
/ată i

Prolefari din toate țările, unițî-vă!

Muncitor

cinleia
tineretului

Vizita delegației de partid și guvernamentale
a R. P. Romine în Uniunea Sovietică

Călduroase manifestări
ale unei prietenii frățești

Anul XVII, seria II nr. 3805
na

4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 9 august 1961

fRUMOiai, boM ești, pahm m

Ilustrate din excursie
O, daci ar ști fotografii, li

brarii, poștașii — toți cei care 
tipăresc, vînd și transmit ilu
stratele — cît de mult le-a 
fost prețuită această îndelet
nicire in zilele vacanței 1 Mii 
și mii de școlari excursioniști, 
de pe toate traseele turistice, 
și i-au luat colaboratori la 
strădania lor de a comunica 
celor rămași acasă impresiile 
de călătorie, simțămintele stâr
nite la vederea atîtor și atîtor 
frumuseți ale patriei noastre. 
De le-am tnmănunchea, toate 
aceste ilustrate, trimise în fie
care zi din fiecare alt loc, am 
putea lesne recompune intine- 
rariile excursiilor; dintr-un 
asemenea album am alege 
imaginile cele mai sugestive, 
cuvintele cele mai alese, 
mărturii ale voioșiei și 
entuziasmului care i-au ani
mat pe excursioniști, ale bucu
riei cunoașterii atîtor locuri 
de care sînt legate trecutul de 
luptă al poporului, ca și gran
dioasele sale realizări socia
liste, frumusețile naturale ale 
patriei ca și acelea născute 
din transformările naturii să
vârșite de oameni.

100 de elevi ai școlii pedago
gice din cadrul Complexului 
școlar din Bîrlad, băieți și 
fete între 16 și 18 ani și-au 
ales un traseu de excursie 
lung, — din orașul lor de șes 
moldovean
Făgărașului, de acolo in jos, 
pe Valea Oltului, pînă la 
București și Brăila, făcînd în 
drum spre „casă” o prome
nadă pe Dunăre, pînă la

pînă în munții

Galați. Pretutindeni, impresii 
puternice, uneori copleșitoare 
pe care simțeai nevoia de a 
le comunica imediat, în forma 
lor proaspătă celor dragi, 
celor rămași acasă. (Turiștii 
cunosc bine acest simțământ) 
și atunci — ne povestește 
profesorul Florin Chiriag — 
cum întîlneau o librărie, un 
debit, un ghișeu poștal, elevii 
se repezeau ca un stol, asal
tând cutiile cu ilustrate, răsco- 
lindu-le îndelung, nemaiștiind 
pe care să le aleagă.

Au fost trimise ilustrate 
părinților, școlii, profesorilor, 
prietenilor.

De la Brașov, Liviu Botez 
a trimis o vedere tatălui său, 
muncitor la Fabrica de rul
menți din Bîrlad.

„Privesc de pe Tîmpa pano
rama orașului. Îmi plac 
turnurile crenelate din tim
purile medievale. Dar mai sus 
decît acestea se ridică coșurile 
fabricilor. Brașovul e unul din 
orașele țării cu o industrie 
dezvoltată. Văd Uzinele „Stea
gul roșu” unde se fabrică 
autocamioane, unde s-a fabri
cat primul rulment românesc. 
Și îmi amintesc de fabrica 
unde lucrezi dumneata, tată, 
și mă gîndesc la dumneata”.

Ion Tăbușcă, unul din cei 
mai buni matematicieni ai

IGOR ȘERBU

TBILISI. — De la trimișii 
speciali Agerpres C. Răducanu 
și Ăl. Cîmpeanu:

La 8 august, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romine, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a vizitat tînărul centru 
industrial al Gruziei, orașul 
Rustavi. Oaspeții au fost în
soțiți de V. P. Mjavanadze, 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. din Gru
zia, G. S. Dzoțenidze, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Gruzine, G. D. 
Djavahișvili, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine, A. L. Orlov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., I. K. Jegalin, 
ambasadorul U.R.S.S. în Repu
blica Populară Romină, și de 
alte personalități oficiale.

Convoiul de mașini a străbă
tut un drum de 22 km trecînd 
prin peisaje pitorești, cu coline 
prelungi. Orașul Rustavi este 
situat pe ambele maluri ale 
rîului Kura. In Gruzia el este 
considerat ca un oraș renăscut. 
Primele date despre existența 
sa se pierd în negura vremu
rilor, despre aceasta vorbesc 
multiplele descoperiri arheo
logice care se păstrează în mu
zeul din Rustavi. Aici locuiau 
militari curajoși, meseriași is
cusiți, agricultori harnici. A- 
supra orașului, în decursul 
veacurilor, s-au abătut multe 
furtuni. Pustiit de năvălitori, 
orașul a dispărut pentru mul
tă vreme. Data renașterii ora
șului este considerat anul 1944 
eînd aici au apărut construe-

torii. Ei au ridicat orașul cu 
bulevarde largi, spații verzi, 
clădiri luminoase de construc
ție originală, care dau impre
sia unei stațiuni balneare. 
Viața locuitorilor din Rustavi 
este strîns legată de marele 
combinat metalurgic care s-a 
ridicat o dată cu orașul. Corte
giul de mașini se apropie de 
clădirea uzinei pe frontispiciul 
căreia este fixată o pancartă 
cu urarea : „Bine ați venit, 
scumpi oaspeți

Delegația este tntîmpinată 
de Șota Tiberidze, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
de partid, Solomon Saradze- 
nidze, directorul combinatului, 
de activiști de partid, ingineri 
și fruntași în producție. Di
rectorul combinatului a făcut 
oaspeților o scurtă prezentare 
a acestei mari întreprinderi, 
mîndrie a industriei Gruziei 
sovietice. In prezent combina
tul produce 1.200.000 tone de 
oțel pe an. In urma introdu
cerii pe scară largă a tehnicii 
noi, combinatul își va mări în 
curînd producția cu încă 
600.000 tone oțel. Oțelul pro
dus de această întreprindere 
este utilizat în special pentru 
producerea țevilor.

Membrii delegației 
tat apoi combinatul, 
cu secția cuptoarelor 
Tovarășul Gheorghe

ghiu-Dej s-a întreținut cu șe
ful brigăzii de muncă comu
nistă de la cuptorul nr. 1, A- 
miral Pantulaia. „Frumoși 
muncă ai!" i-a spus brigadie
rului tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Oaspeților li s-a explicat că, 
datorită folosirii metodelor 
înaintate de muncă și a per
fecționării procesului de pro
ducție, secția cuptoarelor Mar
tin a produs în prima jumă
tate a acestui an cu 25.000 tone 
oțel peste plan. Toate cele opt 
cuptoare din secție au atins 
deja nivelul productivității 
muncii planificat pentru sfîr- 
șitul planului septenal.

Teritoriul combinatului este 
imens. Din secția Martin, 
membrii delegației s-au în
dreptat cu mașinile spre clă
direa secției laminorului. Oas
peții au urcat la pupitru de 
comandă de unde au privit 
panorama secției gigant în 
care zgomotul macaralelor se 
amestecă cu „vocea" de bas a 
rolelor laminorului, peste care

străbat cu iuțeală lingouri In
candescenta de cite 6 tțme. 
Automatizarea a înlocuit aici 
munca a numeroși oameni. 
Este o plăcere să privești cum 
procesul complicat al lami
nării se desfășoară „autonom", 
fără a necesita decît în mică 
măsură intervenția omului.

Și mai impresionant din a- 
cest punct de vedere este la
minorul de țevi „400“. Lami
norul este „fratele mai mare" 
al celui instalat la Roman. De 
altfel între colectivele celor 
două mari întreprinderi din 
Romînia și Gruzia s-au sta
tornicit relații de strînsă prie
tenie.

Înaintea instalării laminoru
lui de țevi de la Roman, un 
grup de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din Romînia au 
studiat timp de 6 luni expe
riența tovarășilor lor de mun
că de la Rustavi.

Intr-una din secțiile combi
natului a avut apoi loc un mi

(Continuare în pag. a 4-a)
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Pentru 
cunoașterea 

regiunii
Ținui din obiectivele im- 
(j portante ale vacanței 

elevilor suceveni de la 
școlile medii este cunoașterea 
frumuseților și bogățiilor re
giunii lor, marile construcții 
industriale și social-culturale, 
înălțate in anii noștri pe aces
te locuri. In planul de activi
tate al clubului organizat pen
tru acești elevi sînt prevăzute 
multe excursii. Unele dintre 
ele au fost deja realizate. 
Aproape toți elevii și-au al
cătuit cite un jurnal de 
excursie. Filele jurnalelor 
vorbesc despre noua istorie a 
orașului și regiunii.

Elevilor le-a trebuit o zi în
treagă să viziteze Suceava de 
astăzi. In trecut, însă, această 
localitate — așa cum le spu
nea profesoara Luțica Vintilă 
— era un tîrg cu căsuțe dă
răpănate, un tîrg sărac care 
nu avea în afara monumente
lor istorice decît o moară și 
un abator. Astăzi, semnele 
noii vieți a orașului le întîl- 
nești la tot pasul. Bogatul 
material faptic cules de elevi 
va folosi la întocmirea u- 
nei monografii a regiunii pe 
care elevii o vor dărui școlii 
în care învață.

Elevii din Suceava au 
vizitat, printre altele, gos
podăria colectivă milionară 
„Ilie Pintilie" din comuna 
Roma, Fabrica de zahăr „Și
retul" din Bucecea, obiectiv 
intrat în funcțiune anul tre
cut, Fabrica de lapte praf 
,.Rarăul“ din Cîmpulung Mol
dovenesc, noile obiective in
dustriale înălțate în orașul 
Fălticeni și altele.

D. PREPELIȚĂ

au vizi- 
începînd 

Martin.
Gheor-

------------Citiți în pag. a 3-a: ------------
CUVÎNTARILE ROSTITE DE TOVARĂȘII V. P. MJAVANADZE 

ȘI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ LA MITINGUL PRIETE
NIEI DINTRE POPOARELE U.R.S.S. ȘI R.P. ROMÎNE DE LA 
PALATUL SPORTURILOR DIN TBILISI.

(Continuare tn pag. a 3-a)

In drum spre cascada Urlâto area.

Delegația noastrd înconjurata de tineri sovietici șl din Cuba la Școala viticola din Tbilisi.
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In Editura politică

a apărut:

Programul 
Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

PROIECT

RĂSPUNSUL NOSTRU

B ici, la o margine 
de București, adi
că în locurile un
de în mod obiș
nuit te întîlneai 
altădată față în

față cu sărăcia, acum te în- 
tîlnești cu clădirea nouă, stră
lucitor de modernă a țesăto- 
riei de relon „Tudor Viadi
mirescu".

Mai mult decît arhitectura, 
ceea ce încîntă vizitînd între
prinderea este ordinea per
fectă, curățenia ca de farma
cie, lumina de neon filtrată 
din tuburi fixate deasupra 
mașinilor, modul îngrijit, plă
cut în care se prezintă îmbră
cate muncitoarele, majoritatea 
foarte tinere.

— Fabrica noastră, așa cum 
arată acum, 
tînără, ne 
șui Radu 
rul șef. Numai în prima ju
mătate a anului 1961 ea a fost 
utilată cu peste 120 de răz
boaie automate dintre cele

mai modeme pentru prelucra
rea firelor de relon, cu utilaj 
nou pentru finisaj. Ca urma
re, fabrica și-a dublat capa
citatea de producție, au fost 
introduse în fabricație numai 
anul acesta pînă acum circa 
50 de articole din relon, arti
cole pe care cumpărătorii le

turi pentru copii, articole e- 
lectroplușate, articole govrate 
chimic și pe mașini.

— La realizările obținute 
de oamenii muncii din țara 
noastră în primul semestru 
al anului în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității pro
duselor, realizări subliniate

ln aceste zile la Țesâtoria de relon 
„Tudor Viadimirescu"- București

este ea 
spune 
Ghiță,

însăși 
tovară- 
ingine-

cunosc deja din magazine și 
le apreciază. Este și aceasta 
o dovadă a grijii permanente 
a partidului pentru ca oame
nii muncii să găsească pe pia
ță mărfuri tot mai multe, 
mai ieftine, de mai bună ca
litate...

Din fabrica „Tudor Viadi
mirescu" pleacă lunar în ma
gazine mii și mii de metri de 
țesături pentru femei, mate
riale pentru fulgarine, țesă-

în recenta Hotărîre a C.C. al 
P-M.R. și a Consiliului de Mi
niștri am contribuit și noi, 
muncitorii fabricii „Tudor 
Viadimirescu" — spunea tâ
nărul muncitor Ion Barșa. 
îmbunătățind în permanență 
calitatea țesăturilor, noi am 
făcut ca ele să fie mai trai
nice, mai frumoase, mai bune. 
Totodată, însuși prețul de 
cost al produselor noastre a 
fost scăzut în felul acesta

veniturile noastre 
mod simțitor atît prin mări
rea salariilor, cît și prin re
ducerea de prețuri. De aceea, 
întregul colectiv al fabricii 
s-a angajat să răspundă cu 
rezultate tot mai bune chemă
rii pe care partidul și gu
vernul ne-o adresează de a ob
ține noi succese în sporirea 
producției, în îmbunătățirea 
calității produselor, în crește
rea productivității muncii și 
în reducerea prețului de cost.

— Noile măsuri stabilite de 
partid și guvern ne îndeamnă 
să muncim mereu mai bine, 
mai spornic, adăuga în cadrul 
discuției tânăra muncitoare 
Georgeta Timaru.

...La secția țesătorle aproape 
în dreptul fiecărei mașini, pa
nouri colorate indică angaja
mentele pe care brigăzile de 
producție «au fiecare munci-

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
pe care 
binevoit 
prilejul 
Elveției 
și vă 
numele 

Vă pre-
cele mai

Mesajul amabil 
Excelența voastră a 
să mi-1 adreseze cu 
sărbătorii naționale a 
m-a mișcat profund 
mulțumesc sincer în 
Consiliului Federal, 
zint urările mele
bune pentru fericirea dv. per
sonală și pentru viitorul feri
cit al țării dv.

La Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Tudor Viadimirescu 
a avut loc marți după-amiază o 
consfătuire a comandanților bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică din Capitală, organizată 
de Comitetul orășenesc București 
al U.T.M.

în urma analizării activității 
desfășurate în acest an de tinerii 
brigadieri, a fost decernat Dra
pelul de brigadă utemistă de 
muncă patriotică fruntașă pe Ca
pitală, brigăzii conduse de Gh. 
Orban, din sectorul monfaj-va- 
goane al Atelierelor centrale 
I.T.B. (raionul 1 Mai).

EUGEN FLORESCU

ă
De asemenea, pentru rezultate 

bune, au fost distinse cu Diploma 
de onoare a Comitetului orășe
nesc București al U.T.M. 8 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, iar 

,.i Cartea 
orășe-

alte 8 au fost trecute în 
de onoare a Comitetului 
nesc București al U.T.M.

