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Importante economii 
de piele

In cursul lunii iulie, colectivul 
de muncă de la fabrica „Ardelea
na" din Alba lulia a dobindit în 
întrecerea socialistă rezultate deo
sebite. Pe lingă realizarea sarcini
lor de plan la toate sortimentele, 
aici au fost dobîndite succese în
semnate și în reducerea consumurilor 
specifice de piele. Astfel, în cursul 
lunii iulie, secția 
economisit 10.736 
zon, din care se 
peste 300 perechi 
tești. La secția de

de croit fețe a 
dm.p. piele bi~ 
pot confecționa 
bocanci bărbă- 
ștanță economia 

de’ talpă se ridică la aproape 70 kg.
In fruntea luptei 

stă comunista Ana 
a.^economisit 2.305 
ademenea rezultate 
obținut și croitorii

pentru economii 
Moldovan, care 
dm.p. piele. De 

frumoase au 
fruntași Marin 

An'gelescu, Ana Avram și Elena La- 
zăr, care au economisit între 1.000 
și 1.550 dm.p. piele fiecare .

IN CLIȘEU: Construcția noilor clase de școală din satul Oiejdea.

Adunarea activului din domeniul 
agriculturii al Comitetului raional P. M. R 

Zilele trecute a avut loc în ora
șul nostru adunarea activului din 
domeniul agriculturii al Comitetu
lui raional P.M.R. Alba. La adu
nare au participat tovarășul Aurel 
Bulgărea, secretar al Comitetului 
regional de partid, membri ai Co
mitetului raional de partid, mem
bri ai comitetului executiv al sfa
tului popular raional, secretari ai 
comitetelor comunale de partid, pre
ședinți ai sfaturilor populare co
munale, directori și organizatori de 
partid din G.A.S. și S.M.T., pre
ședinți ai gospodăriilor colective și 
specialiști din agricultură, activiști 
de partid, de stat și ai organizații
lor de masă.

In cadrul adunării activului, to
varășul Ștefan Boureanu, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid, a prezentat o amplă expu
nere în care s-a analizat — în lu
mina Raportului tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — modul în 
care organizațiile de partid din ra-

--------------------------------

Sărbătorirea Zilei minerului
La Zlatna, Haneș, Altnaș ca și în celelalte sectoare ale Exploatării 

Miniere „Gh. Doja“ din Zlatna au avut loc sîmbătă însuflețite adu
nări festive închinate Zilei minerului. La ședința festivă ce a avut 
loc în după-atniaza zilei de 5 august la Zlatna au participat un 
mare număr de mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni de la sectoare
le întreprinderii.

A luat cuvîntul cu acest prilej tovarășul Vasile Farcaș, secretar al 
Comitetului raional de partid Alba, care a arătat succesele pe care mi
nerii de aici le-au obținut sub conducerea organizațiilor de partid.

Duminică, la sectoare, au fost organizate frumoase serbări cîmpe- 
nești, unde și-au dat concursul formațiile culturale ale sectoarelor.

Realizări la 1.1. V. „floria”
In cadrul întrecerii, colectivul 

secției a Il-a lăcătușerie, condus 
de comunistul Corlaciu Ioan, a ob
ținut rezultatele cele mai frumoa
se, îndeplinindu-și sarcina de plan 
în proporție de 136 la sută. Prin
tre muncitorii fruntași de aici 
numără tov. Muntean Viorel, 
Arpad și alții.

In toate secțiile întreprinderii 
„Horia“ din orașul nostru bătălia 
pentru îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecere se desfășoară 
cu multă însuflețire. In cursul lunii 
iulie sarcina de plan la activitatea 
industrială a fost 
proporție de 108,74 
treaga întreprindere 
la producția marfă 
cu 9,52 la sută.

Rezultatele obținute în luna iulie 
de colectivul de muncă de la Ate
lierul central de reparații „Ardea
lul" ..................................................
îmbucurătoare ca și 
în lunile precedente.

Planul producției 
pildă, a fost depășit 
sută, cel al producției marfă 
peste 36 la sută, productivitatea 
muncii a crescut în luna trecută cu 

ion au dus la îndeplinire hotărîrile 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
pi ivind construirea socialismului la 
sate și dezvoltarea agriculturii. 
Pe marginea expunerii au luat cu- 
vîntul la discuții numeroși partici
pant! la adunare, care au împărtă
șit experiența pozitivă din munca 
unor organizații de partid, au cri
ticat anumite lipsuri și au făcut 
propuneri prețioase de viitor.

Adunarea a adoptat un plan de 
măsuri privind îmbunătățirea des
fășurării de către organizațiile de 
partid a muncii politice și educa
tive în rîndul țăranilor muncitori 
pentru a-i atrage pe aceștia să in
tre în gospodăriile colective. De a- 
semenea, planul prevede o serie de 
măsuri privind sarcinile organiza
țiilor de partid pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a Q.A.C.

In încheierea lucrărilor adunării 
a luat cuvîntul tovarășul Aurel Bul
gărea, secretar al Comitetului 
gional de pârtiei Hunedoara.

re-

15,14 la sută, iar economiile 
zate în aceeași perioadă se 
la peste 67.000 lei.

La obținerea acestor frumoase re
zultate un aport mare și-au adus 
mecanicii Petrașcu Nicolae, Beli- 
găr Simion, Dreghici Ion, frezorul 
Bucur Ion, strungarii Uivari Nico
lae, Fechete Nicolae și alții.

împart rodul 
muncii înfrățite
Pe ogoarele înfrățite ale colecti

viștilor romîni și sași din Berghin 
rodul recoltei de grîu a fost în a- 
cest an bogat. îngrijit așa cum cere 
agrotehnica, grîul a dat la hectar 
cu 300 kg mai mult de cît era pla
nificat.

Zilele trecute, în gospodăria co
lectivă de aici a fost sărbătoare. 
După ce mai întîi și-au achitat o- 
bligațiile față de S.M.T. și au pre
dat grîul contractat, ei au împărțit 
avansul de 40 la sută. Tot odată 
s-au repartizat colectiviștilor și 
bani în contul zilelor-muncă. Și 
munca lor harnică a fost din plin 
răsplătită. Colectivistul Dobran 
loan împreună cu familia a primit 
pentru cele 711 zile-muncă, ca a- 
vans, 2.133 kg grîu și peste 2.300 
lei. Cantități mari de cereale și su
me frumoase de bani au primit și 
colectiviștii Kast loan, Ursu Si- 
mipn și alții.

r"

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne în Gruzia

președin- 
Suprem

TBILISI. De la trimișii speciali 
Agerpres C. Răducanu și Al. Cîm- 
peami.

La 8 august, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a vizitat tînărul 
centru industrial al Gruziei, ora
șul Rustavi. Oaspeții au fost înso
țiți de V. P. Mjavanadze, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C. C. al P. C. din 
Gruzia, G. S. Dzoțenidze, 
lele Prezidiului Sovietului 
al R.S.S. Gruzine, G. D. Djavahiș- 
vili, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Gruzine, A. L. Or
lov, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., I. K. Je- 
galin, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Populară Romînă și de alte 
persoane oficiale.

