare.

SOLUL

Parcele 3. Brazdă... pe țața — Soare egiptean
— Zăresc 4. Și... in limba franceza — In canti
tate mare (fem.j — Grabă 5. Lumea înconjură
toare (vegetația, formele de relief apete etc.l
— ... de Janeiro, oraș în Brazilia 6. Sau — 
Noroi uscat 7. La tablou — Pămint.. muzica!
— Numeral 8. Comună in Sălaj — Hrană pen. 
tru vite — Brăzdez pămintul 9. Nu duc lipsă — 
Unit 10. A uda terenurile, printr-un sistem de 
canale, spre a-i mări fertilitatoa — 24 de ore 
11. Poftim — A iubi — Cu totul (arhaic) 12 
Atit cele chimice cit și cele naturale, adminis
trate solurilor, contribuie la sporirea produc
ției la hectar.

•K
'X

•K
5>
?? Vertical: 1. Trebuie construite pe terenu- 
K rile foarte înclinate pe care urmează sa se cut- 
>> five viță de vie — Plantă care se recomandă a 
<? fi cultivată pe solurile acide în scopul sporirii 

rodniciei acestor terenuri 2. Soluri care au fer.
$> tilitatea scăzută din cauza îndepărtării de la 
<< suprafața tor a stratului fertil prin roaderea 

acestuia și transportarea lui de către ape —

Această boală apare mai 
mult la copii și foarte rar la 
adulți. Microbii care provoacă 
tușea convulsivă se găsesc 
în căile respiratorii ale bol
navului. Prin vorbire, strănut, 
dar mai ales prin tuse bolna
vul răspîndește în jurul său 
picături de salivă încărcate 
cu microbi. Astfel, pe calea

Sfatul medicului

declanșat, 
mai carac-

aerului, microbii pot trece de 
la bolnav la omul sânâtos. 
Din momentul pătrunderii mi
crobilor în organism și pînâ 
la apariția simptomelor bolii 
trec circa 7—8 zile. Boala în
cepe cu o serie de simptome. 
dintre care amintim : 
ratuiă, insomnie, 
poftei de mîncare, 
ție nazală.

Cînd boala s-a 
apare semnul cel 
teristic : tușea. Copilul bolnav 
trage puțin aer în piept, după 
care începe să tușească pînă 
cînd golește tot pieptul de 
aer. Apoi are o inspirație zgo
motoasă — de unde și denu
mirea de tuse măgărească.

Trebuie acordată o deose
bită atenție acestei boli de
oarece poate da naștere la 
complicații și înlesnește apa
riția altor boli din cauza slă
birii torțelor de apărare a or
ganismului împotriva microbi
lor. De aceea, bolnavul tre
buie foarie bine alimentat și 
ferit de contactul cu bolnavii 
de alte boli contagioase. Se 
recomandă să i se facă bol
navului repetate radioscopii 
pulmonare pentru a putea 
descoperi din vreme o even
tuală îmbolnăvire de plămînt 
la care sint predispuși cei 
care au avut tuse convulsivă.

Tratarea bolii necesită o 
serie de măsuri care variază 
de Ia caz la caz, depinzând 
de virstă, forma bolii, starea 
organismului etc. Tușea con
vulsivă fără complicații se În
grijește Ia domiciliu, iar în 
cazurile grave este necesară 
internarea bolnavului Ia spi
tal. Pentru a se stabili locul 
unde trebuie îngrijit bolnavul 
(acasă sau Ia spital), este ab
solut necesară chemarea me
dicului, el singur fiind în mă
sură să hotărască acest lucru. 
De aceea, este foarte indicat 
ca medicul să fie chemat de 
la început, în toate cazurile 
bănuite de tuse convulsivă.

Cuvinte încrucișate

pi nă

chimice 12. Soluri tw
in valoare prin îmbu-

RĂSPUNS: Știința a deter
minat următoarele dimensiuni 
ale Pămîntului: diametrul — 
12.373 km; lungimea ecuato
rului — 40.076,594 km; lungi
me* medianului — 40.099,152 
km; suprafața — 510.101.000 
km pătrați; volumul — peste 
1000 miliarde km cubi; greu
tatea — aproximativ 8000 mi
liarde de miliarde tone.

Pentru ca datele să fie mai 
ușor apreciate menționăm că 
lungime* ecuatorului și me
dianului ar putea fi parcursă 
de om, pe jos. în 28 de am, 
cu trenul accelerat în 17 zile, 
iar cu avionul în 4 zile. Lu
mina străbate aceleași distan
te de șapte ori și jumătate în- 
tr-o secundă.

