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SLAVA ȚIE, POPOR SOVIETIC,
DESCHIZĂTOR DE DRUMURI 
PE PAMÎNT ȘI ÎN COSMOS!

Muncitor
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Ora 10 și 55 minute:

Desen de P. NAZARIE

Ora 9 și 22 minute:

Ora 9,07:

Ora 10 și 25 minute:

MOSCOVA 12 (Agerpres). - TASS transmite :
LA 12 APRILIE 1961 IN UNIUNEA SOVIETICA A FOST PLA

SATĂ PE ORBITĂ IN JURUL PĂMiNTULUI PRIMA NAVĂ COS- 
MICĂ-SATELIT DIN LUME, AVIND UN OM LA BORD, NAVA 
„VOSTOK“ („RĂSĂRITUL ).

PILOTUL COSMONAUT AL NAVEI COSMICE SATELIT „VOS
TOK" ESTE AVIATORUL-MAIO R IURI ALEXEEVICI GAGARIN, 
CETĂȚEAN AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE.

Lansarea rachetei cosmice cu mai multe trepte s-a desfășurat
*'tu succes. După ce i s-a imprimat prima viteză cosmică și eo 

s-a desprins de ultima treaptă a rachetei purtătoare, nava- 
satelit a inceput zborul liber pe orbită ir, jurul Pămintului.

Potrivit datelor preliminare, perioada de revoluție a navei- 
satetit in jurul Pămintului este de 89,1 minute ; îndepărtarea 
minimă de suprafața Pămintului (la perigeu) este de 175 km, 
iar distanța maximă (in apogeu) este de 302 km ; unghiul de
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Proletari clin toate țările, tinîțî-vă!

cînteia
tineretului

Joi 13 aprilie 1961

înclinație al planului orbitei față de ecuator este de 65 grade 
4 minute.

GREUTATEA NAVEI COSMICE SATELIT CU PILOTUL COS
MONAUT ESTE DE 4.725 KG, FĂRĂ A LUA IN CONSIDERARE 
GREUTATEA ULTIMEI TREPTE A RACHETEI PURTĂTOARE.

S-au stabilit și se mențin comunicații prin radio în ambele 
sensuri cu cosmonautul Gagarin. Frecvențele emițătoarelor pe 
unde scurte de pe bord sînt de 9,019 MHz și 20,006 MHz, iar 
în gama undelor ultrascurte — 143,625 MHz. Cu ajutorul unor 
sisteme rad;otelemetrice și de televiziune se fac observații asupra 
stării cosmonautului în zbor.

Cosmonautul Gagarin a suportat in mod satisfăcător perioada 
plasării pe orbită a navei-satelit „Vostok" și în momentul de 
față se simte bine. Sistemele care asigură condițiile de viață 
necesare in cabina navei-satelit funcționează normal.

Zborul
Gagarin

OralO și 15 minute

Cine-a trimis întîiul om spre Soare, 
Omul cel liber, Prometeu, titanul ?
O singură platformă de lansare: 
E comunismul — secera, ciocanul! OMUL-STEA

TELEGRAMĂ
Primului-secretar al C. G al P. G IL S.,

Președintelui Consiliului de Miniștri ai U. R. S.
Tovarășului N» S. HRUȘCJOV, 

Președintelui Prezidiului Sovietului Suprem 
Tovarășului L. I. BREJNEV

al U. R.

de ION BRAD

S.,

S. S.,

Am așteptat în fiecare zi
De mii de ani, această clipă-eră 

iCind aripile omului vor fi
Ca doi luceferi printre galaxii 
Cu care te inalți, bătrină Terră !

pe Pâmînt

pe orbită a navei-satelit „Vostok", cu pilotul cosmonaut 
continuă.

cu bine

Primul mesaj al lui 
luri Gagarin din 

Cosmos
Al doilea mesaj 

din Cosmos

Nava cosmică „Vostok 
a început coborîrea 

de pe orbită

luri Gagarin 
a aterizat

Citiți amănuntele 
acestui zbor epocal 

în pag. a IV-a

In interiorul 
ziarului:

în numele Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului Republicii Populare 
Romine, în numele poporului romîn, adre
săm Comitetului Central al P.C.U.S., Pre
zidiului Sovietului Suprem, Consiliului de 
Miniștri, dv. personal și întregului popor so
vietic, cele mai calde felicitări cu prilejul 
lansării în Cosmos și a întoarcerii cu succes 
pe pămint a primului om, a omului sovietic.

Vă rugăm să transmiteți, de asemenea, 
calde felicitări și urări de bine savanților, 
inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor 
care au contribuit la înfăptuirea acestei epo
cale realizări, precum și lui luri Alexeevici 
Gagarin, primul cosmonaut din lume.

Inaugurarea erei călătoriilor omului în 
spațiile interplanetare este rezultatul uriașe
lor realizări ale poporului sovietic, sub con-

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

Comunist al
o nouă confirmare a lo-

Uniunii So-ducerea Partidului 
vietice, reprezintă 
cului de frunte pe care-1 ocupă știința și 
tehnica sovietică pe plan mondial, o strălu
cită afirmare a superiorității orînduirii so
cialiste.

Este o mare bucurie și mîndrie pentru 
poporul nostru, ca și pentru popoarele celor
lalte țări socialiste și întreaga omenire pro
gresistă, că această victorie istorică a fost 
obținută de Uniunea Sovietică, țara care a 
deschis drumul omenirii spre socialism și 
comunism.

Poporul romîn urează poporului sovietic 
noi victorii în munca și lupta sa nobilă 
pentru construirea comunismului, pentru 

progresul științei și tehnicii, pentru pacea și 
fericirea omenirii.

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine

Am urmărit un vis înfrint amar
Și renăscut din propria-i cenușă

«Cu fiecare Dedal și Icar
Ce-au luat in piept oceanul larg, stelar, 
Bătindu-i Universului la ușă.

Și iată, visul nu mai e doar 
Iar omul-stea, întors la noi. 
Pe drum de ani-lumină și-a
Cu zbor nemuritor străvechiul vis 
O inimă cu aripi, comunistă.

vis, 
există! 
înscris

Sfărimiod pe veci cătușele am frint 
Și cercul gravitației terestre!
Cind omul crește liber pe pămint 
Nu-s stăvili pentru el de neînfrint 
Și peste spații, zboru-i liber crește.
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în pag. a 3-a:
• Chemarea Comitetului 

Central al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Guvernului Uniu
nii Sovietice.

Decla rație
de Ștefan Iureș

Omul
de Eugen Barbu

Au prins ciripi milenare vi-
suri

(Ancheta noastră printre 
oamenii de știință)

• Zguduitoare misiune de re

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— TASS transmite :

Maiorul Gagarin, primul 
pilot cosmonaut din istorie, 
a împlinit acum o lună 
27 de ani.

El s-a născut la .9 martie 
1934 în raionul Gjatsk 
din regiunea Smolensk 
(R.S.F.S.R.), în familia unui 
colhoznic.

In 1941 s-a înscris la 
Școala medie dar din cau
za invaziei hitleriștilor a 
fost nevoit să-și întrerupă 
învățătura.

După cel de-al doilea 
război mondial, familia lui 
Gagarin s-a mutat în ora
șul Gjatsk. Aici luri a con
tinuat să învețe la Școala 
medie. In anul 1951 a ab
solvit cu rezultate excelen
te școala de meserii din 
orașul Liuberțî, din apro
piere de Moscova, ca spe
cialist modelier-turnător și 
totodată a absolvit o școală 
pentru tineretul muncitor.

luri Gagarin a învățat 
apoi la InstitlLtlll

Volga. In 1955 a absolvit 
acest institut cu rezultate 
excelente.

Gagarin și-a inceput. ac
tivitatea in aviație pe cind. 
era încă student al școlii 
tehnice. El a învățat la ae
roclubul din Saratov. După 
absolvirea cursului de la 
aeroclub, în 1955 a inceput 
să învețe la școala de avia
ție din orașul Orenburg. 
Din 1957, după ce a absolvit 
această școală cu diplomă 
de merit, el servește ca pi
lot în aviația sovietică.

Anul trecut luri Gagarin 
a fost primit în rîndurile 
Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice.

Este căsătorit. Soția 
Valentina Gagarina,
26 de ani și a absolvit 
Școala sanitară din Oren
burg. Fiica lor Elena are 
2 ani, iar cea de-a doua 
fiică. Galea are o lună.

Tatăl lui Gagarin in 
virstă de 59 de ani mun
cește ca timplar. Mama

al

sa 
are

I
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ucurești, in primele minute după anunțarea

epocalei victorii a științei și tehnicii sovietice
12 aprilie 1961. Istoria va 

săpa adine pe prima sa filă 
cu litere roșii, masive, ziua 
aceasta. Primul om a zburat 
în Cosmos!

Vestea a zburat mai repede 
decît racheta îri care se afla 
Gagarin. Pretutindeni ea 
a intrat ca o explozie de bucu
rie în inima și mintea fiecă
ruia.

Imediat după aflarea ului
toarei vești, mai mulți repor
teri ai ziarului nostru au por
nit prin București. Sarcina lor: 
un reportaj la zi. Tema repor
tajului : gîndurile, sentimen
tele oamenilor în aceste clipe.

Așadar, ne aflăm pe teren. 
Stăm de vorbă cu oamenii.

Uzina 
în clocot

Povestește Victor Capotă, un 
tînăr voinic, smolit. In jurul 
lui stau băieții din brigada 
utemistă pe care o conduce la 
secția mecanică fină.

— La noi, tovarășe, adică 
aici la prelucrătorii de la U- 
zina „Timpuri Noi" a fost așa. 
Să vezi. Stăteam și ne vedeam 
liniștiți de treabă, fiecare la 
mașina lui. Era miercuri di
mineața, comentariile despre 
meciurile ultimei etape la 
fotbal se încheiaseră de 48 de 
ore, ce mai, lucru în plin ! 
Cînd, deodată, pe la 10 îl ve
dem că vine Mircea Smedoiu, 
frezor aici. Fața lui avea o 
expresie de uluială și fericire 
pe care n-am s-o uit niciodată. 
Vrea să spună, ceva, dar de 
emoție nu-i lese un cuvînt din 
gură. în fine, reușește să-i Co
munice ceva lui Dima Dumi
tru, care lucra lingă el. Dima, 
sare în sus și-i transmite lui 
Ungureanu, iar Ungureanu se 
repede să-i spună Iul Chin- 
garu, Chingaru, altfel om tac- 
tifos, ridică brațele și pocnește 
palmele una de alta. Intre 
timp Smedoiu își revine și 
strigă, acoperind motoarele.

—■ Fraților, a plecat un om 
in Cosmos !

Zeci de glasuri nasc un tu
mult și atunci Smedoiu, peste 
ele strigă esențialul:

— Un om sovietic 1
Chiar atunci în difuzoare Se 

repeta Comunicatul. Stăteam 
încremeniți. Vasăzicâ așa,... 
Iuri Alexeevici Gagarin... un 
fiu al poporului care a săvir- 
șit revoluția socialistă și con
struiește comunismul — e pri
mul cosmonaut din lume... 

; Eram fericit, mă . auzi f Cum 
n-am fost în viața mea

>— Și eu !
— Dar eu 1
Ion Filip, Constantin Cioba- 

nu, Marin Ciocan, Ion Ivănuș, 
toți ceilalți, reiau cuvintele lui 
Capotă. Le strălucesc ochii 
mîinile frământă în neștire bu
cata de cînepă cu care se șterg 
de ulei.

— Măi băieți — zice Capotă, 
pe locul nostru de muncă tre
buie să fim și noi demni de 
realizarea asta epocală...

îțț pauză, uzina zumzăie ca 
un stup. Constantin Chingaru 
încheie o lecție la cercul de 
învățământ politic. — „Lupta 
partidului nostru în perioada 
6 martie 1945 — Congresul al 
II-lea al partidului din 1955“. 
După care cu voce schimbată, 
tremurată puțin, spune :

— In altă ordine de idei, or- 
: ganizația de partid vă aduce 

la cunoștință un succes pe 
; care nu l-a mai cunoscut pînă 

azi istoria omenirii : Uniunea 
Sovietică a lansat in spațiul 
cosmic primul cosmonaut — 
maiorul Gagarin. Din comuni
catele transmise pînă acum 
reiese că starea sa este bună. 
Nava cosmică în care se află 
el trece acum deasupra nor
dului Africii.