Cu prilejul consfătuirii, 
danții brigăzilor s-au < 
numele colectivelor din care fac 
parte să obțină noi realizări în 
întîmpinarea celei de-a 17-a ani
versări a zilei de

coman-
angajat în

23 August.

(Agerpres)

25.000 tone laminate peste plan
în întrecerea în 

cinstea zilei de 23 
August, colectivul 
noului laminor de 
profile de la Com
binatul siderurgic 
Hunedoara a înre
gistrat noi succese, 
în primul schimb 
de marți a fost rea. 
Uzată cea 
25.000-a tonă 
laminate peste 
cinile de plan 
revenea de la

de-a

ceputul anului. An
gajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 
August de către co
lectivul noului la
minor a fost astfel 
depășit cu 5.000 to
ne de laminate.

îmbunătățirea re
gimului termic la 
cuptoarele cu pro
pulsie, scurtarea 
timpului de lami
nare a blumurilor, 
frecventarea de că-

tre aproape toți 
muncitorii a cursu
rilor de ridicare a 
calificării în raport 
cu tehnica înainta
tă de laminare și 
alte măsuri aplica
te au permis colec
tivului noului lami
nor să reducă în 
medie cu mai mult 
de 20 la sută rebu
turile admise

(Agerpres)

Pentru obținerea unei calități superioare a produselor luptă fiecare muncitor de la Flla- 
tura Romînească de bumbac, Unitatea Il-a. Iată-le pe filatoarele Stanciu Zinca și Ma

rțea Elena sfătuindu-se cum să aducă îmbunătățiri calității firului.
Foto : AGERPRES

BUN SOSIT ÎNALȚILOR

DIN REPUBLICA GHANA
La invitația Consiliului do Stat șl a Con

siliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, astăzi sosește în țara noastră 
într-o vizită oficială, președintele Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah.

Ghana, care a fost vreme îndelungată o 
colonie britanică, a fost proclamată Republi
că suverană, unită, la 1 iulie 1960. Odată cu 
proclamarea Republicii, președinte a fost 
ales dr. Kwame Nkrumah, cunoscut luptător 
împotriva colonialismului.

Alături de alte state africane independen
te, Ghana se pronunță cu hotărîre pentru li
chidarea colonialismului, în apărarea drep
turilor tuturor popoarelor africane la liber
tate și independență. Promovînd cu consec
vență o politică de pace și anticolonialistă, 
Ghana își aduce contribuția la promovarea

principiilor coexistenței pașnice, pentru ctel- 
gurarea păcii în lume.

Tineretul romîn, alături de întregul nostru 
popor, este sincer bucuros de sosirea în țara 
noastră a uneia din cele mai marcante per
sonalități ale noii Africi. în persoana pre
ședintelui Republicii Ghana, dr. Kwam» 
Nkrumah, salutăm pe un reprezentant al ță
rilor iubitoare de libertate din Africa, pentru 
care întregul nostru popor nutrește adevă
rate sentimente de prietenie.

înalții oaspeți din Republica Ghana vor 
găsi pe pămîntul Republicii Populare Romîne 
prieteni sinceri și de nădejde ai Ghanel in
dependente și iubitoare de libertate.

Urăm președintelui Republicii Ghana, dr. 
Kwame Nkrumah, și persoanelor care-1 înso
țesc, tradiționalul „bun sosit pe pămîntul pa
triei noastre".

OASPEȚI

WAHLKN
Președintele Confederației 

Elvețiene
•---------
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Dr. Kwame Nkrumah

Dr. KWAME NKRUMAH eliberarea Ghanel de sub

președintele și primul-ministru
al

Eminentul om politic dr. Kwa
me Nkrumah, președintele și pri- 
mul-minisfru al Republicii Gha
na, s-a născut la 21 septembrie 
1909 în satul Nkroful, regiunea 
Axim din Ghana. Studiile ele
mentare le-a urmat la școlile mi
sionarilor, după aceea a absolvit 
un colegiu și timp de ctjiva ani

Republicii Ghana
a fost profesor. între anii 
1945 a studiat în S.U.A. 
mia, sociologia, teologia, 
fia și istoria la Universitățile din 
Lincoln și Pennsylvania. în 1951 i 
s-a acordat titlul de doctor în 
drept.

în timpul șederii sal» în S.U.A., 
•I • organizat activitatea tlneri-

1935— 
econo- 
filozo-

lor africani, studenți 
tățile americane.

In anul 1945, K. 
continuat să studieze 
ridice și filozofice în Anglia des- 
fășurînd fotodafă o infensă acti
vitate politică.

întors în patrie Tn T947, se în
cadrează de îndată tn lupta

la universi-

Nkrumah a 
științele ju-

pentru
jugul colonialist. El asf» alei se
cretar general al Partidului politic 
Convenția unită a Coastei de Aur, 
iar după iciziunea acestui partid 
creează, tn anul 1949, Partidul 
convenției populare (P.C.P.), pe 
care-l conduce și azi. între 
anii 1948—1950 este arun
cat în temniță da administrația co
lonială engleză, pentru activitatea 
politică desfășurată. în anul 1951, 
sub presiunea maselor populare, 
după c» P.C.P. a obținut victoria 
în alegeri, colonialiștii englezi sînt 
nevoiți tă-l eliberez» din închi-

soare pe K. Nkrumah. El este nu
mit în fruntea primului guvern al 
Coastei de Aur, tn care colonia
liștii mai dețineau ministerele cel» 
mai importante.

La 6 martie 1957, la propune
rea dr. K. Nkrumah, Coasta de 
Aur se proclamă stat indepen
dent, luînd denumirea de Ghana 
— după numele străvechiului stat 
african din care făcea parte Coas
ta de Aur. în urma unui referen
dum, la care participă întregul 
popor, la 1 iulie 1960 Ghana de
vine republică, iar dr. Kwame 
Nkrumah este ales și președinte 
al statului.
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Au terminat arăturile 

adînci de vara

ar

în

E necesar ajutorul vostru!
reizeci de vaci de 
lapte ale unei 
gospodării colec
tive produc zilnic 
în medie, cîte 4 li
tri de lapte. Ce 

credeți, e mult, e puțin ? In
tre aceste 30 de vaci se află 
și 5—6 vaci din rasa Pintzgau 
(dar ele nu produc decît 3—4 
litri de lapte pe zi). Restul va. 
cilor sînt de rasă locală. Sura 
de stepă.

Cred că sîntem cu toții de 
acord : este o producție mică. 
Gospodăria aceasta colectivă 
se află în comuna Turcoaia, 
raionul Măcin, regiunea Do- 
brogea. Satul e așezat pe 
jnalul Dunării (canalul Mă
cin) la marginea bălții Brăi
lei. Majoritatea terenurilor 
gospodăriei sînt terenuri fer
tile și mai ales balta le oferă 
colectiviștilor o vegetație bo
gată care poate să constituie 
o bază furajeră de prima ca
litate.

Și totuși vacile gospodăriei 
nu produc decît 4 litri de 
lapte pe zi.

Cînd am văzut, acolo, acest 
lucru, am căutat, cum este 
și normal, să aflu cauzele 
și am cercetat metodele 
îngrijire aplicate vacilor.

Iată cam în ce fel sînt 
grijite aceste vaci.

Tînărul brigadier Mihai 
Cristea, care m-a condus, era

de

în-

nițel supărat. El dăduse dis
poziție cu o lună în urmă să 
fie mulse vacile de trei ori 
pe zi. Dimineața, la prînz și 
seara. „La carte scrie că 
mulsul de trei ori pe zi spo
rește producția" — gîndea el. 
Dar iată că a trecut o lună 
de zile și producția n-a spo
rit deloc. De ce ?

N-o fi vorba despre hrană?
— Ce hrană primesc vacile? 

— l-am întrebat.
— Dimineața — a răspuns 

el - le dăm cam două kilo
grame de concentrate, apoi 
le mulgem și le trimitem la 
pășune. La prînz le aducem 
la muls, după care iaz le 
ducem la pășune. Seara le 
aducem la grajd, le mulgem 
și le dăm în grija paznicului 
de noapte.

— Cum © pășunea î
— Cam săracă.
— E departe ?
— Patru sau cinci kilome

tri 1
Am calculat : vacile, stră

bat în fiecare zi mergînd de 
la grajd la pășune și înapoi 
cam 20 de kilometri 1

— Și altceva nu le mai dați 
de mîncare ?

— Nu.
Gospodăria n-a

masă verde și nici nu 
rezervat cantitățile de 
centrate și de suculente 
cesare. Consiliul de condu-

cere a considerat că asta 
fi o cheltuială în plus.

Prin urmare tot ce intră 
hrana acestor vaci de-a lun
gul unei zile sînt cele două 
kilograme de concentrate și 
iarba săracă de pe o pășune 
îndepărtată și neîngrijită.

Vacile gospodăriei colec
tive din Turcoaia au dat și 
producții mai mari de lapte, 
în martie a venit de la școala 
de brigadieri zootehnici Mi
hai Cristea și și-a luat funcția 
în primire. El a introdus pro
gramul de grajd, a alcătuit ra
ții reglementare, 
în hrana

semănat 
și-a 
con- 
ne-

a introdus 
vacilor concentra

tele și suculentele și în cîte
va săptămîni producția a 
crescut. Iată însă că furajele 
gospodăriei s-au terminat, 
pentru că conducerea nu 
avusese grijă să păstreze și 
să alcătuiască o bază furaje
ră. în plan au existat 50 de 
hectare de porumb siloz dar 
n.a fost însilozată decît o 
mică parte din acest porumb, 
restul a fost recoltat ca po
rumb boabe și folosit ca a- 
.tare, (oricum, nu în hrana ani
malelor). Gospodăria a mai 
însilozat cîteva sute de tone 
de pană de stuf, dar pentru 
că gropile au fost făcute 
prost, silozul s-a stricat.

Așa că în luna mai, vacile 
gospodăriei au trecut la pro
gramul de pășunat, program 
,pe care vi l-am descris. La 
toate acestea se adaugă po
ziția greșită a conducerii gos
podăriei țață de furajarea a- 
nimalelor. Cînd li se dau va
cilor rații mai bune de hra
nă, îngrijitorilor li se spune 
că risipesc grăunțele de
geaba.

Ca dovadă, chiar porum
bului pentru siloz, semănat 

l anul acesta pe 110 ha, i s-a 
tăiat la prășit floarea soare-

lui care fusese intercalată în 
cultură și 1 s-a dat altă den
sitate. Conducerea gospodări
ei e acum pe cale să hotăras
că definitiv recoltarea lui ca 
porumb pentru boabe și să 
renunțe la însilozări. în felul 
acesta planificarea prin care 
ar fi fost asigurate fiecărei 
vaci 12.000 kg de porumb- 
siloz nu va mai fi respectată 
și, desigur, producția de lapte 
va fi la fel de mică.

în sfîrșit, tînărul îngrijitor 
de vaci Sandu Nicolaie, care 
lucrează împreună cu soția, 
ca și ceilalți îngrijitori tineri 
și vîrstnici nu au nici o pregă
tire de specialitate. La cursu
rile agro-zootehnice n-au par
ticipat. N-au fost la G.A.S. să 
se califice (deși la cîțiva km. 
se află G.A.S. „Dr. Alexan- 
drov“ cu multe animale și 
producții mari). Ei nu citesc 
nimic în legătură cu meseria 
lor. O practică așa cum au 
învățat-o din bătrîni.

La toate acestea tînărul bri
gadier, ca și îngrijitorii, au un 
răspuns pe care și ei îl ros
tesc cu jumătate de gură: 
„Nu prea sînt vacile de rasă'1. 
Dar își aduc aminte de pro
ducția mică a vacilor Pintzgau 
pe care le au în cireadă și 
atunci mai adaugă „N-avem 
nici condiții".

Așa să fie ?
Dar terenurile gospodăriei 

oferă condiții suficiente. Nu
mai că altele sînt cauzele...

Este vorba în primul rînd de 
o organizare d®*o°tuoasă, de 
o concepție greșită asupra 
metodelor de creștere a ani
malelor asupra importanței 
pe care o prezintă pentru dez- 
voltarea economică a gospo
dăriei sectorul zootehnic, pro
ducția de lapte.

MIHAI CARANFIL

Majoritatea gospodăriilor a- 
gricole de stat din regiunea 
București au terminat arătu
rile adinei de vară. Această 
lucrare de mare importanță 
în sporirea producției agricole 
a fost executată pe 65-80 la 
sută din suprafețele de pe care 
s-a strins recolta de vară și în 
gospodăriile agricole de stat 
din regiunile Crișana, Mara
mureș și Banat.

Zilnic, mecanizatorii din gos
podăriile agricole de stat din 
întreaga țară ară cite 20.000 
hectare, reușind astfel să exe
cute această lucrare pe o su-, 
praf ață dublă față de perioada 
corespunzătoare a anului tre. 
cut. Au fost arate peste 380.000 
hectare, ceea ce reprezintă 62 
la sută din terenurile prevă.- 
zute. Gospodăriile agricole de 
stat folosesc anul acest un nu
măr sporit de tractoare. In 
prezent, în aceste unități re
vine în medie cite 80 hectare 
teren arabil de fiecare tractor. 
Aceasta permite să se facă lu
crări de bună calitate și să se 
termine arăturile adînci în 
scurt timp după recoltare și 
strîngerea paielor.

(Agerpres)

Ene Ecaterina e bucuroasă 
pentru producția mare de 
sfeclă a gospodăriei lor 
colective („Viață nouă" 
Bărcănești, regiunea Plo

iești)
Foto : N. SCARLET

Muncă intensă pe ogoare!
O bună Intr-o zi de lucru obișnuită

organizare

Numărul animalelor de pro ducție ale gospodăriei lor co. 
lective va spori și deci e nevoie de noi adăposturi. Echi
pa de dulgheri de la G.A.C. Teiul Vale, raionul Costești, 
condusă de Tudor Velea, lu crează cu însuflețire la termi

narea unui asemenea grajd pentru vacile de lapte.
Foto : C. RADU

o meserie
ales
frumoasă

~T\ edacția noastră se adresează cu prilejul acesta 
tuturor tinerilor îngrijitori de animale, maiștri 
zootehniști, brigadieri, care au obținut o expe

riență bună în îngrijirea vacilor de lapte.
Tinerii colectiviști din comuna Turcoaia au nevoie 

de ajutorul vostru. Impărtășiți-le experiența voastră 
bună în furajarea vacilor, în organizarea pășunatului, 
asigurarea bazei furajere, povestiți-le despre metodele 
înaintate aplicate de voi și despre rezultatele acestor 
metode. Scrieți-le lor sau scrieți ziarului. Noi vom pu
blica scrisorile voastre la rubrica „Ștafeta experienței 
înaintate".

Prin munca patriotică a tineretului

ai înfîi a îmbrățișat el me
seria aceasta frumoasă de 
crescător de animale. Lucru

rile s-au petrecut mai de mult, 
cu cîțiva ani în urmă, pe vremea 
cînd nu era decît un puștan de 
băiat printre ceilalți flăcăi din 
gospodăria colectivă de la ei din 
Oltina, regiunea Dobrogea. Își a- 
mintețte destul de limpede și as
tăzi, ziua în care într-o adunare 
generală a organizației de bază 
U.T.M. băieții și fetele l-au pro
pus pe el să meargă să lucreze 
în sectorul zootehnic. Pe el, Con
stantin Gimpirea, și încă pe alți 
cîțiva.