Vo’timul Pămîntului ar e- 
chivala cu încărcătura a apro
ximativ 6 miliarde de miliar
de de trenuri cu câte 100 
goane a 10 tone fiecare.

va-

EXISTA CURENȚI E- 
LECTRICI IN CREIERUL 
OMENESC? (Aurica Boz- 
neanu, colectivistă, comuna 
Padina, regiunea Ploiești).

RĂSPUNS: Progresele reali
zate în domeniul radiotehnicii 
au făcut cu putință să se ara
te că funcționarea creierului 
este legată de o activitate e- 
lectrică. Primul care a dove
dit acest lucru despre creierul 
cîinelui a fost savantul sovie
tic Pravdici-Neminski, în anul 
1925. Mai târziu, alți savanți, 
prin experiențele făcute, au 
demonstrat că și creierul omu
lui are o activitate electrică. 
Curenții electrici de pe supra, 
fața creierului se culeg cu 
ajutorul a două fire care duc 
la un aparat de mare precizie, 
numit electro-cefalograf. A- 
cest aparat, construit după 
principiul amplificatorilor de 
curenți din radiotehnică. ne 
arată că creierul omenesc pro

duce fără încetare curenți e- 
lectrici extrem de slabi.

In scopul documentării mai 
amănunțite asupra acestei 
probleme vă recomandăm să 
citiți broșura: „Ciwn funcțio
nează creierul omenesc" de 
acad. A. Kreindler, apărută 
în colecția S.R.S.C.

CIND A APĂRUT PRI
MA SCRIERE IN LIMBA 
ROMINA ? (Stan R. Cri
mea, colectivist, comuna 
Gura Șuții. regiunea Bucu
rești)

RĂSPUNS: Nu se cunoaște 
cu exactitate anul cînd a în
ceput să se folosească scrierea 
în limba romînă, Se știe în
să că scrisul rominesc a apă
rut întâi în corespondența ne
oficială și în însemnările par
ticulare, deoarece limba can
celariilor era slavona. Scri
soarea boierului Neacșu din 
Cîmpulung Muscel, adresată 
judelui Brașovului, Hans 
Bencker, este o dovadă a a- 
cestui lucru. Fiind datată din 
anul 1521, scrisoarea se referă 
la pregătirile turcilor de a 
trece Dunărea. Ea reprezintă 
cel mai vechi document de 
scriere în limba romînă.

Primele cărți tipărite în ro- 
minește au apărut mai tîrziu, 
deși tiparul a fost introdus ta 
noi la începutul secolului 
al XVI-Iea. Începîcid eu anul 
1559. diaconul Coresi tipărește 
o serie de cărți în limba ro- 
mînă : „Cazania", „Psaltirea" 
etc. Există o mențiune după 
care în anul 1544 a apărut, la 
Sibiu, o tipăritură în romî- 
nește. Această tipăritură însă 
□u s-a păstrat. In anul 1570 
apare o culegere de cîntece 
care oferă primul document 
de scriere în limba română 
transpusă în alfabetul latin.

..in Uniunea Sovietici se fa
brica un preparat chimic com
plex pentru combaterea buru
ienilor denumit „eter builic** ? 
Preparatul distruge complet a- 
proxintativ 50 de tipuri din cele 
mai primejdioase buruieni.

„la Uzbekistan s-au creat 
unele varietăți de bumbac cu 
fibra de culoare verde deschis, 
maro deschis și galben? Aceste 
culori nu sînt alterate nici de 
apă nici de soare.

„.fiecare gram de sol conține 
2 pini la 5 miliarde bacterii ? 
Bacteriile sint foarte rezistente 
și pot supraviețui la tempera
turi intre +180 și —253 grade.

„oamenii de știință au con
statat că laptele dulce înghe
țat și conservat la o tempera
tură foarte joasă iși păstrează 
toate proprietățile timp de trei 
ani și jumătate ?

„televizorul este dușmanul 
rozătoarelor pe care le gonește 
din locuință ? Nu muzica este 
aceea care „displace** șoareci
lor și șobolanilor, ci razele 
Rontgen pe care le radiază a- 
paratui

_.pe Pămînt trăiesc diferite 
specii de organisme vii și a- 
nume r insecte — aproximativ 
1.000.000, moluște — 80.000, pă
ianjeni — 27.000. raci — 20.000, 
pești — 18.000, viermi — 15.000. 
păsări — 8.500 de specii ?