Convoiul de mașini a străbătut 
un drum de 22 km. trecînd prin pei
saje pitorești, cu coline prelungi. 
Orașul Rustavi este situat pe am
bele maluri ale rîului Kura. In Gru
zia el este considerat ca un oraș 
renăscut. Viața locuitorilor din Rus
tavi este strîns legată de marele 
combinat metalurgic care s-a ridi-

Nava cosmică sovietică „Vostok-2“ 
a revenit cu bine pe Pămlnt

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
NAVA COSMICA SATELIT SOVIETICA „VOSTOK-2" PILOTATĂ 

DE COSMONAUTUL MAIORUL GHERMAN STEPANOVICI TITOV 
A EFECTUAT PESTE 17 REVOLUȚII IN JURUL PAMINTULUI IN 
DECURS DE 25 DE ORE ȘI 18 MINUTE SI A PARCURS MAI BINE 
DE 700.000 KM.

IN LEGĂTURĂ CU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A PROGRAMU
LUI DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE IN CONFORMITATE CU MISIU
NEA DE ZBOR STABILITA, A FOST EFECTUATA ^ATERIZAREA 
NAVEI-SATELIT „VOSTOK-2“ IN REGIUNEA STABILITA DIN UNI
UNEA SOVIETICA, IN APROPIERE DE LOCUL ISTORIC UNDE 
A ATERIZAT NAVA-SATEL1T „VOSTOK-1", LA 12 APRILIE 
AVIND LA BORD PE PILOTUL COSMONAUT MAIORUL 
ALEXEEVIC1 GAGARIN.

TOVARĂȘUL G. S. TITOV ESTE SĂNĂTOS ȘI SE SIMTE
CELENT. ZBORUL COSMIC DE LUNGA DURATA AL COSMONAU
TULUI SOVIETIC, FARA PRECEDENT IN ISTORIA OMENIRII, A 
FOST ÎNCHEIAT CU SUCCES. REZULTATELE OBȚINUTE DES
CHID LARGI PERSPECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUA 
A ZBORURILOR COSMICE ALE OMULUI. (Amănunte în pag. 4).

1961, 
IjURI

EX-

cat odată cu orașul. Cortegiul de 
mașini se apropie de clădirea uzi
nei pe frontispiciul căreia este fi
xată o pancartă cu urarea: „Bine 
ați venit, scumpi oaspeți!"

Delegația este întîmpinată de 
Șota Tiberidze, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, Solo
mon Szaradzenidze, directorul com
binatului, de activiști de partid, in
gineri și fruntași în producție. Di
rectorul combinatului a făcut oas
peților o scurtă prezentare a aces
tei mari întreprinderi, mîndrie a 
industriei Gruziei sovietice. In pre
zent combinatul produce 1.200.000 
tone de oțel pe an. In urma intro
ducerii pe scară largă a tehnicii 
noi, combinatul își va mări în cu- 
rînd producția cu încă 600.000 tone 
oțel.

Membrii delegației au vizitat a- 
poi combinatul, începînd cu secția 
cuptoarelor Martin. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a întreți
nut cu șeful brigăzii de muncă co
munistă de la cuptorul nr. 1, Ami
ral Pantulaia. „Frumoasă muncă 
ai!“, i-a spus brigadierului tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Oaspeților li s-a explicat că, da

combinatului este i- 
secția Martin, membrii

torită folosirii metodelor înaintate 
de muncă și a perfecționării proce
sului de producție, secția cuptoare
lor Martin a produs în prima ju
mătate a acestui an cil 25.000 tone 
oțel peste plan. Toate cele opt cup
toare din secție au atins deja ni
velul productivității muncii plani
ficat pentru sfîrșitul planului septe- 
nal.

Teritoriul 
mens. Din 
delegației s-au îndreptat spre clă
direa secției laminorului. Oaspeții 
au urcat la pupitrul de comandă de 
unde au privit panorama șecției gi
gant în care zgomotul macaralelor 
se amestecă cu „vocea" de bas a 

; rolelor laminorului, peste care stră
bat cu iuțeală lingouri incandescen
te de cîte 6 tone. Automatizarea a 
înlocuit aici munca a numeroși oa
meni.

Și mai impresionant din acest 
punct de vedere este laminorul de 
țevi „400“. Laminorul este „fratele 
mai mare” al celui instalat la Ro
man. De altfel între colectivele ce
lor două mari întreprinderi din Ro- 
mînia și Gruzia s-au statornicit re
lații de strînsă prietenie.



G.A.C. „Mihălțana* — Mihalț
[ Așa cum se subliniază în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe / 
S Gheorghiu-Dej la Plenara C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.c., ?
< de la cel de-al l!I-lea Congres al partidului și pînă în zilele de S
S față, s-au înregistrat rezultate îmbucurătoare în munca desfășurată ?
? de partid pe frontul construcției socialiste la sate. \
< De la înființarea gospodăriei colective „Mihălțana" din Mihalț, > 
' deși au trecut doar doi ani, muncind cu hărnicie, sub îndrumarea (

permanentă a organizației de partid, colectiviștii au obținut rezultate i 
de seamă pe calea dezvoltării și întăririi economice a gospodăriei lor j 
colective. (

In pagina de față dăm cîteva aspecte din viața nouă, rezultatele și ) 
năzuințele colectiviștilor din Mihalț. ?

Colectiva mi-a adus adevărata fericire

co- 
în- 
am 
co-

Astăzi pot să spun și eu cu ini
ma deschisă că trăiesc o adevărată 
viață de om. Această viață nouă, 
fericită ni-o făurim noi țăranii 
lectiviști din Mihalț, care la 
demnul partidului nostru drag 
creat în anul 1959 gospodăria
lectivă „Mihălțana", ce cuprinde 
sute de familii și peste 1.500 ha 
teren.

Dacă pe vremea burghezo-moșie- 
rimii nu am putut alunga lipsurile 
și sărăcia care se țineau scai de 
mine, cu toate că am slugărit ani 
de zile și am muncit pe spetite la 
unul și la altul pentru nimica toa
tă, pentru că pămîntul ce-1 pose
dam era puțin, doar 87 ari, de cînd 
sînt colectivist viața mea, ca de 
altfel a tuturor colectiviștilor s-a 
schimbat, munca ne e răsplătită 
cum se cuvine, iar bunăstarea a fă
cut casă bună cp noi.

Anul trecut, de pildă, eu împreu
nă cu soția am efectuat, muncind 
cu sîrg în gospodărie, 428 zile- 
muncă. Cu ocazia împărțirii produ
selor la membri, am primit următoa
rele produse: grîu 1.369 kg, po
rumb 7.276 kg, cartofi 1.072 kg,

zahăr 85 kg, fîn 856 kg, coceni 
4.280- kg și alte produse, precum 
și 2.311 lei. Din veniturile reali
zate am reușit să-mi construiesc o 
casă nouă compusă din trei came
re, bucătărie, în care am lumină e- 
lectrică, mi-am cumpărat un apa
rat de radio cu 1.700 lei și mobilă 
frumoasă cu 6.000 lei etc.

Asemenea mie, viață nouă ferici
tă au azi colectiviștii Breazu Mi- 
hăilă lui Qlodeanu, Ponoran Mihăi- 
lă, Comșa Mihăilă și mulți alți, 
care în acești ani și-au construit 
case, luminate electric,și-au cumpă
rat radio, mobilă corespunzătoare.

Această viață plină de belșug și 
bunăstare noi o datorăm partidului 
nostru drag, care ne luminează și 
conduce cu pricepere pașii spre 
viața nouă, fericită, de aceea eu, 
în semn de recunoștință, mă anga
jez să nu-mi precupețesc efortul și 
priceperea în lupta pentru întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei noastre și pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre dragi.

FLOREA NICH1FOR 
colectivist G.A.C. — Mihalț

Numai de pe laptele de la vaci contractat, gospodăria va realiza în 
acest an un venit de peste 100.000 lei.