Ascultîndu-l pe Chingaru 

Radioul a transmis fără odihnă veștile noi sosite de la Moscova cu privire la desfășurarea epoca
lului eveniment. Vocea crainicului a fost așteptată și urmărită pretutindeni acolo unde a exis
tat un aparat de radio. Din goana mașinii noastre i-am zărit pe șoferii stației Getax de la 

Mrtrd /writ fti vri rtferim rirtest risnert xiirnrins în foto onorotului drt radio al

care vorbea, înflorat, gîndurile 
oamenilor au prins să colinde 
spațiile. O zi de primăvară, 
muncă pașnică, învățătură și 
iată: la depărtări de neînchi
puit un om, un comunist, cu
treieră spațiul cosmic. Primul 
din lume...

Nu l-a lăsat inima să tacă 
pe strungarul Ion Breja. S-a 
ridicat în picioare și privirea 
lui a îmbrățișat hala plină de 
mașini.

— Ne dăm seama, se auzi 
glasul lui, -că această uriășă 
victorie a U.R.S.S. străbate a- 
cum, cu iuțeala fulgerului, 
toate continentele. Ne dăm 
seama că ziua de azi este o 
supremă dovadă a atenției pe 
care Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Guvernul 
sovietic o acordă științei și 
tehnicii, spre binele păcii, 
spre cinstea umanității. Primul 
om din istorie care a pătruns 
în spațiul cosmic este un om 
sovietic. Inima noastră bate 
puternic alături de el.

,,Succes" pluti șoapta multor 
glasuri. SucceS, Gagarin".

Era ora 11,30. După ora 
Moscovei, 10,30. Gagarin se 
pregătea să-și încheie ca suc
ces istorica sa călătorie.

Iar la turnătorie, tot la 
,,Timpuri Noi" Ion Țărangoi, 
muncitor virstnic, sta de vor
bă cu Constantin Popescu, șe
ful brigăzii a VlII-a utemiste. 
Băiatul avea mai puțin decît 
jumătatea vîrstei bătrînului 
dar, amîndoi, erau cuprinși de 
același entuziasm. Jur.împre- 
jurul lor erau formele cu mie
zurile pregătite și o vibrație 
unică se simțea în întreaga 
hală.

— Ai auzit 1 Gaparln, înain
te de a urma școala de avia
ție, a fost modelier-turnător.

Și cei doi, muncitorul bă- 
trîn și cel tînăr, se privesc cu 
0 -mândrie neascunsă, înțeleasă 
și resimțită de toți.

„Felicitări, 
dragi 

colegi!"
La Observatorul Astronomic 

din București. Aici, direc
torul, academicianul Oh De. 
metrescu, sctie hi biroul său 
un articol la zi pentru un ziar. 
II întrerupem. Nu se supără, 
ne roagă să luăm loc și să 
scriem. Notăm următoarele:

„Salut din inimă, cu o pro
fundă admirație, uluitoarea 
performanță realizată în a- 
ceastă memorabilă zi — 12 a- 
prilie 1961 —• de știința sovie
tică, fruntașă printre fruntașe 
în lume: lansarea uriașei 
nave-satelit „Vostok", in care 
călătorește primul om, primul 
semen al nostru, tînărul ma 
lor Iuri Gagarin. In momen
tul cînd rostesc aceste cuvinte 
radioul anunță vestea că fan
tastica misiune a primului 
astronaut a fost îndeplinită. 
După ce a ocolit planeta noas
tră la înălțimi uriașe, el s-a 
întors pe Pămînt în cele mai 
bune condiții. Fără îndoială 
că astronautul a cules multe 
date științifice și are de expus 
impresii unice, pe care nu le-a 
mai încercat nici un om pînă 
acum în lume. Această reali
zare epocală este încoronarea 
a numeroase cercetări și ex
periențe făcute de savanții și 
tehnicienii sovietici și aduce 
dovada că omul a mi-pt în 
sfîrșit cătușele prin care era 
țintuit de față Pământului.

Copleșit de admirație, urez 
savanților, tehnicienilor și 
muncitorilor sovietici succese 
tot mai mari, tot mai strălu
cite pe calea ce au deschis-o 
larg pentru cucerirea pașnică 
a spațiului cosmic"

O recreație neobișnuită la Școala medie mixtă „Elena Sîrbu" - Elevii, entuziasmați, poate vii
tori cosmonauți, comentează această veste extraordinară...

Cu oameni 
sovietici în 

aceste clipe
Un autobuz al O.N.T. s-a 

oprit ca în atîtea alte zile în 
fcșța Combinatului poligrafic 
„Casa Scintelt". După cîteva 
secunde a coborît un grup de 
turiști care aveau să viziteze 
secțiile combinatului. Sânt tu
riști sovietici: muncitori și 
colhoznici fruntași de prin 
părțile Kersohului.

Era ora 9,30. Aici, în secția 
legătorie, este o Zi obișnuită de 
muncă. Cîteva tinere munci
toare strînse în jurul unei ma
șini discutau cu aprindere. De
odată fetele pornesc îri fugă 
spre turiștii' sovietici și în cî
teva minute grupul turiștilor 
este înconjurat de Merele 
muncitoare din secție. Izbuc
nesc aplauze.

Vă felicităm din inimă, 
tovarăși. Vâ felicităm pen.ru 
cg pTjnttJi ai patria-
tultif Itj cft? Cfl îi trot
cetățean al Uniun i Republici
lor Sovietice Socialiste. Strin- 
gerile de mină, felicitările n-au 
nimic protocolar deși oamenii 
se văd pentru prima oară.

— Minunat. Cînd ați aflat 
această veste ?

— Acum cîteva minute sta
țiile noastre de radio au tran
smis știrea agenției TASS.

O mare bucurie se citește pe 
chipurile turiștilor sovietici.

— Mulțumim pentru urări 
— spune emoționată Tasta 
Grigorievna Sabașnicova, mun
citoare la Combinatul textil 
din Kerson... Ne umple inima 
de bucurie și mândrie că pri
mul om care a zburat în Cos
mos este un om sovietic, unul 
dintre fiii marelui nostru po
por, că prin Cosmos el a pur
tat „pașaportul" roșu cu ste
ma Uniunii Sovietice".

Știți cumva și numele 
cosmonautului ?

— Cum să nu. Radioul a 
transmis. Gagarin.

— Gagarin ? întreabă unul 
dintre turiști.

— Da, Iuri Alexeevici Ga
garin. Ați auzit de el ? 11 cu. 
noașteți poale ?

— El a zburat în Cosmos ? 
Aviatorul maior Iuri Alexe
evici Gagarin ? ll știu, cum să 
nu, spune cu vădită bucurie 
Plotr Petrovici Cernîșev. Și eu 
fac parte doar din marea fami
lie a aviatorilor. In timpul 
marelui Război pentru Apă
rarea Patriei am luptat ca pi
lot. Iuri Gagarin face parte 

din tânăra generație de avia
tori sovietici. E un băiat cura
jos, un pilot talentat. Bravo 
lui!

La despărțire muncitorii sec
ției string încă o dată cu căi 
dură mâinile oamenilor sovie
tici, transmițând prin ei bucu
ria sinceră, sentimentele calde 
de prietenie ce leagă popor: 
nostru de poporul sovietic.

„li urez
bun sosit"

Fabrica „Kirov". Portarul 
este azi mai puțin.., vigilent 
decît de obicei: O privire fu
gară peste legitimație și un 
semn cu capul : „intrați". Di
fuzorul transmite știri despre 

— Vă felicităm din inimă dragi cetățeni sovietici, vă felicităm pentru marele succes al poporu
lui sovietic. Primele cuvinte rostite în Cosmos au fost cuvinte rusești ! Astfel au fost întimpi- 
nați ieri pretutindeni turiștii sovietici care au vizitat moi multe întreprinderi din Capitală.

cosmonaut, atenția-i e în
dreptată intr-acolo.

Discutăm cu brigada de rih- 
tuitori a utemistului Radu Ma
zăre. Aproape toți membrii 
brigăzii sînt fete. Toate îm
brăcate în halate albe, ca 
niște doctorițe. Totul este alb 
aici .‘ lumina neonului, îmbră
cămintea, hala și chiar produ
sele pe care le fac — fețe de 
pantofi de damă. Brigăzile sînt 
așezate jur împrejurul unor 
bancuri lungi, ca niște mese 
de sufragerie. Fetele sînt emo
ționate, Altă dată se lucrează 
în liniște. Acum se vorbește, 
se vorbește mult, și șeful lor, 
utemistul Radu Mazăre, atit 
de sever de obicei na le face 
nici o observație.

— Cum ați primit vestea ?
— Am întrerupt lucrul pen

tru citeva minute și am ascul
tat comunicatul la diftiior.
- Și?
Și... Cine să răspundă mai 

îtitîi, cum să exprime mai 
bine ce simte ? Aliesei Suzana 
ne face un semn.

— Stați puțin să ne liniștim, 
să putem vorbi ca lumea. Eu 
vreau să spun asta : că nu 
m-am îndoit nici 0 clipă că 
primul om care va zbura în 
Cosmos va fi un om sovietic. 
Am așteptat extraordinar de 
mult ziua aceasta.

— N-am cuvinte cum să 
spun cît de mult îi admir pe 
oamenii de știință sovietici. 
Au făcut un lucru extraordi
nar. Toată lumea îi va aco
peri de laudă, spune Florica 
Dumitrescu. Asta dovedește 
că cele mai mari cuceriri ale 
științei sovietice sînt folosite 
în scopuri pașnice pentru 
binele întregii omeniri.

— Nu știți, Gagatln e tînăr? 
întreabă o altă fată.

—■ Lasă că o să afli asta mai 
tîrziu. Poți să-i și scrii, o 
întrerupse Mazăre, care vrea 
să spună și el ceva. Eu, tova
rășe reporter, vreau să vă spun 
așa: azi e o zi obișnuită pen
tru noi, ca oricare alta. Bri
gada noastră e fruntașă pe 
sector, nu dăm de luni de zile 
nici un rebut, avem economii, 
ne depășim planul. Azi am in- I---- c ; 

totuși azi e o zi deosebită, 
extraordinară, pe care n-o s-o 
uităm toată viața. Scrieți că 
în cinstea uriașei victorii a 
științei și tehnicii sovietice, în 
cinstea lui Gagarin, brigada 
noastră, fetele noastre, vor da 
azi 20 de perechi de pantofi in 
plus. Nu știu dacă sună prea 
frumos, dar noi astfel putem 
cinsti ziua asta. După iasă 
o să ieșim la muncă voluntara 
la Otopenl, și-o să muncim 
bine.

— Eu îi urez cosmonautului 
Gagarin să ajungă cu bine 
pe Pămînt, adaugă o altă 
fată. Adineauri am ascultat la 

dat comanda de radio că s-a 
coborîre.

— La 
Trebuie 
parte.

Ieșim 
Alături, 
litate, e

revedere, ne grăbim 
să mergem mai de 

din secție și coherin', 
la controlul de ca

ua difuzor. Crairrcnl 

anunță : Gagarin s-a întors cu 
bine pe Pămint! O fată alear
gă după noi:

— Scrieți altceva : că-i urez 
bun sosit.

Ascultînd
vocea 
eroului

Popas la Radioclubul cen
tral al R.P.R.

Nu bănuiești de afară emo
țiile și încordarea oamenilor 
dinăuntru și, mai ales, nu bă
nuiești de afară că în clădi
rea aceasta se încrucișează 
mii de apeluri lansate in eter 
de pe toate punctele globului, 
acum în aceste ore care au 
uimit lumea.

Nu bănuim de afară că în 
această clădire radioul a adus 
vocea omului din Cosmos, vo
cea lui Iuri Alexeevici.

Încă stăpiniți de emoție, cei 
cîțiva operatori povestesc pe 
nerăsuflate :

— L-am auzit vorbind, i-am 
ascultat vocea .'...