„palmierul-nmbrelă dia Cey
lon înflorește doar o singură 
dată 1 Acest palmier are o in- , ' 
florescență gigantică, de 12- 
14 metri
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încheierea Tratatului de pace ca Germania și rezolvarea 
pe aceasiă cale a situației anomale existentă in Berlinul 
occidental sînt cerințe imperioase dictate de interesele men
ținerii și consolidării păcii in lume. Renașterea militarismului 
in Germania occidentală ; înarmarea acesteia cu arma ra
chetă și aii armament modern ; tendința tot mai accentuată 
a celor mai agresive cercuri din S.U A., și din alte țări ale 
blocului Atlanticului de nord de a pune la dispoziția revan
șarzilor de la Bonn arma nucleară, fac să crească primejdia 
unui nou război. Acestei evoluții nesănătoase trebuie să i se 
pună capăt. A tărăgăna la infinit încheierea Tratatului de 
pace cu Germania — așa cum se străduiesc să o facă 
cercurile guvernante din occident — înseamnă a contribui în 
mod conștient Ia agravarea primejdiei unui nou război în 
Europa și chiar în lumea întreagă.

Toate acestea an fost arătate cu deosebită claritate atît 
in Comunicatul cu privire la consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncito
rești din țările participante la Tratatul de la Varșovia, cil și 
în cuvîntarea rostită Ia posturile de radio și televiziune de 
N S Hrușciov șeful guvemulra sovietic. „După ce puterile 
occidentale au încălcat acordurile dintre aliați cu privire la 
demilitarizarea și democratizarea Germaniei, numai Tratatul 
de pace va putea împiedica evoluția periculoasă a militaris
mului și revanșismului german. De aceea, — a spus N. S. 
Hrușciov — Uniunea Sovietică propune ca toate țările care 
au participat la războiul împotriva Germaniei hitleriste, pe 
de o parte, și R.D.G. și R.F.G., ca succesoare de drept ale 
fostului Reich german, pe de altă parte, să încheie Tratatul 
de pace care să corespundă intereselor legitime ale tuturor 
părților"

In calea propunerilor constructive ale Uniunii Sovietice, 
conducătorii politici din S.U.A., Anglia și Franța ridică mereu 
obiecțiuni, invocînd , drepturile” pe care le-ar avea, chipurile, 
în Berlinul occidenlal și ,,datoria” lor de a apăra libertatea 
locuitorilor din această parte a Berlinului. Dar ctne oare ame
nință această libertate 1 In nici un caz nu poate fi vorba de 
Uniunea Sovietică sau de Republica Democrată Germană. 
Atît guvernul sovietic cit și guvernul R.D.G. s-au pronunțat 
în repetate rînduri pentru libertatea adevărată a Berlinului 
oc^'dental Acest Inert» e repetat din nou in cnvînlarea lui 
N S. Hrușciov. . Sintem pentru libertatea Berlinului occiden
tal — a spus șeful guvernului sovietic — dar nu pe baza 
menținerii regimului de ocupație militară Este îndeobște cu
noscut că ocupația n-a fost și nu va fi niciodată libertate .

Nn e de loc lins it de semnificație nici faptul că în timp 
ce Uniunea Sovietică a făcut numeroase propuneri pentru 
rezolvarea problemei germane, cercurile diriguitoare din 
S.U.A.. Franța și Anglia, care resping sistematic aceste pro
puneri. nu vin cu nici un fel de propuneri noi. Ele contiHuă 
să se mențină pe vechile poziții nerealiste In care ideii des
pre necesitatea încheierii Tratatului de pace cu Germania 
ii este opusă ideea autodeterminării germanilor și a reunifi- 
căriî Germaniei. Aceasta înseamnă că, după vederile condu
cătorilor din Occident, ar trebui mai întîi să se unifice cele 
două Germanii și numai după aceea să se treacă Ia încheierea 
Tratatului de pace.

Unificarea celor donă state germane este în fond o 
treabă a germanilor înșiși, și așa cum se arată în cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov : „ar fi bine dacă de autodeterminarea 
germanilor s-ar preocupe prietenii adevărați ai libertății și 
independenței popoarelor" și nu aceia „care veacuri de-a 
rîndul au ținut popoarele în robie și au răspuns cu glonț și 
bici la orice încercare a popoarelor de a se elibera de asu
prirea s<răină și de a obține autodeterminarea".