Cînd l-a văzut președintele gos
podăriei așa pirpiriu — pe-atunci 
Gimpirea nu avea nici 17 ani îm
pliniți — nu s-a putut abține să 
nu-l întrebe zîmbind: „Și zici că 
n-o să-ți fie frică de vaci, măi 
Costică La care el n-a răspuns 
nimic, iar președintele a înțeles 
că băiefanului acesfa nu-i prea 
arde de glumă.

— Dar tu fe-ai gîndit bine, îți 
place meseria asta ? — s-a sim
țit dator președintele să-l mai în
trebe.

— Da, m-am gîndif — a răs
puns el. îmi place.

I s-a dat apoi în 
lot de vaci. Un lof de 
care să le îngrijească,
nească, de la care să scoată o 
producție de lapte din ce în ce 
mai mare.

Pe scurt cam așa s-au petrecut 
lucrurile cu venirea lui Gimpirea 
în sectorul zootehnic. Dar acesta 
nu era decît începutul. începutul 
unui drum lung de muncă serioa
să, de învățătură.

La drept vorbind, el crezuse că 
lucrurile vor merge mult mai sim
plu, atunci cînd se apucase de 
meseria asta de îngrijitor de ani
male. Te scoli de dimineață, a- 
•unci cîteva brațe de fîn vacilor, 
oe urmă vii cu găleata, le mulgi 
;i cu asta basta. Dar pe urmă s-a 
Jovedif că de fapt se cam înșe- 
ase. Făcînd așa în primele zile, 
Simpirea n-a muls decît cîfiva li- 
ri de lapte 
te el.

Și tocmai 
edintele în
- Ei, 

nerge treaba ?
Costică a roșit. Știa el ce știa. 

Iu timpul a început însă să-și în- 
Irăgească și înțeleagă cu adevă-

primire un
13 vaci pe 
să le hră-

de la vacile îngrijite

atunci pică și pre- 
sectorul zootehnic, 

ia spune Costică, cum

rat meseria. L-a întrebat pe ingi
nerul zootehnist, pe ceilalți îngri
jitori de animale cu mai multă 
experiență ce trebuie să facă 
pentru a spori producția, care sînt 
metodele cele mai înaintate de 
îngrijire a animalelor. Le-a apli
cat în practică și producția a 
crescut. De la 30 de litri, la 50, 
la 80, la 130 de litri zilnic.

Oamenii au început să-i apre
cieze munca, să-l stimeze. Era și 
normal să fie așa : Gimpirea a- 
ducea acum venituri serioase gos
podăriei colective. Cînd se întîl- 
nea cu președintele nu mai roșea, 
iar acesta îl felicita pentru rezul
tatele obținute.

A prins, pe zi ce trecea, tot 
mai mult gustul meseriei. Și asta 
într-o măsură așa de mare încît 
peste cîfiva ani, cînd s-a căsăto
rit cu Vasilica Ciobanu, una din
tre fetele harnice de la ei din 
gospodărie, a convins-o și pe ea 
să vină în sectorul zootehnic.

— Dar nu crezi c-o să fie prea 
grea pentru mine meseria asta ? 
a zis Vasilica la început.

— Nu-i nimic. Așa mi s-a pă
rut și mie. Dacă prinzi dragoste 
de ea n-o să ți se mai pară greu. 
O să te mai ajut și eu.

Și așa a fost. în cîteva luni de 
zile, Vasilica a devenit o crescă
toare de animale fruntașă. Ba, 
unde mai pui, la producția de 
lapte pe care o obține, de la va
cile pe care le îngrijește, are de 
gînd să-și întreacă chiar „profe
sorul", care în cazul de față nu 
e altcineva decîf Costică Gimpi
rea, soțul său. Oricum, pînă acum 
cîteva zile obținuseră amîndoi 
peste 1600 de litri de lapte în 
medie de la vacile pe care le în
grijesc. Asta înseamnă că pînă la 
sfîrșitul anului vor îndeplini cu 
siguranță angajamentul de 2.800 
litri lapte în medie pe cap de 
vacă furajată, pe care și l-au 
luaf la începutul anului.

O familie de tineri colectiviști. 
O familie ca atîtea altele din sa
tele noastre colectivizate. Soțul 
și soția și-au ales aceiași mese
rie. Una dintre cele mai frumoa
se meserii : creșterea animalelor. 
O meserie aducătoare de mari 
venituri pentru gospodăria colec
tivă, pentru colectiviști.

Dimineața, în zori, cei doi plea
că împreună la lucru. Seara se 
întorc tot împreună. Oamenii îi 
stimează și le cinstesc munca. Sînt 
o familie de oameni fericiți.

Jntr-o adunare generală a 
organizației U.T.M. de 
la G.A.C. Stăncești-Oha

ba, raionul Ilia, în care s-a 
discutat despre contribuția pe 
oare și-o pot aduce tinerii 

economică a gos
podăriei. utemiștii au hotărît 
să ajute la ridicarea construc
țiilor de adăposturi pentru a- 
nimale și scăderea prețului de 
cost al acestora.

In mod concret ei s-au am 
gaj at să execute în timpul li
ber toate săpăturile pentru 
fundația grajdurilor care se 
află în lucru și să transporte 
întreaga cantitate de piatră 
necesară acestor construcții. 
Organizația U.T.M. a mobili
zat la această acțiune pe toți 
utemiștii și tinerii din G.A.C. 
Săparea fundației a început 
imediat și 
săptămână 
terminată, 
duminici 
gospodărie 
utemistul Boceanu Aurel pre
ședintele G.A.C. și cu G. 
Cornel, secretarul organizației 
U.T.M., au transportat la lo
cul de construcție 72 de care 
cu piatră, adică întreaga can
titate necesară construcției 
grajdurilor. Activitatea lor nu 
se oprește însă aici. Ei lucrea
ză în prezent la transportul

nisipului de la Mureș, 
transportul lemnului din pă
dure și ajută totodată la 
crările de ridicare a zidurilor
astfel încît prin contribuția 
lor, prețul de cost al lucrărilor 
va fi cu 
strucțiile 
termen.

lu-

mult scăzut iar con- 
ridicate înainte de

LAL ROMULUS

PETRE GHELMEZ

în mai puțin de o 
lucrarea a și fost 
în ultimele două 
toți

în
tinerii din 
frunte cu

Balta Brăilei oferă condiții 
deosebit de bune pentru 
creșterea păsărilor. Mari 
crescătorii de păsări ale 
gospodăriilor colective și 
de stat pot fi întîlnite aici.

Foto : C. MIHAI

■ȚMh umeroși oaspeți 
sate^'e vecine 

rj kL au tost invitați, de 
w curind’ 0 mare

sărbătoare a ță- 
a rănilor muncitori 

din comuna Cătunu, raionul 
Ploiești: inaugurarea gospo
dăriei colective. Pe malul Ia- 
lomiței în zăvoiul de lingă 
școala elementară, aproape 
două mii de oameni au luat 
parte la sărbătorirea unirii a 
406 familii de țărani întovă
rășiți în gospodăria agricolă 
colectivă „8 Mai". Dar întrea
ga semnificație a acestui eve
niment poate fi înțeleasă nu
mai dacă povestim niște în- 
tîmplări nu prea vechi.

Cu o lună în urmă în gos
podăria colectivă „Viață 
Nouă" din Bărcănești au po
posit vreo 70 de țărani mun
citori din comuna Cătunu. 
Gazdele i-au primit cu bucu
rie și i-au întrebat de la în
ceput ce doresc să vadă la ei. 
Intovărășitul Ion Nicolae a 
sintetizat într-o frază toate 
dorințele oamenilor, și i-a 
spus lui Grigore Ivanov, pre
ședintele gospodăriei.

— Am vrea să vedem cum 
trăiesc colectiviștii voștri!

Dorința lui Ion Nicolae și 
a celorlalți a fost împlinită. 
El de pildă, a mers în vizită

Colectiviștii și lucră
torii din gospodăriile 
de stat ale raionului 

Alba Iulia șl-au organizat 
în ața fel munca în cam
pania agricolă din vara a- 
ceasta încît nu a existat nici 
un decalaj între lucrările 
de recoltare, treieriș și a- 
rături. Acum cînd toate mi
riștile sînt eliberate de cul
turi, tractoarele S.M.T. Al
ba Iulia au drum liber pen
tru efectuarea arăturilor 
de vară. S.M.T. Alba Iulia 
și-a organizat brigăzile de 
tractoriști pe schimburi, 
astfel că se ară din plin și 
fără întrerupere. Datorită 
acestui fapt s-au arat pînă 
la 7 august 5.083 ha din 
cele 7.990 ha planificate, a- 
dică mai bine de 63 la sută. 
Colectiviștii din Mihalț și 
Oejdea au arat pînă acum 
382 ha, cel din Sîntimbru 
170 ha, cei din Totoi 155 ha. 
Astfel Sînt asigurate condi
țiile pentru recolta anului 
viitor.

L. HUNEDOREANU

Ne oprim lingă o 
magazie uriașă. Se 
aud glasuri. Zece 
tineri voinici lopă
tează un munte de 
grîu. E o parte din 
belșugul adunat de 
pe cele 403 hectare 
cu grîu.

La gospodăria co
lectivă „9 Mai” din 
Corbeanca, regiu
nea București, sînt 
multe treburi de 
făcut în aceste zile, 
deși recoltatul s-a 
terminat. Președin
tele gospodăriei 
trecuse în ziua a- 
ceea pe la cel puțin 
șase puncte princi
pale de lucru din 
gospodărie. Cel mai 
important dintre 
ele este locul de 
muncă al brigăzii 
de tineri mecaniza
tori, condusă de 
Alexandru Mate- 
escu de la S.M.T. 
Cocioc. Aici, pre
ședintele a ajuns 
încă din zori. Pe 
flăcăi i-a găsit „în 
brazdă". Folosind 
fiecare oră bună de 
lucru, tinerii meca
nizatori s-au ținut 
în pas cu colecti
viștii. Din cele a- 
proape 500 de hec-

tare eliberate de 
păioase, pînă acum 
au fost arate peste 
350. Pe 220 hectare 
s-a semănat în cul
tură dublă porumb 
furajer. Pe cei 20 de 
tineri, cîte 4 din 
fiecare brigadă de 
cîmp, i-a găsit lu- 
crînd de zor. Fini
sau și pregăteau ul
timele din cele 25 
de gropi în care va 
fi însilozat porum
bul de pe 50 de 
hectare. A privit, 
a cercetat cu amă
nunțime gropile.

— începem în cu- 
rînd recoltatul și 
însilozatul — le spu
ne el. Porumbul a 
dat în lapte. Tre
buie să lucrați și 
voi cu echipele de 
însilozări.

Și președintele a 
plecat în altă direc
ție. I-a „muștru
luit” puțin pe ti
nerii din convoiul 
de atelaje:

— Bine, 
băieți, nu 
spus să împrăștiați 
gunoiul ?

Pe măsură ce îl 
transportați, cîțiva 
să-l împrăștie ca să

intre sub brazdă o- 
dată cu arătura.

Da, sînt multe 
treburi. Și pentru 
ca toate să fie 
terminate la timp, 
trebuie să le rîn- 
duiești cu spirit 
gospodăresc. Ca să 
faci lucrările „la 
ordinea zilei" e 
mai ușor, dar bu
nii gospodari 
vesc înainte, 
fac și cei din 
beanca. O dată cu 
treburile care 
suferă amînare, 
pregătesc adăpos
turi și hrană pen
tru animale, maga
zii pentru cerealele 
din toamnă, pregă
tesc ogoarele pen
tru recolta anului 
viitor. Iată de ce pe 
președinte nu l-am 
găsit decît 
cîteva ore. ’ 
acestea le-am 
de la cei pe 
care trecuse 
drumul lui 
ședințele.
pe urmele lui l-am 
găsit în cele din 
urmă la grădina de 
zarzavat.

B nicuta

Ritmul arăturilor 
trebuie grăbit

pri-
Așa 

Cor-

nu 
ei

după 
Toate 
aflat 

la 
în 

pre- 
Mergind

„OASPEȚII BELȘUGULUI
la colectivistul Stelian Buțoi. 
A intrat în casa lui cea nouă, 
arătoasă, acoperită cu tablă. 
Gazda l-a dus prin toate în
căperile. Erau spațioase, fru
mos mobilate. Aparatul de 
radio, covoarele împodobeau 
întreaga casă. Ion Nicolae a 
mers apoi în grajd. Aici a 
văzut o vacă de toată frumu
sețea, In bătătură Un porc 
mare, cîteva oi și păsări.

— Dacă veneai cu cîteva 
săptămâni mai înainte — i-a 
spus Stelian. Buțoi — găseai 
casa și mai plină. Dar mi-am 
măritat fata și i-am dăruit 
un rînd de mobilă, o vițelușă, 
cîțiva saci cu bucate...

— Păi ce venit ai avut ma
tale de la colectivă ?

— Anul trecut, pentru 580 
zile-muncă, am primit produ
se și bani în valoare de peste 
20.500 lei. Cred că anul acesta 
o să primesc mai mult pentru 
că valoarea zilei-muncă va fi 
mai mare.

Ion Nicolae, Constantin 
du, Nicolae Păun și toți 
care au fost în vizită la 
lectiviștii din Bărcănești
vizitat și alte case noi. Peste 
tot au găsit bunăstare și 
belșug. Pe utemistul Călin 
Nicolae l-au încîntat mult lu
crurile pe care le-a văzut 
acasă la colectivistul Ion Mo-

Ba
cei 
co- 
au

cănescu. Dar ceva i-a atras 
atenția în mod deosebit. în
tr-o cameră frumos mobilată 
se afla un televizor. în alta, 
plină cu fel de fel de lucruri, 
era un aparat de radio mare, 
în bucătărie, atîrna intr-un 
perete... difuzorul.

Intr-un fel, cele trei apa
rate vorbeau și ele despre 
viața frumoasă a familiei co
lectivistului, despre bunăsta
rea lui care crescuse an de an.

Cu fiecare casă vizitată, în
tovărășiții din Cătunu aflau 
răspunsuri la multe din în
trebările lor. De unde a izvo- 
rit bunăstarea fiecărui colec
tivist ? Răspunsul avea să li-l 
dea holdele colectivei, sectorul 

. zootehnic, grădina irigată, 
atelierele.

Cînd a intrat în lanul de 
grîu dat în pîrgă, Constantin 
Radu și-a zis în sine: „Măi 
fir-ar să fie, parcă ăsta n-ar 
fi tot pămînt ca ăl de la noi, 
din Cătunu !“. Și, cercetînd la
nul, a luat cîteva spice 
tr-o margine. A mers 
încolo și a luat altele, 
cîntărit în palmă, apoi 
apropiat de un brigadier și l-a 
întrebat:

— De ce ăsta e mai mare în 
spic ?

