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MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— TASS transmite : Moscova 
triumfătoare l-a primit pe 
luri Gagarin. Orașul de 7 
milioane de locuitori trăiește 
grandioasa sărbătoare 
nală a întregului popor 
vietic, sărbătoarea 
omeniri.

Dis-de-dimineață 
oameni s-au adunat 
gul traseului 
marș al primului cosmonaut. 
Astăzi toate drumurile au 
dus spre prospectul Lenin. 
Luminat de razele străluci
toare ale soarelui de primă
vară, orașul este deosebit de 
frumos fi are un aspect fes
tiv. Moscova este împodobită 
ca în zilele marilor sărbători 
naționale. La toate casele au 
fost arborate drapele de stat 
ale Uniunii Sovietice. Pretu
tindeni se văd panouri, pan
carte și lozinci multicolore, 
baloane.

Dar nici o dată pînă acum 
deasupra orașului nu s-au 
înălțat portretele pilotului de

mi: de 
de-a lun- 

triumfalulsi

B U L

Spetindu-se, măsoară mereu trigonometric 
Negru pe alb in tomuri scriu clar și hotărit: 
La ecuator e-o rază de-atiția kilometri, 
La tropice de-atita, la poli - numai de-atit...

...Zori comuniști. Iar timpul gonește pe-ntrecute. 
Gagarin se prezintă la marele său start, 
Un fulger lung - și vreme de-o sută opt minute 
Mitologii se-adună și iarăși se despart.

Dar nestrunitul cuget pufnește : Teorie ! 
Cu îndoiala lumii vrei să te pui ? Prăpăd I
„Să văd, dacă se poate. Verificat să fie". 
In văz se-ncrede omul de cind e om. „Să văd".

In comunism ideea și practica sînt una 
Căci Lenin a dat viață Ia tot ce-a scris în cărți.

Dar - slavă rațiunii I - cu vremea se nășteau 
Minți vii, minți frămintate, sori mari in întuneric 
Și oamenii aflară ne-ncrezători că stau 
Pe-un corp ceresc aproape - aproape sferic.

Din ceruri se aude : E-n regulă. Rusește. 
(Timplar, Gagarin - tatăl ; moșul va fi fost rob). 
Și omul se întoarce. Și, simplu, povestește : 
Azi am văzut: Pămîntul e-ntr-adevăr un glob...

...Și moare îndoiala cea din străvechi, străbuna. 
Și cartografi sovietici trec galaxii în hărți.

de Ștefan Iureș
Cei vechi ziceau : Pămintul este o mare tavă, 
Purtată in spinare de elefanți giganți. 
Poetică și-n sine imaginea-i grozavă.
Ca adevăr nu face nici doi sfanți.

G L O

(Agerpres)

Ion Popescu-Gopo

Prin telefon de la Moscova
pentru „Scinteia tineretului"

pri-

Moscova, 14 aprilie 1961

sînt 
nu-

intra în istorie
14 aprilie 1961. Piața Roșie, sub cerul de primăvară. Un om so

vietic a f°st în acest cer.

• Printr-un decret 
al Prezidiului

Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
lui luri Gagarin 

i s-a conferit 
titlul de onoare 

de Erou al Uniunii 
Sovietice

• Gagarin este 
primul care primește

gloriosul titlu
de „pilot-cosmonaut 

al U.R.S.S."

• în orașul Moscova 

se va ridica un bust 

de bronz al eroului

și va fi emisă 

o medalie memorială

• Pe locul ateri

zării primului

cosmonaut se va 

înălța un obelisc

/I/W/Z FAPTA A OMULUI SOVIETIC 
VA trăi l/V VECI!

ft

27 de ani al cărui nume nu 
era cunoscut aproape de ni
meni in urmă cu trei zile fi 
care acum va rămine pentru 
totdeauna in istoria cirilăts- 
ției.

Un detaliu inedit al o-sș-z- 
hri au devemt panourile în
guste de o culoare verde si*i- 
lucitccre pe care este infăr.- 
fat mărețul tnseu cosmic.

Aeroportul Vnukovo. In cu- 
rind aici trebuie să sosească 
cu avionul, din regiunea unde 
a aterizat nara cosmică, Co
lumbul Cosmosului.

La multe primiri festive a 
fost martor acest aeroport al 
capitalei. Dar ceea ce se pe
trece astăzi este cu totul ieșit 
din comun. Aici așteaptă de 
mult timp mii de moscooiți 
și alte mii sosesc necontenit.

Pentru a-l întimpina pa 
eroul Cosmosului, la aeroport 
au sosit reprezentanți ai în
treprinderilor din Moscova, 
cei mai de seamă oameni de 
știință, constructori. Mulți 
dintre ei au participat prin

Mă aflu în aceste zile 
Moscova, capitala 

Uniunii Sovietice, patria 
comunismului...

Vizitam studioul cine
matografic Gorki la Mos
cova, cînd s-a răspîndit 
vestea că un om a pătruns 
în Cosmos. Eram de mult 
convins că omul va în
vinge Cosmosul și că a- 
cest om va fi sovietic.

Zboară în jurul pămân
tului cu o viteză uluitoa
re la o înălțime neobiș
nuită un om. Cum îl 
cheamă ? Gagarin. In ho
lul studioului Gorki, ci
neaștii au instalat un di
fuzor și au răspîndit ști
rile. Radioul transmitea 
la intervale foarte scurte 
noutățile. Pe fețele tutu
ror se citea bucuria.

Mi-am amintit că mi se 
ceruse un interviu. Am 
găsit o bucată de hîrtie 
și am făcut un desen.

A

munca 
lor

e Moscova triumfătoare l-a salutat pe luri Gagarin, Columbul 
Cosmosului • Triumfalul marș al primului cosmonaut s-a încheiat 

în Piața Roșie printr-o uriașâ manifestație populara
fi prin cunoștințele

la grandiosul asalt al 
Cosmosului, început acum c- 
proape 4 ani. erad oamenii 
scrierici ea iscepct, pzs cu 
paș. să deschidă calea spre 
aăi-xrzr-le Cosmosaim.

Și. z-pă exm este fi firesc. 
pe aeroportul Vsakoro se 
afli foarte mulși corespon
denți ci agențiilor telegrafice 
sovietice fi străine, ai ziare
lor, radioului fi televiziunii, 
operatori ai cinematografiei.

Pe aeroport se aud dife
rite limbi: Sînt prezenți aici 
diplomați, fruntași ai opiniei 
publice fi oameni de știință 
din străinătate.

Pentru a-l întimpina pe 
eroul cosmonaut, pe veropor- 
tul Vnukovo a sosit de la 
Soci Nikita Hrușciov. Pe ae
roport se află și alți condu
cători ai partidului comunist 
și ai guvernului sovietic.

Nikita ‘Hrușciov salută 
cordialitate o femeie tinără, 
de statură măruntă. Este Va
lentina Gagarina, soția

Mergeam cu mașina că
tre redacție și mă gîn
deam că zborul în Cos
mos aparține trecutului, 
că pot spune tuturor : un 
om a zburat.

Pe larga stradă Gorki 
se strîngeau tineri, se în
colonau și defilau stri- 
gînd entuziaști: Ura ! E 
o zi minunată, foarte lu
minoasă.

Gagarin a ocolit pă
mîntul, a plecat ziua, a 
trecut prin noapte și s-a 
întors în aceeași zi. El 
are o noapte în plus în 
calendarul lui. Am ajuns 
la redacție tîrziu — merg 
foarte încet automobilele 
cînd au numai 70 km'h. 
Am promis să mai fac de- 

. sene. Sînt entuziaști oa- 

monautului. Xraa Hrușcioca 
ti dă un buchet de fiori. Tot 
aid se eflă rudele la» Gagarin 
sosite di- reg.cxes Smolensk 
— tatăl său n bfcrin tîmplar 
nu, și mama sa. N. S. Hruș
ciov le strings mina fi le 
spune: „Vă felicit pentru 
fiul dv. care este un erou".

Se apropie clipa emoțio
nantă. Mii de oameni privesc 
turbopropuls^rul „IL-18" care 
se apropie de aeroport și pe 
bordul căruia se află cosmo
nautul. Avionul este escortat 
de 7 avioane cu reacție con-

menii sovietici. E o săr
bătoare în ochii tuturor.

Ziua mi-am petrecut-o 
privind, ascultînd și mai 
ales zburînd. Zburam cu 
gîndul acasă la acest om 
care a corespuns cinstei 
care i s-a făcut încredin- 
tîndu-i-se să săvîrșească

actul care a încununat 
munca strălucită a sa- 
vanților, tehnicienilor și 
muncitorilor. Zburam cu 
gîndul pe Lună, mergeam 
pe marginea craterelor și 
mă gîndeam înapoi: ce 
repede am ajuns pe Lună, 
acum cîtva timp s-a fă
cut un zbor în jurul pă- 
mîntului și acum...

cînreia 
tineretului

Un comunist iși fcce datoria 
oocsnd, oriunde, in orice îm
prejurare. Zburind cj 27.000 
kilometri pe oră, la 300 kilo
metri deasupra Pomintului, 
Gagarin și-<j Îndeplinit sar
cina pa cere i-a încredin- 
țct-o P.C.U.S. și guvernul 

a — inaugurarea tra
seelor cosmice.

duse de piloți fa 
rora a trăit luri .» și 

cre
de

mijlocul eă- 
Geger 

care, in numele patriei, 
stesc nemuritoarea faptă 
eroism a tovarășului lor.

Timpul se scurge extrem 
de încet în timp ce uriașul 
avion JL-lf*, care a aterizai 
pe aeroport, se apropie de 
mulțimea celor care cu renii 
să-l intimpine.

Dar, iată că se deschide 
portiera și pe scară coboară 
un om de staturi mijlocie.

(Continuer c în pag. 4-a)

Am visat mult cu ochii 
deschiși. Nici astăzi nu 
este o zi oarecare. Pe 
străzi au apărut păduri 
de steaguri roșii, pan- 
carde, tablouri, flori, ba
loane. Pavajul a fost de
senat cu linii punctate — 
pe ele vor trece peste 
cîteva minute oameni, 
multe milioane.

Mergem cu toții în Pia

ța Roșie. Acolo vine Ga
garin. De la aeroportul pe 
care a aterizat Gagarin 
pînă în Piața Roșie 
numai oameni, sînt 
mai urale.

Nikita Hrușciov 
vește pe acest minunat 
maior care îi raportează 
simplu măreața lui faptă. 
Nikita Hrușciov împreu
nă cu Gagarin și soția lui
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0 delegație a Partidului Muncitoresc Romin 
și a guvernului R. P. Romine 

va pleca in R. P. Polonă intr-o vizită de prietenie
La invitația Comitetului Central al

Partidului Muncitoresc Unit Polonez și
a guvernului Republicii Populare Polo
ne, în cea de-a doua jumătate a lunii 
aprilie 1961 va pleca în Polonia. într-o 
vizită de prietenie, o delegație a Comite-

tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin și a guvernului Republicii Popu
lare Romine, ca răspuns la vizita pe care 
delegația de partid si guvernamentală a 
R. P. Polone a făcut-o în luna mai 1958 
in Republica Populară Romînă.

Ansamblul de Stat „Baletul 
pe gheață-1 din Moscova a pre
zentat vineri seara în sala 
sporturilor Floreasca un spec
tacol de gală.

La spectacol au asistat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraț. Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu. Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici. Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Râutu. Lecr.tin Sălă- 
jan. Ștefan Voitec. Comeliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai C.C. al 
P.MJL, ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, oameni 
de artă, un numeros public.

Au asistat ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, 
I. K. Jegalin, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
R. P. Romine.

în pauza spectacolului, con
ducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Romine s-au între
ținut cordial cu membrii din 
conducerea ansamblului, feli- 
citîndu-i călduros.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor sovietici le-au fost ofe
rite flori din partea Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

în acțiunea 
de economisire 

a metalului

PLOIEȘTI 14 (Agerpres). - 
Tinerii din uzinele metalur

gice din regiunea Ploiești des
fășoară o acțiune susținută de 
economisire a metalelor. Bi
lanțul primelor trei luni din 
acest an arată că la uzinele 
metalurgice ploieștene tinerii 
au realizat o economie de 
peste 250 tone metale feroase 
și neferoase din care se pot 
confecționa 4800 pompe 
injecție pentru tractor 
1.700 pompe de adîncime pen
tru extracție.

străbat străzile Mosco 
vei în urale nesfîrșite.