IN CLIȘEU : O parte din vacile gospodăriei.

lor

Venituri mari din 
contractări

Punînd la baza dezvoltării
economice veniturile importante rea
lizate din valorificarea produselor 
vegetale și animaliere vîndute 
statului, colectiviștii din Mihalț 
sporesc an de an volumul produse
lor contractate.

Așa, de exemplu, de unde anul tre
cut valoarea produselor contractate 
s-a ridicat la suma de 477.000 lei, 
în acest an 
valorificarea produselor contractate 
vor trece de

Pentru a 
moașă 
tractat, în afară de 8 vagoane ce
reale, o importantă cantitate 
de alte produșe printre care: 30
tone floarea-soarelui, 100 tone 
cartofi, 15 tone semințe de trifoi, 
peste 90.000 litri lapte de vacă și 
de oaie, 235 porci ce urmează a fi 
predați la greutatea de peste 100 
kg fiecare și 11 tone carne de bo
vine.

Toate aceste venituri dau posibi
litate colectiviștilor din Mihalț să 
împartă importante sume de bani 
la zi-muncă, să repartizeze la fon
dul de bază — principalul mijloc 
de dezvoltare a sectorului zooteh
nic și de ridicare de noi construcții 
— suma de peste 300.000 lei.

veniturile realizate din

1.400.000 lei. 
realiza această 

sumă, colectiviștii au
fru-
con-

îndrumați și sprijiniți cu căldură 
părintească de partid, colectiviștii 
din Mihalț au dobîndit succese de 
seamă pe calea dezvoltării și întă
ririi gospodăriei colective.

De unde la început, în toamna 
anului 1959, cînd a luat ființă co
lectiva noastră, averea obștească 
nu trecea în total de 60.000 lei, 
astăzi, numai după doi ani de la 
înființare, avuția gospodăriei trece 
de un milion de iei. De la cele cî- 
teva capete de animale, cîte a- 
veam de început, astăzi numai bo
vine am ajuns să avem aproape 200.

Agrotehnica înaintată aplicată în 
măsură tot mai mare de colecti
viști, ne-a ajutat să smulgem pă- 
mînttilui rod tot mai mare. In anul 
trecut, la porumb, bunăoară, am 
depășit producția planificată cu 800 
kg la hectar. Spor însemnat de re
coltă am obținut și la restul cultu
rilor agricole. Dezvoltarea creșterii 
animalelor 
ții sporite 
nul trecut 
un venit
ridicăm construcții pentru animale.

Odată cu creșterea puterii eco
nomice a gospodăriei a crescut și

și obținerea unei produc - 
de cereale, ne-a dat a- 
posibilitatea să realizăm 

de 477.000 lei, să

Alunea politică-fador de seamă 
in dezvoltarea gospodăriei

Organizația de bază 
diii gospodăria noastră 
'colectivă din Milialț, care 
cuprinde un important 
număr de membri și can
didați de partid, și 
se sprijină în muncă pe 
un numeros activ fără de 
partid, acordă toată im
portanța muncii politice 
de îndrumare în sprijinul 
producției. Punînd un 
accent deosebit pe orga
nizarea și desfășurarea 
muncii politice în cadrul 
celor șapte grupe 
partid organizate pe bri- 

unitatea noastră 
rezultate bune 
ramurile de produc-

de

gâzi, 
ține 
toate 
tie.
'De 
strîngerea recoltei bogate 
de gfîu din acest an să 
se desfășoare în cele mai 
bune- condițiuni, comu
niștii din grupele de 
partid din brigăzile de 
cîmp au organizat mun
ca la arii pe două schim
buri. In felul acesta ba
tozele lucrează cu 
ga lor capacitate, 
întreruperi.

Prin contribuția 
tă a comuniștilor din gru
pa de partid din brigada 
zootehnică, s-a îmbunătă
țit simțitor munca în a- 
cest sector de producție. 
Aici se respectă acum în
tocmai programul de lu
cru, furajarea vacilor se

ob- 
în

exemplu, pentru ca

întrea- 
fără

direc-

face în mod rațional, fapt 
ce face ca producția pe 
cap de vacă furajată să 
crească lună de lună. Co
munistul Stînea Petru ca 
și ceilalți comuniști care 
lucrează aici muncesc cu 
multă tragere de inimă și 
se pot mândri cu rezulta
tele obținute în muncă.

De asemenea, măsurile 
luate, la propunerea gru
pei de partid, au contri
buit mult și la îmbunătă
țirea muncii 
porcinelor, 
repartizați 
colectiviști pricepuți și cu 
dragoste față de animale, 
ca Șerbu Roman și Silvă-» 
șan Toma.

Luminați în activitatea 
lor de prețioasele învăță
minte arătate în Raportul 
prezentat 
Gheorghe a
la plenara din- 30 iunie —■ 
1 iulie, comuniștii din or
ganizația de partid din 
gospodărie sînt hotărîți 
să întîmpine ziua de 23 
August, marea sărbătoare 
a eliberării, cu noi suc
cese în muncă pentru în
tărirea și înflorirea gos
podăriei colective, pentru 
bunăstarea și fericirea, tu
turor celor ce

CIMPEAN 
secretar org. de bază 

G.A.C.—Mihalț

în. ramura 
unde au fost 
<Zi 'îngrijitori

de tovarășul
Gheorghiu-Dej

muncesc.
IOAN

La gospodăria colectivă din Mihalț creșterea 
porcilor și a oilor se dezvoltă tot mai mult.

: •

Panou de onoare
® îngrijitorul de vaci Stînea Petru a muls de Aa 

cele 12 vaci cele are în primire, în primele 7 Juni alea
nului, o producție de 1.680 1 lapte pe cap de vacă. Aceasta 
înseamnă că producția medie realizată pînă la sfîrșitul 
anului va trece de 2.800 litri pe cap de vacă furajată, 
depășind de fiecare vacă cu 300 litri angajamentul luat 
în întrecerea cu colectiviștii din Cistei.

a In întrecerea între brigăzi, în frunte se află co
lectiviștii din brigada a V~a, condusă de șeful de 
brigadă Barna Octavian, care au executat 3 prașile la 
porumb la timpul optim și au dat colectiviștilor din bri
gada a IlI-a un prețios ajutor la transportul grîului la arie.

© Printre fruntași în muncile agricole se situează 
și tractoristul. Breazu Victor, care depășește zilnic cu 
20—30 la sută planul la arăturile de vară, executînd 
numai lucrări de bună calitate.

Pentru continua întărire a gospodăriei
Meșteri pricepuți ai recoltelor 

bogate, colectiviștii din Mihalț slnt 
în același timp și neîntrecuți cres
cători de animale. Și privind, bu
năoară, recolta bogată din acest an, 
căreia cu greu îi mai poate găsi 
loc de adăpostire, precum și nume
rosul șeptel de bovine și alte ani
male, nu e greu să te convingi că 
este așa.

— Avem o situație frumoasă în 
prezent. Cele 400 famlii, organizate 
în șapte brigăzi, lucrează peste 1,500 
hectare teren agricol. Avem aproa
pe 200 bovine, din care 90 vaci și 
vițele gestante, dispunem de o mat-

1
bunăstarea colectiviștilor. Din 
niturile realizate la zi-muncă 
lectiviștii Dărătiiuș Nicolae, Cîrnaț 
Onu, Breaz Mihăilă și-au ridicat 
case noi. Potopea Nicolae, Bendean 
Toma, Tătăhuia Mihăilă au acum 
aparate de radio, iar mulți dintre 
colectiviști și-au cumpărat mobilă 
nouă. Curtea fiecăruia e îndestu
lată de păsări, 2-3 porci, vacă de 
lapte. Fiecare colectivist se îmbra
că mai bine și trăiește mai bine.