Recenta cnvîntare, în care șeful guvernului sovietic ■* 
pronunță pentru tratative cu puterile occidentale și cheamă 
toate popoarele lumii să-și unească eforturile pentru salv
gardarea păcii, ca și Comunicatul cu privire la consfătuirea 
primilor secretari ai C.C. ale partidelor comuniste și mun
citorești din- țările participante la Tratatul de la Varșovia, 
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04. face tot ce este posibil pentru menținerea și consolidarea 
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Oomnul A4orse

recunoaște*..

Recent, senatorul american 
Wayne Morse, democrat din 
statui Oregon a vorbit in se
nat despre cirdă^ia dintre gu
vernul american și . regimul 
marionetă al lui Cian Kci-și. 
„Oricine, a spus Morse, ar tre
bui să recunoască că Chilia 
naționalistă (așa este numit în 
Occident teritoriul chinez aflat 
sub stăpînirea vremelnică a 
lui Cian Kai-și) este un stat 
marionetă ■» Statelor Unite, 
susținut cu bani americani”

Oamenii cinstiți din lumea 
întreagă știu de multă vreme 
cp regimul lui Cian Kaușj dia 
Tai van este un regim mario
netă. El nici nu ar fi putut lua 
na-tare fără.sprijinul monopo- 
liștilgt din SUJ A. Lucrul aces
ta «ș fost arătat în nenumărate 
rindurt <și la O.N.U de către 
țările socialiste și numeroase 
țări afro-asiatice Ceea ce face 
acum senatorul Morse e totuși 
Un lucru nou : un senator a- 
merican recunoaște, in senatul 
american că regimul din Tai

van este un regim marionetă 
al Statelor Unite.

Senatorul Morse nu poate fi 
acuzat in nici un caz de ve
deri comuniste. El e un capi
talist ca mulți alții din S U.A. 
E totuși bine că de astă dată 
el s-a hotărtt sd vadă lucru
rile așa cum sînt ți nu printre 
degete, cum fac, de obicei, cei 
mai mulți dintre senatorii a- 
mericani.

estițiî definuți*z

Pe șoseaua națională nr. 120 
care duce din capitala Franței 
spre sud, pinâ pe litoralul Mă
rii Mediterane, a putut fi vă
zul zilele acestea, un specta
col neobișnuit de solemn : de-a 
lungul acestei șosele late >> pe 
multe din căile de acces spre 
ea erau concentrate mari uni
tăți de poliție și „detașamente 
republicane de securitate*. 
Toți solda ții purtau arme, erau 
imbrăcați în uniforme de pa
rada eu mănuși albe si centi- 
roane.

Să nu se creadă cumva că 
Pe acest traseu urma sd trea
că vreun convoi de ma.vni cu 
nu știu ce excelență din Fran
ța sau din altă parte. Nu. Pe

PIE SCURT
e N.S. Hrușciov, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.SJS., a primit confirmarea 
invitației regelui Marocului, 
Hassan al II-lea de a vizita 
Marocul. Confirmarea invita
ției a fost transmisă lui N. S. 
Hrușciov de ambasadorul Ma
rocului, Bașir Ben Abbes, în 
același timp cu mesajul per
sonal al regelui Hassan al 
II-lea.

O Consiliul Păcii din Ceylon 
a organizat la Colombo o a- 
dunare consacrată zilei Hiroși- 
mei.

Participanțij la adunare au 
adoptat o rezoluție în care 
cheamă pe conducătorii mari
lor puteri să renunțe la pro
ducția armei nucleare și să 
acorde ajutor popoarelor din 
țările slab dezvoltate pentru 
ridicarea nivelului lor de trai.

• Reprezentantul grupului 
țărilor afro-asiatice și repre
zentant permanent ad-interim 
al Guineei la ON U., repre
zentantul permanent al Tuni
siei, reprezentantul permanent 
ăl Cehoslovaciei și reprezen
tantul ad-interim al U.R.S.S. 
la O N U. au vizitat secretaria
tul O.N.U. și au depus o decla
rație în care se cere convoca? 
rea cât mai grabnică a unei se
siuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru dis
cutarea situației amenințătoa
re care s-a creat în Tunisia.

aici a trecut doar convoiul de 
mașini care transportau pe 
foștii generali și colonei fran
cezi, condamnați la închisoa
re pentru organizarea puciului 
militar din Algeria de la 22 
aprilie a.c. Condamnații erau 
transportați de la o închisoare 
la alta. Vechea închisoare, 
după cum relatează corespon
dentul agenției TASS din Pa
ris, nu ie convenea „vestiților 
deținuți* cum îi numește presa 
burgheză din Franța pe foștii 
generali complotiști, întrucît 
ea era în vecinătate cu reșe
dința președintelui franței, 
generalul De Gaulle