In Piața Roșie, Gagarin 
a rostit cîteva cuvinte. 
Un discurs plin de mul
țumire către Partid, către 
Nikita Hrușciov personal. 
In cuvîntul lui n-a uitat 
pe colegii săi, pe cosmo- 
nauți, cu care va străbate 
mai departe Cosmosul. 
Nikita Hrușciov și-a 
trerupt de cîteva ori 
cursul ca să-l sărute 
acest tînăr viteaz. A 
un entuziasm general.

Urale necontenite, 
ricire în inimile tuturor. 
Nu știu să scriu dar cred 
că și cei ce știu să scrie 
nu pot cuprinde frumuse
țea acestei sărbători. Sînt 
fericit că m-am născut 
acum, sînt fericit că 
sînt contemporan al unor 
astfel de evenimente pe 
care istoria le-a încredin
țat socialismului, comu
nismului.

Vești din campania 
agricolă de primăvară

Cu toate forțele 
lâ însămînțatul porumbului

Numeroase gospodării agri
cole colective din raioanele 
Macin, Hirșova, Medgidia și 
altele din regiunea Dcbrogea 
au inceput semănatul porum
bului. In numai cîteva zile au 
fost insămințate 300 hectare.

Anul acesta este larg folo
sită experiența gospodăriilor 
colective fruntașe, care au do
vedit — prin aplicarea meto
delor agrotehnice înaintate — 
că și în această parte a țării 
se pot obține recolte de po
rumb de 3000—5000 kg la hec
tar. Pentru sporirea produc
ției, colectiviștii din 
gea au executat din

Dobro-
toamnă

Mecanizatorii în bătălia
însămînțărilor

Mecanizatorii din 
stațiunile de mașini 
și tractoare din 
întreaga țară au 
realizat, pînă la 10 
aprilie, lucrări a- 
gricole care însu
mează peste două 
milioane șapte sute 
cincizeci de mii 
hectare arătură nor
mală. cu aproxima
tiv 900.000 mai mult 
decît în primăvara 
anului trecut; s-a 
efectuat 62 la sută 
din volumul de lu
crări prevăzute în 
această campanie a- 
gricolă.

Fruntași pe

în desfășurarea lu
crărilor agricole de 
primăvară sînt me
canizatorii de la 
S.M.T.-Cefa. regiu
nea Crișana și 
S.M.T. Curtici. re
giunea Banat, care 
au realizat pînă 
acum cel mai mare 
volum de lucrări, 
depășindu-și sarcina 
de plan cu 23 și 
respectiv 22 la sută. 
Printre stațiunile 
care au îndeplinit 
planul campaniei de 
primăvară se nu
mără și cele din 
Grădiștea și Cocioc, 
regiunea București*tară

Repede și bine
Colectiviștii 

Beilic, raionul 
minat însămînțatul porumbu
lui pe întreaga suprafață pre
văzută de 400 hectare și res
pectiv 370 hectare. La obți
nerea acestui succes ei au 
fost sprijiniți de mecaniza
torii de la stațiunea de ma
șini și tractoare Jegălia, care 

din Oltina și 
Fetești, au ter-

de 
sau

Cu gîndul la belșugul acestui an, mecanizatorul lucrează atent 
și cu grijă ogoarele...

pe aproape toate terenurile 
destinate culturii porumbului 
arături adinei, iar în primă
vară au efectuat lucrările de 
întreținere a ogoarelor. In 
preajma semănatului, colec
tiviștii execută din nou grăpa- 
tul arăturilor. Pe mari supra
fețe au fost aplicate îngrășă
minte naturale și chimice. în
treaga suprafață prevăzută 
pentru porumb se însămînțea- 
ză numai cu sămință dublu 
hibridă. Pe toate cele 152.000 
de hectare destinate culturii 
porumbului se vor semăna, în 
cultură intercalată, fasole și 
dovleci.

1

Ghiorac și Valea 
lui Mihai, regiunea 
Crișana, Sărmaș și 
Tg. Mureș, regiunea 

Mureș-Autonomă 
Maghiară, Podu 
Turcului, regiunea 
Bacău și Poșta Cîl- 
nău, regiunea Plo
iești.

în prezent, meca
nizatorii au început 
însămînțatul po
rumbului, folosind 
pentru această lu
crare 9500 semănă
tori. număr aproa
pe dublu față de 
anul trecut.

lucrează pe terenurile acestor 
gospodării colective.

însemnate suprafețe cu a- 
ceastă plantă au fost semăna
te și în alte gospodării agri
cole colective din raion. Pînă 
acum colectiviștii din raionul 
Fetești au însămînțat cu po
rumb aproape jumătate din 
cele 27.300 hectare planificate.

(Agerpres) ,



SEVA VIEȚII

PARTIDULUI

CU TOT CE AM
MAI BUN

Desen de TIA PELTZ

1

Tu
Ș>
Să 
Atuncea cind cuvintul tău mă cheamă.

aristica bAghinA
Tr. Severin

MINDRIE
Sintem mai iscusiți, mai mulți la număr 
Decît vrăjiții meșteri din poveste, 
Căci noi trăim aevea, umăr lingă umăr. 
Azi viață dăm poveștilor aceste.

La semnul mîinii noastre, ca din vise
Pe cimitirul negrelor cocioabe 
Răsar ca uriașii palatele, deschise 
Oricărui meșter faur de-asemenea podoabe.

Noi sintem grădinarii fără seamăn 
Ce smulgem buruienile durerii
Și semănăm pămintul nostru reavăn, 
Șl-mpodobim cu flori grădina țării.

Sintem vestiți! făurari de cînturi 
Iar melodia simplă dar măiastră 
O-mprăștiem în cele patru vinturi, 
Să ducă lumii bucuria noastră.

C. TRANDAFIR 
Iași

Partidule iubit, eu cresc cu tine 
Căci seva vieții astăzi tu mi-o dai, 
Tu ’ -
Și

mă conduci în viață spre mai bine 
drum spre viitor mă-nveți să tai.

m-ai deprins să merg fără sfială 
ființa mea de greu să nu se teamă, 
nu vorbesc nicicînd de oboseală

&

ȚICLENI

Te-am căutat cu-nfrigurcre-n toate
Ca pe-un răspuns - ca pe-o dovadă poate, 
Că sînt mai my't ca trecerea de-o clipă
A umbrei asvirlite de-o aripă ;
Te-am căutat ca pe-o ogiindă-n care 
Să mă scrutez lucid, cu necruțare.

Pe-aici trecuse Tudor cu pandurii 
Pe dealurile cu pămint clisos. 
Azi, dincolo de freamătul pădurii 
Se-nalță sondele impetuos.

Neștiutori călcau pe-ntinderi pașii. 
Țițeiul de acolo din adine 
Nu l-au simțit decît tîrziu urmașii 
Viu legănîndu-și subteranul crîng.

Ca vrejurile se tirau sub soare 
Căsuțele țăranilor gorjeni 
Iar azi chemată de excavatoare 
Se iscă viața noului Țideni

Și cresc înalte, luminoase blocuri 
Vădind contemporanele splendori 
De cind au poposit pe-aceste locuri 
Brigăzi entuziaste de sondori.

ADRIAN PAUNESCU

Ai ințeles lăuntrica-mi furtună, 
Și ți-am simțit pe umăr mina bună 
Ca o lumină-n suflet mi-au zbucnit 
Cuvintele ce-atuncea le-ai rostit - 
Și-otita de firesc, de-apropiat 
Se-nfiripa răspunsul căutat. 
Era o certitudine, un sens, 
Și-o limpezire pină-n adîncime. 
Găsindu-te, eu m-am găsit pe mine I

Așa m-am afundat in marea vieții : 
Ca-n matca unui fluviu, un piriu, 
Pe umerii 
Eu nu am
Mi-a fost 
Fără ocol, 
De aceea 
Partidului,
El m-a-nvățat să prețuiesc țarina 
Din care-și trage viața spicul greu,
Dar să cinstesc mai mult ca toate mina 
Ce-a semănat prin vremi, trudind mereu.
El m-a-nvățat, oricît de greu ureușul 
Să-l sui pieptiș, ne-ncovoiat de vînt,
Să nu-mi afund in moale puf culcușul 
Din zorii albi să-mi încropesc veștmint.
De aceea tinerețea mea, acum. 
Crescută drept, ca bradul sus pe stincă, 
Partidului, cu tot ce am mai bun, 
l-o dăruiesc cu dragoste adincă-

VICTOR MA9EK

vînjoși ai tinereții
cunoscut nicicînd un friu.
precum se vede, drumul drept, 
și fără șovăire, 
tinerețea mea o-ndrept 
cu-adîncă mulțumire.

ciobănească
Foaie verde-a bobului 
Pe sub geana codvului 
La piciorul muntelui, 
Muntelui Nedeiului 
Se zăresc venind din vale 
Cirdurile de mioare 
Iar ciobanii in urma lor 
Cîntă doina munților 
Cîntă doina din bătrini 
Învățată de la stini.
Munților cu jip mărunt 
Voi ne-ați cunoscut de mult 
Viața grea ce-am petrecut 
Cind venea toamna în sate 
N-aveam în hambar bucate. 
Ciocoii cereau de toate. 
N-aveam nutreț pentru oi. 
Casă - plină de nevoi, 
De povara birului 
Luam calea codrului, 
Poteca haiducului. 
Vremuri grele-am mai trăit 
De munți nu ne-am despărțit.
Foaie verde viorea 
Bine e în țara mea 
De cind partidul iubit 
Un drum nou ne-a făurit. 
Astăzi viața 

orașe și

In fiecare zi, poștașul vine la redacție cu tolba 
plină. Peste o sută de scrisori ne sosesc zilnic de la 
cititori în cadrul concursului organizat in cinstea 
aniversării partidului. Numeroși tineri își exprimă 
dragostea și recunoștința lor față de partid prin 
creații literare care cîntă partidul, viața nouă a 
patriei noastre.

Publicăm în pagina de azi din creațiile literare 
sosite la concurs.

CULESE
Partidul meu

Pentru-al nostru trai ferice. 
Doină, cîntec prea iubit, 

Te vom cînta negreșit 
Și in vremea viitoare 
Pe drumul nost’către soare.

s-a schimbat 
la sat

mai sint boieri

j telierele de reparații 
de locomotive, pro
prietatea unei socie

tăți franco-romîne, închise- 
seră porțile, 
rămași șomeri, 
toți. Ultimul 
Mergeai încet, 
înfundate în 
pantalonilor. 
la întrunirea avută 
neață în ateliere. Ai vor
bit și tu. Ai spus tot ce a. 
veai pe suflet. Ai arătat că 
vi se fură munca, ai vorbit 
despre mizeria în care se 
zbat sutele de muncitori, 
ai acuzat. Poliția te urmă
rea de mult, fn mulțimea 
din curtea atelierelor erau 
și copoii ei. Un gind îți 
stăruia în minte: dacă 
vei fi arestat ?

Deodată, din spate, 
duhneală de rachiu și 
glas dogit de 
cu o politețe

- Domnule 
teți arestat !

O mină butucănoasă 
voinici ți-a întins 
nas o hîrtie boțită, care 
trebuie să fi însemnat or
dinul de arestare.