Brigadierul a zîmbit.
— Chestie de știință. Facem

din- 
mai 

Le-a 
s-a

cercetări. Vrem să știm care 
e soiul de grîu cel mai nime
rit pentru noi. De aceea am 
semănat" aici trei loturi cu 
soiuri diferite, pe care le-am 
semănat, le-am îngrășat și 
le-am întreținut la fel.

— Da, bun lucru! — au 
încuviințat oaspeții.

întovărășiții au văzut po
rumbul dublu-hibrid. O mîn- 
drețe de porumb, cu cîte doi 
trei știuleți pe fiecare tulpină. 
Și asta nu pe o parcelă, ci pe 
250 de hectare.

— Ce îmi place mie 
mult și 
zis Vasile Ștefan 
venise în 
său — e că în colectivă ai 
unde să te „desfășori". Masori, 
pui niște semne și zici : aici, 
pe tarlaua asta, punem grîu, 
dincolo floarea-soarelui, din
colo sfeclă de zahăr. Pe ur
mă, intri cu mașinile S.M.T.- 
ului și cu brațe de muncă 
atît cit este nevoie, că ai de 
unde, și începi să meșterești 
pămîntul, așa cum cere știin
ța. Le știu toate astea, că am 
mai vizitat și alte gospodării 
colective.

Le-a plăcut întovărășiților 
și apa cristalină pe care pom
pa electrică o scotea din 
adîncuri și o trimetea pe ca
nale și conducte ca să irige

mai 
mai mult — a 

care 
vizită și cu fiul

16 din cele 
grădinii de

— Ei, ce 
putea face 
miței — a zis Radu Constan
tin, gindindu-se la un plan 
mai vechi de-al lui.

— Da, i-a răspuns Ștefan. 
Dacă ne-am uni noi tot satul 
să croim niște canale în luncă 
și am pune Ialomița la treabă 
— să vezi grădină... E mare 
lucru unirea asta !

Mai apoi, întovărășiții au 
intrat în grajdurile colectivei, 
care după cum spunea tînărul 
Nicolae Păun, „parcă erau 
farmacii". Au văzut vacile de 
rasă brună, rotunde ca pepe
nii, care dau peste 2300 de li
tri lapte fiecare anual, nițele
le din prăsilă proprie, oile cu 
lină fină, păsările.

Acum înțelegea mai bine 
Ion Nicolae, ca de altfel și 
ceilalți, unde își aveau ade
vărata temelie casele colecti
viștilor, noi și moderne, în
cărcate cu de toate, pe care-i 
vizitaseră. înțelegeau cu toții 
mai bine de unde vine belșu
gul.

Aici, în gospodăria colecti
vă. în munca unită, mecani
zată. ajutată de știință. își 
are izvorul bunăstarea.

Pentru că de pe un hectar 
de pămînt lucrat, in gospodă-

30 de hectare ale 
zarzavaturi.
mai grădină am 

noi pe malul Ialo-

In regiunea Iași campa
nia de recoltare a ce
realelor este pe termi

nale. La efectuarea acestor 
importante lucrări tinerii co
lectiviști și tinerii țărani mun
citori întovărășiți și-au adus 
un însemnat aport. Faptul 
merită apreciat ca atare. Con
comitent cu recoltarea trebuie 
să se desfășoare însă și cele
lalte lucrări, îndeosebi efec
tuarea arăturilor adînci de 
vară. In această privință însă 
situația existentă nu poate 
constitui nici pe departe un 
motiv de laudă. Pe întreaga 
regiune această importanță 
lucrare s-a efectuat abia pe 
20 la sută din suprafața pla
nificată. In raioanele Bîrlad 
(unde s-a arat 27 la sută) și 
Huși (arat 30 la sută) se mo
tivează procentul scăzut rea
lizat la arat prin concentrarea 
forțelor la treierat.

Rămase în urmă cu arătu
rile adînci de vară sînt și 
gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole din raioa
nele Negrești, Hîrlău, Iași, 
Vaslui unde s-a arat numai 
14 pînă la 19 la sută din su
prafața planificată. Unul din
tre principalele motive pentru 
care în aceste raioane efec
tuarea arăturilor adinei de 
vară se desfășoară atît de 
încet îl constituie decalajul 
mare dintre recoltat și trans
portul snopilor pe arie. Din. 
cauza unei proaste organizări 
a muncii snopii rărnîn ne
transportați pe mii de hectare 
de miriște și îi împiedică pe 
mecanizatori să are. O altă 
cauză pentru care arăturile 
sînt mult rămase în urmă este 
slaba distribuire de către 
conducerile stațiunilor de ma
șini și tractoare și 
organele agricole 
mașinilor și forțelor 
acestei lucrări.

Concluzia ce se impune este 
că gospodăriile agricole co
lective și întovărășirile agri
cole să urgenteze eliberarea 
miriștilor de snopi și paie, iar 
conducerile S.M.T. să vegheze 
ca toate tractoarele destinate 
arăturilor să lucreze din plin, 
ziua și noaptea. De aseme
nea, trebuie ca organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze cît mai 
mulți tineri la aceste lucrări 
pentru ca și prin contribuția 
lor situația să poaiă fi urgent 
îmbunătățită.

de către 
locale a 
destinata

C. SLAVIC

ria colectivă, în condiții opti
me și mijloace mecanizate, 
poți obține 
mai mari.
Bărcănești au obținut anul 
trecut 2000
porumb boabe, 36.000 kg sfe
clă, 25.000 kg zarzavaturi în 
medie la hectar. Așa că ai de 
unde să dai 31 de lei la ziua- 
muncă. Pentru că, pe lingă 
cereale in gospodăria colecti
vă poți să dezvolți sectoare 
care aduc venituri mari. Gos
podăria agricolă colectivă din 
Bărcănești va avea în acest 
an 1.900.000 lei venituri bă
nești.

...Cătuneni, ■ tineri și vîrst
nici, au vizitat multe gospo
dării colective din regiunea 
Ploiești. Rînd pe rînd li s-au 
lămurit întrebările pe care 
le aveau. De fiecare dată, cu 
fiecare noutate văzută în gos
podăria colectivă, găseau răs
punsuri convingătoare la une
le întrebări, la unele socoteli 
gospodărești pe care și le fă
cea fiecare.

Și iată cum s-a făcut că 
într-o zi a lunii iulie, în Că
tunu a fost mare sărbătoare. 
406 familii se uniseră pentru 
totdeauna în gospodăria co
lectivă.

producții mult 
Colectiviștii din

kg grîu, 3000 kg

NICOLAE BARBU



Vizita delegației de partid $i guvernamentale 
a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică

Mitingul prieteniei dintre popoarele U. R. S. S. și R. P. Romine de la Tbilisi

Cuvîntarea tovarășului 
Vasili Mjavanadze

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer,

Dragi tovarăși, prieteni, 
îngăduiți-mi ca, în numele 

Comitetului Central al P.C. 
din Gruzia, al Prezidiului So
vietului Suprem și al Consi
liului de Miniștri al republi
cii, in numele comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din 
Gruzia, să salut cu căldură 
din toată inima, pe dragii 
noștri oaspeți — pe tova
rășul Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romine, pe 
tovarășul Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
pe toți membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne 
și să le urez noi victorii în 
construcția socialistă, succes în 
munca obștească și în viața 
personală 1

Glorioșii soli ai Rominiei 
frățești au venit la noi in zi
lele istorice în care întregul 
popor sovietic, inclusiv oame
nii muncii din Gruzia, luptă 
pentru înfăptuirea grandioase
lor prevederi ale septenalului, 
pentru a întîmpina cu cinste 
Congresul al XXII-Iea al 
partidului comunist.

în aceste zile a stîrnit un 
excepțional entuziasm politie 
și în muncă publicarea proiec
telor noului Program și Sta
tut ale P.C.U.S., știrea noii 
victorii strălucite a geniului 
creator al poporului sovietic— 
zborul cosmic de lungă dura
tă al gloriosului cosmonaut 
Gherman Titov. Astăzi, toți, 
inclusiv dușmanii noștri, văd 
că victoria comunismului este 
o chestiune a anilor ce vin, 
că poporul sovietic sub con
ducerea partidului comuniști

Călduroase manifestări 
ale unei prietenii frățești

Dineu în cinstea delegației 
R. P. Romîne

Rimară din pap. l-a)

ting însuflețit. Lozinci în cin
stea ‘prieteniei sovieto-romîne, 
drapelele Rominiei, Uniunii 
Sovietice și Gruziei împodo
besc pereții halei.

In cuvintul său introductiv, 
Solomon Saradzenidze, direc
torul combinatului, salutîndu-i 
pe înalții oaspeți, s-a referit 
la legăturile de prietenie, de
venite tradiționale dintre me- 
talurgiștii din Rustavi și vei 
de la Roman. A luat apoi cu
vintul maistrul Vladimir Ina- 
nasvili, unul din specialiștii 
care a participat la instalarea 
laminorului de la Roman. în
tâmpinat cu căldură a luat cu
vintul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer care a mulțumit colec
tivului pentru primirea atît 
de frumoasă, frățească pe 
care a făcut-o delegației. Re- 
levînd lucrurile deosebit de 
frumoase și instructive văzute, 
vorbitorul a spus: Ne-ați a- 
rătat căldura și frumusețea 
sufletului gruzin. Am admirat 
ceea ce mina omului a putut 
să ridice in numai cîțiva ani 
pe aceste locuri nu demult 
încă pustii. Dezvoltarea ora
șului și a combinatului este o 
dovadă nu numai a pricepe
rii și hărniciei oamenilor de 
pe aceste meleaguri, ci mai 
ales a ritmului, cu care socia
lismul îndreaptă popoarele 
spre fericire și lumină.

Permiteți-mi să vă mulțu
mesc incă o dată pentru mi
nunatele sentimente pe care ni 
le-ați arătat, pentru minunata 
amintire cu care vom pleca de 
aici în țara noastră - a înche
iat tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

De la combinatul din Rus
tavi, delegația străbate din 
nou drumul spre Tbilisi. Tran- 
versînd orașul oaspeții se 
opresc pentru o scurtă vizită 
la Fabrica de șampanie ale că
rei produse au ocupat un loc 
de frunte la diferite con
cursuri internaționale de spe
cialitate.

In continuare delegația se 
îndreaptă spre Școala de viti
cultură de la Digomi și tere
nurile ei experimentale. Oas
peții sint salutați cu căldură 
de studenții aflați la practică 
și de un grup de tineri cuba
nezi care studiază experiența 
agriculturii sovietice.

In plimbarea pe aleile uria
șelor plantații de viță de vie 
a școlii, delegația este întâm
pinată cu un cântec de bun 
venit, intonat de un grup de 
studenți ai Facultății de agro
nomie din Tbilisi.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej îl întreabă pe Timur 
Tatișvili, student în anul doi 
la facultatea de mecanizare, 
cum este organizată practica 
studenților și subliniază rolul 
ei important pentru desăvârși- 

-rea pregătirii unui viitor a- 
gronom.

în cursul după-amiezii în 
Palatul Sporturilor din Tbilisi, 
a avut loc în cinstea delegației 
un miting al oamenilor muncii 
consacrat prieteniei dintre po
poarele Uniunii Sovietice gi 
Rominiei. La miting au parti
cipat peste 10.000 de persoane.

Mitingul oamenilor muncii 
din Tbilisi s-a transformat în- 
tr-o vie demonstrație a unită

a Comitetului său Central le
ninist în frunte cu Nikita 
Sergheevici Hrușciov, pășește 
in avangarda păcii și pro
gresului.

Cuvîntarea radiotelevizată, 
remarcabilă prin profunzime 
și claritate, rostită ieri de 
Nikita Sergheevici Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, con
stituie o nouă dovadă convin
gătoare a faptului că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, Comitetul său Central le
ninist, guvernul nostru luptă 
neabătut pentru pace în în
treaga lume, demască pe ațî- 
țătorii Ia un nou război, pe 
inilitariști. Nikita Sergheevici 
a dat cu intransigență leni
nistă o ripostă aspră tuturor 
celor care doresc să înșele o- 
pinia publică, care îndeamnă 
la continuarea războiului rece 
și urzesc planuri revanșarde.

Dragi prieteni,
Legăturile reciproce șî prie

tenia dintre poporul romîn și 
cel gruzin au tradiții bogate 
și rodnice. Izvoarele acestei 
prietenii se pierd în negura 
vremii.

în această zi fericită nu se 
poate să nu se amintească de 
cei care încă intr-un trecut 
depărtat au pus bazele priete
niei dintre țările și popoarele 
noastre.

în Romînia este cunoscut și 
apreciat Antim Ivireanu, fiu 
al poporului gruzin, care, eli- 
berîndu-se din robia turcească 
și-a găsit adăpost in Rominia. 
Antim Ivireanu a fost un re
marcabil om de ia sfirșitul se
colului 17 și Începutul seco
lului 18 și unul dintre fonda
torii și conducătorii activității 
de tipărire a cărților în Romi
nia. în tipografia organizată 
de el s-au tipărit cărți în lim
bile romînă, greacă, slavă, 
arabă etc.

în 1703 Antim Ivireanu l-a 
trimis în Gruzia pe Mihail 
Iștvanovici, cel mai bun elev 
romîn al său care a participat 

ții de nezdruncinat a puterni
cului lagăr socialist. în uriașa 
sală s-au adunat reprezentanți 
ai colectivelor întreprinderilor, 
instituțiilor, institutelor de în- 
vățămînt, ai organizațiilor de 
partid, sovietice, sindicale, de 
ComsomoU

Citul în prezidiul mitingu
lui . au apărut membrii dele
gației de partid și guverna
mentale a R.P. Romîne con
duse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în sală au iz
bucnit aplauze furtunoase. In 
prezidiu au luat de asemenea 
loc tovarășii V. P. Mjava
nadze, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Gruzia, G. D. Djavahișvili, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Gruzine, G. S. 
Dzoțenidze, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine și alte persoane 
oficiale.

Mitingul prieteniei sovieto- 
romîne a fost deschis printr-o 
scurtă, cuvîntare de G. A. Ghe- 
ghescidze, prim-secretar al Co. 
mitetului orășenesc Tbilisi al 
P.C. din Gruzia.

A luat cuvintul V. P. Mja
vanadze, membru supleant al 
Prezidiului C C. al P.C.U S 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Gruzia 
întîmpinat cu căldură de cei 
prezenți.

La tribună a urcat G. A. 
Bogveradze, mecanic instruc
tor la depoul de locomotive 
electrice. Erou al Muncii So
cialiste. El a salutat cu căl
dură pe oaspeții dragi în nu
mele muncitorilor din Tbilisi.

A luat cuvintul apoi V. V. 
Beridze, președintele conduce
rii filialei din Gruzia a Aso
ciației pentru prietenia sovie- 
to-romînă. El a vorbit despre 
prietenia dintre popoarele gru
zin și romîn.

Poetul gruzin G. N. Leo
nidze a rostit o emoționantă 
cuvintare. Vizita dv., a spus el, 
ne bucură. Ea întărește prie
tenia, dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și poporul romîn. să 
invidieze dușmanii unitatea, 
coeziunea noastră.