La noua închisoare, unde au 
fost transferați, deținuții au 
fost primiți cu multă afecțiu-

Revanșarzii de la 
baze de instrucție

Bonn au obținut 
pe teritoriul An-

Ini Hitler tot s-a
împinXt.,

Ca urmare a aderării Belgiei la 
Piața comună, economia ei trece prin 
mari greutăți. - - ■>

■. ■ a

— Dre-prea l
— Nu Piața comună „:

(Desene de V. VASILIUj

In S.U.A. sînt tot mai frecvente demonstrațiile diferitelor 
categorii de cetățeni în favoarea dezarmării și păcii. Clișeul 

nostru redă un aspect de la o asemenea manifestație.

Viața de chin și mizerie 
a țăranilor greci

Alături de Spania și Portuga
lia, Grecia este una din țările 
cete mai slab dezvoltate din Eu
ropa. Din această cauză și tra
iul poporului grec este extrem de 
greu. Un muncitor grec — potri
vit datelor oficiale prezentate 
Organizației Internaționale a 
Muncii — câștigă bunăoară, de 
2—3 ori mar puțin ca un mun
citor din țările Europei occiden
tale, iar venitul mediu anual al 
unui țăran, după înseși datele 
Ministerului Agriculturii din Gre
cia, este de 140 de dolari (circa 
800 de lei). Ță-ronii sînt împovă
rați de datorii față de bănci ți 
comeroianți. „De cinci ani de 
cind se află Karamanlis la pu
tere, scria recent ziarul „Elefthe- 
ros”. făranii sînt pur ți simplu vi
neți pentru datorii. Cind percep
torii sosesc intr-un sat se do 
alarma si țărani* se refugiază în 
munți cc în timoul ocupației 
hitleriste".

Satele din Greco se află in
tr-o cumplită stare de înapoiere. 
Călătorii care ou cutreierat prin 
aceasta țară sini unanim de pă
rere că aici s-au schimbai prea 
puține lucruri din epoca cind 
Grecia ei a pațalic turcesc

Agricultura Greciei nu e meca
nizată și se practică pe supra
fețe foarte mici.

Ur>a din cauzele principale 
care determină greutățile eco
nomice in care se zbate Grecia 
este orientarea unilaterală a 
politici-' sale externe, politică 
subordonată planurilor militaro- 
politioe ale N.A.T.O. care, vin 
în contradicție cu năzuința de 
pace a poporului grec. Adera
rea Greciei la blocul militar 
nord-atlantic a cauzat ți cau
zează multe neajunsuri poporu
lui grec. îmbunătățirea nivelului 

ne. 1-n cinstea lor s-a organi
zat un adevărat banchet. „Ce
lulele* ce li s-au pus la dispo
ziție sînt adevărate aparta
mente. Mai trebuie adăugat că 
la această închisoare foștii ge
nerali și colonei rebeli au la 
dispoziție un teren de sport, 
ziare și reviste, radio și tele
vizoare. fn plus, li se permite 
să fie vizitați de rude și cu- 
noscuți.

După ur asemenea „trata
ment greu* nu-i de mirare că 
în Franța și în Algeria con
tinuă atacurile teroriste alo. 
uKracalonialiștilor împotriva 
patrioților care luptă pentru 
libertatea și independența Al
geriei.

S. L 

de trai, promisă poporului de 
guvern atunci cind Grecia a in
trat în N.A.T.O.. a rămas o vor
bă goală. Dimpotrivă, așa cum 
scrie ziarul „Anexortitos țipos", 
nin locul ridicării nivelului de 
trai, are loc pauperizarea po
porului împovărat cu greutatea 
apăsătoare a cheltuielilor mii- 
tare care înghit cea mai maze 
parte din venitul național'*.

De curind o nouă nenorocire 
S-a abătut asupra poporului 
grec. Este vorba de mirosea Gre
ciei in ața-zisa „Piață comună". 
Cîrdăția guvernului grec cu mo
nopolist din Piața comună ți 
în primul rind cu monopolist*' 
din Germania occidentală, con
stituie o catastrofă pentru eco
nomia Greciei. Acordul încheiat 
între" Grecia și celelalte țări 
membre ale Pielii comune (Fran
ța, R.F.G., Italia, Olanda, Bel
gia Luxemburg) va lovi puternic 
in nivelul de tro-i al poporului 
qrec, oe care îl va duce ta mi
zerie, iar economia Greciei va 
fi supusa iotului coloniolisl al 
marelui cooitol din tarile mem
bre ale Pieței comune. Punerea 
in aplicare a acestur acord a ți 
începui să-și arate efectele ne
faste. Preturile Ic o serie de pro
duse agricole ți m special ia 
griu, ou și fost simțitor reduse m 
Grecia. Această măsură a lovit 
in soarta a sute și sute de mii 
de țărani greci, care s-au po
menit dintr-p dote cu venituri și 
mai mic- ca mai înainte.