Ai tresărit, te-ai oprit. 
Gheare de fier ți-au fixat 
numita fn cătwc. Ti-ai a- 
rmcat ochii spre Mrtia 
mototolită: ^-arestat pen
tru activitate cosii: 
Copoii ți-au mirosi: 
urma. La secție, un corn 
ier pintesos țt-a lua: in
terogatoriul. N-ai spus ni
mic. Te-au bătut, te-au 
strivit eu căiciieie cizme
lor. Ai tăcut Temu rude- 
eet tu lipsă (szCest corn 
erai na te patern prezreze 
tn oază’ s :e-o condam
nat la zece ana de om«_- 
;< r*L Era pers .Iii Ai 
urmat eni greu 
ta 
ta 
Ai 
In 
diți douăzeci 
Duba gîfîia 
pe Telega. în fața 
sului penitenciar s-a i 
V-au îmbrîncit jos 
mașină, unul peste 
Ai căzut cu capul pe 
pietroi înghețat.
plă iți șiroia un pîrîiaș de 
singe cald. Poarta grea

Muncitorii, 
, plecaseră 

ai ieșit tu. 
cu mîinile 
buzunarele 

Te gindeai 
dimi-

beție, răsună 
ironică :
orator.

petrecu;-. 
Jilave. Foamea *> băla
na te-au putut fringe, 
fost mutat la Doftana. 
mașină erau îngrămă- 

de arestați, 
greu ureînd 

odio- 
oprit.

din 
altul, 

i un 
Din tîm-

deschis. intrare
îngrămădit ea pe niște 
ați așteptați. Gar- 

iși frecau bucuros 
manile, rinjind sălbatic în 
orrepcerM prăzii. Primul 
m pirf tu. Te-a luat tn 
pe--msse n rUjgan c« 
msneeGe sufleece. Peste 
obrajo st eu pcelea tăbă- 
cs-.i de băte.e, și ca-e de 
mult nu mai schițaseră un 
zimbet, du căzut 
rile ca o ploaie, 
drept și nici nu 
măcar. înfuriat, 
a ridicat 
ai închis 
ai simțit 
nică. în 
strîns nod. Atunci din răs
puteri ai strigat : 
Tovarășii ți-au 
strigătul. Secțiile 
rii au răsunat și 
lungindu-vă strigătul.

lovitu- 
Ai stat 

ai gemut 
vlăjganul

vina de bou. Tu 
ochii. Pe obraz 
o arsură puter- 

tine durerea s-a

nu bate .’ 
repetat 

închiso- 
ele, pre- 

Din

zeci de piepturi a izbucnit 
categoricul „nu bate". Lo
viturile se întețeau. Tova
rășii au intonat „Interna
ționala". Dar tu n-o mai 
auzeai. Căzut jos pe pie
trele reci, fața ta ca o 
rond era plină de singe. 
Zăceai fără cnoștințâ. 
Tîrztu, te-ai deșteptat in 
celulă. Capul îți ruta. Apa 
înghețată, turnată peste 
tine, îți strîngea încheie
turile. Gemetele tale, ală
turi de pașii gardianului 
au răsunat toată noaptea 
sub bolțile reci. „Măgărea- 
ța" ți-a adus o scrisoare: 
„Fii tare, 
de tine !“ 
Doftana : 
rință, dar, 
îndemn la

Te-ai obișnuit repede. 
„Măgăreața" îți aducea zil
nic „foița de țigară". Te-ai

sintem alături 
Așa te-a primit 
cu bătaie, sufe- 
mai ales, cu 
luptă.

DIN
Să
Pe
De-i mindră ca primăvara.

văd straiul cel bogat 
care-l imbracă țara

pus pe studiat. Ai simțit că 
în închisoare există un co
lectiv revoluționar puter
nic.

După aceea (iți amintești, 
ziua aceea va rămine ne- 
ștearsă în amintirea ta), 
comitetul celulei de partid 
ți-a trasat sarcina să orga
nizezi sărbătoarea aniversă
rii partidului. Ați hotărît 
și un plan de desfășurare. 
La început, tu trebuia să 
vorbești despre condițiile 
în care a fost creat P.C.R. 
și despre scopurile sale. Un 
tovarăș trebuia să vor
bească despre U.R.S.S. In 
ajun, ,,măgăreața" a purtat 
mesajul din celulă în ce
lulă.

A doua zi dimineața, toți 
erau la gratii. Cu glas emo
ționat, ai început să vor
bești. Dar în celulă au nă
vălit zbirii. Bastoanele și 
bîtele loveau cu cruzime 
peste cap, peste gît, peste 
mîini. Și iarăși a răsunat 
categoricul: ^Ju bate !*

Tovarășii au început ia
răși să cînte. Pe tine te-au 
tîrît la fierărie, ți-au fixat 
cătușe. Seara te aflai arun
cat Pe cimentul umed și 
rece al „Hașului"...

...Toate acestea le-ai po
vestit într-o seară, la școa
lă, copiilor. Ai ieșit afară. 
Copiii plecau pe poartă ve
seli și gălăgioși. Din apro
piere se auzea zgomotul 
mașinilor din noua uzină. 
Pe urma lăsată în colțul 
ochiului de vina de bou s-a 
rostogolit o lacrimă. în
curcat, te-ai uitat în jur, să 
nu te vadă cineva. Pe furiș 
ți-ai șters ochii eu batista. 
Nu era »» semn a; slăbi
ciunii. Era o lacrimă de 
bucurie. La ei. la fericirea 
acestor copii, care întruchi
pau viitorul, ai visat tu a- 
tunci, în întunericul trecu
tului. Și totul 
împlinit.

Ești un om 
cîte ori te văd, 
nesc cu greu să
propii ca să-ți string mina 
ta mare și caldă.

Atîta doar. Să ți-o string 
puternic, fără nici un eu- 
vînt.

era acum

fericit. De 
mă stăpî- 
nu mă a-

VASILE BURLUI 
elev

4

sătucul

ca o floare
iarbă mare 
ca o floare.

Culeasă de V. ISPÂȘOIU, 
din G.A.C. Băiculești, raionul 
Curtea de Argeș.

Foaie verde
Mi-i sătucul
Și-avem cămin cultural, 
Școală nouă, dispensar, 
Case mari

POPOR

senine.

bobocel, 
fost sădit 
partid iubit.

Că Partidul mult iubit 
Un trai bun ne-a făurit. 
In țară făcu dreptate 
Și lucrăm in libertate 
Pe ogorul fără hat 
Unde crește rod bogat, 
Iar bucate - aici primești 
După cit și cum muncești, 
Că de-ași fi și-ncârunțit 
Tot mă simt întinerit.

Azi imi rid ochii în soare 
Cind mă uit peste ogoare 
Și văd roiul de tractoare 
Că-mi aștern adinei covoare 
Fără 
Rîde 
Cind 
Cind
Rod al muncii infrâțite, 
Cind văd sporu-n colectivă 
An de an cum crește-n stivă, 
Cind văd becu-aprins in sate, 
Școli și cinematografe, 
Cind văd totul că-nflorește 
Inima-mi întinerește... 
Inimioară, inimioară, 
Bucură-te surioară, 
Că pe drumul insorit 
Avem cirmaci iscusit 
Scumpul

Culeasă de I. BRAGHES. 
din G.A.C. „I. C. 
comuna Vulcan, 
Brașov.

Frimu", 
regiunea

urmă de răioare.
inima in mine 
văd numai lucruri bune, 
văd holdele-aurite,Doină, strălucită floare 

Mireasă nemuritoare 
Ești născută din popor 
Și ești dragă tuturor. 
Ne-ai fost sol de-mbărbătare 
In vremuri de grea-ncercare 
Și ne ești îndemn și-acum 
Pe al nostru sigur drum. 
Doină, imn al luminii 
la-mi din brazda inimii 
Floare vie, purpurie, 
Și dă-o cu bucurie 
Celui ce ne-a fericit, 
Partidului meu iubit.
Spune-i, doină, spune-i Iui, 
Dragului, partidului, 
Că toți cei care muncim 
Fără seamăn il iubim, 
Că ne e părinte drag, 
Și sub al său roșu steag 
Lanțurile le-am zdrobit 
Și trai nou ne-am făurit. 
Spune-i tu, doină, doiniță, 
Că il urmăm cu credință, 
Și să-i duci de ziua sa 
Darul nostru : iubirea.
Că mai drag pe lume nu-i 
Ca glasul partidului.
Poartă-mi doină-n largul zării 
Ce-i frumos pe-ntinsul țării - 
Mîndrețea furnalelor 
Dănțuitul șarjelor, 
Semețîa sondelor
Și foșnetul codrilor, 
Tinerețea satelor, 
Zîmbetul copiilor.
Și mai poartă-mi doină-n cînt 
Chipul noului pămint.
Că de cind ne-am înfrățit 
Și pămîntu-a înflorit.
Pe unitele ogoare 
Răsună eint de tractoare 
Și cresc holde mari in spice

Bucură-te
inimioară
Floricică de cireș
De s-ar face munții șes 
Și dealu’ colnic ales,
Să mă uit din sat in sat

nost’ Partid iubit

de cireș 
face munții șes

cu roade pline

Floricică 
De s-ar
Și dealu’ colnic ales 
Să văd țara mea gătită 
Cu ales strai primenită. 
Cu strai mindru de mătase 
Țesut din spice mănoase 
Pentru marea sărbătoare 
Patru tec ea-a n i v e r sa re 
A Partidului părinte 
Cărui mulțumim fierbinte.

Nu
Colectivele-s bogate.
Peste plaiul țării mele
Au răsărit viorele,
Viorele, flori albastre,
Fericirea vieții noastre.
Bade cu cojoaca-ntoarsă 
Și cu cămașa frumoasă 
Vino sus pe plai cu flori 
Să jucăm de sărbători. 
Cind coboară soarele 
Și-s pe vîrf ciopoarele, 
Lasă-le bade pe dungă 
Că vin singure la strungă. 
Vino bade, vino iute. 
Vino sus pe vîrf de munte, 
Să jucăm cu voie bună 
Cum se joacă pe Io stînă 
Prindeți hora mare, mare 
De Ia munte, pîn-Ia mare 
Peste vechile coline 
Și jucați băieți ca mine.

Auzită de la corul de fete
Vaideeni, comuna Oteșanl, de e. . . . , , . . ........................ —ravra «.= « ay. ruvnm

* AL. FLORIN ȚENE. Și cresc holde man in spice Tare drag mi-e să trăiesc Jos, regiunea Argeș. £

Auzită de la colectivistul 
Radu Epure din G.A.C. „Vic
toria socialismului" — Gligonu 
de Jos, 
Argeș, 
GHEL.

raionul Costești, reg. 
de DUMITRU AN-

Tare drag
mi-e să trăiesc

Frunzuliță firicel 
Colo-n vale-n Gligănel 
A crescut un 
Bobocul ce-a 
De-al nostru
L-am udat și-a înflorit 
L-am udat cu stropi de rouă 
Că trăim o viață nouă. 
Vină vremea friguroasă 
Floricelei nici că-i pasă. 
Cadă bruma și zăpada 
Ea stă roșie ca fraga 
Iar la anu floarea noastră 
Fi-va mare și frumoasă, 
Fi-va floarea florilor 
Fruntea colectivelor. 
Crește-n inimi bucuria 
Câ-ntârim gospodăria.

Foaie verde măr domnesc, 
Tare drag mi-e să trăiesc

Culeasă de DUMITRU AN- 
GHEL din G.A.C. „Victoria 
socialismului", Gligonu de 
Jos, regiunea Argeș.

Pentru
Și iar frunză de frasin 
Zile și mai bune vin. 
Că și-aici, la munte, sus, 
Comuniștii ne-au adus 
Lumina și florile 
Ce împinzesc cărările.

Auzită in raionul Horezu 
de AL. FLORIN ȚENE.



Maria Alexandru și Geta Pitică 99Moscova — Gagarin*6

mai ales pentru calmul dovedit in 
momentele decisive. Același co
mentator subliniază că spectatorii 
au răsplătit cu aplauze furtunoase 
pe ce'e două jucătoare romînce 
care la sfîrșitul meciului de bucu
rie s-au sărutat de mai multe ori. 
R.P. Romînă este singura delega
ție sportivă din Europa care a 
reuș t să obțină un titlu mondial 
la aceste campionate în care R.P. 
Chineză și Japonia au cucerit cite
3 t'rtfun.

Cea de a 26-a ediție a campio- 
nj-e’or mond.ale de tenis ce masă 
a fost m*-ca‘ă ce compora-ea 
foarte bună a sportivilor din R.P. 
Chineză. Acesta au pus capăt 
supremației jucătorilor japonezi în 
probe e de simplu, unde au ob
ținut 2 titluri. Titlul de campion 
al lumii a revenit lui Ciuan Ce-tun 
(R.P. Chineză) student in vîrstă de 
19 ani. In finală el a dispus cu 
3—1 (15, 15,—19, 17) de com
patriotul său Li Fu-iun. Proba fe
minină a fost cîștigafă de jucătoa- 
rea Ciu Ciun-hui (R.P. Chineză) 
învingătoare cu 3—2 (—19. 19.— 
14, 18, 19) în finala cu Eva Koc- 
zian (R.P. Ungară). Capioana ma
ghiară reușise să elimine în se- 
minfinale pe fosta campioană a 
lumii Mafsuzaki (Japonia), lată re
zultatele înregistrate în celelalte 
finale : dublu masculin : Ogimura, 
Hoshino (Japonia)—Berczik, Sido 
R.P. Ungară (3—1); dublu mixt : 
Ogimura, Matsuzaki (Japonia)—Li 
Fun-iun, Han ien-cen (R.P. Chine
ză) 3—1.