Sintem curioși și-l privim 
pe operatorul Ion Andreescu 
cu puțină invidie.

— Da, continuă el, stația 
noastră YO3—KAA ă recepțio
nat nava cosmică. De dimi
neață am reglat aparatele noa
stre pe frecvențele 9,019 me
gaherți și 20,006 megaherți în 
banda de unde scurte și pe 
143,765 megaherți din banda 
ultrascurte... și-am așteptat. 
La ora 9,50 am auzit primele 
semnale. Vocea lui Gagarin 
din Cosmos. Chema Moscova... 
Apoi a comunicat ceva ce noi 
n-am deslușit. De la ora zece 
și șaptesprezece minute pînă 
la zece și douăzeci și două de 
minute maiorul Gagarin a 
transmis detalii cu privire la 
temperatură șl diverși para
metri. L-am ascultat încon- 
tinu, pînă la ora 11,07 minute, 
(ora Bucureștiului).
„Ascultînd vocea primului cos- 

spune operatorul Ion An- 
dreescu, am avut senzația că 
omul acesta se află aci lingă 
mine, în cabina mea, că nu 
vocea i-o ascult, ci inima".

Cine n-ar fi vrut să audă 
la ora asta vocea aceea din 
Cosmos 1 Așa că am avut de 
ce să-i invidiem pe operatorii 
radloclubului.

Am asistat în cele citeva 
minute petrecute in cabina 
de recepție-emisie a radioclu
bului la cîteva momente emo
ționante. Operatorii încercau 
să stabilească legătura cu ra- 
dioclubul central din Mos
cova.

Dar la ora aceea văzduhul 
era... aglomerat. Mii de stații 
ale radioamatorilor din toată 
lumea se căutau intre ele, își 
transmiteau vești, iși comu
nicau bucuria.

In sfirșit, citeva noutăți s-au 
aflat. Stațiile YO5-LU din 
Baia Mare și YO4—ZW din 
Galați au recepționat de la 
posturi sovietice noutăți cu 
privire la coborirea pe pămint 
a navei cosmice, după înde
plinirea misiunii sale științi
fice.

Bucuria și entuziasmul ome
nirii umpleau întregul văzduh. 
Am avut foarte puternic aici 
această senzație. Dar cea mai 
puternică impresie a lăsat-o 
fără îndoială vocea aceea 
din Cosmos, vocea primului 
om care a străbătut spații 
cosmice, vocea omenească, cu
vintele rusești ale lui Iuri 
Alexeevici Gagarin, sol al po
poarelor Uniunii Sovietice.

Clipe care 
vor intra
în istorie

Clasa a Xl-a E avea oră de 
dirigenție.

— Fină la sfîrșitul vieții vă 
re ti aduce cu drag aminte de 
ora aceasta, le spusese elevilor 

profesoara Teodora Crăcea. 
Cită dreptate avea ! In aceas
tă oră, acești băieți și aceste 
fete aflați în pragul vieții as
cultaseră cu răsuflarea tăiată 
primele comunicate ale erei în 
care prezența omului în Cos
mos era un fapt împlinit.

Și de îndată ce a sunat de 
recreație, grupurile, închegate 
spontan in curtea Școlii medii 
„Elena Sîrbu" au început dez
bateri înflăcărate.

— Am citit undeva, rosti Iu- 
liana Dobriceanu, într-o re
vistă, că pe mormântul lui 
Țiolkovski de la Caluga sînt 
scrise niște cuvinte profetice, 
spuse cindva de acest savant: 
„Pământul este leagănul ome
nirii, dar omenirea nu va ră- 
mine pentru totdeauna în 
leagăn"... Uite prima zi, pri
mul salt al omului...

Cornelia Uncuța recapitulă 
grăbit etapele: 4 octombrie
1957, primul satelit... apoi Lai
ka... fotografierea feței ascun
se a Lunii... Strelka și Belka 
s-au întors nevătămate pe 
Pămînt... alte încercări și...

— Și am ajuns să trăim ziua 
aceasta ! întrerupse nerăbdător 
Mihai Herda, din clasa a X-a. 
Vă dați seama ? Sîntern prima 
generație care trăim acest eve
niment epocal.

Herda are 17 ani, n-a cunos
cut niciodată sclavia, tinerețea 
lui și a colegilor lui plină de 
frumuseți și lucruri încărcate 
de poezie stă azi uimită, îm
bătată de bucurie și entuziasm; 
un om în Cosmos !

— Cînd eram mic, spune un 
alt tînăr, pe nume Sandu Ale- 
xandroiu căruia toți îi spun, 
pesemne nu fără pricină, poe
tul clasei, îmi părea rău că 
n-am trăit în timpul primelor 
zboruri ale lui Aurel Vlaicu. 
Azi însă sînt fericit. A fi con
temporan cu Gagarin, cu pri
mul zbor al omului în Cosmos, 
al omului sovietic! Ce mult 
ne vor invidia cei care vor 
veni după noi... Aș vrea... aș 
vrea nespus de mult să pot 

fierbinți. Generația noastră 
este mîndră ’ de existența lui, 
de eroismul lui. -Ii strângem 
mina, fie și numai cu gîndul.

O poezie 
încâ

neterminatâ
Str. Dionisie Lupu Nr. 64. 

Urcăm la etajul 4 și sunăm 
la unul din apartamente. Ne 
deschide poetul Nicolae Tăutu.

— Nu mă țineți mult de vor
bă. Scriu. Abia am terminat 
citeva strofe.

Ne aruncăm ochii pe hîrtia 
de pe masă, plină cu litere 
scrise în grabă, înfrigurat. Ci
tim :
Victorie, tovarăși I

Nemuritoarea clipă 
Ne bate viu in piepturi, ne 

sună in ureefii, 
înmărmurit e globul văzînd 

cum se-ntraripă 
în orele acestea dorințele-i 

străvechi!

Deschisul drum spre astre
Gagarin il străbate 

Iar glasul i-1 ascultă întregul 
Univers, 

In pasărea-i măiastră inima 
lumii bate 

Să-i împlinească slava
în marmură și vers !

— Deocamdată aici am a- 
juns. Versurile încă nu sînt 
finisate.

— Probabil că acum o să în
cepeți să... coborîți pe pămînt, 
ca și Gagarin.

— Cum, a coborît deja pe 
pămînt ?

— Da. Viu și nevătămat.
— Formidabil. Finalul o să-l 

fac atunci pe ideea coborîrii 
triumfale din Cosmos. Nici
odată un om nu a fost așteptat 
cu atîta emoție, cu toate gîn
durile îndreptate spre el. Știin
ța sovietică a obținut o victo
rie triumfală. E o Victorie a 
comunismului, a marelui partid 
comunist creat de Lenin. Iți 
crește inima de bucurie, de 
min&rie.

— Vă lăsăm să vă continuați 
poezia.

— Aș vrea să mai adaug
C€ra j rnc sim£ Rusaru ți ca

ofuer tei
sovtmce.. 1 ME ~ ioeoie-

nem colonelul Nicolae Teu tu.

Declarații 
nesolicitate
La ora 9,30, în autobuzul 31 

care-și făcea cursa spre Casa 
Scînteii, reporterul zări un 
maior de aviație. Prezentările 
de rigoare sînt reduse la mi
nimum posibil, cuvintele con
venționale sînt de prisos în 
fața unei astfel de știri. To
varășul maior Răduțu Bujor 
își stăpînește cu greu emoția 
care-l cuprinde.

— Mă bucur din adîncul ini
mii mele că acest pas gigantic 
l-a făcut poporul sovietic, a- 
acla care a deschis prin Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie o nouă eră în dezvol
tarea societății omenești. Și a- 
cum...

— Acum ? întrebă reporte
rul, văzînd ușoara ezitare a 
interlocutorului său.

— Acum vreau să transmit 
primului cosmonaut din lume, 
din partea aviatorilor noștri 
un salut tovărășesc. Vreau 
să-i spun, din suflet — balșoi 
priveot Iuri Alexeevici!

Autobuzul a ajuns la capă
tul traseului. Dar oamenii nu 
se grăbesc să coboare. Vorbesc 
între ei cu însuflețire. Despre 
ce ? Despre unul șl același lu
cru: Un om în Cosmos. 
Vorbește înfrigurat întreg o- 
rașul. Despre cine ? Gagarin 
— primul cosmonaut! Cine 

In uzine, in fabrici stațiile de radioamplificare, au răspîndit cu 
iuțeală emoționanta veste. întregul popor a ascultat ieri cu în
frigurare textele comunicatelor TASS. Tinerii muncitori a! uzine-

n-ar avea ceva de spus ? Exis
tă cineva ? Nimeni. Milioane 
de oameni au ceva de spus. 
Le-am da cuvântul tuturor, dar 
ziarul din 13 aprilie 1961 
trebuie să apară. Așa că... re
porterii au solicitat numai pe 
cîțiva cetățeni să-și spună pă
rerea despre colosalul eveni
ment al acestei zile. Mulți 
ne-au solicitat însă ei înșiși... 
să le cerem părerea și s-o 
scriem în reportajul . nostru. 
Unul dintre aceștia a fost ti- 
năra Trandafir Maria, cingă
toare Za un magazin de con
fecții, care, văziiidu-ne «tind 
de vorbă cu niște oameni. S-a 
apropiat de noi.

— Sinteți de la ziar ? Vreau 
să vă spun și eu cîteva cu
vinte. Vreau să vă . spun că 
n-am simțit în viața mea o 
emoție mai mare ca astăzi, 
cînd Uniunea Sovietică a reu
șit să trimită un om în Cos
mos și să-l readucă pe Pă
mînt. Transmiteți-i lui Iuri 
Gagarin felicitări din inimă. 
Nu-l cunosc șl n-am mai au
zit de el pină acum. Știu a- 
tît, că e un om sovietic, un 
cetățean al patriei comunis
mului. Sînt foarte emoționată.

A doua declarație neprevă
zută o primim de la... șofe
rul mașinii cu care călătorim 
prin oraș. Din mers, șoferul 
Eugen Plecan ne spuhe Visă
tor :

— Mă glndesc tot timpul la 
oamenii sovietici, la el, la 
Iuri Alexeevici Gagarin... 
Primul om care a zbu
rat in Cosmos. Un mare erou 
al timpului nostru, al istoriei 
noastre. Poporul sovietic, că
ruia îi aparține, a deschis un 
drum, un drum extraordinar. 
Ce e in stare să facă omul 
sovietic i

Am ajuns la Casa Scînteii. 
Am coborît. Șoferul a rămas 
la fel de visător la volan. Se 
gândea. Se gândea la cucerirea 
Cosmosului.

Sosind în redacție am în
ceput să scriem. Dar ne de
ranjează telefonul. Sună so
ția unuia dintre reporteri.

— Ai auzit ? Gagarin are 27 
de ani, două fetițe...

— Da, știm totul. Acum la- 
să-ne, trebuie să scriem re
pede. Adică nu, stai puțin! 
Spune-ne cîteva cuvinte. Ce 
părere ai?

— N-are rost să mai spun. 
Curintele sini prea mici. Eu. 
c* sot^e. *< trec s-o felicit pe 
soacrlf* GcparTM. x in- 
brdțișez drț șt *£-«
spun . ai «n sc: ninaact. s» 
erou. Fti mîndră de el. Dum
neata și întregul popor sovie
tic

Am terminat reportajul. Și 
totuși nu. Lăsăm aici un mic 
spațiu pentru linotipistul 
care va culege acest reportaj 
ca să-și spună și el părerea, 
gîndurile

— Mă numesc Toma Va- 
leriu, linotipist la Casa Scîn
teii. Culegînd acest reportaj 
am cunoscut gîndurile și Sen
timentele atîtor oameni. In cu
vintele tuturor celor care au 
vorbit reporterilor, m-am re
cunoscut și eu, pentru că a- 
ceeași adîncă emoție m-a cu
prins și pe mine la aflarea 
uluitoarei vești prin care se 
anunța gigantica victorie a 
științei și tehnicii sovietice. 
Acum, la ora 22, după ce am 
cules zeci de telegrame care 
vorbesc despre admirația și 
uimirea întregii lumi față de 
izbânda oamenilor sovietici, 
am înțeles și mai adine, mă 
simt și mai copleșit de impor
tanța acestei zile, care va ră
mâne pentru totdeauna în is
torie. Încerc să găsesc cuvin
tele prin care să închei scurta 
mea declarație și totodată re
portajul. Socotesc de cuviință 
că acestea trebuie să fie : glo
rie Uniunii Sovietice, glorie 
comunismului!
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Cea mai măreață cucerire a științei și tehnicii— 
rod al geniului creator al omului sovietic!