La miting au luat de aseme
nea cuvintul P. A. Tereteli, 
șeful secției de laminare a țe
vilor de la uzina siderurgică 
transcaucaziană „Stalin', Ele
na. Phakadze, studentă la In
stitutul pedagogic de limbi 
străine, E. K. Haradze, recto
rul Universității din Tbilisi, 
membru al Academiei de 
științe a republicii, I. P. Kuz- 
nețova, muncitoare la fabrica 
de ciorapi. Ei au vorbit despre 
puternica unitate frățească a 
tuturor țărilor socialiste și 
despre prietenia lor de nez
druncinat.

întîmpinat cu puternice a- 
plauze a luat apoi cuvintul to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cuvîntarea sa a fost în 
repetate rînduri subliniată cu 
aclamații și urale.

Mitingul a luat sfîrșit. Se 
aud urări în cinstea Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, în cinstea Comitetului 
Central leninist al P.C.U.S„ în 
cinstea prieteniei de nezdrun
cinat a popoarelor sovietic și 
romîn.

După încheierea mitingului 
a avut loc un mare concert. 

direct Ia crearea primei tipo
grafii gruzine, unde s-a tipă
rit nemuritoarea operă a ge
niului poporului gruzin. Șota 
Rustaveli, „Viteazul în piele 
de tigru".

Nu este oare simbolică co
laborarea creatoare a lui An
tim Ivireanu șî Mihail Iștva
novici urmărind apropierea 
dintre culturile popoarelor 
noastre ?

în Rominia și-a petrecut ul
timii ani și a încetat din via
ță eminentul poet gruzin 
Besiki (Vissarion Gabașvili)-

Relațiile și prietenia dintre 
țările noastre au luat insă un 
caracter cu totul nou astăzi, 
cînd popoarele romîn și gru
zin, libere, luptă în numele 
aceluiași țel, cînd lupta și 
munca lor comună sini 
călăuzite de idealurile lumi
noase ale comunismului.

In Romînia contemporană 
sînt cunoscute pe scară largă 
produsele de calitate superi
oară fabricate de metalur- 
giștii din Rustavi și Zestafoni, 
de constructorii de mașini- 
unelte și de aparate din Tbi
lisi.

în Gruzia se bucură de 
mare popularitate produsele 
excelente ale industriei ușoa
re a Republicii Populare Ro
mîne.

Pe zi ce trece se adincesc 
și mai mult relațiile culturale 
și colaborarea dintre popoare
le noastre.

Gruzia sovietică a fost vizi
tată de cîteva delegații cultu
rale din Romînia. Republica 
noastră a fost vizitată de re
marcabili oameni de știință și 
scriitori, de oaspetele nostru 
de astăzi, Ion Gheorghe 
Maurer, de Petre Constanti- 
nescu-Iași, de Mihail Sado- 
veanu, de Victor Kernba și de 
mulți alții. Victor Kernba a 
scris o minunată carte despre 
Gruzia — „Țara dintre zăpezi 
și portocali'1 și a tradus in 
iimba romînă opera lui Rus

TBILISI 8 (Agerpres). - Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist din Gruzia și gu
vernul R.S.S. Gruzine au ofe
rit la 8 august un dineu în 
cinstea delegației de partid șî 
guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne.

La dineu au partici
pat Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P- Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri, și ceilalți membri ai de
legației.

Din partea Uniunii Sovietice 
la dineu au luat parte V. P. 
Mjavanadze, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Gruzia, G. D. Djavahișvili, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Gruzine, G. S. 
Dzoțenidze, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine, I. M. Palețkis, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S-, 
A. L. Orlov, locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, amba
sadorul U.R.S.S. în R.P. Romî
nă, S. G. Zavoljski, gef de sec
tor la C.C. al P.C.U.S., secre
tari ai C.C. al P.C. din Gru- 
zia, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Gru
zine, miniștri ai republicii, 
deputați ai Sovietelor Supreme 
ale U.R.S.S. și R.S.S. Gruzine, 
oameni de știință și cultură.

In cursul dineului, V. P. 
Mjavanadze a rostit o cuvîn
tare.

Oamenii și popoarele cunosc 
din timpuri străvechi senti
mentul prieteniei, a spus el. 
Dar prietenia dintre națiunile 
socialiste în care, folosind 
expresia lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov domină legea ajuto
rului și sprijinului reciproc, ci
mentată de unitatea de ve
deri și interese, este calitativ 
nouă și nemaivăzută în istoria 
omenirii. Această prietenie a- 
jută popoarele noastre în con
struirea celei mai drepte orîn- 
duiri de pe pămînt - societa
tea comunistă. Această priete
nie este o chezășie trainică a 
faptului că orice uneltiri ale 
imperialismului internațional 
sînt sortite eșecului.

Trebuie să spun că în aceste 
zile republica noastră, toți oa
menii muncii din Gruzia au 
trăit sub impresia de neșters a 
întîlnirilor cu solii Romîniei 
frățești.

Acestea au fost întâlniri în
tre prieteni adevărați, buni ve
cini, frați iubiți. Sîntem cu 
toții convinși că această întâl
nire a noastră nu este cea din 
urmă.

în încheiere, V. P. Mjava
nadze a toastat pentru tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru tovarășul Ion Gheorghe 

taveli — „Viteazul în piele de 
tigru", versuri de Nikolai Ba- 
ratașvili și Gheorghi Leo- 
nidze.

Gheorghi Leonidze, Irakli 
Abașidze, Grigol Abașidze și 
alții au tradus in limba gru
zină cele mai bune opere ale 
poeților și scriitorilor romini. 
Valerian Maceaidze, docent al 
Universității de Stat din Tbi
lisi, a tradus și editat in 
limba gruzină opere alese ale 
lui Caragiale, eminent clasic 
al literaturii romîne.

Oamenii de știință, inginerii, 
oamenii din producție romini 
și gruzini au stabilit între ei 
strînse legături și o colabo
rare creatoare.

Toate acestea sint o expre
sie grăitoare a prieteniei le
niniste a popoarelor. Este de 
datoria noastră să intărim și 
pe viitor această colaborare 
internațlonalistă frățească in 
toate domeniile economiei na
ționale și culturii.

Dragi prieteni,
împreună cu întregul popor 

sovietic, oamenii muncii din 
Gruzia iși exprimă marea sa
tisfacție și bucurie in legătură 
cu victoriile istorice ale po
porului romîn în construcția 
socialistă, pe care le dobin- 
desc sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

țin incă o dată ca in nu
mele Întregului popor gruzin 
să urez scumpilor noștri 
oaspeți, fraților iubiți, sănă
tate, fericire, succese noi, și 
mai remarcabile in lupta pen
tru construirea socialismului.

Trăiască poporul romîn 
frate și gloriosul lui partid 
muncitoresc!

Trăiască conducătorii parti
dului și guvernului Republicii 
Populare Romîne, scumpii 
noștri oaspeți tovarășii 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer!

Trăiască prietenia leninistă 
indestructibilă intre poporul 
romîn și cel sovietic!

Maurer, pentru toți membrii 
delegației de partid și guver
namentale a R.P. Romîne și 
prin persoana lor pentru co
muniștii pentru toți oamenii 
muncii din Romînia frățească, 
pentru prietenia dintre popoa
rele romîn și sovietic.

Răspunzând^ tovarășul Ion 
Gheorghe Maure® a spus prin
tre altele l

Vom păstra tn inimile noa
stre, dragi prieten^ căldura 
întâlnirilor avute cu oamenii 
muncii gruzini, cu conducăto
rii de partid și de stat din Re
publica voastră și vom purta 
mereu cu noi imaginea mari
lor realizări obținute de po
porul gruzin sub conducerea 
gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Luptăm pentru cauza comu
nă și de aceea succesele po
poarelor din țările noastre 
sînt succese comune, bucuriile 
noastre sînt bucurii comune. 
Sîntem ferm încredințați că 
viitorul va aduce popoarelor 
Marii Uniuni Sovietice, po
poarelor întregului lagăr so
cialist noi și noi victorii, de- 
monsti’înd cu putere în fața 
întregii lumi marea superiori
tate a socialismului, forța dă
tătoare de viață a ideilor noa
stre.

Referindu-se la succesele 
Uniunii Sovietice în cucerirea 
spațiului cosmic, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus că 
ele vor constitui un nou în
demn pentru oamenii simpli 
din țările capitaliste de a 
lupta cu perseverență împo
triva uneltirilor războinice ale 
cercurilor imperialiste, pentru 
orientarea spre binele popoa
relor a uriașelor resurse iro
site în cursa înarmărilor, pen
tru întărirea păcii.

în încheiere tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a toastat 
pentru Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru Co
mitetul său Central și gu
vernul sovietic, pentru tovară
șul Nikita Sergheevici Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
pentru tovarășii Mjavanadze, 
Djavahișvili, Dzoțenidze și 
pentru ceilalți prieteni ai R.P. 
Romîne prezenți la dineu; 
pentru noi succese ale poporu
lui gruzin și ale tuturor po
poarelor Uniunii Sovietice, 
pentru victoria măreței cauze 
a comunismului și păcii.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a salutat pe partâci- 
panții la dineu, exprimînd 
încă o dată mulțumirile dele
gației romîne pentru primirea 
frățească făcută în Gruzia și 
a toastat în sănătatea tovară
șului Mjavanadze și a celor
lalți conducători de partid ș> 
de stat din R.S.S. Gruzină, 
pentru prietenia dintre po
porul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

Dineul a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Dragi tovarăși șî prieteni, 
locuitori ai orașului Tbilisi,

Dragă tovarășe Mjavanadze,
Dragă tovarășe Djavahișvili 

și Dzoțenidze,
Sîntem adine mișcați de 

Primirea cordială de care ne 
bucurăm pe pămintul Gru- 
ziei sovietice, de sentimentele 
de simpatie și dragoste tovă
rășească pe care le-am văzut 
întipărite pe fețele miilor de 
locuitori ai orașului dv., ale 
metalurgiștilor de la Rustavi, 
Și ale celorlalți oameni ai 
muncii gruzini cu care ne-am 
întâlnit. Sîntem conștienți de 
faptul că aceste manifestări 
călduroase sînt adresate po
porului nostru, fiind expresia 
relațiilor frățești de prietenie 
și colaborare dintre partidele 
și statele noastre, dintre po
porul romîn și popoarele U- 
niunii Sovietice.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
să vă mulțumim din toată ini
ma in numele delegației noas
tre, al CC. ai P.M R. și ai gu
vernului R.P.R., pentru aceas
tă primire cu adevărat fră
țească și totodată să transmit 
talentatului, harnicului și 
primitorului popor gruzin me
sajul fierbinte de salut din 
partea poporului romîn.

Nu de mult poporul gruzin, 
și împreună cu el întreaga fa
milie a popoarelor Uniunii 
Sovietice, a sărbătorit 40 de 
ani de la Crearea Partidului 
Comunist și instaurarea pu
terii sovietice în Gruzia, fă- 
cînd bilanțul măreț al reali
zărilor sale cu care pe bună 
dreptate, se poate mindri- în 
anii puterii sovietice, datorită 
politicii leniniste a gloriosu
lui P.C-U-S. și muncii pline de 
abnegație a oamenilor so vie- 
tici, frumoasa și însorita Gru- 
zie a cunoscut o înflorire mul
tilaterală, un puternic avînt 
al industriei, agriculturii, 
culturii, ocupind un loc de 
cinste în marea familie a 
republicilor sovietice surori.

Intr-un termen istoricește 
scurt, de numai 40 de ani, pro
ducția industrială a Gruziei a 
crescut de 40 de ori, iar cea a 
marii industrii de 712 ori. Au 
luat dezvoltare ramuri impor
tante ale industriei ca industria 
electrotehnică, metalurgică, 
constructoare de mașini, de 
automobile, chimică, a cimen
tului, carboniferă, petrolieră, 
a hîrtiei, textilă și altele. Pro
dusele industriei gruzine trec 
din ce în ce mai des hotarele 
Uniunii Sovietice, fiind apre
ciate pentru calitățile lor și 
nivelul tehnic ridicat.

Am avut prilejui să vizităm 
una din marile întreprinderi 
industriale gruzine, bine cu
noscută oamenilor muncii din 
Romînia, centrul metalurgic 
»I. V. Stalin*1 de Ia Rustavi, 
al cărui colectiv a contribuit 
la construirea unui nou lami
nor de țevi în țara noastră si 
Ia specializarea cadrelor de 
metalurgiști romîni care-1 de
servesc. Vă puteți mindri. 
dragi tovarăși, cu această în
treprindere modernă, cu mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
ei, care dau dovadă de com
petență, energie șî entuziasm 
în îndeplinirea sarcinilor lor 
de producție.

în anii puterii sovietice au 
fost obținute importante succe
se în dezvoltarea agriculturii 
socialiste a Gruziei, care po
sedă o puternică bază tehnică 
Țărănimea colhoznică din 
Gruzia a obținut succese de 
seamă în cultivarea ceaiului, 
viticulturii și pomiculturii, le
gumicultorii și altor ramuri 
importante ale agriculturii. 
Poporul gruzin are o cultură 
străveche, cunoscută de mult 
și in țara noastră- Istoria păs
trează mărturii ale relațiilor 
culturale dintre popoarele 
noastre de acum mai bine de 
două secole și jumătate. Po
porul gruzin aduce un aport 
însemnat Ia dezvoltarea știin
ței, tehnicii, la înflorirea bo
gatei culturi a popoarelor U- 
niunii Sovietice, națională în 
formă, socialistă în conținut. 
Numeroase institute științifice 
din Gruzia abordează cu com
petență și curaj probleme din 
cele mai complexe ale științei 
și tehnicii contemporane. în 
țara noastră și în alte țări 
sînt apreciate operele artistice 
și literare ale Gruziei. în re
petate rînduri poporul nostru 
a primit cu deosebită plăcere 
și interes pe maeștrii artei din 
Republica Sovietică Socialistă 
Gruzină.

Vizita la Expoziția realiză
rilor economiei naționale, deși 
scurtă, ne-a oferit un tablou 
bogat al dezvoltării multilate
rale a economiei și culturii in 
republica voastră^ a creșterii 
continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, rezulta
tele strălucite obținute de po
porul gruzin, sub conducerea 
P C din Gruzia, detașament 
de luptă al P.C.U S

Victoriile poporului gruzin, 
ca și ale celorlalte republici 
sovietice socialiste, sînt rodul 
politicii naționale leniniste a 
P.C U S„ rezultatul intr-aju
torării națiunilor socialiste. A- 
sigurarea libertății și egalită
ții în drepturi a popoarelor, 
apropierea acestora și unirea 
lor in statul multinațional so
vietic, în cadru] căruia se rea
lizează dezvoltarea multilate
rală a fiecăruia, constituie 
una din cele mai mari cuce
riri ale socialismului,
. înflorirea Gruziei, perspec

tivele însemnate de viitor pe 
căre i Ie deschide construcția 
desfășurată a comunismului 

in Uniunea Sovietică, de
monstrează posibilitățile neli
mitate de progres pe care le 
asigură socialismul tuturor 
popoarelor.