— Ce se poate spune despre 
partea a doua a lucrării ?

— Este una dintre cele mai 
poetice pagini simfonice beet- 
hoveniene. începe în sonorități 
discrete, de cvartet de coarde 
cu o melodie cantabilă căreia 
îi va urma o temă legănată 
și o frază cu caracter conclu- 
ziv amintind parcă farmecul 
cîntecelor populare vieneze, 
care au atras atenția multor 
compozitori.

— Știm că partea a treia a 
Simfoniilor lui Haydn și Mo
zart era un Menuet. Faptul că 
in Simfonia sa a doua Beet-

hoven înlocuiește acest dans 
cu un scherzo ne poate în
dreptăți să-l considerăm „in
ventatorul" lui ?

— Nu ! Scherzoul exista cu 
multă vreme înainte. II întîl- 
nim sub forma unor mici piese 
instrumentale vioaie, optimis
te, din care nu lipsește nota 
de haz și ironie.

Beethoven n-a fost „inven
tatorul" scherzoului dar intro- 
ducîndu-l în simfonie, i-a dat 
o extindere, o valoare artis. 
tică pe care înainte nu o cu
noscuse nici pe departe.

-> In ce constă forma lui ?
— In trei secțiuni: cele ex-

campioane mondiale 

la tenis de masă

ttoscova —• Gagarin", o 
93'" adresă. O adresă puțin 

obișnuită. O adresă năs
cută in aceste zile din entu
ziasmul și fantezia oamenilor 
cuceriți de extraordinarul eve
niment aț zborului primului 
om în Cosmos.

Moscova — un oraș cu mi
lioane de locuitori. Gagarin, 
un om al cărui nume îl mai 
poartă cîteva mii de mosco
vei. O adresă, deci, cu date 
cit se poate de generale. Dar 
toate miile și miile de scri
sori care vor purta această 
adresă și vor conține cuvinte 
înflăcărate pentru primui cos
monaut vor ajunge cu sigu
ranță la destinație. Poștașul 
nu va scrie pe ele „destinata
rul necunoscut". Pentru că nu 
există om care să aibă o adre
să mai precisă decit primul 
cosmonaut al omenirii: Mos
cova — Gagarin. Adresa a- 
ceasta o întilnesc zilele aces
tea mii de poștași pe scriso
rile abia puse la cutie, mii de 
telegrafiști o primesc și o

MARIA ALEXANDRU GETA PITICA

PEKIN 14 (Agerpres). — Cores
pondență specială :

Un succes remarcabil al spor
tului din R.P. Pomină a fost ob
ținut vineri seara de jucătoarele 
de tenis de masă Maria Alexan
dru și Geta Pitică, care au cucerit 
titlul de campioane mondiale in 
proba de dublu femei, învingind 
cu scorul de 3—2 (21—14 ; 
12-21; 21-18; 17-21; 21-13)pe Cu 
Ciun-Hui, Sun Mei-in (R.P. Cr ne- 
ză) la capătul unui meci pasionant, 
bogat In momente dramatice. Pes
te 15.000 de spectatori se ai aj 
în noul Palat al Sporturilor d n 
Pekin cind jucătoarele din R.P. 
Romînă și R.P. Ch -eză s-au pre
zentat la masa de joc pentru e-și 
disputa meciul decisiv. Aceasta 
era cea de-a patra finală a cam
pionatelor lumii : din ce'e trei p-e- 
cedente reprezentanții din R.P. 
Chineză cîșfigaseră două. Chiar 
din primul set se remarcă jocul 
bine coordonat al jucătoarelor ro- 
mince. Loviturile de contraatac ale 
Măriei Alexandru nu-și greșesc 
niciodată ținta. După ce a condus 
eu 10—4 și 14—9, perechea ro- 
mînă ciștigă setul cu 21—14. In 
setul următor Ciu Ciun-Hui și Sun 
Mei-in au o revenire puternică și, 
atacind în continuu cu mingi bine 
dirijate, ciștigă setul: 21—12. Se
tul trei se caracterizează printr-o 
luptă sportivă foarte spectaculoa
să, de înalt nivel tehnic. Ambele 
cupluri atacă și apără excelent, 
dar spre sfîrșit perechea romînă

Scurte știri sportive

MOSCOV A 14 (Agerpres).
Vineri s-a disputat a 12-a 

partidă a meciului pentru ti
tlul mondial de șah dintre 
marii maeștri Mihail Tai Ș* 
Mihail Botvinik. Partida s-a 
întrerupt la mutarea 40-a Tal 
avînd șanse apreciabile de 
cîștig.

, *

In cadrul lucrărilor Congre
sului internațional al Fede
rației internaționale de tenis 
de masă s-a stabilit ca viitoa
rea ediție a campionatelor 
mondiale să aibă loc în anul 
1963 la Praga. In anul 1963 
campionatele mondiale se vor 
desfășura în Iugoslavia, iar în 
1967 în Australia.

★

Concomitent cu meciurile 
finale ale campionatelor mon
diale de tenis de masă la Pe
kin s-au desfășurat întrece
rile tradiționalei competiții 
„Turneul de consolare" la 
care au participat jucătorii e
liminați din primele două tu
ruri. Turneele de consolare au 
fost dșiigate de jucătorii din 
R. P. Chineză Van Chih-lian 
(masculin) și Ti Ciuan-hua 
(feminin).

★

In prezent pe ecranele a 13 
mari cinematografe din Pekin 
rulează prima parte a filmu
lui documentar sportiv „Cea 
de-a 26-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de 
masă". Pelicula cuprinde as
pecte de la festivitatea de 
deschidere, cele mai impor
tante momente din jocurile pe 
echipe și finalele pentru cu
pele „Corbillon" și „Swaytil
ling".

★

Federația internațională de 
volei a hotărît ca meciul &e 
baraj dintre echipele de volei 
Partizan Tirana și Stade Fran- 
cais Paris conțină pentru „Cu
pa campionilor europeni" să 
aibă loc la 22 aprilie la Bucu
rești. In ziua imediat urmă
toare echipa cîștigătoare a a- 
cestei întîlniri va juca cu Ra
pid București în sferturile de 
finală ale aceleiași competiții.

(Agerpres) 

este mai activă și își adjudecă 
setul cu 21—18. Sportive e noas
tre conduc cu 2—1. Setul următor 
dovedește însă că jucătoarele 
gazdă nu renunță ușor la luptă. 
Scorul se menține aproape tot 
timpul egal : 6—4 ; 12—12 ; 
15—15. Ciu Ciun-hui, campioana 
mondială la simplu, realizează cî
teva atacuri de drive imparabile 
și obține puncte prețioase. Cîș- 
tigind cu 21—18, perechea chine
ză egalează situația la seturi: 2-2. 
Urmează cel de-al cincilea set, oare 

va decide cine va cîștga ttM 
mondial. La '-cec j* se pare că je- 
că‘oarele chineze vor ,---a in po
ses a t'ri'ufui tind ee reușesc să 
conducă cu ?—5. da- Mar,a A- 
lexandrj și Geta Pitică dau do- 
vaoă de o extraordinară tenaci
tate. Ele „taie" mingile cu multă 
precizie și, trecind rapid la con
traatacuri pe ambele pârli ale 
mesei reușesc să egaleze : 12—12. 
Peste scurt timp jucătoarele 
noastre trec la ofensivă și obțin 
nouă puncte consecutive în timp 
ce partenerele lor realizează nu
mai unul. Cișfigind acest set cu 
21—13, Maria Alexandru și Geta 
Pitică cuceresc titlul mondial al 
probei de dublu femei, primind 
cupa transmisibilă „W. J. Pope", 
care va rămine timp de doi ani la 
București.

Comentatorul sportiv al agenfiei 
China Nouă subliniază că Maria 
Alexandru și Geta Pitică au meri
tat această victorie atît pentru 
jocul lor armonios și tehnic dar

Sub îndrumarea profesoarei de chimie Mitu Țeabea Eugenia, un grup d« elevi și eleve de la 
Școala medie „Al. loan Cuza " din Ploiești fac experiențe practice care-i ajută la însușirea 

cunoștințelor teoretice.

* Duminică dimineața, în 
sala Palatului R.P.R., are loc 
al doilea concert din seria de
dicată Titanului simfoniei. Fi
larmonica „George Enescu" 
pune alături o lucrare beetho
veniană de tinerețe — Simfo
nia Il-a și una de maturitate 
— Simfonia V-a, așa cum pro
cedase și în programul cu 
care deschisese ciclul.

— Este un fel de a spune... 
„de tinerețe", căci Simfonia 
Il-a scrisă de Beethoven la 
vîrsta de 32 de ani (1802) 
scurtă vreme după realizarea 
primei sale lucrări de acest 
gen, marchează un salt consi
derabil în procesul de afir
mare a trăsăturilor specifice 
temperamentului artistic al 
compozitorului noului veac.

— Simfonismul haydnian și 
mozartian e mai puțin influent 
aici ?

— Da. Simțim aceasta chiar 
în introducerea Simfoniei, pă
trunsă parcă de concentrarea 
meditărilor grave asupra unor 
probleme de viață și de 
moarte.

— După introducere 2
■— O mișcare vioaie, la în

ceputul căreia violoncelii și 
violele expun o melodie sobră, 
în care se concentrează parcă 
un mare potențial vital.

— Tema secundă ?
— Apare la suflători (clari- 

neți și fagoți) și are aspectul 
unui marș voios.

cina u (‘io ni c ă mu z i e a Lă

Simfoniile II și V de Beethoven

Numeroși turiști 
ne vizitează țâra

-Voi grupuri de turiști stră
ini ne vizitează țara. Aproa
pe 1300 de oaspeți din Uniu
nea Sovietică, R. D. Germană 
și R. P. Bulgaria călătoresc 
pe diferite itinerant pentru a 
vizita numeroase obiective 
turistice. In zilele următoare 
urmează să sosească în Ca
pitală peste 250 de turiști din 
R. S. Cehoslovacă, R. F. Ger
mană, și Austria care vor vi
zita orașele București, Bra
șov, Cluj, Sibiu. Săptămîna a- 
ceasta alte grupuri de turiști 
bulgari vor vizita Constanța, 
iar orașele Cluj și Timișoara 
vor primi vizita unor turiști 
din R. P. Ungară. Tot prin 
intermediul Oficiului Rațional 
de Turism — „Carpați" — vor 
sosi în curînd în țară alți 
turiști din Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Nici un vagonet 
de minereu 

rebutat
Extinzind la toate fronturile de 

lucru metoda de pușcare selec
tivă a minereului, minerii din 
sectorul II al minei de fier Teliuc 
au asigurat succesul inițiativei 
pornită de brigada condusă de 
Ion M. Popa sub lozinca „Nici 
un vagonet de minereu rebutat". 
Astfel, în cele două săptămini 
care au trecut din luna aprilie, 
toate brigăzile și echipele de 
mineri din acest sector au dat 
numai minereu de bună calitate. 
Succesul minerilor de aici este 
întregit de faptul că intre 1 ia
nuarie și 12 aprilie au extras- și 
livrat furnalelor de la Hune
doara și CăJan, peste prevede
rile planului, aproape 6000 tone 
de minereu de fier.

(Agerjpres)

treme, pline de însuflețire sînt 
identice, cea mijlocie (așa nu
mitul trio, ca și în menuete) 
mai unduitoare. In Simfonia a 
doua de Beethoven momentul 
apariției trioului poate fi ușor 
identificat datorită faptului că 
secțiunea centrală începe cu 
un mic cor de suflători peste 
care predomină melodia can
didă a unui oboi...

— Finalul ?
— Se remarcă printr-o sprin

teneală, printr-un joc sclipitor 
de contraste, printr-o dezvol
tare, printr-o orchestrație pli
nă de măiestrie.

— Folosiți deseori în expli
cații termenul „dezvoltare". 
Nu pot să spun că nu intuiesc 
sensul, pe care-l are el în arta 
sunetelor dar aș vrea să pă
trund mai adine în înțelegerea 
procesului specific al construc
ției operei muzicale, aș avea 
să-mi dau seama mai bine 
cum de reușește compozitorul 
ca pornind de la motiv și te
mă să creeze o dinamică e- 
moțională captivantă, care ex
primă — fără cuvinte — o în
treagă lume de idei și senti
mente ?

Simfonia V-a pe care o 
vom reasculta în curînd, ne 

transmit cu viteza fulgerului 
mai departe.