Foto-<montaj : VICTOR CCNSTANTINESCUCHEMAREA
Comitetului Central al P«CU.S«, 
Prezidiului Sovietului Suprem 

ai U.R.S.S. și Guvernului 
Uniunii Sovietice

MOSCOVA 12 (Agepres). - TASS transmite : ta 12 aprilie, 
in ziua lansării ș: incpoierii cu succes a primului cosmonaut 
din lume, Comitetul Central ci P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.RS5. și guvernul sovietic au adresat popoarelor 
și guvernelor tuturor țârilor o chemare ia pace. Ei au cerut tutu
ror Oamenilor să depună eforturi pentru lichidarea cursei 
inarmăriior, înfăptuirea dezarmării generale și totale, asigura
rea păcii in inireaga lume.

C.C, al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au subliniat că o eră noua in dezvoltarea 
omenirii a fost deschisă de Uniunea Sovietică, țara socialis
mului victorios. Țara noastră a luat-o înaintea tuturor statelor 
și a lansat cea dinții un om în Cosmos. Zborul triumfal al unui 
om sovietic în Cosmos, arată C.C. a! P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. constituie încu
nunarea victoriilor U.R.S.S. in cucerirea spațiului cosmic.

Punem realizările sovietice nu in slujba războiului, ci in slujba 
păcii și securității popoarelor. CC al P.C.U.S., Prezidiul Sov e- 
tuluj Suprem și Consiliu! de Miniștri al U.R.S3. consideră we- 
torii’e sovietice din Cosmos nu numai ca victorii ale poporului 
sovietic, ci și ale intregii omeniri.

„Este o noutate 
inima de

Vestea lansării unui om in 
Cosmos i-a găsit pe membrii 
ansamblului sovietic „Baletul 
pe gheață1*, aflat în turneu in 
țara noastră, in plină repeti
ție, în sala sporturilor Flo- 
reasca. Repetiția s-a întrerupt 
și directorul ansamblului, 
M. K. Lojkin, a anunțat ma
rea veste.

„Este o noutate care ne um
ple inima de bucurie, a decla
rat el. Ca cetățean al Uniunii

Acad. prof.
Gh. lonefecu Siseșii
Vicepreședinte al Acade

miei R.P.R.

Pilotul cosmonautic al navei 
cosmice satelit „Vostok" a- 
viatorul maior Iuri Alexeevici 
Gagarin, cetățean al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, a devenit simbolul unui 
moment crucial în istoria ci
vilizației.

Am toată admirația față 
de oamenii de știință soriîtici 
făuritorii acestei uriașe rea
lizări.

Acad. prof. dr.
■Șt. S. irtismau

Director al Institutului de 
Inframicrobiologie 

al Academiei R.P.R.

Sint entuziasmat, emoționat 
de vestea celei mai fantastice 
acțiuni al cărei contemporan 
am fost în viața mea.

Ce dovedește această formi
dabilă realizare științifică care 
a deschis calea legăturilor 
dintre lumea noastră și lumea 
altor sisteme planetare ?

Răspunsul este foarte sim
plu. :

Economia, știința., tehnica 
sovietică se dezvoltă intr-un 
ritm excepțional de rapid care 
îi asigură marea superioritate 
pe plan mondial.

Acad. prof. dr.
Ștefan Mi kw

Prim-secretar al Academiei 
R.P.R.

Vertiginoasa dezvoltare a 
științei și tehnicii în epoca 
noastră ne-a obișnuit cu des
coperiri excepționale, dar ni- 
ciuna dintre ele nu poate 

care ne umple 
bucurie"

Sovietice simt o mîndrie fără 
margini pentru faptul că sa- 
vanții, inginerii și muncitorii 
din U.R.S.S. au creat o astfel 
de navă eosmică, pentru fap
tul că primul om cară a zbu
rat în Crsmcs este uri cetă
țean sovietic. Nu găsesc cuvin
te cu care să pot exprima re
cunoștința nemărginită pentru 
patria mea care a realizat un 
lucru atît de grandios cum 
este zborul omului în Cosmos14 

Au prins aripi milenare visuri
— Ancheta noastră printre oamenii de știința

egala cu uriașul eveniment a- 
nunțat omenirii la 12 aprilie 
1961,

Plasarea pe orbită în jurul 
Pămîntului a primei nave cos
mice..satelit din lume „Vostok“ 
avînd un om la bord, reveni
rea acestei nave pe Pămînt, 
este cea mai de seamă cuce
rire științifică a geniului 
uman, deschizînd perspective 
de-a dreptul amețitoare în fața 
civilizației umane.

Noi oamenii de știință din 
Republica Populară Romînă 
transmitem glorioșilor savanți, 
tehnicieni și muncitori, sovie
tici care au săvîrșit această 
performanță științifică cele 
mai sincere felicitări, cele 
mai călduroase urări de noi 
succese pe drumul unui con
tinuu avînt al științei și teh
nicii.

Acad. prof.
C. fifaiesviciu 

rectorul Universității 
„Babeș-Bolț/ai“

Azi, 12 aprilie 1961, s-a în
tâmplat cel mai mare, cel mai 
formidabil eveniment din is
toria omului și a științei: un 
om a văzut cu ochii proptii 
globul pămîntesc ce plutește 
în nemărginit !

Omul a învins natura, omul 
a devenit ștăpîn pește Cos
mos. Perspectivele viitorului 
omenirii sînt incalculabile, a- 
mețitoare. Omul cosmonaut 
este omul sovietic.

întreaga noastră admirație, 
adînca noastră recunoștință 
omului sovietic, științei sovie
tice, întregului popor sovietic !

ȘTEFAN IUREȘ

Tovarăși, nu vreau ode triumfale. 
Poporul sovietic, care-a desțelenit 
Istoria, zdrobindu-i robia milenară, 
El m-a trimis pe neumblata cale, 
Solie călătoare spre zenit 
in noua, comunistă primăvară.

Dar de veți vrea să știți 
Mereu și iarăși
La ce gîndea întâiul călător 
Prin Cosmos, iată deci: 
La voi, tovarăși,
De voi îmi era dor,
De cei ce-n mine visele purtară-și. 
Cu voi trăiam uluitorul zbor.

Sclipea, fantastic însoțindu-mi zborul, 
O stea, o altă stea, o nouă stea, 
Cu unice topaze, diamante și rubine.
Iar eu, eu meteorul, 
Visam numai la tine.
Pămint a! comunismului, 
Iubirea mea.

La drum prin Universul fără margini 
Ati fost cu mine.
M-ant întors, exist.
Și-s gata să-mplinesc la fel de bine 
Oricare alte sarcini
Ale partidului meu comunist.

f

In numele constructorilor de tractoare...
în numele cons

tructorilor de trac
toare, salut cu bu
curie strălucita vic
torie a Uniunii So
vietice — trimite
rea, pentru prima 
dată în lume', a 
unui om în spațiul 
cosmic — a declarat 
Eroul Muncii Socia

liste inginerul Ilie 
Trandafitfescu.

Simt o mîndrie 
pe deplin justifica
tă 'că în fruntea 
științei și tehnicii 
mondiale se situea
ză țara constructo
rilor comunismu
lui.

Felicit din toată 
inima pe savanții,

Acad. prof.
Raima iipan 

președinte al Filialei Cluj 
a Academiei R.P.R.

Un om a zburat în Cosmos. 
Cel mai extraordinar eveni
ment al zilelor noastre, eveni
ment epocal în istoria civili
zației umane s-a produs. Acest 
om, maiorul de aviație Iuri 
Alexeevici Gagarin, cetățean 
al Uniunii Sovietice și-a în
scris numele în cartea de- aur 
a istoriei omenirii. Este o vic
torie fără precedent în istoria 
științei și tehnicii. Este o rea
lizare uluitoare și extraordi
nară, rezultat al rezolvării de 
către specialiștii sovietici pe 
de o parte a tuturor proble
melor tehnico-științifice legate 
de plasarea pe orbită a nave
lor satelit, de readucerea lor 
pe pămînt cît și a probleme
lor de biologie deosebit de 
dificile legate de învingerea 
imponderabilității în momen
tul cînd nava cosmică zboară 
spre a se plasa pe orbită.

S-a împlinit astăzi visul de 
milenii al omenirii. Primul 
om a zburat în' Cosmos. Și 
acest om este un reprezentant 
al Uniunii Soviețice.

în numele oamenilor de 
știință clujeni adresez oame
nilor de știință sovietici, cele 
mai călduroase felicitări pen
tru noua și strălucita Victorie 
realizată.

Acad. prof.
Miron Hicoiescu

în șirul ascendent al răsu
nătoarelor succese în dome
niul ăstronauticii, savanții so
vietici au obținut încă o vic

inginerii și tehni
cienii sovietici pen
tru excepționala lor 
realizare, iar maio
rului Gagarin, care 
a aterizat cu succes 
într-o regiune sta
bilită a Uniunii So
vietice, întreaga 
mea admirație și u- 
rări de sănătate.

torie depășind cu mult tot 
ceea ce s-a realizat pînă 
acum.

Un om sovietic a făcut pen
tru prima oară un înconjur 
Pămîntului . pe o navă-satelit.

Călătoria navei „Vostok“ 
constituie cea mai palpabilă 
dovadă a multilateralei dez
voltări a științei și tehnicii 
sovietice, căci această excep
țională realizare științifică nu 
este posibilă fără o excepțio
nală dezvoltare a tuturor 
compartimentelor științifice.

Numele maiorului de avia
ție Gagarin, va rămîne pe 
veci în istoria științei și civi
lizației umane ca un simbol 
al luptei omului sovietic pen
tru cucerirea tainelor naturii.

Prof. univ. dr.
N. Teodorescu

Membru corespondent al 
Academiei R.P.R., 

Decan al Facultății de Fi
zică și Matematică a Uni

versității „C. I. Parhon"

Cel mai extraordinar eveni
ment al epocii noastre aștep
tat cu înfrigurare de întreaga 
omenire, visat de tineretul en
tuziast de pretutindeni a de
venit realitate

Cu prdfundă emoție salut 
măreața biruință a științei și 
tehnicii luminată de mărețele 
idei ale materialismului dia
lectic.

Doresc din toată inima ca 
tînăra generație a țării noa
stre, sorbind învățămintele 
științei să poată fi la înălți
mea epocii în care prind via
ță cele mai înaripate visuri 
ale omenirii.

La Consfanja

Entuziasm in rîndurile 
marinarilor romîni 

și străini
Vestea lansării de către ( 

Uniunea Sovietică a primei ; 
nave cosmice avînd la bord un 
om și întoarcerea lui cu bine 
pe Pămint a stârnit un mare j 
entuziasm în rindurile mari- ■ 
narilor romîni și străini aflați i 
cu. vasele în portul Constanța. I 
In semn de cinstire a acestui I 
epocal eveniment, marinarii 
de pe vasul sovietic ,.Jean 
Jaures" au înălțat pavilionul 
de stat al U.R.S.S. și au arbo
rat merele pavoaz.

„Marinarii de pe vasul nos- i 
tru — a spus Anatolii Piro
gov, comandantul vasului, I 
sini entuziasmați de fapta a- 
viatorului Iuri Gagarin, edu- I 
cat de Partidul Comunist. Fe
licităm din toată inima pe sa- 
vanți, ingineri și tehnicieni, 
pe eroul Cosmosului Iuri Ga
garin pentru fapta săvîrșită, 
pentru cucerirea Cosmosului I 
în ntlmele întregii omeniri, în 
numele păcii pe pămint și în 
numele patriei noastre iu
bite".