Pe dumneavoastră, ca și pe 
noi, ne însuflețește convin
gerea că, obținind și mai mari 
rezultate in munca pașnică 
pentru binele țărilor și po
poarelor noastre, contribuim 
totodată la întărirea forței de 
atracție a ideilor socialismu
lui, la creșterea inriuririi lor 
asupra conștiinței popoarelor 
lumii.

Atât aici, in Gruzia, cit și in 
celelalte locuri pe care le-am 
vizitat, am fost impresionați 
de avîntul politic și însufle
țirea in muncă cu care oame
nii sovietici întâmpină cel 
de-al XXII-Iea Congres ai 
PC.U.S-, eveniment de imen
să însemnătate în viața po
porului sovietic și a mișcării 
comuniste internaționale-

Proiectul noului Program al 
P.CUS., care va fi supus 
aprobării Ia acest congres, 
este unul din cele mai impor
tante documente teoretice și 
politice ale timpurilor noas
tre, un model de dezvoltare 
creatoare a marxism-leninis- 
mului care luminează drumul 
evoluției viitoare a întregii o- 
meniri.

Popoarele țărilor socialiste, 
omenirea progresistă salută 
cu mare însuflețire acest 
grandios Program de făurire 
a fericirii celor ce muncesc. 
Cit despre dușmanii socialis
mului, oricît ar încerca să 
deformeze adevărul, să indu
că in eroare propriile popoare, 
însăși viața îi silește să recu
noască realismul planurilor 
elaborate de P C.U S,, victorii
le pe care le repurtează 
U.R S.S-, lagărul țărilor socia
liste, în întrecerea pașnică 
dintre capitalism și socialism

O strălucită expresie a uria
șei torțe creatoare a poporu
lui sovietic constructor ai 
comunismului, a constituit-o 
recentul eveniment trăit cu 
emoție de întreaga omenire, 
zborul în Cosmos al lui Gher
man Titov. Pentru milioane de 
oameni a apărut limpede că 
un popor care a reușit o ase
menea realizare iși poate pro
pune și poate înfăptui planu
rile cele mai îndrăznețe. 
Succesele fără egal ale Uniu
nii Sovietice in cucerirea spa
țiului cosmic constituie nu nu
mai realizări remarcabile ale 
științei și tehnicii sovietice, ci 
și simbolul forței socialismu
lui. în stare să producă ase
menea perfecțiuni ale tehnicii 
contemporane ca navele cos
mice și să educe oameni ca
pabili de un înalt eroism.

Cinste gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietiee, 
organizatorul mărețelor și is
toricelor victorii ale poporului 
sovietic, Comitetului său Cen
tral leninist în frunte cu în- 
flăeăratul luptător pentru 
cauza comunismului și păcii 
in lumea întreagă, scumpul 
nostru Nikita Sergheevici 
Hrușciov !

Arătând în continuare că o 
întreagă epocă istorică despar
te vechea Rominie burghezo- 
moșierească — cu o economie 
înapoiată, cu industria slab 
dezvoltată, cu agricultura pri
mitivă — de Republica Popu
lară de astăzi, țară liberă și 
înfloritoare, cu economia na
țională in plin avint, in care 
poporul liber și stăpin pe pro
pria lui soartă trăiește o viață 
tot mai fericită, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că Congresul al 
IH-lea al P.M.R., făcînd bilan
țul acestor transformări isto
rice, a consemnat victoria so
cialismului in Rominia și în
ceputul unei etape noi — e- 
tapa desăvîrșirii construcției 
socialismului.

Călăuzindu-se după învăță
turile lui Lenin — a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — partidul nostru a orien
tat și concentrat eforturile po
porului în opera de construire 
a socialismului spre dezvolta
rea multilaterală a forțelor de 
producție, industrializarea so
cialistă, cooperativizarea agri
culturii, ridicarea sistematică 
a nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor mun
cii.

După ce a făcut o amplă 
prezentare a succeselor obți
nute de poporul romîn în toa
te domeniile vieții economice 
și culturale, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a conti
nuat : eforturile poporului 
nostru in opera de construcție 
socialistă sint considerabil în
lesnite de relațiile de colabo
rare și intr-ajutorare stabilite 
in cadrul sistemului mondial 
socialist și. în primul rînd, 
de sprijinul pe care îl primim, 
ca și celelalte țări socialiste, 
din partea Uniunii Sovietice, 
în patria noastră nu există 
om al muncii care să nu cu
noască din experiență proprie 
marea însemnătate a acestui 
sprijin, rezultatele rodnice ale 
colaborării noastre frățești cu 
Uniunea Sovietică — ilustrare 
a forței internaționalismului 
socialist.

Dragi tovarăși,
Asigurarea unei păci trai

nice în lume constituie o preo
cupare centrală a partidelor 
și guvernelor noastre- Umăr 
ia umăr cu Uniunea Sovieti
că, cu toate țările lagărului 
socialist, Rominia militează 
cu fermitate pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, pentru micșo

rarea încordării internaționa
le și dezvoltarea unor relații 
de colaborare între toate sta
tele, indiferent de orinduirea 
lor de stat, pe bazele egali
tății, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc-

în actualele condiții, o deo
sebită însemnătate pentru a- 
sigurarea păcii și securității 
internaționale o are lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial-

în cuvîntarea sa de ieri, to
varășul Hrușciov a expus din 
nou, cu claritate, poziția con
structivă a Uniunii Sovietice, 
împărtășită pe deplin de țara 
noastră și de celelalte țări so
cialiste. Republica Populară 
Romînă sprijină întrutotul pro
punerile realiste ale U-R-S-S. 
care arată singura cale spre 
reglementarea acestei proble
me — încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și transfor
marea Berlinului occidental 
intr-un oraș liber, demilitari
zat. Aceste propuneri nu le
zează interesele nimănui, ar 
consacra granițele actuale ale 
Germaniei, ar lichida focarul 
de provocări din Berlinul. oc
cidental și ăr ridica o barieră 
in calea unor noi aventuri a- 
gresive ale militarismului 
vest-german, contribuind ast
fel la însănătoșirea atmosferei 
în Europa și în întreaga lume

Așa cum au subliniat în re
petate rînduri, țările socialis
te se pronunță pentru partici
parea tuturor statelor coaliției 
antihitleriste la încheierea 
Tratatului de pace cu cele 
două state germane în repe
tate rînduri șeful guvernului 
sovietic a adresat puterilor 
occidentale chemarea să-și 
trimită reprezentanții la masa 
unei conferințe comune, să-și 
prezinte propriile propuneri 
de reglementare a problemei 
Tratatului de pace, astfel in
cit să se poată adopta soluția 
cea mai corespunzătoare păcii

Nereglesnentarea și perpe
tuarea la nesfîrșit a acestei 
situații este generatoare de 
primejdii pentru pacea Euro
pei, și nu numai a Europei. A- 
cest lucru îl are în vedere ho- 
tărirea țărilor socialiste recon
firmată de recenta Consfătuire 
de la Moscova a primilor secre
tari ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și. mun
citorești din țările participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
ca, în cazul că puterile occi
dentale și R.F.G. se vor men
ține pe actuala lor poziție ob
strucționistă, să încheiem încă 
anul acesta Tratatul de pace 
cu K. D Germană.

îndărătul tergiversărilor pu
terilor N.ATO. se ascund 
planurile de refacere a milț 
țarismului și revanșismului 
vest-german, pregătirile agresi
ve împotriva țărilor socialiste, 
în primul rînd intenția de a 
schimba rinduielile din R. D- 
Germană, primul stat al mun
citorilor și țăranilor din isto
ria Germaniei. Acesta, este un 
calcul absurd, căci indepen
dența și suveranitatea fiecărei 
țări socialiste este apărată de 
forța uriașă a întregului la
găr socialist, după principiul 
„toți pentru unul și unul pen
tru toți"- Existența R. D Ger
mane este o realitate istorică 
și numai recunoscind această 
realitate se poate aborda în 
mod constructiv rezolvarea 
problemei germane.

Noi sîntem convinși că re
glementarea păcii cu Germa
nia va contribui «fecțiv Ia 
consolidarea forțelor păcii, la 
însănătoșirea climatului de pe 
continentul nostru.

Aspirațiile de pace ale po
poarelor sînt indisolubil legate 
de rezolvarea problemei de
zarmării.

Care om cu simțul răspun
derii se poate considera liniș
tit atâta tâmp cit în lume se 
acumulează tot mai multe 
mijloace de distrugere, care 
fac să planeze permanent a- 
supra omenirii primejdia u- 
nui conflict pustiitor?

Nu există decît o singură 
cale pentru a opri această 
cursă spre prăpastie — dezar
marea generală și totală, cu 
asigurarea celui mai strict 
control internațional, ceea ce 
ar asigura și rezolvarea pro
blemei experiențelor cu arme 
atomice, așa cum prevăd pro
punerile Uniunii Sovietice.

Țara noastră a militat cu 
hotărire alături de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări 
socialiste, în cadrul O.N.U., 
al Comitetului celor zece sta; 
te, pentru realizarea practică 
a acestor propuneri care au 
un imens ecou în lumea în
treagă, cuceresc de partea lor 
cercurile cele mai largi ale o- 
piniei publice-

Alături de celelalte țări so
cialiste, noi ne vom aduce și 
pe viitor contribuția la .lupta 
pentru înfăptuirea aspirației 
nobile a popoarelor — o lume 
fără arme și fără războaie. A- 
tâta timp insă cit S-U A- și 
aliații lor din blocurile mili
tare vor continua politica 
războiului rece și a cursei înar
mărilor, a ațițării psihozei de 
război și ascuțirii încordării 
internaționale, considerăm ca 
o Îndatorire de înaltă răspun
dere menținerea vigilenței, 
grija pentru asigurarea secu
rității și muncii pașnice a po
poarelor noastre.

Limbajul forței nu a avut 
niciodată vreun efect asupra 
țărilor socialiste, mai alez 

acum, tn condițiile actualului 
raport de forțe, el se întoarce 
de fapt împotriva celor care 
îl practică. De pe acum se poa
te vedea cum, înciuda vastei 
campanii de dezinformare or
chestrată de guvernele occi
dentale, chiar în aceste țări 
cercuri politice influente recu
nosc lipsa de perspectivă a 
politicii S.U.A. și a aliaților 
lor, discreditarea și izolarea 
promotorilor acesteia.

Tovarăși,
Una din problemele funda

mentale ale asigurării păcii 
și securității generale este li
chidarea imediată și totală a 
colonialismului Sînt cunoscu
te încercările colonialiștilor de 
a prezenta eliberarea popoa
relor dc sub dominația colo
nială ca un rezultat al „gene
rozității" lor- Adevărul pe 
care asemenea încercări nu-I 
pot escamota este că indepen
dența fostelor state coloniale 
este rezultatul luptei eroice a 
popoarelor acestor state, care 
și-au vărsat sîngele și au dat 
jertfe grele pentru sfărîmarca 
jugului imperialist. Invazia 
din Cuba și lanțul necurmat 
de acțiuni agresive ale S.U A. 
împotriva poporului cuban 
care a scuturat dominația mo
nopolurilor americane, crime
le colonialiștilor în Congo și 
represiunile sălbatice din An
gola, războiul civil provocat 
în Laos - iată numai cîteva 
dovezi recente ale „dărniciei" 
imperialiștilor.

Recenta agresiune a colo
nialiștilor francezi împotriva 
Tunisiei a demonstrat încă o 
dată că menținerea rămășițe
lor coloniale înseamnă surse 
de neliniște și de pericole 
pentru pacea lumii, a subli
niat cit de imperios necesară 
este lichidarea neîntârziată a 
bazelor militare de pe terito
riile fostelor țări coloniale, ca 
și a oricăror baze militare pe 
teritorii străine

R. P. Ronună se pronunță 
pentru aplicarea efectivă^ a 
principiului autodeterminării 
în Algeria, ca și în celelalte 
state aflate încă sub domina
ție colonialistă, pentru respec
tarea unității și integrității te
ritoriale a acestor state, ca so
luție corespunzătoare interese
lor păcii în lume.

Așa cum a arătat Declarația 
Consfătuirii de la Moscova 
din noiembrie 1960, lupta pen
tru pace reunește forțe mon
diale uriașe — puternicul la
găr socialist, mișcarea invinci
bilă pentru libertate și inde
pendență națională a popoare
lor coloniale, numeroasele sta
te nesocialiste care se pronun
ță pentru coexistența pașnică^ 
clasa muncitoare internațio
nală, masele largi ale celor ce 
muncesc din țările capitaliste, 
oamenii cinstiți de pretutin
deni. în lume s-a creat un nou 
raport de forțe care face po
sibilă preîntâmpinarea unui 
nou război mondial. Față de 
uneltirile cercurilor imperia
liste agresive, comuniștii con
sideră ca îndatorire a lor 
supremă și imediată să depu
nă toate eforturile pentru a 
impune victoria principiilor 
coexistenței pașnice.

Politica externă a țărilor so
cialiste, întemeiată pe princi
piile marxism-leninismului, se 
bucură de o aprobare tot mai 
largă în rîndurile popoarelor, 
ale oamenilor de bună-credin- 
ță din lumea întreagă ; mase 
tot mai mari urmează cu ho
tărire steagul nostru leninist 
— steagul păcii, libertății și 
prieteniei popoarelor.

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi, în încheiere, 

să vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea caldă șî ospi
talieră pe care ne-a făcut-o 
poporul gruzin, conducătorii 
de partid și de stat ai Gru
ziei în frunte cu tovarășul 
Mjavanadze.

Deși răgazul de timp de 
care am dispus a fost scurt, 
vizita făcută în Gruzia a fost 
atât de plăcută și de instruc
tivă încât ea va rămîne pu
ternic întipărită în amintirea 
noastră. Vom împărtăși po. 
porului romîn că aci, în mij
locul dv„ ne-am simțit ca în
tre adevărați frați.

Cunoașteți, dragi tovarăși, 
de Ia activiștii de partid și de 
stat, de Ia oamenii muncii din 
Gruzia care au avut ocazia să 
se afle în Republica Populară 
Romînă, sentimentele de cal
dă prietenie pe care poporul 
romîn Ie nutrește față de po
porul gruzin. Oricînd veți veni 
Ia noi, dragi prieteni, vă vom 
primi cu inima deschisă, cu 
aceeași căldură și ospitalitate 
frățească pe care ați manifes
tat-o față de noi.

Vă urăm din nou, dragi to
varăși și prieteni, succes de
plin in munca dv. nobilă pen
tru înflorirea R.S.S. Gruzine, 
pentru traducerea în viață a 
însuflețitoarelor obiective pe 
care le pune în fața dv. mă
rețul țel al înfăptuirii comu
nismului

Să trăiască și să înflorească 
in veci prietenia dintre po
porul romîn și popoarele Uni
unii Sovietice!

Salut frățesc oamenilor 
muncii din Gruzia ! Trăiască 
Partidul Comunist din Gru
zia !