Am întîlnit-o și noi pe zeci 
și zeci de telegrame la oficiul 
telegrafic al poștei centrale 
(fotografia nr. 1). Am răsfoit 
cîteva dintre ele:

„Moscova — Gagarin".
„...Călduroase felicitări, dra

gă Iuri Alexeevici Gagarin, 
primul om care a deschis dru
mul în Cosmos. Mari mulțu
miri partidului și întregului 
popor sovietic pentru această 
eroică victorie in numele 
păcii.

Organizația U.T.M. a Băn
cii de Investiții București-.

„Moscova — Gagarin",
....Fapta eroică a maiorului 

Gagarin constituie și pentru 
noi o mîndrie și un exemplu 
pentru viața și munca noastră. 
Glorie științei sovietice !

Pionierii Școlii de 7 ani nr. 
101 Muzică, București".

De unde pornesc aceste scri
sori, aceste telegrame nerăb
dătoare, aceste cuvinte înflă
cărate ?

Simpozioane, expuneri cu tema :

Primul zbor al omului în Cosmos
Răspunzând interesului deo

sebit al oamenilor muncii față 
de istoricul eveniment al pri
mului zbor al omului în Cos
mos, în întreprinderi, la clu
buri, case de cultură continuă 
să aibă loc expuneri, simpo
zioane, seri de întrebări și 
răspunsuri șj alte manifestări 
consacrate acestei epocale 
realizări a științei și tehnicii 
sovietice.

La Uzinele .,23 August* din 
Capitală in fața unui mare 
număr de muncitori, tehnici
eni și ingineri, prof. univ. 
Călin Popovlci, a vorbit des
pre uriașele realizări obținute 
de Uniunea Sovietică în do
meniul cuceririi spațiului cos
mic și perspectivele largi ce 
se deschid pentru știință prin

Plecarea unei delegații 
a R. P. Romine la Atena

Le 14 aprilie, o delegație 
compusă din tovarășii prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, 
președintele Comitetului ro- 
mîn pentru colaborare și în
țelegere reciprocă intre po
poarele din Balcani. Stelian 
Nițulescu, vicepreședinte, și

Informații
La 14 aprilie tovarășul Ște

fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, a pri
mit pe dl. Katriel Salmon, 
trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Izrae- 
lului în Republica Populară 
Romînă, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

★

Vineri dimineața la Amba
sada Republicii Democrate 
Germane la București a avut 
loc o conferință de presă la 
care au luat parte reprezen
tanți ai ziarelor centrale, A- 
gerpres și Radiodifuziunii. Cu 
acest prilej Helmut Humann, 
consilier pentru probleme eco
nomice al ambasadei, a vorbit 
în lumina celei de-a 12-a 
plenare a Comitetului Cen
tral al P.S.U.G., despre pla
nul economiei naționale pe 
anul 1961 și sarcinile plani
ficării de perspectivă a R.D. 
Germane. El a răspuns apoi 
la întrebările ziariștilor.

★

— Vineri seara în sala „Ma
xim Gorki" din Timișoara, Fi
larmonica de Stat „Banatul" 
a dat un concert simfonic 
extraordinar sub conducerea 
dirijorului italian Roberto 
Benzi.

Programul concertului a 
cuprins lucrări de Verdi, 
Haydn, Saint-Saens, Respi
ghi, Richard Strauss.

Concertul s-a bucurat de 
succes.

★

Conducerea Ansamblului de 
balet din Cuba a făcut vineri 
o vizită la Ministerul învăță- 

poate fi de un mare folos în 
discuția noastră. Toată lumea 
știe că ea începe cu un motiv 
tunător despre care Beethoven 
ar fi spus „Așa bate destinul 
la ușă". A făuri ceea ce a fău
rit Beethoven pornind de la 
un motiv alcătuit doar din 
cîteva sunete presupune, bine
înțeles, geniu. Puterea geniu
lui beethovenian nu se mărgi
nește la capacitatea de a-și 
crea ea însăși motivul — ato
mul care concentrează univer
sul materiei muzicale; geniul 
beethovenian constă mai de
grabă în posibilitatea de a fo- 

lost virtualitățile lui, de a-i 
descătușa energia, de a se stă- 
pini și canaliza pe făgașul do
rit. Celula și motivul temei — 
cele mai mici elemente ale 
structurii ideii muzicale — 
își exercită influența ade
sea asupra factorului melodic 
și evoluția acestuia. Astfel, în 
Simfonia a V-a prima idee se 
încheagă din repetarea moti
vului inițial. Plecînd de la 
Simfonia V-a, unii comenta
tori se întrec in a urmări să 
descopere „motivul destinului" 
și în alte lucrări beethovenie- 
ne; ba mai mult, îl caută în 
creațiile altor autori. Demnă

Am cunoscut asemenea „a- 
dresanți".

Sintem la școala medie se
rală a Fabricii de Confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej". Aici în
vață și tinerii muncitori ai 
uzinelor „Element Gotwald".

„Dragă Iuri Alexeevici 
Gagarin", „Iubite Iuri Alexee
vici" — „Dorogoi Iuri". Cum 
să începi o scrisoare către 
omul care a devenit acum 
at:t de drag tuturor care • 
devenit simbolul a tot ce au 
realizat mai măreț oamenii 7

Iată ce întrebări îi fră- 
mîntau pe tinerii muncitori, 
elevi ci uzinelor „Klement 
Gotwald" într-una din pau
zele dintre orele de curs (foto
grafia nr. 2\.

— A’u, a spus cineva. Ii vom 
serie, așa, simplu, bărbătește : 
.Juri Alexeevici, noi sintem 
muncitori-eleci, lucrăm intr-o 
uzină modernă, învățăm intr-o 
școală nouă, ne însușim o 
știință înaintată. Sintem min
ări, vrem *ă fim demni de 
aceste mărețe zHe.J"

l-am lisat pe băieți să-și

Isnsarea primului om in Cos
mos.

La Casa prieteniei rociino- 
so’.'ietjce AJLL.U.S. a avut loc 
o seară de întrebări și răs
punsuri pe tema ..Eroul !nte‘- 
național al zborului prunului 
om in Cosmos".

Manifestări asemănătoare 
au avut loc de asemenea la 
Casa raională de cultură ,.23 
August", Casa de cultură a ti
neretului din raionul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, la Clubul 
cultural Comerț-Cooperație
din Capitală, la care oameni 
de știință au vorbit despre a- 
ceastă victorie fără precedent 
a științei și tehnicii sovietice 
și au răspuns la numeroase în
trebări puse de oamenii mun
cit
—

Teodor Marinescu, secretar al 
acesrui Coznitet, a pleca: la 
Atena pentru a participa la o 
intilnire a reprezentanților 
Comitetelor de colaborare bal- 
car.xa care Începe la 15 apri
lie 

mîntului și Culturii unde a 
fost primită de aed. I. Mulgu- 
lescu, ministrul învățământu
lui și Culturii.

★
Peste 1.200 de muncitori și 

colectiviști din regiunea Hu
nedoara au vizitat in primul 
trimestru al anului Muzeul 
Doftana, Muzeul de istorie a 
partidului și construcții noi 
ale Capitalei. Sute de mineri, 
metalurgiști și alți oameni ai 
muncii au vizitat de asemenea 
întreprinderi și instituții de 
cultură din orașele Cluj și 
Craiova.

★
Colectivul Muzeului regio

nal al Olteniei și filiala Olte
nia a S.R.S.C. au organizat la 
Muzeul regional un lectorat 
de cultură generală care are 
drept scop să facă cunoscut 
oamenilor muncii din acest 
oras și în deosebi tineretului 
bogățiile și frumusețile regiu
nii precum și evoluția socie
tății omenești în această par
te a țării. Lecțiile sînt expuse 
de profesori și ingineri de 
specialitate.

★
O serie de filme de mare 

succes, producții ale cinema
tografiei sovietice, vor fi pre
zentate în reluare Ia cererea 
publicului. Astfel, la cinema
tograful „I. C. Frimu" rulea
ză în prezent comedia muzi
cală „Toată lumea rîde, cântă 
și dansează". Va fi de aseme
nea prezentat în reluare fil
mul „Volga-Volga", în care 
cunoscuta actriță sovietică 
Liubov Orlova are o creație 
excepțională.

(Agerpres)

de relevat nu este însă sim
pla prezență a unui atare mo
tiv ci sensul, înțelesul pe 
care-l ia el în decursul com
poziției. Ceea ce este beetho
venian în Simfonia V-a, este 
felul cum e dezvoltat, felul 
cum e folosit ca element mo
tor general. Sînt cazuri cînd 
un motiv, o temă, ca atare, nu 
spune mai nimic, dar care va
lorificată cu măiestrie, tre
zește în noi o emoție mai pu
ternică decit ar trezi-o cea mai 
frumoasă melodie. Tema este 
și ea o melodie, dar o melo
die de o anumită factură, crea
tă cu scopul de a fi prelucra
tă, prin secționări, suprapu
neri și amplificări, în sfîrșit 
printr-o întreagă tehnică spe
cifică. Ascultînd Simfonia V-a 
putem observa cu ușurință că 
„motivul destinului" stăpînește 
tiranic prima parte pătrunsă 
de încordare și neliniște; că el 
apare în mișcarea lentă — care 
nu e altceva decit o serie de 
variațiuni pe o temă caldă, a 
violelor și violoncelelor — a- 
semenea unui ecou îndepărtat, 
puțin prelungit, la viorile se
cunde și viole; că lovește 
necruțător la începutul părții 
a treia; că el brăzdează și 
finalul, dezlănțuire frenetică 
a bucuriei izbinzii omului în 
luptă cu forțele ostile ale în
tunericului.

EUGEN PRICOPE 

continue scrisoarea, și am 
mers mai departe, la unul din 
căminele studențești.

Iată-ne în camera 28 a că
minului studențesc „Carpați" 
al Universității „C. I. Parhon". 
Pe masă, un buchet de flori. 
Tocmai atunci fetele potriveau 
alături de aceste flori de pri
măvară portretul lui Iuri 
Alexeevici Gagarin — (foto
grafia nr. 3).

TEATRE
Romeo și Julietta 19,30: Tea

trul de Operă și Balet al 
R.P.R.; Regele Lear 14,30; 
Cînd scapătă luna 19,30: Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia); Parada 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Studio): Antoniu 
și Cleopatra 19,30: Teatrul „C. 
Nottara" (Sala Magheru); Mu
safiri nepoftiți 20: Teatrul „C. 
Nottara" (Sala Studio); întoar
cerea 19,30: Teatrul Municipal 
(Sala Matei Milio); Tache, 
Ianche și Cadir 19,30: Teatrul 
Municipal (Sala Filimon Sîr- 
bu); Mariana Pineda 19,30: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești; Prima intilnire 19,30: 
Teatrul pentru copii și tineret 
(Sala din C. Miile); Cine a 
ucis ? 19,30: Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala Liberta
tea); Burghezul gentilom 19,30: 
Teatrul de Comedie.

CINEMATOGRAFE
Garibaldi: Patria, Bucu

rești ; Două etaje de fericire: 
Elena Pavel, Volga; Taina 
cetății; Magheru, Lumina, 
Munca, Moșilor ; Stele în pli
nă zi s V. Alecsandri, I. 6.

— De altfel, ne explică fe
tele, Iuri Alexeevici este aici 
ca la el acasă. Sintem studente 
la astronomie, mecanică, fizi
că nucleară, fizică generală...

Dar, am gindit noi, unde nu 
este acum Iuri Alexeevici la 
el acasă ?

Foto reportaj:

MIHAI CARANFIL 
PETRE GHELMEZ

Frimu, Donca Simo, G. Coș- 
buc ; Mîndrie : Central, Gh. 
Doja, Al. Sahia, 23 August; 
Mama India: Victoria ;
Războiul vesel: Maxim Gorki; 
Urmașii : 16 Februarie ;, Ma
nuscrisele lui Lenin — Picto
rul Skalea — Locuințe unifa- 
miliale — Pe malurile rîului 
Lhassa — Toți jl ajută pe Tedy 
— Metale rare : Timpuri Noi ; 
Program special pentru copii 
(dimineața), Dama de pică 
(după amiază) : 13 Septembrie; 
Sfioasa : Tineretului ; Drumul 
spre înalta societate : Republi
ca, înfrățirea între popoare, 
Miorița, Libertății ; Floarea 
zăpezii : 8 Martie, Arta, B. 
Delavrancea ; Regeie Neapo- 
lului: Al. PopoV ; Congo în 
luptă și Rațiunea împotriva 
demenței : Grivițâ; Pe jos 
spre rai: Cultural.; Alerg 
după o stea : C-tin David ; Nu 
vreau să mă însor ; 8 Mai. T. 
Vladimirescu, Ilie Pintilie ; 
Viraj în noapte : V. Roaită, N. 
Bălcescu ; Urmașii: Unirea 
Drumul Serii; Vaca,și prizo
nierul : Flacăra, G. Bacovia; 
Tosca: Popular; Pline și 
trandafiri; M. Eminescu ; 
Primul an : Floreașca ; Docto
rul Soim : Olga Bancic ; Ro
meo și Julietta : 30 Decem
brie ; Hatifa : Aurel Vlaicu.