Pe vasul cuban „Pinar del 
Rio“, întregul echipaj s-a 
strîns pentru a asculta impor
tantul comunicat. „Noi, cuba
nezii — a spus G. San Pedro, 
comandantul vasului, ne sim
țim mișcați de acest triumf 
grandios al științei și tehnicii 
sovietice și sperăm ca această 
înălțătoare faptă eroică a po
porului sovietic să constituie 
un pas înainte pentru înfăp
tuirea unei păci trainice in 
lumea întreagă".

Vestea lansării primei nave 
cosmice avînd la bord un om 
a fost primită cu același viu 
interes și de echipajul vasului 
romînesc „Galați" care se 
pregătește să plece în cea 
de-a 3-a cursă pe mări și 
oceane.

„Zborul in Cosmos al maio
rului sovietic Iuri Alexeevici 
Gagarin — a spus Simion Ce- 
lan, ofițer șef mecanic al va
sului — este intr-adevăr un 
eveniment al epocii noastre 
de o covîrșitoare importanță. 
Știința și tehnica sovietică au 
atins culmi pe care nu a pu
tut să le atingă nimeni. Vic
toria științei și tehnicii sovie
tice ne întărește și pe mai de
parte încrederea in forța in
vincibilă a lagărului nostru 
socialist. Fapta- eroică a pri
mului cosmonaut sovietic este 
izvorâtă din faptele eroice ale 
bravului popor sovietic care 
nu o dată a dat omenirii cgle 
mai înălțătoare pilde de 
eroism pentru fericirea și pa
cea lumii".

Trudind cu ochii la stele, 
omul a dorit să le-ajungă 
vreodată. Pentru asta a răs
turnat brazdă după brazdă, a 
răscolit țarina și și-a visat 
aripi. Călător pe oceane, 
străbătînd mările în furtuni 
s-a bucurat cînd a sărutat 
țărmul la întoarcere. Mintea, 
înaintașă totdeauna l-a pur
tat în locuri necunoscute și 
privind pasărea s-a vrut în 
cer.

Ing.
Mihai Adrian

Candidat în științe tehnice, 
Director al Institutului de 
Cercetări Miniere și Meta

lurgice

Felicit din toată inima pe 
oamenii de știință sovietici 
convins fiind că această uria
șă realizare reprezintă un pas 
puternic în lupta fientru 
triumful păcii. Ca specialist 
în metalurgie aș vrea să sub
liniez faptul că această reali
zare constituie cea mai eloc
ventă dovadă a remarcabile
lor realizări ale științei so
vietice în domeniul fizicii 
metalelor necesare construc
ției acestei nave fără de care 
nu ar fi fost posibilă această 
epocală realizare.

I. M. Ștefan
scriitor

Inima omenirii palpită în
suflețită de cea mai înaltă 
mîndrie : rațiunea umană a 
înfăptuit un triurnf fără egal. 
Omul, omul sovietic creatorul 
primului sputnik, creatorul 
primei rachete cosmice s-a 
avîntat el însăși spre spațiile 
interplanetare.

Cutezători ai tuturor veacu
rilor, victoria e a noastră.

Omul sovietic și-a desfășu
rat larg aripile și a străpuns 
tăria cerurilor.

Homo Sapiens învingător al 
gravității deacum înainte spre 
planete, spre stele !

După cum se vede știința 
înfăptuiește într-un ritm ra
pid tot ceea ce a putut ima
gina literatura științifico-fan- 
tastică, iar sarcina noastră a 
scriitorilor care ne ocupăm de 
acest gen, devine cu atât mai 
grea și cu atît mai frumoasă.

TELEGRAMĂ
Maiorul;! IURI ALEXEEVICI GAGARIN, 
cosmonautul sovietic care a efectuat 

pentru prima data in lume un zbor cosmic
Scumpe Iuti Alexeevici 1
Am marea 'bucurie de a vă felicita călduros pentru 

remartabiia faptă de eroism — primul zbor cosmic la 
bc-dul navei-satelit „Vostok".

întregul popor sovietic este entuziasmat de glorioasa 
dv. faptă, care va rămîne pe veci în memorie ca un 
exemplu de curaj, cutezanță și eroism în slujba ome
nirii.

Zborul efectuat de dv. deschide o nouă pagină în isto
ric omenirii, în cucerirea Cosmosului și umple inimile 
oamenilor sovietici de mare bucurie și mîndrie pentru 
patria lor socialistă.

\’ă felicit din toată inima în legătură cu reîntoarcerea 
cu succes din călătoria cosmică pe pămîhtul natal.

Vă îmbrățișez.
La revedere, pe curînd la Moscova.

N. S. HRUȘCIOV
12 aprilie 1961.

In cursul dimineții a cjpăruf o ediție specială a ziarului. „Infor
mația Bucureștiu!ui“. Mii-de cetățeni ai Capitalei nerăbdători 
și entuziasmați, au luat cu asalt,chioșcurile, au smuls din mîinile 
vrnzătorHor ziarele. Nu poți să aFtobdore, acum cînd sosesc 
vești despre primul om care a pătruns în Cosmos,, despre acea
stă extraordinară încununare a succeselor științei și tehnicii 

sovietice.
Foto : C. VICTOR

Eugen Barbu

O mut

Ridicîridu-se în continen
tele aerului cu o speranță 
mereu reînnoită a simțit gre
utatea și chemarea tiranică a 
pămîntului. Niște legi oarbe, 
ale naturii l-au readus îna
poi pe un petec de iarbă. Fi
lozofia îi spunea că poate să 
atingă astrele, dar gravita
tea îi atîrna de glesne ghiu
lele de plumb.

Mii de ani de imaginație 
au trebuit minții și sudoarea 
a curs în fluvii pentru a 
urni materia. Aripa de țiplă 
și oțel s-a frînt de multe ori 
și alți ochi s-au ridicat spre 
întunecata și necunoscuta 
împărăție atribuită unui 
dumnezeu abstract:

Din gresii și păduri arse 
în glii s-a scos energia și 
metalelor li s-a risipit greu
tatea. Focul s-a spiritualizat 
în explozii de o forță ne
obișnuită. A fost dat lumii 
ca această putere fără mar
gini să fie folosită spre glo
ria nemuritoare a omului de 
către patria secerei și a cio
canului, a puterii celor ro
biți odinioară și eliberați de

Spectacol de gală cu baletul „Gișelleu 
prezentat de Ansamblul de balet din Cuba

Pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romine a avut loc 
miercuri seara un spectacol de 
gală cu baleful „Giselle" de A- 
dolphe Adam, prezentat de An
samblul de balet din Cuba.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dei,. Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Corneliu 
Mănescu, Ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Sfat, ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de artă, un numeros pu
blic.

Au asistat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu-

FIER VECHI
în întâmpinarea sărbătoririi 

celei de a 40-a aniversări a 
partidului, tinerii din Bucu
rești au făcui oțelariior de la 
Reșița un dar : 1.000 tone de 
fier vechi strîns de ei în ulti
mele zile. Fierul a fost în-

o revoluție fără seamăn: 
statului sovietic.

După decenii de singe, 
după războaie necruțătoare, 
după o luptă fără seamăn în 
istorie, un cetățean al a- 
cestui stat: Iuri Alexeevici 
Gagarin a urcat în constela
ții și s-a întors nevătămat 
pe teritoriul rus.

12 aprilie 1961 1
Zi nemuritoare, zi a biru

inței minții și a dorinței de 
a învinge ceea ce părea im
posibil, zi fericită a preves-
tir ii unui viitor fără seamăn!

Primăverii acestui an, pri
măverii întâiului Mai i s-au 
dăruit aceste prime ore de 
bucurie care străbat lumea ! 
Fericirea în mantia ei de aur 
străbate cu pași de uriaș 
planeta /

Geniului sovietic, mili
oane de oameni îi dăruiesc 
un strigăt unic de admirație 
și de dragoste. Sînteți pri
mii 1 Voi ați învins forțele 
oarbe ale văzduhului, voi ați 
sfîșiat vălul capcanelor cos
mice, voi veți pune înțîi pi
ciorul pe nesigura suprafață 
a Iui Venus, voi veți privi 
din Iurtă bătrîna noastră 
Terra 1

Glorie I Glorie ! Glorie !

rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Cuba și R. P. 
Romine.

La sfârșitul spectacolului, solilor 
artei cubaneze le-au fost oferite 
flori din partea Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri.

Conducătorii de partid și de 
stal ai R. P. Romine s-au întreți
nut amical cu conducătorul An
samblului de balet din Cuba, feli- 
citîndu-l pentru măiestria artiștilor 
cubanezi.

Spectatorii bucureșfeni au pri
mit cu căldură acest nou specta
col al ansamblului cubanez, răs- 
platindu-i pe interprefii principali 
Alicia Alonso și Rodolfo Rodri- 
guez și întregul ansamblu cu în
delungi și puternice aplauze.

(Agerpres).

OȚEI ARIILOR
cărcat într-un tren marșrut 
cu 64 de vagoane. Acesta este 
primul tren din cele două pe 
care tinerii bucureșteni s-au 
angajat să le trimită oțelari
lor în cinstea marii sărbători 
de la R IVIai

Zguduitoare 
misiune de 

recunoaștere 
Dumiiru Popeicu
i •- G > - ■■ -Ă' K -Jj , ■

Planetele se înVîrtesc'evoluihd 
lin prin Univers, ca niște mingi 
în te- o a re n ă de circ. i

In umbra lor, străpungind lu
mina eternă, fără de sfîrșit, 
imense conuri negre se joacă In 
spațiu ca niște reflectottre de 
întuneric, •- .

Acolo, a apărut-.în clipa a- 
ceastc, primul om.

Un asemenea moment a mai 
I fost doar acum cîteva milioane 

de ani. Omul apăruse atunci 
smulgindu-se din materia' incon
știentă de sine undeva, pe ma
lul unui fir de apă a Pămîntu
lui. Dar el era neștiut de ni
meni. Era mic și fricos și se 
ascundea în peșteri și în pă
duri. Spre cer nici nu îndrăz
nea să-și ridice ochii, fulgerele 
îl orbeau și-l luau mințile. Fu
gea ingrozit in cdincul hrubelor 
întunecoase.

Acum, după milioane de 
ani) primul om a apărut în 
spațiile infinite ale Universului, 
plutind printre aștri, tăind de-a 
curmezișul conurile de umbră, 
ieșind în largul oceanului de lu
mină sideral.

Cochilia Pămîntului s-a spart 
și marele fluture care a vegetat 
milioane de ani s-a desprins și 
a zburat

Insfîrșit, zeul prevestit de le
gende și-a făcut apariția I

In Univers, a apărut primul 
om. » •

Ochii lui scăpărători străpung 
imensele spații pure ale. firii, 
de o virginitate imaculată, pe 
care nimeni, n-icicdată nu le-a 
văzut. în urma lui, Pămîtilul 
plutește, evoluind lin . în văzdqh, 
ca o minge ușoară, purtată de 
vînt.

Dirijindu-și teribila-i mașină 
prin sferele de miliarde și mi
liarde de metri cubi ale văzdu
hului, el singur, vede, aude și 
înțelege ceea ce se petrece, in 
jur.

O, încă nimeni nu știe acolo 
ce copleșitor eveniment se în
tâmplă I Ce păcat. Nimeni'- nu 
peste înțelege și spune : ,;PRI- 
vîți in univers, A Apărut 
PRIMUL. OM".

Numai el poate vorbi, numbi 
vocea lui se poate auzi, rătă
cind prin -golurile necuprinse, 
purtată de ecourile -ample ale 
infihitului. . ■ ■ <

- Zdrasvuite I
Primul cuvînț omenesc căruia 

i-a foșț. dat să tulbure tăcerea 
fără de început, a . fost rostit în 
limba primei Țări a Socialismu
lui. Limba rușă a primit bote,ful 
eternității. In negnt șp vorbește 
acum limba rusă.

Iar primul om carp a apărut 
în Univers trebuie să-și fi, lăsat 
t Ca orice călător sovietic .apă
rut pe tărimuri îndepărtate. — 
carnetul roșu la secretarul, unei 
organizații de bază a P.C.U.S.