Dar la Mihalț, noul se simte sub 
diferite forme. La școala de 7 ani 
din sat, pe tinerele vlăstare ale co
lectiviștilor îi învață lumina slovei 
25 de cadre didactice. Căminul cul
tural, cinematograful, biblioteca, 
sînt frecventate de tineri și vîrst- 
nici cu dragoste și interes.

Pentru viața nouă pe care o tră
im și înfăptuirile de seamă din sa
tul nostru, mulțumim cu căldură 
partidului și ne angajăm să mun
cim cu și mai mult elan, în lupta 
pentru obținerea de 
mari și dezvoltarea 
gospodăriei.

BEDELEAN
președinte G.A.C.

ve- 
co-

recolte tot mai 
multilaterală a

GHEORGHE
Mihalț

că de 35 scroafe de prăsilă, creș
tem pentru îngrășat 235 porci, iar 
turma, de ■ oi continuă să sporească 
mereu. Cu banii cîștigați prin hăr
nicia colectiviștilor și cu împrumu
tul acordat de stal, am sporit nu
mărul de vaci, am ridicat construc
ții, ne-am cumpărat un camion 
nou-nouț, tocătoare de nutreț me
canică, precum și alte utilaje. Toa
te acestea — spunea zilele trecute 
tovarășul Bedelean Gheorghe, pre
ședintele gospodăriei, cu o justifi- 
ficată satisfacție — sînt ale gospo
dăriei noastre colective. Ele sînt 
rezultatul succeselor puținilor ani 
care s-au scurs de la înființarea 
gospodăriei, sînt rezultatul sprijinu
lui permanent al partidului.

La colectiva din Mihalț mîna bu
nului gospodar e prezentă peste 
tot. In sectorul fermei zootehnice, 
este asigurată o puternică bază 
furajeră. Fînul natural și cultivat, 
depozitat cu grijă, îndestulează fu
rajarea animalelor pînă ia . recolta 
din anul viitor. Brigadierul zooteh
nic al gospodăriei, Fîntînă Petru, 
face în aceste zile ultimele pregă
tiri pentru însilozarea celor 40 liec-

tare de porumb, cultivate în acest 
scop.

Pe locul unde se lucrează la 
construcții se poate spune că e un 
adevărat șantier. Din echipa de 
construcții, meșteri din rîndul co
lectiviștilor, ca Potopea Vasile, Flo- 
rea Sabin, Potopea Parnfii și alții, 
țes fierul din armătură, și toarcă 
betonul, asemeni celor mai cunos- 

care lu- 
celui de-al

vite, în frunte 
Sever, au ridi- 
în roșu • 

Și din

catori specialiști. Zidarii 
crează la construirea 
2-lea grajd de 100 
cu comunistul Truța 
cat în 6 zile pereții 
aproape la centură, 
spuse de tovarășul 
secretarul organizației 
ipembrii gospodăriei colective din 
Mihalț zoresc construirea grajdu
lui și fac totul pentru ca în între
cerea cu colectiviștii din Cistei cîș- 
tigul să fie de partea lor.

însuflețirea cu care colectiviștii 
din- Mihalț, în frunte cu comuniștii, 
se avîntă în muncă în toate dome
niile de activitate, este o chezășie 
sigură că la șirul realizărilor de 
pînă acum se va adăuga noi înfăp
tuiri și mai mărețe, pentru ferici
rea și bunăstarea colectiviștilor, 
pentru împlinirea Directivelor celui 
de-al IlI-lea Congres al partidului.

F. B.

pînă 
cele 

Cîmpean loan, 
de partid,

Lucrările la cel de-al 2-lea grajd de 100 capete bovine se desfășoară 
cu spor.



VIAȚA DE PARTID I

In eenirul 
îmbunâtâfirca 

îndeplinirea cu succes a sarcini
lor economice, îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor și redu
cerea prețului de cost al acestora 
presupune ca organizațiile de bază 
să-și organizeze in așa fel munca 
politică incit ea să contribuie in 
mod efectiv și permanent la mobi
lizarea muncitorilor, Inginerilor 
tehnicienilor, pentru traducerea 
fapt a acestor obiective.

Organizația de partid de 
„Iprodcoop" Alba lulia a acordat 
in ultimul timp o mai mare aten
ție organizării și desfășurării mun
cii politice în rîndul colectivului de 
muncă. Periodic, în adunările ordi
nare, comuniștii analizează diferite 
probleme legate de bunul mers al 
producției, de felul cum își îndepli
nesc membrii și candidații de 
partid sarcinile trasate de organi
zația de bază. La gazeta de pe
rete a organizației de bază și a 
comitetului sindical, ale cărei ediții 
apar cu regularitate, sînt scrise ma
teriale legate de specificul muncii, 
cu date concrete, iar 
criticate cu asprime.

Cu bune rezultate 
ganizația de bază de 
de agitatori în desfășurarea muncii 
politice. Bineînțeles, că pentru ca 
agitatorii să-și poată desfășura în 
bune condiții activitatea, biroul or- 

■ganizației de bază se preocupă cu 
- atenție de instruirea lor. La înce

putul fiecărei .luni agitatorilor li se 
fac cunoscut rezultatele lunii în
cheiate și sarcinile colectivului pen
tru lima în curs. Atunci cînd in
tervin probleme noi, în mod opera
tiv biroul organizației de bază in
struiește agitatorii cu noile țrroble- 
me. Așa, de pildă, de îndată după 
apariția recentei hotărîri a partidu
lui și guvernului cu privire la spo
rirea salariilor și reducerea prețu
rilor la unele mărfuri, biroul a or
ganizat o scurtă ședință de instruc
taj. încă în aceeași zi, în timpul 
destinat pauzei de prînz, agitatori 
ca Duma Petru, Truța loan, Da
deș Victor au organizat scurte con
vorbiri despre noile măsuri luate de 
partid și guvern pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc. Me
rită apoi aoreciată preocuparea bi
roului organizației de bază pentru 
lărgirea cunoștințelor agitatorilor. 
Cu puțin timp in urmă, biroul orga- 

Țriizației de bază a organizat o șe
dință de instruire sub forma unei 
consultații, bineînțeles, legată de 
specificul muncii din cadrul între
prinderii. Cu acest prilej tov. E. 
Btignaru a făcut o expunere asu
pra problemei prețului de cost și%i 
celorlalți indici de plan, 
de ' ’ *'■'
asupra 
asupra călită >1 etc.

Așa cum era și firesc, munca po
litică desfășurată a constituit un 
real sprijin în mobilizarea muncito
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și îmbunătățirea calității pro-

atenției — 
muncii politice

Muncile de sezon trebuie grabnic terminate!
Muncă spornică

și 
în

Ia

lipsurile sînt

folosește or- 
aici colectivul

A ‘ost, 
asemenea, organizată o instruire 

păstrării avutului obștesc,

Prin muncă voluntară
Zilele trecute, colectiviști din sa

tul Hăpria, mobilizați fiind de or
ganizația de partid, au cosit și 
strîns nutrețul de pe o suprafață 
de 7 hectare.

Prin această acțiune, în cele 120 
de ore de muncă voluntară pres
tate de cei 32 de colectiviști, gos
podăria colectivă a realizat o eco
nomie de peste 1.200 lei.

Printre colectiviștii care au mun
cit cu multă hărnicie la cositul și 
strînsul nutrețului se numără Mi
trofan Ioan, Toma Ioan, Todor Ni- 
colae, Filipescu Nicolae și alții.