Politica de înfometare ți mi
zerie- o guvernului grec o provo
cat inso vii nemulțumiri in rindrri 
maselor țărănești, care s-au ridi
cat ko luptă pentru' o v<ață mai 
bună. De io sfwsitul lunii iunie 
ți pino Oe la mijlocul lui iulie, 
anul curent, in Grecia s-ou des
fășurat puternice acțiuni de pro
test împotriva politicii agrare a 
guvernului, la care au participat 
sute de mii -de țărani. Greva ge- 
nereriă a țăranilor din Thessolia 
(regiune din Grecia) este un 
exemplu viu de luptă a țărani
lor greci pentru o viață mai 
bună Această grevă, la care au 
participat 200 000 de oameni, a 
produs o puternică impresie asu
pra opiniei publice din Grecia. 
Ea o demonstrat ciețteKo con
tinuă o valului nemulțumirilor 
împotriva politicii nefaste a gu
vernului Karamanlis, relevînd ho
tărârea, coeziunea ți curajul cu 
care masele țărănești din Grecia 
se ridică fa luptă pentru apăKH 
nea drepturilor lor.

L. S1M1ON



In asaltul cosmosului

a jurul Pămintului

vorbește la telefon cu

mai mult decît trebuia. Aceasta s-a 
întîmplat din vina mea. Somnul a 
fost bun, așa că după aterizare am 
mai dormit încă o oră și jumătate 
șt mă simt admirabil, ca în orice zi 
obișnuită.

Gherman Titov a comunicat că în 
cursul zborului a văzut de două ori 
Luna. Ea arată la fel ca și atunci 
cînd este privită de pe pămînt, a 
spus el.

Stelele văzute de pe navă, a de
clarat Titov, par mai luminoase de
cît atunci cînd sînt văzute de pe 
pămînt, iar Soarele este foarte stră
lucitor — nu-l poți privi.

Gherman Titov a comunicat că în 
timpul zborului a captat emisiunile 
multor posturi de radio din lume. 
El a ascultat printre altele comuni
catul agenției TASS cu privire la 
zbor. Am prins de multe ori Mos
cova, a declarat el.

Răspunzând la întrebarea — a 
auzit el mesajele de alut transmise 
de pe Pămînt, Titov a declarat ;

In cursul celei de-a doua perioa
de de revoluție am raportat Comi
tetului Central al partidului comu
nist despre modul în care se desfă
șoară zborul. Am primit telegrame 
din partea lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov, apoi din partea lui luri 
Gagarin și a tovarășilor mei. Tele
grama lui Nikita Sergheevici 
emoționat pînă la lacrimi. I-am 
puns imediat. I-am spus tot ce 
avut pe suflet.

Gherman Titov a spus .' Am 
primit în rîndurile Partidului
munist al Uniunii Sovietice. Vreau 
să mulțumesc Comitetului Central 
pentru aceasta și să dau asigurări 
că nu-mi voi cruța forțele pentru 
a munci așa cum trebuie să mun
cească un comunist.

rn-a 
rds- 
am

fost 
Co-

După înapoierea pe pămînt, maiorul G. Titov 
N. S. Hrușciov.

Pilotul cosmonaut, ma
iorul Gherman Stepano. 
viei Titov, s-a născut în 
anul 1935 în satul Verh- 
nee 
siha, 
milia 
este 
rusă.

El
medie din Nalobiha din 
același raion. Din 1955 
pînă în 1957 el a urmat 
școala de aviație pen-

tiu pilofi militari de 
Stalingrad, pe care

I
i

Convorbirea

Jilino, raionul Ko- 
ținutul Altai, în la- 
unui învățător. El 
de naționalitate

a absolvit școala

la 
a 

absolvit-o la categoria 
I-a, a trecut examenele 
în domeniul tehnicii pi
lotajului cu calificativul 
„excelent". După absol
virea școlii a fost trimis 
să facă serviciul in ca
drul regiunii militare 
Leningrad.