Trăiască marea Uniune So
vietică și forța ei conducă
toare — gloriosul P.C.U.S.!

Trăiască pacea între po
poare!



Admirafie9 entuziasm

pentru încheierea unei păci durabile pe întregul glob
O chemare
la tratative

NEW YORK 8 (Agerpres). —» 
La cîteva minute după 
președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și-a început cuvîn
tarea la posturile de radio și 
televiziune sovietice, agențiile 
de presă americane au început 
să transmită ziarelor și pos
turilor de radio din America 
știri urgente conținând extra
se din cuvîntarea șefului gu
vernului sovietic.

în primele știri fulger ale 
agențiilor Associated Press și 
United Press International, 
se subliniază chemarea adre
sată de N. S. Hrușciov pu
terilor occidentale de a re
zolva problemele nereglemen
tate pe calea tratativelor.

ce 
de

Uriașul răsunet internațional 
al cuvântării rostită 

de N* $♦ Hrușciov la posturile 
sovietice de radio și televiziune

Un limbaj 
al înțelegerii 

și al păcii

Interes
neobișnuit 
în Anglia

LONDRA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cuvîntarea 
radiotelevizată a șefului gu
vernului sovietic, N. S. Hruș
ciov, rostită la 7 august, a 
fost întîmpinată în Anglia cu 
un neobișnuit interes.

Despre acest eveniment ra- 
dioascultătorii și telespectato
rii, precum și cititorii ziarelor 
engleze, au fost informați pe 
larg cu mult înainte.

Imediat după începerea cu
vîntării lui N. S. Hrușciov 
agenția Reuter și-a întrerupt 
emisiunile obișnuite și a în
ceput . să transmită „fulger" 
ideile principale din cuvînta
rea șefului guvernului sovie
tic. După aceea agenția a 
transmis o expunere amănun
țită a cuvîntării. Stațiile de 
radio și televiziune engleze 
au informat, de asemenea de 
urgență despre această cuvîn
tare a lui N. S. Hrușciov.

VIENA 8 (Agerpres). — Toa
te ziarele vieneze publică la 
loc de frunte Știri despre cu
vîntarea rostită de șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hruș
ciov, la posturile de radio și 
televiziune sovietice.

Oficiosul guvernamental — 
„Wienner Zeitung" — publică 
o scurtă expunere a cuvîntării 
în prima pagină sub titlul 
„Hrușciov propune : să ducem 
tratative. “ 
îndeamnă 
tale să ia loc în mod cinstit 
la masa tratativelor. Atmos
fera trebuie curățită de psiho
za războinică. El insistă asu
pra încheierii Tratatului de 
pace cu Germania".

Ziarul „Volksstimme" rele
vă îndemnul adresat de N. S. 
Hrușciov puterilor occidentale 
-■ „să luăm loc în mod cinstit 
în jurul mesei rotunde a tra
tativelor, să nu creăm psihoza 
războinică".

Premierul sovietic 
puterile occiden-

Oamenii sovietici sprijină 
cu căldură 

lui N. S.
cuvîntarea 
Hrușciov

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Imediat ce 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic și-a încheiat cuvîn- 
tarea la posturile de radio și 
televiziune, muncitorii, ingine
rii, tehnicienii și funcționarii 
unei uzine din Moscova care 
lucrează pentru apărare, s-au 
întrunit într-un miting într-o 
secție a uzinei.

în cuvântările lor, vorbitorii 
au sprijinit cu căldură cuvân
tarea lui N. S. Hrușciov.

Aprobăm hotărîrea guvernu
lui nostru ca, în cazul refuzu
lui S.U.A., Angliei și Franței 
de a semna tratatul de pace cu 
cele două state germane, tra
tatul de pace să fie semnat cu 
Republica Democrată Ger
mană, a declarat de la tribuna 
mitingului strungarul F. La- 
vrenov, fruntaș al muncii co
muniste.

Ca răspuns la uneltirile duș
manilor păcii, în scopul spori
rii și mai mari a puterii de 
parare a patriei noastre, 
spune în rezoluția adoptată

a- 
se 
la

miting, cerem guvernului nos
tru să ne permită să trecem la 
ziua de lucru de opt ore și 
chemăm colectivele întreprin
derilor care lucrează pentru 
apărare să sprijine propunerea 
noastră. Participanții la miting 
au asigurat C. C. al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic că ei vor în
deplini cu cinste orice sarcini 
și vor întîmpina cu noi succese 
în muncă Congresul al XXII- 
lea al partidului.

în seara zilei de 7 august 
au avut loc mitinguri similare 
la întreprinderile care lucrează 
pentru apărare din regiunile 
Leningrad, Kiev, Sverdlovsk, 
Novosibirsk și alte regiuni,

Pretutindeni, în cadrul mi
tingurilor, lucrătorii de la în
treprinderile care lucrează 
pentru apărare cer guvernului 
sovietic să le permită ca în in
teresele întăririi continue a 
puterii de apărare a U.R.S.S. 
să mărească ziua de lucru și 
să lucreze câte opt ore pe zi în 
loc de șapte ore.

Un îndemn 
la destinderea încordării

BONN 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cercurile 
politice din R.F.G. acordă o 
mare atenție cuvântării rostite 
de N. S. Hrușciov la posturile 
de radio și televiziune sovie
tice. Purtătorul de cuvânt al 
guvernului a refuzat să adop
te o poziție față de această 
cuvîntare. declarând că tre
buie să studieze în prealabil 
textul ei integral.

Ziarele vest-germane publi
că în primele pagini o expu
nere amănunțită a cuvîntării 
lui N. S. Hrușciov. în unele 
ziare această expunere este 
însoțită de comentarii. Marea 
majoritate a ziarelor relevă 
declarația Iul N. S. Hrușciov 
că U.R.S.S. este gata să ducă 
tratative pașnice cu Occiden
tul. „Cuvîntarea lui Hrușciov, 
subliniază ziarul „Neue Rhein 
Zeitung", a fost redactată în
tr-un ton conciliant și s-a în
cheiat cu o chemare adresată 
puterilor occidentale de a în
cepe tratative. Hrușciov pro
pune S.U.A., Angliei și Fran
ței să ia loc in mod cinstit 
la masa conferinței și să cau
te să contribuie Ia destinde
rea atmosferei". N. S. Hruș
ciov s-a pronunțat, de aseme
nea, împotriva ațîțării psiho
zei războinice și a chemat la 
o atitudine rezonabilă.

Referfndu-se la măsurile
ventuale pentru întărirea ca
pacității de apărare a U.R.S.S.

menționate de șeful guvernul 
lui sovietic în cuvîntarea sa, 
ziarele sânt de părere că a- 
cesta este un răspuns la inten
sificarea pregătirilor militare 
ale S.U.A. și ale aliaților lor. 
Ziarul „Neue Rhein Zeitung" 
scrie că asemenea măsuri 
„sînt firești atît timp cit gi- 
ganții acestei lumi stau înar
mați și plini de neîncredere 
unul față de altul".

în unele comentarii se sub
liniază că este de mult timpul 
să se înceapă tratative directe 
cu Uniunea Sovietică în pro
blema germană.

PARIS 8 Corespondentul A- 
gerpres transmite : In comen
tariile lor pe marginea dis
cursului rostit în seara de 7 
august de președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, ziarele fran
ceze scot în evidență chemarea 
adresată guvernelor occiden
tale la tratativele internațio
nale pentru rezolvarea proble
melor internaționale litigioase.

Chiar și ziarele care exprimă 
punctele de vedere ale cercuri
lor interesate în menținerea 
încordării internaționale și 
a cursei înarmărilor subliniază 
că președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. lasă des
chisă larg ușa tratativelor. 
„N. S. Hrușciov propune șefi
lor guvernelor Statelor Unite, 
Angliei și Franței, să ia loc în 
mod cinstit în jurul mesei tra
tativelor — scrie ziarul „Le Pa
risian Libere". — Aceasta în
seamnă că președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
dorește să se ajungă la convo
carea unei conferințe interna
ționale la nivel înalt".

Această invitație la tratative 
în vederea înlăturării psihozei 
războiului este subliniată și în 
comentariile ziarelor „Paris 
Jour“ și „Combat". „N.S. Hruș
ciov îi invită pe cei trei șefi 
de guverne occidentali la tra
tative" — este titlul mare pe 
mai multe coloane pe prima 
pagină a ziarului „Combat", 
„în capitalele occidentale toți 
vor fi impresionați de insis
tența cu care premierul sovie
tic și-a exprimat voința de a 
duce tratative" - subliniază 
ziarul.

„Adresîndu-se Occidentului 
- scrie în editorialul său zia
rul „Liberation" - președin
tele Consiliului de Miniștri so
vietic a folosit limbajul înțe
legerii și al păcii. Este evident 
că el caută să salveze șansele 
care mai există încă de rezol
vare bilaterală, și nu unilate
rală, a problemei Berlinului 
occidental". Ziarul cere guver
nelor occidentale să accepte a- 
ceastă chemare la tratative și 
atrage atenția asupra mane
vrelor și mașinațiilor cercuri
lor imperialiste din Occident, 
care se străduiesc să impună 
continuarea cursei înarmărilor 
și sabotarea tratativelor.

Conferința de la Geneva 
în problema laofiană

e-

Răspunsul nostru: țesături de calitate”fi
(Urmare din pag. l-a)

GENEVA 8 (Agerpres). - La 
Geneva își continuă lucrările 
Conferința internațională pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene. în ședința din 7 au
gust a fost discutat punctul 13 
din lista de probleme privi
toare la declarația despre neu
tralitatea Laosului, Aoest 
punct, introdus în listă la in
sistența delegației Vietnamu
lui de sud, pune accentul pe 
interzicerea de a se folosi teri
toriul și resursele Laosului 
„pentru o agresiune directă 
sau indirectă împotriva altor 
țări sau pentru amestecul în 
treburile interne ale altor 
țări".

O serie de participant! la 
actuala conferință și-au expus 
deja punctul de vedere față 
de această propunere a Viet-

namului de sud, subliniind că 
în spatele ei se ascunde încer
carea de a atenta la suverani
tatea Laosului și de a se a- 
mesteca în treburile lui inter
ne. Reprezentantul guvernului 
Laosului, Quinim Folsena, s-a 
pronunțat împotriva include
rii în viitoarea declarație des
pre neutralitatea Laosului a 
pretențiilor sud-vietnameze.

întrucît în legătură cu punc
tul 13 din listă s-au ivit diver
gențe, participanții la confe
rință au hotărît să amine pro
vizoriu examinarea acestui 
punct.

tor și le-au luat pentru a 
spori contribuția la îndepli
nirea sarcinilor economice în 
cinstea zilei de 23 August și 
în perioada care urmează, 
pînă la sfîrșitul anului.

— Noi sîntem cu toate foar
te tinere — spunea responsa
bila de brigadă V. Georgeta. în 
fabrică ne-am calificat, fa
brica ne-a asigurat locul de 
muncă, ne-a asigurat condiții 
deosebite, primim un salariu 
bun. Știm că toate acestea le 
datorăm partidului. Și — iată 
că, recent, partidul și guver
nul au hotărît să ne sporeas
că și mai mult condițiile de 
trai prin mărirea salariilor 
cu 10 la sută, ca și printr-o 
nouă reducere a prețurilor. 
Viața noastră devine astfel și 
mai îmbelșugată. De aceea, 
discutând în brigadă pe mar
ginea recentei Hotărîri a C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri, noi, toate fetele am 
hotărît să răspundem partidu
lui cu rezultate dintre cele 
mai bune : nici un metru de 
țesătură defectă ! Acesta este 
angajamentul nostru.

într-o încăpere alăturată 
am găsit colectivul de creație 
al fabricii lucrînd din plin la 
elaborarea unor noi modele 
de imprimeuri și țesături e- 
lectroplușate.

— Curînd vom trimite pe 
piață noi asemenea modele — 
spunea maistrul Emil Trușcă. 
Aproape 20 de noi modele de 
imprimeuri și aproape 20 de 
noi modele de țesături elec- 
troplușate din fire de relon 
de la Săvinești au și fost puse 
în lucru. Sînt modele noi de 
țesături fine pentru rochi- 

contfec- 
de cele 
ele se 
colorit 

realizate

țe, bluze, pentru 
ții de copii- Față 
existente pe piață 
remarcă printr-un 
mult mai armonios, 
prin combinații de culori pas
telate sau colorate într-o sin
gură nuanță vie. O parte din
tre ele vor fi în magazine 
pînă la 23 August, altele mai 
tîrziu. Vreți să le vedeți ?

Și, maistrul Trușcă s-a în
tors cu brațele încărcate de 
țesături: diafane, multicolore, 
de calitate ireproșabilă.

— E răspunsul nostru pen
tru grija pe care ne-o acordă 
partidul !

Ilustrate din excursie
(Urmare din pag. l-a)

școlii a trimis o ilustrată din 
Borzești, părinților săi. Dar 
pe adresa gospodăriei colec
tive, pentru ca astfel să fie 
citită și de alți colectiviști.

Și tot astfel, au trimis ilu
strate, pe adresa școlii, profe
sorilor, colegilor, Rodica Viț- 
cu, Ion Costrășuc, Elena Borș, 
Radu Cezar, Jenița Spiridon.

Din Galați: „Ilustrata acea
sta am cumpărat-o dintr-un 
Galați nou, din centrul recon
struit, plin de blocuri înalte, 
moderne. Ieri, excavatoristul

Nicolae Afteț — scria ziarul 
local „Viață nouă" a scos pri
ma cupă de pămînt din locul 
unde se va ridica marele 
Combinat siderurgic. E fru
mos Galațiul 
frumos va fi 
Vom căuta 
mereu’’.

Ilustrate,
Tușnad, din Onești, din Brăi
la, din Argeș, din Bixad, 
scrise de elevii bîrlădeni sub 
impresia 
văzute, la 
cunoștințe dobîndite. Un al
bum masiv, emoționant.

de azi, dar mai 
peste cinci ani.

să-l vizităm

ilustrate... Din

atîtor frumuseți 
îndemnul atîtor

Cu prilejul comemorării 
16 ani de Ia bombardamen
tul atomic al Hiroșimei

Demonstrație 
în Anglia împotriva 

isteriei războinice
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Opinia publică din Anglia a 
comemorat împlinirea a 16 
ani de la bombardamentul a- 
tomic de la Hiroșima. Cîteva 
mii de londonezi, în frunte cu 
cunoscutul activist pe tărim 
obștesc Bertrand Russell, s-au 
întrunit pentru a cinsti me
moria locuitorilor orașului 
japonez Hiroșima care au pie
rit la 6 august 1945 uciși de 
o bombă atomică americană.

După întrunire demonstran
ții au plecat în Hyde Park, 
unde urma să se țină un mi
ting. Imediat însă după înce
perea mitingului un grup de 
polițiști s-au repezit la Bert
rand Russell și i-au smuls 
microfonul interzicând, mitin
gul.