HAȚEG A N AL EX A ND RU

Un nou magazin mixt
Paralel cu muncile agricole de 

vară care se desfășoară cu succes, 
membrii cooperatori din satul Fe- 
neș participă cu elan sporit și la 
terminarea construcției noului ma
gazia mixt.

duselor. Cele 3 
lui Alba lulia, 
Florean, Dadeș ____ ________
Nichifor își îndeplinesc și depășesc 
zilnic sarcinile de plan. In luna iu
lie depășirea medie realizată trece 
de 15 la sută. Cît despre calitate, 
cuvintele secretarului organizației 
de bază sînt cît se poate de semni
ficative:

— Despre calitatea mobilei care 
o eșecutăm vorbesc cel mai bine 
c rerile oamenilor muncii, 
de două ori și mai mult 
pacitatea noastră de lucru.

Așa după cum reiese
sus,

echipe ale sectoru- 
conduse de Roșea 

Victor si Hărmănas

care sînt 
decît ca-

de mai 
organizația de bază de la 

lorodcoop" Alba lulia a dobîndit 
o serie de rezultate frumoase în 
desfășurarea muncii politice. Dar 
aceasta nu înseamnă că s-a făcut 
totul, că toate formele muncii poli
tice au fost folosite în complexita
tea lor și cu aceeași răspundere. De 
pildă, în ce privește agitația vizua
lă și scrisă, deși există aici nenu
mărate posibilități, ea lipsește a- 
proape cu desăvîrșire. In secții nu 
găsești o lozincă legată de specifi
cul întreprinderii, lipsesc grafice 
care să reflecte angajamentele a- 
nuale și pe luni ale colectivului, re
zultatele ce se obțin. Se face apoi 
prea puțin pentru popularizarea 
fruntașilor și a metodelor bune de 
muncă. Și toate aceste lipsuri și-ar 
fi găsit căi de înlăturare dacă ele 
erau supuse discuției comuniștilor, 
așa cum era stabilit în planul de 
muncă al organizației de bază, 
care prevedea analiza muncii de 
propagandă și agitație. Adunarea, 
în care tov. Voicu Mihai trebuia să 
prezinte referat asupra acestei pro
bleme n-a avut loc, iar lipsurile au 
continuat să existe.

Este necesar deci, ca, ținîn.i cont 
de toate cele arătate mai sus, bi
roul organizației de bază să ana
lizeze aeeastă situație și să ia mă
suri care să ducă la o și mai bună 
desfășurare a muncii politice 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
plan.

Intensificînd la maximum trans
portul snopilor la arie și desfășu- 
rîndu-și munca 
buri, asigurînd funcționarea fără 
întreruperi a 
dimineață și pînă seara tîrziu, co
lectiviștii din Cistei reușesc să de
pășească zilnic cu 2.000-4.000 kg 
norma de treieriș a batozei. Para
lel cu treierișul, ajutați de S.M.T., 
colectiviștii grăbesc și efectuarea 
arăturilor adînci de vară, care au 
fost executate pînă la 10 august pe 
o suprafață de 150 ha.

In același timp, colectiviștii din
------------ ♦*

pe două schim-

batozei, dis-de-

Cistei nu slăbesc nici lucrările din 
pepiniera de viță, unde 
a 6-a prașilă și stropitul.

Deosebit interes dovedesc 
tru muncile de la grădina
gume, unde echipa specializată e- 
fec.tuează irigatul ori 
este nevoie.

Printre fruntași la 
sezon sînt colectiviștii
1. Timotei, Aiclea Aurelia, Sălcer 
Susana, Suciu Maria, Sălcer Vica, 
Marcu Virgil, Comșa Valeria' și 
alții.

Situația treierișului 
și arăturilor adinei de vară

execută

și pen- 
de le-

de cîte

lucrările
Dobîrtă

cri

de
Ion

Dacă conducerea întovărășirii ă- 
gricole din Teiuș și comitetul exe
cutiv al sfatului popular din comu
nă au dovedit preocupare în orga
nizarea ariei nr. 2, care este pre
văzută cu pichet de incendiu, bara
că pentru depozitarea cerealelor, 
chioșc cu răcoritoare, gazetă de 
arie ele., aceasta este un lucru bun. 
Dar, în același timp, trebuie să a- 
rătăm că sfatul popular și condu
cerea întovărășirii pierd din vedere 
tocmai ceea ce este mai important: 
organizarea și desfășurarea în cele 
mai bune condrțiuni a muncii la 
arie. Datorită faptului că nu e- 
xistă preocupare pentru mobiliza
rea din timp a întovărășiților la 
treieriș, această lucrare se desfă
șoară la voia întîmplării. Și faptul 
că in ziua de 5 august treierișul 
s-a început numai după ora 8, iar 
peste zi s-a lucrat cu întreruperi, 
fapt pentru care batoza nu a tre
ierat decît jumătate din norma pre
văzută, dovedește pe deplin acest 
lucru. Așa stînd lucrurile, nu e de 
mirare că în comuna Teiuș nu s-a 
treierat pînă la 9 august decît 28 
la sută din recoltă. Un alt factor 
care face să întîrzie treierișul este

> >
și tărăgănarea transportului snopi
lor la arie, ceea ce, implicit, duce 
și la îritîrzierea executării arături
lor.

Pentru ca treierișul și arăturile 
adînci de vară să se termine în- 
tr-un timp scurt, conducerea înto
vărășirii, sprijinită cu 
de comitetul 
popular 
bilizeze 
acestor

20. Al masul Mare
21. Feneș
22. Intregalde

Treieriș Arături
24%1. Ciugud 92%

2._Alba lulia 88% 62%
3. Berghin 67% 40%
•1. Vințul de Jos 62% 60%
o. Sîntimbru 60% 32%
6. Ga Ida de Jos 51% ' ~ 18%
i. Mihalț 50% 43%
8. Cricău 47% 78%
9. Șard 47% 60%

10. Oațrda de Jos 44% 25%
11. Ighiu 37% 126%
12. Benic 30% 32%
13. Teiuș 28% 14%
14. Hăpria 24% 15%
15. Pețelca 20% 12%
16. Stremț 18% 24%

Comune de munte
17. Ampoița 10%
ÎS. Imuri 8% —
19. Meteș 3% —

răspundere 
executiv al sfatului 

din comună, trebuie . să mo- 
toate forțele la executarea 
lucrări.

23. Valea Dosului
24. Zlatna

Căminele culturale în campania de vară

IN CLIȘEU : Recoltă bogată de varză la G.A.C.—Oiejdea

In aceste zile, cînd campania de 
treieriș și muncile agricole de vară 
sînt in toi, unitățile cultural-educa
tive de masă sînt chemate să spri
jine activ, prin toate mijloacele, 
munca colectiviștilor. Activiștii că
minelor culturale trebuie să găseas
că momentele . cele mai potrivite 
pentru desfășurarea muncii lor, să 
aleagă cele mai eficace forme de 
activitate. In această perioadă cen
trul activității cultural-educative de 

acolo unde sînt 
ei

construită 
și pînă’ în prezent, 
membrilor coopera- 

află în faza de fi- 
nu peste multe zile

Noua unitate, a 3-a. 
din anul 1959 
prin contribuția 
tori, și care se 
nisaj, va primi 
consumatorii.

Pentru terminarea în bune con- 
dițiuni a noii construcții, membrii 
cooperatori clin Feneș au primit un 
prețios și permanent ajutor atit din 
partea sfatului popular al comu
nei cit și din partea U.R.C.C.-ului 
Alba.

viștii Mitrofan Iocșa, Ileana Fos- 
toc, Egyed Martin, Onița Ștefan, 
Petrie loan și mulți alții .