FAPTĂ A OMULUI SOVIETICII

TRĂI IN VECI!
(Urmare din pag. I-a) 

vinjos. Este îmbrăcat într-o 
manta cu petlițe albastre și 
epoleți de maior al Armatei 
Sovietice. Acest grad i-a fost 
decernat înaintea zborului în 
Cosmos.

Un chip senin și voios. Un 
zimbet vesel cald.

Eroul cosmonaut coboară 
pe scară și cu un pas vioi se 
îndreaptă spre șeful guvernu
lui sovietic. Sute de oameni 
îl salută prin urale pe pri
mul cuceritor al Cosmosului.

De la tribună, Iuri Gagarin 
îi raportează lui Nikita Hruș
ciov :

Tovarășe prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., raportează maiorul 
Gagarin: Sint bucuros să vă 
raportez că misiunea Comite
tului Central al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic a fost în
deplinită. Primul zbor cosmic 
din lume s-a efectuat pe nava 
cosmică sovietică „Vostok". 
Toate sistemele și utilajul au 
funcționat cu precizie irepro
șabilă. Mă simt excelent. Sint 
gata să îndeplinesc ori ce altă 
misiune a partidului și guver
nului.

Nikita Hrușciov îl îmbrăți
șează părintește pe eroul cos
monaut, îl sărută și îl ține 
mult timp îmbrățișat.

„Te felicit", spune Nikita 
Hrușciov.

Eroul Cosmosului este salu
tat cu căldură de conducătorii 
Partidului Comunist și ai gu
vernului sovietic. Kliment Vo- 
roșilov, Leonid Brejnev, Frol 
Kozlov îl sărută din toată 
inima.

Răsună imnul de stat al 
Uniunii Sovietice.

Nikita Hrușciov îl îmbrăți
șează cu căldură pe Iuri Ga
garin și îl conduce la membrii 
familiei Gagarin care se află 
la tribună. Eroul cosmonaut iși 
îmbrățișează și iși sărută so
ția, mama, tatăl, toate rudele 
și cunoștințele. Ei sint emo
ționați, au lacrimi în ochi, dar 
in același timp zîmbesc cu 
bucurie.

N.S. Hrușciov îl prezintă pe 
maiorul Gagarin conducători
lor Partidului comunist și gu
vernului sovietic. Pilotului 
cosmonaut i se oferă zeci de 
buchete de flori. Membrii Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S, îi 
mulțumesc maiorului Gagarin 
pentru extraordinara sa faptă 
de eroism. Nina Hrușciova, so
ția șefului guvernului sovietic 
ti oferă eroului un buchet de 
flori.

Nikita Hrușciov și Iuri Ga
garin se îndreaptă apoi spre 
membrii corpului diplomatic. 
Și diplomații străini îl felicită 
pe eroul cosmonaut.

In aclamațiile entuziaste de 
salut I. A. Gagarin și N. S. 
Hrușciov se îndreaptă spre 
automobil. Gagarin salută cu 
ambele mîini ridicate deasu
pra capului, pe cei ce au venit 
să-l întîmpine.

Nikita Hrușciov, Iuri Gaga
rin și soția sa Valentina iau 
loc intr-un automobil deschis, 
împodobit cu ghirlande de 
trandafiri. Cortegiul de auto
mobile, însoțit de motocicliști, 
se îndreaptă spre Moscova.

Cum să nu-ți amintești în 
aceste clipe de cuvintele rosti
te de Iuri Gagarin în ajunul 
zborului navei-satelit ,,Vos- 
tok“. Vorbind în fața tovarăși
lor săi, el a spus :

„Sint foarte bucuros și mîn- 
dru că fac parte dintre primii 
cosmonauți... Nu voi cruța nici 
forțe, nici eforturi și nu voi 
da înapoi de Ia nimic pentru 
a îndeplini cu demnitate misi
unea încredințată de partid și 
guvern. Plec cu inima deschisă 
și cu o mare dorință să înde
plinesc zborul în Cosmos".

Zeci de mii de moscoviți en
tuziasmați îl salută pe eroul 
Cosmosului. Coloana de auto
mobile se îndreaptă spre 
Kremlin.

Mulți dintre cei care l-au 
întîmpinat pe Iuri Gagarin au 
sperat că o vor vedea pe fe
tița cosmonautului, dar mama 
n-a luat-o pe aeroport pe Le- 
nocika care are doi ani. In 
schimb, fetița a dat unui co
respondent al TASS-ului pri. 
mul său interviu din viață.

La întrebarea „Fetițo, știi 
unde este tăticul tău ?“, a- 
ceasta a răspuns : „In depla
sare".

„Iar acum spune-mi ceva 
pentru tăticu", i-a spus cores
pondentul.

„Vino mai repede, mi-e dor 
de tine, vino..."

La intrarea în Moscova ma
șina din capul coloanei a fost 
întîmpinată de un șir nesfirșit 
de oameni.

Coloana de automobile tre
ce de-a lungul culoarului în
gust format de miile de oa
meni.

Miile de moscoviți și de 
oaspeți ai capitalei, care au 
umplut Piața Roșie, au aștep
tat cu nerăbdare momentul 
istoric cînd aici va sosi eroul 
Cosmosului, Iuri Gagarin.

Nerăbdarea crește clipă de 
clipă. La ora 14,30 un torent 
de aplauze străbate Piața Ro
șie : la tribuna Mausoleului 
apar Nikita Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, Iuri Gaga
rin, conducătorii Partidului 
comunist și ai guvernului 
U.R.S.S., soția și părinții erou
lui.

Ovațiile răsună minute în 
șir.

Mitingul din Piața Roșie 
este deschis de Frol Kozlov- 
Răsună imnul de stat al Uni
unii Sovietice.

Se dă cuvîntul lui Iuri Ga
garin.

Dragii mei concetățeni, iu
bite Nikita Sergheevici, to
varăși conducători ai partidu
lui și guvernului — a spus 
Iuri Gagarin. In primul rînd, 

permiteți-mi să mulțumesc 
sincer Comitetului Central al 
scumpului nostru Partid Co
munist, guvernului sovietic, 
întregului popor sovietic și 
dumneavoastră personal, Ni
kita Sergheevici, pentru fap
tul că mi s-a acordat mie, 
simplu aviator sovietic, o în
credere atit de mare și mi 
s-a încredințat sarcina de răs
pundere de a întreprinde pri
mul zbor în Cosmos.

Aflîndu-mă în spațiul cos
mic, a declarat Gagarin, m-am 
gîndit la partidul nostru, la 
patria noastră.

Poporul nostru, a declarat 
în continuare Gagarin, a creat 
prin munca sa eroică cea 
mai minunată navă cosmică 
din lume — nava „Vostok", 
precum și utilajul ei foarte 
inteligent, foarte sigur.

De la start și pînă la ate
rizare, a declarat eroul cos
monaut, nu am avut nici o 
îndoială in ce privește înche
ierea cu succes a zborului 
cosmic. Vreau să mulțumesc 
din inimă oamenilor noștri 
de știință, inginerilor, tehni
cienilor. tuturor muncitorilor 
sovietici care au creat o ase
menea navă cu care poți pă
trunde sigur tainele spațiului 
cosmic.

Gagarin a mulțumit tutu
ror celor care l-au pregătit 
pentru zbor.

în Piața Roșie, moscoviți! îl aclamă pe primul cosmonaut - Iuri Gagarin

Sînt convins, a declarat 
Gagarin, că prietenii mei a- 
viatorii-cosmonauți sînt gata 
de asemenea, în orice mo
ment, să întreprindă un zbor 
în jurul planetei noastre.

Putem spune cu încredere 
că vom zbura pe navele noas
tre cosmice sovietice pe iti- 
nerarii și mai îndepărtate.

Sînt nespus de bucuros, a 
declarat Iuri Gagarin, că 
scumpa mea patrie a pătruns 
prima din lume în Cosmos.

Primul avion, primul sa
telit, prima navă cosmică și 
primul zbor cosmic — iată eta
pele marelui drum parcurs de 
patria mea spre dezlegarea 
tainelor naturii.

Spre acest țel ne conduce 
cu siguranță scumpul nostru 
Partid comunist.

La fiecare pas al vieții și 
învățăturii mele am simțit în 
permanență grija Partidului 
comunist, al cărui fiu sînt.

Vreau să subliniez în mod 
deosebit uriașa grijă părin
tească pe care o manifestă 
față de noi. oamenii sovie
tici. Nikita Sergheevici Hruș
ciov. El a fost primul de la 
care, după cîteva minute de la 
înapoierea mea din Cosmos, 
am primit o călduroasă feli
citare cu prilejul încheierii cu 
succes a zborului. Vă mulțu
mesc din inimă, dragă Nikita 
Sergheevici, vă mulțumesc în 
numele meu și al tovarășilor 
mei, piloții-cosmonauți.

Am închinat primul zbor în 
Cosmos ceiui de-al 22-lea 
Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Vă sînt profund recunos
cător, dragi moscoviți, pentru 
această caldă întîmpinare !

Sînt convins că fiecare din
tre dv„ în numele măreției și 
prosperității patriei noastre 
mamă, sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, este gata să săvîr- 
șească orice faptă de eroism 
spre gloria patriei noastre, a 
poporului nostru.

Trăiască patria noastră so
cialistă !

Trăiască marele și puterni
cul popor sovietic !

Glorie Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comi
tetului său Central leninist 
în frunte cu Nikita Serghee
vici Hrușciov I

Cuvintele de recunoștință a- 
dresate de Iuri Gagarin Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist au fost primite cu 
ovații furtunoase. In întreaga 
Piață Roșie a răsunat un pu
ternic „ura“.

Apoi s-a apropiat de micro
fon Nikita Hrușciov, președin 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a rostit o cuvîn- 
tare adresată întregii lumi. 
El a subliniat cu bucurie și 
mîndrie că pentru prima oară 
în istorie, un om de pe plane
ta Pământ, un om sovietic 
aflat pe bordul unei nave so
vietice „s-a avîntaț spre_ înăl
țimile cosmice și a săvîrșit 
prima călătorie nemaiîntâlnită 
spre aștri".

N. S. Hrușciov l-a salutat pe 
minunatul cosmonaut, eroicul 
om sovietic, Iuri Gagarin, și 
a declarat că acesta „a dat do
vadă de înalte calități morale: 
curaj, stăpinire de sine și 
eroism".

în numele C.C. al P.C.US., 
al guvernului sovietic și al 
întregului popor sovietic, N. S. 
Hrușciov l-a felicitat cordial 
pe Iuri Gagarin și i-a mulțu
mit călduros pentru fapta sa 
de eroism fără precedent Nu
mele lui Gagarin, a declarat 
el, va rămine nemuritor în 
istoria omenirii.

N. S. Hrușciov a salutat și 
felicitat pe oamenii de știință, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii care au creat nava-ra- 
chetă „Vostok", pe toți oa
menii sovietici care au creat 
condițiile pentru înfăptuirea 
zborului încununat de succes 
al navei cu un om la bord în 
Cosmos, „Prin acest zbor noî 
am demonstrat încă o dată în
tregii lumi ce este capabil să 
sărirșească geniul unui popor 
liber” — a declarat șeful gu
vernului sovietic.

Referindu-se la istoria Uniu
nii Sovietice, N. S. Hrușciov a 
amintit de ..pseudo-strategii", 
„pseudo-teoreticienii* care 
preziceau că „Rusia opincari- 
lor" nu va putea deveni o 
mare putere industrială".

Unde sînt acum acești pseudo 
proroci ?