Lenin, un soldat al marei- tale 
oștiri pașnice a ajuns — pornit 
in zguduitoarea sa misiune de 
recunoaștere —, printre - aștri. 
Acolo, impregnate în« cweonvolu- 
țiuhilp creierului său,- zboară-tot 
mai sus propriile tale gindurij

Abea afum se intrevede 'pină 
unde arăta brațul' tău 'întins 
înainte.

Informații
Miercuri s-a înapoiat în 

Capitală, venind de Ia Viena, 
tov. Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R., care a parti
cipat Ia Congresul al- 18-lea al 
Partidului Comunist .tâiiț Aus
tria.

Tot miercuri s-a înapoiat de 
la Londra tov. Costin Nădej
de, membru supleant al C.C. 
a! P.M.R., care a participat la 
cel de-al 27-lea Congres al 
Partidului Coinunist din .Ma
rea Britanîe. ’

La sosire, au fost de față 
membri ai C.C. al P.M.R. și 
activiști de partid.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor care, la invitația 
Uniunii Tineretului Cotnupist 
Dlniîtrovist, a făcut o vizită in 
R. P. Bulgaria, s-a întors itt 
Capitală.

Delegația a fost condusă dă 
tov. Nicolae Roman, secretar 
al C.C. al U.T.M.

La sosire, delegația a fost 
întâmpinată de membri ai Bi
roului și de activiști ai C.Q 
al U.T.M.



ADMIRAȚIA IMRIGII LUMI
Filmul istoricei călătorii 

a primului cosmonaut 
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite: 
Potrivit datelor parvenite de pe bordul navei-cos

mice „Vostok**, la ora 9 și 22 minute (ora Moscovei) 
pilotul cosmonaut maior Gagarin, aflîndu-se deasu
pra Americii de Sud, a transmis: „Zborul se desfă
șoară normal, mă simt bine".

MOSCOVA 12 (Agerpres). ■— TASS transmite:
La ora 10,15 (ora Moscovei), zburînd deasupra Afri

cii, pilotul cosmonaut maiorul Gagarin a transmis de 
pe bordul navei-cosmice „Vostok" : „Zborul se desfă
șoară în mod normal, starea de imponderabilitate este 
bine suportată*1.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite:
La ora 10,25 (ora Moscovei), după zborul în jurul 

Pămîntului, în conformitate cu programul stabilit, a 
fost declanșat sistemul de frînare și propulsie, și nava 
cosmică satelit „Vostok" cu pilotul cosmonaut maiorul 
Gagarin a început să coboare de pe orbită în vederea 
aterizării într-o regiune stabilită din Uniunea Sovie
tică.

Pe străzile Moscovei entuziasmul tinerilor sovietici nu cunoaște margini.

Teiefoto : TASS - Moscova

s- u- A-: Puternică senzație

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS trans
mite :

După efectuarea cu succes a cercetărilor pre
văzute și îndeplinirea programului de zbor, la 
12 aprilie 1961 ora 10,55 (ora Moscovei), 
nava sovietică „Vostok* a aterizat cu bine în
tr-o regiune stabilită din Uniunea Sovietică. 
Aviatorul cosmonaut, maiorul Gagarin, a co
municat : „Rog să se raporteze partidului și 
guvernului, precum și lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov personal că aterizarea a decurs nor
mal, că mă simt bine, că nu am traumatisme 
și contuzii*.

înfăptuirea zborului omului în spațiul cos
mic deschide perspective grandioase de cuce
rire a Cosmosului de către omenire.

U. R. S. S Entuziasmul
moscovifilor

Moscova 
semnul 
greu de 

pe străzile 
pretutindeni regăsești aceeași 
priveliște emoționantă. Oame
ni care nu se cunosc își zim- 
besc și se felicită. Moscoviții 
sint astăzi neobișnuit de ex
pansivi. Cuvintele Gagarin și 
Cosmos pot ii auzite Ia fiecare 
pas. Cotidianele preocupări au 
fost date uitării astăzi. Toată 
lumea gindește și vorbește 
despre un singur lucru : epo
cala victorie a științei și teh-

trăiește sub 
unui entuziasm 
descris, 

marelui
Mergi 

oraș și

nicii sovietice — primul zbor 
al omului în Cosmos.

Deși în Piața Roșie nu se 
petrece nimic deosebit, nenu- 
mărați moscoviți se îndreaptă 
către zidurile Kremlinului. 
Este un vechi obicei al locui
torilor Moscovei: de cite ori 
are loc un eveniment de sea-

Corespondență 
specială 

din Moscova

Zborul omului sovietic în Cosmos- 
o măreață realizare 

a constructorilor comunismului

pentru „Scinteia 
tineretului"

Tuturor oamenilor de știință, inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor, 
tuturor colectivelor și organizațiilor care au participat la înfăptuirea cu 
succes a primului zbor cosmic 
„Vostok11

Primului cosmonaut

din lume al unui om pe nava-satelit

sovietic,
Dragi tovarăși I 
Prieteni-compatrioți I 
Popoarele țării noastre trăiesc 

un eveniment plin de bucurie și 
emoționant. La 12 aprilie 1961, 
pentru prima oară în istoria ome
nirii, patria noastră — Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste — 
a înfăptuit cu succes zborul unui 
om în spațiul cosmic pe bordul 
navei-satelit „Vostok".

ZborOI omului sovietic în Cos
mos reprezintă o măreață reali
zare a geniului creator al poporu
lui nostru, rezultatul muncii libe
re și însuflețite a oamenilor so
vietici — constructorii comunis
mului. Lucrul la care au visat în 
trecut eminenții reprezentanți ai 
științei și, tehnicii ruse și mondia
le, cătuia t.-a consacrat viața ge
nialul fiu al poporului nostru, 
Konstantin Eduardovici Jiolkovski, 
s-a transformat astăzi în ceva ae- 
vea, într-o realitate vie a eroice
lor noastre zile. Acesta este un a- 
port măreț și remarcabil al po
porului sovietic la tezaurul știin
ței și culturii mondiale. Meritul de 
neprețuit al Uniunii Sovietice se 
va bucura de recunoștința ome
nirii. Prin zborul eroic al omului 
sovietic în Cosmos s-a deschis o 
eră nouă in istoria Pămîntului. Vi
sul de veacuri al omenirii s-a im- . 
plinit, ■

trt
Partid comunist, al guvernului so
vietic, al tuturor popoarelor Uniu
nii Sovietice, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al, Uniunii So
vietice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., felicită fier
binte pentru măreața victorie a ra
țiunii și muncii pe toți oamenii 
de știință, constructorii, tehnicienii, 
muncitorii, toate colectivele și or
ganizațiile care au participat la 
înfăptuirea cu succes a primului 
zbor cosmic din lume al unui om.

Vă salutăm și vă felicităm din 
toată inima, dragul nostru tovarăș 
luri Alexeevici Gagarin, cu pri
lejul măreței fapte de eroism — 
primul zbor în Cosmos.

Poporul nostru liber, talentat și 
harnic, care în octombrie 19Î7 a

numele gloriosului nostru

ITALIA

tovarășului luri 
de partidul comuniș-

Alexeevici
fost ridicat
Iilor în frunte cu marele condu
cător și învățător al oamenilor 
muncii din întreaga lume, Vladi
mir llici Lenin, la o creație isto
rică conștientă, dovedește acum 
întregii lumi măreața superioritate 
a orînduirii noi, socialiste, în toa
te domeniile vieții societății.

Zborul cosmic al omului este un 
rezultat al înfăptuirii cu succes a 
grandiosului program al construc
ției desfășurate a comunismului, 
al grijii neobosite a Partidului Co
munist și a Comitetului său Cen
tral leninist, a guvernului sovietic 
în frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov pentru dezvoltarea ne
contenită a științei, tehnicii, cul
turii, pentru binele poporului so
vietic.

/Aai puțin de patru ani despart 
lansarea primului satelit artificial 
al Pămîntului de zborul cu succes 
al omului în Cosmos.

Prin munca lor susținută și pli
nă de abnegație, oamenii de știin
ță, inginerii și tehnicienii sovie
tici au deschis geniului uman ca
lea spre adîncurile 
mic. Și ei au făcut

spațiului cos- 
aceasta în nu-

Gagarin- 
pe pămînt, în numelemele păcii . 

fericirii tuturor popoarelor.
Primul zbor al omului în Cos

mos va deveni un izvor de noi 
fapte însuflețite și îndrăznețe pen
tru toți oamenii sovietici în nu
mele progresului continuu și al 
păcii in întreaga lume.

Glorie oamenilor de știință, 
constructorilor, inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor sovietici — 
cuceritori ai Cosmosului I

Glorie poporului nostru, 
creator, popor învingător, 
sub conducerea Partidului 
nist, deschide calea spre 
luminos al întregii omeniri 
munismul I

Trăiască gloriosul Partid 
nist al Uniunii Sovietice, 
inspirator și organizator al tutu
ror victoriilor poporului sovietic I

Trăiască comunismul I

COMITETUL CENTRAL 
AL P.C.U.S.

PREZIDIUL SOVIETULUI 
SUPREM AL U.R.S.S.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL U.R.S.S.

popor 
care, 

comu- 
viitorul 
— co-

Comu- 
marele

Nurnele primului cosmonaut 
înscris în Cartea de onoare

a C. C. al Comsomolului
al U.T.C.L. din U.R.S.S. numele 
tovarășului luri Alexeevici Gaga
rin, educat de Comsomolul leni
nist, primul pilot cosmonaut din 
lume, care a deschis oamenilor de 
pe

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Numele lui luri 
Gagarin, primul pilot cosmonaut 
din lume care a deschis oameni
lor de pe Pămînt drumul spre 
Cosmos, a fost înscris în 
de onoare a Comitetului ( 
al Comsomolului.

in hofărîrea Comitetului (
spune : 
eroism 
omenirii, 
pe veci 

știința și tehnica

Cartea 
Central

Ceniral

fără 
fap- 
po-

ai Comsomolului se
„Pentru fapta de 

precedent în istoria 
fă care proslăvește 
porul sovietic,
sovietică, care constituie un minu
nat exemplu de slujire cu abne
gație a intereselor patriei, să fie 
înscris în Cartea de onoare a C.C.

Extraordinar
interes

Corespondență specială din Roma 
pentru „Scinteia tineretului"

a științei 
trezit un

* n oua realizare 
/V sovietice a

1 extraordinar interes in 
rinăurile poporului italian. Zia
rele apărute în ediții speciale 
încă in timpul dimineții, s-au 
epuizat în cîteva ore. La se
diul Partidului Comunist și la 
redacția ziarului „L’Unita" din 
Roma au fost înălțate steaguri 
roșii.

Prima parte a ședinței par
lamentare din după-amiaza zi
lei de astăzi a fost dedicată 
sărbătoririi mărețului event-

ment. Reprezentanți ai tuturor 
partidelor politice au subliniat 
importanța noii cuceriri a o- 
mului.

Declarațiile făcute de oame
nii de cultură și oamenii poli
tici sint pline de entuziasm și 
admirație.

„Sînt profund emoționat" — 
a spus pictorul Renato Gut- 
tuso.

ERMANO GARGANI
Roma, 12 aprilie (prin tele

fon).

Pămînt drumul spre Cosmos".

Asfăzi la Paris au fosf bătute 
toate recordurile senzațio
nalului. In aparentă epui

zat, vocabularul a putut totuși 
furniza suficiente resurse penfru 
a proslăvi o realizare științifică și 
umană ce depășește dimensiunile 
planetei noastre.

Acestea sînt simțămintele pe 
care le-au încercat azi dimineață 
milioanele de ascultători francezi 
care la ora 8 au deschis apara
tele lor de radio.

Anunțarea oficială a lansării în 
Cosmos a lui luri Gagarin a uluit 
publicul francez.