Colectiviștii și-au exprimat hotă- 
rîrea de a dezvolta continuu secto
rul zootehnic, de a obține cantități 
sporite de cereale la hectar și de 
a munci cu mult elan în secțiile a- 
nexe ale gospodăriei, aducătoare de 
importante venituri bănești.

OȚOI ADRIAN

in orele lor libere

TOMUȚA VIOREL

Al doilea avans în bani
De curînd, la sediul gospodăriei 

colective „30 Decembrie" din Te
iuș s-au strîns colectiviștii pentru 
a primi cel de-al doilea avans în 
bani, repartizat în acest an. Cu a- 
ceastă ocazie s-au împărțit colec
tiviștilor peste 110.000 lei.

Sume cuprinse între 600 și peste 
1.200 lei au primit îngrijitorul de 
animale Viorel Laurențiu, colecti-

Pînă nu de mult, în cadrul clu
bului Atelierului central de repara
ții „Ardealul" din Alba lulia func
ționa pe lingă alte 
tistice și o brigadă 
gitație.

Cum însă brigada 
și nu pțea, tineretul 
bilizat de organizația U.T.M. și co
mitetul sindical, a format o nouă 
brigadă.

De atunci, după terminarea lu
crului, tinerii din brigadă, printre 
care și strungărița Pleșa Maria, se 
întîlnesc' la clubul atelierului, unde 
repetă cu mult entuziasm progra
mul pe care-1 vor prezenta în cin
stea zilei de 23 August.

MANOILA ALEXANDRU

formațiuni ar- 
artistică de a-

avea activitate 
din atelier, mo-

Rusan Doina și Lupșan Lucia, da
torită talentului lor, participă 
tiv l.i pregătirea și prezentarea pro
gramelor brigăzii artistice de agi
tație la arii.

De la începutul campaniei de tre
ieriș și pînă în prezent, datorită 
interesului crescînd al activiștilor 
culturali, au fost prezentate la arii 
două reușite programe artistice 
djate de brigadă, a căror texte au fost 
înnoite cu exemple bune și rele din 
munca colectiviștilor, cu recitări, cu 
citiri artistice și soliști vocali și 
instrumentiști.

Tot în această perioadă, activiștii 
culturali din Cricău, ținînd -cont de 
faptul că țăranii muncitori angre
nați în campania de treieriș și în 
muncile agricole de vară, nu dis
pun de timp liber pentru a vizita 
biblioteca, se deplasează zilnic la 
arii cu standuri de cărți, recoman- 
dînd țăranilor colectiviști publica
țiile cele mai indicate uneori în 
fața acestora făcîndu-se prelucrări 
și scurte recenzii.

Concomitent cu activitatea cultu
rală, activiștii culturali duc și o 
fructuoasă muncă de lămurire prin
tre țăranii muncitori de a intra în 
gospodăria colectivă, astfel că de 
la inaugurarea tinerei gospodării, 
din acest an, și-au mai făcut încă 
un mare număr de țărani munci
tori cereri de intrare în gospodărie, 
printre 
ca Ion

Prin 
la arii, 
căminul cultural, activiștii culturali 
din Cricău aduc o contribuție fru
moasă la îndeplinirea sarcinilor din 
campania agricolă de vară, în ter
minarea în cel mai scurt timp a 
treierișului și lămurirea acelor ță
rani muncitori care încă nu și-au 
făcut cereri de intrare în gospodă
ria colectivă, de a păși cu încrede
re pe drumul belșugului, a bună
stării.

ac-

"masă trebuie să fie 
oamenii, acolo unde 
la arie.

Orientîndu-se bine 
activiștii culturali din 
■reușit în ultimul timp 
rezultate frumoase. S a 
primul rînd un viu interes din par
tea activiștilor culturali de aici în 
ce privește mutarea centrului lor 
de activitate — de la căminul cul
tural, la cele două arii existente pe 
raza, satului. Zilnic, în timpul re
pausului pentru masă, se organi
zează aici citirea presei, iar arti
colele mai importante, apărute in 
ziarul „Scînteia", sînt afișate pe 
un panou amenajat în acest scop.

In stimularea și popularizarea 
colectiviștilor fruntași, a metodelor 
bune de muncă folosite, precum și 
pentru popularizarea rezultatelor ob
ținute de ei în campania de treie
riș și în muncile agricole de vară, 
gazetele de arie de aici au un rol 
activ. Articolele sînt schimbate cu 
regularitate nu numai periodic, din 
10 în 10 zile, ci și atunci cînd pe 
arii se petrec evenimente demne de 
remarcat.

Un mare aport în organizarea li
nei bune munci culturale în aceas
tă perioadă îl aduc și elevii și stu
denții aflați în vacanță. Astfel, e- 
levii Rusan Ionel, Miclea Elena și 
studentele Luca Mari* și Preja Va
leria iau parte cu multă însuflețire 
la citirea știrilor interne și interna
ționale apărute în presă, iar elevele
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0 în altă demonstrație a științei și tehnicii sovietice
Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
pilotului Titov pe bordul navei cosmice

MOSCOVA (Agerpres).
Tovarășului G. S. Titov — pe 

bordul navei cosmice satelit „Vos- 
tok-2“.

Scumpe Gherman Stepanovici,
Am primit telegrama dvs., de pe 

bordul navei cosmice satelit „Vos- 
tok-2".

Toți oamenii sovietici sînt ne
spus de bucuroși de zborul care se

-----------------------------

Declarația tovarășului Gheorghe Glieorghiu-Dej 
în legătură cu lansarea navei „Vostok-2“ 
făcuta corespondenților sovietici și romîni

Am aflat cu imensă bucurie ves
tea lansării în Cosmos a celei de-a 

doua nave cosmice pilotată de a- 
viatorul cosmonaut Titov Gherman 
Stepanovici.
Aceasta este o uriașă victorie a 

științei, tehnicii sovietice, a oame
nilor sovietici, a statului sovietic, 
a animatorului tuturor izbînzilor 
glorioase ale poporului sovietic — 
partidul lui Lenin.

Felicităm din toată inima pentru 
acest nou pas în cucerirea cosmo

Din presa mondială
„Această nouă, magnifică realizare 

a rușilor — subliniază ziarul englez 
„DAILY MAIL" — dovedește cu 
și mai multă siguranță decît îna
inte că, înainte de sfîrșitul actua
lului secol, călătoriile prelungite 
în spațiu vor deveni obișnuite... Pu
țin îi mai desparte acum pe sovie
tici de Lună, prima etapă pe calea 
explorării planetelor. Primul zbor 
cosmic sovietic a arătat că U.R.S.S. 
este prima în explorarea Cosmo
sului...".

In zona aterizării
In raionul unde era așteptată a- 

terizarea maiorului cosmonaut Ti
tov, dimineața i-a găsit veseli pe 
toți aceia care trebuiau să pregă
tească întîmpinarea omului care pe
trecuse în lumea stelelor 25 de ore. 
Nava „Vostok 2“ mai avea de fă
cut cîteva tururi, iar la statul ma
jor al grupului toți erau la locul 
lor, ca în ziua memorabilă de 12 
aprilie cînd Pămîntul îl aștepta pe 
Iuri Gagarin. Aici oameni înarmați cu 
microfoane și căști pun la punct și 
controlează, pentru a nu știu cîta 
oară, funcționarea mecanismului de 
serviciu pentru aducerea cosmonau
tului de la locul de aterizare în- 
tr-un punct populat. Verigile aces
tui mecanism sînt diferite — a- 
vioane, helicoptere, radio. Toate a- 
cestea sînt necesare pentru a nu 
pierde nici o clipă din momentul 
cînd cosmonautul își va aduce nava 
în zona de aterizare și va coborî 
pe Pămînt.