Statul socialist, a continuat 
N. S. Hrușciov, a deschis ori
zontul larg al construcției in
dustriale și colhoznice sovie
tice, visurile și planurile mul
tor oameni de știință, ingineri 
și tehnicieni care, în condițiile 
Rusiei țariste, nici nu se pu
teau gîndi că vor găsi o apli
care a capacităților lor inte
lectuale și fizice.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a adus un 
omagiu memoriei lui Kibalcici, 
Mendeleev, Jukovski, Timi- 
reazev, Pavlov și multor al
tor mari oameni de știință ale 
căror nume sînt legate de 
marile fapte de eroism ale po
porului sovietic. „Ne amintim 
acum cu un deosebit respect 
de Konstantin Eduardovici 
Țiolkovski, savantul visător, 
teoreticianul zborurilor cos
mice".

N. S. Hrușciov a declarat: 
Sîntem mîndri că visul cuceri
rii Cosmosului, cel mai măreț 
dintre cele mai mărețe visuri 
ale omenirii, s-a transformat 
dintr-un basm în realitate da
torită oamenilor sovietici.

Cetățean al Uniunii Sovieti
ce — ce mindru sună aceasta. 
Insă această mîndrie este ge
nerată nu de faptul că noi am 
refuza altor popoare și țări 
să săvîrșească ceva asemănă
tor. „Noi sîntem internaționa
liști. Fiecare om sovietic este 
educat in spiritul patriotismu
lui socialist și totodată este 
gata să împărtășească cu ge
nerozitate comoara științei 
sale, cunoștințele sale tehnice 
și culturale tuturor celor ce 
sint gata să trăiască in pace și 
prietenie cu noî", a subliniat 
N. S. Hrușciov.

Socialismul a deschis în fața 
patriei noastre largi orizonturi 
pentru dezvoltarea ei. în 43 
de ani de putere sovietică, 
Rusia, în trecut analfabetă, 
despre care unii vorbeau cu 
dispreț, a parcurs un drum 
grandios. în prezent țara noa
stră a creat cea dintâi o navă 
satelit, a pătruns prima în 
Cosmos. „Oare nu este aceasta 
cea mai strălucită dovadă a 
adevăratei libertăți a poporu
lui celui mai liber dintre po
poarele libere din lume — po
porul sovietic", a exclamat 
N. S. Hrușciov.

Cucerirea Cosmosului de că
tre noi constituie o admirabilă 
verigă în dezvoltarea omeni
rii, a declarat N. S. Hrușciov. 
Această victorie reprezintă un 
nou triumf al ideilor leniniste 
o confirmare a justeței învă
țăturii marxist-leniniste.

„ACEASTA realizare 
SEMNIFICĂ UN NOU AVÎNT 
AL ȚARII NOASTRE IN 
ÎNAINTAREA EI IMPETU
OASA SPRE COMUNISM", a 
subliniat N. S. Hrușciov.

El a declarat că în lume nu 
există forță „care să ne poată 
abate din acest drum". Victo
ria va fi de partea noastră 
și aceasta este cea mai nobi
lă,- cea mai luminoasă victo

rie, a declarat în continuare 
N. S. Hrușciov. Ea nu duce 
la dominația unui grup de 
oameni asupra altuia, la do
minația unei țări asupra al
tei țări sau a unui grup de 
state, a unei națiuni asupra 
altora, ci aduce bine tuturor 
oamenilor din lume.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că înaintarea popoarelor spre 
comunism nu poate fi înceti
nită sau oprită. Această 
mișcare a căpătat o forță uria
șă, invincibilă și nu există 
piedici care să poată opri a- 
cest proces măreț al dezvoltă
rii omenirii.

„Poporul sovietic, popoarele 
țărilor socialiste, popoarele în
tregii lumi, inclusiv popoarele 
statelor care nu au cucerit 
încă victoria, dar luptă cu 
tenacitate pentru triumful 
progresului asupra exploatării 
și asupririi, vor învinge, vor 
înălța edificiul luminos al 
comunismului. Și aceasta va 
fi un mare bine pentru ome
nire, încununarea dezvoltării 
sale continue”, a spus N. S. 
Hrușciov.

Nava cosmică, a spus N. S. 
Hrușciov, este prima rînduni- 
că sovietică în Cosmos. Acea
sta este o consecință firească 
a giganticei activități științifi
ce și tehnice desfășurată în 
Uniunea Sovietică pentru cu
cerirea spațiului cosmic. „Vom 

continua și pe viitor această 
activitate".

Oamenii sovietici, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, vor 
zbura în Cosmos pe itinerary 
neexplorate, vor studia Cos
mosul, vor dezvălui și mai de
parte tainele naturii și le vor 
pune în slujba omenirii, în 
slujba bunăstării ei, in slujba 
păcii.

„Subliniem, în slujba pă
cii !“ Oamenii sovietici, a con
tinuat el, nu vor ca rachetele 
care îndeplinesc cu o precizie 
atât de uimitoare programul 
fixat de om, să poarte încăr
cături aducătoare de moarte.

N. S. Hrușciov a spus: „Ne 
adresăm încă o dată guverne
lor întregii lumi: știința și 
tehnica au progresat atit de 
mult și sint capabile ca, utili
zate în scopuri răuvoitoare, să 
provoace distrugeri atît de 
mari, incit este necesar să se 
ia toate măsurile în vederea 
dezarmării. Dezarmarea gene
rală și totală sub cel mai se
ver control internațional — 
iată calea spre instaurarea 
unei păci trainice între po
poare".

Șeful guvernului sovietic a 
comunicat că Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.SJS. i-a 
conferit lui Iuri Gagarin înal
tul titlu de Erou al Uniunii 
Sovietice.

Sînteți primul, a spus N. S. 
Hrușciov căruia i se conferă 
de asemenea, gloriosul titlu de 
„pilot-cosmonaut al U.R.SJS.".

In cinstea primului zbor din 
lume al unui om în Cosmos, 
la Moscova se va ridica un 
bust în bronz al eroului și va 
fi emisă o medalie memorială, 
a declarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a felicitat cu 
căldură pe părinții primului 
cosmonaut sovietic — Anna 
Timofievna și Alexei Ivano
vic! Gagarin. El și-a exprimat 
admirația față de curajul so
ției lui Iuri Gagarin — Valen
tina Ivanovna. „Ea știa că 
Iuri Alexeevici pleacă în spa
țiul cosmic și nu a încercat 
să-l oprească, l-a sprijinit, i-a 
urat din toată inima drum 
bun pentru această măreață 
faptă de eroism soțului său, 
părinte a doi copii mici, — a 
declarat șeful guvernului so
vietic.

Da, aceasta este o adevăra
tă femeie sovietică, a spus el.

Popoarele Uniunii Sovietice, 
a spus șeful guvernului sovie
tic, sărbătoresc noua lor vic
torie, victoria muncii, științei 
și rațiunii. Oamenii sovietici 
au străbătut un drum măreț 
de luptă pentru avîntul eco
nomiei naționale, pentru dez
voltarea tehnicii, științei și au 
primit o recompensă bineme
ritată, cucerind prioritatea în 
lansarea în Cosmos a unei 
nave satelit cu un om la bord.

N. S. Hrușciov a arătat că 
îndeplinirea planului septenal 
apropie Uniunea Sovietică de 
momentul cînd va trece peste 
cel mai înalt prag al realizări
lor lumii capitaliste și, așa 
cum a făcut acum un pas in 

Cosmos, va face un pas înain
te in dezvoltarea economiei 
sale, in satisfacerea necesită
ților poporului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că noile mari succese nu tre
buie să slăbească voința, nă
zuința spre o și mai bună fo
losire a tuturor posibilităților 
în dezvoltarea științei și teh
nicii. Trebuie, a spus el, ca 
totul să fie pus în slujba po
porului, să se soluționeze cu 
succes sarcina dezvoltării con
tinue a industriei, a întregii 
economii naționale a țării. El 
a subliniat că în cel de-al trei
lea an al septenalului este 
deosebit de necesar să se ara
te ce posibilități există pentru 
avîntul agriculturii.

în încheiere șeful guvernu
lui sovietic a făcut urări în 
cinstea popoarelor Uniunii 
Sovietice — constructoare ale 
comunismului.

După ce și-a terminat cu- 
vîntarea, ascultată cu o uria
șă atenție, participanții la mi
ting l-au ovaționat îndelung 
pe N. S. Hrușciov. Apoi parti
cipanții l-au salutat plini de 
bucurie pe primul cosmonaut 
din lume.

Un grup de copii se urcă 
la tribuna Mausoleului. Ei în
mânează buchete de flori lui 
Iuri Gagarin, conducătorilor 
partidului și guvernului.

Se apropie de microfon o 
fetiță. Ea anunță că in baza 
hotărârii Consiliului Central 
al Organizației de pionieri 
„V. I. Lenin", Iuri Gagarin a 
primit titlul de pionier de o- 
noare și a fost înregistrat in 
Cartea membrilor de onoare 
ai Organizației de pionieri. In 
aplauze furtunoase fetița se 
apropie de pilot și îi pune o 
cravată roșie de pionier.

Frol Kozlov declară închis 
mitingul închinat primirii 
celui dinții cosmonaut, omul 
sovietic Iuri Gagarin. Răsună 
imnul Uniunii Sovietice.

începe demonstrația cetățe
nilor din Moscova. Piața se 
transformă într-o adevărată 
mare de oameni. Deasupra a- 
cestei mări de înalță pancarte 
roșii cu lozinci de salut, por
trete ale conducătorilor sovie
tici, ale primului cosmonaut 
Iuri Gagarin. Demonstranții 
poartă mii de buchete de flori, 
baloane de diferite culori. Ră
sună fanfarele și se aud cin- 
tecele pline de bucurie, acla
mații.

Astăzi trec prin piață cei 
care au contribuit la înfăp
tuirea primului zbor cosmic 
al omului.

Aspectul strălucitor și ve
sel al coloanelor sărbătorești 
ale demonstranților reflectă 
starea de spirit a oamenilor 
sovietici, mîndri că primai 
om care a călătorit în Cos
mos este un compatriot de-al 
lor. Demonstranții poartă lo
zinci și pancarte care vorbesc 
despre victoriile Uniunii So
vietice în cucerirea Cosmosu
lui : „Glorie poporului sovie
tic care a învins Cosmosul !“* 
„Glorie înaintatei științe so
vietice !", „Cinste și glorie to
varășului Gagarin, pionierul 
cuceririi Cosmosului !“.

Demonstrația sărbătorească 
din Piața Roșie a durat peste 
două ore. Părea că întreaga 
Uniune Sovietică, plină de en
tuziasm, trece în aceste ore 
prin străvechea piață a Mos
covei, care este denumită ini
ma țării. Demonstranții au o- 
vaționat în cinstea păcii și 
prieteniei între toate popoare
le lumii, au declarat că sint 
gata să-și consacre toate for
țele și cunoștințele măreței 
cauze a comunismului.

Măreața faptă de eroism a 
omului sovietic — învingătorul 
Cosmosului va trăi în veci!

Cum a fost pregătită 
călătoria in Cosmos

MOSCOVA 14 (Agerpres) 
TASS transmite: Biologul 
Nikolai Gurovski, cercetă
tor științific principal Ia un 
institut de cercetări al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. 
a răspuns unui corespondent 
al ziarului „Trud" la între
barea : Cum s-a pregătit re
marcabila călătorie a avia
torului sovietic în Cosmos ?

Din acest zbor, a spus 
Gurovski, nu trebuie în nici 
un caz să se tragă conclu
zia că zborurile în Cosmos 
ar fi exclusiv apanajul avia
torilor. Va sosi timpul cînd 
în Cosmos vor pleca atît 
inginerul cît și astronomul, 
atît biologul cît și ziaristul.

Totuși, oamenii de știință 
au hotărît în unanimitate ca 
în primul zbor cosmic să fie 
trimis un aviator, deoarece 
în exercitarea profesiei sale 
un aviator are de înfruntat 
factori pe care îi va întîlni 
și cosmonautul: suprasolici
tarea organismului la lansa
re și coborîre, schimbarea 
rapidă a vitezelor, necesita
tea de a se orienta cu iu
țeala fulgerului și capacita
tea de a lua hotărîri ime
diat, fără să se consulte cu 
cineva.

Iuri Gagarin care a dat 
dovadă de excelente calități 
de zbor în cursul serviciului 
în aviație, a declarat Gu
rovski, a manifestat o ex-

Recepția de la Kremlin
MOSCOVA 14 (Agerpres). - 

La 14 aprilie, Comitetul Centra) 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au organizat in Pa
latul Mare al Kremlinului o re
cepție în cinstea cosmonautului 
sovietic Iuri Gagarin, in cinstea 
victoriei strălucite a oamenilor 
de știință, inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor care au asi
gurat înfăptuirea cu succes a 
primului zbor din lume al omu
lui în spațiul cosmic.