Gherman Titov este 
membru al P.C.U.S. El 
este căsătorit. Sofia lui

— Tamara Vasilievna — 
s-a născut în 1937. Tatăl 
cosmonautului — Ste
pan Pavlovici, născut în 
1910, a predat limba și 
literatura rusă, iar apoi 
limba germană intr-o 
școală de șapte ani din 
Altai. In 1961 a fost pen
sionat. Mama cosmo
nautului — Alexandra 
Mihailovna — s-a născut 
în 1914.

Gherman Titov relatează...
MOSCOVA 8 (Agerpres). - TASS 

transmite : Ziariștii sovietici s-au 
întîlnit cu cel deal doilea cosmo
naut sovietic Gherman Titov la 
casa în care acesta se odihnește 
după zborul în Cosmos. La întâlnire 
a participat și Iuri Gagarin.

Am preluat dirijarea manuală a 
navei cosmice potrivit programului, 
la ora 10 — a declarat ziariștilor 
Gherman Titov. Mi-a fost ușor să 
dirijez nava. Ea putea fi orientată 
în orice direcție și înspre locul de 
aterizare. Aflindu-mă la comanda 
navei m-am simțit un adevărat pi
lot. Titov a declarat totodată că 
prima impresie de pe urma comen
zii manuale este foarte bună.

Mă simt admirabil, a arătat 
tul cosmonaut. M-am odihnit

pilo- 
bine

și sînt gata să mă apuc din nou de 
lucru.

Titov a subliniat că fiecare etapă 
de zbor — lansarea, starea de im
ponderabilitate și aterizarea au di
ficultățile lor. Fiecare dintre aceste 
etape își are specificul și necesită 
din partea cosmonautului cunoștin
țe precise.

Starea de imponderabilitate nu 
diminuează capacitatea de muncă a 
omului. Mi-a fost dat să fiu „impon
derabil* un timp mai îndelungat 
însă, îndeplinind cu succes toate 
sarcinile zborului, pot trage o sin
gură concluzie: imponderabilitatea 
nu-l împiedică pe cosmonaut să-și 
desfășoare activitatea.

In timpul zborului am dormit po
trivit programului și chiar puțin

telefonică 
dintre N. S. Hrușciov $i 6. S. Titov 
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 

transmite convorbirea telefonică 
dintre N. S. Hrușciov și cosmonau
tul G; S. Titov.

La 7 august ora 11,30 lui N. S. 
Hrușciov, la care se afla ambasado
rul Argentinei, d-1 Cesar Barros 
Urtado, i s-a comunicat că cosmo
nautul Gherman Stepanovici Titov 
dorește să-l informeze personal prin 
telefon despre încheierea cu succes 
a zborului său cosmic.

— Sînt foarte bucuros, a spus 
Nikita Sergheevici și, adresîndu-se 
ambasadorului Argentinei, a adău
gat : Veți putea fi și dv. martor la 
convorbirea mea cu cosmonautul.

Ridicînd receptorul. Nikita Ser
gheevici a spus :

— Vă ascult, Gherman Stepano
vici. Bună ziua, vă felicit din toată 
inima.

G. S. Titov. Tovarășe prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice ! Vă raportez că misiunea în
credințată de partid și guvern a fost 
îndeplinită. Toate sistemele și utila
jul navei au funcționat perfect. Am 
aterizat în regiunea stabilită. Tova
rășii m-au primit bine, mă simt ex
celent.

In continuarea convorbirii, N. S. 
Hrușciov i-a spus lui G. S. Titov : 
Foarte bine. Vă felicit pe dv., pe 
părinții dv. — pe tatăl și pe mama 
dv. — care v-au educat ca să deve- 
niți un om sovietic curajos.

G. S. Titov : Vă mulțumesc, Nikita
Sergheevici !

N. S. Hrușciov. Vă voi felicita și 
voi mulțumi părinților dv. cînd ne 
votm întîlni la Moscova. întregul 
popor, întreaga țară vă vor întîm- 
pina cum se cuvine la Moscova.

G. S. Titov. Vă mulțumesc din 
toată inima, Nikita Sergheevici, 
mulțumesc partidului și guvernului.

N. S. Hrușciov. Cum se simte 
soția dv., ea știa de zborul dv ? Vă 
pun întrebări care ar putea fi con
siderate șablon, pentru că o aseme
nea întrebare am mai pus-o și pri
mului cosmonaut Iuri Gagarin.

Titov. Da, știa.
Hrușciov. Și

G. S.
N. S. 

zbor 7
G. S.

a aprobat acest

Chemarea C.
al U. R.