încă nu a fost terminat penulti
mul tur și aici, la punctul de co
mandă se îngrămădesc piloții. In 
descnizătura ferăstruicii este pus 
un difuzor, vorbește Levitan, care 
citește ultimul comunicat TASS des
pre zborul lui Titov. Poate că a- 
cesta este ultimul dinaintea ateri
zării.

In acest timp la „punctul de co
mandă" al grupului, antenele sta
țiilor de unde scurte sînt în aștep
tare — este aproape momentul cînd 
„Vostok-2“ va începe să parcurgă 
ultimele mii de kilometri.

Aparatele se înalță în văzduh. 
Ele vor face de serviciu aici pentru 
ca la primul semnal s-o pornească 
spre nava ce coboară.

S-au scurs cele 25 de ore de în
cordare în care s-a găsit întreaga 
omenire după startul lui „Vostok-2“.

Da, ziua istorică a trecut. De la 
punctul de comandă vine comuni

desfășoară cu succes, sînt mîndri 
de dvs. Vă felicită din inimă pe 
dvs., fiu credincios al patriei noas
tre, al gloriosului partid comunist. 
Așteptăm reîntoarcerea dvs. pe pă- 
mînt. |

VA ÎMBRĂȚIȘEZ, 
N. S. HRUȘCIOV

6 august 1961.

sului poporul sovietic, Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernul sovie
tic și personal pe Nikita Serghee- 
vici Hrușciov, pe toți oamenii de 
știință care au contribuit la înfăp
tuirea ei, pe cutezătorul cosmonaut 
Titov.

Poporul romîn împărtășește pe 
deplin bucuria poporului sovietic, 
căruia îi urăm din toată inima noi 
înfăptuiri mărețe.
----------------♦♦♦♦♦♦-----------------

Salutul adresat de pilotul cosmonaut Titov C.C. al P.C.U.S., 
guvernului sovietic și lui N. S. Hrușciov de pe bordul navei

MOSCOVA (Agerpres). TASS:
Zburînd deasupra teritoriului U- 

niunii Sovietice Ia ora 10,38 (ora 
Moscovei), .pilotul cosmonaut Gher
man Stepanovici Titov a transmis 
un salut Comitetului Central al 
P.C.U.S., guvernului sovietic și lui 
Nikita Sergheevici Hrușciov per
sonal :

MOSCOVA, KREMLIN
Raportez de pe bordul navei cos

mice sovietice „Vostok-2“ Comitetu

carea — se aud semnalele lui 
„Vostok-2“ care se apropie. încă 
două avioane vin la start. Nava 
care se întoarce din călătoria ne
maivăzută, coboară. Așa se anunța 
la radio cînd noi deja decolam. Sub 
avion se întinde stepa, uriașele 
dreptunghiuri ale cîmpurilor colhoz
nice. Se vede covorul verde al po
rumbului. Avionul zboară la mică 
înaiiime și se clatină. S-ar fi pu
tut merge și mai sus dar...

La radio s-a transmis: Gherman 
Titov este pe Pămînt. înseamnă 
că-1 vom vedea.

Piloții noștri ard de nerăbdare 
să vadă măcar primii din văzduh 
minunata navă și pe uluitorul său 
comandant.

Avionul zboară ba în dreapta, ba 
în stînga — îl căutăm pe Titov. 
Stepa este foarte netedă, se vec 
totul, chiar și gîștele de pe iazul 
din apropierea satului. Iată ceva de 
formă geometrică regulată. „Vos- 
tok-2“. Nu! Este o cisternă cu com
bustibil, lăsMă de tractoriști. înce
tăm căutările de sine stătătoare. 
Radio-ul a transmis că Titov se 
găsește deja în ultimul punct, spre 
care se îndreaptă avioanele noastre. 
Este foarte aproape. Vedem aero
dromul prin iluminator. Acolo este 
deja lume. Pesemne că s-au adunat 
toți cei care locuiesc aici.

Cînd am aterizat, Gherman Titov 
nu mai era pe aerodrom. El vorbea 
la telefon cu N. S. Hrușciov. In 
schimb, erau o mulțime de martori 
oculari care văzuseră cum ateri
zase cosmonautul. In aceste locuri 
cerul este senin, curat și sute de 
oameni au văzut cum cobora spre 
ei, oaspetele astral.

Iată în sfîrșit și G.A.Z.-ul în care 
călătorește Titov. Prin portiera des
chisă apare mai întîi un uriaș bu
chet de flori — au reușit vasăzică 
să i le și ofere cosmonautului. Și

Date biografice 
ale pilotului 

cosmonaut Titov
MOSCOVA (Agerpres). TASS:
Pilotul cosmonaut maiorul Gher

man Stepanovici Titov, care între
prinde un zbor cosmic pe bordul 
navei „Vostok-2“, s-a născut în a- 
nul 1935 în satul Verhnee Jilino, 
raionul Kosiha, ținutul Altai, în fa
milia unui învățător. El este de na
ționalitate rusă.

El a absolvit școala medie din 
Nalobiha din același raion. Din 
1955 pînă în 1957 el a urmat școa
la de aviație pentru piloți militari 
de la Stalingrad, pe care a absol- 
vit-o la categoria l-a, a trecut exa
menele în domeniul tehnicii pilota
jului cu calificativul „excelent". 
După absolvirea școlii a fost tri
mis să facă serviciul în cadrul re
giunii militare Leningrad.

Gherman Titov este candidat al 
P.C.U.S. El este căsătorit. Soția 
lui — Tamara Vasilievna — s-a 
născut în 1937. Tatăl cosmonautu
lui — Stepan Pavlovici, născut în 
1910, a predat limba și literatura 
rusă, iar apoi limba germană în- 
tr-o școală de șapte ani din Altai. 
In 1961 a fost pensionat. Mama 
cosmonautului — Alexandra Mi
hailovna — s-a născut în 1914.

lui Central al P.C.U.S., guvernului 
sovietic și lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov personal: zborul navei 
cosmice sovietice „Vostok-2“ se des
fășoară cu succes. Toate sistemele 
de pe navă funcționează normal. 
Mă simt bine. Rog să se transmită 
un salut cordial întregului popor 
sovietic.

COSMONAUTUL TITOV

iată-1 și pe el însuși, fericit și zîm- 
bitor. Vîntul i-a ciufulit părul bu
clat și aceasta-1 face și mai sim
patic. In combinezonul albastru cu
noscut, strîngînd florile la piept el 
urcă pe scara avionului, unde-1 aș
teaptă medicii, corespondenții, co
misarul sportiv. Toți au fost nevoiți 
să aștepte în avion deoarece în jur 
este atîta lume încît n-ai unde să 
arunci un măr.

Cosmonautul se oprește pe scară 
și se întoarce către cei care-1 înso
țesc :

— Vă mulțumesc pentru calda 
primire, tovarăși! Mă simt minunat, 
am făcut tot ce am putut pentru ca 
să-mi îndeplinesc cît mai bine sar
cina !