Entuziasmul a ajuns la apogeul 
său, cînd s-a citit comunicatul ofi
cial al agenției TASS din Moscova 
în care s-a anunțat reușita deplină, 
prin revenirea pe Pămînt teafăr și 
nevătămat a primului cosmonaut. 
Mai multe posturi de radiodifu
ziune și-au trimis reporterii pre
tutindeni : pe străzi, în uzine, în 
școli. Aproape în unanimitate, 
persoanele întrebate la întîmpla- 
re își exprimă admirafia și ca un 
refren repetat de zeci de ori se 
putea auzi : „Formidabil I Aceas
ta depășește tot ce s-a văzut. 
Rușii sînt totuși campionii 1“

Infr-o clasă dinfr-un cartier 
popular al Parisului, învățătorul 
și-a întrerupt lecfia penfru a anun
ța cu o voce sigură și gravă: 
„Copii, azi dimineață, pentru pri
ma oară în 
a călătorit 
mîntului și 
nevătămat, 
sovietic I". 
tăcere încordată, întreaga 
s-a ridicat în picioare și un băie
țel de nouă ani, cu numele de

istoria omenirii, un om 
în spațiu în jurul Pă
s-a înapoiat teafăr și 
Omul acesta este un 
După cîteva clipe de 

clasă

mă Piața Roșie este locul de 
întîlnire. Aci se cintă și se 
dansează. Se aud mereu urale 
în cinstea primului cosmonaut, 
cetățeanul sovietic luri Ga
garin. Pe străzile Moscovei se 
formează lungi coloane. Apar 
spontan pancarte: „Gagarin — 
ura” !“, „Moscova — Cosmos 
— ura !“.

Studenții de Ia Universita
tea din Moscova au întrerupt 
cursurile și purtind panouri 
pe care la repezeală au fost 
scrise lozinci în cinstea pri
mului cosmonaut s-au îndrep
tat către Piața Roșie. în tot 
orașul megafoanele transmi
teau știrile despre zborul na
vei. Cînd s-a 
a aterizat pe 
megafoanelor 
ța Manejului
Ie ce au continuat minute in 
șir. Oamenii opreau mașinile 
înzestrate cu aparate de radio 
spre a afla amănunte despre 
primul zbor al omului. La au
zul știrii că pe ecranele tele
viziunii din Moscova va apare 
portretul Iui Gagarin, cei aflați 
pe străzi bateau Ia ușile a- 
partamentelor unor necunos- 
cuțî spre a solicita permisiu
nea de a vedea pe
chipul omului sovietic ce 
pătruns pentru 
Cosmos.

La birourile 
era o animație
de oameni se interesau de a- 
dresa lui Gagarin, de virsta 
iui, de părinți și rude. Cu toții 
doreau să transmită primu
lui cosmonaut felicitările lor 
călduroase. Dar treaba celor 
de la birourile de informații

aflat că Gagarin 
păznint in jurul 
instalate in Pia- 
au izbucnit ura-

ecrane
a

intîia oară în

de informații 
deosebită. Mii

era dificilă: numai la Mosco
va 1200 de locuitori au nume
le de Gagarin. Cîțiva din a- 
cești locuitori au făcut decla
rații. Varvara Gagarina, artis
tă la Teatrul Mare din Mos
cova a declarat: „Sînt mîndră 
de dumneavoastră scumpul 
meu concetățean care porți a- 
celași nume cu mine". K. Ga
garina, mamă a 3 copii, casni
că, a spus : „Orice mamă ar 
dori să aibă un astfel de fiu, 
scumpe luri. îți mulțumesc 
pentru acest moment de feri
cire pe care-1 trăiește întregul 
nostru pămînt ascultînd știrea 
îmbucurătoare a zborului du- 
mitale în Cosmos".

La telegraful central din 
Moscova domnește o activitate 
febrilă. Toate orașele de pe 
glob sînt în aceste clipe în le
gătură cu capitala țării ce a 
înscris cea mai glorioasă pa
gină a istoriei omenirii. Zia
riștii străini se îmbulzesc la 
cabinele telefonice. Domnește 
un du te vino neîntrerupt 
Unul din ziariști spune : „Este 
cel mai formidabil eveniment 
al tuturor timpurilor. Merită 
să-ți dăruiești și ultima pică
tură de energie spre a scrie 
despre un asemenea eveni- 
ment“.

Orele trec și mulțimea ce 
umple străzile Moscovei este 
tot mai mare. în întreprin
deri și instituții au Ioc mi
tinguri consacrate istoricului 
eveniment. Fiecare din cei 7 
milioane de locuitori ai glo
riosului oraș sint fericiți și 
mindri de patria lor care a 
dat lumii omul ce a efectuat 
primul zbor din istorie in 
Cosmos.

La ora cînd transmit aceste 
rinduri la Moscova au început 
să sosească mii de telegrame 
cu o adresă neobișnuită: 
„Moscova, Cosmos, Gagarin”. 
Eroul Muncii Socialiste, Iulia 
Vecerova și prietenele ei tex- 
tiliste din orașul Ivanova ii 
scriu primului cosmonaut: 
„Vor trece ani, decenii, secole, 
dar omenirea vă va rămîne 
recunoscătoare pentru totdea
una, dumneavoastră, pilotul 
navei sovietice „Vostok", pri
mul om sovietic care a des
chis drumul 
cunoscute".

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS transmite :

Exact la ora 2 noaptea ora 
New York-ului, teleimprima
toarele tuturor agențiilor ame
ricane au început să transmită 
telegrame fulger din Moscova: 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansată pentru prima dată in 
lume nava cosmică-satelit 
„Vostok" avînd pe bord un 
om. Primul cosmonaut este ce
tățeanul sovietic luri Gagarin. 
Cu toată ora înaintată, pe e- 
cranele televizoarelor au apă
rut îndată anunțuri : Atenți. 
une, atențiune — un comuni
cat special. Toate posturile de 
radio transmit știri urgente 
din Moscova. Londra și alte 
metropole.

Acest lucru era așteptat. Și 
totuși, cînd visul de veacuri al 
omului a devenit realitate, A- 
merica a fost zguduită.

După cîteva minute de la 
transmiterea comunicatului din 
Moscova, la secția agenției 
TASS au apărut fotoreporterii 
americani. Ei au felicitat pe 
corespondenții sovietici pen
tru realizarea istorică și au 
cerut să li se pună la dispozi
ție fotografia lui luri Gagarin. 
Pe loc, fără să piardă timp, ei 
au fotografiat momentul apari
ției pe teleimprimatoarele a- 
genției TASS a știrilor privi
toare la desfășurarea zborului. 
La fiecare cîteva minute pos
turile de radio întrerupeau 
programele lor muzicale pen
tru a comunica ultimele nou
tăți despre modul cum decurge 
zborul, despre starea cosmo
nautului.

Au fost transmise amănunte 
cu privire la greutatea navei

Cosmice, orbita ei, durata re
voluției în jurul Pămîntului. 
Agenția Associated Press a 
subliniat că primul zbor cos
mic a fost înfăptuit de Uni
unea Sovietică în numai trei 
ani și șase luni de la 4 octom
brie 1957, cînd rușii au lansat 
primul satelit artificial al Pă- 
mintului.

..ACESTA ESTE EVENI
MENTUL CEL MAI FANTAS
TIC DIN TIMPUL GENERA
ȚIEI MELE, a declarat 
•Juffe, comentatorul companiei 
de radioteleviziune C.B.S., lă- 
sind un moment receptorul te
lefonului. Emitem fără între
rupere. Milionele de abonați ai 
posturilor noastre stau în per
manență în fața ecranelor tele
vizoarelor".

Nu a trecut nici o oră de Ia 
anunțarea telegrafică a minu
natei vești din Moscova și nu
mele lui luri Gagarin a de
venit în S.U.A. unul din cele 
mai cunoscute nume rusești. 
Agențiile de presă transmit fe
lul cum trebuie pronunțat just 
acest nume. Ziarele cer să li 
se comunice de urgență bio
grafia primului cosmonaut.

„Specialiștii americani in 
problemele spațiului cosmic — 
anunță agenția United Press 
International — acordă o im
portanță uriașă posibilității 
cercetării Cosmosului de că
tre om".

U.P.I. arată, de asemenea, 
că zborul lui Gagarin consti
tuie „un uriaș pas înainte în 
zborurile spre Lună, Marte și 
Venus". IN ACEASTĂ MISI
UNE ISTORICĂ DE CUCERI
RE A COSMOSULUI DE CĂ
TRE OM, UNIUNEA SOVIE-

ANGLIA: Londra
în efervescentă

LONDRA 12 (Agerpres) 
TASS transmite : Londra este 
în efervescență. Pretutindeni, 
pe străzi, în autobuze, în me
tro nu se aud decît discuții 
despre triumful științei și teh
nicii sovietice. Pierind la lu
cru miercuri dimineața și în
tâlnind dis-de-dimineață pe 
cunoscuți de-ai lor, în locul 
obișnuitului „How do you do" 
englezii întrebau din capul 
locului: „Ați auzit ? Uniunea 
Sovietică a lansat un om în 
Cosmos !“.

De dimineață, pe cînd lumea 
a aflat despre această faptă 
eroică măreață a oamenilor so
vietici, telefonul zbîmiie în- 
tr-una la filiala londoneză a A- 
genșiei TASS. Ziarele și agen
țiile de presă doresc să cu
noască cit mai multe amă
nunte, precizări cum se pro
nunță corect pronumele și nu
mele primului cosmonaut din 
lume. Numeroși englezi roagă 
să se transmită felicitări oa
menilor sovietici care au în
făptuit visul omenirii.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
S-a împlinit visul de veacuri 
al omenirii — primul om în
făptuiește zborul în Cosmos. 
Iar acest om este un cosmo
naut sovietic. Postul de radio 
Londra a anunțat îndată după 
transmiterea comunicatului 
TASS cu privire la primul zbor 
al omului în Cosmos pe bor
dul navei cosmice sovie
tice „Vostok" această veste im
presionantă, întrerupînd toate 
celelalte emisiuni.

Agenția Press Association,

care furnizează informații 
pentru întreaga presă engle
ză, a caracterizat știrea des
pre zborul omului în Cosmos 
ca „NOUTATEA SECOLU
LUI".

LONDRA 12 (Agerpres). — 
„ESTE CEA MAI IMPOR
TANTĂ REALIZARE ȘTIIN
ȚIFICĂ DIN ISTORIA OME
NIRII" — a declarat profeso
rul Bernard Lovell, direc
torul Observatorului „Jodrell 
Bank" în legătură cu plasarea 
pe orbită în jurul Pămîntului 
a primei nave cosmice-satelit 
din lume, „Vostok", avînd un 
om la bord.

Vicepreședintele Societății 
interplanetare britanice Ken- 
net Gatland, a declarat : .LU
MEA INTRA ÎNTR-O ERA 
NOUĂ CARE POATE ÎMBO- 
GĂȚI EXTRAORDINAR CU
NOȘTINȚELE NOASTRE 
DESPRE UNIVERS. OMUL 
NU MAI ESTE LEGAT DE 
LOCUL ÎN CARE S-A NĂS
CUT. EL ÎȘI VA ÎMBOGĂȚI 
CONSIDERABIL EXPERIEN
ȚA ȘI CUNOȘTINȚELE PRIN 
CONTACTUL DIRECT CU 
CELELALTE LUMI".

Președintele „Asociației bri
tanice pentru dezvoltarea 
științei", G. Thompson, a ca
lificat noua realizare a știin
ței și tehnicii sovietice ca 
fiind „cu adevărat simbolică". 
„Cred, a declarat el în conti
nuare, că 12 aprilie 1961 va 
rămîne o dată pe care o vor 
memora copiii generațiilor 
viitoare cînd vor studia isto-

spre lumile ne-

Moscova, 12 
telefon).

S. B. IVANOV 
aprilie 1961 (prin

Uluire și admirație
Pierre, a exclamat : „Pentru omul 
care a zburat în spațiu de trei ori 
ura I" 35 de piepturi mici au re
luat îndată acest omagiu tineresc 
și înflăcărat. Scene asemănătoare 
au avut loc și în alte școli...