început nu era 
apoi însă l-a

Este cit 
lucru. Ea 

ei să săvîrșească 
Dar această faptă eroică era
natură îneît ar fi putut să-și 
soțul, și, probabil că din

se poate 
vroia ca 
o faptă

Titov. La 
tntrutotul de acord, 
aprobat.

N- S. Hrușciov. 
de firesc acest 
soțul 
eroică, 
de așa 
piardă
cauza aceasta ea a avut ezitări. Sînt 
ezitări omenești și ele sînt pe înțe
lesul tuturor oamenilor.

G. S. Titov. Chiar aoeaeta a fost, 
discuția mea cu Tamara, Nikita 
Sergheevici.

N. S. Hrușciov. Vă sărut și vă îm
brățișez deocamdată prin 
iar cînd vă voi 
vă voi îmbrățișa 
un fiu foarte 
patriei noastre.

telefon, 
primi pe aeroport, 

părintește, ca pe 
scump și iubit al

Pentru asigurarea unei păci trainice pe ttvregul pămînt

G. al P. C. U. S., Prezidiului Sovietului
S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite .* La 7 august Comitetul 
Centrai al P.C.U.S.. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au adre
sat o Chemare guvernelor tuturor ță
rilor > tuturor oamenilor, indiferent 
de rasă și naționalitate, de aparte
nență socială și credință religioasă 
să depună toate eforturile pentru 
asigurarea unei păci trainice pe în
tregul pămînt.

tn legătură cu noua victorie fără 
precedent a științei și tehnicii so
vietice — zborul cu succes a celei 
de-a doua nave cosmice avind un 
om la bord — C.C. al P.C.U S.. Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernul Uniunii Sovietice s-au 
adresat partidului comunist și po
poarelor U.R.S.S.. popoarelor și gu
vernelor 
omeniri

f . . i

tuturor țărilor, întregii 
progresiste.

S. și Consiliului
In Chemare se spune că pilotul 

cosmonaut Titov a - efectuat cu 
succes zborul de 25 de ore în jurul 
Pămîntului și după îndeplinirea pro
gramului stabilit a aterizat cu bine 
Pe teritoriul U.R.S.S. Nava cos
mică satelit sovietică „Vostok—2“ 
condusă de Titov a înconjurat de 
peste 17 ori globul pămintesc par- 
curgind d'stanța de peste 700.000 
km. ceea ce reprezintă aproape de 
două ori distanța dintre Pămînt și 
Lună.

..In această faptă eroică sînt re
flectate uriașele realizări ale Uniunii 
Sovietice, ale 
noastre, ale întregii economii 
ționale — 
orinduirii 
înaintată 
Chemare.

Zborul remarcabil al noului cosmo-

de Miniștri ai
Suprem 

U. R. S. S.

științei și tehnicii 
na

ni area superioritate a 
sociale socialiste cea mai 
din lume", se spune în

naut sovietic, se spune în Chemare, 
arată că nu este departe vremea cînd 
navele cosmice conduse de om vor 
desch de trasee interplanetare spre 
Lună. Marte, Venus. In fața ome
nirii se deschid largi perspective de 
cucerire a spațiului cosmic și de zbo
ruri spre planetele sistemului solar.

Arătind că realizările Uniunii So
vietice în cucerirea Cosmosului re
flectă marșul legic victorios al co
munismului, C.C. al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S-S. subliniază : 
„Zborurile cosmice ale oamenilor so
vietici întruchipează voința neclin
tită și dorința neclintită a întregu
lui popor sovietic de pace trainică 
pe întregul pămînt. Realizările noas
tre in cercetarea Cosmosului le pu
nem în slujba păcii, progresului

științei, spre binele tuturor oameni
lor de pe planeta noastră".♦
Intr-un mesaj. Comitetul Central 

al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. felicită călduros pe oame
nii de știință, constructorii, ingine
rii, tehnicienii, muncitorii și toate 
colectivele și organizațiile care au 
participat la crearea și pregătirea 
navej cosmice satelit „Vostok-2" și 
pentru înfăptuirea cu succes a zbo
rului cosmic, pentru noua și 
ța victorie a rațiunii și a 
omului sovietic.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
tulul Suprem al U.R.S.S. și 
liul de Miniștri al U.RJ8.S.
din toată inima pe cosmonautul so
vietic Gherman Titov pentru mărea
ța faptă — noul și excepționalul 
zbor in spațiu] cosmic.

mărea- 
muncii
Sovie- 
Consi- 

felicită
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