Iată-1 în sfîrșit pe Titov în avio
nul nostru. Strîngeri de mînă, îm
brățișări, sărutări, dar explozia de 
entuziasm este curmată cu hotărîre 
de către medici: interesele lor tre
buie să fie respectate înainte de 
toate. Este necesară o analiză amă
nunțită a stării organismului cos
monautului, pentru a afla cum a 
influențat mediul cosmic asupra o- 
mului, cum au reușit să i se opună 
mijloacele.de protecție proiectate de 
către medici și ingineri. Dar Titov 
înțelege și dorințele noastre:

— Da, da! Mă simt excelent! Și 
acolo și aici, — spune el, scoțîn- 
du-și. combinezonul ceresc. Doctorul 
puțin supărat pe ziariștii neastîm- 
părăți, măsoară tensiunea arterială.

— 120/76 — spune el. Bravo 
Gherman!

Totuși medicul îl pune să se cul
ce si omul care a rămas timp de 
25 de ore față-n față cu Universul, 
se culcă docil. Zîmbește. Zîmbetul 
plăcut este, poate, una din calită
țile indispensabile ale cosmonau
tului sovietic. Și dacă ne gîndim 
bine, desigur că așa este.

(Din „Romînia Liberă")

Zborurile cosmice vor contribui 
Ia prelungirea vieții omului
MOSCOVA (Agerpres). — 

TASS transmite :
Zborul cosmonauților sovietici 

lărgesc enorm orizonturile științei, 
a declarat unui corespondent al 
agenției TASS cunoscutul specia
list în problemele fiziologiei creie
rului Boris Klosovski, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe Medicale a U.R.S.S.

Zborurile cosmonauților noștri, 
a subliniat el, sînt printre altele 
o dovadă a posibilităților extra
ordinare, nemărginite ale creieru
lui omenesc.

Toate domeniile științei, a spus 
profesorul Klosovski, sînt intere
sate în obținerea de noi date des
pre zborurile în Cosmos. Sîntem 
interesați și noi fiziologii. încă nu 
de mult scepticii considerau că 
sistemul nervos central al omului 
nu va rezista la suprasolicitare, 
atunci cînd nava se va desprinde 
de Pămînt și la starea de im
ponderabilitate. Zborurile în Cos
mos au dovedit că cu ajutorul an
trenamentului și al cunoașterii le- 
gtmr fiziologiei suprasolicitările cos
mice pot fi biruite. Oamenii de 
știință au stabilit că la aceasta 
contribuie voința fermă a omului 
și calmul.

Prof. Klosovski a declarat că 
atît el cît și colegii săi se așteap
tă ca zborurile cosmice să arunce 
o lumină vie asupra multor pro

Cosmonautul Titov a fost confirmat membru al P.C.U.S.
Printr-o hotărîre a Comitetului 

Central al P.C.U.S., candidatul de 
partid Gnerman Stepanovici Titov, 
care a săvîrșit o faptă de eroism 
fără precedent în cucerirea spațiu
lui cosmic, a fost confirmat mem
bru al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Chemarea C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. adresată guvernelor 

tuturor țărilor și tuturor oamenilor
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite:
La 7 august Comitetul Centrat 

al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat o 
chemare guvernelor tuturor țărilor, 
tuturor oamenilor, indiferent de rasă 
și naționalitate, de apartenență so
cială și credință religioasă în care 
cheamă să depună toate eforturile 
pentru asigurarea unei păci trai
nice pe întregul pămînt.

In legătură cu noua victorie fără, 
precedent a științei și tehnicii so
vietice — zborul cu succes a celei, 
de-a doua nave cosmice avînd 
un om Ija (bord; r-C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul Uniunii So
vietice s-au adresat partidului co
munist și popoarelor U.R.S.S., po
poarelor și guvernelor tuturor ță
rilor, întregii omeniri progresiste.

In chemare se spune că pilotul 
cosmonaut Titov a efectuat în bune 
condiții zborul de 25 de ore în ju
rul Pămîntului și după îndeplinirea 
programului stabilit a aterizat cu 
succes pe teritoriul U.R.S.S. Nava, 
cosmică satelit sovietică „Vostok- 
2“ condusă de Titov a înconjurat 
de peste 17 ori globul pămîntesc 
parcurgînd distanța de peste 700 de 
mii km., ceea ce reprezintă aproape 
de două ori distanța dintre Pămînt. 
și Lună.

„In această faptă eroică sînt re
flectate uriașele realizări ale Uniu
nii Sovietice, ale științei și tehnicii 
noastre, ale întregii economii na
ționale — marea superioritate a 
orînduirii sociale socialiste — 
cea mai înaintată din lume”, se 
spune în chemare. 

bleme, inclusiv asupra problemei 
spațiului și timpului care are, 
după părerea sa, o legătură direc
tă cu medicina.

Cînd știința și tehnica vor birui 
condițiile provocate de gravitația 
și rotația Pămîntului, este foarte 
probabil că se va reuși eliberarea 
tuturor celulelor organismului o- 
jnenesc și îndeosebi a celulelor 
nervoase de solicitările gravitației 
și ale rotației Pămîntului și în fe
lul acesta prelungirea existenței 
lor.

Este posibil, a adăugat el, că 
în viitor medicii vor începe să tri
mită în Cosmos oamenii pentru 
tratament împotriva multor boli 
și acest lucru va prelungi în mod 
substanțial viața omului.

îmi întemeiez părerile pe con
cluziile medicilor în legătură cu 
zborul lui luri Gagarin. După e- 
fectuarea zborului în Cosmos a- 
cesta se simte plin de energie și 
forță. Există și alte date care con
firmă acest punct de vedere.

Plasarea pe orbită a noii nave 
cosmice „Vostok-2“, a spus pro
fesorul Klosovski, a produs o mare 
bucuire oamenilor sovietici. Știin- 
ța și tehnica sovietică au fosCW 
doar cele care au creat prima 
navă cosmică dirijată. Se apropie 
tot mai mult timpul cînd vor fi 
electuate zboruri pe alte corpuri 
cerești.

In hotărîre se spune, printre al
tele, că prin măreața sa faptă de 
eroism Gherman Titov a adus glo
rie în întreaga lume patriei sovie
tice socialiste și a dovedit că este 
demn de a fi membru al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

-X^a.-------------------

Zborul strălucit al noului cosmo
naut sovietic, se spune în chemare, 
arată că nu este departe vremea 
cînd navele cosmice conduse de om 
vor deschide trasee interplanetare 
spre Lună, Marte, Venus. In fața 
omeniri, se deschid largi perspecti
ve de cucerire a spațiului cosmic 
și de zboruri spre planetele siste
mului solar.

Arătînd că realizările Uniunii So
vietice în cucerirea Cosmosului re
flectă marșul logic victorios al co
munismului, C. C. al P.C.U.S., Pre
zidiul, Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. sub
liniază: „Zborurile cosmice ale oa
menilor sovietici marchează voința 
și dorința nestrămutată a întregu
lui popor sovietic de pace trainică 
în întreaga lume. Realizările noas
tre în cercetarea cosmosului le pu
nem în slujba păcii, progresului 
științei, pentru binele tuturor oa
menilor de pe planeta noastră".

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. feli
cită călduros pe oamenii de știin
ță, constructorii, inginerii, tehnicie
nii, muncitorii și toate colectivele 
și organizațiile care au participat 
ila crearea și pregătirea navei cos
mice satelit „Vostok-2“ și pentru 
înfăptuirea cu succes a zborului 
cosmic, pentru noua și măreața vic
torie a rațiunii și a muncii omului 
sovietic.

C. C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
felicită din toată inima pe cosmo
nautul sovietic Gherman Titov pen
tru măreața faptă' — noul și ex
cepționalul zbor în spațiul cosmic.
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