La recepție - care s-a desfă
șurat într-o atmosferă sărbăto
rească de neuitat, au luat parte 
conducătorii Partidului Comunist

Telegrame de felicitare din partea 
conducătorilor de partid și de stat 

din țările socialiste
Conducători de partid și de stat din țările de democrație 

populară au trimis Comitetului Central al P.C.U5„ Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. telegrame de felicitare in legătură cu strălucitul succes 
al științei și tehnicii sovietice.

Au trimis telegrame: Walter Ulbricht, prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R- D. Germane; 
Antonin Novotny, prim secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Cehoslovace și Viliam Siroky, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. S. Cehoslovace ; Jânos 
Kâdăr, prim secretar al C.C. al P.M.S.U. și dr. Ferenc Munnich, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P.U.; Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene ; Ho Și 
Min, președintele R. D. Vietnam ; J. ȚedenDal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole și J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popular al R, P. Mongole.

Un triumf al
ATENA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Poporul grec, 
care vorbește din vremuri 
străvechi în miturile și legen
dele sale despre zei, despre 
zborul omului spre înălțimi și 
care a creat minunata legendă 
despre curajul lui Icar și De
dal, salută pe oamenii sovie-

Martor Ia aterizarea 
primului cosmonaut
MOSCOVA 14 (Agerpres) 

— TASS transmite: — Un 
corespondent al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda" dă 
la 14 aprilie amănunte des
pre aterizarea primului cos
monaut sovietic, Iuri Ga
garin.

Tractoristul Ivan Ruden
ko, care lucra nu departe 
într-o tabără de timp, a vă
zut bine aterizarea navei 
cosmice. El relatează: Cos
monautul a coborî t cu pa
rașuta în apropiere de noi. 
Eu și tovarășii mei ne-am 
grăbit să-l întîmpinăm. In 
fața noastră se afla un om 
bine legat, calm și complet 
nevătămat. La o mînă avea 
ceasul, la cealaltă o mică 
oglindă atașată de mîneca 
combinezonul ui.

Iuri Gagarin s-a prezentat 
colhoznicilor care l-au salu
tat cu căldură și entuziasm.

In curl nd a sosit o mași
nă pentru a-1 lua pe cos
monaut, a continuat Ivan 
Rudenko. Ne-a părut rău 
că nu am reușit să-l invităm 
pe oaspete să ia masa cu 
noi.

Ziarul relatează că col
hoznicii au hotărît în unani
mitate să înalțe în acel loc 
un obelisc în cinstea celui 
mai mare eveniment al se
colului nostru.

cepțională voință și stăruin
ță in cursul antrenamentelor 
generale și speciale de lungă 
durată.

Biologul sovietic relatează 
despre exerciții care au ne
cesitat eforturi mari, cum au 
fost introducerea lui Iuri 
Gagarin într-o imensă cen
trifugă care se rotea cu o 
viteză vertiginoasă pentru a 
se crea efectul de supraso
licitare, sau încercarea pe 
platforme vibratoare.

Obiectivul principal al 
tuturor antrenamentelor, a 
subliniat Gurovski, a fost 
reconstituirea în condițiile 
de pe Pămînt a facto
rilor zborului cosmic. Iuri 
Gagarin a învins stăruitor 
greutățile din cursul exer- 
cițiilor. El și-a însușit cali
tăți ca priceperea de a-și 
stăpîni corpul în spațiu. In 
acest scop a făcut, de pildă, 
sărituri de la înălțime, cu
fundări sub apă și alte exer
ciții. A trebuit să dobîndea- 
scă în special priceperea de 
a executa mișcări coordona
te, de cea mai mare preci
zie. Acestea sînt calități 
foarte importante pentru un 
cosmonaut, deoarece în con
dițiile imponderabilității pre
lungite coordonarea poate fi 
perturbată.

Pentru a-și căli și mai 
mult organismul și a dobîn- 
di rezistență, Gagarin a 

și ai guvernului sovietic în frunte 
cu Nikita Hrușciov, maiorul Iuri 
Gagarin, membrii familiei aces
tuia, numeroși invitați.

In numele Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiului So
netului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev a prins pe piep
tul lui Iuri Gagarin ordinul 

Lenin" și medalia „Steaua de 
Aur" de Erou al Uniunii Sovie- 
tce, felicițindu-I călduros cu 
prilejul primirii înaltelor dis
tincții.

N. S. Hrușciov l-a felicitat 
cordial pe Iuri Gagarin și a 
toastat pentru el.

socialismului
tici care au realizat visul în
drăzneț al omenirii.

„S-a întimplat un miracol, 
visul oamenilor de știință din 
cea de-a doua jumătate a se
colului XX a fost realizat de 
ruși și constituie o mîndrie le
gitimă a Uniunii Sovietice. 
Acest sentiment de mîndrie 
este împărtășit de întreaga o- 
menire, scrie ziarul „Katime- 
rini".

„TRIMITEREA SPRE AȘ
TRI A PRIMULUI OM ESTE 
CEA MAI MARE VICTORIE 
A OMENIRII ȘI UN TRIUMF 
AL SOCIALISMULUI", scrie 
ziarul „Avghi". Luna și plane
tele așteaptă pe primul astro
naut și nu încape nici o în
doială că acest astronaut va 
fi un om sovieticsubliniază 
în continuare ziarul.

De la Londra pînă la Hongkong III HIDE 
și în America de Sud : "LUIIiu

LONDRA 14 (Agerpres). — 
„DE LA LONDRA PlNĂ LA 
HONGKONK ȘI ÎN AMERI
CA DE SUD, BĂRBAȚII ȘI 
FEMEILE LUMII AU RĂ
MAS ULUIȚI DE LANSA
REA CU SUCCES DE CĂ
TRE RUSIA. PENTRU PRI
MA DATĂ IN ISTORIE, A 
UNUI OM ÎN SPAȚIU". - 
îșî începe corespondentul din 
Londra al agenției Associated 
Press un reportaj-anchetă în 
care reproduce păreri ale 
unor oameni din cele mai di
ferite colțuri ale lumii și din 
cele mai diferite categorii în 
legătură cu măreața perfor
manță cosmică sovietică.

O tânără pereche suedeză a 
declarat entuziasmată: „Poa
te că copiii noștri vor pleca 
în Lună pentru a-și petrece 
acolo luna de miere". în
vățătoarea londoneză Mary 
Kinsey a declarat că este 
„fascinată" de această per
formanță pe care ospătarul 
Ogno Spadi din Roma o con
sideră drept „începutul unei 
ere în care omul va zbura

schiat și a alergat pe dife
rite distanțe.

Referindu-se Ia programul 
zilei lui Iuri Gagarin, N. Gu
rovski a declarat că, în ca
litate de militar care s-a 
consacrat artei sale prefe
rate, cosmonautica, Iuri 
Gagarin a urmat cu strictețe 
un regim bine stabilit. El 
s-a lăsat de fumat, nu a con
sumat băuturi alcoolice. 
Ziua de lucru a lui Gagarin 
începea cu gimnastica de 
dimineață, care cuprindea 
exerciții speciale. După de
jun aveau loc cursuri teo
retice și practice. Seara. Iuri 
Gagarin se odihnea. Fie că 
rămînea acasă cu familia, fie 
că asista la spectacole sau 
la competiții sportive

Datorită bunului antrena
ment, excelentei pregătiri, a 
spus Nikolai Gurovski, Iuri 
Gagarin s-a simțit perfect în 
tot cursul zborului. Toate 
modificările din organism în 
cursul zborului cosmonautu
lui au fost minime și cores- 
punzînd solicitărilor deja cu
noscute de oamenii de 
știință.

Aterizarea lui Gagarin, a 
spus Gurovski, a decurs în 
condiții excepționale. Pilo
tul cosmonaut a coborît pe 
o poiană în apropierea unu> 
ogor. Ridicîndu-se imediat 
în picioare, a pășit în în- 
tîmpinarea oamenilor care 
îl zăriseră.

J. BERNAL: Realizări 
puse în slujba păcii 

și fericirii omului
MOSCOVA 14 (Agerpres). 

— TASS transmite: John 
Bernal, președintele executiv 
al Consiliului Mondial al 
Păcii, a făcut o declarație în 
care se spune printre altele:

„Partizanii păcii salută și 
cinstesc pe cosmonautul Ga. 
garin, pe toți oamenii de 
știință, inginerii și tehnicienii 
care au făcut posibil acest 
zbor.

Ei salută în mod deosebit 
faptul că în acest moment 
solemn Partidul comunist, 
poporul sovietic și guvernul 
lui au chemat la dezarmare 
și pace. x

Această chemare a voastră 
răsună în inimile a sute de 
milioane de oameni, care do
resc, de asemenea, ca reali
zările științei să fie puse în 
slujba păcii și fericirii omu
lui11.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA s București, Piața ,,Scânteii"

Eveniment epocal, 
fără egal în lume
BONN 14 (Agerpres). — 

Măreața victorie a poporului 
sovietic în domeniul cuceririi 
Cosmosului a estompat în 
Germania occidentală toate 
celelalte evenimente.

Presa burgheză vest-ger- 
mană care, de obicei cau
tă prin toate mijloacele să 
minimalizeze succesele uriașe 
ale Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi Cosmosului, 
a fost nevoită, de data acea
sta, să recunoască importanța 
colosală a acestei realizări 
pentru omenire.

„Zborul spre aștri" — ast
fel este intitulat articolul de 
fond al ziarului „General An- 
zeiger". Primul zbor în Cos
mos, scrie ziarul, va rămine 
un jalon în istoria omenirii. 
Zborul cosmonautului sovie
tic în jurul Pămîntului repre
zintă un eveniment epocal 
fără egal în lume".

Ziarul „ Die Welt" îl com
pară pe primul cosmonaut 
sovietic, Gagarin, cu marii 
exploratori din istoria mon
dială, denumindu-1 un pionier 
care va intra în istoria ome
nirii".

spre stele". De asemenea, 
Jose Gonzales, funcționar din 
Santiago, Chile, o consideră 
drept „o mare realizare teh
nică în folosul întregii lumi", 
în timp ce Raul Bueno, a- 
vocat din Lima, Peru, o ca
lifică ca „o realizare mai 
importantă decît descoperirea 
Americii de către Cristofor 
Columb".

Referindu-se la impresia 
produsă în Cuba, corespon
dentul scrie că „reacția cu- 
banilor, prezentată în pro
gramele de televiziune, este 
că realizarea rușilor arată că 
sistemul comunist este mai 
bun decît cel capitalist".

Charlie Chaplin:

0 înfăptuire minunată 
și însuflețitoare

GENEVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: ilustrul ar
tist CHARLIE CHAPLIN a 
făcut reprezentanților agenției 
TASS, ziarelor „Izvestia" și 
„Pravda" și postului de radio 
Moscova — următoarea decla
rație în legătură cu fapta eroi
că săvîrșită de Iuri Gagarin.

„Felicitările mele. Această 
realizare minunată și însufle
țitoare este chemată să ducă 
Ia reînnoirea relațiilor dintre 
popoare, la progresul minții 
omenești.

Această realizare este che
mată să lichideze vremurile 
sumbre de război și violență, 
pe care lumea contemporană 
le consideră învechite.

Fie ca știința să meargă 
înainte în interesul progresu
lui și fie ca ea să nu serveas
că niciodată unor scopuri de 
distrugere.

Sint totdeauna cu voi, pen
tru pace în întreaga lume.

Entuziasm 
în parlamentul italian

ROMA 14 (Agerpres). — 
Membrii parlamentului ita
lian au vorbit cu entuziasm 
în cuvîntările lor din Came
ră și Senat despre istoricul e- 
veniment — zborul în Cosmos 
al primului om. Iuri Alexee
vici Gagarin.

După expunerile unor depu- 
tați comuniști, socialiști, de- 
mocrat-creștini, republicani, 
liberali, reprezentanții guver
nului și anume ministrul In
strucțiunii Publice, Bosco, în 
Camera Deputațiior șj minis
trul adjunct al Afacerilor In
terne, Bisori, în Senat, au de
clarat că împărtășesc entuzias
mul membrilor parlamentului.

Tel. 17.60.10* Tiparul: Combinatul Poligrafic bCasa Scînteii". STAS 3452 52.