La un mare miting care a 
avut loc după aceea în piața 
Trafalgar, demonstranții au 
protestat cu hotărâre împotri
va isteriei războinice ațîțată 
de puterile occidentale în le
gătură cu problema Berlinu
lui occidental. La miting au 
luat cuvîntul, printre alții, 
Bertrand Russell, preotul 
Michael Scott și deputatul la
burist Warby. Ei au subliniat 
necesitatea intensificării lup
tei pentru interzicerea armei 
nucleare, pentru lichidarea 
bazelor străine aflate pe teri
toriul Angliei și promovarea 
unei politici bazate pe rezol
varea pe calea tratativelor 
pașnice a tuturor problemelor 
internaționale litigioase.

Demonstrații similare au 
avut loc și în alte localități 
din Anglia.

a

acest an. Lumea 
uluita de adml- 
atrălucitel vlc-to- 
Aceasta a fost

Mihai Beniuc

Suto Andrâs
Desen de OCTAV ILIESCU

Victoria lui Gherman Stepa-1 
novici Titov înscrie numele o- 
mulul sovietic ca biruitor al 
spațiului cosmic pentru a 
doua oară în 
întreagă este 
rație in fața 
iii sovietice,
posibil numai in țara in care 
de curind s-a elaborat pro
iectul de Program al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice pentru al XXII-lea Con
gres, și acesta este și marele 
bine pentru întreaga omenire, 
constituind nu numai chezășia 
progresului ci și a păcii pe 
planeta noastră.

Acad. prof.
Miron Nîcolescu
O victorie categorică, o ve

rigă de mare preț la lanțul 
unor succese științifice cople
șitoare — iată caracteristica 
zborului de lungă durată al 
Iul Titov.

„Vostok-2“ este rezultanta 
unor excepționale realizări ale 
științei sovietice nu numai în 
domeniul cosmonauticii ci al 
tuturor ramurilor științei înce
pând de la matematică și flzl- 
că, pînă la metalurgie și 
chimie.

Zborul Iul Titov șl apoi ate
rizarea navei, demonstrează 
o precizie științifică de neima
ginat. Avansul sovieticilor în 
știința contemporană este din 
ce In ce mai mare.

Toată admirația noastră 
constructorilor comunismului, 
toate felicitările noastre ce
lei mal înaintate științe.

Maiorul Titov a aterizat cu 
succes în timpul dinainte sta
bilit și la locul dinainte stabi
lit. Nici o clipă nu ne-am în
doit de izbînda misiunii lui cu
tezătoare. Pe el însuși nu l-am 
cunoscut pînă acum. Dar cu
noșteam — acum întreaga 
lume cunoaștem — acea orîn- 
duire socială care trecînd la 
construirea comunismului a în
făptuit și această măreață că
lătorie în Cosmos. Abia zilele 
trecute am citit grandiosul 
proiect al Programului Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, care prin ideile sale 
uriașe, prin siguranța cu care 
stabilește căile viitorului, des
chide perspective mărețe în 
fața poporului sovietic șl a în
tregii omeniri progresiste. Că
lătoria de proporții cosmice 
printre aștri — perspectivele 
de gigantice proporții aici, pe 
pămînt, îa scopul fericirii ome
nești — iată ce înfăptuiește 
comunismul.

Aceasta o adeverește acum 
fapta de eroism a maiorului 
Tltov și despre aceasta ne 
convinge proiectul Programu
lui Partidului Comunist ai Uni
unii Sovietice.

Sîntem mândri 
acestei mărețe 
liste, că sîntem
activi ai acestui sistem mon
dial care ridică omul la ase
menea înălțimi.

că aparținem 
familii soda- 

constructori

U.R.S.S. deține superioritatea
WASHINGTON 8 (Ager

pres). — Strălucitul succes al 
zborului efectuat de nava 
„Vostok-2“ a prilejuit nume
roase comentarii și declarații 
din partea oamenilor politici 
americani. Corespondentul 
din Washington al agenției 
France Presse relatează că 
„cercurile din capitala S.U.A. 
consideră că Uniunea Sovieti
că a realizat un nou pas uriaș 
spre cucerirea spațiului cos-

mic, în timp ce America nu 
se află decit în pragul acestor 
realizări".

O idee asemănătoare a fost 
formulată de senatorul Ric
hard B. Russell, președintele 
Comisiei pentru serviciile ar
mate ale Senatului. John 
Stennis, a considerat că zbo
rul „reprezintă o nouă dovadă 
că sovieticii dețin superiorita
tea în lansarea de rachete".

La locul

aterizare

Sincera noastră bucurie
Prin telefon de la trimisul nostru

Astăzi ne aflam la Acade
mia de Științe a Republicii 
Sovietice Socialiste Tadjice 
cînd radioul ne-a adus știrea 
excepționalului succes cosmic 
al maiorului Titov. A fost un 
moment de extraordinar entu
ziasm. Bătrînul savant care 
ne vorbea s-a întrerupt spre 
a citi comunicarea primită 
despre lansarea navei satelit 
„Vostok-2“. Tinerii 
panți la Forum care vizitează 
această Republică Sovietică 
din Asia Centrală s-au ridi
cat imediat în picioare și au 
aplaudat pe oamenii de știin
ță sovietici atlați în sală. 
Membrii 
lui din 
exprimat

paitici-

delegației tineretu- 
R.P. Romînă au 

și ei calde felici-

țări oamenilor de știință so
vietici. Tovarășul Octavian 
Nistor, membru supleant al 
Biroului Comitetului Cen
tral al U. T. M. a vorbit 
la postul do televiziune 
din Stalinabad felicitînd pe 
oamenii sovietici cu ocazia 
acestui important succes. De 
asemenea membrii delegației 
tineretului din R.P. Romînă au 
transmis și au exprimat sin
cera lor bucurie și a tineretu
lui din țara noastră față de 
noua realizare istorică a oa
menilor de știință sovietici și 
au transmis felicitări maioru
lui cosmonaut Titov.

E. OBREA
Stalinabad, august 1961

REGIUNEA DE ATERIZARE 8 
(Agerpres). — A. Romanov, cores
pondentul special al agenfiei 
TASS, transmite :

Așteptam cu nerăbdare știrea 
aterizării lui Gherman Titov. 
Timpul trecea încet. Părea că stă 
pe loc. Și deodată :

— A aterizat I
In aceeași clipă ziariști, foto

reporteri, operatori cinematogra-. 
fici au porni) în goană spre a- 
vion. Peste puțin timp ne aflam 
toți în punctul de aterizare a pi
lotului navei „Vostok-2“. ~ 
cum era de așteptat, nu 
fost primii.

Avionul nostru părea 
insuliță în mijlocul mării 
meni. Și cînd automobilul 
care se afla Gherman Titov și cei 
care îl înfîmpinaseră s-a apropiat 
de această mare, ea a vuit prin 
miile

După 
noi am

o mică 
de oa- 

în

da glasuri :
Slavă lui Gherman Titov I 
Gherman I
glas de bas a acoperit ura-

din nou de lucru
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite: Ziariștii so

vietici s-au întîlnit cu cel de-al doilea cosmonaut sovietic, 
Gherman Titov, la casa în care acesta se odihnește după zbo- 

î.. V:: .... La întîlnire a participat și Iuri Gagarin.rul în Cosmos.

dirijarea ma- 
cosmice, potri- 

10,

Am preluat 
nuală a navei 
vit programului, Ia ora 
a declarat ziariștilor Gherman 
Titov- Mi-a fost ușor să diri
jez nava. Ea putea fi orienta
tă in orice direcție și înspre 
locul de aterizare. Aflîndu-mă 
la comanda navei, m-am sim
țit un adevărat pilot- Titov a 
declarat totodată, că prima 
impresie de pe urma comenzii 
manuale este foarte bună.

Mă simt admirabil, a ară
tat în continuare pilotul cos
monaut- M-am odihnit bine și 
sînt gata să mă apuc din nou 
de lucru- El a subliniat că în 
cele peste 25 de ore de zbor 
pe bordul navei „Vostok-2“ 
poate spume că a trăit 17 zile 
și 17 nopți.

Cosmonautul trebuie în pri
mul rînd să aibă cunoștințe 
de astronomie, geofizică, me
canică cerească și clasică, a 
spus Gherman Titov răspun
zând la una din întrebări.

Titov a subliniat că fiecare 
etapă de zbor, lansarea, starea 
de imponderabilitate și ateri
zarea au dificultățile lor. Fie
care dintre aceste etape își 
are specificul și necesită din 
partea cosmonautului cunoș
tințe precise.

Starea de imponderabilitate 
nu diminuează capacitatea de 
muncă a omului- Mi-a fost 
dat să fiu „imponderabil" un 
timp mai îndelungat, însă. în
deplinind cu succes toate

sarcinile zborului, pot trage o 
singură concluzie : imponde
rabilitatea nu-1 împiedică pe 
cosmonaut să-și desfășoare 
activitatea.

Pe bordul navei cosmice 
imponderabilitatea nu a pro
vocat nici un fel de perturbări, 
a comunicat Titov. In general 
vorbind — a adăugat el — în 
Cosmos nu se petrec nici un 
fel de schimbări brusce-

€6

Ceea ce mi-a fost dat să 
simt în cursul zborului cosmic, 
a declarat el, coincide întru- 
totul cu impresiile pe care mi 
le-a relatat tovarășul meu, 
Iuri Gagarin. Concluzia prin
cipală care se desprinde din 
zborurile noastre o constituie 
în urma cunoașterii concrete 
a imponderabilității — con
vingerea că ea nu te împiedi
că nici să trăiești, nici să lu
crezi-

Gherman Titov a comunicat 
că în timpul zborului a cap
tat emisiunile multor posturi 
de radio din lume. El a ascul-

A

întâlnirea ziariștilor sovietici
cu G. S. Titov

In timpul zborului am dor
mit potrivit programului și 
chiar puțin mai mult decit 
trebuia. Aceasta s-a întimplat 
din vina mea. Somnul a fost 
bun, așa că după aterizare 
am mai dormit încă o oră și 
jumătate și mă simt admira
bil, ca in orice zi obișnuită-

Gherman Titov a comuni
cat că în cursul zborului a vă
zut de două ori Luna. Ea a- 
rată la fel ca și atunci cînd 
este privită de pe Pămînt, a 
spus el.

Stelele văzute de pe navă, 
a declarat Titov, par mai lu
minoase decit atunci cînd sînt 
văzute de pe Pămînt, iar Soa
rele este foarte strălucitor — 
nu-1 poți privi.

tat printre altele comunicatul 
agenției TASS cu privire Ia 
zbor. Am prins de multe ori 
Moscova, a declarat el.

Răspunzând la întrebarea — 
a auzit el mesajele de salut 
transmise de pe Pămînt, Ti
tov a declarat:

în cursul celei de-a doua 
perioade de revoluție am ra
portat Comitetului Central al 
Partidului Comunist despre 
modul în care se desfășoară 
zborul. Am primit telegrame 
din partea lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, apoi din 
partea lui Iuri Gagarin și a 
tovarășilor mei. Telegrama lui 
Nikita Sergheevici m-a emo
ționat pînă la lacrimi. I-am 
răspuns imediat. I-am spus 
tot ce am avut pe suflet.

Nu 
visat 
fiu pilot, însă voi spune totuși 
că, într-adevăr, din copilărie 
am îndrăgit tehnica — a de
clarat Gherman Titov. La 
început mi-am însușit specia
litatea de șofer. Apoi, când 
mi s-a oferit posibilitatea să 
devin pilot, m-am dus fără să 
ezit la școala de aviație. Iar 
cînd s-a pus problema să mă 
pregătesc pentru zborurile 
cosmice, m-am apucat de a- 
ceasta cu mare bucurie.

Gherman Titov a spus : Am 
fost primit în rîndurile Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice- Vreau să mulțu
mesc Comitetului Central 
pentru aceasta și să dau asi
gurări că nu-mi voi cruța for
țele pentru a munci așa cum 
trebuie să muncească un co
munist.

Gherman Titov a mulțumit 
creatorilor navei „Vostok-2“ 
pentru ajutorul lor prietenesc 
și tovărășesc. El a declarat că 
constructorii acestei nave sînt 
oameni nu numai foarte ta- 
lentați, ci și extrem de prie
tenoși. Cu toate că erau foar
te ocupați, ei au găsit întot
deauna timp pentru a sta de 
vorbă cu mine și a mă ajuta 
să mă descurc în problemele 
care nu-mi erau pe deplin cla
re, a subliniat Gherman Titov.

Răspunzînd la una din în
trebări, cel de-al doilea cos
monaut a spus, printre altele, 
că îi place foarte mult mu
zica. Compozitorii lui prefe
rați sînt Gllnka și Ceaikovski. 
îi place mai ales opera ..Rus
lan și Ludmila" de Glinka.

vreau să afirm că am 
chiar din copilărie să

Ura,
Un , 

lele entuziaste, răsunînd deasupra 
mulțimii:

— Gherman Tlfov, spune-ne 
cîfeva cuvinte.

Auzind această rugăminte cos
monautul s-a ridicat pe scara a- 
vionului, și a adresat un zîmbef 
larg celor veniți să-l înfîmpine.

— Nici nu știu ce să vă spun. 
Despre zbor știți totul de la ra
dio, Apoi, după o pauză, a adău
gat : Zborul s-a desfășurat în 
condiții bune. Mă simt excelent. 
Vă mulțumesc pentru primirea 
cordială.

Deasupra 
nou valul 
s-au dat la 
mite avionului să 
acest moment apăru un fînăr care 
alerga gîfîind 
nului și începu să 
să I se dea voie 
cosmonaut.

— Am alergat 
argumenta el, și am întîrziat. Nu 
l-am văzut cînd a vorbit. Vă rog 
mult, dați-mi voie.

Și i s-a dat voie, 
merov, comsomolist, 
o întreprindere din 
intrat în avion, a sfrîns cu putere 
mina lui Gherman Titov, apoi 
emoționat, și din acest motiv nu 
prea cursiv, i-a spus :

— Vă felicit pentru succes. Gro
zav au mers toate I Sînt mîndru 
de dv., ca comunist. Și eu vreau 
să devin comunist, l-a mai sfrîns 
o dată mîna lui Titov și, cu un 
aer satisfăcut, a ieșit.

In locul lui au apărut două fe
tițe timide de cile opt ani care 
i-au oferi) cosmonautului două 
buchete uriașe de flori. Ele tă
ceau timide. Gherman Titov le-a 
mulțumit, le-a mîngîiat pe cap și 
ele pline de bucurie au ieșit din 
avion.

Avionul a decolat.
Gherman Titov, ajutat de prie

teni — viitori cosmonauți — și de 
medic și-a desbrăcat costumul 
de scafandru și a îmbrăcat unifor
ma militară ușoară cu care este 
obișnuit. Are o stare de spirit 
excelentă, este vioi, plin de curaj.

Nici nu este de mirare. El a 
îndeplinit cu calificativul „Excep
țional" sarcina trasată de partid I

mulțimii a răsunat din 
aplauzelor. Oamenii 

o parte pentru a per- 
decoleze. In

spre scara avio- 
roage insistent 
să-l salute pe

cinci kilometri,

Era A. Gu- 
muncifor la 

regiune. A
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