La prînz, în fața chioșcurilor de 
ziare din Capitală au început să 
se formeze cozi, adăugind o notă 
pitorească la această minunată zi

Corespondență 
specială din Paris 
pentru „Scinteia 

tineretului"

de primăvară. „France-Soir", pri
mul ziar de seară, care are și cel 
mai mare tiraj din Franța a sosit 
la chioșcuri cu o oră întîrziere 
față de orariul obișnuit și a fost 
pur și simplu smuls de zeci de 
brațe întinse. întreaga pagină l-a 
a ziarului este consacrată acestei 
realizări, avînd pe toată lățimea 
titlul cu litere de-o șchioapă : 
„Un rus a înconjurat Pămîntul și a 
aterizat în mod normal în Uniu
nea Sovietică". Ziarul „Paris-Pres- 
se“ a devenit de-a dreptul liric. 
Titlul său pe toată pagina scrie : 
„El revine din cer". Titlul acesta 
se găsește deasupra unui imens 
portret al lui luri Gagarin, purtînd 
explicația : „Privifi-I pe I. Gaga
rin, în vîrsfă de 27 de ani, ofițer

în Armata Sovietică, de azi dimi
neață el este nemuritor. Numele 
lui va rămîne pentru totdeauna 
numele omului care cel dinții a 
părăsit Pămîntul și s-a reîntors în 
viață".

Ziarul „Le Monde" publică în 
prima pagină un titlu de 8 co
loane ceea ce se întîmplă extrem 
de rar : „Primul zbor al unui om 
în spațiu a durat o oră și 42 de 
minute. Astronautul sovietic Ga
garin a revenit teafăr și nevătă
mat". Dar poate că cel mai grăi
tor comentariu aparfine ziarului 
catolic „La Croix" sub titlul „O- 
mul sfăpîn al Universului", ziarul 
scrie : „Măreția omului ieșit învin
gător din lupta care-l opune chiar 
de la origină forțelor naturii. Min- 
dria omului al cărui geniu, după 
ce a descoperit legile misterioase 
ale Universului se pregătește să 
pună sfăpînire pe planetele care 
păreau să-i fie interzise pentru 
totdeauna. Orgoliu al omului care 
nu-și atribuie decit sieși gloria is
prăvilor sale fără a raporta la 
dumnezeu".

Comentariul ziarului „Paris-Pres- 
se" : „Victoria lui luri Gagarin 
este de bună seamă un omagiu 
adus științei sovietice, ea este 
deopotrivă și o victorie a inteli
genței umane în ansamblul ei. A 
fost forțat unul din lacătele cele 
mai solide în incinta fortificată a 
planetei noastre. Acum vom tre
bui să lărgim spărtura și să avem 
șoferi permanenți care să ajungă 
la escalele firești — Luna, Venus 
și Marte".

GEORGES DASCAL 
Paris, 12 aprilie (prin telefon).

ria după 50 sau 100 de ani“.

R^D^GERMANĂ: „Sintem 

fericiți că primul cosmonaut 
este un om sovietic4

Corespondență specială din Berlin 
pentru „Scinteia tineretului"

tirea zborului primului 
cosmonaut a stimit în 
R. D. Germană un val 

de entuziasm și mindrie. Pre
tutindeni, în întreprinderi, 
școli, pe șantiere și pe străzi 
s-au format grupuri de oa
meni care au discutat cu 
mare interes și cu emoție a- 
cest eveniment cu adevărat 
epocal.

Redacția ziarului „Junge 
Welt" a luat legătura cu ata
șatul de presă al ambasadei 
U.R.S.S. la Berlin, tovarășul 
Beburov, care ne-a declarat: 
„Telefoanele sună la noi fără 
întrerupere. Abia reușim să 
răspundem la atîtea solicitări. 
Mulți, extrem de mulți oa
meni țin să ne felicite. Nu de 
mult am vorbit cu un veteran 
al mișcării muncitorești ger
mane care ne-a spus: „O 
viață întreagă am luptat pen
tru cauza clasei muncitoare, 
iar în această clipă simt ne
voia să stau de vorbă cu un 
om sovietic, să-i mulțumesc 
pentru această faptă mare".

La ora 9,45 (ora Berlinului) 
toate clasele școlii medii mix
te Berlin-centru s-au golit. 
Invățămîntul a fost întrerupt. 
Elevii și profesorii s-au adu
nat la Casa de cultură unde 
difuzoarele au transmis știrea 
lansării în Cosmos a primului 
om, care a fost primită cu a- 
plauze și ovații entuziaste. 
Eleva Sieglinde Brăuer, a de
clarat unui reporter al ziaru
lui nostru : „Transmit în a- 
ceastă clipă istorică felicitări 
gloriosului popor sovietic"

Repetatul campion mondial 
și căpitanul echipei care repre
zintă R. D. Germană la „Cursa 
Păcii", Gustav Adolf Schur, 
care se antrenează în prezent 
împreună cu coechipierii săi în 
vederea ediției din anul acesta

a „Cursei Păcii", a ținut să 
declare unui corespondent al 
ziarului nostru:

„Intenționam să începem as
tăzi dimineața antrenamentul, 
cînd ne-a surprins această ști
re emoționantă. In timp ce 
parcurgeam kilometru după 
altul, gindurile noastre erau la 
curajosul aviator sovietic. In 
pauzele între antrenamente și 
chiar în timp ce parcurgeam 
etapele, am fost mereu ținuți 
la curent cu ultimele noutăți, 
pe care ni le comunicau tova
rășii din mașina de însoțire. 
Toți coechipierii mei au pri
mit această știre cu mare 
bucurie și felicităm din inimă 
U.R.S.S. pentru acest triumf 
excepțional".

Membrii brigăzii de tineret 
„Edgar Andre" dintr-o între
prindere din Dessau, au decla
rat : „Sîntem fericiți că pri
mul cosmonaut este un om 
sovietic". In succesul lui, ve
dem un succes strălucit al 
cauzei păcii și socialismului".

In uzinele „Kirov" din Leip
zig, vestea îmbucurătoare s-a 
răspîndit rapid prin toate ha
lele și secțiile întreprinderii 
— la fel ca și în toate cele
lalte întreprinderi și instituții 
din Leipzig și din țară. Stația 
de radioamplificare din uzină, 
a transmis în permanență ul
timele știri despre acest im
portant eveniment. Pretutin
deni se formau grupuri de oa
meni care discutau cu entu
ziasm noutățile. Se auzeau 
felicitări adresate glorioasei 
Uniuni Sovietice.

HERBERT HEMMANN 
redactor al ziarului 

„Junge Welt"
Berlin, 12 aprilie 1961 (prin 

telefon).

TICĂ A ÎNTRECUT CU 
MULT STATELE UNITE.

După ce agențiile și postu
rile de radio au anunțat că a 
început coborârea, legătura 
dintre New York și Moscova 
a fost stânjenită din cauza con
dițiilor atmosferice. Toți aș
teptau cu înfrigurare știrile 
despre modul cum va avea 
loc aterizarea. însfîrșit, prin 
furtunile magnetice străbate 
scurtul comunicat : după zbo
rul istoric în jurul Pămîntului. 
cosmonautul sovietic a aterizat 
cu bine. „UN NOU TRIUMF 
ZGUDUITOR AL RUȘILOR 
ÎN ÎNTRECEREA CU STA
TELE UNITE ÎN COSMOS - 
a anunțat agenția Associated 
Press. OAMENII DE ȘTIINȚĂ 
DIN ÎNTREAGA LUME GLO
RIFICĂ REALIZAREA RUȘI
LOR".

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Vestea lansării cu succes în Uniu
nea Sovietică a unui om în Cos
mos a provocat o adevărată sen
zație in Statele Unite. Ultimele 
ediții ale ziarelor new-yorkeze au 
apărut pe prima pagină sub ti
tluri uriașe : „S-a realizat. Un rus 
se află în spațiul cosmic, el în
conjoară Pămîntul în 89 de mi
nute".

„Sovietele au lansat un om pe 
o orbită, cu el se menține legă
tura prin radio. Primul cosmonaut 
se simte admirabil", se spune in
tr-un uriaș titlu de pe prima pa
gină a ziarului „NEW York Times". 
„Omul s-a înapoiat de pe orbi
tă pe Pămînt", anunță cu litere 
uriașe „Daily News".

Deși comunicatul agenției TASS 
a fost primit la New York noap
tea tirziu, ziarele „New York 
Times" și „New York Herald Tri
bune* au reușit să consacre pa
gini întregi problemelor cuceririi 
spațiului cosmic de către om.

„New York Times" a intitulat 
seria de articole despre noua 
faptă de eroism a oamenilor so
vietici : „Rușii au lansat cu suc
ces un cosmonaut pe o orbită în 
jurul Pămînfului". In articolul 
„Fapta de eroism sovietică a fost 
o încununare a unor eforturi ener
gice", Walter Sullivan scrie : 
„Lansarea de către Uniunea So
vietică a unui om în spafiul cos
mic reprezintă punctul culminant 
a numeroase lansări preliminare". 
Un aft corespondent al aceluiași 
ziar, John Finney, subliniază că 
noua realizare a oamenilor de 
știință sovietici „face ca presti
giul mondial al Uniunii Sovietice 
să atingă noi culmi". In cronica 
„Zborul cosmic este legat de pro
gresul omenirii", corespondentul 
lui „New York Times" scrie : 
Majoritatea oamenilor consideră 
zborul omului în Cosmos ca cea 
mai măreață cutezanță în istoria 
locuitorilor Pămîntului.

Alături de articolele cu privi
re la cucerirea Cosmosului de că
tre oamenii sovietici, „New York 
Times" publică știrea cu privire la 
eșuarea lansării de către Statele 
Unite a rachetei „Polaris" în zona 
Oceanului Atlantic. Un alt articol 
se intitulează : „Planul Statelor 
Unite de a lansa un om pe o or
bită întîmpină dificultăți neaștep
tate".

Kennedy felicită 
pe oamenii de știință 

sovietici
NEW YORK 12 (Agerpres). 

— TASS transmite : Președin
tele S.U.A., Kennedy, i-a feli
citat pe oamenii de știință și 
pe inginerii sovietici cu prile
jul remarcabilei realizări, lan
sarea unei nave cosmice avînd 
la bord un om și înapoierea 
ei cu bine pe Pămint.

„Realizarea Uniunii Sovie
tice, care a reușit să plaseze 
un om pe orbită și să-l readu
că cu bine pe Pămînt, declară 
președintele S.U.A., reprezintă 
un remarcabil succes al tehni
cii. îi felicităm pe oamenii de 
știință și pe inginerii sovietici 
care au făcut posibilă această 
faptă de eroism.

Cercetarea sistemului nostru 
solar este un țel pe care noi și 
întreaga omenire îl urmărim 
împreună cu Uniunea Sovie
tică, iar succesul realizat este 
un pas important spre reali
zarea acestui țel.

Aceeași sarcină o urmărește 
și programul nostru „Mercu
ry" care prevede zborul unui 
om în Cosmos11.

Caldele felicitări 
ale poporului chinez

PEKIN 12 (Agerpres). — I. Ga
vrilov, corespondentul agenției 
TASS, transmite :

Comunicatul Agenției TASS cu 
privire la zborul unui om sovie
tic în spațiul cosmic, primul zbor 
de acest lei din lume, a făcut o- 
colul Chinei cu iuțeala fulgerului. 
El a fost transmis imediat de a- 
genția China Nouă. Postul de ra
dio central popular al R. P. Chi
neze și-a întrerupt emisiunile o- 
bișnuite și a difuzat o ediție spe
cială a radiojurnalului, în care a 
informat despre noua faptă eroică, 
de importanță isforică-mondială, a 
științei sovietice.

„Transmiteți cele mai calde fe
licitări ale noastre oamenilor so
vietici. Sînfem mîndri de succese
le fraților noșfri sovietici. Este de 
necrezut, pare de domeniul fan
teziei, spun fofi locuitorii Pekinu
lui".

Ne-am obișnuit de mult cu fap
tul că știința sovietică uimește ne
încetat lumea prin realizările ei 
epocale. Astăzi s-au deschis ori
zonturi noi în cucerirea Cosmosu
lui, în lărgirea cunoștințelor omu
lui despre natură, a spus Ciao 
Hua-sin, profesor la o școală me
die din Pekin, atunci cînd a aflat 
despre zborul omului în spațiul 
cosmic, primul din lume. Este greu 
de găsit cuvinte penfru a se ca
racteriza însemnătatea acestei per
formanțe istorico-mondiale.


